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ABS TRACT
O b jec ti ve: The aim of the present research is to evince the efficiency of  technics for
individual defence and intervention for  agression that might be applied individually or
in team in order to control agressive behaviour and physical violence of patients in the
psychiatry clinics by the means of  preeducation and post-education tests. 
Met hods: The research is undertaken with 109 nurses who participated into ‘The
course of individual defence and intervention to agression technics’  in January- March
2010 in Bakırköy Mental Hospital.   
Re sults: The qualities of the nurses participated into the research are as follows: their
ages change between 21 and 59 and age-avarage is 36.77±8.9; of % 63.3 women , of
%62.4 married, of  %41.3 Graduate of Health High School,  of  %56.0 clinical nurse, of
%57.8 those who were exposed to physical violence by patients.  Regarding results
revealed during the research, we reached a general total point for 24 questions about
behaviours and level of knowledge of patient demonstrating physical aggression. This
point ranges between 24 and 120. When the result is converted into the centenarian
system, the statistical difference of 5,69 related to the increase  in the total points of
post-education compared to pre-education level is. 
Conc lu si on: The present research maintains that the ratio of the physical agression
staff-nurses working in psychiatry clinics are exposed is high, and apart from security
precautions and security personel, it is essentially important for staff-nurses to know
the personal defence technics, in terms of providing personal protection in emergency
situations until professional help arrives.
In addition to that it is also the fact that bed capacity in psychitry clinics are to be
reduced to provide a theraupetic environment and more regulations concerning the
precautions to increase security level of nurses are to be enacted.
(Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 86-91)
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ÖZET 
Am aç: Psikiyatri kliniklerinde hastanın fiziksel şiddet ve agresif davranışını kontrol
altına almak amacı ile gerek bireysel gerekse ekip olarak uygulanabilecek bireysel
savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitiminin etkinliğini, eğitim öncesi ve
sonrası test uygulayarak belirlemek amacıyla planlanmıştır.   
Yön tem : Araştırma, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’nde Ocak 2010- Mart 2010 tarihleri arasında, ‘bireysel savunma ve
agresyona müdahale teknikleri eğitimi’ne alınan 109 hemşirelik hizmetleri personeli
ile gerçekleştirilmiştir.  
Bul gu lar: Araştırmaya katılanların sosyodemografik özellikleri incelendiğinde; 21
ile 59 yaş arasında yer alan ve yaş ortalaması 36,77±8,9 olan hemşirelik personelinin
%63,3’ü kadın, %62,4’ü evli, %41,3’ü Sağlık Meslek Lisesi Mezunu, %56’sı klinik
hemşiresi olarak çalıştıkları ve  %57,8’inin çalışırken hasta tarafından fiziksel
şiddete maruz kaldıklarını bildirdikleri saptanmıştır. Çalışmadan elde ettiğimiz
sonuçlara göre; agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren bir hasta ile karşı karşıya
kaldıklarında gösterdikleri davranışları ve bilgi düzeyini ölçen 24 soruluk anket için
genel bir toplam puan elde edilmiştir. Bu toplam puan 24 ile 120 puan arasında
değişmekte olup puanlama sistemini 100’lük puanlamaya dönüştürerek yapılan
değerlendirmede; eğitim öncesine göre eğitim sonrası toplam puanlar arasındaki
5,69’luk yükselme yönündeki ortalama fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.
So nuç: Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda Psikiyatri birimlerinde
çalışan hemşirelik personelinin fiziksel şiddete maruz kalma oranının yüksek olduğu,
güvenlik tedbirleri ve güvenlik personelinin yanı sıra, bireysel savunma tekniklerini
bilmenin özellikle acil durumlarda, yardım gelinceye kadar, kendisini koruma
açısından son derece önemli olduğu görülmüştür. Fakat hemşirelerin kendilerini
güvende hissetmeleri için eğitimin yeterli olmadığı eğitimin yanı sıra, psikiyatri
kliniklerindeki hasta sayısının yatak kapasitesi ve terapötik ortamın sağlanmasına
yönelik olacak şekilde azaltılması ve hemşirelerin güvenliğini sağlamaya yönelik
tedbirlerin arttırılması yönünde daha fazla düzenleme yapılmasının önemli olduğu
sonucuna varılmıştır. (Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2012; 49: 86-91)
An ah  tar ke li m e ler: Psikiyatri, agresyon, fiziksel şiddet, bireysel savunma
teknikleri, eğitim
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Giriş

Psikiyatrik tedavi ortamında şiddet oranı diğer tıp dallarına
göre iki kat daha fazladır. Ruh sağlığı çalışanlarının iş ortamında
şiddete maruz kalma riskinin yüksek olduğu birçok yayında
bildirilmiştir. Acil poliklinik ve akut psikoz servislerinin yüksek
riskli çalışma ortamları olduğu, özellikle saldırgan hastalar için
önlemler gerektiği konusunda görüş birliği vardır (1).

Psikiyatri servislerinde en sık görülen çatışma davranışının
agresyon-şiddet olduğu bildirilmektedir. Araştırmalara göre
fiziksel tespit nedenlerine bakıldığında insana yönelik etkin
şiddet (%37,1) ilk sırayı almaktadır (2). 

Psikiyatri servislerinde bu tür saldırgan davranışlar tüm
sağlık ekibi çalışanlarına karşı olabilmektedir. Çeşitli yayınlarda
psikiyatri servislerinde çalışan hemşirelerin yarısının, çalışırken
hasta ve yakınlarının saldırgan davranışlarına maruz kaldıkları
belirlenmiştir. Bu sonuçlar da psikiyatride görev yapan
hemşirelerin çalışma koşullarının oldukça riskli ve stresli
olduğunu gösteriyor (2,3,4,5).

Kuralları bozma davranışları ve agresyon; terapötik ortamın
bozulmasına, çalışanlar ve hastalar arasında anlaşmazlıklara ve
fiziksel ya da psikolojik zarara yol açabilmektedir. Bu sonuçlar ise
bu tür hastaların davranışlarının kontrol altında tutulmasını
gerekli kılmaktadır (2).

Amaçları insanlara yardım ve tedavi etmek olan sağlık
çalışanlarının, güvenli koşullarda çalışması ve olabilecek şiddet
riskine karşı korunması ve riskin azaltılması en doğal haklarıdır.
Güvenli ortamın sağlanmasında çalışanların eğitimi,
mevzuatların düzenlenmesi, yöneticilerin üzerine düşen görevler
gibi çok yönlü konular olmakla birlikte yasal düzenlemelerin de
gerekliliği açıktır (6).

Bireysel savunma tekniklerinin, özellikle acil durumlarda,
yardım gelinceye kadar, personelin hem kendisini hem de hastayı
yaralanma ve çeşitli zararlardan koruması açısından son derece
önemli olduğu söylenebilir. Özellikle ekip olarak hastayı yere
sabitleme tekniği, akut agreyonu yatıştırmada etkili olabilmekte
ve hastanın yatak tespitine veya kimyasal tespite alınmasına
gerek kalmamaktadır.  

Bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri
eğitiminde Hollanda’da uygulanan ‘bireysel savunma ve
agresyona müdahale teknikleri eğitimi’ modeli esas alınarak,
agresyon ve agresyona profesyonel müdahale yaklaşımı becerisi
kazandırmak amaçlanmıştır. 

Eğitim iki tam günlük olup tamamen tekniğe dayalıdır ve
Hollandalı eğitimcilerden eğitim alarak sertifikalandırılmış
eğiticiler tarafından verilmektedir. Eğitimin içeriğinde teorik
bilgiye dayalı stratejilerin yanı sıra davranışa dayalı bireysel ve
ekip olarak uygulanabilecek savunma teknikleri yer almaktadır. 

Yöntem

Araştırma, Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde Ocak 2010-Mart 2010 tarihleri arasında,
‘bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitimi’ne
alınan 109 hemşirelik hizmetleri personeli ile gerçekleştirilen
kesitsel nitelikte bir çalışmadır. 

Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından literatür
bilgisi doğrultusunda geliştirilen sosyodemografik özelliklerle
ilgili sorular (yaş, cinsiyet, medeni durum, mesleki eğitim düzeyi),
meslekle ve çalışma koşulları ile ilgili sorular (kadro durumu,
görevi, çalıştığı servis, çalışma yılları, çalışma şekli ve saatleri),
daha önce bu tür bir eğitim alıp almadıkları ile ilgili sorular ve
agresyona müdahale teknik ve yaklaşımlarının yer aldığı 
24 maddeden oluşan Likert tipi anket formu kullanılmıştır 
(Likert tipi anket formu 1-5 arası puanlanmakta ve 1- Kesinlikle
katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- Katılıyorum, 
5- Kesinlikle katılıyorum’u ifade etmektedir). 

Çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirilirken,
istatistiksel analizler için NCSS 2007&PASS 2008 Statistical
Software (Utah, USA) programı kullanılmıştır. Çalışma verilerinin
analizinde tanımlayıcı istatistiksel metodların (frekans dökümü,
ortalama, standart sapma v.b.) yanı sıra eğitim öncesine göre
eğitim sonrası soru bazlı karşılaştırmalarda Wilcoxon testi;
toplam puanların değerlendirmelerinde ise ‘Eşleştirilmiş Basit t
testi’ ve anlamlılık testlerinde ’Ki kare-χ2’ testi kullanılmış ve
anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirilmiştir. Geçerlilik ve
güvenilirlik analizinin gerçekleştirilmesinde güvenilirlik analizi
kullanılmıştır.

Bulgular

Araştırmaya katılanların sosyodemografik özellikleri
incelendiğinde; 21 ile 59 yaş arasında yer alan ve yaş ortalaması
36,77±8,9 olan hemşirelik personelinin %63,3’ü kadın, %62,4’ü
evli, %41,3’ü Sağlık Meslek Lisesi Mezunu, %55,0’i kadrolu (657)
devlet memuru, %56,0’sının servis hemşiresi olarak görev
yaptıkları bulunmuştur. Çalıştıkları birimler sırası ile %45,0’i erkek
psikoz servislerinde (K Bloklar), %26,6’sı adli servislerde, %17,4’ü
kadın psikoz servislerinde ve %5,5’i de Ayaktan Psikiyatrik Tedavi
Ünitesi’nde (APTÜ) görev yaptıkları ve %39,8’inin 2 yıl ve daha az
zamandır, %38,9’unun 2-5 yıl arasında değişen sürelerle
servislerinde çalıştıkları belirlenmiştir. Hastanede çalışma
süreleri incelendiğinde %42,2’sinin 2-5 yıldır çalıştığı, %69,4’ünün
ise 10 yıl ve üzerinde meslekte çalışma süresi olduğu
bulunmuştur. Aylık çalışma süreleri ortalama 200 saat olan
katılımcıların %44,0’ünün hem gündüz hem de gece mesaisinde
çalıştıkları yani mesailerinin karışık olduğu görülmüştür.
Araştırmaya katılanların %92,7'si daha önce bireysel savunma ve
agresyona müdahale tekniklerine yönelik herhangi bir eğitim
almadıklarını, %57,8’i ise çalışırken hasta tarafından fiziksel
şiddete maruz kaldıklarını belirtmişlerdir (Tablo 1).

Çalışmadan elde ettiğimiz sonuçlara göre; agresyon ve
fiziksel saldırganlık gösteren bir hasta ile karşı karşıya
kaldıklarında gösterdikleri davranışları ve bilgi düzeyini ölçen 24
soruluk anket için genel bir toplam puan elde edilmiştir. Bu
toplam puan 24 ile 120 puan arasında değişmekte olup puanlama
sistemini 100’lük puanlamaya dönüştürerek yapılan
değerlendirmede; eğitim öncesi toplam puan 52,50 ile 89,17
arasında değişmekte olup ortalama 71,69±6,31 olarak
bulunmuştur. Eğitim sonrası toplam puan ise 59,17 ile 90,83
arasında değişmekte olup ortalama 77,38±5,89 puandır. Eğitim
öncesine göre eğitim sonrası toplam puanlar arasındaki 5,69’luk
yükselme yönündeki ortalama fark istatistiksel olarak anlamlı
bulunmuştur (Eşleştirilmiş Basit t testi; p=0,001; p<0,01). 
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Tablo 2’de  eğitim öncesine göre eğitim sonrası toplam
puanlar değerlendirildiğinde; olguların %2,8’inin (n=3) puanı aynı
kalırken; puanlarında düşüş görülenler %16,5’dir (n=18). Bilgi ve
yaklaşım düzeylerinde pozitif yönde yükselme saptananlar ise %
80,7 (n=88) oranındadır.

Tablo 3’de  eğitim öncesi ve eğitim sonrası verilen cevaplar
incelendiğinde 6., 8., 10., 11., 12. ve 16. maddeler dışındaki diğer tüm
maddelerde istatistiksel olarak anlamlı farklar olduğu görülmektedir.

Tablo 4’de bireysel savunma ve agresyona müdahale
teknikleri eğitimi öncesi ve sonrası verilen cevapların dağılımı
incelendiğinde; ‘Hastayla öncelikle konuşmaya ve iletişim
kurmaya çalışırım.’ diyenlerin sayısında artış olduğu ve
katılıyorum diyenlerin %67,9, kesinlikle katılıyorum diyenlerin ise
%56,9 olduğu görülmektedir. ‘Agresyon ve fiziksel saldırganlık
gösteren hastaya karşı öfke duyarım.’ diyenlerin sayısında

azalma olduğu ve ‘Hastaya zarar vermemek benim için önemlidir’
maddesine katılıyorum diyenlerin oranı %48,6, kesinlikle
katılanların diyenlerin ise %51,4 olduğu bulunmuştur.

Yine Tablo 4‘de ‘Hem hastanın hem kendimin hem de o
ortamda bulunan herkesin güvenliğini sağlamak benim için
önemlidir.’ maddesine katılıyorum diyenlerin oranı %62,4,
kesinlikle katılıyorum diyenlerin ise %57,8 olduğu saptanmıştır.
‘Hastayı birkaç kişi ile yerde bir süre sabitlemenin, hastanın
rahatlamasına yardımcı olacağına inanıyorum.’ diyenlerin
oranında da artış olduğu görülmektedir.  

Araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizinde ise;
Cinsiyet ile ‘Korkudan ne yapacağımı bilemem’ (χ2: 10,174,079;
p<0,05),  ‘Sesimi mümkün olduğunca yükselterek hasta üzerinde
otorite kurmaya çalışırım’ (χ2=10,489; p<0,05), ‘Kendimi rahatlıkla
koruyabilirim.’ (χ2=15,585; p<0,05), ‘Kendi güvenliğimi sağlamak

Tablo 1 . Hemşire ve Sağlık Memurlarının demografik ve çalışma özellikleri ile ilgili bulgularının dağılımı(N=109)

n %

YAŞ
30 yaş altı 18 25,7
30-39 yaş 59 44,9
40-49 yaş 22 20,2
50 yaş üstü 10 9,2

CİNSİYET
Kadın 69 63,3
Erkek 40 36,7

MEDENI DURUM 
Evli 68 62,4
Bekar 41 37,6

EGITIM DÜZEYİ
SML 45 41,3
Önlisans 40 36,7
Lisans 24 22,0

KADRO DURUMU
657 kadrolu 60 55,0
4b kadrolu 49 45,0

GÖREVİ
Servis Hemsiresi 61 56,0
Sağlık Memuru 37 33,9
Servis Sorumlu Hemsiresi 11 10,1

KLİNİKTE ÇALIŞMA SÜRESİ
2 yıldan az 43 39,4
2-5 yıl 42 38,5
6-9 yıl 8 7,3
10 yıl ve üzeri 15 13,8

GÖREV YAPTIĞI BİRİM
APTU(Ayaktan Psikiyatrik Tedavi Ünitesi) 6 5,5
H blok servisleri (Kadın Akut Psikoz) 19 17,4
K blok servisleri (Erkek Akut Psikoz) 49 45,0
Adli servisler 29 26,6
AMATEM-ÇEMATEM servisleri (Alkol Madde ve Çeşitli Madde Tedavi Merkezleri) 6 5,5

ÇALIŞMA ŞEKLİ
Nöbet usulü 33 30,3
Gündüz mesaisi 28 25,7
Hem nöbet hem gündüz 48 44,0

DAHA ÖNCE EĞİTİM ALMA DURUMU
(Bireysel Savunma ve Agresyona Müdahale Teknikleri Eğitimi) Evet 8 7,3

Hayır 101 92,7

HASTA TARAFINDAN FİZİKSEL ŞİDDETE 
MARUZ KALMA Evet 63 57,8

Hayır 45 41,3

Ayşe Öztürk
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benim için daha önceliklidir.’ (χ2=13,468; p<0,05), ‘Hastanın
güvenliğini sağlamak benim için daha önceliklidir.’ (χ2=9,826;
p<0,05) maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark
bulunmuştur. Erkek hemşirelerin agresif hasta karşısında daha az
korktukları, seslerini daha fazla yükselttikleri, kendilerini daha
rahat koruyabileceklerini belirttikleri, kendi güvenliklerini daha
öncelikli olarak sağlamayı düşündükleri saptanmıştır.

‘Hastayla öncelikle konuşmaya ve iletişim kurmaya çalışırım.’
(χ2=8,463; p<0,05), ‘Hemen doktor çağırırım.’ (χ2=9,437; p=0,05)
maddeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur.
4B kadrolu hemşirelerin agresif hasta karşısında hastayla
öncelikle iletişim kurma konusuna daha fazla özen gösterdikleri
ve hemen doktor çağırmadıkları saptanmıştır.
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Tablo 2 . Bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitimi öncesi ve  sonrası toplam puanların değerlendirilmesi

n %

Eğitim öncesine göre eğitim sonrası bilgi ve yaklaşım düzeyleri değişmeyenler. 3 2,8

Eğitim öncesine göre eğitim sonrası bilgi ve yaklaşım düzeylerinde olumsuz yönde azalma gösterenler. 18 16,5

Eğitim öncesine göre eğitim sonrası bilgi ve yaklaşım düzeylerinde olumlu yönde artış gösterenler. 88 80,7

Tablo 3 . Bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitimi öncesi ve  sonrası verilen cevapların değerlendirilmesi

Agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren bir hasta ile Eğitim  öncesiEğitim  sonrası p
karşı karşıya kaldığınızda; O rt±SD O rt±SD

1. Hastayla öncelikle konuşmaya ve iletişim kurmaya çalışırım. 4,36±0,91 4,60±0,72 0,006**

2. Ne yapacağımı ve uygun davranışı biliyorum. 3,65±0,95 4,11±0,74 0,001**

3. Korkudan ne yapacağımı bilemem. 3,94±1,03 4,14±0,88 0,016*

4. Sesimi mümkün olduğunca yükselterek hasta üzerinde otorite kurmaya çalışırım. 3,40±1,18 3,28±1,25 0,014*

5. Agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren hastaya karşı öfke duyarım. 3,60±1,29 3,96±1,27 0,001**

6. Hastayı anlamaya çalışırım. 4,03±0,90 4,18±0,83 0,065

7. Hastayı hemen yakın gözleme alırım. 4,18±0,94 3,76±0,99 0,001**

8. Hastaya zarar vermemek benim için önemlidir. 4,27±1,00 4,34±0,82 0,549

9. Kendimi rahatlıkla koruyabilirim. 3,11±1,10 3,47±0,86 0,004**

10. Kendi güvenliğimi sağlamak benim için daha önceliklidir. 3,62±1,11 3,82±1,06 0,064

11. Hastanın güvenliğini sağlamak benim için daha önceliklidir. 3,56±0,90 3,59±0,89 0,888

12. Hem hastanın hem kendimin hem de o ortamda bulunan herkesin  güvenliğini sağlamak benim için önemlidir. 4,50±0,69 4,61±0,51 0,166

13. Fiziksel saldırganlık gösteren hastayı etkisiz hale getirmek için hastaya zarar vermeden kullanabileceğim zayıf noktaları biliyorum. 2,72±1,07 4,22±0,70 0,001**

14. Hastanın hemen tespite alınmasını sağlarım. 2,65±1,07 3,07±1,17 0,001**

15. Hemen doktor çağırırım. 4,08±0,99 3,80±1,13 0,018*

16. Hastayı sakinleştirmek için kurallardan taviz vererek isteklerini karşılarım. 2,27±1,12 2,25±1,11 0,846

17. Hemen güvenlik görevlisi çağırırım. 4,12±0,99 3,80±1,06 0,006**

18. Asertivite, Ajitasyon, Agresyon, Şiddet, Köpürme davranışlarının ayırımını yapabilirim. 3,72±0,95 4,37±1,54 0,001**

19. Hastanın kapı ile benim aramda kalmasına izin vermem. 3,75±1,01 4,14±0,90 0,001**

20. Agresyon gösteren bazı hastaların tespit kemeri ile sabitlenmeden sakinleştirilebileciğini düşünüyorum. 3,73±0,88 4,03±0,75 0,001**

21. Fiziksel saldırganlık gösteren hastaya karşı, bireysel savunma ve agresyona müdahale tekniklerini kullanırım. 3,27±1,15 4,09±0,83 0,001**

22. Hastayı birkaç kişi ile yerde bir süre sabitlemenin, hastanın rahatlamasına yardımcı olacağına inanıyorum. 2,91±1,10 4,07±0,94 0,001**

23. Hastayla aramdaki güvenli mesafeyi korumaya dikkat ederim. 4,29±0,85 4,57±0,51 0,001**

24. Psikiyatri servisinde çalışırken kendimi güvende hissediyorum. 2,22±1,13 2,55±1,07 0,008**

Wilcoxon Signed Ranks Test
*p<0,05, **p<0,01
*Eğitim sonrası eğitim öncesine göre olumlu yönde ve anlamlı düzeyde değişiklik gösteren maddeler
**Eğitim sonrası eğitim öncesine göre olumlu yönde ve  ileri düzeyde anlamlı değişiklik gösteren maddeler



Çalıştıkları servis ile ‘Agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren
hastaya karşı öfke duyarım.’ (χ2: 37,411; p<0,05), ‘Hastayı anlamaya
çalışırım.’ (χ2: 26,843; p<0,05), ‘Hastanın hemen tespite alınmasını
sağlarım.’ (χ2: 26,576; p<0,05) maddeleri arasında istatistiksel
olarak anlamlı fark bulunmuştur.  Ayaktan Psikiyatrik Tedavi Ünitesi
(APTÜ)’nde çalışanların agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren
hastaya karşı daha fazla öfke duydukları ve hastayı anlamaya
çalışma konusunda daha isteksiz oldukları, hastanın hemen tespite
alınmasını daha uygun gördükleri buna karşın H Blok Kadın Psikoz
Servisleri’nde çalışanların hastanın hemen tespite alınmasını
istemedikleri bulunmuştur.

Çalışma şekli ile ‘Hemen güvenlik görevlisi çağırırım.’ 
(χ2: 16,157; p<0,05) maddesi arasında istatistiksel olarak anlamlı

fark bulunmuştur.  Hem gündüz hem nöbet, yani karışık mesai
çalışanların hemen güvenlik görevlisi çağırma fikrine daha fazla
katıldıkları saptanmıştır.

Geçerlilik Güvenilirlik Analizi  
‘Agresyon ve Fiziksel Saldırganlık’ Anket Formunun Geçerlilik

Güvenilirlik Analizi  Değerlendirme Sonuçları: 
Ankete uygulanan geçerlilik ve güvenirlik analizi sonuçlarına

göre tüm soruların toplam Cronbach’s α katsayısı 0,626 olarak
belirlenmiş olup, anketin orta düzeyde geçerlilik ve güvenirlik
katsayısına sahip olduğu söylenebilir (α katsayısı, ölçekte yer alan
24 sorunun türdeş bir yapıyı açıklamak ya da sorgulamak üzere bir
bütün oluşturup oluşturmayacağını tespit etmekte kullanılır). 
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Tablo 4 . Bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitimi öncesi ve sonrası verilen cevapların dağılımı

Eğitim  öncesi Eğitim  sonrası
% %

1. Hastayla öncelikle konuşmaya ve iletişim kurmaya çalışırım. 1,8 4,6 5,5 31,2 1,8 ,9 - 29,4 67,9 56,9
2. Ne yapacağımı ve uygun davranışı biliyorum. 1,8 10,1 27,5 42,2 1,8 ,9 8,3 62,4 26,6 18,3
3. Korkudan ne yapacağımı bilemem. 34,9 38,5 14,7 10,1 36,7 48,6 10,1 1,8 2,8 1,8
4. Sesimi mümkün olduğunca yükselterek hasta  üzerinde otorite kurmaya çalışırım. 15,6 42,2 17,4 16,5 16,5 36,7 14,7 22,9 9,2 8,3
5. Agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren hastaya karşı öfke duyarım. 30,3 33,0 11,9 16,5 34,9 44,0 6,4 11,9 2,8 8,3
6. Hastayı anlamaya çalışırım. 1,8 6,4 8,3 53,2 1,8 3,7 4,6 54,1 35,8 30,3
7. Hastayı hemen yakın gözleme alırım. 3,7 2,8 6,4 45,9 1,8 14,7 9,2 54,1 20,2 41,3
8. Hastaya zarar vermemek benim için önemlidir. 3,7 5,5 1,8 37,6 1,8 2,8 2,8 44,0 48,6 51,4
9. Kendimi rahatlıkla koruyabilirim. 8,3 20,2 33,9 27,5 2,8 7,3 39,4 41,3 9,2 10,1
10. Kendi güvenliğimi sağlamak benim için daha önceliklidir. 1,8 17,4 23,9 30,3 3,7 10,1 13,8 45,0 27,5 26,6
11. Hastanın güvenliğini sağlamak benim için daha önceliklidir. 1,8 11,0 27,5 48,6 14,7 23,9 48,6 12,8 11,0
12. Hem hastanın hem kendimin hem de o ortamda bulunan ,9 ,9 2,8 37,6 - - ,9 36,7 62,4 57,8
herkesin güvenliğini sağlamak benim için önemlidir.
13. Fiziksel saldırganlık gösteren hastayı etkisiz hale getirmek için hastaya 13,8 29,4 31,2 22,0 - 1,8 10,1 52,3 35,8 3,7
zarar vermeden kullanabileceğim zayıf noktaları biliyorum.
14. Hastanın hemen tespite alınmasını sağlarım. 1,8 25,7 22,0 36,7 8,3 38,5 13,8 31,2 8,3 13,8
15. Hemen doktor çağırırım. 2,8 8,3 3,7 48,6 4,6 13,8 6,4 47,7 27,5 36,7
16. Hastayı sakinleştirmek için kurallardan taviz vererek isteklerini karşılarım. 25,7 42,2 16,5 10,1 23,9 49,5 10,1 11,0 5,5 5,5
17. Hemen güvenlik görevlisi çağırırım. 2,8 7,3 4,6 45,9 2,8 14,7 7,3 50,5 24,8 39,4
18. Asertivite, ajitasyon, agresyon, şiddet, köpürme davranışlarının ayırımını yapabilirim. 1,8 11,0 18,3 50,5 - - 2,8 57,8 39,4 18,3
19. Hastanın kapı ile benim aramda kalmasına izin vermem. 3,7 6,4 24,8 41,3 1,8 4,6 10,1 45,0 38,5 23,9
20. Agresyon gösteren bazı hastaların tespit kemeri ile 1,8 6,4 24,8 50,5 ,9 2,8 12,8 59,6 23,9 16,5
sabitlenmeden sakinleştirilebileceğini düşünüyorum.
21. Fiziksel saldırganlık gösteren hastaya karşı, bireysel 8,3 18,3 24,8 35,8 - 5,5 13,8 46,8 33,9 12,8
savunma ve agresyona müdahale tekniklerini kullanırım.
22. Hastayı birkaç kişi ile yerde bir süre sabitlemenin, hastanın 7,3 33,9 26,6 23,9 2,8 4,6 10,1 47,7 34,9 8,3
rahatlamasına yardımcı olacağına inanıyorum. 
23. Hastayla aramdaki güvenli mesafeyi korumaya dikkat ederim. 1,8 3,7 3,7 45,0 - - ,9 41,3 57,8 45,9
24. Psikiyatri servisinde çalışırken kendimi güvende hissediyorum. 32,1 31,2 24,8 6,4 21,1 22,9 38,5 14,7 2,8 5,5
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Agresyon ve fiziksel saldırganlık gösteren bir hasta ile karşı karşıya
kaldığınızda; 



Tartışma

Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre hemşirelik
hizmetleri personelinin %57,8’inin görev başındayken hasta
tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıkları saptanmıştır. Bu
sonuçlara paralel olarak Coşkun ve Öztürk tarafından bir ruh
sağlığı bölge hastanesinde hemşirelik hizmetlerini yürüten
personelin karşılaştıkları sözel ve fiziksel şiddetin araştırıldığı bir
çalışmada, hemşirelerin %86’sının sözel, %50,4’ünün fiziksel
şiddete maruz kaldıkları belirlenmiştir (1).  

Annagür B tarafından yapılan bir çalışmada da sağlık
çalışanlarının şiddet davranışı ile baş etme konusunda yeterli eğitim
görmedikleri saptanmıştır (6). Bizim sonuçlarımıza göre de hemşirelik
hizmetleri personelinin %92,7’sinin daha önce savunma tekniklerine
yönelik herhangi bir eğitim almadıkları belirlenmiştir. 

Psikiyatride hastaların ve hastalıkların doğasından
kaynaklanan agresyona eğilim hem riski artırmakta hem de
çeşitli saldırı olaylarına sebep olmaktadır. Psikiyatri servislerinde
görülen şiddet davranışlarının yönetimi önemlidir. Çünkü
agresyon, çalışanlar ve diğer hastalarda fiziksel ya da psikolojik
zarara yol açabilmektedir. Kuralları bozma ve agresyon
davranışları, terapötik ortamın bozulmasına, çalışan ve hastalar
arasında anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Bu sonuçlar,
hastaların davranışlarının kontrol altında tutulmasını gerekli
kılmaktadır. Psikiyatride çalışanların hasta tarafından saldırıya
maruz kaldıklarında kendilerini korumaları, aynı zamanda da
hastaya zarar vermemeleri özel eğitimle sağlanabilir. Basit bazı
savunma teknikleri pek çok istenmeyen durumu engelleyebilir.
Özellikle kendisine ve çevresine zarar verme potansiyeli olan
hastayı önceden fark ederek güvenli bir şekilde müdahale etmeyi
sağlayacaktır. Bu müdahaleler sadece kaba kuvvet ve kontrolsüz
güç uygulayarak yapılırsa hem hasta hem de sağlık personeli için
tehlikeli durumlar yaratabilir. Söz konusu tekniklerin ekip olarak
uygulanması ise hastaların zarar verme davranışlarının kolaylıkla
kontrol altına alınmasını sağlayabilecektir.

Bireysel savunma ve agresyona müdahale teknikleri eğitimi
ülkemizde psikiyatri alanında profesyonel olarak ilk defa
uygulanan bir eğitim olması nedeniyle, eğitimin etkinliği ile ilgili
yapılmış bilimsel çalışmalara rastlamak pek mümkün olmamıştır.
Dolayısıyla sonuçları karşılaştırma şansı elde edilememiştir.

Sonuç

Psikiyatri kliniklerinde çalışan hemşirelik personelinin fiziksel
şiddete maruz kalma oranı yüksek bulunmuştur. Şiddeti

önleme açısından güvenlik tedbirleri ve güvenlik personelinin
yanı sıra, bireysel savunma tekniklerini bilmenin, kendisini
koruma açısından son derece önemlidir. Hemşirelerin kendilerini
güvende hissetmeleri için eğitimin yeterli olmayıp eğitimin yanı
sıra psikiyatri kliniklerindeki hasta sayısının ve yatak
kapasitesinin terapötik ortamın sağlanmasına yönelik olacak
şekilde azaltılmalıdır. Hemşirelerin ve psikiyatri çalışanlarının
güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin arttırılması yönünde
daha fazla düzenleme yapılması gereklidir. Psikiyatri kliniklerinde
görev yapan tüm meslek gruplarına bu eğitimin verilmesi ve
göreve başlayacak olanların öncelikle bu eğitimden geçirilmesi
önemlidir.
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