
Psikolojik Sorunlar

Dr. Nazmiye Yüksek

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.



Hedef

• Kür oranlarını

• Yaşam kalitesini



BelirsizlikStres Ölüm

Travma

Acı

Kanser



• Hastalık      hastaneye yatış   
travma

• Etkilenme derecesi
– Hastalığın kronik olması

– Hayatı tehdit edici olması

– Kalıcı engele neden olması



255 kanserli - 101 sağlam çocuk depresyon, anksiete, travma sonrası 
stres bozukluğu(TSSB) açısından değerlendirilmiş. Olumsuz yaşam 
deneyimi öyküsü, kişilik özellikleri incelenmiş ve kanserli çocukların 
depresyon ile TSSB açısından sağlıklı çocuklardan farklı olmadığı, 
anksiyetenin ise kanserli çocuklarda daha az olduğu görülmüş. Çocukların 
psikolojik tepkilerinde öncelikle kişilik özelliklerinin, ikinci olarak ta 
önceki olumsuz yaşam deneyimlerinin belirleyici olabileceği sonucuna 
varılmış.   



199 kanserli -108 sağlıklı çocukta travma sonrası stres bozukluğu  
semptomları değerlendirildiğinde kanserli çocuklarda (tanı- tedavi ve tedavi 
sonrası) sağlıklı yaşıtlarından farklılık saptanmamış. TSSB da artmaya 
neden olan kanser ilişkili tek faktörün rölaps öyküsü olduğu görülmüş.    



Kanser….

• Tedavi yan etkileri
– Ağrı-acı
– Yorgunluk
– Bulantı-kusma, iştahsızlık
– Diyare-konstipasyon
– Enfeksiyon-kanama
– Uyku düzeninde bozulma
– Oral mukozit
– Saç dökülmesi gibi fiziksel değişiklikler
– Fiziksel yetersizlikler

• Ayrılık
– Aileden
– Oyun arkadaşlarından
– Okul çevresinden



• Mutsuzluk, yaşama zevkinin azalması        

• Korku, endişe hali, alınganlık

• Uyku bozukluğu, huzursuzluk, öfke 
patlamaları, akademik başarıda düşme  

Depresyon

Ankiseyete bozukluğu 

Travma sonrası stres bozukluğu



Genel tepkiler

• Kaygı

• Gerileme

• Bedensel işlevlerde değişiklikler



Gelişimsel düzeylere göre tepkiler

• 0-3 yaş
– Hastalık kavramını anlayamaz. 

– Hastalık ve tedaviye ilişkin olayları akıllarında 
tutamaz. 

– Hastalığın o anda yaşattığı ağrı ve sınırlamaları 
deneyimleyebilir. 

Bebekler hastalıkta
• Anneden ayrılmaya
• Ağrılı müdahalelere
• Düzen değişikliklerine tepki 

gösterir



1-3 yaş arası
– Yeme ve uyku düzensizlikleri

– Depresyon

– Ağlama

– Karşı koyma

– Aşırı uyum

– İçe kapanma 

– Psikosomatik belirtiler

Ayrılma anksiyetesi 



3-6yaş
− Hastalığın nedenini anlaması artar. 

− Doğal adalet düzeneğiyle açıklamaya çalışır. 

− Hastalığın nedeni için kendisini suçlar ve cezalandırıldığını 
düşünür.

− Suçluluk, cezalandırılma açıklamaları 
− Hastalığın nedenini anlamalarını, tanı ve tedavi işlemlerini uygulamayı 

zorlaştırır.

− Çocuğun ve ailesinin hastalığa uyum ve baş etme yetilerine olumsuz etki 
yapar. 

Hastalığın nedeni ile ilgili 
uygun açıklamalar önemlidir.



7-13 yaş

• Düzen ve kurallar önemlidir.

• Kontrolü kaybetme ve ölüm korkusu yaşayabilir.

• Hala hastalığın kötü bir şey yapmakla ilgili olduğunu 
düşünebilir.

• Utanma ya da cezalandırılma korkuları nedeniyle 
belirtilerini saklayabilirler.

Bilgilendirme çocukların hastalığın 
nedenini anlama yeteneğini geliştirir ve 

tedaviye uyumu attırır.



Ergenler
• Yaşamı tehdit eden hastalıkların risklerini yetişkinler kadar 

anlayabilir.

• Kendini beğenme, değer verme gibi duygularını etkiler.

• Kontrolü kaybettikleri hissine neden olur. 

• Hastalık ve hastaneye yatış       bağımsızlığın engellenmesi 
– Ergenin ailesine tekrar bağımlı olmasına neden olacağı için öfke yaratır.

• Kurallar ve işleyişlerin bu yaş döneminde sorgulanması 
– Tedavi ekibi ve müdahalelere karşı çıkmalarına neden olabilir.

• Güvensizlik, yetersizlik duyguları, depresyon ve saldırgan 
davranışlar gelişebilmektedir. 

Tedavileri ile ilgili kritik kararlarda fikirleri alınmalıdır.



Kanser ile ilişkili deneyimlerini sosyal medyada paylaşan gençlerin videoları değerlendirilerek yapılan bir
çalışmada en sık tartışılan konuların tedavi yan etkileri, emosyonel sorunlar ve bunlarla savaşma yolları
olduğu görülmüş.
Semptomlar: Ağrı, damar içi/nazogastrik kanüllerin verdiği rahatsızlık hissi, baş ağrıları, hassas ve
soyulan ayaklar, steroide bağlı yan etkiler, görme bozuklukları, konstipasyon, hemoroid, ödem, kanama,
titreme/ateş, güçsüzlük, mide ağrısı, tırnak kaybı, keskinleşen koku duyusu, huzursuzluk, nöropati, zona,
yorgunluk, fiziksel/zihinsel olarak bunalmış hissetmek
Emosyonel sorunlar: Saplantı, öfke/kızgınlık, anksiyete, uyuşukluk, eski hayatın kaybı, haksızlık hissi, 
fiziksel/duygusal kırılganlık, bağımsızlık/kontrol kaybı, tedavinin sonlanması ya da başka olaylarla ilgili 
heyecan
Başa çıkma stratejileri: Müzik, ileri bakma, hedefler oluşturma, destek tedavi, kontrolü ele almak, ısı 
ya da ağrı kesiciler, arkadaş ziyareti, hastaneye yiyecek sokmak, uyku/istirahat rutini oluşturmak, 
başka kanserli akranlarla bir araya gelmek. 



Savunma düzenekleri 

• Regresyon

• Yadsıma

• Yer değiştirme

• Yansıtma

• Akla uygunlaştırma

• Yalıtma

• Yüceleştirme



Tedavi ekibinin sorumluluğu 

• Risk etkenlerini azaltmak

• Olumlu baş etme mekanizmalarını 
desteklemek

Hastalık ve tedavisi hakkında katılımı olan herkes 
bilgilendirilmelidir.



Bilgilendirme

• Sakin bir ortamda

• Yeterli vakit ayrılarak

• Ailenin sosyo-kültürel yapısı göz önünde 
bulundurularak

• Empati yaparak



Çocuklara 

• Bilişsel gelişimlerine uygun 

• Kanseri anlamalarını sağlayacak

• Yeterli ve doğru bilgilendirme yapılmalı
– Sağlığının kötüleşeceğiyle 

– İnvaziv işlemlerle korkutulmamalı



• Çocukların tepkileri ebeveynlerinin 
tepkilerine duyarlıdır.

Ebeveyn aşırı kaygılı, huzursuz ise çocukta 
stresli ve uyumsuz olacaktır.



Bu çalışma sonucunda ebeveynlerin kaygılı kişilik yapısında olmasının 
çocuklarının ağrılarını algılamalarında ve çocuk kanser hastalarının yaşam 
kalitesinin azalmasında önemli bir rol oynadığı saptanmış.



• Yetersiz ya da aşırı ilgilenme 

• Kaygı 

• Üzüntü 

• Öfke
Aşırı tepkileri olan ailelere karşı 
daha duyarlı olmak gerekmektedir

Risk altında olan anne babalar; 
•Depresyon ya da anksiyete gibi psikiyatrik sorunu 
olanlar 
•Daha az aile desteği olanlardır.  



Aynı hastalığı olan diğer çocukların 
hastalıklarının 

• Seyri 

• Şiddeti 

• Tedavideki sorunlar

• Sonuçları
Ailelerin kendi çocuklarının hastalıklarını
algılamaları ve tepkilerini etkileyebilir.



• Çocuk ve anne babaları dinlemek ve konuşmak 
için ulaşılabilir olmak gereklidir.

• İletişimi başlatmada çekingen olan çocuk ve 
aileler cesaretlendirilmelidir.

• Sağlık çalışanları optimistik olmalı, bunu 
çocuk ve ailesine de  aşılamalıdır.



• Ayrılık stres altındaki çocuklarda olumsuz 
sonuçlar doğurabilir. 

• Oda içinde evinde sevdiği oyuncak ve 
eşyalara izin verilmelidir.

Tüm yatışlarda sevdikleri ve yakınlarını kısa süreli de olsa 
görmelerine izin verilmelidir.

TV, kitap okuma, oyun, resim ve uğraş olanakları sağlanmalıdır.



‘Artık okula gidebilir..’

• Çocuk ve ailesi için çocuğun bir 
geleceği olduğu mesajını içerir. 

Sağlık durumu ve tedavisi izin verdiği ölçüde
okula devam etmesi teşvik edilmelidir. 



• Hasta çocuk

• Ailesi

• Okul yönetimi 

• Öğretmeni

• Arkadaşları

• Sağlık personeli

Çocuğun okula dönüşünün planlanması 
ve olumlu bir okul yaşantısının olması 
iyi bir ekip çalışması gerektirir.



Din 

• Hastalıkla baş etmede önemli bir rol 
oynar.

• Durumu kavramayı, anlamayı sağlayarak,  
yardımcı olabilecek şekilde daha ruhani 
bir boyuta yerleştirir.



Müzik tedavisi…

• Müzikle uğraşmanın, hastalıkla 
mücadelede olumlu katkıları bir çok 
çalışmada gösterilmiş.  

• Müzik terapisi görenler 
– Tedavi süreçlerinde çabuk iyileşme 

göstermiş. 

– Aile ve arkadaşlar ile ilişkileri olumlu yönde 
artmış.



• Poliklinik ziyaretlerinde tedavi 
köpekleri eşlik ettiğinde 
– Kalp hızı

– Tansiyon

– Kaygı düzeyi üzerine olumlu etkileri 
saptanmış. 

– Çok merkezli yeni çalışmalar başlatılmış. 

A magical dream…



Sonuç olarak 

• Psikiyatrik bozukluklar için tetikte 
olmak gereklidir. 

• Tanı konabilir bir bozukluk varsa 
tedavi edilmelidir.

• İdeal olan tedavi ekibinde bir 
psikolog ile sosyal görevli olmasıdır. 
.    



• Hastanın psikolojik durumu, hastalığın 
seyrini önemli ölçüde etkilemektedir.

• Uygun psikolojik destek      daha iyi 
tedavi uyumu     tedavi başarısında 
artma      yaşam kalitesinde artma

Sonuç olarak 



• Teşekkürler…


