Bipolar Affektif Bozuklu ğ u Olan Hastalar ın Aile
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levlerinin ne ölçüde sa ğlıkl ı olduğunun
Bu çalış mada bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşlerinin aile iş
i yaka grubunu olu ştururken, 54 ruharaştırı lması amaçlanmıştı r. 54 bipolar affekitf bozuku ğ u olan hasta ve eş
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Değ erlendirme Ölçeğ i) uygulandı . Verilerin analizinde yüzde da ğılımları
6.0 prognamı uygulanarak yapıldı. Araştı rmada yer alan yaka grubu ve kontrol grubu A.D.Ö.' nün problem
kontrolü alt boyutunda farkl ılık gösçözme, ileti ş im roller gereken ilgiyi gösterebilme, genel i şlevler ve davran ış
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terirken, bu fark duygusal tepki verme alt boyutunda görülmemi
arasında ilişki oldu ğunu ortaya koymu ştur.
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SUMMARY
In this study, it is aimed to investigate that what measure to healty of the spouses of the bipolar affecnf disorder: In
bipolar affective disorders patients group, 54 spouses chosen as the event group, and 54 spouses chosen gram healty volunteers as control group. The identifying information form and family function assessment scale have been
applied to spouses of the patients. In the analysis of the data with help o fthe percent distributions, analysis of variance, chi square test, t test have been used with SPSS for windows 6.0 programme. The event group included in the
research fi-om the control group in the problem solving, communication, roles, giving the necessary assistance, general functions, behavior control. But this differance is not observed in the sub dimension called giving an emotional reaction. The data showed that was relationship between negative family function and disorder
Key words: Bipolar affective disorder, family function, family assesment scale

G IRIŞ
Toplumun temel ve en önemli birimlerinden biri olma özelli ğini yüzyıllardı r kaybetmeyen aile, bireye
hayat vermekte ve onu etkilemektedir. Aile içi dinamiklerde meydana gelen de ğiş imler bireyin yaşantı sında sorun yaratabildi ği gibi, bireyin ya şadığı krizler de aile içi ili şkilere yansımakta ve fonksiyonlarda
değiş melere neden olmaktad ır.

Ruhsal belirtillerle ba ş vuran bireylerin ele al ınmasında ve sağaltım sürecinde, onlar ın içinde yaş adığı
ailenin değ erlendirilmesi, gerek tan ı koymada gerekse uygun sağ altıma yönlerdirmede; ayr ıca klinik
gidiş ve sonucun belirlenmesinde önem ta şır. Bireyin
ruhsal sorunlan aile dinamikleri ile ili şkili olabileceğ i gibi, evde hasta bir ki şinin varlığı nedeni ile
ailede i şlevler felce u ğramış olabilir (5).

* Atatürk Sağlı k Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Öğr. Gör.
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Son yıllarda aile i şlevlerinin ve sosyal deste ğin tıbbi
ve psikiyatrik hastalıklar üzerinde etkisi önem kazanmıştı r. Hasta yanı nda ailesinin de te şhis ve tedaviye etkin bir şekilde katılması , süreçlerin daha sa ğlıklı geçirilmesini sağlayaca ğından, özellikle yaşamda kriz olabilecek olan bipolar affektif bozukluk için
temeldir
( 2,3 ).

Bipolar affektif bozukluk gibi epizodlarda seyreden
kronik bir hastalıkla karşı karşı ya kalan hastalar, fiziksel, sosyal, yaş amsal alışkanlıklar yönünden çoğu
zaman güçlükler ya ş amakta ve bu aileyi de yakı ndan
etkilemektedir.
Güleç (7) ; Kohlve ve ark'n ı n ailedeki psikiyatrik hastalığı olan bireyler üzerinde yapt ığı çalışmalarında şu
sonuçlara vardığını ifade etmiş tir: Ruhsal hastal ığı
olan bireyler, uygun bir tedavi ile iyile ştirildiklerinde
bile oldukça ciddi aile krizlerinin ortaya ç ıkmasına
neden olmaktad ırlar.
Klinik gözlemlerde; ş izofrenik hastaya sahip ailelerin bazı üyelerinin sabırsı z, öfkeli, çaresiz, umutsuz,
bıkkın, ilgisiz tavırlar sergiledikleri şeklindedir. Bu
da, bu tip ailelerin her zaman psikiyatrik bir tan ı koyduracak kadar olmasa bile bir tak ım ruhsal bozukluk
belirteleri verdiklerini ortaya koymaktad ır (16,17
).

Bipolar affetif bozukluk manik epizot sonunda, ailece yaygın bir ş ekilde posttravmatik stres bozuklu ğu
görüldüğü düş ünülmektedir. Hastay ı da içeren aile
üyelerinin epizodu süregeliyorsa ya da herhangi bir
zamanda nüks ediyorsa, üyeler emosyonel olarak birbirinden uzaktalarm ış gibi hislerle dolarlar. Emosyonel durumları labil olabilir ve bazen impulsif olarak
kendini gösterebilir (13
).

Leahey tarafı ndan yapılan araştırmada ise, aile sistemi hemşireliğ inin aktif toplu bakı m veren hastanelerde uygulanmasını n başarılı olabileceği vurgulanmıştı r. Ayakta tedavi gören hastalar ın tedavi gördü ğü
ünitelerdeki aile sistemi hem şireliğinin başarısı ve ilgisi nedeni ile, Callgory Bölge Hastanesinde aile sistemi hem şireliğ i pratiklerinin yay ılması konusunda
cesaret verici çal ışmalar yapılmış tır. Aile ve hastane
görü ş meleri, özellikle zor durumda olan ailelerin sorunlarını n çözümünde aile sistemi hem şireliği enstitüsündeki personel birlikte düzenlenmi ştir (8

Ünal

Sonuç olarak; hem ş ire terapist, terapötik ritüellerin
oluş umunun temelinde yatan ailenin ya şam deneyimlerini anlamaya çal ışır. Seçilen girişimlerde
önemli olan, ailenin dünyaya bak ış açısını kapatmasıyla ilgili ritüeller, problemler, tan ımlanan çözümlerdir. Ailenin deneyimleri, hem şire terapist repertuarında değilse, meslektaşlannı n konsültasyonu, toplumun uzmanları , ailenin net bir şekilde anlaşılmasının kolaylaşmasını Sağlar.
GEREÇ ve YÖNTEM
Araştırmanın Tipi

Bu çalışma tanımlayıcı ve kesitsel türde bir araştırmadır.
Araştırmanın Yeri

Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Araştı rma ve Uygulama Hastaneleri ile Atatürk
Devlet Hastanesi'nde yap ılmıştır.
Araştırmanı n Evreni ve Örneklemi

Sözü edilen hastanelerin klinik ve polikliniklerinde 1
Haziran-31 Ağustos 1998 tarihleri aras ında yatarak
yada ayaktan tedavi alan bipolar affektif bozuklu ğu
olan hasta e ş leri (yaka grubu n=54) ile ruhsal bozukluğu olmayan hasta eşleri (Kontrol Grubu n=54) ara ştırmanın evrenini oluşturmaktad ır. Araştırmanın evreni aynı zamanda örneklemidir (n=108).
Veri Toplama Araçları

Verilerin toplanmas ından hastalar ve e şleri ile ilgili
bilgileri toplamak için TANITICI BILGI FORMU ve
Bulut tarafı ndan ülkemizde geçerlilik güvenilirliliğ i
yapılmış olan AILE DEĞERLENDIRME ÖLÇEĞI
(ADÖ) kullanılmıştır.
1. Tanıtıcı Bilgi Formu: Bipolar affektif bozuklu ğu
olan ve olmayan hasta e şlerinin bazı sosyo demografik özellildere (yaş , aile tipi, gelir durumu, e ğitim düzeyi, cinsiyet, meslek grubu, gelir düzeyleri, sosyal
konum, evlilik yılı , göç etme durumlar ı) yönelik saptamaları ortaya koymaktad ır.

).

2. Aile Değerlendirme Ölçe ği (ADÖ): Aile değer-
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bilgiler.
Tablo 1. Bipolar affektif bozuklu ğ u olan ve olmayan hasta aileleri ile ilgili tan ıtıcı
Bipolar affektif bozuklu ğu olan
hasta eşleri
Tan ı tıcı Bilgiler
Yaş

Ruhsal hastal ığı olmayan
hasta eşleri
Say ı

Say ı

8
16
11
19

14.8
29.6
20.4
35.2

7
11
11
25

13
20.4
20.4
46.3

29
25

53.7
46.3

25
29

46.3
53.7

26
16
11

48.1
29.6
20.4
1.9

18
18
16
2

33.3
33.3
29.6
3.7

Meslek grubu
İşçi
Memur
Serbest meslek
Küçük esnaf
Ev han ım ı
Çiftçi

7
15
4
6
19
3

13
27.8
7.4
11.1
35.2
5.6

9
21
2
0
19
3

16.7
38.9
3.7
0
35.2
5.6

Gelir düzeyleri
Gelir giderken yüksek
Gelir gidere dengeli
Gelir giderden dü şük

15
31
8

22.8
57.4
14.8

2
36
16

3.7
66.7
29.6

Sosyal konum
Üst tabaka
Orta tabaka
Alt tabaka

15
31
8

27.8
57.4
14.8

2
51
1

3.7
94.4
1.9

Aile tipleri
Çekirdek aile
Geni ş aile

43
11

79.6
20.4

48

88.9

Göç etme durumlar ı
Göç eden
Göç etmeyen

34
20

63
37

42
12

77.8
22.2

Evlilik y ı l ı
I ve daha az
2-5 y ı l
5-10 y ı l
10 y ı l ve üzeri

2
7
6
39

3.7
13
11.1
72.2

2
3
6
43

3.7
5.6
11.1
79.6

Toplam

54

100

54

100

20-30
31-40
41-50
51 ve üstü
Cinsiyet
Kad ı n
Erkek

Eğitim Düzeyleri
ilkokul mezunu
Orta-lise mezunu
Fakülte-yüksek okul
Di ğer (okur-yazar)

lendirme ölçeğ i bir bütün olarak aile sisteminin çeşitli boyutları hakkı nda bilgi toplamak ve bu bilgiyi
direkt olarak aile üyelerinden almak amac ındadır. Bu
ölçek, ailenin yap ı sal ve örgütsel özelliklerini ve aile
üyeleri aras ındaki etkile şimi, sağlıklı ve sağlıksız
olarak ay ırt edebilecek şekilde tanımlanm ıştır. Daha
önce geli ştirilmiş olan MC. Master Aile i şlevleri

Modelinin klinik olarak aileler üzerinde uygulanmas ı
ile elde edilmi ştir. 7 alt ölçekten olu şmuştur. Bunlar;
problem çözme, ileti şim, roller, duygusal tepki verebilme, gereken ilgiyi gösterebilme, davran ış kontrolü, genel i ş levler'dir. 60 sorudan olu şmaktadır. Ülkemizde geçerlilik güvenilirli ği I. Bulut tarafı ndan
yapılmış tır (4).
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Tablo 2. Bipolar affektif bozuklu ğu olan ve olmayan hasta e ş lerinin fiziksel sorunlar ı olma durumlar ı na göre da
ğıl ı mları .
Bipolar affektif bozuklu ğu olan
hasta eşleri

Ruhsal hastal ığı olmayan
hasta eş leri

Say ı

%

Say ı

%

Hastal ı k durumu
Hastal ı k var
Hastal ı k yok

25
29

46.3
53.1

20
34

37
63

Toplam

54

100

54

100

Hastal ığı n ç ı k ış zaman ı
Eşin hastal ığı ndan sonra
E şin hastal ığı ndan önce

18
7

72
78

8
17

32
68

Toplam

25

100

25

100

Tablo 3. Bipolar affektif bozuklu ğu olan ve olmayan hasta eş lerinin aile içi yaşamları n ı değerlendirme durumlarına
göre dağılı mları .
Bipolar affektif bozuklu ğu olan
hasta eşleri

Aile içi yaşamları n ı değerlendirme durumları yapı ve i ş leyişi sağl ıklıdı r
Yap ı ve i ş leyi şi kı smen sağlıkl ı ya da sağlıksı z
Toplam

Verilerin Toplanmas ı : Sözü edilen hastanelerde

Psikiyatri kliniğ inde yatarak ya da ayaktan tedavi gören hasta e şleri alınmıştı r. Bu grup denek grubunu
oluş tururken, kontrol grubu da ayn ı hastanelerin
farkl ı klinikleri seçilen ruh hastal ığı olmayan hasta
eş leri meydana gelmi ş tir. Anketlerin uygulanma süresi yaklaşı k 30 dk.'dır.
Verilerin Değ erlendirilmesi: Verilerin değerlendirilmesinde SPSS program ı kullanılmıştır. Verilerin
sayı ve yüzde da ğılımları t testi, x2 testi, ANOVA
kullanarak değ erlendirilmi ştir.

Ruhsal hastal ığı olmayan
hasta eş leri

Say ı

%

Say ı

%

18

36

33.3
66.7

28
26

51.9
49.1

54

100

54

100

sekokul mezunu, % 1.9'u okur yazard ır; % 35.2'si ev
hanımı , % 27.8'si memur, geri kalanı işçi, serbest
meslek, küçük esnaf ve çiftçidir; % 57.4'ünün gelir
düzeyi dengeli, % 57.4'ü kendini orta tabaka olarak
nitelendirmektedir.
Bipolar affekitf bozuklu ğu olan hastaların aile tipleri
% 79 gibi bir oranla daha fazla çekirdek aile yönünedir. Göçdurumlarına bakıldığında eşlerin % 63 gibi
büyük bir kısmının yaşamı nda göç yer almaktadır.
Evlilik yılları na göre bipolar affekitf bozuklu ğu olan
hastalar incelenidi ğinde % 72.2'lik kısım ile 10 ve
üzeri yıllık evliler ilk sırayı almaktadır.

BULGULAR VE TARTI ŞMA
1. TANITICI B İLGİLER

2. HASTA E ŞLERİNİN FİZİ KSEL HASTALIK
DURUMLARI

Araştırma kapsam ı ndaki bipolar affektif bozuklu ğu
olan hasta e ş lerinin % 14.8'i 20-30 ya ş grubunda, %
29.6's ı 31-40 yaş grubunda, % 20.4'ü 41-50 ya ş grubunda, % 35.2'si 51 ya ş ve üstündedir; % 53.7'si
kadı n ve% 46.3'ü erkektir, % 48.1'i ilkokul mezunu,
% 29.6's ı orta okul mezunu, % 20.4'ü fakülte ve yük-

Bipılar affektif bozuklu ğu olan hasta e şlerinin %
46.3'ü fiziksel soruna sahip olurken, % 53.1'i bu soruya negatif yan ıt vermiştir. Ailede ruh hastal ığı olmayan hasta eş lerinde de durum benzerdir. Yine %
63'lük büyük çoğunluğ un herhangi bir fiziksel sorunu olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Tablo 4. Bipolar affektif bozuklu ğu olan ve olmayan hasta e şlerinin, sosyal destek ve psikolojik yard ıma duydukları ihtiyaca göre
dağı lımları.
Bipolar affektif bozuklu ğu olan
hasta eşleri

Ruhsal hastal ığı olmayan
hasta eşleri

Sayı

%

Say ı

%

Sosyal destek ve psikolojik yard ıma duyulan ihtiyaç
Bazen
Zaman zaman
Çok s ık
ihtiyaç duymad ım

8
15
11
4
16

14.8
27.8
20.4
7.4
29.6

4
9
6
2
33

7.4
16.7
11.1
3.7
61.1

Toplam

54

100

54

100

Vaka grubu e şlerde fiziksel hastal ığı olanların %
72'sinin hastalığı, eşin hastalığından sonra ortaya
çıkmıştır. Kontol grubunda ise sonuç aksidir. Bu sonuç ailedeki ruhsal hastal ığın varlığının, diğer alie
üyelerinin sağlığını olumsuz yönde etkiledi ği sonucunu ortaya koymaktad ır.

lar affektif bozuklu ğu olan ve olmayan hasta e şlerini
sosyal destek ve psikolojik yardıma duydukları ihtiyaçları aras ında anlamlı farkl ılık bulunmuştur
(X2=10.82, SD=3, p<0.05).

3. AILE İÇİ YAŞAMLARINI DEĞERLENDİRME B İÇİMLERİ

Bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşleri aile iiçi
yaşamlarını değerlerdirirken %66.7'lik kısım kısmen sağlıklı ya da sağlıksız olarak nitelendirmi şlerdir. %33.7'lik kısım sağlıklı olarak nitelendirmiştir.
Ruhsal hastal ığı olmayan hasta e şlerinde durum farklıdır. %44.1'lik kısmen sağlıklı ya da sağlıksız olarak nitelendirilmiştir. Bu sonuç, ruhsal bozukluğu
olan hastasıyla birlikte yaşamın aile işlevlerini daha
olumsuz etkiledi ğini ve ileriki dönemlerde e şlerin
kriz durumu ile karşı karşıya gelebileceklerini düşü ndürmektedir.
4. EŞLERİN SOSYAL DESTEK VE PSİKOLOJİK YARDIMA DUYDUKLARI İHTİYAÇ

Bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşleri, hastalarına bakım verirlerken, çe şitli sıklıklarda bir uzmana
ihtiyaç duyduklarını belirtmişlerdir. 54 kişilik hasta
populasyonunun sadece %29.6'l ık kısmı herhangi bir
sosyal destek ya da psikolojik yard ıma ihtiyaç duymadığını belirtmiştir. Ruhsal hastalığı olmayan hasta
eşlerinde ise durum farklıdır. Bu grubun %61.1'i
ihtiyaç duymadığını belirtmiştir.
İki grup aras ında yapılan X2 önemlilik testi ile bipo-

5. BİPOLAR AFFEKTIF BOZUKLU ĞU OLAN
VE OLAMAYAN HASTA EŞ LERININ ADÖ
ALT ÖLÇEK PUANLARININ KAR ŞILAŞTIRILMASI

Hasta eşlerinin sorunlarla başa çıkma kapasitesi ailenin düzeyini gösteren problem çözme alt boyutunda
(t=3.94, p<0.05), aile üyeleri aras ında doğrudan ya
da dolaylı gelişen ilişki şeklini oluşturan ileti şim alt
boyutunda (t=2.47, p<0.05) ailenin maddi ve manevi
ihtiyaçlarını karşılayan davranış örüntülerin ifade
eden roller alt boyutunda (t=2.36, p<0.05), aile üyelerinin birbirine gösterdi ği ilgi bakım ve sevgiyi ifade eden gereken ilgiyi gösterebilme alt boyutunda
(t=2.07, p<0.05), psikolojik ve sosyal tehlikenin alg ılandığı durumlarda aile üyelerine standart konulmas ı
ve disiplin sağlanması anlamını taşıyan davranış kontrolü alt boyutunda (t=3.64, p<0.05), di ğer tüm alt
boyutu kapsayan genel iş levler alt boyutunda (t=4.11,
p<0.05) bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşlerinin, ruh hastalığı olmayan hasta e şlerine oranla daha
yüksek puan aldıktan gözlenmiştir. Ortalamalar arasındaki bu fark istatistiksel olarak anlaml ıdır.
Her türlü duygunun a ğırlıklı bir şekilde sözle ve hareketle ifade edebilme şeklini gösteren duygusal tepki verebilme alt boyutunda ise bipolar affektif bozukluğu olan hasta eşlerinin ruh hastalığı olmayan hasta
eşlerinden daha dü şük puan aldıkları, aralarındaki bu
farkın ise istatistiksel olarak anlams ız olduğu ortaya
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Tablo 5. Bipolar affektif bozuklu ğu olan ve olmayan hasta e ş lerinin ADÖ puan ortalamalar ı n ın incelenmesi.

Bipolar Affektif Bozuklu ğu
Olan Hasta Eş leri
Alt t)lçekler
Problem çözme
İ leti ş im
Roller
Duygusal tepki verebilme
Gereken ilgiyi gösterebilme
Davran ış kontrolü
Genel i ş levler

1.859
1.728
2.039
1.731
2.196
1.887
1.772

SS

x

SS

t

p

0.573
0.532
0.268
0.570
0.617
0.484
0.564

1.457
1.489
1.783
1.665
1.919
1.578
1.387

0.484
0.473
0.489
0.610
0.405
0.394
0.395

3.94
2.47
2.36

<0.05
<0.05
<0.05
>0.05
<0.05
<0.05
<0.05

çıkmış tır (t=0.59, p<0.05).
Aştı t l) psikiyatri kliniklerinde taburcu olmaya haz ır
hasta ve hasta ailelerinin gereksinimlerini ara ştırdığı
çal ışmasında ve Hoagwood ve Kimberly (9 cinsel
olarak kötüye kullanan çocuklar ın aile fonksiyonlarını değerlendirme durumları üzerine yaptığı çalışmaların da bulgular ımızı destekler yönde sonuçlar
elde etmi şlerdir.
)

Özdemir ve ark.'lar ı ( 15 ) tarafından yapılan çalışmada psikotik tanı alan üyeye sahip ailelerin aile i şlevleri ve sosyodemografik bilgileri içeren anket formu
ve ADÖ uygulanmıştır. Sonucunda genel olarak psikiyatrik bozukluğu olan hastaya sahip ailelerin aile
i şlevlerinin sağlıksız olduğu saptanmıştır.
6. VAKA KONTROL GRUBU HASTA EŞLER İNİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELL İKLERE GÖRE ADÖ ALT ÖLÇEK PUAN ORTALAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Vaka kontrol gruplar ı ,
Yaş guruplarma göre dağılımları incelendiğinde:
- Problem çözme alt boyutunda 30-40 grubunda
(t=2.19 p<0.05)
- Roller alt boyutunda 51 ve üstü ya ş grubunda
(t=2.31 p<0.05)
- İki ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralar ı ndaki fark ın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu ortaya çıkmıştır.
Cinsiyete Göre Da ğılımları incelendi ğinde:

- Problem çözme alt boyutunda kad ınlarda (t=3.60
p<0.05)
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- İletişim alt boyutunda kad ınlarda (t=2.92 p<0.05)
- Duygusal tepki verebilme alt boyutunda erkeklerde
(t=2.09 p<0.05)
- Gereken ilgiyi gösterebilme alt boyutunda
erkeklerde (t=2.16 p<0.05)
- Davranış kontrolü alt boyutunda erkeklerde (t=2.75
p<0.05)
- Genel işlevler alt boyutunda erkeklerde (t=3.15
p<0.05)
- İki ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu ortaya ç ıkmıştır.
Eğitim durumuna göre dağılımları incelendiğinde:

- Problem çözme alt boyutunda orta-lise mezunu
olanlarda (t=2.73 p<0.05)
- İletişim alt boyutunda orta-lise mezunu olanlarda
(t=2.62 p<0.05)
- İki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu ortaya çıkmıştır.
Kişilerin eğitim durumları değer yargılarını etkiler.
Ruh hastalıklarına karşı tutum ve onları kabullenme
ya da onlarda etkilenme, olumlu ili şkiler turma açısından eğitim durumunun önemli bir yer te şkil ettiğine inanılmaktadır.
Algıladıkları sosyal tabakalara göre da ğılımları
incelendiğinde:

- İletişim alt boyutunda kendini alt tabaka olarak
nitelendirenlerde (t-4.7 p<0.05)
İki
ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu ortaya çıkmıştır.
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Aile tiplerine göre da ğılımları incelendiğinde:

- Problem çözme alt boyutunda çekirdek aile (t=3.54
p<0.01)
- İletişim alt boyutunda çekirdek aile (t=2.18 p<0.05)
- Roller alt boyutunda çekirdek aile (t=2.5 p<0.05)
- Gereken ilgiyi gösterebilme alt boyutunda çekirdek
aile (t=1.83 p<0.05)
- Davran ış kontrolü alt boyutunda çekirdek aile
(t=3.44 p<0.01)
- Genel işlevler alt boyutunda çekirdek aile (t=3.7
p<0.01)
- iki ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
oldu ğu ortaya ç ıkmıştır.
Yaşanan göç olayına göre dağılımları incelendiğinde:
- Problem çözme alt boyutunda göç eden (t=3
p<0.01)
- İletişim alt boyutunda göç eden (t=2.2 p<0.05)
- Davranış kontrolü alt boyutunda göç eden (t=2.60
p<0.05)
- Genel işlevler alt boyutunda göç eden (t=2.5
p<0.05)
- İki ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu ortaya çıkmıştır.
İç ve dış göç birey ve ailenin yap ı, işlev ve uyum sürecini önemli ölçüde etkilemektedir. aile haz ırlık ve
göç sürecini gerçekle ştirdikten sonra, gidilen ortamda aşırı bir uyum çabas ına girer. Bunun sonucunda
ailenin dengesi bozulabilir ve göç süreci aile yap ısını
değiştirebilir, i şlevlerini bozabilir
( 6 ).

Gelir durumuna göre dağılımları incelendiğinde:

- Problem çözme alt boyutunda gelir gidere dengeli
olanlarda (t=2.44 p<0.05)
Geliri giderlerden dü şük olanlarda (t=2.45 p<0.05)
- İleti şim alt boyutunda gelir giderden dü şük
olanlarda (t=2.45 p<0.05)
- Davran ış kontrolü alt boyutunda geliri giderden
yüksek olanlarda (t=6.9 p<0.05)
Geliri giderden dü şük olanlara (t=2.12 p<0.05)
- Roller alt boyutunda geliri giderden yüksek
olanlarda (t=4.24 p<0.01)
- İki ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlaml ı
olduğu ortaya çıkmıştır.

Ekonomik sorunlar, evde ileti şimi bozan ve dayan ışmayı engelleyen etkenler aras ındadır. ancak sorun en
önemli yönü ekonomik olanaks ızlıktır ( 1 °,14).
Bipolar affektif bozuklu ğu olan hastalar manik dönemde pek çok davran ışları gibi para yönetimi konusunda da sorun yaşarlar. Böylece birlikte ya şadığı
aile de bu durumdan etkilenir ve zarar görür.
Maizade ve ark.'n ın
demografik karakter ile aile
fonksiyonları arasındaki ilişkiyi araştıran çal ışmasında, sosyo ekonomik durum ile aile fonksiyonlar ı ara- ,
sında anlamlı bir ilişki olduğu ortaya konmu ştur. Bu
çalışma bulgularımızı destekler niteliktedir.
( 12 )

Aile yaşamlarını değerlendirme biçimlerine göre
dağılımları incelendiğide:

- Problem çözme alt boyutunda sa ğlıksız olarak
nitelendirenler (t=4.6 p<0.01)
- Roller alt boyutunda sa ğlıksız olarak
nitelendirenler (t=3.67 p<0.01)
- Davranış kontrolü alt boyutunda sa ğlıksız olarak
nitelendirenler (t=7.42 p<0.01)
- İletişim alt boyutunda sa ğlıksız olarak
nitelendirenler (t=2.6 p<0.05)
- Genel işlevler alt boyutunda sa ğlıksız olarak
nitelendirenler (t=8.16 p<0.01)
- İki ortalama aras ındaki farkın önemlilik testi ile
aralarındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı
olduğu ortaya çıkmıştır.
Aile üyelerinden herhangi biri hastal ık epizodu taşıyorsa, bu tüm aileyi kötü etkiler da ğıtır, aile üyeleri
ne yapacaklann ı bilmek isteler; daha az zarar görmek
için bu periyotta nas ıl davranmaları gerektiğini öğrenmeye çal ışı rlar (11,13,15).
Miklowitz'in
bipolar affektif bozuklu ğu olan
hasta aileleri üzerine yapt ığı çalışmasında; inkar safhasını yaşayan ailelerin, hastal ığa inanmasının zor
olduğunu belirtmi şlerdir ve aile anla şılmadığını ya
da tedavi edilmedi ğini düşünür. Aile stres devam ettiğinde, tekrarlamıyacağını ve kronik bir hastalık olduğuna inanmadığını ifade eder. Bu durum aile i şlevlerinde bozulmaların başladığı evredir.
( 13 )

SONUÇ

Araştırma bulgular' de ğerlendirildi ğnde:
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• Vaka ve kontrol grubu hasta e şlerinin aile işlevlerinde ADÖ'nün problem çözme, ileti şim, roller gereken ilgiyi gösterebilme, davran ış kontrolü ve genel
işlevler alt boyutlannda farkl ılık gösterdikleri; ancak
duygusal tepki verebilme alt boyutunda bunun olmadığı ortaya çıkmıştır.
• Vaka ve kontrol grubu hasta e şleri sosyodemografik
özelliklerine göre ADÖ'nün alt ölçüklerinde teker
teker incelendi ğinde;
• Problem çözme alt boyutunda 30-40 ya ş grubunda,
kadınlarda, orta-lise eğitim düzeyinde olanlarda, geliri giderden dü şük ve yüksek olanlarda, çekirdek
aile yapısı gösterenlerde, göç ya şayanlarda, aile yaşamını sağlıksız olarak nitelendirenlerde,
• İletişim alt boyutunda, kadınlarda, orta-lise e ğitim
düzeyinde olanlarda, geliri giderden dü şük olanlarda,
kendini alt tabaka olarak nitelendirenlerde, çekirdek
aile yapısı gösterenlerde, aile yaşamını sağlıksız olarak nitelendirenlerde,
• Roller alt boyutunda, 51 ve üstü yaş grubunda, geliri giderden yüksek olanlarda, çekirdek aile yap ısı
gösterenlerde, aile ya şamını sağlıksız olarak netelendirenlerde,
• Gereken ilgiyi gösterebilme alt boyutunda, erkelerde, geliri giderden dü şük ve yüksek olanlarda, çekirdek aile yapısı gösterenlerde,
• Davranış kontrolü alt boyutunda, erkeklerde, geliri
giderden düşük ve yüksek olanlarda, çekirdek alie
yapısı gösterenlerde, göç ya şamış olanlarda, aile yaşamını sağıksız olarak nitelendirenlerde,
• Genel i şlevler alt boyutunda, erkeklerde, çekirdek
aile yapısı gösterenlerde, göç ya şamış olahlarda, aile
yaşamını sağlıksız olarak nitelendirenlerde iki grup
arasında anlamlı farklılıklar gözlenmi ştir.
ÖNERİLER

• Aile üyelerinin i şlevlerini sağlıklı olarak yerine
getirememesini, sorun ya şaması anlamına gelen kriz
döneminde çözüme aileyi de katmak, onlar ın ileriki
krizlerde başa çıkma yetisini artıracak, tüm sorumluluğun hastanın üzerine olmasını engelleyecek, gereksiz hospitalizasyonlara engel olaca ğıra inanılmaktadır.
• Tüm PSİKİYATRİ EKİBİNİN, aile üyelerine özellikle tedavi sürecini ve beklentilerini içeren mesajlar ı
vermeleri, taburculuk sonras ı aile içinde yaşanabile-

228

cek sorunları minimalize edece ğine inanılmaktadır.
• Bipolar affektif bozukluk gibi tekrarlay ıcı ve kronik
bir hastalığı olan bireye sahip olan ailelere psikiyatri
ekibi tarafı ndan destek verilmesi ileriki dönemde
hasta ailelerini i şlevlerini sağlıklı olarak yerine getirmesini sağlayacağı , bu sürecin başlangıcı olan taburculuk planının oluşturulmasında ve erken tanı, stres
ve ruhsal dengeyi bozabilecek etkenleri önlemek
amacıyla sosyal ve kişisel beceriler kazand ırmak,
başa çıkma yöntemlerini ö ğretmek ve sosyal destek
geliş tirilmesini amaçlayan koruyucu psikiyatri alanında anahtar görevi PS İKİYATRİ HEMŞİRESİNİN
yapacağına inanılmaktadır.
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