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ABSTRACT
Objective: Rehabilitation plays an important role in the adaptation of patients with
chronic mental illnesses to treatment, as well as to the society in the 
post-treatment period. In this study, we aimed to evaluate the form which was
designed for level of rehabilitation needs for patients with chronic mental illness.
Methods: In the study, 83  patients with chronic mental illness were admitted. The
Bak›rköy Rehabilitation Form for Patient with Chronic Mental Illness (BRFPCM)
consists of five sections. The first section contains the socio-demographic 
properties, substance use, and psychiatric history of the patient. The second
section inquires the patient’s insight, adaptation to treatment, and the medication
used. The scaled third section evaluates  the initial and persistent symptoms of the
illness in the early and the acute periods, and the patient’s needs in the respective
fields of daily activities, cooperation in treatment, and social activities. The fourth
section inquires the difficulties faced by the family, the family’s attitude towards
the patient and the illness, and its expectations  and lastly, the necessity  of  
educating the family on these issues. An evaluation of the process and the notes
of the consultant are provided in the final section.  The Schizophrenia Quality of
Life Scale, The Social Functioning  Scale and The Insight Scale were applied to all
patients and were compared with the scaled third section of the form. The internal
consistency of the BRFPCM was determined by the Cronbach’s alpha test, while
the test-retest reliability was evaluated using the Pearson’s correlation coefficient.
Results: The majority (70%) of the patients was male, and the average age of
the patients was 36.6±8.47. Twenty-eight patients (33.7%) with schizophrenia,
31 (37.3%) patients with schizophrenia in remission, 12 (14.5%) with BTA 
psychosis, and 12 (14.5%) with bipolar disorder were evaluated. The internal
consistency coefficient (Cronbach’s alpha) was 0.82 in the scaled third section.
High correlation between the subscale scores of the third section was found at
an interval of three months according to the test-retest reliability. 
Conclusion: The third section of the Rehabilitation Form for Patients with Chronic
Mental Illnesses was found to be valid and reliable. In addition to the lack of 
institutions providing rehabilitation for chronic psychiatric patients in our 
country,  the scales and forms used to evaluate these patients and determine
the basic features of their illnesses are not available. The Bakirkoy Chronic
Mental Patient Rehabilitation Form has thus been developed in view of our 
clinical experience and needs. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47: 183-95)
Key words: Psychiatry, rehabilitation, psychoses, schizophrenia, bipolar mood
disorder

ÖZET 
Amaç: Kronik ruhsal hastalar›n, sa¤alt›m› sonras› tedaviye ve topluma uyumu-
nun sa¤lanmas›nda rehabilitasyon önemli bir yer tutar. Bu çal›flmada, kronik
ruhsal hastalar›n rehabilitasyon ihtiyaç düzeyini belirlemek amac›yla oluflturu-
lan formun de¤erlendirilmesi amaçlanm›flt›r.
Yöntemler: Çal›flmaya 83 kronik ruhsal hastal›¤› olan kifli al›nd›. Form; sosyode-
mografik özellikleri, madde kullan›m›, psikiyatrik öz ve soygeçmifl bilgilerini içe-
ren birinci bölüm; içgörü, tedaviye uyum, kullan›lan ilaçlar› içeren ikinci bölüm,
bafllang›ç ve alevlenme bölümündeki öncü belirtileri ve inatç› belirtileri, günlük
yaflam aktivitelerine yönelik gereksinimleri, tedavi iflbirli¤ine yönelik gereksi-
nimleri, sosyal etkinliklere yönelik gereksinimleri içeren ölçeklendirilmifl üçün-
cü bölüm ve ailenin yaflad›¤› zorluklar›, e¤itim gereksinimleri, hastaya ve hasta-
l›¤a karfl› tutumlar› ve beklentilerini içeren aileye yönelik dördüncü bölüm ve iz-
lemin de¤erlendirilmesi-dan›flman notlar›ndan oluflan beflinci bölümden olufl-
maktad›r. Ölçekle birlikte hastalara fiizofren hastalar için Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i
(fiHYNÖ), Sosyal ‹fllevsellik Ölçe¤i (S‹Ö) ve ‹çgörü Ölçe¤i (‹Ö) uygulanarak For-
mun ölçeklendirilmifl üçüncü bölümü ile karfl›laflt›r›ld›. Bu bölümün ay›rt etme-
deki geçerlili¤ini ortaya koymak için Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe¤i kullan›-
larak, remisyon ölçütlerine göre flizofren hastalar de¤erlendirildi. Ölçek iç tutar-
l›l›¤› Cronbach alfa testi, test-retest geçerlili¤i Pearson korelasyon analizi ile in-
celenmifltir.
Bulgular: Hastalar›n yafl ortalamas› 37.5±7.44 olup, ço¤unluk (%70) erkeklerden
oluflmaktayd›. Çal›flmaya 28 (%33.7) flizofren, 31 (%37.3) remisyonda flizofren, 12
(%14.5) BTA psikoz, 12 (%14.5) iki uçlu mizaç bozuklu¤u tan›l› hasta al›nd›. For-
mun üçüncü bölümünün alt ölçek ve toplam ölçek puanlar›n›n ay›rt etmede öz-
güllük ve duyarl›¤› yüksek bulundu. ‹ç tutarl›l›k katsay›s› (Cronbach’s alpha) 0.82
saptand›. Üç ay arayla ölçülen üçüncü k›sm›n alt ölçeklerinin test-retest güve-
nilirli¤i yüksek iliflkili idi. 
Sonuç: Kronik psikiyatrik hasta Rehabilitasyon formunun üçüncü bölümü ge-
çerli ve güvenilir bulundu.  Ülkemiz koflullar›nda kronik psikiyatrik hastalara re-
habilitasyon veren kurumlar yok denecek kadar az olmakla birlikte bu hastala-
r›n de¤erlendirilmesini sa¤layan ve temel özelliklerini belirleyen ölçek veya
form da bulunmamaktad›r. Klinik deneyimlerimiz ve ihtiyaçlar›m›z düflünülerek
Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu gelifltirilmifltir. (Nöropsikiyatri
Arflivi 2010; 47: 183-95)
Anahtar kelimeler: Psikiyatri, rehabilitasyon, psikoz, flizofreni, iki uçlu mizaç bozuklu¤u
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Girifl

Antipsikotik ilaçlar›n keflfi ve psikofarmakolojik geliflmelerle
birlikte daha etkili ve yan etkileri daha az olan antipsikotiklerin
kullan›lmas›, kronik seyirli ruhsal rahats›zl›klar› bulunan kiflilerin
tedavisinde önemli geliflmelerdir (1). Ruhsal-toplumsal rehabili-
tasyon çal›flmalar›yla birlikte olan ilaç tedavisi, uygun koflullar-
da ve yeterli süreyle uyguland›¤›nda,  flizofreni baflta olmak
üzere kronik ruhsal hastal›klar›n tedavisinde birinci s›raya yer-
leflmifltir (2). 

“Kronik ruhsal hastal›k” ifadesi kiflisel bak›m, toplumsal ilifl-
kiler, çal›flma hayat› ve bofl zaman etkinlikleri gibi ifllevselli¤in
farkl› alanlar›nda bozulmalarla giden psikiyatrik bozuklu¤u olan
kifliler için kullan›lmaktad›r (3). fiiddetli ruhsal hastal›k, a¤›r psi-
kiyatrik bozukluk gibi tan›mlar da ayn› anlam› tafl›r (4). Dilimizde
hangisinin kalaca¤› zaman içinde belli olacakt›r. Ruhsal hasta-
l›klardan flizofreni, flizoaffektif bozukluk, di¤er psikotik bozuk-
luklar, iki uçlu duygulan›m bozuklu¤u, yineleyen major depres-
yon, süre¤enleflmifl obsesif kompulsif bozukluk ve madde ba-
¤›ml›l›¤› bu kapsam içine girmektedir (5). 

Psikiyatrik rehabilitasyon, inatç› belirtilerle giden ve ifllevsel
bozuklu¤u devam eden bireylerin ruhsal ve toplumsal gereksi-
nimlerini karfl›lamak için uygulanan kapsaml›, eflgüdümlü ve
uzun süreli bir stratejiler bütünüdür (6). Psikiyatrik rehabilitas-
yon çal›flmalar› genellikle üç eksenli bir yaklafl›mla ele al›nmak-
tad›r. Bunlar; 1- kifliye s›k›nt› vermeyecek, ikincil engel oluflma-
s›na yol açmayacak, günlük yaflam›n› etkilemeyecek flekilde uy-
gun farmakolojik tedavinin seçimi ve sürdürülmesi, 2- kiflinin bi-
reysel ve toplumsal yaflam›n› kolaylaflt›racak, engelleri aflmas›-
n› sa¤layacak flekilde becerilerle donanmas›n›n sa¤lanmas› ve
3- toplumsal desteklerin kiflinin sa¤l›kl› yaflam›n› sürdürmesini
kolaylaflt›racak flekilde düzenlenmesidir (7). 

Kronik ruhsal hastal›¤› olan bireylerin toplum içinde ve ba-
¤›ms›z olarak en az destekle toplumsal, mesleki, e¤itimsel ve ai-
levi rollerini sürdürebilmeleri için gerekli becerilerle donat›lma-
s› ve yeterli toplumsal desteklerin sa¤lanmas› en temel amaç-
lardand›r (8).

Çok say›da kronik ruhsal hastal›¤a sahip kiflilere hizmet ve-
ren hastanelerin yaln›zca farmakolojik yaklafl›mlardaki yeter-
sizliklerinin olumsuz etkileri bilinmektedir (3,7). Tekrarlayan ya-
t›fllar, oldukça fazla say›da kiflinin hastaneye ba¤›ml› hale gel-
mesi ve hastanede yaflamas› gibi nedenlerle; 2006 y›l›nda Ba-
k›rköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar›
E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde gündüz hastanesi ve rehabi-
litasyon merkezi kuruldu. Merkezde, psikososyal yaklafl›m ola-
rak psikoe¤itim gruplar›, aile gruplar›, olgu yönetimi, u¤rafl ça-
l›flmalar›, ortam terapisi, sosyal çal›flmalar yap›lmaktad›r. Gün-
düz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine baflvuran her has-
taya bir dan›flman atanmakta, onunla birlikte olanaklar dahilin-
de kendisine özel bir rehabilitasyon program› uygulanmaktad›r.

Ülkemizde; kronik ruhsal hastalara hizmet veren yok dene-
cek kadar az rehabilitasyon merkezinin olmas›, hasta grubu ile
çal›flacak e¤itimli eleman eksikli¤i, profesyonel kifliler ve toplu-
mun ciddi anlamda bilgi eksikli¤i en önemli sorunlard›r (7). Bu
merkez kurulduktan ve hasta kabul edilmeye bafllan›ld›¤›nda bu
alandaki deneyimin ve yol göstericinin azl›¤› daha da fark edil-
di. Hastalar› rehabilitasyon ihtiyaçlar› aç›s›ndan de¤erlendirirken

yap›land›r›lm›fl bir forma çok ihtiyaç oldu¤u saptand›. Yeti yitimi
ölçe¤i, sosyal ifllevsellik ölçe¤i, yaflam niteli¤i ölçe¤i gibi birçok
ölçe¤in rehabilitasyon ihtiyac›n›n ancak bir k›sm›n› de¤erlendi-
rebildi¤i görüldü ve bu ölçeklerin ço¤unu kapsayabilecek ve
hastan›n rehabilitasyona ihtiyaç düzeyini belirleyen bir form ve
ölçek gelifltirme ihtiyac› ortaya ç›kt›. Bu çal›flmada BRSHH Gün-
düz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gelifltirilen for-
mun düzenlenmesi ve de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r.

Yöntemler

BRSH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne bafl-
vuran hastalara bir dan›flman atanmakta ve onunla birlikte re-
habilitasyon program› kifliye özel planlanmaktad›r. Hastalar da-
n›flmanlar›yla düzenli olarak görüflmekte (haftada bir, 15 günde
bir, ayda bir gibi) bu form ile durumlar› izlenmektedir. 

Bu çal›flmada formun de¤erlendirilmesi için toplam 83 hasta
al›nm›flt›r. Form BRSHH Gündüz Hastanesi ve Rehabilitasyon Mer-
kezi elemanlar› aras›ndan formla ilgili e¤itim verilen ve rehabilitas-
yon program›n› uygulayanlar taraf›ndan hastalara verilmifltir.

BRSH Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu 5 bölüm
halinde haz›rlanm›flt›r. Sosyodemografik özellikleri, madde kul-
lan›m›, psikiyatrik öz ve soygeçmifl bilgilerini içeren birinci bö-
lüm; içgörü, tedaviye uyum, kullan›lan ilaçlar› içeren ikinci bö-
lüm; bafllang›ç ve alevlenme bölümündeki öncü belirtileri ve
inatç› belirtileri, günlük yaflam aktivitelerine yönelik gereksi-
nimleri, tedavi iflbirli¤ine yönelik gereksinimleri, sosyal etkinlik-
lere yönelik gereksinimleri içeren ölçeklendirilmifl üçüncü bö-
lüm; ailenin yaflad›¤› zorluklar›, e¤itim gereksinimleri, hastaya
ve hastal›¤a karfl› tutumlar› ve beklentilerini içeren aileye yöne-
lik dördüncü bölüm ve izlemin de¤erlendirilmesi-dan›flman not-
lar›ndan oluflan beflinci bölümden oluflmaktad›r (bkz.ek 1). 

BRSH Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formunun 3. bölü-
münde yer alan ölçek bölümü de¤erlendirmede likert tipi haline
getirilerek uyar›c› ve inatç› belirtiler bölümü 1 ve 4 aras›nda, gün-
lük yaflam aktiviteleri, tedavi iflbirli¤i, sosyal etkinlikler bölümü 1
ve 3 aras›nda puanland›r›ld›. Bu bölümün ay›rt etmedeki geçerli-
li¤ini ortaya koymak için Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe¤i kulla-
n›larak (9,10), remisyon ölçütlerine göre (11,12) flizofren hastalar
de¤erlendirildi. Remisyonda olmayan flizofren hastalar rehabili-
tasyona ihtiyaç duyanlar, remisyonda olanlar ise rehabilitasyona
ihtiyac› olmayanlar olarak iki gruba ayr›ld›. Her gruba Form uygu-
lanarak ölçek bölümü için geçerlilik analizi yap›ld›. Ayr›ca; hasta-
lara fiizofren hastalar için Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i (fiHYNÖ), Sosyal
‹fllevsellik Ölçe¤i (S‹Ö) ve ‹çgörü Ölçe¤i (‹Ö) uygulanarak Formun
ölçeklendirilmifl üçüncü bölümü ile karfl›laflt›r›ld›.

Ölçekler
Pozitif ve Negatif Sendrom Ölçe¤i (The Positive and Nega-

tive Syndrome Scale-PANSS)
Kay ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilen 30 maddelik ve ye-

di puanl› fliddet de¤erlendirilmesi içeren yar› yap›land›r›lm›fl bir
görüflme ölçe¤idir (9). Psikiyatrik parametrelerden yedisi pozitif
belirtiler alt ölçe¤ine, yedisi negatif belirtiler alt ölçe¤ine ve ge-
ri kalan on alt›s› genel psikopatoloji alt ölçe¤ine aittir. Ölçe¤in
Türkçe güvenilirlik ve geçerlik çal›flmas› Kostako¤lu ve arka-
dafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r (10). Ölçe¤in 8 maddesi (P1. San-
r›lar, G9. Ola¤and›fl› düflünce içeri¤i, P3. varsan›lar, P2. Düflünce

Yaz›c› ve ark.
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da¤›n›kl›¤›, G5. Manerizm/vücudun duruflu, N1. Duygulan›mda
küntlük, N4. Pasif/kay›ts›z biçimde toplumdan çekilme, N6. Ko-
nuflman›n kendili¤inden ve ak›c›l›¤›n›n kayb›) remisyon kriteri
için kullan›lm›fl, en az alt› ay süre ile bu maddelerden 3 veya da-
ha az puan al›nm›fl olmas› flizofreni için remisyon kriteri olarak
kabul edilmifltir (11,12).

fiizofren hastalar için Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i (fiHYNÖ): He-
inrich ve arkadafllar› taraf›ndan 1984’de gelifltirilmifl (13), Türk-
çe uyarlama, geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› 2000 y›l›nda
Soygür ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r (14). Yar› yap›land›-
r›lm›fl bir görüflme biçiminde uygulanan ve görüflmeci taraf›n-
dan de¤erlendirilen ölçek, idame tedavisi alt›ndaki flizofreni
hastalar›n›n yaflam kalitesini de¤erlendirmek üzere tasarlan-
m›flt›r. Kifliler aras› iliflkiler, mesleki rol, ruhsal bulgular ile gün-
lük eflya kullan›m› ve etkinlikler fleklinde toplam 4 alt boyut ve 21
sorudan oluflmaktad›r

Sosyal ‹fllevsellik Ölçe¤i (S‹Ö): Birchwood ve arkadafllar›
taraf›ndan 1990 y›l›nda gelifltirilmifl olan Sosyal ‹fllevsellik Ölçe-
¤i’nin (15) ülkemizdeki geçerlilik ve güvenilirli¤i Yaprak Erakay
taraf›ndan yap›lm›flt›r (16). Ölçek hastayla birlikte yaflayan bir
aile bireyi taraf›ndan doldurulur. Alt› alt alandan oluflur: Sosyal
u¤rafl›/sosyal geri çekilme, kifliler aras› davran›fl, öncül sosyal
etkinlikler, bofl zaman etkinlikleri, ba¤›ms›zl›k, ifl/meslek. Alt öl-
çeklerden al›nan puanlar›n yüksek olmas› ifllevsellikte olumluya
do¤ru gidiflin oldu¤unu göstermektedir.

‹çgörünün Üç Bileflenini De¤erlendirme Ölçe¤i: David ta-
raf›ndan 1990 y›l›nda gelifltirilen 8 sorudan oluflan, klinisyen ta-
raf›ndan uygulanan yar› yap›land›r›lm›fl ve flizofreni hastalar›na
yönelik bir ölçektir (17). Tedavi kabulü, tedavi istemi, hastal›¤›n›
bilme, ruhsal hastal›¤› oldu¤unu bilme, hastal›¤› aç›klama, 
hezeyan›n do¤rulu¤una inanma, yaflant›lar›n› aç›klama bafll›kl›
7 alt ölçe¤ine ek olarak, inanmamaya tepki bafll›kl› alt ölçe¤i
mevcuttur. ‹lk 7 sorunun en yüksek toplam puan› 14’tür. Sekizin-
ci sorunun sorulmas› görüflmeciye b›rak›lm›flt›r. Bu soru ile bir-
likte en yüksek puan 18’dir. Hastan›n yüksek puan almas› yük-
sek içgörü düzeyini gösterir. Ölçe¤in Türkçe’de geçerlik ve gü-
venilirlik çal›flmas› Aslan ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lm›flt›r
(18). Bu ölçe¤in alt ölçekleri, Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Re-

habilitasyon Formunun özellikleri ve içeri¤i nedeniyle kullan›l-
mayarak sadece toplam puan› de¤erlendirildi. 

‹statistiksel Analiz
SSPS 16.0 program› kullan›larak istatistik analizler yap›lm›fl-

t›r. De¤erlendirmede formun ölçeklendirilmifl üçüncü bölümü-
nün alt ölçek puanlar› her bir maddeden al›nan puana göre he-
saplanm›flt›r. Her bir alt ölçe¤e ait maddelerden al›nan puanla-
r›n toplam›, toplam alt ölçek puan› olarak hesaplanm›flt›r. Test
tekrar test güvenirli¤i için tekrarlayan ölçümler için ANOVA
testi ve pearson korelasyon, iç güvenirlik analizi için Cronbach
α yöntemleri uygulanm›flt›r. Üçüncü bölümün özgüllü¤ü ve du-
yarl›l›¤› için ROC Curve analizi kullan›lm›flt›r. 

Bulgular

Çal›flmaya, 28 (%33.7) flizofren, 31 (%37.3) remisyonda flizof-
ren, 12 (%14.5) BTA psikoz, 12 (%14.5) iki uçlu mizaç bozuklu¤u
olan hasta al›nd›. Hastalar›n yafl ortalamas› 37.5±7.44 olup, ço-
¤unluk (%70) erkeklerden oluflmaktayd›.

Rehabilitasyon için BRSHH Kronik Ruhsal Hasta Rehabili-
tasyon Formunun üçüncü bölümünün ay›rt edicili¤inin de¤er-
lendirilmesi

Bu analiz için ROC Curve analizi yap›ld›. Analize;  daha önce
rehabilitasyona al›nmam›fl remisyonda olan 31flizofren ve re-
misyon kriterlerini karfl›lamayan 28 flizofren hasta olmak üzere
toplam 59 hasta al›nd›. Tan›mlanan alan olarak uyar›c›/öncü be-
lirtiler için 0.971 ve p=.000 (95% C.I. 0.934-1.008), inatç› belirtiler
için 1.000 ve p=0.000(95% C.I. 1.000-1.000), günlük yaflam aktivi-
teleri yeterlilik düzeyi için 0.995 ve p=0.000 (95% C.I.0.983-1.007),
günlük yaflam aktiviteleri e¤itim/destek ihtiyac› için 0.995 ve
p=0.000 (95% C.I. 0.983-1.007), tedavi iflbirli¤i yeterlilik düzeyi için
1.000 ve p=0.000(95% C.I.1.000-1.000), tedavi iflbirli¤i e¤itim/des-
tek ihtiyac› için 1.000 ve p=0.000 (95% C.I. 1.000-1.000), sosyal et-
kinlikler yeterlilik düzeyi için 0.955 ve p=0.000 (95% C.I. 0.903-
1.007), sosyal etkinlikler e¤itim/destek ihtiyac› için 0.927 ve
p=0.000 (95% C.I. 0.853-1.001), Tüm alanlarda yeterlilik toplam
puan› için 1.000 ve p=0.000 (95% C.I.1.000-1.000), Tüm alanlarda
e¤itim toplam puan› için 1.000 ve p=0,000(95% C.I.1.000-1.000),

Tablo 1. Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formunun (3. bölüm) alt ölçek ve toplam puanlar›nda tan›mlanan alan de¤erleri (ROC curve)

De¤iflkenler Alan Standart hata p 95% C.I.
Lower Bound Upper Bound

Uyar›c›/öncü belirtiler .971 .019 .000 .934 1.008

‹natç› belirtiler 1.000 .000 .000 1.000 1.000

Günlük yaflam aktiviteleri yeterlilik düzeyi .995 .006 .000 .983 1.007

Günlük yaflam aktiviteleri e¤itim/destek ihtiyac› .995 .006 .000 .983 1.007

Tedavi iflbirli¤i yeterlilik düzeyi 1.000 .000 .000 1.000 1.000

Tedavi iflbirli¤i e¤itim/destek ihtiyac› 1.000 .000 .000 1.000 1.000

Sosyal etkinlikler yeterlilik düzeyi .955 .027 .000 .903 1.007

Sosyal etkinlikler e¤itim/destek ihtiyac› .927 .038 .000 .853 1.001

Tüm alanlarda yeterlilik toplam puan 1.000 .000 .000 1.000 1.000

Tüm alanlarda e¤itim toplam puan 1.000 .000 .000 1.000 1.000

Tüm alanlarda yeterlilik ve e¤itim toplam puan 1.000 .000 .000 1.000 1.000
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Tablo 2. Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formunun (3. bölüm)
alt ölçek ve toplam puanlar›n›n özgüllük ve duyarl›l›¤› (ROC curve analizinin
koordinatlar›)

De¤iflkenler Puan Duyarl›l›k Özgüllük
Uyar›c›/öncü belirtiler 32.0000 1.000 1.000

41.5000 1.000 .323
56.0000 .964 .323
64.0000 .929 .323
67.5000 .893 .000
69.5000 .857 .000
74.0000 .821 .000
78.5000 .714 .000
80.0000 .679 .000
82.0000 .643 .000
84.0000 .607 .000
85.5000 .571 .000
88.0000 .536 .000
90.5000 .500 .000
91.5000 .464 .000
93.0000 .429 .000
94.5000 .357 .000
96.0000 .250 .000
10.5000 .179 .000
11.5000 .143 .000
11.5000 .071 .000
119.0000 .036 .000
121.0000 .000 .000

‹natç› belirtiler 87.0000 1.000 .000
99.0000 1.000 .161
11.0000 1.000 .000
115.5000 .964 .000
117.5000 .929 .000
119.5000 .893 .000
123.5000 .857 .000
126.5000 .786 .000
129.0000 .750 .000
132.0000 .714 .000
133.5000 .679 .000
135.0000 .607 .000
136.5000 .571 .000
137.5000 .536 .000
138.5000 .500 .000
140.5000 .464 .000
142.5000 .429 .000
144.5000 .357 .000
146.5000 .321 .000
148.5000 .250 .000
150.5000 .214 .000
152.0000 .179 .000
154.5000 .143 .000
161.5000 .071 .000
169.0000 .036 .000
172.0000 .000 .000

Tablo 2. Devam›

De¤iflkenler Puan Duyarl›l›k Özgüllük
Günlük yaflam aktiviteleri 21.0000 1.000 1.000
yeterlilik düzeyi 27.0000 1.000 .032

36.5000 .964 .032
42.0000 .893 .032
43.5000 .857 .032
44.5000 .821 .000
45.5000 .786 .000
47.0000 .750 .000
49.5000 .643 .000
51.5000 .571 .000
52.5000 .536 .000
53.5000 .464 .000
54.5000 .429 .000
55.5000 .393 .000
56.5000 .357 .000
57.5000 .286 .000
58.5000 .250 .000
59.5000 .143 .000
61.0000 .036 .000
63.0000 .000 .000

Günlük yaflam aktiviteleri 21.0000 1.000 1.000
e¤itim/destek ihtiyac› 27.0000 1.000 .032

36.5000 .964 .032
42.0000 .893 .032
43.5000 .857 .032
44.5000 .821 .000
45.5000 .786 .000
47.0000 .750 .000
49.5000 .643 .000
51.5000 .571 .000
52.5000 .536 .000
53.5000 .464 .000
54.5000 .429 .000
55.5000 .393 .000
56.5000 .357 .000
57.5000 .286 .000
58.5000 .250 .000
59.5000 .143 .000
61.0000 .036 .000
63.0000 .000 .000

Tedavi iflbirli¤i 12.0000 1.000 .000
yeterlilik düzeyi 16.5000 1.000 .000

20.5000 .964 .000
22.5000 .929 .000
25.0000 .893 .000
26.5000 .857 .000
27.5000 .821 .000
28.5000 .714 .000
30.0000 .607 .000
31.5000 .500 .000
33.0000 .357 .000
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Tablo 2. Devam›

De¤iflkenler Puan Duyarl›l›k Özgüllük
34.5000 .286 .000
36.0000 .214 .000
37.5000 .071 .000
38.5000 .036 .000
40.0000 .000 .000

Tedavi iflbirli¤i 12.0000 .000 1.000
e¤itim/destek ihtiyac› 13.5000 1.000 .000

16.5000 .964 .000
19.5000 .929 .000
20.5000 .893 .000
21.5000 .857 .000
22.5000 .821 .000
23.5000 .750 .000
24.5000 .714 .000
25.5000 .679 .000
26.5000 .607 .000
27.5000 .536 .000
28.5000 .464 .000
29.5000 .429 .000
30.5000 .286 .000
31.5000 .250 .000
32.5000 .179 .000
34.0000 .107 .000
35.5000 .071 .000
37.0000 .000 .000

Sosyal etkinlikler 9.0000 1.000 1.000
yeterlilik düzeyi 10.5000 1.000 .097

11.5000 .964 .097
13.5000 .929 .097
15.5000 .893 .097
16.5000 .857 .097
17.5000 .786 .097
18.5000 .643 .097
19.5000 .571 .097
20.5000 .500 .000
21.5000 .429 .000
22.5000 .357 .000
24.0000 .321 .000
25.5000 .214 ,000
27.0000 .143 .000
29.0000 .036 .000
31.0000 .000 .000

Sosyal etkinlikler 9.0000 1.000 .000
e¤itim/destek ihtiyac› 10.5000 .964 .097

12.5000 .929 .097
14.5000 .857 .097
15.5000 .821 .097
16.5000 .750 .097
17.5000 .643 .097
18.5000 .536 .097
19.5000 .464 .097

Tablo 2. Devam›

De¤iflkenler Puan Duyarl›l›k Özgüllük
20.5000 .357 .000
21.5000 .321 .000
22.5000 .286 .000
23.5000 .250 .000
24.5000 .179 .000
25.5000 .107 .000
26.5000 .071 .000
28.0000 .036 .000
30.0000 .000 .000

Tüm alanlarda yeterlilik 44.0000 1.000 1.000
toplam puan 50.0000 1.000 .129

61.0000 1.000 .032
72.0000 1.000 .000
78.5000 .964 .000
80.5000 .929 .000
81.5000 .893 .000
85.0000 .857 .000
90.0000 .821 .000
93.5000 .786 .000
96.0000 .750 .000
97.5000 .714 .000
10.0000 .679 .000
103.0000 .607 .000
104.5000 .536 .000
105.5000 .500 .000
107.5000 .429 .000
109.5000 .393 .000
110.5000 .321 .000
113.0000 .214 .000
118.0000 .179 .000
121.5000 .143 .000
123.5000 .071 .000
126.0000 .036 .000
128.0000 .000 .000

Tüm alanlarda e¤itim 44.0000 1.000 1.000
toplam puan 50.0000 1.000 .129

61.0000 1.000 .032
70.5000 1.000 .000
75.5000 .964 .000
77.5000 .929 .000
78.5000 .857 .000
83.5000 .821 .000
90.0000 .750 .000
93.0000 .679 .000
95.0000 .643 .000
96.5000 .571 .000
97.5000 .536 .000
99.0000 .464 .000
101.5000 .429 .000
103.5000 .393 .000
105.5000 .357 .000
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Tüm alanlarda yeterlilik ve e¤itim toplam puan› için 1,000 ve
p=0.000 (95% C.I.1.000-1.000) bulundu (Tablo 1). Her bir alt öl-
çekten ve toplam olarak elde edilen puanlardan özgüllü¤ü ve
duyarl›l›¤› de¤erlendirildi (Tablo 2). 

Ölçe¤in Test-Tekrar Test Güvenirli¤i
Her bir alt ölçek toplam puanlar› ile rehabilitasyonun 3. ay›n-

da yap›lan tekrar de¤erlendirme sonuçlar› ile yap›lan karfl›lafl-
t›rmalarda bafllang›ç ölçek toplam puanlar›, 3. aydaki ölçek top-
lam puanlar› pearson korelasyon ve tekrarlayan ölçümler için
ANOVA kullan›larak test-tekrar test güvenirli¤i araflt›r›lm›flt›r.
Üç ay arayla bak›lan toplam alt ölçek puanlar›n›n pearson kore-
lasyon de¤erleri bafllang›ç ve alevlenme dönemlerindeki uyar›-

c›/öncü belirtiler için 0.625 (p=0.001), inatç› belirtiler için 0.430
(p=0.0001), gereksinimler bafll›¤› alt›nda yer alan günlük yaflam
aktivitelerinde yeterlilik düzeyi için 0.477 (p=0.0001), e¤itim/des-
tek ihtiyac› için 0.519 (p=0.0001), tedavi iflbirli¤inde yeterlilik dü-
zeyi için 0.337 (p=0.001) ve e¤itim/destek ihtiyac› için 0.501
(p=0.0001), sosyal etkinliklerde yeterlilik düzeyi için 0.614
(p=0.0001), e¤itim/destek ihtiyac› için 0,558 (p=0.0001) olarak bu-
lunmufl ve tekrarlay›c› iliflki saptanm›flt›r (Tablo 3). 

Ölçe¤in ‹çgüvenilirli¤i
Ölçe¤in güvenilirlik analizlerinde ölçe¤in Cronbach alfa iç tu-

tarl›l›k katsay›s› 0.82 olarak hesaplanm›flt›r. Ölçek maddeleri mad-
deler aras› korelasyon ortalamas› bafllang›ç ve alevlenme dö-
nemlerindeki uyar›c›/öncü belirtiler için 0.90, inatç› belirtiler için
0.49, gereksinimler bafll›¤› alt›nda yer alan günlük yaflam aktivite-
lerinde yeterlilik düzeyi için 0.85, e¤itim/destek ihtiyac› için 0.85,
tedavi iflbirli¤inde yeterlilik düzeyi için 0.84 ve e¤itim/destek ihti-
yac› için 0.42, sosyal etkinliklerde yeterlilik düzeyi için 0.87, e¤i-
tim/destek ihtiyac› için 0.86 olarak bulunmufltur. 

BBaakk››rrkkööyy  KKrroonniikk  RRuuhhssaall  HHaassttaa  RReehhaabbiilliittaassyyoonn  
FFoorrmmuu’’nnuunn  ÖÖllççeekk  GGeeççeerrllii¤¤ii  
fiHYNÖ (sadece flizofren tan›s› konan hastalar için), S‹Ö ve

‹Ö toplam puanlar›, Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitas-
yon Formu üçüncü bölüm alt ölçekleri toplam puanlar› aras›nda
anlaml› düzeylerde iliflkili bulunmufltur. Buna göre bafllang›ç ve
alevlenme dönemlerindeki uyar›c›/öncü belirtiler ile fiHYNÖ
(0.168 p=0.198), S‹Ö (0.046 p=0.729) ve ‹Ö (-0.024 p=0.855) aras›n-
da,  inatç› belirtiler ile fiHYNÖ (-0.157 p=0.185), S‹Ö (-0.183
p=0.161) ve ‹Ö (–0.184 p=0.160) aras›nda anlaml› iliflki bulunmaz-
ken, günlük yaflam aktivitelerine tedavi gereksinimlerinde ye-
terlilik düzeyi ile fiHYNÖ (0.372 p=0.003), S‹Ö (0.448 p=0.0001) ve
‹Ö (0.336 p=0.05),  e¤itim/destek ihtiyac› ile fiHYNÖ (0.472
p=0.001), S‹Ö (0.444 p=0.0001) ve ‹Ö (0.288 p=0.03), tedavi iflbirli-
¤inin yeterlilik düzeyi ile fiHYNÖ (0.499 p=0.001), S‹Ö (0.336
p=0.009) ve ‹Ö (0.362 p=0.004) ve e¤itim/destek ihtiyac› ile
fiHYNÖ (0.509 p=0.0001), S‹Ö (0.386 p=0.002) ve ‹Ö (0.312
p=0.015), sosyal etkinliklere yönelik gereksinimlerin yeterlilik
düzeyi ile fiHYNÖ (0.471 p=0.0001), S‹Ö (0.480 p=0.0001) ve ‹Ö
(0.246 p=0.05), e¤itim/destek ihtiyac› ile fiHYNÖ (0.565 p=0.0001),
S‹Ö (0.590 p=0.0001) ve ‹Ö (0.275 p=0.03) anlaml› düzeyde iliflki
göstermektedir (Tablo 4). 

Tablo 2. Devam›

De¤iflkenler Puan Duyarl›l›k Özgüllük
107.5000 .321 .000
108.5000 .214 .000
112.5000 .179 .000
116.5000 .143 .000
118.0000 .107 .000
119.5000 .071 .000
121.5000 .036 .000
124.0000 .000 .000

Tüm alanlarda yeterlilik 89.0000 1.000 1.000
ve e¤itim toplam puan 100.0000 1.000 .129

122.0000 1.000 .032
144.0000 1.000 .000
155.0000 .964 .000
157.0000 .929 .000
158.5000 .893 .000
165.0000 .857 .000
173.5000 .821 .000
180.5000 .786 .000
186.0000 .750 .000
190.5000 .714 .000
195.0000 .679 .000
197.0000 .643 .000
199.0000 .607 .000
201.0000 .571 .000
202.5000 .536 .000
203.5000 .500 .000
204.5000 .464 .000
207.0000 .429 .000
211.5000 .393 .000
216.0000 .357 .000
218.5000 .250 .000
221.5000 .214 .000
231.0000 .179 .000
238.5000 .143 .000
240.0000 .107 .000
242.5000 .071 .000
247.0000 .036 .000
251.0000 .000 .000

Tablo 3. Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formunun (3.bölüm) üç
ay arayla bak›lan toplam alt ölçek puanlar›n›n pearson korelasyon de¤erleri 

r p
Uyar›c›/öncü belirtiler 0.625 0.001*
‹natç› belirtiler 0.430 0.0001*
Günlük yaflam aktiviteleri 
Yeterlilik 0.477 0.0001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.519 0.0001*

Tedavi iflbirli¤i
Yeterlilik düzeyi 0.337 0.001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.501 0.0001*

Sosyal etkinlikler
Yeterlilik 0.614 0.0001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.558 0.0001*

*p≤0.05 istatistiksel olarak fark anlaml›  
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Tart›flma

Biliflsel davran›flç› yaklafl›mlar›n ortaya ç›kmas›yla klinisyen-
ler hastan›n içinde bulundu¤u ortam›n etkisi ve yaflam sorunla-
r›yla semptomlar›n öznel de¤erlendirmesi üzerinde durmaya bafl-
lam›fllard›r. Buna ba¤l› olarak; sosyal uyum ve ifllevsellik düzeyi
kavramlar› da belirginleflmifltir (19). Sa¤l›k hizmetlerinde hasta
memnuniyetinin ve tedavi sonuçlar›n›n çok boyutlulu¤una yöne-
lik bilinçlenmenin gittikçe artmas›yla birlikte yaflam kalitesi
önemli bir araflt›rma alan› durumuna gelmifltir (20). 

Literatüre bakt›¤›m›zda bu hasta grubunda bak›m ve rehabi-
litasyon ihtiyac›n› tümüyle de¤erlendiren bir ölçe¤e rastlanma-
m›flt›r. Yaflam niteli¤i ölçe¤i, içgörü de¤erlendirme ölçe¤i, yeti

yitimi ölçe¤i, sosyal ifllevsellik ölçe¤i, ifllevselli¤in global de¤er-
lendirilmesi gibi  Türkçe geçerlik güvenilirli¤i yap›lm›fl, bu hasta
grubu için kullan›lan ölçekler de vard›r. Ancak kronik ruhsal has-
tal›¤› olan bir kifliyi rehabilitasyon ihtiyac› aç›s›ndan de¤erlen-
dirmek gerekti¤inde bu ölçeklerin hiçbiri bütünü kapsamamak-
tad›r. Merkeze hasta al›nmaya baflland›¤›nda, bu ölçeklerin her
birinin eksik kald›¤› görüldü. Bu ihtiyaçla befl bölümden oluflan
BRSHH Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu oluflturuldu. 

Formun birinci bölümü sosyodemografik verilerden olufl-
maktad›r. Bu bölümde hastan›n olanaklar›, rehabilitasyon için
neleri kullan›p kullanamayaca¤›m›z› ve hastal›¤›n›n durumu (sü-
re, fliddet, atak say›s› vs.) hakk›nda ön bilgi edinilmektedir. ‹kin-
ci bölümde; kiflinin hastal›¤› hakk›ndaki içgörüsü, ilaç uyumu ve
kulland›¤› ilaçlar›n de¤erlendirilmesi yap›lmaktad›r. Çünkü kro-
nik ruhsal hastal›klarda sürekli ilaç kullan›m› tedavi sürecinin
en önemli ayaklar›ndan biridir. Bu konuda hastan›n durumunu
tespit edip, yard›m ihtiyac›n› karfl›lamak da psikoe¤itimlerin ana
konusunu oluflturmaktad›r. Üçüncü bölümde; hastal›¤›n alev-
lenme dönemlerinin öncü belirtilerini, halen devam eden inatç›
belirtileri, yeti yitimi, sosyal ifllevsellik, kendine bak›m ve tedavi
iflbirli¤ine yönelik ihtiyaç durumlar› de¤erlendirilmektedir. Bu
k›s›m ölçeklendirilmifltir. Bu çal›flmada da bu k›s›m özellikle is-
tatistiksel olarak çal›fl›lm›flt›r.

Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formu’nun öl-
çeklendirilmifl üçüncü bölümü; bafllang›ç ve alevlenme dönem-
lerindeki uyar›c›/öncü ve inatç› belirtileri, günlük yaflam aktivi-
telerine, tedavi iflbirli¤ine ve sosyal etkinliklere yönelik gereksi-
nimleri içeren 5 likert tipi alt ölçekten oluflturulmufltur. Gereksi-
nimleri tan›mlayan son üç alt ölçe¤in her biri için yeterlik düze-
yi ve e¤itim/destek ihtiyac›n› belirleyen iki bölüm mevcuttur.
Formun ölçeklendirilmifl k›sm›n›n her bir alt ölçe¤i birbirinden
ayr› de¤erlendirilmelidir. Rehabilitasyondaki kronik ruhsal has-
talar›n bafllang›ç puanlar› ve aral›kl› de¤erlendirmelerden al›-
nan puanlar aras›ndaki fark yararlanmay› gösterir. Puandaki
azalma veya de¤iflmeme hasta için a¤›rl›k verilecek alan› ve
dikkat edilmesi gereken noktalar› belirler. Özellikle ölçe¤in bafl-
lang›ç/alevlenme dönemlerindeki uyar›c›/öncü belirtilerini ve
inatç› belirtileri ölçen alt ölçekler hastal›k belirtilerinin takibin-
de kullan›labilir.

Formun ölçeklendirilmifl olan üçüncü bölümünde yer alan
alt ölçekler ve toplam puanlar için de¤iflkenlerin ROC analizin-
deki özgüllü¤ü ve duyarl›l›¤› yüksek bulundu. fiizofren hastala-
r›n rehabilitasyon gerekip gerekmedi¤ini ay›rt edebildi¤i belirle-
nen bu formun farkl› psikiyatrik tan› gruplar›nda da kullan›labi-
lece¤ini düflünmekteyiz. 

Ölçek maddeleri maddeler aras› korelasyon ortalamas› for-
mun ölçeklendirilmifl bu bölümünün homojen bir ölçek oldu¤u,
baflka bir deyiflle her bir alt ölçe¤in maddesinin ölçme amac›na
uygunluk gösterdi¤i saptanm›flt›r. Her bir alt ölçe¤in ölçme ama-
c›na yönelik madde say›s› da yeterli olarak de¤erlendirilmifltir.

Tekrarlayan ölçümler için ANOVA testine göre ölçek puanla-
r› aras›nda bir fark bulunmad›. Ölçe¤in test tekrar test güvenirli-
¤inin inand›r›c› düzeyde oldu¤u saptand›. Her bir alt ölçekteki
maddelerin 3 ay arayla yap›lan ölçümlerdeki korelâsyonlar› ise
orta düzeydedir. Alt ölçekler toplam puan› için de korelasyon
de¤erleri orta güçte bulunmufltur. Buna göre ölçe¤in maddele-
rin az bir k›sm›nda ve toplam ölçek puan›nda orta güçte bir test

Tablo 4. Bak›rköy Kronik Ruhsal Hasta Rehabilitasyon Formunun toplam alt
ölçek puanlar›n›n üç farkl› ölçekle karfl›laflt›r›lmas›

r p
fiHYNÖ
Uyar›c›/öncü belirtiler 0.168 0.198
‹natç› belirtiler -0.157 0.185
Günlük yaflam aktiviteleri 
yeterlilik 0.372 0.003*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.472 0.001*
Tedavi iflbirli¤i
yeterlilik düzeyi 0.499 0.001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.509 0.0001*
Sosyal etkinlikler
yeterlilik 0.471 0.0001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.565 0.0001*
S‹Ö
Uyar›c›/öncü belirtiler 0.046 0.729
‹natç› belirtiler -0.183 0.161
Günlük yaflam aktiviteleri 
yeterlilik 0.448 0.0001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.444 0.0001*
Tedavi iflbirli¤i
yeterlilik düzeyi 0.499 0.001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.386 0.002*
Sosyal etkinlikler
yeterlilik 0.480 0.0001*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.590 0.0001*
‹Ö
Uyar›c›/öncü belirtiler -0.024 0.855
‹natç› belirtiler -0.184 0.160
Günlük yaflam aktiviteleri 
yeterlilik 0.336 0.05*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.288 0.03*
tedavi iflbirli¤i
Yeterlilik düzeyi 0.362 0.004*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.312 0.015*
Sosyal etkinlikler
yeterlilik 0.246 0.05*
E¤itim/destek ihtiyac› 0.275 0.03*
fiHYNÖ: fiizofren hastalar için Yaflam Niteli¤i Ölçe¤i 
S‹Ö: Sosyal ‹fllevsellik Ölçe¤i 
‹Ö: ‹çgörünün Üç Bileflenini De¤erlendirme Ölçe¤i
*p≤0.05 istatistiksel olarak fark anlaml›  
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tekrar test güvenirli¤i ve ölçe¤in test-tekrar test güvenilirli¤i ye-
terli bulunmufltur. Bu farkl› uygulay›c›lar aras›ndaki güvenilirli-
¤in yeterli oldu¤unu göstermektedir. 

Ölçe¤in iç güvenilirli¤inde formun ölçeklendirilmifl k›sm›n›n
madde say›s›n›n yeterli oldu¤u, puanlama fleklinin iyi oldu¤u
bulunmufltur. Her bir alt ölçe¤in ölçme amac›na yönelik madde
say›s› da yeterli olarak de¤erlendirilmifltir. Bu flekliyle ek mad-
de eklenmesi ya da ç›kar›lmas› gerekmemektedir. Ölçeklendiril-
mifl üçüncü bölümün istenen alandaki ölçümü yapabilece¤i so-
nucuna var›lm›flt›r. 

Formun ölçek geçerlili¤i ise bafllang›ç ve alevlenme dönem-
lerindeki öncü belirtiler ve inatç› belirtilerle fiHYNÖ, S‹Ö ve ‹Ö
aras›nda yeterli iliflki bulunamam›flt›r.  Ancak bu ölçeklerle for-
mumuzun ölçeklendirilmifl k›sm›n›n di¤er 3 alt ölçe¤i aras›nda
(e¤itim ve destek ihtiyac›, tedavi iflbirli¤i yeterlilik düzeyi, sosyal
etkinliklere yönelik gereksinimlerin yeterlik düzeyleri) anlaml›
iliflki bulunmufltur. Özellikle Ölçe¤in bafllang›ç/alevlenme dö-
nemlerindeki uyar›c›/öncü belirtileri ölçen ve inatç› belirtileri öl-
çen alt ölçekler, yaflam niteli¤i (flizofren hastalar için), sosyal
ifllevsellik ve içgörüyü tam olarak yans›tmad›klar› daha çok
hastal›k belirtilerinin takibinde kullan›labilece¤ini öngörmekte-
dir (Tablo 2).

Formun dördüncü bölümünde hastan›n rehabilitasyondan
beklentileri, ailenin yaflad›¤› zorluklar, hastaya yönelik tutum ve
beklentiler, planlanan rehabilitasyon program› de¤erlendiril-
mektedir. Beflinci bölümde ise dan›flman›n hasta ile iliflkisi sü-
resince gözlemleri yer almaktad›r. Her iki bölüm, hastal›¤›n ve
rehabilitasyon program›n›n yararlar›n›n izlenmesinde kullan›l-
mak üzere oluflturulmufltur.

Ülkemiz koflullar›nda kronik psikiyatrik hastalara rehabilitas-
yon hizmeti veren kurumlar›n yok denecek kadar az olmas›n›n
yan›s›ra bu hastalar›n de¤erlendirilmesini sa¤layan ve özellikle-
rini belirleyen herhangi bir ölçek veya form bulunmamaktad›r. Bu
formun, hastan›n bütün yönleriyle de¤erlendirilmesi ve rehabili-
tasyon sürecinin izlenmesi aç›s›ndan önemli bir ihtiyac› karfl›la-
yaca¤›n› düflünüyoruz.  
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Ek. 1- BAKIRKÖY KRON‹K RUHSAL HASTA REHAB‹L‹TASYON FORMU

Görüflmeci: Tarih: 
Yönlendiren/Baflvuru flekli:                                                                             

BÖLÜM-I
AAdd››  ssooyyaadd››:: …………………………….……                       
DDoo¤¤uumm  ttaarriihhii  :………………..……………….. Yeri: (Bölge olarak kodland›)
CCiinnssiiyyeett:: (1 )Kad›n (2 )Erkek 
BBaabbaa  aadd››:: …………………..
TTeelleeffoonn  nnoo:: Ev: ‹fl: Yak›n›: 
AAddrreess:: (‹stanbul seçim bölgelerine göre kodland›)
EE¤¤iittiimm:: ( 1 ) Okur-yazar de¤il  ( 2 )Okur-yazar  ( 3 )‹lkokul  ( 4 )Ortaokul  ( 5 )Lise  ( 6 )Ünv. 
MMeeddeennii  dduurruumm:: ( 1 ) Bekar           ( 2 ) Evli              ( 3 )Dul           ( 4 ) Boflanm›fl / ayr›
ÇÇooccuukk  ssaayy››ss››::  Kardefl say›s›: Kaç›nc› çocuk:
MMeesslleekkii  dduurruumm:: ( 1  z) ‹flsiz ( 3 ) Ö¤renci ( 3 ) Ev Han›m›   ( 4 ) Memur
( 5 )‹flçi                 ( 6 ) Serbest         ( 7 )Emekli (Malulen) ( 8 ) Emekli (Normal)

SSoossyyaall  GGüüvveennccee:: ( 1 )Yok  ( 2 ) Emekli sand›¤›        ( 3 ) SSK
( 4 ) Ba¤kur ( 5 )Yeflil kart ( 6 ) Özel/Ucretli 

SSoossyyaall  ggüüvveennccee  bbaaflflkkaass››nn››nn  üüzzeerriinnddeenn  iissee  bbeelliirrttiinniizz ( 1 ) Kendine ait (2) Aileye ait
fifiiimmddiikkii  iiflfl  yyaaflflaamm››:: ( 1 ) Çal›fl›yor ( 2 ) Çal›flm›yor ( 3 ) K›sa süreli ifller 
((EEnn  uuzzuunn  ççaall››flflmmaa  ssüürreessii::......................))            
HHaassttaa  ççaall››flflmm››yyoorrssaa  mmaaddddii  ggeerreekkssiinniimmlleerrii  nnaass››ll  kkaarrflfl››llaann››yyoorr

(1) Kendisi (2) Anne baba (3) Yak›nlar›       (4) Di¤er           (5) Efl
HHaassttaann››nn  aayyll››kk  ggiiddeerrii::……………………YYTTLL
EEkkoonnoommiikk  ddüüzzeeyy::  GGeelliirr  ……….YYTTLL//aayyll››kk                  
BBiirrlliikkttee  yyaaflflaadd››¤¤››  kkiiflfliilleerr:: ( 1 ) Yaln›z ( 2 ) Efl çocuklar ( 3 )Anne baba/kardefl

(4) Yak›nlar (5) Di¤er (6) Genifl aile
KKaalldd››¤¤››  yyeerr::  ( 1 )Kira ( 2 )Gecekondu  ( 3 )Ev sahibi 

( 4 ) Bimekan ( 5 )Bak›mevi ( 6 )Di¤er
AAsskkeerrlliikktteenn  nnaass››ll  aayyrr››lldd››¤¤››:: ( 1 ) Teskere/normal yapt›     ( 2 ) Yapmad›/Tecil ( 3  )Hastal›k nedeniyle  muaf  

( 4 ) Di¤er (5) Uygulanamaz-bayan
AAiilleeddee  ppssiikkiiyyaattrriikk  hhaassttaall››kk:: ( 1 )Yok ( 2 )Var 
YYaakk››nnll››kk  ddeerreecceessii:: (1)  Birinci ( 2 ) ‹kinci
AAiilleeddee  ppssiikkiiyyaattrriikk  hhaassttaall››kk  vvaarrssaa  ttaann››ss››:: (1) Psikoz-sch (2) Depresyon-‹UMB (3) Di¤er            (4) Bilinmiyor
MMaaddddee  kkuullllaann››mm››  ööyykküüssüü  
SSiiggaarraa  (1)Yok (2)Var (3) Seyrek kullan›m   Süre……./y›l
AAllkkooll (1)Yok (2)Var (3) Seyrek kullan›m   Süre……./y›l
MMaaddddee  (1)Yok (2)Esrar 3)  Uçucu (4) Sedatif/hinotik

(5) Extacy (6) Di¤er (7) Kar›fl›k  Süre :……/ay
fifiiiddddeett  ddaavvrraann››flfl›› (  )Yok (  ) Sözel  (  ) Fiziksel (  ) Sözel+fiziksel  
SSiiddddeett  ddaavvrraann››flfl››  vvaarrssaa      SSaayy››ss››::…………………………..  
EEnn  ssoonn  kkaaçç  aayy  öönnccee??  (1) son 3 ay (2) Son 6 ay (3) Son 1 y›l (4) 1 y›ldan önce
AAddllii  ssoorruunn::  (  )Yok              (  )Var      
HHaassttaall››kk//TTaann››:: (1) Sch   (2) Atipik Psikoz (3) ‹UMB (4) fiizoaffektif 

(5) Psikotik depresyon         (6) Di¤er (belirtin):………………..        
HHaassttaall››kk  bbaaflflllaanngg››çç  yyaaflfl››::  ………………....
EEflfllliikk  eeddeenn  bbaaflflkkaa  ppssiikkiiyyaattrriikk  hhaassttaall››kk//kkoommoorrbbiiddiittee::  1) Yok (2) Var
HHaassttaall››kk  bbaaflflllaanngg››cc››nnddaann  iillkk  tteeddaavviiyyee  kkaaddaarr  ggeeççeenn  ssüürree (1) 0-3 ay  (2) 4-6 ay (3) 7-12 ay               

(4) 1 y›l (5) 2-3 y›l (6) 3 y›ldan fazla
HHaassttaanneeyyee  yyaatt››flfl  ssaayy››ss››::  …………………....
BBuulluunndduu¤¤uunnuuzz  hhaassttaanneeyyee  yyaatt››flfl  ssaayy››ss››::…………………..…....
SSiizzooffrreennii//PPssiikkoozz  iiççiinn  hhaassttaall››¤¤››nn  sseeyyrrii::
( 1 ) Epizodik tablo (ataklar aras›nda en az 2 ayl›k tam iyilik dönemi var)
( 2 ) Akut alevlenme tablosu (kal›nt› belirtilerle devam eden hastal›k tablosunda ataklar aras›nda  2 ayl›k iyilik dönemi var)
( 3 ) Giderek kötüleflen ve ataklarla seyreden tablo (Akut alevlenmeler ile hastal›k tablosunun daha kötüleflerek seyretti¤i tablo)
( 4 ) Sürekli hastal›k tablosu (ilk ataktan beri hastal›k belirtilerinin en az 6 ay sürdü¤ü  tablo)
( 5 ) Gerileme (‹lk atak sonras› iyileflme olmay›p gerilemenin bulundu¤u  en az 6 ayl›k  tablo)
( 6 ) ‹lk hastal›k/hiçbiri   
MMiizzaaçç  BBoozzuukklluu¤¤uu  hhaassttaall››kk  ttiippii::      (1) Bipolar Boz.                 (2) Unipolar Boz.                ( 3) Mizaç boz. yok
AAttaakk  ssaayy››ss››::………………    Mani: …....      Depresyon: …… 
PPssiikkoottiikk  öözzeelllliikk:: ( 1 )Yok ( 2 )Var 
MMeevvssiimmsseell  öözzeelllliikk:: ( 1 )Yok ( 2 )Var 
AAttaakkllaarr  aarraass››  ttaamm  ddüüzzeellmmee  ((eenn  aazz  22  aayy))::  ( 1 )Yok ( 2 )Var
BBaaflflvvuurruullaann  ggeelleenneekksseell  tteeddaavvii  bbaaflflvvuurruussuu::
(hoca, muska, astroloji) ( 1 )Yok ( 2 )Var / say›s›  (3) Çok say›da var  
ÖÖnneemmllii  yyaaflflaamm  oollaayy››  vvaarr  mm››?? ( 1) Yok (2) Yak›n tarihli var (3) Uzak tarihli var
YYaaflflaamm  oollaayy››  ::        (1) Kay›p- ölüm (2) Boflanma-efl sorunu (3) Anne baba ayr›lmas›  

(4) ifl kayb› (5) Kaza/ hastal›k (6)Do¤al afet 
(7) fiiddete maruz kalma         (8) Di¤er                                (9) Yok

‹‹nnttiihhaarr  ggiirriiflfliimmii::  ( 1 )Yok ( 2 )Giriflim var (3) Düflüncesi var
EECCTT  uuyygguullaammaass› ( 1 )Yok ( 2 )Son 6 ayda var (3) Alt› aydan öncesinde var
FFiizziikksseell  hhaassttaall››kk: ( 1 )Yok ( 2 )Var 
TTrraavvmmaa  ööyykküüssüü:: ( 1 )Yok ( 2 )Var
NNööbbeett  ggeeççiirrmmee  ( 1 )Yok ( 2 )Var
RReeggll  ddüüzzeennii::  ( 1 ) Düzenli ( 2 ) Düzensiz ( 3) Kesildi   (0) Uygulanamaz-Erkek 
MMeennttaall  kk››ss››ttll››ll››kk:: ( 1 )Yok ( 2 )Var 
KKiilloo::  (1) Normal (2) Zay›f (3) Kilolu
DDiiyyeett: (1) Diyet istiyor (2) Diyet düflünmüyor (3) Diyetisyenle görüflüyor

(4) Karars›z (5) Diyetisyen gereksinimi yok



BÖLÜM-II

KKuullllaann››llaann  iillaaççllaarr (1) Antipsikotik (2) Antidepresan

(3) Duygudurum düzenleyici  

(4) Antipskikotik+duygudurum düzenleyici  

(5) Antipsikotik +antidepresan 

(6) Antipsikotik+ di¤er 

(7) antipsikotik+duygudum düz.+ antidepresan 

(8) ilaç kullanm›yor

TTeeddaavvii  UUyyuummuu  

TTeeddaavvii  kkoonnttrroolllleerriinnee  uuyyuumm  ((ssoonn  66  aayydd››rr))::

( 1 ) Yok         ( 2 ) K›smen var      ( 3 ) Var 

‹‹ççggöörrüü--iillaaçç  kkuullllaann››mm››  aarraass››nnddaakkii  iilliiflflkkii::  

( 1 ) Psikiyatrik hastal›¤›n› kabullenmiyor ve ilaç kullanmay› reddediyor. 

( 2 ) Psikiyatrik hastal›¤› ve belirtilerin fark›nda fakat hezeyanlar› nedeniyle
ilaç kullanm›yor

( 3 ) Psikiyatrik hastal›¤›n› kabullenmiyor, doktor veya ailenin iste¤i ile ilaç 
kullan›yor

( 4 ) Psikiyatrik hastal›¤›n› kabullenmiyor ve uykusuzluk sinirlilik nedeniyle 
ilaç kullan›yor

( 5 ) Psikiyatrik hastal›¤›n›n fark›nda ve ilaç uyumu iyi

‹laç uyumsuzlu¤u var ise etkileyen nedenler nedir?

‹laç kullan›m›n›n de¤erlendirilmesi:

( 1 ) Tedaviye tamamen uyumsuz

( 2 ) Tedaviye uyumunda belirgin aksamalar var

( 3 ) Az da olsa ilaç uyumunda aksamalar var

( 4 ) ‹laç kullan›m› ve tedaviye uyumlu           

Etkiliyor K›smi etki Etkisi yok        
Toplumsal , kültürel özellikler (  ) (  ) (  )
Ekonomik sorunlar (  ) (  ) (  )
Bilgi eksikli¤i ve yanl›fl inançlar (  ) (  ) (  )
‹laç yan etkileri (  ) (  ) (  )
Hastal›k semptomlar›, hezeyanlar (  ) (  ) (  )
‹çgörü eksikli¤i (  ) (  ) (  )
Aile iflbirli¤i sa¤lanamamas› (  ) (  ) (  )
Di¤er…………... (  ) (  ) (  )

Hastal›¤›n bafllang›ç ve Yok Hafif Orta fiiddetli
alevlenme dönemlerinde             
görülen uyar›c› belirtiler? (1) (2) (3) (4)

1  Uyku düzensizli¤i  (  ) (  ) (  ) (  )
2  ‹fltah de¤ifliklikleri (  ) (  ) (  ) (  )
3  Rolleri yerine getirememe,  (  ) (  ) (  ) (  )
ifl yapamama
4  ‹çe kapanma, sosyal izolasyon (  ) (  ) (  ) (  )
5  ‹steksizlik, ilgide azalma (  ) (  ) (  ) (  )
6  Özbak›mda bozulma (  ) (  ) (  ) (  )
7  Sinirlilik (  ) (  ) (  ) (  )
8 Hareketlilik, yerinde duramama (  ) (  ) (  ) (  )
9 A¤lama (  ) (  ) (  ) (  )
10 S›k›nt›, huzursuzluk (  ) (  ) (  ) (  )
11 Dikkat eksikli¤i (  ) (  ) (  ) (  )
12 Alg› bozukluklar›, varsan› (  ) (  ) (  ) (  )
(halisünasyon)
13 fiüphe, al›nganl›k, sanr›lar (  ) (  ) (  ) (  )
(hezeyan)
14 Dine olan ilgide artma /azalma (  ) (  ) (  ) (  )
15 Uygunsuz davran›fllar (  ) (  ) (  ) (  )
16 Tak›nt› (  ) (  ) (  ) (  )
17 Enerji kayb› (  ) (  ) (  ) (  )
18 Suçluluk, de¤ersizlik duygular› (  ) (  ) (  ) (  )
19 Korku (  ) (  ) (  ) (  )
20 ‹ntihar düflüncesi (  ) (  ) (  ) (  )
21 Konuflma bozuklu¤u (  ) (  ) (  ) (  )
22 Sald›rganl›k (  ) (  ) (  ) (  )
23 Güvensizlik (  ) (  ) (  ) (  )
24 Kötü rüyalar / kabuslar (  ) (  ) (  ) (  )
25 Ç›ld›rma korkusu (  ) (  ) (  ) (  )
26 ‹laçlar› kesme iste¤i (  ) (  ) (  ) (  )
27 Gürültüye duyarl›l›¤›n artmas› (  ) (  ) (  ) (  )
28 Unutkanl›k (  ) (  ) (  ) (  )
29 Günlük al›flkanl›klarda (  ) (  ) (  ) (  )
de¤ifliklikler
30 Kendini kötü hissetme, (  ) (  ) (  ) (  )
keyifsizlik
31 Depresyon, bunalt› hali (  ) (  ) (  ) (  )
32 Çevre fark›ndal›¤›nda azalma (  ) (  ) (  ) (  )
33 Di¤er (  ) (  ) (  ) (  )
Uyar›c› belirtiler puan›:…………

BÖLÜM-III
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Tedaviye ra¤men devam Yok Hafif Orta fiiddetli

eden inatç› belirtiler? (1) (2) (3) (4)

1  Uyku düzensizli¤i  (  ) (  ) (  ) (  )

2  ‹fltah de¤ifliklikleri (  ) (  ) (  ) (  )
3  Rolleri yerine getirememe,  (  ) (  ) (  ) (  )
ifl yapamama

4  ‹çe kapanma, sosyal izolasyon (  ) (  ) (  ) (  )

5  ‹steksizlik, ilgide azalma (  ) (  ) (  ) (  )

6  Özbak›mda bozulma (  ) (  ) (  ) (  )

7  Sinirlilik (  ) (  ) (  ) (  )

8 Hareketlilik, yerinde duramama (  ) (  ) (  ) (  )

9 A¤lama (  ) (  ) (  ) (  )

10 S›k›nt›, huzursuzluk (  ) (  ) (  ) (  )

11 Dikkat eksikli¤i (  ) (  ) (  ) (  )
12 Alg› bozukluklar›, (  ) (  ) (  ) (  )
varsan› (halisünasyon)
13 fiüphe, al›nganl›k, (  ) (  ) (  ) (  )
sanr›lar (hezeyan)

14 Dine olan ilgide artma /azalma (  ) (  ) (  ) (  )

15 Uygunsuz davran›fllar (  ) (  ) (  ) (  )

16 Tak›nt› (  ) (  ) (  ) (  )

17 Enerji kayb› (  ) (  ) (  ) (  )

18 Suçluluk, de¤ersizlik duygular› (  ) (  ) (  ) (  )

19 Korku (  ) (  ) (  ) (  )

20 ‹ntihar düflüncesi (  ) (  ) (  ) (  )

21 Konuflma bozuklu¤u (  ) (  ) (  ) (  )

22 Sald›rganl›k (  ) (  ) (  ) (  )

23 Güvensizlik (  ) (  ) (  ) (  )

24 Kötü rüyalar / kabuslar (  ) (  ) (  ) (  )

25 Ç›ld›rma korkusu (  ) (  ) (  ) (  )

26 ‹laçlar› kesme iste¤i (  ) (  ) (  ) (  )

27 Gürültüye duyarl›l›¤›n artmas› (  ) (  ) (  ) (  )

28 Unutkanl›k (  ) (  ) (  ) (  )

29 Günlük al›flkanl›klarda de¤ifliklikler (  ) (  ) (  ) (  )

30 Kendini kötü hissetme, keyifsizlik (  ) (  ) (  ) (  )

31 Depresyon, bunalt› hali (  ) (  ) (  ) (  )

32 Çevre fark›ndal›¤›nda azalma (  ) (  ) (  ) (  )

33 Di¤er (  ) (  ) (  ) (  )

‹‹nnaattçç››  bbeelliirrttiilleerr  ppuuaann››::………….



Günlük yaflam aktivitelerine GYA-Yeterlilik GYA-E¤itim ihtiyac› Not
yönelik gereksinimler Yetersiz Vasat ‹yi Var K›smi Yok

(3) (2) (1) (1) (2) (3)      

1 Beslenme, yemek yeme
2 El-yüz temizli¤i yapma
3 Banyo yapma
4 Difl f›rçalama
5 Saç temizli¤i / saç tarama
6 T›rnak kesme
7 Tuvalet hijyeni
8 T›rafl olma
9 Yata¤›n›n düzenini sa¤lama
10 Odas›n›n temizli¤i ve düzenlenmesi
11 Çamafl›rlar›n›n temizli¤ini sa¤lama
12 Giyinme
13 Yemek haz›rlama 
14 Çay demleme, yemek ›s›tma 
15 Sofra kurma ve kald›rma
16 Evin temizli¤i ve düzenlenmesi
17 Al›flverifl yapma, para kullan›m›
18 Ulafl›m araçlar›n›n kullan›m›
19 Elektrikli aletlerin kullan›m›
20 Banka ve fatura ödeme vb d›fl ifller
21 Uyku düzeni ve ritmi
22 Fiziksel aktivite düzeyi / Gezip dolaflma / 
Sportif etkinliklerde bulunma

Hastal›kla bafla ç›kma ve HBC-Yeterlilik HBC-E¤itim ihtiyac› Not
tedavi iflbirli¤i düzeyi Yetersiz Vasat ‹yi Var K›smi Yok

(3) (2) (1) (1) (2) (3)      
1 Hastal›¤›n› kabullenme 
2 Hastal›¤›n alevlenme belirtilerini tan›ma
3 Hastal›k belirtileri ile bafla ç›kma
4 Düzenli ilaç kullan›m›
5 Yan etkileri tan›ma ve bafla ç›kma

HBC-Yeterlilik HBC-E¤itim ihtiyac› Not
Yetersiz Vasat ‹yi Var K›smi Yok

(3) (2) (1) (1) (2) (3)      

6 Tedavi kontrollere gitme 
7 Zarar verici davran›fllardan kaç›nma
8 Aile ile olumlu iliflki kurma
9 Davran›fllar›n› kontrol etme 
10 Duygu ve düflüncelerini uygun ifade etme
11 Sorun çözebilme ve yard›m isteme
12 Olumsuz duygularla bafla ç›kma
(ümitsizlik, yaln›zl›k, öfke vb) 
13 Sosyal haklar›n ve derneklerin kullan›m›
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Sosyal etkinliklere SE-Yeterlilik SE-E¤itim ihtiyac› Not
yönelik gereksinimler Yetersiz Vasat ‹yi Var K›smi Yok

(3) (2) (1) (1) (2) (3)      
1 Kültürel etkinliklerde bulunma
2 Sosyal alanlar›n kullan›m›
3 TV izleme – Radyo / müzik dinleme
4 Günlük olaylar› izleme
5 Bofl zaman› de¤erlendirme/ e¤lenme
6 Toplumsal kurallara uyum
7 Sosyal çevre ile iletiflim kurma/ arkadafl edinme
8 Karfl› cins ile iliflkiler / cinsellik
9 ‹fl / okuldaki rollerini yerine getirme
Çal›flma / üretkenlik
10 Sorumluluk alma ve yerine getirme
11 Di¤er
GYA-Yeterlilik puan›: …… GYA-E¤itim ihtiyac› puan›: ……
HBÇ-Yeterlilik puan›: …… HBÇ-E¤itim ihtiyac› puan›: ……
SE-Yeterlilik puan›: …… SE-E¤itim ihtiyac› puan›: ……
Toplam Yeterlilik puan›: …… Toplam E¤itim puan›: …....

BBÖÖLLÜÜMM--IIVV  

AAiilleenniinn  yyaaflflaadd››¤¤››  zzoorrlluukkllaarr::  ( 1 )Yok                  ( 2 )Var

AAiilleenniinn  ee¤¤iittiimm  ggeerreekkssiinniimmii  ::  ( 1 )Yok                  ( 2 )Var

AAiilleenniinn  hhaassttaayyaa  vvee  hhaassttaall››¤¤aa  kkaarrflfl››  ttuuttuummuu::  (1) Olumlu             (2) Kay›ts›z          (3) Olumsuz-Elefltirel     (4)  Di¤er

AAiilleenniinn  bbeekklleennttiilleerrii::  (1 )Yok                  ( 2 )Var

AAiilleeddee  iiflflbbiirrllii¤¤iinnee  eenn  yyaattkk››nn  kkiiflflii::  (1) Anne               (2) Baba              ( 3) Kardefl                (4) Akraba        (5) Di¤er         (6) Efl

BBaaflflvvuurruu  öönncceessii  tteeddaavvii//ppssiikkoo--ee¤¤iittiimm  ssüürreeccii:: (1 )Yok                  ( 2 )Var 

BBÖÖLLÜÜMM--VV
‹‹llggii  aallaannllaarr››:: ( 1 )El ifli  ( 2 ) Seramik  ( 3 ) Tavla, okey  ( 4 ) Zeka oyunlar›

( 5 ) Resim ( 6 ) Dikifl  ( 7 ) Yemek yapma  ( 8 ) Bahçe iflleri   ( 9 ) Müzik   ( 10 ) Spor
( 11 ) Tak›   ( 12 ) Okuma    ( 13 ) Bilgisayar  ( 14 ) Ev iflleri   ( 15 ) Di¤er........................ 

PPllaannllaannaann  RReehhaabbiilliittaassyyoonn  pprrooggrraamm››::
( 1 ) Bireysel terapi/ dan›flmanl›k   ( 2) Etkileflim grubu                ( 3 ) Sch Psiko-e¤itim grubu
( 4 ) Mizaç  Psiko-e¤itim grubu     ( 5 ) Sosyal beceri grubu         ( 6 ) U¤rafl terapisi
( 7 ) Aile grubu                               ( 8 ) Meslek edindirme            ( 9 )  Sanat terapi    
( 10 ) Ev/iflyeri ziyareti                   ( 11 ) Di¤er………………………

TTeelleeffoonn  aarraammaallaarr››  vvee  ttaakkiipplleerr::  ( 1 )Yok            ( 2 )Var   
VVaarr  iissee  aaçç››kkllaayy››nn::    

Tarih/Görüflmeci Özbak›m-Günlük Hastal›kla Bafla Ç›kma Sosyal Etkinlik             ‹letiflim - aile                Üretkenlik- Çal›flma
yaflam aktiviteleri Bafla Ç›kma Düzeyi                           içi iliflkiler

(1) Geriledi, (2) De¤ifliklik yok, (3) Az geliflme var,  (4) ‹lerledi, (5) Oldukça ilerledi

‹‹zzlleemm  //  ddee¤¤eerrlleennddiirrmmee::


