
 
 

Çalışma sayfası 11.3. Erken uyarı belirtileri 
 
11.3a Liste: Hangi belirtiler psikotik atağın tekrarladığına işaret edebilir? (listenin 
uyarlandığı kaynak: Behrendt 2009) 

 
o Başkalarıyla bir şey yapmak yerine 

evimin mahremiyetine çekilmeyi 
tercih ederim. 

o Diğer insanlar fikir ve/veya 
davranışlarımın tuhaf ve olağan dışı 
olduğunu düşünüyorlar. 

o Daha sessizleştim. o Çoğu zaman söyleyeceklerimi unutuyorum. 

o Başkalarının yanında ürkek ve 
güvensiz hissetmeye başladım. 

o İzlendiğimi hissettiğim zamanlar oluyor. 

o Diğer insanların yüz ifadelerini yorumlamakta 
ve ne düşündüklerini anlamakta zorluk 
çekiyorum. 

o Her zamanki ortamım bazen bana gerçek 
dışı veya yabancı geliyor (örn. özellikle 
etkili, heyecan verici veya tehdit edici). 

o Haftalardır keyfim yok, 
hüzünlü veya umutsuzum. 

o Ortamımdaki sesleri, renkleri veya kokuları 
aşırı derecede yoğun şekilde algılıyorum. 

o Uykum normalden kötü ve normalden daha 
fazla veya daha az yemek yiyorum (iştah 
değişikliği). 

o Bazen bana bir şeylerin veya insanların dış 
görünüşü (örn. şekil veya boyut) değişmiş 
gibi geliyor. 

o Hareketlerim, düşüncelerim ve dil 
becerilerim fark edilir şekilde yavaşladı. 

o Son zamanlarda, giderek diğer insanların 
beni kandırmaya, aldatmaya veya 
benden yararlanmaya çalıştıkları 
izlenimine kapılıyorum. 

o Okuldaki, çalışmalar sırasındaki, işteki 
veya boş zaman aktivitelerindeki 
dayanma gücüm ve motivasyonum 
dikkat çekici bir şekilde azaldı. 

o Günlük hayattaki bazı olayların (örn. TV 
haberleri) kişisel olarak beni 
hedeflediği veya sadece bana yönelik 
olduğu izlenimine kapılıyorum. 

o Sağlık, beslenme, kişisel hijyen, giysiler 
veya evdeki düzen gibi kişisel 
ihtiyaçlarımla eskiye göre daha az 
ilgileniyorum. 

o Başkalarının algılayamadığı şeyler 
görüyorum, duyuyorum, tadını veya 
kokusunu alıyorum. 

o Çoğu zaman sinirli, endişeli veya gergin 
hissediyorum. 

o Özel bir görevi yerine getirmem gerektiğini 
hissediyorum. 

o Artık arkadaşlar, akrabalar ve diğer 
insanlarla eskiye göre daha fazla kavga 
ve tartışmaya giriyorum. 

o Çoğu zaman hayal gücümle gerçek 
olayları ayırt etmekte zorlanıyorum. 

o Bir şey hakkında hemen bir fikir edinirim 
ve kimse beni bundan vazgeçiremez. 

o Enerji doluyum ve birkaç saatlik 
uykudan sonra dinlenmiş 
hissediyorum. 

o Düşüncelerim bazen kafamı karıştırıyor. o Bazen düşüncelerim başka düşünceler 
yüzünden aniden kesintiye uğrar veya 
bozulur. 

o Son zamanlarda, diğer insanlar sık sık 
değiştiğimi söylüyor. 

o 

o o 
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