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"Hastaya zarar vermenin biçimlerinden
birisi de hastayı tedavisiz bırakmaktır."
Prof. Dr. Nevzat Tarhan
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NEDEN NPİSTANBUL
BEYİN HASTANESİ?

1.

2.

3.
4.
5.

6.

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.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi; dünyanın en büyük ve prestijli
sağlık akreditörü olan JCI (Joint Commission International)
akreditasyon belgesine sahiptir. 2015 yılındaki başarısı ile
“Dünyanın Akredite 3. Psikiyatri Hastanesi” olma çıtasını bir
üst mertebeye taşıyan NPİSTANBUL Beyin Hastanesi, 2018’deki
bu akreditasyon başarısıyla “Dünyanın ilk Akredite Beyin
Hastanesi” unvanını almıştır.
Beyin alanında var olan hizmetlerin yanı sıra nöroşirürji, genel
cerrahi, kulak burun boğaz, dahiliye, çocuk sağlığı ve hastalıkları
vb. branşlarda da hizmet vermektedir.
Özel ambulanslı, 7/24 Acil Psikiyatri hizmeti ile danışanlarının
bütün ihtiyaçlarına cevap veren psikiyatri alanındaki ilk özel
hastanedir.
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 cerrahi operasyonları asiste eden üstün teknolojik
alt yapıya sahiptir.
“Beyin fonksiyonlarını ölçerek tedavi”, “Düşünce Odaklı Tıp” gibi
yeni yaklaşımların Türkiye’deki öncüsüdür.
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Tanı ve tedavi süreçlerinde Farmakogenetik Yaklaşımı (tedavisel
ilaç kan düzeyi izlemi (TDM) ), Fenotipleme ve Genotipleme)
benimseyen ve klinikte uygulayan Türkiye’deki ilk ve tek
hastanedir.
Üsküdar Üniversitesi’nin bilim ortağıdır. Üniversite ile
teknolojik, akademik ve bilimsel alanda çeşitli iş birlikleri
gerçekleştirmektedir.
Türkiye’deki ilk örnek olan Nöromodülasyon tedavileri
sunmaktadır. Bu merkez beyin uyarımı ile beyin fonksiyonlarını
ölçerek, tedaviyi amaçlar.
Şehir dışındaki ve yurt dışındaki danışanlar için telepsikiyatri
(online terapi) hizmeti vermektedir.
Bilimselliğin yanında tedavi süreçlerini pozitif yönde etkileyecek
“tedavi konforunu” da göz önünde bulunduran, sağlıkta
mükemmelliğe odaklanmış bir hastanedir.
Bağımlılık Kliniği (NPAMATEM) olarak İleri Toksikoloji
Laboratuvarı hizmeti sunulmaktadır.
Kanıta Dayalı Tedavi temel ilkelerimizdendir.
a) Ön ve son testlerin yapılması
b) Beyin haritalaması gibi biyobelirteç kullanımı
c) Sonucun raporlanması

OTİZM
NEDİR?

Otizm; erken çocukluk çağlarında belirtilerin gözlendiği önemli bir nöro-gelişimsel bozukluktur. Otizme dair
belirtiler bazı çocuklarda gelişim basamaklarının erken dönemlerinde başlarken, bazı çocuklarda öncelikle
normal seyreden gelişimde gerileme veya aksaklıklar
olur. Otizm şüphesi çocuğun konuşmasının gecikmesi
veya etrafa ilgisiz, tepkisiz olması ile ortaya çıkar. Aile,
çocuğun akranları konuştuğu halde hiç kelime çıkarmamasından ya da daha önce “anne, baba” gibi tekli
kelimeleri söyleyebilirken son aylarda bu kelimeleri
unutması nedeniyle doktora başvurur.
Otizmde görülen belirtiler arasında duyusal problemler
belirgindir. Duyusal problemler bireyin çevre ile uyumunu azaltmaktadır. Bireyin hayata olan adaptasyonunu
azaltmaktadır. Örneğin; yüksek sese karşı duyarlılık,
dokunma hassasiyeti, ışığa karşı duyarlılık, derinlik
problemleri, denge ile ilgi problemler gibi problemler
bireyin gelişmesiyle birlikte değişen sosyal düzendeki
problemlerini arttırarak devam ettirmektedir.
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Otizm Belirtileri Nelerdir?
Otizm Spektrum Bozukluğunun temelde iki ana belirti grubu vardır:
1.Sosyal etkileşim ve iletişim becerilerinde
gerilikler (APA 2013)
• İnsanlara ya da akranlarına ilgi göstermeme ya da az
ilgi gösterme,
• Kendi halinde olma, seslenince bakmama,
• Parmak ucunda yürüme,
• Yaşına uygun konuşmanın başlamasında gecikme ya
da başlayan konuşmada durma, gerileme, konuşsa bile
konuşmayı sosyal etkileşimde kullanmaması, söyleneni
tekrarlaması, zamirleri ters kullanması (ben yerine o).
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2. Tekrarlayıcı ve sınırlı ilgi alanı, davranış ve
etkinlikler
• Basmakalıp ve tekrarlayıcı hareketler (kendi etrafında
dönme, sallanma, kanat çırpma),
• Rutinlerine aşırı bağlılık, değişikliklere tepki gösterme,
• Bazı ses, koku ve tatlara aşırı hassasiyet gösterme.
Otizmin Nedeni Nedir?
Otizmin nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.
Otizmde çok sayıda genin hastalıktan sorumlu olduğu
düşünülmekte ve hastalığın tedavisinde genlerdeki bozukluğa etki eden ilaçlar geliştirilmeye çalışılmaktadır.
İlerleyen yıllarda otizmi olan çocukların bir kısmında bu
tedavilerin olumlu sonuçlar yaratacağı öngörülmektedir. (Motavallı Mukaddes N. 2014)
Otizmin Tanısı Nasıl Konur?
Otizm tanısı çocuk psikiyatristi tarafından konur ancak
Otizm ile karışabilecek diğer hastalıkların ayrılması ve
tanının kesinleştirilmesi amacıyla EEG, MR, kan tahlili
gerekebilir. Tanı klinik gözlem ve davranışsal özelliklere
göre konur. Ancak iyi bir klinik gözlem ile 1 yaşındaki
çocukta bile belirtiler saptanabilir. Otizmi bebek anne
karnındayken saptamak mümkün değildir.

9

OTIZM
MERKEZI

Aile

için

işaret

(Landa R. et all. 2011):

sayılabilecek

bazı

belirtiler

6-9 ay arası bebeklerde;
• Babıldamanın olmayışı ya da akranlara göre çıkardığı
ses çeşidinin az olması,
• Bakım veren sesine ve yüzüne ilginin az olması,
• Göz temasının ve karşılıklı gülümsemenin olmaması,
• İsmine bakmama,
• Kucağa alınma ve başka insanlarla oynama		
beklentisinin olmaması,
• Bazı objelere veya parçalarına aşırı ve atipik ilgi 		
(objeleri tuhaf biçimde göze yakın tutarak inceleme)
otizmli olan çocukların %20-47’nde normal gelişimin
ardından 1 yaşından sonra gerileme başlar.
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Aileler için kırmızı bayrak sayılabilecek belirtiler
(Landa R. et all. 2011):

1 yaş sonrası:
• Gülümsemenize yanıt vermemesi,
• Konuştuğunuzda yüzünüze bakmaması ya da az 		
bakması,
• Nesneleri işaret ederek göstermemesi,
• Oyuncağını getirip birlikte oynama isteği 			
göstermemesi,
• Etkileşime girmeye isteksiz olması,
• Taklit oyunlarının ya da “miş” gibi oyunların
olmaması (bebeğine yemek yedirme, ayıcığını
sallayarak uyutmaya çalışma)
• 1 yaşında kelime çıkarmaya, 2 yaş civarı iki kelimeli
cümle kurmaya başlamama,
Tanı koyabilmek için yukarıda sayılan belirtilerin tümünün çocukta bulunması gerekli değildir. Otizmi olan çocukların hepsi aynı şiddette otizme sahip değildir. Bazı
çocuklar şiddetli sosyal ilişki kuramama, konuşmanın
hiç olmaması ve tekrarlayıcı hareketlerin yoğun olduğu
şiddetli otizm tablosu içerisindeyken, bazı çocuklarda
ise belirtiler oldukça hafif olabilir. Otizmin bir spektrum
bozukluğu olması demek, belirtilerin şiddetinin her çocukta farklı derecelerde olduğu bir yelpaze bozukluk
olmasındandır. Bazı çocuklarda otizm hastalığı ile dikkat eksikliği, epilepsi, zekâ geriliği gibi diğer hastalıklar
beraber görülebilir.
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Ne Kadar Sıklıkla Görülmektedir?
Otizm 1970’li yıllarda nadir görülen bir bozukluk olarak
tanımlanmasına rağmen 2000’li yıllarda sıklığının oldukça arttığı görülmektedir. Amerika Hastalıkları Kontrol Merkezi’nin verilerine göre 2006’da 1/150 oranında
görülürken 2014’te 1/64 gibi daha yüksek oranlardan
bahsedilmektedir. Otizm sıklığındaki artışın nedenleri
araştırıldığında tanı konusundaki farkındalığın artması, hafif belirtiler taşıyan olguların atlanmaması ve bu
hastalık grubu içinde değerlendirilmeleri ve daha geç
yaşta anne-baba olma sıklığının artması sayılabilir (Motavallı Mukaddes N. 2014). Ancak bunlarla birlikte bu sıklıktaki
artışın diğer başka bilinmeyen nedenleri de olabileceği
düşünülmektedir. Otizm erkek çocuklarda kızlara oranla 3-4 kat daha sık görülmektedir.
Otizm Nasıl Tedavi Edilir?
Tanı konduktan sonra aile Otizm ile ilgili bilgilendirilir.
Çocuk en kısa zamanda uygun eğitim programına yönlendirilir. Bilimsel olarak Otizm’de etkinliği gösterilmiş
en önemli eğitim yöntemi uygulamalı davranış analizidir. Bireysel eğitimin yanında uygun yaşta konuşma
eğitimi ve duyu bütünleme terapisi önerilen yöntemler
arasındadır. Ailenin eğitim programına katılması ve çocuğu eğitim dışındaki zamanlarda da sosyal-duygusal
alanda desteklemeleri önemlidir.
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Otizmin temel belirtilerine etkili bir ilaç tedavisi henüz
bulunmamıştır. Ancak otizmi olan çocukların bir kısmında eşlik eden dikkat eksikliği, davranış sorunları,
uyku problemleri, öfke kontrolünde problemler nedeniyle ilaç tedavisi gerekli olabilir.
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OTİZM TEDAVİSİNDE
TMU/İLERİ UYGULAMALARI

1) Önce ayırıcı tanı için; nöropsikolojik testler, nörobiyolojik ve nöroinflamatuar tarama yapılması,
2) Duyu Bütünleme (Sensory Integrative) ölçümün
ergoterapist tarafından yapılması,
3) Duyu Bütünleme Tedavisi endikasyonu varsa eş zamanlı nöroteknolojik uygulama olan (tTMU,tDCS) gibi
beyin uyarım tekniğine başlanması,
4) 20-30 gün yoğun tedaviden sonra beceri gelişiminin
tekrar ölçülmesi, eğer %20’den fazla ilerleme varsa tedaviye devam edilmesi önerilir.
Son dönemde yeni çalışmalar otizm tedavisinde
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) tedavi yönteminin etkinliğini araştırmaktadır.
tTMU/rTMS Nedir?
tTMU Uygulaması’nda, dışarıdan güçlü ama kısa
bir manyetik alan oluşturularak beyin aktivitesi
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değiştirilmekte ve tedavi etkisi oluşmaktadır.
Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) beyindeki nöronları uyaran noninvazif bir yöntemdir. Hızla değişen
manyetik alanlar yoluyla (elektromanyetik indüksiyon),
dokularda indüklenen zayıf elektrik akımları uyarıma
yol açar. Bu şekilde, ameliyata veya dıştan elektrotlara
ihtiyaç olmaksızın, beyin aktivitesi tetiklenir veya modüle edilebilir. Beynin işleyiş tarzını haritalayan tTMU
yöntemi nörolojide tanı ve araştırma açısından güçlü bir
araçtır. Transkraniyal manyetik uyarım (TMU) depresyon, kaygı bozukluğu gibi bir dizi bozukluğun tedavisinde umut vaat etmektedir.
Nasıl Uygulanır?
Psikiyatrik değerlendirme ve ardından beynin işlevsel
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olarak fonksiyonel MRI veya Kantitatif EEG ile görüntülenmesinden sonra, düşünülen tanıya göre uygun
görülen alanın belirlenmesi ve o bölgeye uygulanması
önerilir.
Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi
Transcranial Magnetic Stimulation
10 ila 30 dakikalık seanslar halinde 20 seanstan az olmamak üzere uygulanır. Saçların temiz olması dışında
bir ön hazırlığa gerek yoktur.
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Merkezimiz, otizm tanısı
konmuş çocukların kendileri için anlamlı olan aktivitelerde başarı elde etmelerine katkı sağlamaktadır.
Duyu bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile
birlikte bireyin davranışlarında düzelme kaydedilmekte ve öz benliğinin oluşumunu, kontrolünü sağlamaya
yardımcı olabilmektedir. Belirtilen problemlerinin minimum seviyeye inmesi konusunda tedavi desteği sağlamaktadır.
16

OTİZM TEDAVİSİNDE
DUYU BÜTÜNLEME ve
ERGOTERAPİ MERKEZI
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme Merkezimiz, otizm tanısı
konmuş çocukların kendileri için anlamlı olan aktivitelerde başarı elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Duyu
bütünleme tedavisinin bütünleyici yaklaşımı ile birlikte
bireyin davranışlarında düzelme kaydedilmekte ve öz
benliğinin oluşumunu, kontrolünü sağlamaya yardımcı
olabilmektedir. Örneğin; dokunma konusunda hassas
olan bir bireyin dokunmaya karşı tepkiselliğinden dolayı
sinirlilik, saldırganlık gibi durumlar görünmektedir. Bu
gibi durumlarla birlikte aile bireylerinin yaklaşımlarıyla
belirli kalıplarda olumsuz davranışlar oluşabilmektedir.
Belirtilen problemlerinin minimum seviyeye inmesi konusunda duyu bütünleme terapisiyle birlikte ergoterapi
faaliyetleri tedavi desteği sağlamaktadır.
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme’nin Otizm
Tedavisindeki Etkileri
Tıp teknolojisinin gelişimi ve nöropsikolojik testler,
nörobiyolojik ve nöroinflamatuar tarama tekniklerinin
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yaygınlaşması ile birlikte araştırmalar artmış bulunmaktadır. Manyetik uyarım teknikleri üzerine yapılan
otizmde araştırma sonuçları mevcuttur. Ergoterapi’
nin de bu alanda yapılan çalışmaları otizm araştırma
merkezleri ve diğer araştırma merkezlerinde devam
etmektedir. Gelişen teknolojik yenilikleri takip edip, en
güncel haliyle hastanemizde uygulamaktayız.
Otizm tedavisi yıllar boyunca devam etmesi gereken bir
bozukluktur, bu nedenle ailenin otizm konusunda bilgilenmesi son derece önemlidir. Az sayıda olguda kısa
süreli ve erken başlanan eğitimle tanının tamamen yok
olduğu saptanmıştır. Büyük kısmında uzun yıllar eğitimin
devamı gereklidir. Çocuğun zekâsının normal olması,
belirtilerin hafif olması ve 6 yaştan önce konuşma becerisinin gelişmesi iyi prognostik belirleyicilerdir. Bilimsel
çalışmalarda; diyet tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi,
ağır metalden arındırma ve nörofeedback gibi yöntemlerin etkinliğinin olmadığı saptanmıştır.
Otizmde Duyu Bütünleme Tedavisi İle İlgili
Hastanemizde Örnek Başarılar
Otizm üzerine yapılan ergoterapi faaliyetlerinde çocuklarda ve yetişkinlerde ilerleme kaydedilmiştir. Bunun
üzerine kanıta dayalı sonuçlar mevcuttur. Örneğin; 6,5
yıldır aile bireylerine sarılmayan, yemek yemede problemleri olan, tekrarlayıcı hareketlerinin yüksek olduğu,
dışardan gelen komutlara uymayan ya da algılamayan
10 yaşındaki zorlu bir vaka da bile gelişme sağlanmıştır.
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Artık anne babasına sarılması, sabit bir yerde beklemesi,
“yapma” denildiğinde bırakması, “otur”, “iç”, “aç” gibi basit komutları algılayabilen, yemek kaşığını ağzına verilmesinde zorluğun azalması ve yemekte sofrada oturabilmesi,
kendi etrafında dönmesinde azalma ayrıca cinsel organını
çevirme gibi bir durumunun tamamen ortadan kalkması,
çevrede gördüğü materyalleri aşırı şekilde döndürürken
azalması gibi terapi sürecinin kısa sürede verdiği yanıtları
arasındadır.
Ergoterapi ve Duyu Bütünleme ile Otizm Tedavi
Yaklaşımında Yeni Bir Modelleme Var Mıdır?
Şu anda ergoterapi alanının dünya üzerindeki gelişimleriyle kültürel farklılıklarının ve dil değişkenliği ile birlikte ergoterapi faaliyetleri üzerinde değişkenlikler
görülebilmektedir. Duyu bütünleme terapisinin uygulamalarının otizm üzerinde yapılan modellerin kendi içindeki
19
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çalışmaları farklılık gösterebilmektedir. Yapılan çalışmalarla birlikte ergoterapi faaliyetleri ile otizm üzerinde yeni
modellemelerin oluşması mümkündür.
Otizmde Dil ve Konuşma Terapisi
Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi otizmli bireyin sosyal iletişimi ile ilgilidir. Sosyal iletişimi en etkili
gerçekleştirmenin yolu sözel ve sözel olmayan biçimleriyle dil becerilerini kazandırmaktan geçer. Dili başkalarını anlamak ve kendimizi anlatmak için kullanırken dilin
ses sistemi, dilbilgisi sistemini bilmemiz gerektiği kadar,
dili nerde, ne zaman, kime, nasıl kullanacağımızı belirleyen sosyal boyutunun da kazanılması gerekmektedir.
O halde, dil-konuşmanın, sosyal etkileşime girmenin de
en temel unsuru olduğu göz önüne alındığında dil ve konuşma terapisinin önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Bu nedenle de, ileri ülkelerde dil ve konuşma terapistleri
ayırıcı tanı sonrasında da eğitim müdahalelerine yönelik
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bireyselleştirilmiş program geliştirme ve uygulama ekibinde yer almakta ve gerek terapi/öğretim yaparak gerekse danışmanlık hizmetleri vererek ilgili öğretmenler, aileler ve uzmanlar ile işbirliği içinde çalışmaktadır. Otizmli
çocuklara verilen dil ve konuşma terapisi özel eğitimle
birlikte götürüldüğünde çocuğun bu sorunlarına etkili
bir şekilde müdahale edilebilmektedir. Kuşkusuz, gerektiğinde diğer disiplinlerin (ergoterapi vs.) desteğine de
yer verilmesi sonuçların verimliliğini arttıracaktır. Dil ve
konuşma terapistleri, otizmli bireylerle çalışırken alanda
geliştirilmiş bilimsel dayanaklı uygulamaları kullanmaktadırlar. Burada önemli bir not olarak otizmli çocukların
terapisinde bilimsel dayanağı olmayan bazı oral-motor
egzersizlerin yeri olmadığını da belirtmek gereklidir.
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TEMEL YAKLAŞIMIMIZ

“Hekim sadece yapılan tedavilerden değil,
yapılmayan tedavilerden de sorumludur.”
Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Önce kapsamlı inceleme ve nöropsikolojik tarama yaparak
teşhisi netleştirmek,
Daha sonra ölçmeye dayanan metotlarla tedavi planı yapmak,
Güçlü ve yeterli yöntemlerle beyin kanıtlarını izleyerek tedavi uygulamaktır.
Doğru teşhis, doğru tedavinin planlanması için ilk adımdır.
Psikiyatri polikliniğimize ilk kez başvuran hasta önce psikiyatrik (ve gerekli görülürse ek olarak nörolojik) muayeneden geçer.
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Psikiyatri polikliniğimize ilk kez başvuran hastalar (özellikle 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 unut-

kanlık ve 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 testten hastanın durumuna uygun olanlar kullanılır.

Kişilik Profilinin Çıkarılması: Gerekli durumlarda ve uygun

hastalarda; MMPI, Rorschach gibi testler yapılarak kişilik özelliklerine bakılır. Hastada yoğun bir kaygı ya da algı ve/veya düşünce 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; Kantitatif EEG [QEEG], Volumetrik Kraniyal MR tetkiklerinden en az
biri çekilerek beynin yapısında ya da işleyişinde bir bozulma
olup olmadığı ayrıntılı şekilde incelenir. Gerekirse daha ileri inceleme için PET, SPECT, Fonksiyonel MR yapılabilir. 65
yaş üstünde ya da zihinsel işlevlerle ilgili/nörolojik hastalık
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düşündüren bir şikayeti olanlarda son altı ay içinde yapılmamışsa Kraniyal MR ya da Bilgisayarlı Tomografi çekilir. Hangi
görüntüleme tekniğinin kullanılacağı nöropsikiyatrik muayeneden sonra belirlenir.

Uyku Laboratuvarı: Uyku bozukluğu ya da epilepsi şüphesi
olan hastalarda, tanıya yardımcı olacağı düşünülen Polisomnografi, 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 görülürse; kan ve idrar tahlili yapılarak beyin işlevlerini etkileyebilecek 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
görülürse; ASO, CRP ...vb gibi vücutta romatizmal ya 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-dikkat
problemleri vb) belli bazı hastalıklar için şüphe uyandırıyorsa
kilo ölçümü yapılarak, Tiroid, Kortizol, Prolaktin gibi psikiyatrik tablolara eşlik eden ve beyin işlevlerini etkileyen hormonların düzeylerine mutlaka bakılır.

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

Klinik Farmakogenetik Değerlendirme: İlaç kullanan has-

talarda, ilaç kan düzeylerinin tedavi değerlerinin üstüne çıkması 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 uygulamalar, mobil röntgen USG dahil geniş bir yelpazeye sahiptir.
3. Nöromodülasyon Merkezi’nde beyin uyarım tedavileri en
yeni yöntemlerle uygulanmaktadır.
4. Psikoterapiler: Amaç, eksiklikleri ve kayıpları ortadan kaldırma, duygusal destek sağlama, yaşam olaylarına yönelik
uygulanabilir bilgi ve beceri kazandırma, uyumsuz davranışların yerine uyumlu davranışların konmasıdır. Nörobiyofeedback, EMDR, psikanalitik psikoterapi, bilişsel davranışçı
terapi, hipnoterapi, NPGRUP bünyesinde sunulan bazı terapi
yöntemleridir.
5. Yataklı Tedaviler: Kişinin kendisinin ve çevresinin güvenliğini 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.
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7. İmplant Uygulamaları: Hastanemizde Naltrekson İmplant
ve Disulfiram İmplant uygulamaları yapılmaktadır. Kullanılan maddenin türüne göre uygulanan implantlar değişiklik
göstermektedir.
8. Aile Bilgilendirme Eğitimleri: Bağımlılık ve diğer tüm
kronik ruhsal hastalıklar sadece bireyi değil, tüm aileyi etkilemektedir. Dolayısıyla tedavide kişi ile birlikte ailenin de
değişimi hedeflenmektedir. Bu sebeple hem ailelerin hastalık 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 etkileşimleri
beyin işlevlerinde bozulmaya yol açabilir. Bunu saptamak için
kullanılan ilaçların kan düzeyleri (TDM) ölçülür.
Genetik profile göre ilaç belirlenebilmesi ve kullanılan
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ilaçların 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 dönemlerinde hastanede yatarak anestezili EKT uygulaması yapılabilir.
Beyne çok düşük elektrik akımı verilerek nöbet oluşturulur ve
beynin bozulmuş olan elektrokimyasal süreçleri düzenlenir.
11. Transkraniyal Manyetik Uyarım Tedavisi (TMU): Psikiyatrik ve nörolojik hastalıklarda kullanılan yeni bir tedavi
yöntemidir. Beynin hastalıklardan etkilendiği düşünülen bölgelerine kısa aralıklarla uygulanan manyetik alan aracılığıyla,
beynin elektriksel aktivitesi düzenlenir. İlaçlara göre daha hızlı ve güçlü tedavi sağlar. Kliniklerimizde ilaç tedavisine dirençli depresyon vakalarında kullanılmaktadır. Elektrokonvülsif
tedavinin uygulanamadığı bazı durumlarda (hasta ve ailenin
tercihi, anestezi riski), manik ataklarda düşük frekanslarda
uygulanmaktadır.
12. EMDR: Son yıllarda geliştirilen özgül psikoterapi tekniklerinden biri de kısaca EMDR olarak adlandırılan ve travmatik yaşantılarla ilgili genellikle olumsuz duygu ve düşünceleri
zihinde yeniden işlemden geçirmeye dayanan bir yöntemdir.
13. Hipnoterapi: Hipnoz esnasında kişinin bilinçaltı ile etkileşim 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 görsel ve/veya işitsel sinyallerle bildirilir ve kişiden bunun belli
yönlerini kontrol altına alması istenir. Kişinin yaşadığı soruna
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veya ihtiyacına göre beynin hangi bölgesinde hangi frekanstaki 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.
15. Biyofeedback: Vücut ısısı, cilt direnci, solunum sayısı, kas
gerginliği ve kalp atım sayısını özel elektrotlar ile ölçerek kişinin bedensel duyumları ve düşünceleri arasındaki ilişkileri
görselleştiren bir sistemdir.
16. Biofeedback Destekli Sanal Gerçeklik Tedavisi: Psikoterapide biofeedback destekli sanal gerçeklik tedavisi ile dış
dünyada kişiye kaygı veren uyaranlar terapi odasına taşınıyor.
Kişi sanal gerçeklik gözlüğü ile kaygı veren durumu 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 boyutlu bir şekilde ortamda
gibi kendini deneyimleyebiliyor. Terapist 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 becerilerin tekrar kazanılması ya da mevcut becerilerin artırılması
için kişiye özel dikkat eğitim programı yapılabilir. Planlama,
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; nöroloji, KBB,
göğüs ve psikiyatri uzmanlarının ortak disipliner yaklaşımı
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gereken bir faaliyettir. Tedavide psikiyatrik yaklaşım çoğu defa
gerekir. Laboratuvar sorumluluğu bu bilinçle yürütülmektedir.
19. İleri Toksikoloji Laboratuvarı ile bağımlılık hastalarının
tedavisinde önemli avantajlar sağlanmaktadır.
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