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ABS TRACT

Introduction: In this study, we aimed to investigate and compare the sociodemographic 
and clinical characteristics of involuntary psychiatric inpatients and that of  voluntary 
psychiatric inpatients. To our knowledge, there has been no study analyzing involuntary 
psychiatric hospitalization in our country.

Met hods: In this retrospective study, we  included a total of 504 patients who were 
involuntarily or voluntarily hospitalized in Bolu Izzet Baysal Mental Health Hospital 
between 1st of May and 31st October 2010. The data were obtained from the 
hospital records. 

Re sults: In the 6-month period, 13.1% of 504 inpatients were hospitalized involuntarily  
The number of male patients who were involuntarily hospitalized was higher than female 
patients. Most of patients in the involuntary hospitalized group had primary school 
graduate, were not married and were not working at the time of the hospitalization. 
Schizophrenia was the most common diagnosis in involuntarily hospitalized psychiatric 
patients and these patients needed longer stay in the hospital. The next hospitalization 
of the involuntary patients was mostly involuntary.

Conc lu si on:  Most of involuntary hospitalized psychiatric inpatients were male, 
were not working, and had the diagnosis of schizophrenia. These general 
psychiatric risk factors were more important in involuntary hospitalization 
compared with voluntary hospitalization. We concluded that, high prevalence of 
involuntary hospitalization deserved further studies. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 
2013; 50: 216-221) 
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ÖZET 

Giriş: Bu çalışmada istem dışı yatışların incelenmesi, sosyodemografik ve klinik 
özellikleri açısından istemli yatışlarla karşılaştırılması amaçlandı. Bildiğimiz kadarıyla 
henüz ülkemizde istem dışı yatışlarla ilgili yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır. 

Yön tem ler: Bu çalışmaya 1 Mayıs 2010-31 Ekim 2010 tarihleri arasında Bolu İzzet 
Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde istemli ve istem dışı yatırılan 504 
hasta alınmıştır. Hastalara ait veriler tıbbi kayıt ve belgelerden elde edilmiştir.  

Bul gu lar: Belirlenen 6 aylık sürede yatırılan 504 vakanın %13,1’i istem dışıydı. Erkek 
hastalar  kadın hastalara  göre daha sık istem dışı yatırılmıştı. İstem dışı yatırılan 
gruptaki kişilerin çoğunun ilköğretim mezunu, bekar, yatış döneminde çalışmayan 
kişilerden oluştuğu belirlendi. Ayrıca; istem dışı yatan hastalarda en sık saptanan 
tanının şizofreni olduğu ve istemli yatış grubuna kıyasla  hastanede kalma sürelerinin 
biraz daha uzun olma eğiliminde olduğu (sırasıyla; yaklaşık 24 ve 28 gün) saptandı. 
İstem dışı yatışı olan hastaların çoğunluğunun sonraki yatış şeklinin de istem dışı 
olduğu tespit edildi. 

So nuç: İstem dışı yatışı yapılan hastaların çoğu erkek, çalışmayan, şizofreni 
tanılı hastalardı. Bu özelliklerin (erkek cinsiyet, çalışmıyor olmak ve şizofreni 
tanısı) psikiyatrik bozukluklarla ilgili bilinen genel risk faktörleri olduğu 
dikkate alındığında  istem dışı yatışlarda daha da fazla önem taşıdığı 
düşünülebilir. İstem dışı yatışların kayda değer oranı da konuyla ilgili daha 
kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğini düşündürmektedir. (Nö rop si ki yat ri   
Ar fli vi 2013; 50: 216-221)

Anah tar ke li me ler: İstem dışı psikiyatrik yatış, sosyodemografik özellikler, şizofreni, 
psikiyatri

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir.

Doi: 10.4274/npa.y6245
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Giriş

Psikiyatri servislerine hastanın istemi ve/veya onayı dışında 
yatırılma işlemi tüm dünyada uygulanmakta ve etik boyutu 
konusunda tartışmalar devam etmektedir.  Yirmibirinci yüzyılın 
özgürlük ve demokrasi çağı olduğu ya da olmasının ümit edildiği 
düşünülürse, insan hakları ve bunun tıp alanındaki uzantısı olan 
hasta haklarına verilmesi gereken önem giderek artmakta ve başta 
sağlık çalışanları olmak üzere tüm toplumun bu konudaki farkındalığı 
giderek gelişmektedir.  Psikiyatri alanındaki uygulamalarda hasta 
hakları açısından en tartışmaya açık konuların başında zorla 
hastaneye yatırma uygulaması gelmektedir. Hangi nedenle olursa 
olsun kişinin istemi dışında hastaneye yatırılması, onun özgürlüğünü 
kısıtlayan ve özerkliğine saldırı anlamına gelen bir uygulamadır. 
Ancak bazı durumlarda; psikiyatrik bozukluğu olan kişilerin tedavi 
amacıyla, kimi zaman toplumun da yararı için, ama her zaman 
kendi yararları için istemleri dışında hastaneye yatırılmaları 
yadsınamayacak bir gereklilik oluşturabilir. Psikiyatri; bir hastanın 
“zorla” tedavi edilebildiği tıbbın ender uygulama alanlarından birisi, 
belki de böyle bir uygulamanın açıkça gerektiği durumlarla sıkça 
karşılaşılabilen tek alanıdır. Çünkü, hasta genellikle davranışları 
üzerindeki iradesini kısmen ya da tamamen yitirmiş, bazen de 
hastalığın etkisiyle düşünce ve duyguları kendi yaşamının “normal” 
gidişatından sapmış bir durumdadır (1,2,3).

İstem dışı hastane başvurularının sıklığı ve ülkelerin bu 
konudaki uygulamaları Avrupa ülkelerinde ülkelerin sosyokültürel 
özelliklerine göre değişmektedir. Bu konudaki yaklaşımların 
ulusal ve uluslar arası standartlara oturtulması konusundaki 
çabalar devam etmektedir (4). İstem dışı yatış oranlarının Avrupa 
ülkeleri arasında da farklılıklar gösterdiği dikkat çekmektedir. 
Tüm psikiyatrik hastane yatışlarının Belçika’da %5’ini, Fransa’da 
%12,5’ini, Danimarka’da %4,6’sını, Finlandiya’da %21,6’sını istem 
dışı yatışların oluşturduğu bildirilmiştir (5).

Kanada’da 1994 yılında yapılan, istemli ve istemsiz yatırılmış 
hastaların karşılaştırıldığı bir çalışmada; her iki hasta grubunun 
tanı, demografik, sosyal ve klinik özellikler bakımından farklılık 
göstermediği bulunmuştur (6). Son yıllarda yapılan çalışmalarda 
ise istem dışı yatış ile bazı sosyodemografik değişkenler arasında 
ilişki bulunduğu yönündeki veriler öne çıkmaktadır. İstem dışı 
yatışlarla sosyodemografik değişkenler arasındaki ilişkiyi araştıran 
bir çalışmada; işsizlik, bekar olma, eğitim seviyesi düşüklüğü ile 
istemsiz yatırılma arasında pozitif ilişki olduğu saptanmıştır.  Aynı 
çalışmada; istem dışı yatışla klinik değişkenler arasındaki ilişki 
araştırılmış ve en sık şizofreni tanılı hastalarda istem dışı yatış 
yapılmış olduğu saptanmıştır (7). Avrupa ülkelerindeki istem dışı 
yatışların incelendiği diğer bir çalışmada ise, istem dışı yatışların 
%30-50’sini şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar gibi ciddi ve kronik 
ruhsal hastalıklar oluştururken; kalan kısmını demans, duygudurum 
bozuklukları, madde bağımlılığı ve kötüye kullanımının oluşturduğu 
bildirilmiştir. Bu çalışmada istem dışı yatış için en önemli risk faktörü 
olarak erkek cinsiyeti bulunmuş, bunun nedeninin erkeklerde daha 
sıklıkla tehlikeli davranışlar gözlenmesi olduğu bildirilmiştir (5). 

Yapılan çalışmalarda istem dışı yatışların sonraki yatış şeklini 
de etkiledikleri ve ilk yatış şekilleri istemli olanlara göre daha fazla 
zorunlu/istemsiz yatış gerektiği bildirilmektedir. İsrail’de yapılan 
bir çalışmada; hastaneye ilk başvurusu istem dışı olan hastaların 
%41’inin bundan sonraki ilk başvurusunun da istem dışı olduğu 

saptanmıştır (8). Daha önce belirtildiği gibi, kişiyi istemi dışında 
hastaneye yatırma şartları ve kurallarıyla ilgili olarak ülkeler 
arasında uygulama farklılıkları bulunsa da, tüm uygulamalarda 
temel olarak dikkate alınan faktörler; başkalarına zarar verme 
olasılığına (toplumun iyiliği için), tedavi gereksinimi ve/veya 
hastanın kendisine zarar verme olasılığına (hastanın iyiliği için) 
odaklanmaktadır (9,10,11). İstem dışı yatış konusunda Avusturya, 
Belçika, Fransa ve Almanya gibi ülkeler “tehlikeliliği”, Danimarka, 
Finlandiya gibi kuzey Avrupa ülkeleri “tehlikelilik ya da tedavi 
gereksinimini”, İspanya ve İsveç ise “tedavi gereksinimini” temel 
yasal kriter olarak kabul etmiştir (5). Ülkemizde ruh sağlığı sisteminin 
ana sorunlarından biri olan “Ruh Sağlığı Yasası”nın eksikliği 
dolayısıyla, istem dışı yatışlarla ilgili yasal düzenlemede önemli 
boşluklar vardır (12). Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından bir görev 
ve çalışma grubu oluşturularak hazırlanan Ruh Sağlığı Yasa Tasarısı, 
hastaların haklarını koruyarak istem dışı yatışların düzenlenmesini 
sağlayabilecek bir taslak sunmaktadır (13). Hastanemizde bu taslak 
ve mevcut yasalar temel alınarak oluşturulup uygulanmakta olan 
prosedüre göre; çeşitli psikiyatrik belirtileri nedeniyle kendisi ve 
çevresi için tehlikeli durumlar oluşturabilecek kişilerde istemsiz 
yatış yapılmaktadır. Hastanemizdeki bu uygulamada; yürürlükteki 
yasa ile de uyumlu olarak, istem dışı yatış yapılması gereken 
hastanın ön tanısı ile birlikte istem dışı yatırılma gerekçesini bildiren 
bir form ilk muayene sonrası yatış yapılırken bu kararı veren üç 
psikiyatri uzmanı tarafından doldurulup imzalanarak ivedilikle 
nöbetçi hakime iletilmektedir. Bunun üzerine mahkeme tarafından 
“kişinin isteği dışında hastanede alıkonulabileceğini” belirten 
gerekçeli karar hastanemize birkaç gün içerisinde ulaşmaktadır.

Bu konuyla ilgili yaptığımız çalışma sırasında; istem dışı 
yatışlarla ilgili dünyada oldukça az sayıda çalışma bulunduğu dikkat 
çekerken, ülkemizde yapılmış bir araştırmaya da rastlanmadı. Bizim 
çalışmamızda Türkiye’de bir psikiyatri bölge hastanesi olan Bolu 
İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesindeki (BİBRSHH) 
istem dışı yatış oranlarını belirlemek, istem dışı yatışlardaki klinik ve 
sosyodemografik değişkenleri saptamak ve bu değişkenleri istemli 
yatış yapılanlarla karşılaştırmak amaçlanmıştır. Buna ek olarak, 
istem dışı yatışların aynı hastaların daha sonraki yatış şekillerine 
etkisi de değerlendirilmiştir.

Yöntem

BİBRSHH, 100 yatak kapasitesine sahip; Bolu, Ankara, Düzce, 
Karabük, Zonguldak, Kırıkkale ve Bartın illerine hitap eden bir bölge 
hastanesi olup; 2006 yılında hizmete girmiştir. Hastanemizde kadrolu 
9 psikiyatri uzmanı, 4 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 32 hemşire 
ve 14 sağlık memuru ile ayaktan ve yatan hastalara psikiyatrik 
hizmet verilmektedir.

Bu çalışmada; Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve Hastalıkları 
Hastanesinde 01.05.2010-31.10.2010 tarihleri arasındaki 6 ay 
süresince yatırılarak tedavi edilen ve tedavi sonrası taburcu olan 
hasta kayıtlarının geriye dönük (retrospektif) analizi yapıldı. Çalışma 
için gerekli veriler BİBRSHH’ye bu tarihler arasında yatırılıp 
taburcu edilen hastaların klinik kayıtları kullanılarak toplandı. 
Hasta kayıtlarını incelemek amacıyla hastane yönetiminden ve 
bağlı bulunduğu etik ve araştırma komitesinden gerekli izinler 
alındı. Çalışmada kullanılan klinik kayıtlar tüm hastaların yatış 
dosyaları ve varsa poliklinik dosyaları çıkarılarak toplanmış, 
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dosya üzerindeki verilerle bilgisayar sistemi verileri çelişki olup 
olmadığı yönünden karşılaştırılmıştır. Hastaların tanıları, DSM-IV-
TR (Amerikan Psikiyatri Derneği, 2000) ölçütlerine göre psikiyatri 
uzmanı tarafından yapılan psikiyatrik görüşme ile konulmuştur. 
Hastaneye istemsiz yatırılma nedenleri, yatış kararı verildiğinde üç 
psikiyatristten oluşan uzman kurulunun hazırlayarak istemsiz yatış 
onayı için nöbetçi mahkemeye gönderdiği evraklar incelenerek 
gruplandırılmıştır.

Çalışmaya 6 ay süresince hastaneye yatırılan ve taburcu olan 512 
hastanın tümüne ait veriler dahil edildi. Hastaneden kendi isteği ile, 
üç günden kısa sürede taburcu olan 8 hastanın verileri çalışmadan 
çıkarıldı. Böylece, kalan 504 hastanın verileri ile istatistiksel analiz 
yapıldı. Tekrarlayan yatışları olan hastalarda tek bir istem dışı yatışı 
olanlar, istem dışı yatış grubuna alınarak, aynı hastaya ait verilerin 
yeniden analize dahil edilmemesi sağlandı. Klinik değişkenler 
olarak; yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çalışma durumu, 
hastalık tanısı ve hastalık tipi, yatış süresi, yatış sayısı, ek psikiyatrik 
ya da tıbbi tanı mevcudiyeti incelendi.  Hastaların tanılarına yönelik 
değerlendirme yapılırken psikotik özellikli duygudurum bozuklukları 
(psikotik mani, depresyon ya da karma ataklar) “bipolar bozukluk” 
grubuna dahil edildi.

İstatistiksel Analiz
Veriler; aritmetik ortalama, standart sapma ya da sıklık ve 

yüzde oranı olarak bildirildi. Kategorik değişkenler için Ki-kare testi 
ya da Fisher’in Kesin testi, sayısal değiskenler için student-t testi 
uygulandı. İstatistiksel olarak p<0,05 değeri anlamlı kabul edildi. 
Veriler SPSS 17.0 kullanılarak değerlendirildi.

Sonuç

Çalışmada 01.05.2010-31.10.2010 tarihleri arasında BİBRSHH’de 
yatarak tedavi gören 504 hastanın verileri incelendi. 6 aylık süre 
içerisinde yatırılan 504 hastanın 438’i (%86,9) istemli, 66’sı (%13,1) 
istem dışı olarak yatırılmıştı. 

İstemli yatışlarla karşılaştırıldığında istem dışı yatışlarda 
cinsiyetin istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiği ve 
erkeklerin daha fazla istem dışı yattığı saptandı (p=0,023). İstem dışı 
yatışların olduğu psikotik bozukluk ve bipolar bozukluk grubunda da 
cinsiyetler arasında fark olduğu ve erkeklerin daha fazla istemdışı 
yatışının olduğu saptanmıştır (p=0,031). İstem dışı yatırılan grupta 
yatış döneminde çalışmayanların oranı istatistiksel olarak daha 
fazlaydı (p=0,015) (Tablo 1).

Tablo 1. İstemli ve istem dışı yatış yapılan hastaların sosyodemografik özellikleri

Değişken
İstemli yatış

n (%)

İstem dışı yatış

n (%)

        Analiz

χ2        sd              p

Cinsiyet

              Erkek 254 (58,0) 48 (72,7) 5,186    1          0,023

              Kadın 184 (42,0) 18 (27,3)

Eğitim seviyesi

           Okula gitmemiş   31 (7,1)   4 (6,1) 1,949    3         0,583

           İlköğretim 297 (67,8) 41(62,1)

           Lise   91 (20,8) 16 (24,2)

           Üniversite   19 (4,3)   5 (7,6)

Medeni durumu

2,731       2       2,731        

          Bekar 167 (38,2) 32 (48,5)

          Evli 216 (49,4) 26 (39,4)

          Dul/Boşanmış   54 (12,4)   8 (12,1)

Çalışma durumu

          Çalışıyor 154 (35,3) 22 (33,8)

          Çalışmıyor 116 (26,6) 27 (41,5) 5,873      1        0,015

          Emekli   41(   9,4)   3 (4,6)

          Ev hanımı 117(26,8) 11(16,9)

          Öğrenci     8 (1,8)   2 (3,1)

(χ±ss) (X±ss)    t        sd          p

Yaş 39,6±13,4 39,9±12,6 -,429   502     0,896
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İstem dışı yatışların %72,8’inin kronik seyirli psikotik bozukluk 
tanıları konan hastalardan  (şizofreni, şizoafektif bozukluk ve 
sanrısal bozukluk), %25,8’inin ise bipolar bozukluk tanılı hastalardan 
oluştuğu saptandı. Hastanede yatış süreleri karşılaştırıldığında 
istemli ve istemdışı yatışı olan hastaların hastanede kalma süreleri 
sırasıyla 24 ve 28 gün olarak bulundu (p=0,056). İstemdışı yatışların 
olduğu psikotik bozukluk ve bipolar bozukluk grupları cinsiyet 
açısından karşılaştırıldı, bu hastalık gruplarında da erkeklerin daha 
fazla istemdışı yattığı bulunmuş ancak bu fark istatistiksel olarak 
anlamlı seviyeye ulaşmamıştır) (Tablo 2). 

Çalışmaya dahil edilen 6 aylık süre içerisinde tekrarlayan yatışı 
olan hasta sayısı 112 olarak saptandı. Bunlardan ilk yatış şekli istem 
dışı olan 9 hastadan  7’sinin, ilk yatış şekli istemli olan 103 hastanın 
ise 3’ünün yatış şekli istem dışıydı.  Bu fark istatistiksel olarak 
anlamlıydı (p<0,01) (Tablo 3). 

İstem dışı yatırılan hastaların yatış kararını veren psikiyatri 
uzmanı tarafından yapılan değerlendirmesinde; en sık gereklilik 
olarak; kendisi ve çevresi için tehlikelilik ve/veya tedaviye 
uyumsuzluk nedeniyle tedavi gereksinimi belirtildiği saptandı (Tablo 
4). Psikiyatri uzmanları tarafından istem dışı hastaneye yatırılan 
hastanın kendisine ve çevresine zarar vermesine yol açabilecek 
nedenler olarak saptanan bulgular, sırasıyla; amaçsız ve dağınık 
davranışlar (%84,8), hezeyanlar (%78,8), halüsinasyonlar (%48,4) 
olarak bulundu. İstem dışı yatış kararı alındığında, kişinin isteği 
dışında hastanede alıkonabilmesi için üç psikiyatri uzmanından 
oluşan uzman hekim kurulunca mahkemeye de bildirilen 
gerekçelerden; “hastalığı için düzenlenen tedavi programına 
uymaması ve/veya tedavisinin ancak yatırılarak mümkün olması” 
hastaların %87,8’inde eşlik etmekteydi  (Tablo 4).   

Tartışma

Bu çalışmada BİBRSHH’deki istem dışı yatış oranları ve 
bu yatışları etkileyebilecek klinik ve sosyodemografik etkenleri 
saptamak ve bu etkenlerin istemli yatışlarla karşılaştırılması 
amaçlandı ve bunlara ek olarak istem dışı yatışların sonraki 
yatış şekline etkisi de değerlendirildi. Çalışmamızda, istem dışı 
yatış oranı %13.1 olarak belirlendi. Danimarka’da şizofreni tanılı 
hastalarda yapılan, ilk başvuru sonrası hastaneye yatırılış biçiminin 
araştırıldığı 13 yıllık bir izlem çalışmasında istem dışı yatış oranı %12 
bulunmuştur (14). Amerika’da 1 yıl içerisinde acil servise başvuran 
417 psikiyatrik hastanın %29’unun istem dışı getirildiği saptanmıştır. 
Bu çalışmada, istem dışı başvurulardaki psikotik bozukluk tanısı, ilk 
klinik başvurudaki tablonun şiddetiyle ve sağlık güvencesine sahip 
olmayla ilişkili bulunmuştur (15). Avrupa ülkelerinde saptanan istem 
dışı yatış oranları ise %3,2 ile %21,6 arasında değişmektedir (5).

Çalışmamızda istemli yatışlarla karşılaştırıldığında istem dışı 
yatışlarda cinsiyetin  farklılık gösterdiği ve erkeklerin daha fazla 
istem dışı yattığı saptandı.  Yatış döneminde çalışmıyor olmak 

Tablo 2. İstemli ve istem dışı yatış yapılan hastaların klinik özellikleri

Değişken
İstemli yatış

n (%)

İstem dışı yatış

n (%)

        Analiz

χ2        sd              p

Tanı

     Psikotik bozukluklar  190 (43,4) 48 (72,7) 20,2      1        <0,001

     Bipolar bozukluk    89 (20,3) 13 (25,8) 0,014    1          >0,05       

     Major Depresyon    81 (18,5)   -

     Anksiyete bozuklukları    27 (6,2)   -

     Madde kullanımıyla 

    ilişkili bozukluklar
   32 (7,3)   1(1,5)

     Kişilik Bozuklukları      8  (1,8)   -

     Diğer     11(2,5)   -

Psikiyatrik Eştanı

              Var   79 (18) 10 (15,2)
0,328      1       0,567

              Yok 359 (82) 56 (84,8)

Yatış süresi (X±ss) (X±ss)    t          sd            p

         Psikotik bozukluk 28,1±15,1 30,8±10,4 -1,212    236     0,228

        Bipolar duygulanım bozukluğu 24,3±13,8 26,4±13,9 -0,522    100      0,602

         Toplam 23,9±16,8 28,1±12,1 -1,915    502      0,056

Tablo 3. Tekrarlayan yatışı olan hastaların sonraki yatış şekilleri

Tekrarlayan 
yatış    

Analiz

İstemli İstem dışı

İlk yatış şekli

  İstemli (n=103) 100 (97,1) 3 (2,9)  
Fisherin kesin

testi=<0,01

 İstem dışı (n=9)   2 (22,2) 7 (77,8)
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istem dışı grupta daha fazlaydı.  Bizim bulgularımıza benzer şekilde; 
istemsiz psikiyatri yatışlarında ırk ve cinsiyetin etkisinin araştırıldığı 
bir çalışmada; erkeklerin istem dışı yatış oranlarının kadınlara göre 
daha fazla olduğu bulunmuştur (16). 

Hırvatistan’da istem dışı yatan hastaların sosyodemografik 
ve klinik özelliklerinin araştırıldığı beş yıllık bir izlem çalışmasında 
istem dışı yatış oranı bizim çalışmamızdan düşük olarak %2 
bulunmuştur. Aynı çalışmada; bizim sonuçlarımıza benzer şekilde 
bu hastaların çoğunun ilköğretim mezunu, yalnız yaşayan, 
evlenmemiş/dul/ayrılmış ve hastaneye yatırılma dönemlerinde 
çalışmayan kişiler olduğu; ayrıca en sık karşılaşılan tanının 
şizofreni olduğu saptanmıştır (17).  İsrail’de 1991-2000 yılları 
arasındaki istem dışı hastane yatışlarının araştırıldığı bir çalışmada 
da istem dışı yatış profillerinin tipik olarak; “erkek, 18-24 yaş arası 
ve 65 yaş üzeri, bekar, 8 yıldan daha az eğitimli kişiler” olduğu ve 
tanılarının da çoğunlukla şizofreni ya da sanrısal bozukluk olduğu 
saptanmıştır (18). 

Çalışmamızda istem dışı yatışların %72,8’inin psikoz tanılı 
hastalardan oluştuğu, istemli yatışlara göre daha uzun süre 
hastanede yatışlarının gerektiği, değerlendiren hekim tarafından 
tehlikelilik (kendisi ya da başkaları için) ve/veya tedavi gereksinimi 
saptandığı bulundu. İsrail’de ilk başvurusu istem dışı olan psikiyatrik 
hastaların yeniden yatışının araştırıldığı 10 yıllık bir izlem çalışmasında 
da istemli yatışlara göre istem dışı yatışı olanların daha sık ve uzun 
süre hastanede yattığı bulunmuştur. Aynı çalışmada şizofreni tanılı 
hastaların daha çok istem dışı, duygudurum bozukluğu tanısı olan 
hastaların ise daha çok istemli yatış eğiliminde olduğu bulunmuştur  
(19).  Almanya’da 2000 yılındaki istem dışı yatışların araştırıldığı 
bir çalışmada da en sık karşılaşılan tanıların şizofreni ve madde 
bağımlılığı olduğu bildirilmiştir (20). Psikotik hasta grubunun daha 
sıklıkla istem dışı hastaneye yatırılma riski; tehlikeli davranışlara 
eğilimin daha sık olmasının yanı sıra içgörü ve irade zayıflığı ile de 
ilişkili olabilir. Özellikle IQ ve sözel bellekteki hastalıkla ilişkili bilişsel 
kaybın duygudurum bozukluklarına kıyasla şizofrenide daha şiddetli 
olduğu bilinmektedir (21). Çalışmamızda saptanan en sık bulgu olan 
“amaçsız ve dağınık davranışlar” nedeniyle kendisi ve çevresi 
için tehlikelilik durumu, hezeyan ve halüsinasyonlardan daha 
öncelikli bulunduğundan, hastalığın psikozun yol açtığı dezorganize 
davranışlar gibi pozitif bulgularına ek olarak, istemsiz yatırılma ile 
bilişsel durum arasında bağlantı olup olmadığı da araştırmaya 
değer önemli bir alan gibi görünmektedir.  

Bizim çalışmamızda 6 aylık süreçte ilk yatışı istem dışı olup 
yeniden hastaneye yatan 9 hastanın 7’si (%78) yine istem dışı 
yatmıştır. İsrail’de yapılan çalışmada istem dışı yatışı olan hastaların 
sonraki ilk yatışında istem dışı oranı %41; ilk yatışı istemli olup 
sonraki ilk yatışı istem dışı olanların oranı ise %13 bulunmuştur 
(8). İngiltere’de 1 yıllık bir izlem çalışması sonucunda istem dışı 
hastaneye yatan hastaların %15’inin yeniden istem dışı olarak 
hastaneye yatırıldığı belirlenmiştir (3). 

Yatış sürelerine bakıldığında; İsveç’te yapılan 2 yıllık bir izlem 
çalışmasında istemli ve istemsiz yatışların tedavi süreleri arasında 
fark saptanmamıştır (22). Aynı hastanenin psikiyatri biriminde 
istemli ve istem dışı başvurusu olan şizofreni hastalarının çeşitli 
klinik özellikler yönünden karşılaştırıldığı diğer bir çalışmada 
ise istem dışı yatışı olanların kısmen daha fazla yatış süresine 
gereksinimi olduğu saptanmıştır (23). Bizim çalışmamızda da 
istemsiz yatışlardaki hastanede kalış sürelerinin fark istatistiksel 
olarak anlamlı olmamakla birlikte (p=0,056) biraz daha uzun olma 
eğiliminde olduğu belirlenmiştir. Yatış süreleri istemli yatışlarda 
yaklaşık 24 gün (ss: ±16,8) iken, istem dışı yatışlarda yaklaşık 28 gün 
(ss: ±12.,) olarak bulunmuştur. 

Çalışmamızın sonucunda; bir psikiyatri bölge hastanesi olan 
kliniğimizdeki istem dışı yatış profilinin yurt dışında yapılan önceki 
çalışmaların bulgularıyla çoğunlukla benzer özellikler gösterdiği 
bilgisine ulaşılmış ve saptanan %13 oranı dikkate değer bulunmuştur. 
İstem dışı yatırılan hastaların özelliklerine bakıldığında, psikiyatrik 
yatışlar ve bozukluklarla ilgili bilinen genel risk faktörlerinin (erkek, 
bekar, çalışmıyor olmak) hastaneye istem dışı yatırılma açısından 
daha fazla önem taşıdığı düşünülebilir. Hastanemiz açısından bu 
grupta “tedavi uyumsuzluğunun” önde gelen belirleyici etken 
olduğu ve aynı hastaların sonraki yatışlarının da istem dışı olma 
olasılığının yükseldiği söylenebilir. 

Şu anki uygulamada hastanemizde çalışan 9 psikiyatri 
uzmanının onay vermiş olduğu istem dışı yatırılma kararlarının 
tamamında temel noktanın; diğer ülkelerle benzer şekilde 
“kendine ve çevresine zarar verme olasılığı” olduğu gözlenmiştir. 
Oranın yüksekliği göz önüne alındığında; öncelikle daha kapsamlı 
değerlendirmeler içeren geniş katılımlı ileriye dönük izlem 
çalışmalarının gerekliliği ve ülkemizde “Ruh Sağlığı Yasası”nın 
yürürlüğe girmesinin önemi vurgulanmalıdır. 

Kaynaklar

1. Oğuz NY. Temel yönleriyle psikiyatride hasta hakları. Psikiyatri Psikoloji ve 
Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 1993; 1:232-237.

2. Oğuz NY, Demir B.  Hukuki ve etik yönüyle zorla hastaneye yatırma.  
Psikiyatri Psikoloji Psikofarmakoloji (3P) Dergisi 1993; 1:367-371.

3. Priebe S, Katsakou C, Amos T, Leese M, Morriss R, Rose D, Wykes T, Yeeles 
K. Patients’ views and readmissions 1 year after involuntary hospitalization. 
Br J Psychiatry 2009; 194:49-54.

4. Fiorillo A, De Rosa C, Del Vecchio V, Jurjanz L, Schnall K, Onchev G, 
Alexiev S, Raboch J, Kalisova L, Mastrogianni A, Georgiadou E, Solomon 
Z, Dembinskas A, Raskauskas V, Nawka P, Nawka A, Kiejna A, Hadrys T, 
Torres-Gonzales F, Mayoral F, Björkdahl A, Kjellin L, Priebe S, Maj M, Kallert 
T.. How to improve clinical practice on involuntary hospital admissions of 
psychiatric patients: Suggestions from the EUNOMIA study. Eur Psychiatry 
2011; 26:201-207.

5. Salize HC, Dressing H. Epidemiology of involuntary placement of mentally 
ill people across the European Union. Br J Psychiatry 2004; 184:163-168.

Tablo 4. İstem dışı yatış yapan hekimin hastanın kendisine ve çevresindeki 
kişilere zarar verme olasılığının nedeni olarak saptadığı psikiyatrik bulgular

Bulgular n (%)

Halüsinasyonlar 32 (48,4)

Hezeyanlar 52 (78,8)

Amaçsız ve dağınık davranışlar 56 (84,8)

Konfüzyon 30 (45,4)

İntihar girişimi ve/veya düşünceleri 24 (36,4)

Hastalığı için düzenlenen tedavi programına 
uymaması ve/veya tedavisinin ancak yatırılarak 
olanaklı olması

58 (87,8)

*Her hastada birden fazla bulgu olduğundan toplam %100’den 
büyüktür

Gültekin ve ark.
İstem Dışı Psikiyatri Yatışları



221Nö rop si ki yat ri Ar fli vi 2013; 50: 216-221
Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50: 216-221

6. Tremblay PF, King PR, Baines GR. Clinical and demographic characteristics 
of voluntary and involuntary psychiatric inpatients. Can J Psychiatry 1994; 
39:297-299.

7. Zeppegno P, Airoldi P, Manzetti E, Panella M, Renna M, Torre E. Involuntary 
psychiatric admissions: A retrospective study of 460 cases. Eur J Psychiat 
2005; 19:133-14

8. Fennig S, Rabinowitz J, Fennig S. İnvoluntary first admission of patients with 
schizophrenia as a predictor of future admissions. Psychiatric Services 
1999; 59:1049-1052.

9. Er RA, Şehiraltı M. Çözümlenmemiş bir konu: Psikiyatrik bozukluğu olan 
hastanın gönülsüz/zorla tedavi edilmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2010; 
1:39-42 

10. Peele R, Chodoff P. The ethics of involuntary treatment and 
deinstitutionalization. In: Bloch S, Chdoff P, Gren SA editors. Psychiatric 
Ethics. 3rd ed. New York: Oxford University Press; 1999:423-440. 

11. Tuohimäki C, Kaltiala-Heino R, Korkeila J, Tuori T, Lehtinen V, Joukamaa M. 
The use of harmful to others-criterion for involuntary treatment in Finland. 
Eur J Health Law 2003; 10:183-199.

12. Yanık M. Türkiye ruh sağlığı sistemi üzerine değerlendirme ve öneriler. 
RCHP, Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar Dergisi 2007; 1(Özel 
Sayı): 11-29.  

13. “Ruh Hekimliği (Psikiyatri) Meslek Etiği Kuralları”; www.psikiyatri.org.tr/
upload.aspx?upload 311 Erişim Tarihi: 27.07.2011

14. Munk-Jorgensen P, Mortensen PB, Machon RA. Hospitalization patterns in 
schizophrenia: A 13-year follow- up. Schizophr Res 1991; 4:1-9.

15. Segal SP, Akutsu PD, Watson MA. İnvoluntary return to a psychiatric 
emergency service within twelve months. Soc Work Health Care 2002; 
35:591-603.

16. Houston KG, Mariotto M. Outcomes for psychiatric patients following first 
admission: Relationships with voluntary and involuntary treatment and 
ethnicity. Psychol Rep 2001; 88:1012-1014.

17. Potkonjak J, Karlovic D. Sociodemographic and medical characteristics 
of involuntary psychiatric inpatients—retrospective study of five-year 
experience with Croatian Act on Mental Health. Acta Clin Croat 2008; 
47:141-147.

18. Bauer A, Rosca P, Grinshpoon A, Khawaled R, Mester R, Yoffe R, Ponizovsky 
AM.Trends in involuntary psychiatric hospitalization in Israel 1991-2000. Int 
J Law Psychiatry 2007; 30:60-70.

19. Rosca P, Bauer A, Grinshpoon A, Khawaled R, Mester R, Ponizovsky AM. 
Rehospitalizations among psychiatric patients whose first admission was 
involuntary: A 10-year follow-up. Isr J Psychiatry Relat Sci 2006; 43:57-64

20. Kropp S, Blanke U, Meiners Emrich H. İnvoluntary hospitalizations in 2000 
according to German “PsychKG” in the city of Hannover. Psychiatr Prax 
2005; 32:18-22.

21. Çakır S, Üçok A. Bilişsel bozukluk açısından şizofreni ve bipolar bozukluk; 
benzerlikler ve farklar: Sistematik gözden geçirme. Nöropsikiyatri Arşivi 
2010; 47:150-157.

22. Opjordsmoen S, Friis S, Melle I, Haahr U, Johannessen JO, Larsen TK, 
Røssberg JI, Rund BR, Simonsen E, Vaglum P, McGlashan TH.. A 2-year 
follow-up of involuntary admission’s influence upon adherence and 
outcome in first-episode psychosis. Acta Psychiatr Scand 2010; 121:371-
376.

23. Arcuni OJ, Asaad G. Voluntary and involuntary schizophrenic patient 
admissions on the same general hospital psychiatric unit. Gen Hosp 
Psychiatry 1989; 11:393-396.

Gültekin ve ark.
İstem Dışı Psikiyatri Yatışları


