Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları
Çeviri

r
a
l
o
p
i
B
Bozuklukta
o
k
v
k
1
g
q
Rukm
el kitabı

Francesc Colom, Eduard Vieta
Çeviri Editörleri: Prof. Dr. Lut Tamam
Doç. Dr. Elvan Özalp

Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim El Kitabı
Bipolar terapinin temeli ilaç tedavisi olmasına rağmen, psikoeğitim ilaç tedavisine eklendiğinde çok etkili olan, tüm bipolar tiplerinde yinelemeleri ve
hastaneye yatış sayısını azalttığı kanıtlanmış bir tekniktir. Amaç, hastanın bipolar bozukluğu anlaması ve böylece tedaviye uyumunun sağlanmasıdır. Bu
kitap, bipolar hastalara psikoeğitimin nasıl yapılacağını anlatan terapistin kılavuzu niteliğinde ve oldukça başarılı bir program olan kanıta dayalı Barselona
Programı temelinde oluşturulmuştur. Bu kılavuz, Barselona Psikoeğitim
Programından esinlenilmiş olgu örnekleri ve oturumlar kullanılarak bir psikoeğitim grubunun nasıl yürütüleceğine dair pratik bir rehberdir. Dahası bu
program okuyucuya bipolar psikoeğitiminden en üst düzeyde faydalanmasını
sağlayacak çok sayıda özgün teknik, pratik ipuçları ve beceriler sunmaktadır.
Yazarlar, idame tedavisi olarak psikoeğitimin etkinliğini gösteren ilk
gruptur ve bipolar bozuklukta psikoeğitim yaklaşımını uzun süreden beri
uygulamaktadırlar.
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Sunuş

Bipolar bozukluğun yönetilmesinde iyileştirilmesinde, diğer tüm ruhsal bozuklardan daha fazla ayrıntılı ve bütüncül bir yaklaşıma gereksinim vardır.
Bipolar bozuklukların tedavisinde sadece “doğru” farmakoterapiyi bulmayı
içeren sınırlı bakış açısı büyük ölçüde terkedilmiştir. Günümüz pratiğinde kullandığımız araştırmalarda yararlılığı kanıtlanmış biri dizi ilaç bipolar bozukluğun seyrini değiştirmemiştir. Kanıtlar etkililik- etkinlik arasındaki bu farkın
bir yandan bipolar hastaların reçete edilen ilaç tedavisine uymakta zorlanmasının, diğer yandan araştırma kapsamına alınmayan klinik ortamlarda yer alan
heterojen popülasyonlarda bipolar bozukluğun seyrini etkileyen yaygın olarak
görülen sosyal ve psikolojik faktörlerin ürünü olduğunu göstermektedir.
Bipolar bozuklukta kötü prognoz ve relapsların bireysel risklerinin anlaşılmasında stres-yatkınlık hipotezinin önemi giderek artan biçimde kabul görmektedir. Hastaların hastalık ve tedavisi ile ilgili tutumları ve inançlarının,
uyum süreçlerini ve hastalığın sonlanımını etkilediği bilinmektedir. Ayrıca
bireyin zararlı davranışlarını (alkol veya madde kullanımı gibi) tanıması ve
değiştirmesinde yardımcı olmanın ya da sosyal etkinliklerini daha düzenli ve
dengeli bir örüntüde sürdürmesini cesaretlendirmenin (ki bu daha sonra sirkadiyen ritimleri dengeleyecektir) relaps riskinin azaltılmasında ek yöntemler
olarak uygulanabileceği düşünülmektedir. Tüm çalışma bulguları, bozukluğun sonlanımını olumsuz yönde etkileyen psikososyal stresörleri hedefleyen ve
hastaları uzun bir süre devam edecek bir ruh sağlığı sorunu olduğu gerçeğiyle
yüzleştiren,onları bu durumla nasıl baş etmeleri gerektiği ile ilgili seçenekler
konusunda bilgilendiren müdahalelerin önemli bir rolü olduğunu göstermektedir. Bununla beraber alanda çalışan araştırmacıların karşı karşıya kaldıkları
açmaz ne tip bir psikolojik yaklaşımın tüm bu gereksinimleri karşılayabileceğidir; bu yaklaşımın mevcut tedavi modeli ile çelişmeyen onu tamamlayıcı
bir nitelikte oması gerekliliğidir. Psikolojik tedavilerden elde edilecek olası
kazanımların hastaların duygudurum düzenleyicileri ve diğer ilaçların tedavideki kesin rolüne yönelik düşüncelerini etkileyerek bu yöndeki kabullerini
xi
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azaltma riski bulunduğundan, bu yaklaşımların ilaç tedavisini baltalamasına
izin verilmemelidir.
Son on yılda bipolar bozuklukta dört temel psikolojik yaklaşım geliştirilmiştir. Üçü (bilişsel-davranışcı terapi, kişilerarası sosyal ritim terapisi ve aile
odaklı terapi) daha önce depresyon ve şizofrenide başarı ile uygulanmış kanıta
dayalı yöntemlerin uyarlanmış halleridir. Dördüncü model Barselona grubu
tarafından yeni baştan geliştirilmiş bir modeldir. Bu yaklaşımları oluştururken üç anahtar ilke benimsenmiştir: (1) bipolar bozukluğun biyopsikososyal
modeli vurgulanmalıdır; bu yolla farmakolojik ya da psikososyal tüm tedavi
müdahaleleri hastaya mantıklı gelmelidir; (2) program çekirdek psikososyal
konuları hedef almalı ve müdahaleler kanıta dayalı olmalıdır (bu nedenle diğer yaklaşımlara benzer biçimde çekirdek bileşenleri uyumu hedeflemelidir:
tedavi uyumu ve madde kötüye kullanımının azaltılması, sosyal ritmin düzenlenmesi ve yinelemeyi önleme stratejileri); ve (3) program bireylere hastalıklarıyla ilgili özgül ve seçilmiş bilgileri kullanıcı dostu bir biçimde verebilmeli
ve etkili baş etme becerilerini öğretmeli ve uygulayabilmelerini sağlamalıdır.
Barselona yaklaşımının psikoeğitim felsefesi temelinde oluşturulmuş olması, fakat hedeflerine ulaşmak için yetişkin öğrenme modeli kullanması ve
hastalara bir grup yaklaşımı sağlayıp birbirlerine destek olma imkanı tanımasının yanısıra hastaların birbirlerinden öğrenmesine izin vermesi benzeri
olmayan bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Bu unsurlar çok önemlidir. Bilginin tek başına gerekli fakat davranışı değiştirmek için yeterli olmayan bir yöntem olduğu çok iyi bilinmektedir. Gerçekten bazı klinisyenler
psikoeğitime olumsuz yaklaşırlar çünkü birçoğu hastalara bu yaklaşımı zaten
uyguladıklarını ileri sürerler. Fakat çok az klinisyen bireylerin yeni baş etme ve
problem çözme becerilerini öğrenmelerine ve hareketlerini gerçekten değiştirmelerine yardım edebilecek sistematik ve kapsamlı çok boyutlu bir program
uygular. Bu el kitabında çerçevesi sunulan psikoeğitim programı, bilgi verme,
yönlendirilmiş kendi kendine öğrenme ve denetim altında kendini yönetme
becerilerinin geliştirilip uygulanması fırsatlarının dikkatlice seçilmiş bir bileşiminden oluşmuştur. Oturumlar ruh sağlığı sorunlarıyla ilişkili konulara
nasıl yaklaşacaklarını grup üyelerine örneklerle sergileyen açık bir yapıya sahip
olmalıdır. Ruh sağlığı çalışanları tarafından ortaya konan yapı ve içerik grup
olarak öğrenme ve eş desteğinin avantajlarının en yüksek düzeyde uygulanabilmesini sağlamalıdır.
Bu programda yer alan konuların terapistlerce ciddiyetle ele alınması gerektiği açık olmakla birlikte,terapistlerin grup üyeleri ile olan etkileşimlerinde
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mizahtan kaçınmaları gerekmez, aslında öğrenmenin aynı zamanda zevkli
bir süreç olabileceği bu programda gösterilmektedir.
Bilindiği üzere Francesc Colom ve Eduard Vieta bipolar bozukluğun tüm
alanlarındaki araştırmalara yaptıkları katkılarla uluslararası düzeyde bir saygınlığa sahiptirler. Bu el kitabı, onların daha önce psikoeğitimle ilgili yayınlanmış
çalışmalarında kullandıkları yaklaşımın detaylı açıklamalarını içermektedir.
Bu yolla, başka yerlerde yapılacak araştırmalarda programlarının tekrarlanması ve araştırmaların klinik uygulamaya dönüştürülmesi mümkün olacaktır.
Diğer merkezlerde çalışan klinisyenler Barselona’da geliştirilmiş bu grup programını artık uygulayabilirler. El kitabında yer alan bilgiler ve oturum yapılarının açıklığı, klinisyene kendi hasta gruplarının ihtiyaçlarını karşılamak için
gerekli olan her türlü değişikliği yapmalarına verilen çerçeve içerisinde olanak
sağlar. Örneğin kültürel farklılıklardan dolayı ya da bulguları diğer tedavilerle
bütünleştirebilmek için oturum içeriğinde bazı değişiklikler yapmak olasıdır.
Bipolar bozuklukta bireysel gereksinimler çok fazla ve çeşitlidir. Katalan
grubu tarafından geliştirilmiş bu program hastalar tarafından çok yüksek
oranda kabul görebilecek ve kolayca anlaşılır özelliktedir. Program hastaların
farmakolojik tedavilerinin tüm tedavi paketlerinin çekirdek bileşeni olduğu
gerçeğini göz ardı etmeksizin kendi kendilerini izleyebilecekleri ve yönetebilecekleri bilgisini onlara verir. Bipolar bozuklukta farmakolojik ve psikolojik
yaklaşımları sorunsuz biçimde bütünleştiren yaklaşımlar nadirdir, oysa hastalarımızda daha iyi bir sonuç bekliyorsak bu tür stratejilere acilen ihtiyacımız olduğu açıktır. Barselona grubu, klinik bilim ve uygulamaya önemli bir
katkıda bulunmuşlardır. Bipolar bozukluğu olan bireylerin ve onların yakınlarının yaşam kalitelerini geliştirmeye kendini adamış diğer meslektaşları ile
programlarını paylaşıyor olmaya hevesli olmaları kendilerine önemli bir itibar
kazandıracaktır.

Prof. Jan Scott
Psikolojik Tedaviler Araştırma Profesörü
Psikiyatri Araştırma Enstitüsü, Londra İngiltere
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