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                Terapi Ünitesi 1: İlişki Geliştirme ve Vaka Geçmişleri 
 

Vaka geçmişi (terapist tarafından doldurulacak, daha fazla soru için el kitabına bakın) 
 

Tedavi isteme nedenleri (Niçin beni görmeye geldiğinizi / şu anda hastanede yatmanıza neyin yol 
açtığını kısaca açıklayabilir misiniz? Bu sorunlara neyin sebep olmuş olabileceğine dair bir fikriniz var 
mı?”) 

Sosyal geçmiş (“Şu an nasıl yaşıyorsunuz? Tek başınıza mı, yoksa bir partnerle mi ve çocuğunuz 
var mı? İşiniz var mı? Yoksa, neden?”) 

Aile geçmişi (“Akrabalarınız var mı? İlişkiniz nasıl / Onlarla anlaşıyor musunuz? Sizi destekliyorlar 
mı? Aileniz ruh hastalıklarınızı biliyor mu?”) 
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Sosyal bütünleşme (“Arkadaşlarınız veya tanıdıklarınız var mı? Onlarla ne sıklıkta irtibat 
kuruyorsunuz? Onlar tarafından desteklendiğinizi hissediyor musunuz?”) 

Stres verici yaşam olayları (“Bazı insanlar, örneğin aile içi şiddet veya kaza gibi kötü olaylar yaşar. 
Böyle bir deneyim yaşadınız mı ve yaşadıysanız kısaca anlatabilir misiniz? Bu olay sizi hala rahatsız 
ediyor mu?”) 

Alkol ve uyuşturucu kullanımı (“Düzenli olarak alkol içer misiniz?” “Uyuşturucu kullanır mısınız?” 
Yanıtınız evet ise: 
“Hangi uyuşturucuları ve ne sıklıkta?” “Reçete edilen ilaçlar dışında veya reçete edildiği şekilden farklı 
olarak ilaç kullanıyor musunuz?”) 

Sanrılar (örneğin: “Son zamanlarda: …birinin sizi gözetlediği veya size karşı komplo kurduğu …TV 
vasıtasıyla özel mesajlar aldığınız duygusunu yaşadınız mı veya yaşadığınız oldu mu?”); ayrıca çalışma 
sayfası 1.1 Şahsi özel fikirler bölümüne bakınız 
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Ego sınırlarının bozulması (“Başkalarının düşüncelerinizi okuyabildiği veya bir şekilde etkileyebildiği 
hissine kapılır mısınız veya kapıldığınız oldu mu? Başkalarının düşüncelerini okuyabildiğiniz veya bir 
şekilde etkileyebildiğiniz hissine kapılır mısınız veya kapıldığınız oldu mu?”) 

Halüsinasyonlar (“Başkalarının algılayamadığı bir şey duyduğunuz (gördüğünüz / kokladığınız / 
tadını aldığınız) oldu mu? O neydi? Vücudunuzda tuhaf şeyler oluyor mu? Diğer insanların duyamadığı 
sesler duyuyor musunuz?”) 

Biçimsel düşünce bozukluğu (özellikle çağrışımların kopması, konuşma engeli; “Düşüncenizin 
değiştiği, örneğin zihninizde çok fazla şey olduğu veya fikirlerinizin açmaza girdiği hissine kapılır 
mısınız?”) 

Belirtilerin anlaşılması (“Psikolojik bir sorununuz olduğunu düşünüyor musunuz?” Hasta tanı almışsa: 
““Psikoz” tanısından ne anlıyorsunuz? Hemfikir misiniz?”) 
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Duygudurum (“Son zamanlarda duygudurumunuz nasıl? Çok üzüldünüz mü? Mesela hüzün ve 
sevinci hissedebiliyor musunuz ya da duygularınız uyuşuk ve mevcut değil gibi mi? 
Duygudurumunuzun aniden değiştiği olur mu?”) 

Uyku/iştah (“Son zamanlarda uyku sorunları yaşadınız mı? Son zamanlarda iştahınız nasıl?”) 

Motivasyon (“Peki ya bazı şeyleri yapmak için enerjiniz? Faaliyetlere katılır mısınız?” Hayırsa: 
“Niçin?” “Sabahları yataktan çıkmakta zorlanıyor musunuz?”) 

Kendine zarar verici davranış veya düşünceler (“Artık hayatta olmamanın daha iyi olacağını 
düşünüyor musunuz?” Evetse, daha fazla araştırın: “Hiç kendinizi öldürmeyi düşündüğünüz oldu mu? 
Somut bir plan yaptınız mı? Kendinizi bu düşüncelerden uzaklaştırabiliyor musunuz?” Akut intihar 
tehlikesi varsa: Kliniği bilgilendirin 
/ Ayakta tedavi ortamında gerekirse hastaneye yatışı başlatın!) 
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Anksiyete (“Sık sık korkar mısınız? Neyden korkarsınız? Korkunuz fiziksel olarak nasıl açığa çıkar?”) 

Aktif sosyal geri çekilme/sosyal anksiyete (“Başkalarının dikkatini çekmekten korkar mısınız? 
Neyden korkarsınız? Şu anda yalnız olmayı tercih ediyor musunuz? Başkalarının çevresinde rahat 
hissediyor musunuz?” Hayırsa: “Niçin?”) 

Kaçınma ve güvenlik davranışı (“Yapmaktan kaçındığınız günlük faaliyetler var mı? Neyden 
korkarsınız? Şu an yapmaktan kaçındığınız ama eskiden yaptığınız şeyler var mı?”) 

Obsesif davranış (“İstememenize rağmen düşünmeye devam ettiğiniz şeyler var mı? Bunlar ne tür 
düşünceler? Size saçma görünse de, mesela kontrol etme, sayma, düzenleme gibi yapmaya devam 
ettiğiniz şeyler var mı?”) 
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Bedensel sağlık (“Şu anda bedensel olarak nasıl hissediyorsunuz? Bedensel sağlığınız sizi 
endişelendiriyor mu? Bunun için bir doktora göründünüz mü?”) 

Azalmış dürtü kontrolü (“Sık sık başkaları tarafından kışkırtıldığınızı düşünür müsünüz? Başkalarıyla 
tartışmaya girer misiniz? Bu ne gibi durumlarda olur?”) 

Dikkat/hafıza (“Konuşmalatı takip etmekte iyi misiniz? Bir kitaba / filme odaklanabiliyor musunuz? 
Sık sık bir şeyleri unutur musunuz?”) 

Yönelim bozukluğu (“Yolunuzu bulmakta zorlanır mısınız? Bana bugünün tarihini söyleyebilir misiniz? 
Günlük hayatınızı düzenlemede zorluk yaşıyor musunuz?”, yalnızca bir yetersizlikten şüphe duyarsanız 
sorun) 

 


