
Bipolar Bozuklukta Psikoeğitim El Kitabı

Bipolar terapinin temeli ilaç tedavisi olmasına rağmen, psikoeğitim ilaç te-
davisine eklendiğinde çok etkili olan, tüm bipolar tiplerinde yinelemeleri ve 
hastaneye yatış sayısını azalttığı kanıtlanmış bir tekniktir. Amaç, hastanın bi-
polar bozukluğu anlaması ve böylece tedaviye uyumunun sağlanmasıdır. Bu 
kitap, bipolar hastalara psikoeğitimin nasıl yapılacağını anlatan terapistin kı-
lavuzu 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 psi-
koeğitim 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. 

Francesc Colom Barselona Hospital Clinic Bipolar Bozukluklar Programında (IDIBAPS) 
kıdemli araştırmacı ve Londra Psikiyatri Enstitüsünde onursal öğretim görevlisi olarak gö-
rev yapmaktadır. 
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xi

Sunuş

Bipolar bozukluğun yönetilmesinde iyileştirilmesinde, diğer tüm ruhsal bo-
zuklardan 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 kul-
landığımız araştırmalarda yararlılığı kanıtlanmış biri dizi ilaç bipolar bozuk-
luğun seyrini değiştirmemiştir. Kanıtlar etkililik- etkinlik arasındaki bu farkın 
bir yandan bipolar hastaların reçete edilen ilaç tedavisine uymakta zorlanma-
sının, 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 anlaşıl-
masında stres-yatkınlık hipotezinin önemi giderek artan biçimde kabul gör-
mektedir. 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 sir-
kadiyen ritimleri dengeleyecektir) relaps riskinin azaltılmasında ek yöntemler 
olarak uygulanabileceği düşünülmektedir. Tüm çalışma bulguları, bozuklu-
ğun 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 göstermek-
tedir. Bununla beraber alanda çalışan araştırmacıların karşı karşıya kaldıkları 
açmaz ne tip bir psikolojik yaklaşımın tüm bu gereksinimleri karşılayabile-
ceğidir; 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 teda-
videki kesin rolüne yönelik düşüncelerini etkileyerek bu yöndeki kabullerini 
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azaltma riski bulunduğundan, bu yaklaşımların ilaç tedavisini baltalamasına 
izin verilmemelidir. 

Son on yılda bipolar bozuklukta dört temel psikolojik yaklaşım geliştiril-
miştir. 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 oluşturur-
ken 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 di-
ğer yaklaşımlara benzer biçimde çekirdek bileşenleri uyumu hedeflemelidir: 
tedavi uyumu ve madde kötüye kullanımının azaltılması, sosyal ritmin düzen-
lenmesi ve yinelemeyi önleme stratejileri); ve (3) program bireylere hastalık-
larıyla 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 ol-
ması, fakat hedeflerine ulaşmak için yetişkin öğrenme modeli kullanması ve 
hastalara bir grup yaklaşımı sağlayıp birbirlerine destek olma imkanı tanı-
masının yanısıra hastaların birbirlerinden öğrenmesine izin vermesi benzeri 
olmayan bir yaklaşım olduğunu ortaya koymaktadır. Bu unsurlar çok önem-
lidir. Bilginin tek başına gerekli fakat davranışı değiştirmek için yeterli ol-
mayan 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 değiştir-
melerine 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 bi-
leşiminden 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 uygulana-
bilmesini sağlamalıdır. 

Bu programda yer alan konuların terapistlerce ciddiyetle ele alınması ge-
rektiği 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 saygın-
lığa sahiptirler. Bu el kitabı, onların daha önce psikoeğitimle ilgili yayınlanmış 
çalışmalarında kullandıkları yaklaşımın detaylı açıklamalarını içermektedir. 
Bu yolla, başka yerlerde yapılacak araştırmalarda programlarının tekrarlan-
ması ve araştırmaların klinik uygulamaya dönüştürülmesi mümkün olacaktır. 
Diğer merkezlerde çalışan klinisyenler Barselona’da geliştirilmiş bu grup prog-
ramını artık uygulayabilirler. El kitabında yer alan bilgiler ve oturum yapıla-
rının 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 yönetebi-
lecekleri bilgisini onlara verir. Bipolar bozuklukta farmakolojik ve psikolojik 
yaklaşımları sorunsuz biçimde bütünleştiren yaklaşımlar nadirdir, oysa has-
talarımızda daha iyi bir sonuç bekliyorsak bu tür stratejilere acilen ihtiyacı-
mız olduğu açıktır. Barselona grubu, klinik bilim ve uygulamaya önemli bir 
katkıda bulunmuşlardır. Bipolar bozukluğu olan bireylerin ve onların yakın-
larının 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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Önsöz

Roma İmparatorluğu zamanında askeri bir zaferden sonra imparator heyecan-
lı ve minnettar kalabalıklar önünde bir zafer geçişi yapmaktaydı. Güneş onu 
en parlak ışıkları ile onurlandırıyor, defne yaprakları başında yükseliyor, askeri 
bölükler onu büyük lider olarak selamlıyor, halk ona saygı duyuyor, yaşam 
ona gülümsüyordu ve bu büyük zafer onun tanrılık mertebesine yükselişinin 
ilk adımından başka birşey değildi. Arkasında, onun kudretli maiyetinin bir 
parçası olan bir adam yürüyordu. Adamın işi imparatorun arkasından sürekli 
olarak şunu tekrarlamaktı . “Unutma sen tanrı değilsin, unutma sen insansın, 
unutma ölmek zorundasın” 

Bu gerçekliği tarihçiler tarafından tamamen doğrulanmış sahne, psikoe-
ğitim terapistlerinin işini mükemmel bir biçimde tasvir etmektedir: hastalara 
nerede olduklarını bilmelerini ve nereye gideceklerine karar verebilmelerini 
sağlayacak, ihtiyaçları olan bilgiyi vermektedir. 

Bipolar bozukluğu olan hastalar için psikoeğitim gruplarını düzenlemeye 
başladığımızda, bu yaklaşımla ilgili son derece sınırlı bir bilgi vardı ve herhan-
gi bir düzeyde bilimsel olarak sağlam yönteme sahip randomize çalışmalar ve 
özgül bir el kitabı yoktu. Bu yüzden bipolar bozuklukla ilgili bilgilerimizden 
ve sağduyumuzdan yararlanmak zorunda kaldık. Biraz zaman geçtikten sonra, 
bazı gözden geçirme çalışmaları ve kılavuzlar ortaya çıkmaya başladı ve biz 
bu alandaki öncü araştırmacılarla iletişim kurmaya başladık. Amerika Birleşik 
Devletleri’nde, Büyük Britanya’da, Hollanda’da ve İtalya’da yer alan hemen 
tüm ekiplerin çalışmalarının benzer hedeflerinin olduğunu, benzer teknikle-
ri kullandıklarını ve benzer temaları işlediklerini görmek mutluluk vericiydi. 
Aslında benzer sonuçlara ulaştık. Bu şaşırtıcı değildi, çünkü araştırmacılar bi-
polar bozuklukla ilgili belirli bir klinik bilgiye ve sağduyuya sahiptiler ve her 
şeyden öte, psikoeğitimin bipolar hastaların ihtiyaç duydukları bir yaklaşım 
olduğunu saptamışlardı. Ama birşeyin  bariz olması ya da sağduyuya hitap et-
mesi mutlaka etkili olduğu anlamına gelmez. Bilimsel yöntemin işlevlerinden 
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biri açık bir şekilde kanıtlanabilir olmasıdır. Sevindirici olan, psikoeğitimin 
bipolar bozuklukta relapsları önlemede etkinliğinin sıkça gösterilmiş olması-
dır. Bunu gururla dile getiriyoruz çünkü bu süreçte ekibimiz önemli bir rol 
oynamıştır. 

Bu kitap, hastalarınıza hastalıklarını daha iyi yönetmelerini, onunla yaşa-
mayı, onunla yürümeyi, ilaçlarını daha etkin biçimde uygulamayı ve neden 
tedavi olmaları gerektiğini anlamalarını öğreten bir kılavuzdur. Fakat tüm 
bunların ötesinde, hastalarınıza daha az yineleme yaşamaları için yardım ede-
bilecek teknikleri öğreten bir kılavuzdur. 

Bu kitap, kanıta dayalı tıp bakış açısı ile kesinlikle gerekli olan aynı za-
manda hastaya hastalığı hakkında daha çok bilgi edinme hakkını veren psi-
koeğitim programının yürütülmesi ve ilaç tedavileri ile ilgili hayati bilgilerin 
verilmesi için gerekli olan araçları sunacaktır. 

Kitabı pratik ve kolay kullanılır bir biçimde oluşturduk. Bipolar bozuk-
luğun klinik görünümüyle ilgili genel bir giriş ve günümüze dek araştırılmış 
psikolojik yaklaşımlarla ilgili kısa bir gözden geçirme ile başladık. Ardından 
bipolar bozuklukta psikoeğitimin neden önemli olduğuna ve etki mekaniz-
malarının neler olduğuna göz attık. Daha sonra yaklaşımımızın biçimsel yön-
lerinden, -süre, sıklık, düzeni vb- söz ettik. Bu teorik ve pratik giriş konula-
rından sonra yaklaşımımızı beş bölümde anlattık. Bu beş ünite her biri bir 
oturumu aktaran 21 bölümden oluşturuldu. Her bölüm ayrıca beş alt bölüme 
ayrılmıştır: 

 Oturumun amacı: Oturumun somut amacı açıklanmıştır. 
 Yöntem: Her oturumda atılacak adımlar ayrıntılı biçimde açıklanmıştır. 
 Yararlı ipuçları: Bu bölüm tamamen psikoeğitim çalışmasındaki dene-

yimlerimizin temelinde oturumu yürütecek klinisyene yararlı ipuçları 
vermektedir. 

 Hasta materyali: Hastalara oturumların sonunda dağıtılan güncellenmiş 
materyallerdir. Bu şekilde okuyucular kendi klinik uygulamalarında bunları 
kullanabilirler. Psikoeğitim programları yürütmeyi düşünen psikolog ya da 
psikiyatristlerin bu tür materyalleri sürekli güncel tutmalarını öneriyoruz.

 Ödev: Materyallerden sonra, hastalara bir sonraki hafta için ödev verilir. 
Ödevlerin amacı bir şekilde hastayı bir sonraki haftadaki oturumun içeriği-
ne hazırlamak olduğundan, her ödev bir sonraki haftanın içeriği konusun-
da bilgi vermelidir. 

Bu yapının kitabın kullanımını ve programın uygulanmasını kolaylaştıra-
cağına inanıyoruz. 



xvii

Şimdi imparatorla konuşan adama geri dönelim. Bu sözlerden sonra o 
günlerde bu kişinin yaşadıklarının yalnızca beden ile zihnin ayrılması ile sınırlı 
kalmamış ve kafasının bedeninden ayrılması gibi ölümüne yol açabilecek daha 
dramatik bir olay yaşamış olması muhtemeldir. Bir gün öleceğimizi unutma-
dan, parlak bir geleceğimiz olmasını umuyoruz. 

Francesc Colom

Eduard Vieta
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Giriş

Klasik olarak “manik depresif psikoz” olarak bilinen bipolar bozukluk ciddi, 
kronik ve tekrarlayan bir ruhsal bozukluktur. Mevcut farmakolojik araçların 
giderek artan etkinliğine karşın, bipolar affektif bozukluk mağdurlarının ya-
şam kalitelerinde ciddi zararlara yol açarak önemli bir mortalite ve morbidite 
sebebi olmaya devam etmektedir. Bipolar bozukluk, tüm dünyada en sık yeti 
yitimine yol açan bozukluklar arasında altıncı sıradadır (López ve Murray, 
1998). Hem doğrudan (hastaneye yatış ve tıbbi kaynakların tüketilmesi) ve 
hem de dolaylı (kaybedilen iş günü ve üretim kaybı) yollardan ağır maddi 
ve sosyal yüklere sebep olan ciddi ve kronik bir hastalıktır (Wyatt ve Henter, 
1995; Goetzel ve ark., 2003).

Bipolar bozukluk insidansı erişkin popülasyonda yaklaşık %4’ tür 
(Hirschfeld ve ark., 2003), fakat atipik ve minör formlar da kapsandığında ge-
nel popülasyonda bu oran %6.5’a ulaşabilir (Angst, 1995). Hastalık sürecinde 
ortaya çıkan relapsların birey ve aile üyelerine olan etkileri ile birlikte özkıyı-
ma bağlı yüksek ölüm riski, bu hastalarda sadece ilaç tedavisi ile yetinilmeyip, 
destek olarak eş zamanlı çoklu terapötik çabaların sergilenmesinin gerekli ol-
duğunu göstermektedir (Vieta ve ark., 1992, 1997a, b, c; Tsai ve ark., 2002).



4 Bipolar bozukluğun klinik, tanısal ve terapötik yönleri 

Tarih boyunca bipolar bozukluk

Mani ve melankoliye ait ilk kaynaklar M.Ö. ikinci yüzyılda Kapadokyalı 
Araeteus’a kadar uzanmaktadır. Yüzyıllar boyunca, “mani” terimi, kökeni ne 
olursa olsun ajitasyon sendromlarını tanımlamak için kullanılmıştır. Maniyle 
tam olarak ilişkili bir biyolojik maddenin bulunmasına yönelik ilk girişim-
ler kadavra diseksiyonuna izin verilmesi ve anatomik-klinik yöntemlerin ge-
lişmesiyle ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, mani ve depresyonun klinik ve 
kavramsal açıdan birbiriyle ilişkili kavramlar olduğu, Falret’in folie circulaire 
(döngüsel delilik) Baillarger’in folie à double forme (deliliğin çift formu) ad-
larıyla ilk olarak bu bozukluğun ayrıntılı tanımlamalarını yaptıkları on do-
kuzuncu yüzyıla kadar bilinmiyordu. Her iki bilim adamının tanımlamala-
rında eksitasyon, üzüntü ve değişen sürelerdeki iyilik halleri ile karakterize 
durumlar aktarılmıştır. Bipolar bozukluğun yineleyici ve döngüsel özelliğinin 
tanımlanması psikiyatri tarihindeki önemli atılım anlarından biridir ve bu 
kavramın yazarlık hakkı ile ilgili tartışmalar oldukça ilginç bir öykünün orta-
ya çıkmasına neden olmuştur (Pichot, 1995). Falret ve Baillarger bozukluğun 
döngüsel özelliğini 1854’te aynı zamanda tanımlamışlardır. Benzer yaşlarda, 
her ikisi de aynı şehirde (Paris) çalışan bu iki doktor o dönemki hemen tüm 
Fransız psikiyatristlerini eğitmiş olan usta öğretici Esquirol’ün takipçileriydi. 
Kavramı kimin daha önce tanımladığı konusunda aralarında sert bir polemik 
sürdürmüşlerdir. Falret genç tıp öğrencilerine verdiği derslerin bir bölümün-
de, Baillarger Tıp Akademisindeki klinik oturumlarında bu kavramı ilk olarak 
kendilerinin tanımladığını iddia etmişlerdir. Kesin olan şey bu polemiğin ya-
şamlarına egemen olduğu ve kişisel ilişkilerini zehirlediğiydi. İkilinin 14 Şubat 
1854’te bir konferans sırasında karşılaşmaları da, aralarındaki uçurumun gi-
derilmesine yetmemiştir. Zeki oldukları kadar inatçı da olan bu ikili kendile-
rinin bu kavramı tanımlayan ilk kişi, diğerinin ise sonradan ortaya çıkan biri 
olduğunu iddia etmeyi sürdürdüler. Öykünün sonu mutlu ama biraz acı-tatlı 
oldu. Falret’in psikiyatrist aynı zamanda Baillarger’in halefi olan oğlu iki bilim 


