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 Bu rehber hakkında

Kritik hastalık, yoğun bakım ve travma sonrası stres bozukluğu ile ilgili Psikoloji 
Araçları rehberine hoşgeldiniz.

Psikoloji Araçlarının iki yönlü bir hedefi vardır:  dünyanın her yerindeki terapistlerin, 
etkili bir terapi yürütmek için gereksinim duydukları yüksek-kalitede, kanıta-dayalı 
araçlara erişmelerini sağlamak ve psikolojik kendi kendine-yardım için halka güvenilir 
bir kaynak olmak. Bu rehberi ücret ödemeden ulaşılabilir yapmamızın sebebi, dünya 
çapında varolan sağlık krizinin sonucu olarak, normalden çok daha fazla insanın ciddi 
sağlık sorunları yaşaması nedeniyledir. Bunlar, nefes alma zorlukları nedeniyle hastaneye 
yatma veya yoğun bakım ünitelerine transfer edilme gibi zorluklardır. Bu kişilerin 
önemli bir bölümü, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) belirtileri geliştirecektir.

 Bu rehber şu bireyler içindir: 

•  Kritik bakıma (yoğun bakım) alınma gibi, korkutucu bir tıbbi deneyimden sonra 
hayatta kalmış insanlar.

• COVID-19’le ilgili olarak, ciddi tıbbi problemler nedeniyle hastaneye kaldırılmış 
insanlar.

• Onların aileleri ve arkadaşları.

• Bu insanlara nasıl yardım edeceklerini daha iyi anlamak isteyen akıl sağlığı ve tıp 
uzmanları.

Bu rehberde betimlenen deneyimlerden herhangi birini yaşadıysanız, bazı 
örnekleri “tetikleyici” veya rahatsız edici bulabilirsiniz. Beri yandan, bu rehberde 
size zarar verecek herhangi birşey olmadığını ve size ne olduğunu (veya olmakta 
olduğunu) anlamanın, iyileşmenize yardımcı olacağını hatırda tutunuz.  Bu 
nedenle her bölümü yavaş yavaş okumanızı, eğer çok rahatsız edici bulursanız, bir 
sağlık uzmanının yardımıyla ilerlemenizi öneririz.
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Bir yoğun bakım ünitesinde tedavi edildikten 
sonra insanlar nasıl hissederler?

Kritik düzeyde hasta olmak, fiziksel ve duygusal olarak oldukça bunaltıcı bir deneyim-
dir. Yaşadıklarınızın ciddiyetine bağlı olarak, iyileşmenizin zaman alması doğaldır. Nasıl 
hissettiğiniz ve  iyileşmenizin ne kadar zaman alacağı, ne tür bir hastalığınız olduğuna 
ve ne kadar süre hasta olduğunuza bağlı olacaktır. Bir yoğun bakım ünitesinden (YBÜ) 
taburcu olduktan sonra, sıklıkla rastlanan deneyimlerden bazıları şunlardır:

• Fiziksel olarak zayıf hissetmek. Giyinmek, hareket etmek veya banyo yapmak gibi 
basit şeyler bile, çok büyük bir çaba gerektirebilir.

• Yorgunluk. Bitkin hissedebilirsiniz ve normalden daha fazla uyuma ihtiyacı duyabil-
irsiniz.

• Hissizlik veya vücudunuzun bazı bölümlerindeki hislerde diğer değişiklikler.

• Nefes darlığı. Merdivenlerden çıkmak gibi, orta derecede bir efor sarfedince bile 
nefes nefese kalmak.

•  Görünümünüzde değişiklikler, saçınızın, cildinizin veya tırnaklarınızın görünümü ve 
hissedilmesi ile ilgili değişiklikleri içerebilir. Ayrıca ameliyat yaralarınız  iyileşmekte 
olabilir.

• Boğuk ses, özellikle solunum tüpüne bağlanmışsanız.

• Zihinsel olarak nasıl hissettiğinizi etkiler. Daha unutkan olabilirsiniz, veya birkaç 
cümleden fazla birşey okumakta zorluk çekebilirsiniz. Adeta “bulanık” bir zihniniz 
varmış gibi hissetmeniz ve herhangi bir şeye odaklanmakta veya bir şeyi tamamla-
makta zorluk çekmeniz doğladır.

• Duygusal değişiklikler sinirli, depresif veya kaygılı hissetmeyi içerir. Dışarı çıkmayı 
pek istemeyebilirsiniz veya dışarı çıktığınızda  kalabalık yerlerde bunalabilirsiniz.

• Bunaltıcı endişeler tekrar hastalanmakla ilgili fikirler veya asla iyileşemeyeceğiniz ile 
ilgili kaygılar. Yoğun bakımdaki bazı deneyimlerinizin ruh sağlığınız açısından ne 
anlama geldiği konusunda endişelenebilirsiniz: örneğin hastanedeyken yaşadığınız 
halüsinasyonlar hakkında kaygılanabilirsiniz.
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İyileşme beklediğinizden daha uzun bir süre alabilir. Örneğin kaslarda zayıflık gibi bazı 
belirtilerin, hastaneden taburcu olduktan altı ay sonra bile devam etmesi mümkündür.

Araştırmacılar YBÜ [1] den taburcu olmuş insanlarla görüşmeler yapmıştır. Bu kişilerin 
ifadelerinden bazıları şunlardır:

• “Eğer tek başıma dışarı çıkarsam, tekrar hastalanırım diye panik oluyorum”

• “Aileme çok fazla kızıyorum. Kendi başıma bir şeyler yapmaya çalıştığımda telaşlanıp 
duruyorlar”

• “Bir türlü normale dönemediğim için kendime çok kızıyorum”

•  “Bulaşıkları yıkayarak yardım etmeye çalışıyorum, fakat tabakları düşürüp duruyorum”

• "Hastaneden eve döndüğümde, merdivenleri ellerimin ve dizlerimin üzerinde 
tırmandım ve inerkende merdivenlere otura otura indim”

Bunlardan herhangi biri tanıdık geliyor mu? Söz konusu ifadelerin hepsi, yoğun 
bakımdan sonra yaşanan tamamen normal deneyimlerdir. Hem vücudun hem zihnin 
iyileşmesi zaman alır ve iyileşme sürecinde kendinize karşı sabırlı olmanız önemlidir.
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Travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) nedir?

TSSB bazı insanların hayati bir tehlike veya ciddi bir yaralanma riski yaşadıktan sonra 
geliştirdikleri belirtileri tanımlar. Hatta bir yakınınızın başına bu tür şeyler geldiğine 
tanık olduğunuzda da – örneğin sevdiğiniz bir kişiyi yoğun bakımda görmek gibi, benzer 
belirtiler geliştirebilirsiniz. Hastaneye yatma sürecinde ortaya çıkabilecek travmatik 
olaylar şunları içerir:

• Öleceğinize inandığınız anlar.

• Korkutucu, invaziv veya ağrılı tıbbi deneyimler.

• Kötü haberi aldığınız ve bunun sizin için veya sevdikleriniz için ne anlama geldiğini 
düşündüğünüz anlar.

• İlaç, deliryum veya diğer hastalıkların sebep olduğu halüsinasyonlar. 

• Kendinizi güçsüz hissettiğiniz deneyimler veya yardım edilmemiş hissettiğiniz durumlar.

• Diğer insanların öldüğünün farkında olduğunuz deneyimler.

Bir travma sırasında güçlü duygular ve bedensel duyumlar hissetmek veya korkutucu şeyler 
düşünmek yaygın bir durumdur. Aşağıdaki düşüncelerin ve duyguların bazılarını (veya 
hiçbirini) yaşamış olabilirsiniz:

Şekil: Travmatik olaylar sırasında yaygın olan düşünce ve duygular

Şaşkınlık

Travma 
sırasında 

hissedebilecekleriniz

Aşağılanmış

Size ne olacağına 
dair düşünceler

Kötü muameleye maruz 
kalmış

Korku, dehşet

Kızgınlık

Utanmış

Dissosiyasyon 
(olan bitenden 

kopmak/
ayrışmak)

Çaresiz

Kaygılı, 
huzursuz

Hissiz

‘Geleceğe-dönük görüntüler’
(en kötü durumun zihninizdeki imajı) 
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Travmatik bir yaşantıdan sonra, olup bitenle hesaplaşmak biraz zaman alabilir. Travmanın 
ardından, günlerce, haftalarca hatta aylarca şok, bunaltı veya hissizlik duygularının 
devam etmesi olağandır. Pek çok kişi için bu duygular zamanla yatışır fakat bazı kişiler 
için kalıcı hale gelir ve yaşamlarını etkilemeye başlarlar.

TSSB’nun belirtileri nelerdir?

Bir travmadan sonra şu belirtileri yaşıyorsanız TSSB tanısı alabilirsiniz:

• Geçmişe-dönüşler, kabuslar veya vücudunuzdaki reaksiyonlarla travmayı tekrar 
tekrar yaşama. Travma ile ilgili istenmeyen anılar zihninizde istemsiz olarak aniden 
canlanabilir ve bunlara sıklıkla güçlü duygular eşlik edebilir. Anılarınız TV’de bir 
hastane filmi gördüğünüzde veya hastaneden bir randevu mektubu aldığınızda te-
tiklenebilir. Bu durumda şunları yaşayabilirsiniz:

• Gerçek anılar (gerçekte olan olayların anıları), örneğin kötü haberi aldığınız anı 
hatırlamak

• Hayalini gördüğünüz olayların anıları – ağır hasta olan kişilerin halüsinasyonlar 
görmesi yaygın bir durumdur. Daha sonra gerçek olmadığını anladığınız şeyleri 
görmüş veya duymuş olabilirsiniz.

• Hastayken düşündüğünüz şeylerin anıları. Örneğin, yoğun bakımdaki kişiler 
bazen, gerçekte onlara yardım etmeye çalışan tıbbi personel tarafından eziyet 
gördüklerini düşünürler.

• Aşağıdaki belirtilerin bir karışımını yaşayabilirsiniz.

• Yaşadıklarınızı hatırlatan düşüncelerden, duygulardan ve uyaranlardan kaçınma. 
Bu insanlardan ve yerlerden kaçınmayı, hatırlatıcı şeylerden kaçınmayı veya kendi 
düşüncelerinizi veya anılarınızdan kaçınmayı veya onları bastırmayı içerebilir. Bir 

Geçmişe-dönüşler (�aşbekler), 
kabuslar veya vücudunuzdaki 

reaksiyonlarla travmayı 
tekrar-yaşama

 Düşüncelerinizde veya ruh 
halinizde olumsuz değişiklikler.

‘Savunmada’ ve 
‘sınırda’ hissetme.

Yaşadıklarınızı hatırlatan 
düşüncelerden, duygulardan 

ve uyaranlardan kaçınma.

!
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travmatik tıbbi deneyimden sonra, hastane randevularını kaygı-uyandırıcı bulabilir-
siniz. Hastaneler hakkındaki TV programlarını izlemekten kaçınabilirsiniz ve hatta 
kendi vücudunuzda size olanları hatırlatan bölgelere bakmaktan veya oralara dokun-
maktan kaçınabilirsiniz. 

• Düşünceleriniz veya ruh halinizdeki olumsuz değişiklikler. Örneğin bazı insanlar, 
ağır hasta olduklarında korkutucu halüsinasyonlar (hayaller) görürler ve daha sonra da 
ciddi bir akıl sağlığı problemleri olduğu hakkında endişelenmeye (yanlış bir şekilde) 
başlarlar. Bazı insanlar da, hastanede eziyet gördüklerine inanırlar ve bu inanç taburcu 
olduktan sonra da devam eder. Ağır bir hastalıktan sonra, pek çok insan tekrar hasta 
olmaktan çok daha fazla endişe duyar. Bu inançlardan herhangi biri, kendinizi çok 
kaygılı veya depresif hissetmenize sebep olabilir.

• ‘Savunmada’ veya ‘sınırda hissetmek. Bir travmadan sonra, kaygılı hissetmek ve ra-
hatlayamamak yaygın bir durumdur. Bazı insanlar eskiye göre daha kızgın ve sinirli 
hissederler. Uykuyla ilgili sorunlar da yaşanabilir.

TSSB ne kadar yaygındır?

Bir travmadan sonra, TSSB belirtileri yaşamak normaldir. Neyse ki, pek çok insan için 
bunlar ilk bir ay içinde geçmeye başlar. Bununla birlikte, travmanın tipine bağlı olarak, 
insanların %20-30’u kalıcı TSSB belirtileri yaşarlar. Yoğun bakımda tedavi gördükten 
sonra, yaklaşık her 5 kişiden 1’i TSSB yaşamaktadır.

 Şekil: Yoğun bakımda tedavi gördükten sonra, yaklaşık her 5 kişiden 1’i TSSB yaşamaktadır.
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Yoğun bakım TSSB nasıl sebep olur?

Tanımı gereği, eğer yoğun bakıma alınmışsanız, sağlığınız oldukça kötüdür. Yaşam 
desteği sağlamak için gece-gündüz gözlenmeye ve invaziv tıbbi müdahalelere ihtiyacınız 
vardır. Yoğun bakımdaki hastalar, genellikle çok çeşitli makinelere bağlanırlar: sıklıkla 
kullanılanlar kalp monitörleri ve suni solunum cihazlarıdır. Hastalara sıvı ve besin 
sağlamak veya diğer vücut sıvılarını almak için çeşitli tüplerin takılması olağandır. 
YBÜ’nde yatan pek çok hasta  uyuşturulmuştur ancak her zaman tamamen bilinçsiz 
değildir. YBÜ’de yatan hastaların tüp veya cihazları çıkarmalarını engellemek için, 
genellikler kol veya bacakları bağlanır. Tüm bu müdahaleler, halihazırdaki krizden sağ 
çıkmaya yardım etmek için olsa da, hasta için korkutucu  olabilirler.

Şekil: Yoğun bakımdaki tedavi invazivdir ve bir çok özel tıbbi ekipman içerir.
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Kritik bakım tıbbının, daha sonra TSSB gelişmesine sebeb olabilecek pek çok özelliği 
vardır.

 

 
Yukarıda sayılanlardan herhangi biri size hastane deneyiminizi hatırlatıyor mu? Yoğun 
bakım ünitesinin temel önceliği sizin hayatta kalmanıza yardım etmekti ve bu yüzden 
size yapılan her şey bu niyetle yapıldı. Bununla birlikte, tedavinizin istenmeyen yan 
etkisi olarak travma sonrası stres belirtileri yaşıyor olabilirsiniz. 

Hayatınızın tehlikede 
olduğunun farkında olmanız

‘Tehdit sisteminizin’ aktif olması 
normal korku duygularına 

veya terör duygularına yol açar.

Fiziksel kısıtlama uygulaması
Yoğun bakımdaki hastalar bazen 
kanülleri, kateterleri veya diğer 

ekipmanları çıkarmaya çalışmasınlar 
diye, �ziksel olarak kısıtlandırılır. Bu 

durum kişinin kendini savunmasız ve 
güçsüz hissetmesine yol açar.

Deliryum
Deliryum, ciddi bir bilinç bulanıklığı 

durumudur. Deliryum içinde olan 
insanlar net bir şekilde 

düşünemezler, etra�arında olup
 biteni anlamakta zorluk çekerler ve 

olmayan şeyleri görebilir veya 
duyabilirler. 

Bilinci etkileyen sedasyon
Bilincin gidip gelmesi oryantasyonu 

bozar. Sedatif ilaçlar deliryuma 
sebep olur.

Halüsinasyonlar, olağan 
dışı inançlar ve hayaller

Yoğun bakımdaki hastalar genellikle 
eziyet görmekle ilgili duyguları 

nedeniyle korkutucu deneyimler 
yaşarlar. Bazıları gerçekte olmayan şeyler 

görürler. Bunlar aslında zihninizin size 
olup bitenlere anlam verme çabalarıdır. 

Uyku yoksunluğu
Uyku yoksunluğu, psikolojik 

sorunların başta gelen 
nedenlerinden biridir.

Aydınlatma veya makinelerin 
gürültüsü gibi çevresel 

faktörler.
Bunlar, oryantasyonunuzun 

bozulmasına ve uykusuzluğa 
neden olabilir.

Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) 
giyen sağlık personeli

Bizler, müş�k yüzleri güven 
verici bulmaya programlıyızdır. 

Yarı bilinçli bir haldeyken, maskeli 
yüzler görmek paranoya duygusuna 

sebep olabilir.

Uzun süreli dönem
 Bazı travmatik deneyimler bir 

kaç dakika sürer. Buna karşın yoğun
bakımda günler veya haftalar boyunca 

kalmanız, size daha yüksek 
‘dozda’ travma verir.

Tıbbi Müdahaleler
Tıbbi müdahaleler korkutucu, 

rahatsız edici, ağrılı veya bu 
durumların hepsi olabilir.

Mekanik solunum
Solunum tüpü takıldığında, 

iletişim kuramaz hale gelmek, 
kendinizi oldukça güçsüz hissettirir 
ve deliryuma girme riskine artırır.  

COVID-19
Sevdiklerinizle iletişimden 

yoksun kalmak, kendinizi yalnız 
ve izole hissettirebilir. 
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Yoğun bakıma yatırılmış kişilerle çalışan psikologlar, onların yatışları sürecinde hoş 
olmayan - ve genellikle olağan dışı- deneyimler yaşamalarının yaygın olduğunu 
bilirler. Aşağıdaki vaka sunumlarında isimler değiştirilmiştir  fakat, yoğun bakım 
hastaları tarafından bildirilen ortak deneyimleri tanımlamaktadırlar.

 Tanya’nın öyküsü

Tanya, planlanmış bir akciğer ameliyatı olmak için hastaneye gittiğinde otuz beş 
yaşındaydı. İlk ameliyat planlandığı gibi gitmedi ve bakım odasındayken, tüm vücudunda 
ciddi düzeyde şişlikler oluştu. Doktorların endişelendiğini ve başka bir operasyona daha 
ihtiyaç olduğunu söylediklerini hatırlıyor.  İkinci ameliyatta başarılı değildi ve üçüncü 
bir ameliyat için tekrar ameliyathaneye girmeden önce,  son derece kötü hissederek 
(“şimdiye kadar hiç olmadığım kadar hasta”) bakım odasında daha fazla zaman geçirdi.  
Hayal meyal son ameliyat için bir onay formu imzaladığını ve farkında olduğu bir 
sonraki şeyin, garip bir yerde uyanmak olduğunu hatırlıyor.

Tanya çok hastaydı, ilaçlanmış ve deliryumdaydı. Bilinci gidip geliyordu. Bu durumda 
halüsinasyonlar yaşadı - hemşirelerin ninja olduğunu düşünüyordu, kaçırıldığına ve bir 
teknede esir tutulduğuna inanıyordu. Dehşet içindeydi ve kendisine eziyet edildiğini 
düşünüyordu. Bu şekilde hissetmesi haftalarca devam etti.

Doktorlar boynundaki geniş bir damara merkezi bir hat yerleştirme gereği duydu. 
Entübe edildi ve bir makinenin onun için nefes alıp verdiği, mekanik solunuma 
bağlandı. Ağzındaki tüplerle konuşamıyor veya iletişim kuramıyordu. Tanya, boynunda 
ona rahatsızlık veren şeye ulaşmaya çalıştığını, ve onu durduran biri olduğunu hayal 
meyal hatırlıyordu. Daha sonra, boynundaki bantları çekip çıkarmasını engellemeye 
çalışanın bir hemşire olduğunu öğrendi ancak o zaman çaresiz hissediyor ve işkence 
görmekte olduğuna inanıyordu.

Tanya'nın fiziksel olarak iyileşmesi uzun zaman aldı. Yoğun bakımda geçirdiği zamandan 
bir yıl sonra, psikolojik terapi almaya başladı. Tanya’nın psikoloğu onu dinledikten sonra, 
travma sonrası stres bozukluğu belirtileri yaşadığını söyledi. Tanya, hastanedeyken 
kendisinde dehşet uyandıran anıları tekrar yaşamaktaydı: bunlardan bazıları, yaşadığı 
halüsinasyonların flaşbekler halinde geri gelmesiydi ve bu istenmeyen anılar aklına 
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geldiğinde aynı çaresizlik duygularını hissetmekteydi. Ciddi düzeyde sıkıntısı vardı  
çünkü bir şekilde kötü veya suçlanması gereken biri olduğuna inanıyordu. Ailesini çok 
fazla endişelendirmişti: hastanedeyken göreceli olarak daha net düşünebildiği bir anda, 
ailesinin onsuz acı çektiğini, hatta kendisi öldüğü için ailesinin evsiz kaldığını ve sokak-
larda yaşadıklarını hayal etmiş olduğundan söz etti.

Tanya göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme (eye movement desen-
sitization and reprocessing- EMDR) olarak adlandırılan bir tür psikolojik tedaviyi 
tamamladı. Bu yaklaşımda hastanede yaşadıkları üzerine düşünmesi cesaretlendiril-
irken, kendisine ne olduğunu işlemesine yardım edildi. Tanya ve terapisti, yoğun bakım 
hemşiresinin onun için tuttuğu ‘‘YBÜ günlüğünü’ gözden geçirdiler. Bu olanları bir 
sıraya koymasına yardımcı oldu. Terapi süresince, kendisinde çok sıkıntı yaratan ve 
kafasını karıştıran anılarının önemli parçalarını bir araya getirdi. Travmatik anıları ele 
almak, Tanya için korkutucuydu - onları tekrar düşündüğünde, tıpkı yoğun bakımda 
olduğu gibi eziyet görmüş gibi hissediyordu. Ancak zamanla, korku duygusu hafifledi 
ve  artık güçsüz olduğuna inanmamaya başladı. Olanlara bir anlam vermeye başladı 
ve flaşbekler azaldı. Hemşirelerin ona yardım etmekte olduğunu ve ‘ninjaların’ birer 
halüsinasyon olduğunu kavramak onun için çok önemli oldu.

Tanya'nın özellikle değiştirmekte zorlandığı bir inanç, ailesine bu sıkıntıları yaşattığı 
için kötü biri olduğu düşüncesiydi. Hastane yatağında yatarken, ailesinin onsuz acı 
çektiğini hayal ettiğini ve bu suçluluk duygularıyla bunaldığını hatırlıyordu. Tera-
pistiyle bu duyguları ifade etmek ve çözümlemek üzerine çalıştı. Sonunda olayların 
nasıl geliştiğinden sorumlu olmadığını fark etti. Bir yıl sonra, ailesinin felaket içindeki 
imajını, mutlu bir aile imajı ile ‘güncellemenin’ faydalı olduğunu gördü. Kendini suçla-
maktan vazgeçtiğinde, kendine karşı daha fazla şefkat ve sabır gösterebildiğini hissetti. 
Bu durum fiziksel olarak da iyileşmesine yardımcı oldu.

 Dave’in öyküsü

Dave altmış yaşındaydı, kronik obstrüktif akciğer (KOAH) hastalığı ve kalp rahatsızlığı 
vardı. Geçirdiği bir ameliyattan sonra zayıf düşmüştü, beklediği gibi iyileşemiyordu. 
Birkaç gündür nefessiz kalıyordu ve bu durum kötüleşmeye başladığında aile doktorunu 
görmeye gitti. Doktoru Dave’in durumundan oldukça endişelendi ve onu hemen acil 
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servise götürmesi için bir ambulans çağırdı. Acil serviste, kendisine oksijen verilmesine 
rağmen Dave nefes darlığı hissetmeye devam etti. Bir solunum ünitesine taşındı ve 
adeta her nefes için savaştığını ifade ettiği, ciddi bir nefes darlığı içinde beş saat geçirdi.

Sonunda doktorları Dave'in yoğun bakıma transfer edilmesi gerektiğine karar verdi. 
Bu aşamada bitkin düşmüştü ve öleceğinden emindi. Yoğun bakım ünitesine götürül-
mesi sırasında, asansör kapısı düzgün çalışmadığı için bir gecikme vardı ve  Dave o 
sırada asansörde öleceğini düşünüyordu. Daha sonra Dave yoğun bakım ünitesinde 
dört gün geçirdi. Durumu solunum ünitesine geri dönecek kadar dengeli hale gelene 
kadar, mekanik solunuma bağlı kaldı. Dave bir hafta sonra hastaneden taburcu olacak 
kadar iyileşti.

Dave eve döndüğünde, bir tabut kapağının üstüne konduğu tekrarlayıcı kabuslar ve 
flaşbekler yaşamaya başladı. Kendisine dehşet veren bu durumları yaşamamak için 
uyuya kalmaktan kaçınıyordu: genellikle bütün geceyi televizyonun önündeki kanepede 
geçiriyordu. Flaşbekler Dave'in bir anlam veremediği ama beri yandan onda çok kaygı 
uyandıran bazı anılar çağrıştırıyordu. Bu duygularla daha fazla başa çıkamayarak, asansör 
ve hastane gibi ona rahatsızlık veren şeylerden kaçınmaya başladı. Bu özellikle Dave 
için bir sorundu çünkü KOAH ve kalp rahatsızlığı için hastane randevularına düzenli 
olarak gitmesi gerekiyordu. İşleri daha da kötüleştiren bir durum da, Dave’in işverenin 
onun ihtiyaçları konusunda destekleyici  olmamasıydı. Dave sağlığı için uygun olandan 
daha fazla çalışmak konusunda baskı hissediyordu.

Aylar sonra psikolojik tedaviye başladığında, Dave ilk olarak yoğun bakım ünitesinde 
geçirdiği zamanın çoğunun farkında olmadığını ifade etti.  Karısından orada dört 
gün kaldığını, mekanik solunum cihazına bağlı olduğunu ve ayrıca fiziksel olarak 
kısıtlandırıldığını öğrenmişti. Daha fazlasını bilmiyordu, çünkü Dave bunları sorduğu 
zaman karısı çok üzülmüştü. Terapi sırasında Dave, TSSB belirtileri yaşadığını öğrendi. 
Terapisti, hastanedeki deneyimlerini hatırlatan şeylerden kaçınmanın anlaşılabilir 
olduğunu, ancak bunların iyileşmesini engelleyebileceğini açıkladı.

Terapi sırasında, terapisti YBÜ anılarını yavaş ve dikkatli bir şekilde tekrar hatırlamasını 
istedi. Dave, YBÜ'de  öldüğünden ve üzerine bir tabut kapağı kapatıldığından emin 
olduğu bir anı hatırladı - burada tabut  'çivileri' sandığı şeylerin aslında odasının 
tavanındaki ayrıntılar olduğunu ve bunları o sırada içinde olduğu deliryum nedeniyle 
yanlış yorumladığını anladı. Daha sonra, Dave’in tedavisinin önemli bir kısmı, 
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tedavi edildiği hastaneyi tekrar ziyaret etmesini içerdi. Bir hemşire eşliğinde, o ve 
terapisti, Dave’in acil servisten, solunum ünitesine, oradan yoğun bakım ünitesine 
olan yolculuğunun - arızalı bir asansörde yolculuk da dahil olmak üzere- izini takip 
ettiler. Dave korkularıyla yüzleşmenin kaygı uyandırıcı olduğunu fark etti, ancak ce-
saretlendirme ile, kendini korktuğu şeylere maruz bırakabildi. Sonunda hayatta kaldığı 
bilgisiyle terapisini tamamladı. Tekrar hastane randevularına gitmeye başladı, yavaş 
yavaş korkusu azaldı ve tekrar kendine güvenmeye başladı. İyileştikçe, karısının da 
TSSB belirtileri geliştirmiş olduğunu fark etti ve tedavi görmesini için onu destekledi.
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Deliryum

Kritik bir hastalığı olan ve yoğun bakıma ihtiyaç duyan birçok hasta deliryum sıkıntısı 
çeker. Deliryum ciddi bir bilinç bulanıklığı durumudur.

 

Şekil: Deliryum ciddi bir bilinç bulanıklığı (konfüzyon) durumunun tıbbi adıdır.

Hastaneye yatışınız sırasında deliryum yaşadıysanız, bunun ne anlama geldiğinden 
endişelenmiş olabilirsiniz. Bazı insanlar bunun akıl sağlıklarının bozuluyor veya deliriyor 
olabileceklerininin bir işareti olduğundan endişe duyar. Endişelenme – her ikisi de 
demek değil. Deliryum tıbbi ortamlarda oldukça sık görülür. Yoğun bakımdaki her on 
hastadan dördü ile dokuzu arasında hasta deliryuma girer. Bu oran, solunum makinel-
erine bağlanmaya ihtiyacı olan her on hastanın sekizine yükselmektedir [3]. 

 

Şekil: YBÜ’de solunum cihazına bağlanması gereken on hastanın sekizi deliryuma girer.

Deliryum

Olup biteni 
anlamakta 

zorluk çekmek

Net düşünememek ve 
kafası karışık hissetmek

Korku veya yalnızlık gibi 
güçlü duygular hissetme 

olasılığı

Eziyet gördüğüne (perseküsyon) 
veya olağandışı şeylere 

inanma olasılığı

Olmayan ama çok 
gerçek görünen 

şeyleri görebilme 
veya duyabilme  
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Doktorlar beynin çalışma şeklindeki değişikliklerin deliryuma neden olduğunu 
düşünmektedir. Deliryum şu durumlarda ortaya çıkabilir:

• Beyniniz daha az oksijen aldığında.

• Beyninizin oksijen kullanma biçiminde ve beyninizde kimyasal değişiklikler 
olduğunda.

• Belli bazı ilaçları kullanıyorsanız, anestezi veya sakinleştiricilerin etkisi altındaysanız.

• Vücudunuzda ciddi bir enfeksiyon veya belli bazı hastalıklarınız varsa.

• Şiddetli bir ağrı çekiyorsanız.

• Görme ve işitme duyularınızda azalma varsa.

• Yaşlıysanız.

Eğer yoğun bakım ünitesindeyken olağandışı şeylere inanmış veya bu tür şeyler 
görmüşseniz, bunun deliryuma bağlı olma ihtimali yüksektir. Neyse ki, deliryum geçicidir 
ve altta yatan neden tedavi edildikten sonra ortadan kalkar. Hastanede yaşadıklarınıza 
benzer deneyimler yaşamaya devam ediyorsanız, bunlar deliryumun devam ettiğinin 
bir işareti olmaktan ziyade, hastanede yaşadığınız halüsinasyonların TSSB nedeniyle 
flaşbekler olarak geri gelmesidir.
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TSSB’nin tedavisi

TSSB ciddi düzeyde sıkıntı çektiren bir rahatsızlık olmasına rağmen, tedavi edilebilir 
bir durumdur. TSSB'nin üstesinden gelmenin ilk adımı, nasıl 'yerleştiğini' ve neden 
kendi kendine düzelmediğini anlamaktır. Psikologlar, tüm parçaları bir araya getirmeye 
yardımcı olan TSSB hakkında çok yararlı bir düşünme yöntemi geliştirmişlerdir. Peki 
TSSB nasıl gelişir ve devam etmesinin nedeni nedir?

1. Tehdit sisteminiz aktif olur ve aktif kalır

Beyniniz ve bedeninizde,amacı  hayatta kalmanıza yardımcı olmak olan bir 'tehdit 
sistemi' vardır. Beyninizin bir bölümü- amigdala - tehlikeleri tanıma görevine sahiptir. 
Hayatınızı tehdit edebilecek herhangi bir şey olduğunda bu bölge tetiklenir ve bu 
tehdite yanıt vermenize yardımcı olmak için vücudunuzda bir 'alarm' durumu başlatır. 
Bu tehdit sisteminin sloganı 'sonradan üzülmektense güvende olmak daha iyidir’ olduğu 
için gerçek bir tehlikeyi kaçırmak yerine dokuz kez yanlış alarm vermeyi tercih eder.

Tehlike
Amigdala tarafından 

tanınma
Beden harekete 

geçmeye hazırlanır

Şekil: Tehdit sistemi tehlikeyi tanır ve bedeninizi bir tepki vermeye hazırlar. Travmatik bir deneyimden sonra 

tehdit sisteminiz yüksek alarm düzeyinde kalabilir.

Tehdit sisteminiz aktifken uyumak veya rahatlamakta zorlanabilirsiniz, “diken üstünde” 
hissedebilirsiniz veya çevrenizdeki diğer tehlikelere karşı tetikte olabilirsiniz. Yoğun 
bakım ünitesine yatırılmak gibi travmatik bir deneyimden sonra, tehdit sisteminizin 
bir süre daha yüksek düzeyde bir alarmda kalması normaldir. TSSB'u olan insanlar için 
normale dönmek daha da uzun sürebilir.

Tehdit sistemi gerçek tehlikelerin yanı sıra hayalde canlandırılan tehlikelerle de tetikle-
nebilir. Başınıza gelenleri düşünmek bile kaygı ve gerginlik duygularını tetikleyebilir. 
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Tanya hastanede kaldığı süre boyunca korku içindeydi ve korkuları daha sonra-
da uzun süre devam etti. Psikoloğuna korkusunu tanımlarken, ilk iki ameliyatın işe 
yaramadığını ve bir diğer ameliyata daha ihtiyaç olduğunu söylediklerinde ne kadar 
korktuğunu anlatmıştı. Ayrıca, yoğun bakımda nasıl dehşet içinde hissettiğini ve orada 
esir tutulduğuna inandığında ne kadar çaresiz hissettiğini belirtti. Tanya hastaneden 
taburcu olduktan sonra da kaygısı devam etti - flaşbekler korkutucuydu ve aklını 
kaybettiğini düşünmesine sebep olup, onu endişelendiriyordu. Uyumakta zorluk çekti 
ve diğer insanlarla birlikte olmaktan zevk almaz oldu. 

2. TSSB ile ilgili anılar farklıdır

TSSB anıları normal anılardan farklıdır. Bu anıların özellikle sıkıntı yaratan nitelikler-
inden bazıları şunlardır: 

• Dolaysızlık. TSSB anıları zihninizde "canlandığında", olay şimdiki zamanda 
gerçekleşiyormuş gibi hissedersiniz. Hatta nerede olduğunuzdan bile emin olamay-
abilirsiniz.

• Canlı. TSSB anıları o kadar canlıdır ki, gerçekmiş gibi hissedilir. Travmatik olay 
sırasında duyduğunuz sesleri veya kokuları öyle netlikte duyar veya koklarsınız ki, 
oraya tekrar gittiğinizi sanırsınız.

• İstemsiz. TSSB ile ilgili anılar ‘kontrol altında’ hissettirmez. Beklenmedik bir şekilde 
zihninizde canlanabilir ve onları bastırmanız güç olabilir.

•  Kısmi. Ne olduğuna dair yalnızca belli bir bölümü hatırlayabilirsiniz veya zihninizde 
en kötü bölümler tekrarlayıp durur.

Travmatik anıları bu şekilde yaşamanız, sizin hatanız değildir. Anılar nöro-biyolojiniz 
nedeniyle  bu şekilde ortaya çıkar - çünkü beyin bu şekilde tasarlanmıştır. Psikolo-
glar, travmatik olaylara ilişkin anıların, beyin tarafından farklı şekilde depolandığını 
düşünmektedirler. Travma tedavisi sırasında önemli bir hedef, bu anıları daha fazla stres 
yaratmayacak şekilde ‘işlemek’tir.  

Tanya YBÜ’de kaldığı süre boyunca, deliryum içindeydi ve ona zarar vermeyi planlayan 
insanlar tarafından kaçırıldığına inanıyordu. Tanya hastaneden taburcu edildiğinde, 
YBÜ’de yaşadığı şeylere ait pek çok hoş olmayan anıya sahipti. Kulak misafiri olduğunu 
düşündüğü konuşmalara ilişkin anıları ne zaman hatırlasa, o sırada hissettiği terör duy-

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com


Kritik Hastalık, Yoğun Bakım ve Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

17 © 2020 Psychology Tools Limited

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com

gusunun aynısını hissediyordu. Bu anılar zihninde ‘canlandığında’ tekrar YBÜ'deymiş 
gibi hissediyordu. Anılar o kadar güçlüydüler ki, tekrar aynı kokuları alabiliyor - temiz-
lik malzemelerinin kokusu - ve makinelerin bip seslerini duyabiliyordu. Bu tuhaf şeyleri 
tekrar tekrar yaşamak, onu neyin gerçek, neyin gerçek olmadığı konusunda şüpheye 
düşürüyordu.

3. TSSB tamamen anlam-verme ile ilgilidir

Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) düşüncelerimiz ve inançlarımız üzerine çalışır, çünkü 
duygularımızı yönlendiren şeylerin onlar olduğunu kabul eder. TSSB'nun bu kadar stres 
yaratmasının ve devam etmesinin bir bölümü, başınıza gelenlere verdiğiniz anlamlar-
dan kaynaklanır. Yorumlarımız bazen tamamen doğrudur, ancak bazen de hiç yardımcı 
olmayacak şekilde yanlış olabilirler.

Tanya yoğun bakımdayken çok hastaydı ve tüplerini çıkarmasını önlemek için fizik-
sel olarak kısıtlandırılmıştı. Deliryum içindeyken, hemşirelerin ninja olduklarına dair 
halüsinasyon görüyordu. Tanya’nın (deliryumdaki) beyni, o zamanlar yaşadıklarına,  
esir tutulduğuna ve eziyet gördüğüne dair bir anlam vermişti - ve bunun sonucu olarak 
da korku hissetmişti. Hastaneden taburcu edildikten sonra, Tanya bu travmanın 
tekrarlandığı kabuslar ve flaşbekler yaşadı. Bunları o kadar gerçek hissediyordu ki, bu 
yaşantıları aklını kaybediyor şeklinde yorumladı - ki bu onu daha da fazla korkuttu.  

Olay Yorum Duygu
YBÜ’de olmak ve 
kıpırdayamadığımı anlamak

Esir tutuluyorum Korku

Ninja hemşirelerle dolu 
kabuslar

Deliriyorum Korku

Tablo: Tanya, yoğun bakımda geçirdiği süre boyunca ve sonrasındaki bazı deneyimlerini nasıl yorumladı?

Olaylara dair yararlı olmayan yorumlar, sizi aynı noktaya ‘takılı kalmış’ bırakır. TSSB’na 
yönelik psikolojik tedaviler, travmayla ilgili yararlı olmayan anlamlandırmaları güncel-
lemeyi içerir.
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Yararlı olmayan anlamlandırmalar  Yararlı anlamlandırmalar
Maskeli ninjalar tarafından esir tutuluyorum. Hastanede bana maske takan hemşireler baktı.
Ölüyorum, hayatım tehlikede. Hayatım tehlikeydi ama şimdi güvendeyim ve 

iyileşiyorum.
Kimse beni dinlemiyor, kimse beni 
umursamıyor. 

Nefes borumda bir tüp olduğu için 
konuşamadım. O zaman bana yardım edildi ve 
şimdi de insanlar bana yardım ediyor.

Aklımı kaybediyorum, bu yaşadıklarım normal 
değil.

YBÜ’de deliryuma girdim ve halüsinasyonlar 
gördüm. Bu sık rastlanan bir durum ve aklımı 
kaybettiğim anlamına gelmiyor.

Belki de çocuklarıma bakmak için güvenli 
değilim.

Delirmiyorum, travma sonrası stres bozukluğu 
(TSSB) tedavisi görüyorum. Çocuklarıma 
güvenli bir şekilde bakabilirim. 

Tablo: Tanya’nın yararlı olmayan bazı anlamlandırmaları ve keşfettiği daha yararlı bakış açıları.

4. Bazen başa çıkmak için yaptığımız şeyler ters-tepki yaratır

Hepimiz hissettiklerimizle başa çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya 
çalışırız. TSSB'deki bir sorun, başa çıkmak için yaptığımız şeylerin bazen yararsız 
hale dönüşmesidir.  Aşağıdaki başa çıkma stratejilerinden herhangi birini kullanıyor 
musunuz?
Başa Çıkma Stratejisi Amaçlanan Etki Amaçlanmayan Etki
Hatırlatan şeylerden kaçınmak. Stresten kaçınmak. 

Daha iyi hissetmek.
Travmaya ilişkin anı 
‘işlenmemiş’ olarak kalır. Yaşam 
kaygı tarafından kısıtlanır.

Hakkında konuşmamak. Stresten kaçınmak. 
İnsanlar aklımı kaybettiğimi 
düşünmesin. 

Travmaya ilişkin anı 
‘işlenmemiş’ olarak kalır. 
Yakınlardan veya profesyo-
nellerden güvence alınmaz. 
Delirdiğimi düşünmeye 
devam ederim.

Alkol veya madde kullanmak. Daha iyi uyumak. 
Nasıl hissedeceğimi kontrol 
etmek.

Uyumak zorlaşır. Daha 
iyi hissedilmez. Madde 
bağımlılıkları / bağımlılık

Ne olduğunu düşünmekten 
kaçınmak, anıları bastırmaya 
çalışmak.

Sıkıntılı hissetmekten 
kaçınmak.

Bir şeyleri bastırmak onları 
'geri sekmeye' ve daha güçlü bir 
şekilde yaşamaya sebep olur.

Semptomları kontrol etmek / 
izlemek.

Semptomlar ciddi hale gel-
meden önce onları tespit et.

‘Yanlış alarmlar’ almaya ve 
önemsiz semptomlara dikkat 
etmeye devam edilir.

Tablo: Başa çıkma stratejilerinin amaçlanan ve amaçlanmayan sonuçları vardır.
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5. Hepsini bir araya getirmek

Tüm bu adımlar bir araya getirilirse, TSSB'nun neden kendi kendine iyileşmediğini 
anlamaya başlarsınız. Bu, Tanya’nın terapistinin onunla birlikte çizdiği 'kısır döngü'dür. 
Kendisine olup bitene bir anlam verdiği için, Tanya bunu yararlı buldu. Aynı zamanda 
bu, tedavide ne yapmaları gerektiğine dair bir plan sağladı.

Zorla araya giren hafıza semptomları

Onun hakkında düşünmekten kaçın.
Meşgul ol ve dikkatini dağıt. 
Anıları uzaklaştırmaya çalış

Ailemin üzülmesine nasıl sebep olduğuma odaklan

Olumsuz düşünceler & inançlar

Travmatik olay

 Halihazırdaki tehdit duygusu

Baş etme stratejileri

Kaçınmak 
anılarımın 

değişmemesi ve canlı 
kalması demektir

Kaçınmak 
inançlarımın aynı 
kalması demektir

Çok hastaydım ve yoğun bakımdaydım. Deliryuma 
girdim - halüsinasyonlar gördüm ve hemşirelerin ninjalar olduğunu 

düşündüm. Kaçırıldığıma ve esir tutulduğuma
 inandım.

Kısmi anılar. 
Kolayca tetiklenen anılar.
Halüsinasyonların canlı 

flaşbekleri ve eziyet 
görme ile ilgili duygular

Olay sırasında: Beni öldürebilirler. 
Ninjalar beni bir teknede esir 

tutuyor. Güçsüzüm
Olaydan sonra: Aklımı mı 

kaybediyorum? Kötü birisiyim. 
Bunlar benim hatam. 

Dehşet
Çaresizlik

Zulüm görme
Suçluluk

Plan: 
İnançlarımı gözden 

geçirmek ve şimdi ne 
düşündüğümü 

anlamak.

Plan:
• Kaçınmayı bırak
• Anılarıma ulaş

• Hayatımı geri istemeye başla

 Plan: 
Anılarımı bir 

terapistle 
‘işlemek’

!
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TSSB için psikolojik tedaviler

TSSB için kanıta-dayalı mükemmel psikolojik tedaviler vardır. En iyi araştırılmış olan-
lardan bazıları:

• Bilişsel Davranışçı Terapiler (BDT), TSSB için Bilişsel Terapi (TSSB-BT) ve Bilişsel 
İşlemleme Terapisi (BİT)

• Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)

Bu tedaviler bazı özgün özellikleri açısından farklı olsa da, hepsinde ortak olan yönler:

• Travma ile ilgili anılarınızın ortaya çıkarılması. TSSB anıları biraz karışık olabilir 
(yoğun bakım anıları daha da fazla). Size olanlar hakkında konuşmak ve yazmak, bu 
anıları 'işlemeye' ve onların daha az stres yaratıcı ve hayatınıza da az müdahale edici 
olmalarına yardımcı olabilir.

• Anlam-verme. Size ne olduğunu anlamanız, o zamandaki deneyimlerinize ne anlam 
vermiş olduğunuzu anlamanız, ve bu fikirleri şimdi bildiklerinizin ışığında yeniden 
değerlendirmenize yardımcı olması. 

• Farklı baş etme stratejilerini öğrenme. Kaçınma davranışının üstesinden gelmek, 
daha sağlıklı başa çıkma yollarını öğrenmek ve hayatınızı geri kazanmak.

Eğer yoğun bakımda kaldıysanız, bunun için özgün terapi görevleri

YBÜ deneyimi geçirmiş kişiler için özellikle yararlı olabilecek bazı tedavi boyutları 
şunlardır:

• Fiziksel hastalığın, deliryumun ve tıbbi ortamla ilgili, sizi psikolojik olarak etkileye-
bilecek meselelerin öğrenilmesi.

• Halüsinasyonlar ve flaşbekleri ve bunların neden ortaya çıktığını öğrenmek. Yoğun 
bakımda halüsinasyonlar görmüş veya daha sonra flaşbekler yaşamış olmanızın, 
sizin  delirdiğinizi göstermediğini veya tehlikede olduğunuz anlamına gelmediğini 
anlamanız önemlidir.

• Gün be gün size ne olduğunu anlamak için medikal kayıtları okumak (belleğinizdeki 
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boşlukları doldurmak için). Travmanız uzun süre devam ederse, psikologlar öykünüz-
deki parçaları bir araya getirmek için genellikle bir 'zaman çizelgesi' oluşturmanıza 
yardımcı olurlar.

• Eğer mümkünse mekan ziyareti yapmak. YBÜ’ni yeniden ziyaret etmek (veya resim-
lerine veya videolarına bakmak) travma ile ilgili anılarınızı “işlemeye” ve yararlı 
olmayan inançlarınızı  düzeltmeye yardımcı olabilir. Ayrıca birçok kişi, onlara bakan 
sağlık personeli ile tanışmayı yararlı bulmaktadır.

• Tüm zaman boyunca bilinciniz yerinde olmadığı için, anılarınızda bazı boşluklar 
olabileceğini kabul etmek.

• Başınıza gelenler hakkında güçlü “bedensel anılarınız” olabileceğini anlamak. Bunlar 
flaşbekler şeklinde deneyimlenebilir veya bunları travma tedavisi sırasında tekrar his-
sedebilirsiniz.
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Kritik bir hastalıktan sonra TSSB yaşadığımı 
düşünüyorsam ne yapmalıyım?

Adım 1: Tarama

Kendinizde TSSB  olabileceğini düşünüyorsanız, aşağıdaki kısa anketi doldurmak 
olumlu bir ilk adım olabilir. Kendinize TSSB tanısı koyamazsınız, ancak anket, bir 
akıl sağlığı uzmanı tarafından yapılacak olan kapsamlı bir değerlendirmeden yararlanıp 
yararlanamayacağınızı gösterebilir.

Bazen insanların başına olağandışı veya korkutucu, korkunç veya travmatik şeyler gelebilir. Örneğin, kritik 
bakım (yoğun bakım) ünitesine kabul edilmek. Hiç böyle bir olay yaşadınız mı?

EVET / HAYIR

Yanıtınız evet ise, lütfen aşağıdaki soruları yanıtlayın.

Son bir ay içinde:
1. Olay(lar) hakkında kabuslar gördünüz mü ya da siz istemediğiniz halde o olayı(ları) düşündünüz mü?

2. Olay(lar) hakkında düşünmemeye çok gayret ettiğiniz veya size olayı(ları) hatırlatan durumlardan kaçın-
mak için elinizden geleni yaptığınız oldu mu? 
EVET / HAYIR

3. Sürekli savunmada, tetikte veya kolayca irkilmekte misiniz?
EVET / HAYIR

4. Hissizleşmiş, diğer insanlardan, aktivitelerden veya çevrenizden kopmuş hissettiniz mi?
EVET / HAYIR

5. Suçluluk duydunuz mu veya olay(lar) için veya olayın(ların) sebep olduğu diğer problemler için kendi-
nizi veya başkalarını suçlamaktan vazgeçemediğiniz oldu mu? 
EVET / HAYIR

Bu sorulardan üç veya daha fazlasına EVET yanıtı verdiyseniz, travma sonrası stres bozukluğu yaşıyor 
olabilirsiniz. Tam bir değerlendirme için bir akıl sağlığı uzmanı ile görüşmeyi isteyebilirsiniz.
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Adım 2: Bir uzmanla konuşmak

TSSB yaşadığınızı düşünüyorsanız, bir profesyonelden yardım almayı isteyebilirsiniz. 
Bunun için aile hekiminize veya bir psikoterapiste başvurmalısınız.

BDT üzerine uzmanlaşmış bir terapist bulmak için

• ABD: http://www.abct.org

• Birleşik Krallık: https://www.babcp.com

• Avrupa: https://eabct.eu/about-eabct/member-associations/

• Avustralya: https://www.aacbt.org.au

• Kanada: https://cacbt.ca/en/

EMDR üzerine uzmanlaşmış bir terapist bulmak için

• ABD: https://emdria.org

• Birleşik Krallık: https://emdrassociation.org.uk

• Avrupa: https://emdr-europe.org/associations/european-national-associations/

• Avustralya: https://emdraa.org

• Kanada: https://emdrcanada.org
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Yoğun bakımdan sonra TSSB geliştiren hastalara 
çalışan akıl sağlığı uzmanları için bilgi

Bir travmadan sonra hayatta kalanlarla çalışan terapistler bile, YBÜ travmasının belirli 
yönleri karşısında ‘afallayabilirler’. YBÜ travmasına yönelik psikolojik tedavilerde temel 
olarak, diğer travma tiplerini tedavi ederken kullanılan benzer yöntemler kullanılır. 
Bununla birlikte, terapistler aşağıdaki ayrıntılar hakkında fikir sahibi olmayı ve bu hasta 
grubuyla çalışırken buna uygun bir süpervizyon almayı yararlı bulabilirler. Tıbbi bir 
travma yaşadıysanız ve terapi almayı planlıyorsanız, bu sayfayı terapistinizle tartışmanız 
yararlı olabilir.

Travma anıları: süre, bölümleme, içerik

Yoğun bakımda kalma süresi, günlerden haftalara kadar değişebilir. Yatış süresinin 
uzunluğu, hastaların diğer travma mağdurlarından daha yüksek bir 'dozda' travma 
yaşadıklarını ve sonuç olarak üzerinde çalışmaları gereken daha fazla travma anılarının 
olabileceği anlamına gelebilir.

Hastaların YBÜ’de kaldıkları tüm süre boyunca bilinçlerinin yerinde olma olasılığı 
düşüktür. Bilinçleri bozulmuş olduğu için, belleklerine bazı şeyleri kaydetmeleri 
muhtemelen  etkilenir ve sonuç olarak bazı şeyleri hatırlamaları da zorlaşır. Hastaların 
belleklerinde boşluklar olduğu kabul edilerek çalışılır. Bellek işleme sırasında “Peki 
hatırlayabildiğiniz bir sonraki şey nedir?” şeklinde sorular kullanılabilir.

Terapistler, yoğun bakımda yaşanan travmaya ait anıların parça parça ve “gerçek” ile 
“halüsinasyon” içeriklerinin bir karışımı olacağını beklemelidir. Kişinin hastane deney-
imlerine ait belleğindeki bilgileri, tıbbi kayıtları, eğer varsa YBÜ günlüğünü, aile ve 
arkadaşlarının betimlemelerini de içeren bir zaman çizelgesi oluşturmak genellikle 
yararlı olur. Resimli veya yazılı bir anlatı oluşturmak çoğunlukla yararlıdır.
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YBÜ’de yaşanan sanrılar veya halüsinasyonlar hastaneden taburcu 

olduktan sonra da ısrarla ortaya çıkabilirler

Deliryum yoğun bakımda yatan hastalarda oldukça yaygındır, halüsinasyonlar görmeye 
ve sanrılı inançlara neden olur. Eğer bu deneyimler YBÜ-sonrası kalıcı olmaya devam 
ediyorsa, onları  deliryumun fizyolojik halleri sırasında yaşananlara anlam-verm-
eye yönelik aktif çabalarla kodlanmış, istemsiz olarak ortaya çıkan anılar şeklinde 
kavramsallaştırmak faydalı olabilir.

Klinik bir örnek verelim. Yoğun bakımda kaldığı süre boyunca ‘Mark’ mekanik solunuma 
bağlanmış, uyuşturulmuş ve deliryuma girmişti. Ona bakan hemşirelerden biri Asya 
kökenliydi ve bu süre boyunca Asyalı gangsterler tarafından zulüm gördüğünü sandı. 
Fiziksel olarak iyileştikten sonra, Asyalıya benzeyen insanların yanında olmaktan 
korkmakta, Asyalı insanların yüzlerinin olduğu istenmeyen anılar hatırlamakta ve  
Asya’lı erkeklerden oluşan bir çete tarafından takip edildiğine  (YBÜ'de  hissettiğinden 
daha az güçlü) inanmaktaydı. En yararlı bulduğu kavramsallaşma, tehdit sistemi-
nin travma sırasındaki anılarına (Asyalı kişilerin yüzleri) benzeyen şeylerden kolayca 
tetiklenebildiği ve istenmeyen anıların YBÜ’de yaşadıklarının flaşbekleri olmasıydı. 
Her iki durumun da şiddeti, travma anılarıyla terapötik olarak yüzleştikçe azaldı. Daha 
sonra, takip edilmeye ilişkin inançlarını test etmek için bazı davranışsal deneyler yaptı ve 
inançlarını daha az tehdit edici olan “kimse benimle özel olarak ilgilenmiyor” şeklinde 
yeniden yorumladı. Anıları 'işlemlendikten' ve inançları yeniden değerlendirildikten 
sonra, YBÜ'ndeki anıları yüzünden daha fazla sıkıntı hissetmedi.

Hastalar travma anılarının yeniden işlenmesi sırasında, güçlü 

“bedensel anılar” veya duygular tanımlayabilirler

Hastalar bu yaşantıları, ön-değerlendirme veya bellek işleme sırasında kendiliğinden 
tanımlayabilirler. Ancak terapistin  bu tür deneyimler hakkında  hassas bir şekilde 
doğrudan sorular sorması da yararlı olabilir. Örneğin, hastalar entübasyona bağlı olarak 
boğazlarında hoş olmayan hislerden söz edebilir veya kasıklarında kateter bağlanması 
nedeniyle rahatsızlık bildirebilirler. Görsel veya işitsel yaşantılara ilişkin travmatik 
anılarda olduğu gibi, bu bedensel-duyumsal anıların da bellekte yeniden işlenmesi (başka 
bir deyişle travmaya maruz kalma) etkili bir tedavi şeklidir. Hastalar YBÜ’de sırtüstü 
ya da yüzüstü pozisyonda yatarak zaman geçirdiyse, terapideki bellek çalışmasının bazı 
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bölümlerini benzer bir vücut pozisyonunda yapmak faydalı olabilir.

‘Ağrı flaşbekleri’ gerçek fenomenlerdir ve araştırılmaya değerdirler

Flashback'ler istemsiz olarak ortaya çıkan anılardır. Genellikle görsel ve işitsel 
formlarda yaşanırlar, ancak koku alma ve bedensel-duyumsal (dokunma) anılar da 
yaygın olarak ifade edilir. Araştırmalar, travma sırasında fiziksel ağrı yaşayan bireylerin 
bu ağrıyı flaşbekler şeklinde yeniden yaşayabileceklerini, ancak birçoğunun bu deney-
imleri kendiliğinden bildirmediğini göstermektedir. Klinik deneyim, bu anıların diğer 
travmatik anılarla aynı şekilde işlenebileceğini göstermektedir.

Travma sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerin ele alınması gerekir

Kritik bakım sırasındaki deneyimlerin ardından yapılan değerlendirmeler bir dizi 
önemli alana değinebilir ve bilişsel ve davranışsal müdahaleler kullanılarak ele alınabilir. 
Daha fazla bilgi için klinisyenler, bu yaklaşımlardan bazılarını ayrıntılı olarak ele alan 
Murray ve ark. (2020) [4] çalışmalarına bakabilir.

• Deliryum deneyimi nedeniyle akıl sağlığı veya akıl bütünlüğü hakkındaki inançlar.
İnançlar, “aklımı kaybediyorum”, “kendi zihnime güvenemiyorum” veya “kontrolümü 
kaybettim” gibi temaları içerebilir. Hastalar, tedavileri sırasındaki davranışlarından 
dolayı utanç duyabilirler.

• Kayıpla ilgili inançlar. Bunlar, fiziksel işlev kaybına veya önceki yaşam tarzının 
kaybına ilişkin inançları içerebilir.

• Beden algısı ile ilgili inançlar. Bunlar arasında “bir daha asla aynı olmayacağım” gibi 
kalıcı değişim inançları veya yara izlerine yönelik inançlar ya da “iğrencim” gibi beden 
algısındaki diğer değişimlere yönelik inançlar olabilir.

• Sağlık endişeleri. Ciddi tıbbi yaşantılar geçirmiş hastaların, hastalıklarının 
tekrarlanmasından veya hastaneye yeniden yatmalarına sebep olabilecek diğer 
hastalıklardan korkmaları yaygın bir durumdur. Bu tür bir sağlık kaygısı, sevdikleri 
kişiler için de endişe duymak şeklinde genellenmiş olabilir.

• Tıbbi tedavi ve sağlık personeli ile ilgili inançlar. Tıbbi tedavinin bazı yönlerine 
öfkelenmeye sık rastlanır. Bazı hastalar sağlık personeline güven duymayabilir.
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Hastane ziyaretleri ve kayıtlara erişim

Hastaların, hastalıklarının gidişatını  ve maruz kaldıkları tıbbi prosedürleri detaylı bir şekilde 
veren yoğun bakım kayıtlarına erişebilmesi çok yararlı olacaktır. Bazı hastaneler hasta-dostu 
'YBÜ günlüğü' tutar ve bu tür bilgiler, terapide hastaların deneyimlerini çözümlemelerine 
sıklıkla yardımcı olur.

Bazı durumlarda yoğun bakım ünitesini ziyaret etmek mümkündür ve birçok hasta bunun 
yararlı olduğunu ifade etmektedir. Halihazırda korona virüs nedeniyle yoğun bakım ziyaretleri  
yapmak olası değildir ve bu nedenle sanal ziyaretler uygun bir alternatif olmaktadır.

Terapistler, danışanlarına  halüsinasyonlarının nereden kaynaklandığını anlamalarına veya 
inançlarını güncellemelerine yardımcı olabilecek bilgileri bulmaları konusunda yardımcı 
olmalıdır. Örneğin, ‘Dave’ YBÜ’de gördüğü ‘tabut çivileri’nin tavandaki  ayrıntılar olabileceğini 
anladı. ‘Tanya’ YBÜ'nü ziyaret ettiğinde hemşirelerin hastalara ne kadar saygılı davrandıklarını 
ve tüplere müdahale etmemeleri için onları ne kadar nazik bir şekilde teşvik ettiklerini gördü. 
Bundan sonra eski inançlarını “zarar vermeye değil yardımcı olmaya çalışıyorlar” bilgisiyle 
yeniledi.

Hastalar süregiden tetikleyiciler olduğunu belirtebilir

Tetikleyiciler, tıbbi personel, mekanlar veya fiziksel gereçler gibi görsel olabilir.  Makinelerden gelen 
bip sesi gibi işitsel tetikleyiciler de söz konusudur. Ayrıca belirli pozisyonlarda yatmaktan kaynaklanan 
bedensel-duyumsal tetikleyiciler de vardır. Hastalar, hem günlük yaşamlarında doğal olarak, hem de 
terapi odasında planlı bir şekilde ortaya çıkarılan tetikleyiciler için 'o zamanda' ve 'şimdi' arasında 
ayrım yapmaya yönelik, uyarıcı ayırt etme yöntemini kullanmaya teşvik edilebilir.

TSSB tedavisi için Psikoloji Araçları şunları içerir:

Guide
UK English

Trauma, Dissociation,  
And Grounding

Information handout
UK English

What Is Trauma-Focused
Cognitive Behavioural 
Therapy (TF-CBT)?

Exercise
UK English

Stimulus Discrimination

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com/resource/trauma-dissociation-and-grounding/
https://www.psychologytools.com/resource/psychology-tools-for-overcoming-ptsd-audio-collection/
https://www.psychologytools.com/resource/what-is-tf-cbt/
https://www.psychologytools.com/resource/stimulus-discrimination/
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Bu rehber hakkında

Biz kimiz?

Dr. Matthew Whalley bir klinik psikologtur ve Psikoloji Araçları’nın yöneticisidir. Özel 
ilgi alanları travma mağdurlarıyla çalışmak ve klinisyenlere etkili bir terapi sağlamaları 
için yardımcı olacak psikolojik kaynaklar geliştirmektir. NHS (National Health 
Service - Ulusal Sağlık Servisi) içinde temel hizmetler, toplum hizmetleri ve üçüncü 
basamak tedavi hizmetlerinde çeşitli görevlerde bulunmuştur. Halihazırda özel olarak 
çalışmaktadır.  Dr Whalley’in özgeçmişi araştırmaya yöneliktir ve yayınlanmış çalışmaları, 
ağrı yönetiminde psikolojik yaklaşımların araştırılması, travma mağdurlarında otobiyo-
grafik bellek ve baş dönmesine yönelik bilişsel davranışçı yaklaşımları içermektedir.

Dr. Hardeep Kaur bir klinik psikologtur ve Psikoloji Araçları’nın klinik danışmanıdır. 
Bağımlılık ve travma konusunda uzmanlaşmıştır, yetkili bir bilinçli - farkındalık (mind-
fulness) öğretmeni ve süpervizörüdür. Halihazırda  NHS’e bağlı  bir bağımlılık ser-
visinde ve IAPT (Improving Access to Psychological Therapies- Psikolojik Terapilere 
Erişimin İyileştirilmesi) servisinde klinik roller üstlenmiştir. Dr Kaur, IAPT ve Combat 
Stress (Stresle Mücadele) servislerinde psikoloji ekiplerini yönetmiş ve NHS’in üçüncü 
basamak travma servisinde çalışmıştır. Dr Kaur, BABCP (British Association for Be-
havioural and Cognitive Psychotherapies -İngiliz Davranışçı ve Bilişsel Psikoterapiler 
Derneği) tarafından akredite edilmiş bir BDT terapistidir ve ACT (Acceptance and 
Commitment Therapy - Kabul ve Bağlanma Terapisi), CFT (Compassion Focused 
Therapy - Şefkat Odaklı Terapi) ve EMDR konularında uzmandır.

Psikoloji Araçları nedir?

Psychology Tools’ iki yönlü bir misyona sahiptir: dünya genelinde terapistlerin etkili 
terapi yürütmek için ihtiyaç duydukları yüksek-kaliteli ve kanıta-dayalı araçlara 
erişmelerini sağlamak ve halk için güvenilir bir psikolojik kendi kendine-yardım kaynağı 
olmak. Daha fazla bilgi psychologytools.com’da bulunmaktadır.

https://www.psychologytools.com
https://www.psychologytools.com
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