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"Hastaya zarar vermenin biçimlerinden 
birisi de hastayı tedavisiz bırakmaktır."

Prof. Dr. Nevzat Tarhan





3

Nöropsikiyatri  |  Bağımlılık  |  Beyin Cerrahisi

1. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; ruh/beyin sağlığını ilgilendiren 
hastalıklara, çağdaş tıbbın imkân verdiği en gelişmiş tedavi 
olanaklarıyla etkin tedavi hizmeti sunmak amacı ile kurulan 
Türkiye’nin ilk özel nöropsikiyatri hastanesi, Avrupa’nın da  
2. beyin hastanesidir.

2. NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; dünyanın en büyük ve prestijli 
sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International) 
akreditasyon belgesine sahiptir. Bu akreditasyon, dünya üze-
rinde Amerika dışında, bizim de dahil olduğumuz sadece üç 
hastanenin almaya hak kazandığı özel bir belgedir.

3. Beyin alanında var olan hizmetlerin yanı sıra nöroşirürji, genel 
cerrahi, kulak burun boğaz, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalık-
ları... vb. branşlarda da hizmet vermektedir.

4. Özel ambulanslı, 7/24 Acil Psikiyatri hizmeti ile danışanlarının 
bütün ihtiyaçlarına cevap veren psikiyatri alanındaki ilk özel 
hastanedir.

5. Beyin cerrahisi için A sınıfı ameliyathane ve yoğun bakım 
servislerine sahiptir. Bağımsız akredite kuruluş tarafından 
onaylanan Türkiye’nin ilk ve tek 1A Ultra Clean ameliyathane 
donanımıyla ve cerrahi operasyonları asiste eden üstün tek-
nolojik alt yapıya sahiptir.

NEDEN NPİSTANBUL
BEYİN HASTANESİ?
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6. “Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi”, “Düşünce Odaklı Tıp” 
gibi yeni yaklaşımların Türkiye’deki öncüsüdür. 

7. Tanı ve tedavi süreçlerinde Farmakogenetik yaklaşımı (teda-
visel ilaç kan düzeyi izlemi (TDM), Fenotipleme ve Genotiple-
me) benimseyen ve klinikte uygulayan Türkiye’deki ilk ve tek 
hastanedir.

8. Üsküdar Üniversitesi’nin bilim ortağıdır. Üniversite ile tekno-
lojik, akademik ve bilimsel alanda çeşitli iş birlikleri gerçek-
leştirmektedir.

9. Türkiye’deki ilk örnek olan Nöromodülasyon tedavileri sun-
maktadır. Bu merkez beyin uyarımı ile beyin fonksiyonlarını 
ölçerek, tedaviyi amaçlar. 

10. Şehir dışındaki ve yurtdışındaki danışanlar için telepsikiyatri 
(online terapi) hizmeti vermektedir.

11. Bilimselliğin yanında tedavi süreçlerini pozitif yönde etkileye-
cek “tedavi konforunu” da göz önünde bulunduran, sağlıkta 
mükemmelliğe odaklanmış bir hastanedir.

12. Bağımlılık Kliniği (NPAMATEM) olarak İleri Toksikoloji Labo-
ratuvarı hizmeti sunulmaktadır.
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1. Şizofreni nedir?

Şizofreni kişiyi gerçeklerden, dış dünyadan koparıp, kendi içe 
kapanık dünyasında yaşatan, düşünce, idrak, konuşma ve dav-
ranış problemleri gösterebilen bir beyin hastalığıdır. Düşün-
me, algılama ve duygulanım bozukluklarıyla ilgilidir. Kişinin 
çevresinde olup bitenleri değerlendirme biçimi, olaylara ba-
kışı, diğer insanlarla ilişkisi hastalığın etkisi ile tekrar şekil-
lenmektedir. Şizofrenide kişi gerçek dünya ile kendi bozulmuş 
olan düşünce dünyasını aynı anda ve uyanıkken yaşar. Doğru 
algılama ve yorumlama biçimleri onun için yabancıdır. Kişinin 
önceden değer verdiği kavramlar anlamsız hâle gelirken kendi 
dünyasında yarattığı değerler, korkular, düşünceler ön plana 
çıkar.

ŞİZOFRENİ SORULARINIZIN 
CEVAPLARI!
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2. Şizofreni nasıl bir hastalıktır?
Şizofreni hastaları yüzyıllardır farklı isimlerle, o kültüre özgü 
değerler doğrultusunda, kimi zaman ayrıcalıklı insanlar ola-
rak, kimi zaman da cezalandırılması gereken ve kötü ruhların 
etkisindeki insanlar olarak tanımlanmıştır.

Şizofreni hastalarında görülen belirtilerin farklı şiddette ol-
ması bu hastalığın tanımlanmasını güçleştirmiştir. Hastalığın 
şiddeti kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bazen aynı kişide 
krizler arasında dönemsel artışlar da olabilir. Son yıllarda ya-
pılan araştırmalarla şizofreniye ait genel bir tanımlama oluş-
turulmuş ve belirtilere göre farklı alt gruplara ayrılmıştır.

Şizofreni genellikle ergenlik ya da genç erişkinlik döneminde 
ortaya çıkar. Kadınlarda ve erkeklerde aynı oranda görülür. 
Genellikle maddi güçlükleri olan ailelerde daha sık olduğu ileri 
sürülmektedir, ancak bu konu netlik kazanmamıştır. Şizofreni 
sıklıkla güç fark edilen, sinsi başlayan, kronik bir hastalıktır.
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3. Hastalığın sebebi nedir?
Şizofreni hastalığının ortaya çıkışı tek bir nedene bağlı değil-
dir. Şizofreninin ortaya çıkmasında rol oynayan başlıca etken-
leri dört başlık altında toplayabiliriz:

1) Kalıtımsal nedenler

2) Beyindeki yapısal değişikliklerin rolü

3) Beyindeki kimyasal maddelerin rolü

4) Çevresel faktörlerin rolü

Şizofreni, kalıtımsal yatkınlık zemininde çevresel faktörlerin et-
kisi ile ortaya çıkabilen bir hastalıktır. Genetik faktörler çevre-
sel faktörlere göre daha ağır basmaktadır. Bir hastanın birinci 
derece akrabalarında ortalama şizofreni riski %8-10’dur. Anne 
veya babadan biri hasta ise risk %12,5-13,8’e yükselir. Anne ve 
babanın ikisinin de hasta olması halinde risk %35-46’dır.
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4. Başlangıcı, belirtileri ve seyri nasıldır? 
Şizofreni sinsi ve yavaş başlayabildiği gibi birdenbire ve her 
çeşit psikolojik stresle de başlayabilir. Hastalık bazı hastalar-
da iyileşmeler ve nükslerle devam eder. Bazı hastalarda ise 
kronikleşir ve süreğen bir seyir izler. Kimi hastalarda ise ta-
mamen iyileşme görülebilir.
Hastaneye yatarak tedavi edilmiş hastalar sürekli ilaç kullan-
mış olsalar bile ilk yıl içinde yaklaşık %35-40 olasılıkla ikinci 
bir nöbet geçirebilirler. Nöbet sayısı arttıkça kronikleşme ih-
timali de artar. Hastalığın gidişi ve sonlanışını önceden kes-
tirmek hemen hemen imkânsızdır. Çalışmalar şizofrenlerin 
en az %30-40’ının orta ve iyi derecede düzeldiklerini, aileye, 
işe ve sosyal yaşama uyum sağlayabildiklerini göstermekte-
dir. Şizofreninin tipik bir belirtisi yoktur. Hastanın konuşması, 
kendini ifade ediş biçimi, düşünce ve davranış problemleri ile 
kendini göstermeye başlar. Belirtiler en genel tanımlamay-
la pozitif ve negatif olarak ikiye ayrılır. Pozitif ve negatif be-
lirtiler hastalığın farklı evrelerinde farklı oranlarda görülür. 
Hastalığın genellikle gözden kaçtığı ilk dönemlerinde negatif 
belirtiler (çevreye karşı ilgisizlik, donukluk) ön plandadır. Öz 
bakımda azalma vardır ve tuhaf giysiler içinde görünebilir-
ler. Konuşmaları bazen anlaşılır olabilirken bazen de dağınık, 
belirsiz ve tutarsızdır. İlerleyen dönemlerde pozitif belirtiler 
kendini göstermeye başlar. Darmadağınık, tuhaf tekrarlayan 
hareketlerin yapılması ve kendisine veya başkalarına yönelik 
saldırgan davranışlar şeklinde davranış problemleri yaşana-
cağı gibi, hiç hareket etmeme, devamlı bir noktaya bakarak 
hiç konuşmama, her şeye karşı çıkma şeklinde davranışlar da 
ortaya çıkabilir.
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Bazı şizofrenler önemli düşünce bozuklukları da yaşar. Takip 
edildiklerine, başkası tarafından öldürüleceğine, kendisine 
kötülük yapılacağına inanabilir ve dışarı çıkmaktan korkup 
kendilerini eve kapatabilirler. Şizofrenide hasta sesler duya-
bilir, çevrede olup biten her şeyi kendileri için yorumlayabilir. 
Kendi kendine konuşma olabilir, zaman zaman değişik görün-
tüler gördüklerini dile getirebilirler.

5. Şizofreni hastalığının seyrini etkileyen faktörler 
nelerdir?
Hastalığı erken başlayan, sinsi ve yavaş ilerleyen, ailesinde 
kalıtımsal yüklülüğü bulunan, bekar olan, hastalık öncesinde 
içine kapanık olan hastaların seyri genellikle kötüdür. Hastalı-
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ğın öncesi kişinin sosyal becerileri gelişmiş durumda ise okul, 
aile ve mesleki konularda, hasta iyi durumda ise hastalığın gi-
dişi ve sonucu daha iyi olacaktır.

Hastalık derin uyum bozukluğuna yol açacak niteliktedir. Has-
taneye yatış sayısının çok ve sürelerinin uzun oluşu durumla-
rında, hastaya eleştirici bir tutum sergileyen aileler hastalığın 
seyrini olumsuz yönde etkilemektedir.

Beklenti seviyesi düşürülmedikçe, hasta ve ailesi büyük stres 
altında kalmaya devam edecektir. Tedaviye düzenli devam eden, 
aile ilişkileri iyi olan hastalarda seyir daha iyi görülmektedir.



11

Nöropsikiyatri  |  Bağımlılık  |  Beyin Cerrahisi

İncinebilirlik stres modeli
Aşağıdaki çizimlerde fıçının daha çabuk dolup taşması, hasta-
lanma riskinin artışını somutlaştıran bir örnek olarak kullanıl-
mıştır. Yüksek kırılganlık düzeyi, stresle baş etme kapasitesinin 
düşük olması demektir. Bu özellikteki bireyler diğerlerine göre 
daha kolay şizofreni ve benzeri hastalıklara yakalanabilirler.

Şizofreni kronik bir hastalık olmasına rağmen, erken dönem-
de tanı konulduğunda ve tedaviye başlanıldığında hastaların 
%60’ının belirgin düzeyde iyileştiği ortaya konmuştur. Hastanın 
sosyal çevresindeki destek tedavi başarısını etkilemektedir. 
Hastaların bir kısmında ise yıllar içerisinde çevreye uyumda bo-
zulma artabilir, içe kapanma derinleşebilir. Düzenli tedavi gör-
meyen hastalarda kriz dönemleri sıkça ortaya çıkabilir.
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6. Şizofreni genetik midir?
Şizofreni hastalarının ailelerinde bu hastalık toplum ortala-
masına göre daha sık görülmektedir. Şizofren olan her 10 ki-
şiden birinin yakın akrabaları arasında bu hastalık görülebilir. 
Anne ya da babasından biri şizofreni hastası olan çocuğun bu 
hastalığa yakalanma riski %12’dir. Kardeşlerden biri şizofre-
ni hastası ise diğer kardeşlerde hastalığın görülme olasılığı 
%8’dir. Ailesel yatkınlığın nedeni anne babanın yetiştirme tarzı 
değildir. Şizofrenide genetik yatkınlığın önemi bilinmekle bir-
likte hastalıktan hangi genlerin sorumlu olduğu kesin olarak 
netlik kazanmamıştır. Eldeki veriler birden fazla genin rol oy-
nadığını düşündürmektedir.
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7. Beyindeki değişiklikler nelerdir?
Şizofreni hastalarında özellikle beynin plan yapmak, sorun 
çözmek gibi işlevleri yüklenen ön bölümü ve önceki deneyim-
leri hatırlayarak o anki duruma uygun davranış geliştirmekte 
rol oynayan bellekle ilgili beyin bölgelerinin normalden küçük 
olduğu saptanmıştır. Bu bölgelerin işlevlerindeki aksama so-
nucunda hastalar günlük hayatta her an karşılaştığımız basit 
ya da karmaşık sorunları çözmekte zorlanabilirler. Beyin ya-
pısındaki değişiklikler hasta kişilerin beyinlerinin normal ge-
lişimden farklı bir yol izlediği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu 
değişiklikler doğumdan önce ya da doğum sırasında etkili olan 
nedenlere bağlanmaktadır. Beyinde milyarlarca sinir hücresi 
vardır.
Bu hücreler birbirleriyle bağlantılıdırlar. Her hücrenin ucun-
dan salınan bazı kimyasal maddeler komşu hücreye ulaşarak 
hücreler arası haberleşmeyi sağlar. Haberleşmeyi sağla-
yan kimyasal maddelere (adrenalin, dopamin, serotonin gibi) 
nörotransmiter denir. Şizofrenisi olan kişilerde dopaminin 
aracılık ettiği haberleşmede bir bozukluk olduğu bilinmekte-
dir. Bu haberleşmedeki bozukluk, hezeyan ve halüsinasyonlar, 
dağınık davranış ve konuşma gibi hastalık belirtilerinden so-
rumlu tutulmaktadır.
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8. Yoğun stres veya üzüntü şizofreniye
neden olur mu?
Yaygın yanlış inanışlardan biri hastalığın yaşanan kötü bir olay 
nedeniyle ortaya çıktığı düşüncesidir. Bu düşünceyle birlikte 
ailenin gereksiz yere kendisini ya da çevreyi eleştirmesi ve 
suçlaması ortaya çıkmaktadır. Stres ve üzüntü sağlıklı kişiler-
de şizofreniye yol açmaz, ancak ağır stres faktörleri yatkınlığı 
olan kişilerde hastalığın ortaya çıkmasına neden olabilir.

9. Şizofreni hastalığı ve zekâ arasındaki ilişki nedir?
Yanlış inançlardan biri de şizofreninin zekâ geriliği olan in-
sanlarda olabileceği düşüncesidir. Şizofreni hastalığı ile zekâ 
geriliği arasında bir ilişki yoktur. Ancak kişide hastalığın etkisi 
ile olaylara bakış, yorum değişmiş ve algı ve muhakeme zayıf-
lamıştır. Bu durum zekâda düşüş olarak görülebilir.

10. Şizofreni hastaları saldırgan olur mu?
Şizofreni hastalarında kendisine ve çevresine zarar verici dav-
ranışlar kimi zaman ortaya çıkabilir. Genellikle bu davranışlar 
hastalığın kriz döneminde sıkça görülmektedir. Gerçeklikten 
kopma nedeniyle hasta şaşkın ve sinirli olabilir. Çevresinde 
olan olayları yanlış yorumladığından ya da gerçek dışı seslerin 
etkisiyle ve sıklıkla kendisine gelecek bir zararı önlemek için 
savunmaya geçer. Kriz döneminde hastaya yönelik eleştiri, 
bağırmak, azarlamak, hareketlerini kontrol etmeye çalışmak 
gibi yaklaşımlar saldırgan davranışın ortaya çıkmasını pekiş-
tirebilir ve bu nedenle yakın çevresinin bu gibi davranışlardan 
uzak durması, hastaya karşı soğukkanlı yaklaşması uygundur. 
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Kriz döneminde saldırgan davranış riskini azaltmak için, eleş-
tiriden uzak, sakin, açık, basit ifadeler kullanarak yaklaşmak 
gerekmektedir.

11. Şizofreni nasıl tedavi edilir?
Şizofreni tedavisi uzun süreli ve fedakarlık gerektiren bir sü-
reçtir. Hastanın dünyasını anlamaya çalışmak çok önemlidir. 
Tedavide hekim, hasta ve hasta yakınlarının iş birliği önemli 
faktördür. İlaç düzenlemesinin uygun bir biçimde yapılabilme-
si için hasta-hekim ve hasta ailesi iş birliğinin sürekli olması 
gerekmektedir. Hastanede yatarak da tedavi gerekebilir. He-
kim kontrolünde düzenli ve uzun süreli ilaç tedavisi ön plan-
dadır. Bu ilaçlar antipsikotik ilaçlardır ve son yıllarda hızla 
artan ilaçlarla şizofreni hastalarına eskisinden çok daha fay-
dalı olunmaya başlanmıştır. Bu ilaçlar bağımlılık yapmayan ve 
hastanın tedavisini sağlayan ilaçlardır.
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12. İlaç tedavisinde yaşanan sorunlar nelerdir?
İlaç almayı reddetme nedenleri:
1) Hasta olduğunu kabul etmemek
2) İlaca bağlı istenmeyen yan etkiler
3) İlaç almanın kişiye hasta olduğunu hatırlatması
4) Kendisini iyi hissettiğinden ilaç almayı unutmak ya da ihtiya-
cı olmadığını düşünerek ilacı bırakmak

13. İlaçların yan etkisi var mıdır?
İlaç tedavisi sırasında hastalar yakın şekilde izlenmelidir. 
Antipsikotik ilaçların da diğer ilaçlar gibi yan etkileri vardır. 
En sık görülen yan etkiler, aşırı uyku hâli, konuşmanın pel-
tekleşmesi, hareketlerde yavaşlama, zihinsel donukluk hâli, 
tükürük salgısında artış, ellerde titreme, bacaklarda huzur-
suzluk hissiyle sürekli dolaşma ihtiyacı, cinsel fonksiyonlar-
da gerileme, kadınlarda adet düzensizliği ve göğüslerden sıvı 
gelmesidir. Bu nedenle ilaç kullanırken doktorunuzla düzen-
li olarak görüşmeniz gerekir. Özellikle hastalığın alevlendiği 
dönemlerde ilaçlar yüksek dozda kullanılır ve çoğu yan etki-
ler bu dönemde ortaya çıkar. Ancak hastalık belirtileri azal-
dıkça, doktorunuz ilaç dozlarını kan düzeylerine de bakarak 
azaltacaktır ve yan etkiler ortadan kalkacaktır. İlaç kullanır-
ken aşırı sigara tüketimi de ilaç kan düzeylerini düşürerek 
tedavinin aksamasına yol açmaktadır. Bu nedenle sigara tü-
ketimi de gözden geçirilmeli ve ilaç kan düzeyleri ölçülerek 
tedavi sürdürülmelidir.
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14. İlaç kullanmama halinde ne yapılır?
Hastalar genellikle hastalıklarını kabul etmedikleri için ilaç 
kullanmak istemezler. İlaç reddi hastanın ilacın yan etkilerin-
den dolayı ilacı kullanmak istememesinden kaynaklanabilir. 
Açık hastalık belirtileri yaşayan hasta ilaç kullanmayı kabul et-
miyor ve hekime gitmek istemiyorsa hastaneye yatırılmalıdır.

15. İlaç almamayı en aza indirmek için 
neler yapılabilir?
Hastanın ilaçla ilgili yakınmalarını dinlemek ve hastaya karşı 
anlayışlı olmak gerekir. Hastanın üzerinde tehdit oluşturma-
dan hastaya ilaçlarını düzenli kullanmazsa hastaneye yatabi-
leceğini anlatmak faydalı olabilir. Hasta ilaç almayı kesinlikle 
reddediyorsa 2-3 haftada bir injeksiyon şeklinde kullanılan 
ilaçlara geçilebilir.
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16. Hocalara okutmak, muska yazdırmak fayda 
sağlar mı?
Hastalığın uzun sürmesi nedeniyle bunalan bazı hasta yakın-
ları bu türden arayışlara yönelmektedir. Ancak şu kesinlikle 
bilinmelidir: Şizofreni bir beyin hastalığıdır ve bu tür tedavi 
arayışları zaman kaybettirmekte ve hastalığın kronikleşmesi-
ne sebep olarak hastaya ve ailesine zarar vermektedir.

17. İlaç tek tedavi seçeneği midir?
İlaç tedavisi mutlaka gereklidir. Ancak bazı hastalık tablola-
rında elektroşok tedavisinden de yarar sağlanabilir. Hastalık 
belirtileri kontrol altına alındıktan sonra grup tedavileri, çe-
şitli davranışçı tedaviler, destekleyici yöndeki yaklaşımlardan 
yararlanılabilir. Bu tedavilerden ilacını düzenli alan hastalar 
faydalanabilmektedir.

18. Eğitim ve diğer psikososyal tedaviler nelerdir?
Psikososyal tedavilerin şizofreninin tedavi, gelişim ve sonu-
cunu etkiledikleri düşünülmektedir. İlaç tedavileri sayesinde 
şizofreni hastalığında köklü değişiklikler gündeme gelmek-
le birlikte, son yıllarda, psikososyal müdahalelerin şizofreni 
tedavisinde önemli olduğu yolunda araştırma kanıtları elde 
edilmiştir. Psikososyal müdahaleler hem pozitif hem negatif 
belirtileri azaltmayı, tedaviyi desteklemeyi, hastanın tedavi 
sürecine bağlanmasını, yeniden hastalanma riskini önleme-
yi, toplumsal ve iletişimsel becerileri geliştirmeyi, stresle 
daha iyi baş edebilmek için hastaların ve yakınlarının dona-
nımlarının güçlendirilmesini kapsar. İlaç tedavisinin tamam-
layıcısıdır.
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19. Damgalama ve damgalamanın sonuçları
nelerdir?
Şizofreni tedavisinin önündeki en önemli engellerden biri şizof-
reniyle ilişkili damgalama ve ayrımcılık sorunudur. Ayrımcılık 
şizofreni tedavisine ayrılan kaynak miktarını sınırlamakta, ev 
ve iş bulma, toplumsal etkileşim sorunlarını ağırlaştırmakta-
dır. Damga, hastalığın gelişimi ve sonuçları üzerinde olumsuz 
etkiler yaratabilir. Şizofreniye yönelik damga sadece hastaları 
değil, hastaların ailelerini, yakınlarını ve sağlık görevlilerini de 
etkilemektedir.
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20. Damgalama ve ayrımcılığı azaltmak için neler 
yapılabilir?
Şizofreniye yönelik damgalama ve ayrımcılığı azaltmak için;
1. insanların davranışlarını eğitim yoluyla ve çeşitli program-
larla değiştirmek
2. Kamu politikasını ve yasaları ayrımcılığı azaltacak ve has-
talara yasal koruma olanaklarını artıracak yönde değiştirmek 
gerekmektedir.
Aşağıdaki çalışmalar, damgalama ile mücadelede şizofreni 
hastalarının yaşam kalitesini yükseltmeye yardımcı olabilir.
1. Belirtileri kontrol altına alan ve yan etkileri azaltan tedavi 
stratejilerinin kullanımını arttırmak
2. Toplumsal davranışları değiştirmeyi hedefleyen eğitim faa-
liyetlerini başlatmak
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3. Öğretmen ve sağlık görevlilerinin eğitiminde damgalamaya 
karşı eğitime yer vermek.
4. Yaşam kalitesini artıran ve yan etkileri az olduğu için dam-
gaya sebep olmayan ilaçların geliştirilmesine yönelmek
5. Hastaların ve ailelerinin hastalıkla birlikte yaşamalarına yö-
nelik psikolojik eğitime ağırlık vermek.

21. Hastalar için tavsiyeleriniz nelerdir?
1. İlaçlarınızı almayı aksatmamalısınız.
2. Gününüzü ve gecenizi iyi ayarlamalı, yeteri kadar uyuma-
ya özen göstermelisiniz. Yeteri kadar uyumazsanız hastalığın 
alevlenme dönemine girebilirsiniz.
3. Stres yaratan durumların üstesinden gelmek ve etkisini 
azaltmak için terapide öğretilen yöntemleri kullanmalısınız.
4. Günlük yaşam aktivitelerinizi yerine getirmelisiniz. Günde 
üç öğün yemek yemeli, düzenli aralıklarla banyo yapmalısınız. 
Evinizi ve odanızı temiz tutmalısınız. Eğer temizlik yapma ko-
nusunda güçlük çekiyorsanız yakınlarınızdan yardım isteme-
lisiniz.
5. Alkol ve sigarada aşırıya kaçmamalısınız. Bağımlılık yapan 
maddelerden ya da geçici keyif veren ilaçlardan uzak durma-
lısınız.
6. Yaşantınızın belirli bir düzeni olmalı, hep aynı saatte kalk-
maya ve yemek yemeye özen göstermelisiniz.
7. Her gün için program yapmalısınız. Bütün gününüzü yatakta 
geçirmemeli, her gün yararlı bir şeyler yapmaya gayret etme-
lisiniz.
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8. Başkalarıyla bağlantıyı kesmemelisiniz. Arkadaşlarınızla 
ilişkinizi sürdürmelisiniz.
9. Psikiyatristinizle ve tedavi ekibiyle bağlantınızı kesmeme-
lisiniz.
10. Her hafta düzenli olarak jimnastik ya da bedensel egzersiz 
yapmalısınız. Bunun en kolay yolu her gün düzenli olarak orta-
lama bir saat yürüyüş yapmaktır.

22. Hasta yakınları için tavsiyeleriniz nelerdir?
1. Şizofreninin nadir görülen bir hastalık olmadığını kabul et-
melisiniz.
2. Şizofreni hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinmelisiniz.
3. Asla kendinizi suçlamamalısınız.
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4. Bu konuda sağlık profesyonellerinden yardım istemelisiniz. 
Bu kişilerin şizofreniyle mücadele konusunda sizinle iş birliği-
ne istekli olmasına, hastalığı anlamanıza yardımcı olabilecek 
özellikte olmasına dikkat etmelisiniz.
5. Şizofreni Dostları Derneği gibi, hasta yakını dernekleriyle 
bağlantı kurabilirsiniz.
6. Şizofreni gibi karmaşık bir hastalıkla mücadele ederken 
sadece kendi doğru bildiklerinize göre davranmanın yetmeye-
ceğini kabul etmelisiniz. Hastanın yakınları olarak bu konuda 
eğitime ihtiyacınız vardır.
7. Yakınları olarak sizlerin maruz kaldığı, giderek artan baskı-
ların nereden kaynaklandığını düşünmelisiniz.
8. Ailenin diğer üyelerinin gereksinimlerine de dikkat etmelisiniz.
9. Şizofreni hastalığı olan yakınınız için kendinizi sınırsızca 
feda etmenin etkili bir bakım ve mücadeleye zarar verdiğini 
unutmamalısınız.
10. Şizofrenisi olan yakınınızla sabahtan akşama kadar vakit 
geçirmenin size de yakınınıza da faydası olmayacağının farkına 
varmalısınız.
11. Özellikle evden dışarı çıkmanızı kolaylaştıracak hobiler 
edinmeli, arkadaşlıklar kurmalısınız.
12. Kendi sağlığınıza dikkat etmelisiniz.
13. Beslenmenize dikkat etmelisiniz.
14. Yeterince uyumalısınız.
15. Mümkün olduğunca yürüyüş yapmalısınız.
16. Her gün kendiniz için belirli bir süre ayırmalısınız.
17. Bir kursa devam edebilirsiniz.
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18. Üzüntü ve sorunlarınızı yakınlarınızla paylaşabilirsiniz.
19. İmkânlarınız uygunsa tatile çıkabilirsiniz.
20. Kendinizi suçlamaktan ve eleştirmekten kaçmalısınız.
21. Aile içinde iş bölümü yapmalısınız.
22. Ailenizin diğer üyelerini ihmal etmemelisiniz.
23. Her şeye karşın hayatın devam ettiğini unutmamalısınız.
24. Hem kendinizin, hem yakınınızın özgürlüğünü sağlayacak 
bir bakış açısı geliştirmelisiniz.
25. Bu mücadelede başarıya ulaşan hasta yakınlarını diğerle-
rinden ayıran şeyin değişebilme ve olaylara farklı bakabilme 
yeteneği olduğunu unutmamalısınız.
26. Kendinize özen göstermelisiniz.
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23. Ailenin tutumu nasıl olmalıdır?
1. Gerçek dışı beklentilerden kaçınmalısınız. Bu hem size hem 
de hastanıza zarar verir.
2. Hastayı kendi bakımı ve diğer becerileri için sorumluluk al-
maya yüreklendirmelisiniz.
3. Hastaya karşı aşırı koruyucu tutum onun kendine güvenini 
düşüreceğinden bundan kaçınmalısınız.
4. Söylediği şeyler mantık dışı da gelse sabırlı olmalı, duygu-
sunu anlamaya çalışmalısınız.
5. Ailenin daha sakin, telaşsız davranabildiği durumlarda has-
ta kendini güvende hisseder. Hastalığın alevlenme dönemi ya-
tıştıktan sonra hastayla sakin ve yavaş sesle konuşmalı fazla 
kontrol etmemelisiniz.
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• Şizofreni insanın yaşadığı gerçeklikten uzaklaşarak kendine 
özgü bir dünya yarattığı bir durumdur.
• Şizofreni sıklıkla güç fark edilen, sinsi başlayan, kronik bir 
hastalıktır.
• Araştırmalara göre yaşam boyu her yüz kişiden biri bu has-
talığa yakalanmaktadır.
Hastalığın başlangıcı günler içerisinde olabileceği gibi hafta-
lar hatta yıllar içerisinde yavaş yavaş da gelişebilir. Şizofreni-
de hastalık dalgalanmalar gösterebilir. Genel içe kapanmanın 
olduğu dönemler ve kriz dönemleri nöbetler halinde ortaya 
çıkabilir.

UNUTMAMALIYIZ Kİ;
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Şizofreni kronik bir hastalık olmasına rağmen, erken dönem-
de tanı konulduğunda ve tedaviye başlanıldığında, hastaların 
önemli bir kısmının belirgin düzeyde ya da tam olarak iyileştiği 
ortaya koyulmuştur.
Şizofreni tedavisinde hasta, hekim ve aile iş birliği çok önemlidir.
• Şizofreni tedavisi uzun süreli ve fedakarlık gerektiren bir sü-
reçtir. Hastanın ve ailesinin umudu canlı tutulmalı, hastanın 
dünyasını anlamak için çaba gösterilmelidir.
(*) Kaynak: PD Dr.med. Josef Bauml, PD Dr.med. Martin Lambert, “Hasta-
lar ve Yakınları için Gerekli Bilgiler” kitapçığı.
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TEMEL YAKLAŞIMIMIZ

n Önce kapsamlı inceleme ve nöropsikolojik tarama yaparak 
teşhisi netleştirmek,

n Daha sonra ölçmeye dayanan metotlarla tedavi planı yapmak,

n Güçlü ve yeterli yöntemlerle beyin kanıtlarını izleyerek te-
davi uygulamaktır.

n Doğru teşhis, doğru tedavinin planlanması için ilk adımdır. 
Psikiyatri polikliniğimize ilk kez başvuran hasta önce psiki-
yatrik (ve gerekli görülürse ek olarak nörolojik) muayene-
den geçer.

“Hekim sadece yapılan tedavilerden değil, 
yapılmayan tedavilerden de sorumludur.”

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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n Psikiyatri polikliniğimize ilk kez başvuran hastalar (özellik-
le daha önce tedavi almış ancak yararlanmamış, tedaviye 
dirençli hastalığı olanlar) tanı konma aşamasında ayrıntılı 
bir değerlendirmeden geçirilir.

Nöropsikolojik İnceleme: 65 yaş üstü hastalarda ya da 
unutkanlık dikkat problemleri olan kişilerde son altı ay içinde 
yapılmamışsa; üst düzey beyin işlevlerini (planlama, dikkat, 
konsantrasyon, hafıza... vb) ölçmeye yarayan testler uygulanır. 
Bunun için SPM; COG; DAUF; NVLT gibi bilgisayarlı testler ya 
da karşılıklı görüşme tekniği ile uygulanan özel bir grup test-
ten hastanın durumuna uygun olanlar kullanılır.

Kişilik Profilinin Çıkarılması: Gerekli durumlarda ve uygun 
hastalarda; MMPI, Rorschach gibi testler yapılarak kişilik özel-
liklerine bakılır. Hastada yoğun bir kaygı ya da algı ve/veya dü-
şünce bozukluğu oluşturan ve bu şekilde ikincil süreçte beyin 
işlevlerinde bozulmaya yol açan, zorlayıcı bir kişilik yapısının 
olup olmadığı anlaşılır. Bulgular tedavi sürecinde kullanılır.

Kardiyovasküler Değerlendirme: Tansiyon ve Nabız ölçüm-
leri her hastada yapılır. 65 yaş ve üstü için, kardiyovasküler 
yakınması olanlarda, kardiyak risk taşıyan ilaçları kullananlar 
ve yeni başlanacaklarda mutlaka Elektrokardiyografi (EKG) 
çekilir.

Nörogörüntüleme: Son altı ay içinde yapılmamışsa; Kantita-
tif EEG [QEEG], Volumetrik Kraniyal MR tetkiklerinden en az 
biri çekilerek beynin yapısında ya da işleyişinde bir bozulma 
olup olmadığı ayrıntılı şekilde incelenir. Gerekirse daha ile-
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ri inceleme için PET, SPECT, Fonksiyonel MR yapılabilir. 65 
yaş üstünde ya da zihinsel işlevlerle ilgili/nörolojik hastalık 
düşündüren bir şikayeti olanlarda son altı ay içinde yapılma-
mışsa Kraniyal MR ya da Bilgisayarlı Tomografi çekilir. Hangi 
görüntüleme tekniğinin kullanılacağı nöropsikiyatrik muaye-
neden sonra belirlenir.

Uyku Laboratuvarı: Uyku bozukluğu ya da epilepsi şüphesi 
olan hastalarda, tanıya yardımcı olacağı düşünülen Polisom-
nografi, Tüm gece 12/24 saatlik Video Monitorizasyonlu EEG 
çekimi yapılabilir. Hastanın uyku profili çıkarılarak psikiyatrik/
nörolojik tabloyla ilişkisi araştırılır.

Nörobiyokimyasal Değerlendirme: 65 yaş üstü hastalarda 
son altı ayda yapılmamışsa ve daha genç yaşlarda gerekli gö-
rülürse; kan ve idrar tahlili yapılarak beyin işlevlerini etkileye-
bilecek olan vitamin, mineral, kandaki demir miktarı (anemi), 
kan şekeri düzensizlikleri; karaciğer ve böbrek fonksiyonları; 
yaygın ya da beyni etkileyen enfeksiyon varlığı araştırılır.

Nöroenflamatuar Değerlendirme: 65 yaş üstü hastalarda 
son altı ayda yapılmamışsa ve daha genç yaşlarda gerekli gö-
rülürse; ASO, CRP ...vb gibi vücutta romatizmalya da bağışıklık 
sistemini ve beraberinde beyin işlevlerini etkileyen bir hastalık 
varlığını gösteren tetkikler (kan, idrar) yapılır.

Nöroendokrin Değerlendirme: Hastanın şikayetleri (ör: 
Kilo değişikliği, enerji azalması, çarpıntı, titreme, bellek-dik-
kat problemleri ...vb) belli bazı hastalıklar için şüphe uyandı-
rıyorsa kilo ölçümü yapılarak, Tiroid, Kortizol, Prolaktin gibi 
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psikiyatrik tablolara eşlik eden ve beyin işlevlerini etkileyen 
hormonların düzeylerine mutlaka bakılır.

Toksik Tarama: Beyin işlevlerini etkileyen ilaç ya da bağımlı-
lık yapan madde kullanımı olan kişilerde, bu maddeler kanda/ 
idrarda araştırılır. Tedavinin başlangıcında ve takiplerde dü-
zenli olarak tekrarlanır.

Klinik Farmakogenetik Değerlendirme: ilaç kullanan has-
talarda, ilaç kan düzeylerinin tedavi değerlerinin üstüne çık-
ması ya da ilaç etkileşimleri beyin işlevlerinde bozulmaya yol 
açabilir. Bunu saptamak için, kullanılan ilaçların kan düzeyleri 
(TDM) ölçülür.
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İMKÂNLARIMIZ

1. Son teknolojik özelliklerin eklendiği ameliyathaneler, 
yoğun bakım hizmetleri sadece beyin cerrahisi değil bütün 
cerrahi hizmetlere uygun altyapıya sahiptir. 

2. Görüntüleme sistemleri MR, Angio BT, intraoperatif uy-
gulamalar, mobil röntgen USG dahil geniş bir yelpazaye sa-
hiptir.

3. Nöromodülasyon Merkezi’nde beyin uyarım tedavileri en 
yeni yöntemlerle uygulanmaktadır.

4. Psikoterapiler: Amaç, eksiklikleri ve kayıpları ortadan 
kaldırma, duygusal destek sağlama, yaşam olaylarına yö-
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nelik uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırma, uyumsuz 
davranışların yerine uyumlu davranışların konmasıdır. 
Nörobiyofeedback, EMDR, psikanalitik psikoterapi, bilişsel 
davranışçı terapi, hipnoterapi, NPGRUP bünyesinde sunu-
lan bazı terapi yöntemleridir.

5. Yataklı Tedaviler: Kişinin kendisinin ve çevresinin güven-
liğini riske attığı, hayati tehlikenin olduğu, tedaviye direncin 
yaşandığı durumlarda yatarak tedavi etkili bir seçenektir.

6. Genel Tıbbi Süreç: Genel tıbbi hizmetlerle bağlantılı olarak 
altyapımızı “Beyin odaklı” bir hastane olarak sunmaktayız.

7. İmplant Uygulamaları: Hastanemizde Naltrekson İmplant 
ve Disulfiram İmplant uygulamaları yapılmaktadır. Kullanı-
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lan maddenin türüne göre uygulanan implantlar değişiklik 
göstermektedir.

8. Aile Bilgilendirme Eğitimleri: Bağımlılık ve diğer tüm 
kronik ruhsal hastalıklar sadece bireyi değil tüm aileyi et-
kilemektedir. Dolayısıyla tedavide kişi ile birlikte ailenin de 
değişimi hedeflenmektedir. Bu sebeple hem ailelerin hasta-
lık hakkında bilgilenmeleri, hem de hastalık semptomlarını 
yaşayan bireyi destekleyecek uygun davranış ve tutumları 
öğrenmeleri için eğitimler düzenlenmektedir.

9. Klinik Farmakogenetik Laboratuvarı (İlaç Kan Düzeyi ve 
DNA Analizi): İlaç kullanan hastalarda, ilaç kan düzeylerinin 
tedavi değerlerinin üstüne çıkmasına ya da ilaç etkileşimle-
ri beyin işlevlerinde bozulmaya yol açabilir. Bunu saptamak 
için kullanılan ilaçların kan düzeyleri (TDM) ölçülür.

Genetik profile göre ilaç belirlenebilmesi ve kullanılan ilaç-
ların kan düzeylerinin monitorizasyonu ile tedavinin başarı 
şansı artırılır. Kişiye tedavi ile gereksiz veya yan etkisi yüksek 
olabilecek ilaçlar önceden saptanarak tedavi akılcı biçimde 
şekillendirilir. Gerekiyorsa “DNA analizi” yapılır.

10. Elektrokonvülsif Tedavi: Hastalıkların alevli dönemle-
rinde hastanede yatarak anestezili EKT uygulaması yapıla-
bilir. Beyne çok düşük elektrik akımı verilerek nöbet oluş-
turulur ve beynin bozulmuş olan elektrokimyasal süreçleri 
düzenlenir.
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11. Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU): Psi-
kiyatrik ve nörolojik hastalıklarda kullanılan yeni bir tedavi 
yöntemidir. Beynin hastalıklardan etkilendiği düşünülen böl-
gelerine kısa aralıklarla uygulanan manyetik alan aracılığıy-
la, beynin elektriksel aktivitesi düzenlenir. İlaçlara göre daha 
hızlı ve güçlü tedavi sağlar. Kliniklerimizde ilaç tedavisine 
dirençli depresyon vakalarında kullanılmaktadır. Elektro-
konvülsif tedavinin uygulanamadığı bazı durumlarda (hasta 
ve ailenin tercihi, anestezi riski), manik ataklarda düşük fre-
kanslarda uygulanmaktadır.

12. EMDR: Son yıllarda geliştirilen özgül psikoterapi teknik-
lerinden biri de kısaca EMDR olarak adlandırılan ve travma-
tik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri 
zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir.

13. Hipnoterapi: Hipnoz esnasında kişinin bilinçaltı ile etkile-
şim gerçekleştirilerek, tedavi amacı doğrultusunda yaşamda 
olumlu, önemli ve kalıcı değişiklikler elde edilebilmektedir.

14. Nörofeedback: Nörofeedback eğitiminde kişinin o andaki 
EEG’sinden gelen beyin dalgalarıyla ilgili bilgiler kişiye gör-
sel ve/veya işitsel sinyallerle bildirilir ve kişiden bunun belli 
yönlerini kontrol altına alması istenir. Kişinin yaşadığı soru-
na veya ihtiyacına göre beynin hangi bölgesinde hangi fre-
kanstaki dalgayı arttırmak/azaltmak gerekiyorsa ona göre 
bir tedavi protokolü düzenlenerek öğrenme ortamı yaratılır. 
Kişi o andaki düşüncesi ile beyin dalgaları arasındaki bağı 
görür ve istediği yönde kontrol edebilmeyi öğrenir.
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15. Biyofeedback: Vücut ısısı, cilt direnci, solunum sayısı, kas 
gerginliği ve kalp atım sayısını özel elektrotlar ile ölçerek ki-
şinin bedensel duyumları ve düşünceleri arasındaki ilişkileri 
görselleştiren bir sistemdir.

16. Biofeedback Destekli Sanal Gerçeklik Tedavisi: Psiko-
terapide biofeedback destekli sanal gerçeklik tedavisi ile 
dış dünyada kişiye kaygı veren uyaranlar terapi odasına ta-
şınıyor. Kişi sanal gerçeklik gözlüğü ile kaygı veren duru-
mu yaşantılarken otonom sinir sistemindeki değişiklikler 
biyolojik geribildirim metodu sayesinde an be an izleniyor.  
Böylece  korku, kaygı ve takıntılarıyla yüzleşmesi ve başa 
çıkması sağlanıyor. Kişiye bir gözlük takılıyor. Kişi üç boyut-
lu bir şekilde ortamda gibi kendini deneyimleyebiliyor. Te-
rapist de bilgisayar ekranından o anda kişinin ne gördüğünü 
iki boyutlu olarak gözlüyor. Biofeedback’ten gelen sinyalleri 
izleyerek danışanın anksiyetesindeki artma ve azalmaları 
takip edebiliyor.

17. Rehacom (Bilgisayarlı eğitim modülleri): Zihinsel bece-
rilerin tekrar kazanılması ya da mevcut becerilerin artırıl-
ması için kişiye özel dikkat eğitim programı yapılabilir. Plan-
lama, organizasyon, dikkat yönetimi gibi kognitif becerilerin 
rehabilitasyonu, bilgisayarlı eğitim modülleri kullanılarak 
yapılır.

18. Uyku Laboratuvarı: Uyku odası, fototerapi odası, uyku 
deprivasyon odası ve merkezi dijital tetkik sistemi ile uyku 
laboratuvarı oluşturulmuştur. Uyku laboratuvarları; nöro-
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loji, KBB, göğüs ve psikiyatri uzmanlarının ortak disipliner 
yaklaşımı gereken bir faaliyettir. Tedavide psikiyatrik yakla-
şım çoğu defa gerekir. Laboratuvar sorumluluğu bu bilinçle 
yürütülmektedir.

19. İleri Toksikoloji Laboratuvarı ile bağımlılık hastalarının 
tedavisinde önemli avantajlar sağlanmaktadır.
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Değerli Danışanımız,

Psikiyatri, Psikoloji, Nöroloji ve Bağımlılık alanında 19 yıldır pek çok ilke imza atarak, 
danışanlarımıza hizmet vermenin haklı gururunu yaşıyoruz. Multidisipliner  
yaklaşımımızı bir adım ileriye taşıdık ve mükemmele ulaşmak için beyinden  
ilham aldık. Beyin alanına odaklı olarak ve genel hastane imkânları ile devam  
ediyoruz. Hizmetlerimize, A sınıfı ameliyathane ve yoğun bakım servislerini de ekledik.

Böylece nöropsikiyatride özel dal hastanesi olarak çıktığımız yolculuğumuza,  
daha kapsamlı hizmet ve teknoloji donanımına sahip bir hastane olarak devam etme kararı 
aldık ve yatırımlarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdik.

Danışanlarımızın konforunu ön planda tuttuğumuz hastane işletmeciliği anlayışımızı,   
çağdaş bilimin öngördüğü yöntem ve koşullarda sunmak üzere yeni binamızda, 
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi’nde hizmete başladık. Daha fazla branşta, daha fazla yatak 
kapasitemiz ve genişleyen ekibimizle, NPİSTANBUL Beyin Hastanesindeyiz.

Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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