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yazarlara bilgi

Yazıların İçerdiği Alt Bölümler ve Özellikleri 

• Başlık

• Yazar(lar)

• Yazar(lar)ın kısa özgeçmişi (Her yazar için 50 
kelime)

• İletişim: Yazar(lar)ın tercih ettiği iletişim adresi/e-
posta adresi 

• Anahtar sözcükler: Index Medicus’a göre belir-
lenmiş en az 3 en çok 6 anahtar sözcük

• Türkçe Özet (200-250 kelime)

• İngilizce Özet (250-300 kelime)

• Yazı: Her yazı en az 8, en çok 12 sayfadan oluşur. 
Yazıların belirtilen sayfa sayıları kaynaklar, tab-
lolar ve şekiller hariç tutularak ve tek aralıkla 
yazılmış biçime göre verilmiştir. Yazıların 12 font 
büyüklüğünde ve Times New Roman fontunda 
kaleme alınması gerekmektedir.

• Olgu sunumu: Her yazının sonunda konu ile ilgili 
bir olgu sunumuna yer verilmesi beklenmektedir. 
İşlenen konuyu iyi bir şekilde örnekleyen bir olgu, 
tek aralıklı ve A4 boyutunda bir sayfaya sığacak şe-
kilde yazılmalıdır. Gerçek hasta örneklerinde hasta 
kimliğinin anlaşılmamasını sağlayacak önlemler 
özenle alınmalıdır.

• Tablolar, şekiller ve resimler: Yazılarda okuma-
yı, anlaşılmayı ve sonuçta eğitimi kolaylaştıracak 
tablo ve şekillerin her biri en sonda ayrı sayfalarda 
verilmeli ve metin içinde girecekleri yerler belirtil-
melidir.

• Alıntı pencerelerine metinden cümle önerileri: 
Her yazının içinde 5-8 alıntı penceresi oluşturula-
cak ve bu pencerelerde yazının içinden bazı cümle-
ler/çok kısa paragrafl ar okuyucunun konuya ilgisini 
çekmek üzere bu pencerelerde ayrıca verilecektir. 
Bu nedenle yazarların bu doğrultuda yapacakları 
öneriler konuk yayın yönetmenleri ile yayın yönet-
menlerine yardımcı olacaktır. Bu alıntı pencereleri-
ne alınacak cümle ya da cümlelere ilişkin önerilerin 
yazarlar tarafından ayrı bir sayfada sunulması bek-
lenmektedir.

• Kaynaklar: Kaynak gösterimi ve Kaynak Künyesi 
Yazım Kuralları örnekleri için aşağıdaki “Kaynak 
Yazım Kuralları” bölümüne bakınız.

Kaynak Yazım Kuralları

Metin içinde kaynak gösterimi

• Kaynak gösteriminde Vancouver Stili kullanılacak-
tır. 

• Kaynaklar metin içerisinde çıkış sırasına göre nu-
maralandırılacaktır. 

• Metin içinde numaralar üstsimge niteliğinde yazıla-
caktır. Örnek:1. 

Kaynaklar listesinde kaynak künyesi yazım 

kuralları

• Kullanılan kaynakların listesi yazının bitiminde 
“Kaynaklar” başlığı altında verilir.

• Kaynak künyesi yazımında Vancouver Stili kulla-
nılır.

• Kaynaklar metin içinde çıkış sırası dikkate alınarak 
numaralanır. Kaynaklar Listesinde numaralar yu-
varlak parantez içinde verilir. Örnek: (1)

• Kaynak Listesinde tüm yazarların adları yer alma-
lıdır.

• En sık kullanılan kaynak türleri olan “dergide yayımlan-
mış makale, kitap, editörlü kitap bölümü, yayımlanmamış 
tez, toplantıda sunulan bildiri ya da poster, dergide makale 
(elektronik), kitap (elektronik)” gibi kaynakların verilme 
biçimine ilişkin kurallar ve örnekler aşağıda veril-
miştir. Bu örnekler dışında yer alan kaynak türlerine 
ilişkin yazım kuralları için Vancouver Yazım Stilinin 
daha ayrıntılı yer aldığı kaynaklara başvurulabilir. 

Dergide makale (basılmıș)

- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı. 
- Derginin adı (italik) 
- Yayın yılı; 
- Cilt numarası (Sayı): 
- Makalenin sayfa numaraları.
Örnek: Oral ET, Vahip S. Bipolar depression: an 
overview. IDrugs 2004; 7(9): 846-50.

Kitap

- Yazar(lar). 
- Kitap adı (italik yazılmalıdır). 
- Seri başlığı ve numarası (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer ilk baskı değilse).
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer var-
sa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı;
- Yayın yılı. 
Örnek: Goodwin FK, Jamison KR. Manic-Depressive 
Illness: Bipolar Disorders and Recurrent Depression. İkinci 
Baskı. New York: Oxford University Press; 2007.

Editörlü kitapta bölüm

- Bölüm yazar(lar)ı.
- Bölüm başlığı.
- Editör (isimden sonra daima (ed.) yazınız)
- Kitap adı (italik).
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu.
- Yayın yeri:
- Yayıncı;
- Yayın yılı.
- Sayfa numaraları.
Örnek: Jefferson JW, Greist JH. Lithium. Sadock 
BJ, Sadock VA (eds.) Kaplan & Sadock’s Comprehensive 
Textbook of  Psychiatry’de. 7. Baskı. Philadelphia, PA: 
Lippincott Williams & Wilkins; 2000. 2377-90.  

Yayımlanmamıș tez

- Yazar.
- Tez adı (italik yazılmalıdır)
- (Uzmanlık Tezi) ibaresi.
- Kişinin uzmanlık eğitimi aldığı kurum adı.
- Tez kabul yılı. 
Örnek: Sercan M. Depresif  Bozukluklarda Bedensel Belir-
tilerin Önemi. (Yayımlanmamış uzmanlık tezi). İstanbul 
Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabi-
lim Dalı; 1987.

Toplantıda sunulan bildiri ya da poster

- Yazar(lar).
- Bildiri adı.
- Kongre adı (italik yazılmalıdır)
- Kongre tarihi,
- Kongrenin yapıldığı yer.
Örnek: Sercan M, Ger C, Oncu F, Bilici R, Ural C. 
Immigration and Violence by Mentally Disordered 
Offenders. World Psychiatric Association International 
Congress, July 12 -16 2006, İstanbul.

Çevrimiçi kaynak gösterimi

Dergide Makale (Elektronik): Çevrimiçi makale, 
basılı olan ile aynı ise basılı olan kaynak gösterilmelidir. 
Farklılık varsa çevrimiçi olan kullanılır. Eğer dergi ma-
kalesinin bir DOI (digital object identifi er) numarası 
varsa URL adresi yerine onu kullanınız. DOI maka-
lenin çevrimiçi her zaman bulunmasını sağlayan ve 
yayıncı tarafından sağlanan geçici bir ayırt edici kimlik 
bilgisidir.
- Yazar(lar).
- Dergide basılmış makalenin adı.
- Derginin adı (italik)
- [Çevrimiçi]
- Yayın yılı:
- Cilt numarası:
- (Sayı)
- Makalenin sayfa numaraları.
- Ulaşılabileceği adres: URL ya da DOI
- [Erişim tarihi]

Örnekler: 
(1) Arrami M, Garner H. A tale of  two citation. Na-
ture (Online)2008:451(7177):397-399. Ulaşılabileceği 
adres: http://www.nature.com/nature/journal/v451/
n7177/full/451397a.html [Erişim tarihi 20 Ocak 
2008].
(2) Wang F, Maidment G, Missenden J, Tozer R. The 
novel use of  phase change materials in refrigeration 
plant. Part1: Experimental investigations. Applied 
Thermal Engineering. [Çevrimiçi] 2007;27(17-18): 2893-
2901. Ulaşılabileceği adres: doi:10.1016/j.applthere-
maleng.2005.06.011. [Erişim tarihi 14 Temmuz 2008]. 

Kitap (elektronik)

- Yazar(lar)/Editör (editör ise isimden sonra (ed.) 
yazınız)
- Başlık (italik olmalıdır)
- Seri adı/başlığı ve sayısı (eğer bir serinin parçası ise)
- Kaçıncı baskı olduğu (eğer birinci baskı değilse)
[e-kitap]
- Yayımlandığı/basıldığı yer (eğer birden fazla yer 
varsa ilk belirtilen yer adını kullanın)
- Yayıncı
- Yayın yılı
- Ulaşılabileceği adres: URL
- [erişim tarihi] 
Örnek: Simons NE, Menzies B, Matthews M. A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering.  A Short 
Course in Soil and Rock Slope Engineering. [Çevrimi-
çi] London: Thomas Telford Publishing; 2001. Edini-
lebileceği adres:  [Erişim 18 temmuz 2008].
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Değerli Meslektaşlarım,

Acilde psikiyatrik değerlendirme acil tıbbi değerlendirmenin önemli bir alanı olmaya başlamıştır. Ülkemizde, diğer 
ülkelerde olduğu gibi psikiyatrik  nedenlerle acillere başvurular  giderek artmaktadır. Acilde psikiyatrik değerlendirme, 
yalnızca psikiyatrik bozukluklara ya da madde kullanım bozukluklarına değil, nörolojik ya da diğer tıbbi nedenlere bağlı 
ruhsal belirti ve bulgulara da odaklanmayı gerektirir. Psikiyatr hastadaki fi ziksel bir hastalığı, psikotik bozuklukların 
akut durumunu, duygudurum bozukluklarının akut durumunu, yoksunluğu, zehirlenmeyi ya da psikososyal bir 
krizi ayırt etmeye çalışır. Görüşmenin ve değerlendirmenin hız, süre ve biçimi hastanın durumuna en uygun şekilde 
düzenlenmelidir. Acile başvuran ya da getirilen olguların tedavi edilmesi ile hayati anlamda önemli olan acil girişim 
yapılmış olur.  Bu nedenlerle, Türkiye Psikiyatri Derneği’nin, mezuniyet sonrası sürekli eğitim işlevi gören Psikiyatride 
Güncel’in bu sayısının konusu “Psikiyatride Acil” olarak belirlendi.

Acil servisler akut psikiyatrik tabloların tanı ve tedavisinde sorunlarla sık karşılaşılan çalışma yerleridir. Gerek hasta için 
önemli bilgilerin elde edilmesindeki zorluklar gerekse rutin psikiyatrik tanı, takip ve tedavi sürecine göre daha sınırlı bir 
zamanda tıbbi müdahalenin yapıldığı yerler olmasından dolayı kendine özgü güçlüklerle doludur. Giderek artan yoğun ve 
zorlu çalışma koşullarında psikiyatrın bilimsel bilgi ve becerisini uygulaması yanı sıra kendisini de etik ve yasal konulara 
hakimiyeti ile güvenceye almalıdır. Bu acil girişim süreci aynı zamanda psikiyatra etik ve yasal sorumluluklar da yükler. 

Ülkemizde devlet hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler ve bölge ruh sağlığı 
ve hastalıkları hastaneleri kendine özgü acil servis yapılanmalarıyla farklı düzeylerde acil psikiyatri olgularına hizmet 
vermektedirler.  Bu alanda ülkemizi de ilgilendiren önemli değişiklikler yapılması gerekmektedir. Örneğin geçtiğimiz 
birkaç yıl içinde sentetik maddelerin kullanımı yaygınlaşmış, ülkemiz için de önemli bir sorun halini almıştır. Acil 
servislerde sadece psikiyatrların tıbbi müdahaleleriyle değil ölümcül olması sebebiyle diğer branşlarında aktif  tıbbi 
değerlendirme ve müdahaleleriyle ekip olarak ele alınabileceği ortaya çıkmıştır. Bu güncel ve önemli acil sorun nedeniyle 
bu sayıda “Sentetik Kannabinoidler Hakkında Bilinmesi Gerekenler” başlığıyla bir ek de değerli meslektaşlarımız Müge 
Bozkurt ve Cüneyt Evren tarafından hazırlanarak sizlere sunulmuştur.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısında psikiyatri asistanları ve uzmanlarının, acil serviste çalışırken gereksinim duyacakları 
değerlendirme, tanı koyma ve tedavi süreçlerine ilişkin teorik ve pratik bilgilerin derli toplu ve uygulamaya dönük 
biçimde sunulması amaçlanmaktadır. Bölümleri hazırlayan yazarlarca güncellenmiş bilgilerin derlenmesi yanı sıra, 
ülkemiz koşullarındaki klinik deneyimler ve uygulamalar da göz önünde tutulmuştur. Aynı nedenle bölümlerde kısa olgu 
bildirimleriyle ya da rapor örnekleriyle bu bölümlerde aktarılmak istenenlerin klinik pratiğe yansıtılmasının yardımcı 
olabileceği düşünülmüştür.

Psikiyatride Güncel’in bu sayısına, bilimsel birikimlerini ve deneyimlerini yoğun emek sarf  ederek, katkıda bulunan 
birbirinden değerli yazarlara ve bu imkanı bize veren yayın kuruluna teşekkür eder, sizlere yararlı ve başucu kaynağı 
olmasını dilerim.

Fatih Öncü
Konuk Yayın Yönetmeni
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Acil psikiyatri biriminin özellikleri ve 

krize müdahale

Berker Duman, Halise Devrimci Özgüven

ÖZET

Kriz, duygusal alandaki kullanımı ile bir olay ya da duruma bağlı olarak ortaya çıkan bireyin başa çıkma becerilerini geçici olarak yetersiz 
kılan, yoğun bir belirsizliğin yaşandığı karmaşık bir dönem olarak tanımlanmaktadır. Krize müdahale ise, kişinin bireysel başa çıkma beceri-
leri yetersiz kaldığında kişinin yaşamına uygun zamanda yapılan müdahaledir. Etkin krize müdahale ile ileride ortaya çıkabilecek psikiyatrik 
hastalıklar engellenebilir. Acil servislere yapılan psikiyatrik başvurular içinde kriz durumlarının önemli bir yeri vardır. Özellikle, intihar 
girişimlerinin önemli bir bölümü psikiyatrik hastalıklardan değil, kriz tablolarından oluşmaktadır. Bu tabloların yanında, ağır psikiyatrik tab-
loları da acil servislerde görebiliriz. Acil psikiyatri; duygu, düşünce ve davranış bozukluklarının hızlı tedavisine gereksinim duyulan durumları 
tanımlamaktadır. Acilde çalışan psikiyatristlerin genel psikiyatri, bağımlılık, nöroloji ve genel tıp alanında bilgi ve deneyime sahip olması 
gereklidir. Psikiyatrik acillerin hedefleri arasında; belirtilerin diğer tıbbi durumlara bağlı olmadığının gösterilmesi, akut kriz durumunun hızla 
kontrol altına alınması, hastaya zorla yapılan uygulamalardan mümkün olduğunca kaçınılması, hastanın mümkün olduğunca kısıtlanmadan 
tedavi edilmesi, tedaviye yönelik işbirliğinin sağlanması, uygun yönlendirme ve taburculuk sonrası planlarının yapılması yer almaktadır. Tüm 
dünyada artan acil psikiyatrik başvurulara yanıt verebilmek üzere farklı acil psikiyatri modelleri geliştirilmiştir. Bu modeller arasında; genel 
hastanelerde konsültan psikiyatrist modeli, genel acil servisin bir kısmının özel olarak psikiyatrik hastalara ayrıldığı ve eğitimli bir ekibin 
görev yaptığı model, genel acil servislerden tamamen farklı bir yerde konumlandırılmış, sadece akut psikiyatrik hastalara bakılan psikiyatrik 
acil servisler sayılabilir. 

Anahtar sözcükler: acil servisler, acil psikiyatri servisleri, acil psikiyatri, krize müdahale

ABSTRACT

Features of Emergency Psychiatric Units and Crisis Intervention
Crisis as defined from emotional perspective, is a complicated period that an ambiguity is lived which arises from an event or a situation 
contemporarily disabling a person to overcome the situation. Crisis intervention is the timely intrusion into people’s lives when their own 
coping mechanisms prove ineffective. Effective crisis intervention may prevent the development of psychiatric diseases. Within the psychiatric 
emergencies, crisis situations have a remarkable place. Especially, many of suicide attempts arouse from crisis situations but not from  directly 
psychiatric illnesses. Besides these conditions, also severe psychiatric conditions can be seen in the emergency services. Emergency psychiatry, 
is any disturbance in thoughts, feelings or actions for which immediate therapeutic intervention is necessary. Emergency psychiatrist must 
have good knowledge and skills in general psychiatry, addiction, neurology and general medicine. Goals of the psychiatric care are: excluding 
medical etiologies for symptoms, rapid stabilization of the acute crisis, avoiding coercion, treating in the least restrictive setting, forming 
a therapeutic alliance, making an appropriate disposition and aftercare plan. In response to the demand, diverse models of specialized 
emergency psychiatric services have evolved. These models can be classified as: psychiatric consultant in a medical emergency department, 
dedicated mental health wing of emergency medical department and psychiatric emergency services model. 

Key words: emergency medical services, psychiatric emergency services, emergency psychiatry, crisis intervention 

Özgeçmiș: Berker Duman, 2005 yılında İ.Ü. Cerrahpașa Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi’nde bașladığı uzmanlık eğitimini 2010 yılında tamamlayarak psikiyatri uzmanı oldu. Sırasıyla, Van 

Asker Hastanesi ve Polatlı Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2014 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Tıp 

Fakültesi Psikiyatri AD Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi BD’de çalıșmaktadır. Aynı zamanda, A.Ü. Sinirbilimleri 

doktora programında eğitimine devam etmektedir. 

 Halise Devrimci Özgüven, 1991’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Psikiyatri uzmanlık eğitimini aynı 

üniversitede 1996’da tamamladı. 2004’te doçent, 2009’da profesör ünvanını aldı. Halen Ankara Üniversitesi 

Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri AD, Ankara Üniversitesi Beyin Araștırmaları 

ve Uygulama Merkezi’nde öğretim üyesi ve araștırmacı olarak görev yapmaktadır. Bașlıca çalıșma alanları 

șizofreni, duygudurum bozuklukları, intihar davranıșı ve nörogörüntülemedir.

İletișim: Halise Devrimci Özgüven, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Ankara

E-posta: ozguven@medicine.ankara.edu.tr



Acil psikiyatri biriminin özellikleri ve  krize müdahale

psikiyatride

74  |  CİLT 5 • SAYI 2  |  YAZ 2015  |  Psikiyatride Acil 

A
cil psikiyatri duygu, düşünce ve davranış 
bozukluklarının hızlı tedavisine gereksi-
nim duyulan durumları tanımlamaktadır1. 
Psikiyatrik değerlendirmeyi, belirtilerin 

psikiyatrik ve tıbbi ayırıcı tanısını, gerektiğinde tanıya 
yönelik olarak farmakoterapiyi, tıbbi ve cerrahi tedaviyi, 
psikoterapiyi ve sosyal müdahaleleri kapsar2. Psikiyatrik 
acil başvuruları son yıllarda belirgin şekilde artmıştır3. 
Artan sayılar, çoğu klinisyeni krize müdahale alanında 
çalışmaya itmiştir ve psikiyatrinin bir yan dalı olarak 
acil psikiyatri alanı ortaya çıkmıştır4. Günümüzde acil 
psikiyatri, çoğu klinisyen tarafından psikiyatrik bir yan 
dal olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, artan ihtiyaca ya-
nıt olarak psikiyatrik acil servislerin yanı sıra acil psiki-
yatrik bakıma yönelik olarak krize müdahale merkezleri 
gibi farklı programlar da oluşturulmaya başlanmıştır2. 

Aslında acil servisler ayaktan psikiyatrik tedavilerin yü-
rütülmesi için uygun ortamlar olmamasına karşın tüm 
dünyada ve ülkemizde özellikle sosyal güvence sorun-
ları olan kişilerce ruh sağlığı hizmeti alınabilecek asli 
yerler olarak işlev görmektedir2. Acil psikiyatrik başvu-
ruda bulunan hastalar arasında ‘salt reçete yazdırmak 
için gelen’ de ‘akut psikoz tablosu ile gelen’ de olduğun-
dan tekdüze bir yaklaşımdan söz etmek olası değildir. 
Başvurular, geniş bir tanısal yelpazede yer aldığından 
psikiyatrik acil servislerde çalışan psikiyatristlerin psi-
kiyatri, bağımlılık, genel tıp ve nöroloji alanında çok 
ciddi bilgi ve deneyime sahip olması gerekir. Bununla 
beraber, tüm psikiyatristlerin de acil psikiyatri ve ilişkili 
konular hakkında detaylı bilgisi olmalıdır.

Acil psikiyatri yaklașımlarının kökenleri

Acil psikiyatrik müdahaleler, tıp tarihi kadar eskidir. 
Ancak bugün anladığımız biçimiyle bu müdahalelerin 
kökeni 1900’lerin başındaki Rus-Japon savaşına dayan-
maktadır. O dönemde yapılan müdahalelerle, travma 
sonrası stres bozukluğu hastalarının önemli bir kıs-
mının iyileşebildiği bildirilmiştir. ABD ordusunda ise 
1944 yılından itibaren krize müdahale terapileri uygu-
lanmaya başlanmıştır ve abreaksiyon (ruhsal boşalım), 
ventilasyon ve sosyal destek sistemleri kullanılarak çoğu 
askerin hızlı bir şekilde orduya geri dönmesi sağlan-
mıştır. Duygusal kriz durumlarında kısa, krize yönelik 
müdahalelerin kullanılması sadece işlevselliği yeniden 
sağlamakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte ortaya çı-
kabilecek stres durumlarına karşı sağlıklı başa çıkma 
becerilerinin oluşturulmasına yardımcı olur. Başlangıçta 

orduda başlayan krize müdahale yaklaşımları, daha son-
ra genel psikiyatri pratiğinin de bir parçası olmuştur2.

1950’lerde depo psikiyatri hastaneleri yaklaşımının terk 
edilmeye başlanmasıyla birlikte genel hastane acillerine 
psikiyatri başvuruları artmaya başlamıştır. O dönemde 
bu hastalar, genel hastane acillerinde konsültan psiki-
yatrist tarafından değerlendirilip ayaktan psikiyatri po-
likliniklerine ya da yatışa yönlendirilmekteydi. ABD’de 
1963’de, 24-saat acil servisi zorunlu kılan ruh sağlığı 
yasasının çıkmasıyla birlikte kendi ekibi ve belirli bir 
klinik alanı olan psikiyatrik acil servisler oluşturulmaya 
başlanmıştı2. Bu servislerin amacı hastaların mümkün 
olduğunca hastaneye yatırılmadan, ayaktan toplum içe-
risinde tedavi olmalarını sağlamaktı. 1980’lere kadar; 
çoğunlukla genel hastane acillerinde konsültasyon ile 
hizmet verilmeye çalışılmış, sonrasında ise özelleşmiş 
psikiyatrik acil birimler oluşturulmaya başlanmıştır5. 

Acil psikiyatrik bașvuruların epidemiyolojisi

Genel olarak acil servislere yapılan başvurular giderek 
artarken, psikiyatrik acil başvurularındaki artış bun-
dan daha da fazladır6. Psikiyatrik acil başvurularının 
ABD’de son on yılda %15 oranında artış gösterdiği çe-
şitli çalışmalarda gösterilmiştir7. Yapılan bir çalışmada 
tüm acil tıbbi başvuruların yaklaşık %6’sının psikiyatrik 
acil olduğu bildirilmiştir3. Psikiyatrik acil başvurularına 
bakıldığında genellikle, kadın erkek oranının eşit oldu-
ğu, ancak bekârların evlilere göre daha fazla başvuruda 
bulunduğu bildirilmiştir1. Yapılan bir çalışmada, acil 
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bir durumda kișinin kendisine 
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servislere yapılan psikiyatrik başvuruların %29’unda 
psikoz, %25’inde alkol/madde kullanım sorunları, 
%23’ünde majör depresyon, %13’ünde bipolar bozuk-
luk, %22’sinde kişilik bozukluğu tespit edilmiştir ve eş 
tanı da sık gözlenmiştir8 . Başka bir çalışmada ise tüm 
başvuruların yaklaşık üçte birinde intihar düşüncele-
ri tespit edilmiştir3. Vakaların yaklaşık %40’ında yatış 
gerektiği bildirilmiştir1. Ayrıca, yapılan bir çalışmada 
psikiyatrik acil başvuruların yaklaşık yarısının mesai 
dışı saatlerde olduğu gözlenmiştir9. Dolayısıyla, acil 
servislerde gece gündüz psikiyatrik müdahalenin sağ-
lanmasına yönelik bir yapılanma tüm acil servisler için 
önerilmektedir. 

Acil psikiyatrik görüșme ortamının fi ziki 

özellikleri ve uygulamalar

Acil psikiyatrik sorunu olan hastaların değerlendirmesi 
için tam uygun yerlerin oluşturulması zordur. Ancak, 
ideal koşullarda odanın iki çıkışı, gün ışığı ve yeterli 
havalanmanın sağlanabilmesi için pencereleri olmalıdır. 
Ayrıca, kapalı devre kamera sisteminin ve panik buton-
larının olması, tehlikeli bir durumda kişinin kendisine 
ve çevresine zarar vermekte kullanamayacağı mobilya-
ların sağlanması, ses geçirmeyen bir odanın bulunması 
önerilmektedir10. Gereğinde yardıma çağrılmak üzere 
bu konuda eğitimli personel görüşme odasında ya da 
yakınında beklemelidir. Bu uygulama hastanın ajitas-
yonunun gereğinde güç kullanılarak kontrol altına alı-
nabilmesine yardımcı olacağı gibi, aynı zamanda ajite 
hasta için caydırıcı da olabilir. Ayrıca, hastanın hikâyesi 
ve davranışları şüphe doğurursa, silahı olup olmadığı-
nın belirlenmesi amacıyla üzeri aranabilir11. 

Acil psikiyatrik muayenede hızlı ve doğru bir şekilde 
değerlendirmeyi sağlayacak görüşme yöntemini her 
hekim tecrübeyle kendisi geliştirmelidir. Genel olarak 
sıcak, dostça, ilgili ve destekleyici bir görüşme tarzının 
başarılı olduğu bilinmektedir. Hastayı getiren kişiler-
den hastanın durumuna göre hastanın yanında ya da 

ayrı olarak ek bilgi almak önemli katkılar sağlayabilir. 
Ancak, ayrı görüşülecekse hastanın onayını almak daha 
uygundur11.

Acil psikiyatrik değerlendirmede hedefl er

Psikiyatrik acil değerlendirmenin asıl hedefi kriz du-
rumundaki hastanın zamanında değerlendirilmesinin 
sağlanmasıdır. Bu aşamada, klinisyen bir ön tanı oluş-
turur, tetikleyici faktörleri ve öncelikli müdahale alan-
larını belirler ve tedaviye başlar ya da hastayı en uygun 
yere yönlendirir. Acil psikiyatrik değerlendirmeye çoğu 
hastanın fiziksel ve ruhsal belirtilerle geldiği ve kısıtlı 
bir alanda, sınırlı bir servis olanağı ile değerlendirme 
yapıldığı da dikkate alındığında, hastaların pragmatik 
olarak ele alınması gereklidir. Bazı durumlarda, hasta-
yı acil servisten çıkarıp farklı bir tanı ve tedavi merke-
zine yönlendirmek hasta açısından en uygun seçenek 
olabilir. Örneğin, tıbbi aciller, diğer servislerde daha 
iyi tedavi edilebilir. Öte yandan hastaların beklediği ve 
değerlendirildiği alandaki acil hastaların sayısını, yani 
kalabalığı ve kargaşayı en aza indirmek de ajitasyon ve 
şiddet riskinin azalmasını sağlayabilir1. Standart psiki-
yatrik görüşme, acil psikiyatrik değerlendirmenin de 
temelini oluşturmaktadır. Ancak, psikiyatrist bazı du-
rumlarda değerlendirmenin akışında gerekli değişiklik-
leri de yapabilmelidir. 

Günümüzde acil psikiyatri uygulamaları farklı yerlerde 
farklı şekillerde yürütülmektedir. Ancak bu farklı yakla-
şımların hepsinde Tablo 1’de sunulan hedefl er ortaktır4.

Kafa travması, akut entoksikasyon/ çekilme durumları, 
ensefalopatiler akut psikiyatrik tablolar şeklinde orta-
ya çıkabilir. Psikiyatrist acil olan ile olmayanı ve diğer 
tıbbi durumlara bağlı tabloları hızlıca ayırt edebilmeli-
dir. Psikiyatristlerin, hemşirelerin ve sosyal hizmet uz-
manlarının yer aldığı bir triaj sisteminin uygulanması, 
acil ya da istem dışı yatış gerektiren durumların hızlıca 

Tablo 1. Acil psikiyatrik değerlendirmenin hedefl eri

•  Belirtilerin diğer tıbbi durumlara bağlı olmadığının gösterilmesi

•  Akut kriz durumunun hızla kontrol altına alınması

•  Hastaya zorla yapılan uygulamalardan mümkün olduğunca kaçınılması

•  Hastanın mümkün olduğunca kısıtlanmadan tedavi edilmesi

•  Tedaviye yönelik ișbirliğinin sağlanması

•  Uygun yönlendirme ve taburculuk sonrası planların yapılması

“Psikiyatrik acil 
değerlendirmenin asıl hedefi 
kriz durumundaki hastanın 
zamanında değerlendirilmesinin 

sağlanmasıdır

”
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ayrımının yapılabilmesinde yararlı olabilir1. İdeal ko-
şullarda hastanın biyopsikososyal yönden tam bir de-
ğerlendirmesinin yapılması beklenir, ancak hastanın 
aciliyeti, başka bekleyen hastaların olması, acil koşullar-
da değerlendirme yapmanın güçlüğü gibi nedenlerden 
dolayı çoğu zaman ilk değerlendirmede sınırlılıklar ola-
bilir. Ancak sınırlılıklara rağmen psikiyatrik değerlen-
dirmenin mutlaka cevap vermesi gereken sorular vardır1 
(Tablo 2). 

Acil psikiyatri modelleri

Önceki bölümde ifade edildiği gibi, psikiyatrik acil-
ler, tüm acillerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 
Ayrıca, yapılan bir çalışmada acil servislerde psikiyatrik 
hastalardaki bekleme sürelerinin diğer hastalara göre 
daha fazla olduğu gösterilmiştir12. Ortaya çıkan bu so-
runları çözebilmek ve acil psikiyatrik başvuruların sa-
yısındaki artışa yanıt verebilmek için çeşitli modeller 
geliştirilmiştir13. Bu modeller, acil serviste tek başına 
çalışan konsültan psikiyatristten, kapsamlı psikiyatrik 
acil servislere kadar değişen niteliktedir4. Hangi mo-
delin daha uygun olduğu çok sayıda faktörle ilişkilidir. 
Bunlar arasında: nüfus yoğunluğu, psikiyatristlerin ve 
diğer ruh sağlığı çalışanlarının sayısı, o bölgedeki ruh 
sağlığı yasaları ile politikaları ve ekonomik faktörler sa-
yılabilir13. Temelde acil psikiyatride üç farklı modelden 
bahsetmek uygundur4 (Tablo 3).

İlk model, ABD’de ve ülkemizde en yaygın kullanılan 
modeldir. Bu modelde ideal olan, hastayı konsültan 
psikiyatristin değerlendirmesidir ancak çoğu hastanede 
bu mümkün olmamaktadır ve hastayı psikolog, eğitimli 
hemşire ya da sosyal hizmet uzmanları görmek zorunda 
kalabilmektedir. Bu modelin avantajları arasında: dü-
şük maliyeti, acil servislerde uygulanışının kolay olması, 
tıbbi açıdan acil tıp uzmanı tarafından değerlendirili-
yor ve organik nedenlerin dışlanıyor olması, psikiyatri 
hastalarının da diğer hastalarla birlikte tedavi edilmesi 
ve dolayısıyla damgalanmanın önlenmesi sayılabilir. Bu 
modelin dezavantajları arasında, konsültanı bekleme 
süresinin uzunluğu ve bu arada tedavi uygulanamayışı, 
konsültan değerlendirdikten sonra genellikle gözlem 
imkânının pek olmayışı, genel acil servislerin fiziksel 
koşullarının psikiyatrik kriz durumundaki hastaların 
tedavisi için çok uygun olmayışı ve intihar riski olan 
hastaların gereksiz yere kısıtlanması gibi faktörler sa-
yılabilir. Bunun yanı sıra, çoğu acil servis çalışanı psi-
kiyatrik aciller hakkında yeterli bilgi sahibi değildir ve 

bazıları da psikiyatrik acilleri ‘gerçek acil’ olarak değer-
lendirmemektedir. Bu faktörler dikkate alındığında, bu 
modelin hasta bakımında belirgin sorunlara neden ol-
ması beklenebilir13.

İkinci modelde, acil serviste ayrı ve sakin bir bölüm psi-
kiyatri hastaları için ayrılmıştır ve ruh sağlığı alanında 
eğitimli hemşire ve personeller çalışır. Dolayısıyla, ge-
nel acilde yaşanan sorunların çoğu bu modelde göz-
lenmez. Ayrıca, genel acile yakın yer alması nedeniyle 
de diğer tıbbi değerlendirmelerde sorun yaşanmaz. Bir 
süre gözlem imkânı da olduğundan, hastayı hemen 
taburcu etmek gibi bir zorunluluk da yoktur. Ancak 
bu modelin de bazı sakıncaları vardır. Bunlar arasın-
da, hastaların damgalanması, çoğu acil servisin fiziki 
kısıtlılıkları nedeniyle yoğunluk olduğunda hastaları 
psikiyatri bölümüne aktarması ve buna bağlı sorunlar 
sayılabilir13.

Üçüncü model, sadece psikiyatrik kriz durumunda-
ki bireylerin tedavisine ayrılmış tek başına yer alan 
bir programdır. Tipik bir ekip psikiyatri hemşireleri, 
diğer ruh sağlığı çalışanları ve psikiyatristlerden oluş-
maktadır. Dolayısıyla, bu modelde konsültanın gelmesi 
için beklenen zaman kaybı olmaz. Hastaların tedavi-
si, vakit kaybedilmeden başlatılır; uzun süreli tedavi ve 
gözlem imkânı sunar ve bu sayede, hastaların yatış ge-
reksinimleri de azalabilir. Konsültanı beklemek yerine 
bölgedeki acil servislerden hastalar değerlendirilmek 
üzere bu merkezlere yönlendirilebilirler. Çoğu prog-
ramda; ambulans ile, polis eşliğinde ya da kendiliğinden 

Tablo 3. Psikiyatrik acil modelleri

•  Konsültan psikiyatristin hastayı, genel hastanenin acil servisinde 
değerlendirdiği model

•  Genel acil servisin bir kısmının özel olarak psikiyatrik hastalara ayrıldığı ve 
eğitimli bir ekibin görev yaptığı model

•  Genel acil servislerden tamamen farklı bir yerde konumlandırılmıș, sadece 
akut psikiyatrik hastalara bakılan psikiyatrik acil servisler

Tablo 2. Acil psikiyatrik değerlendirmede mutlaka cevap verilmesi gereken 
sorunlar 

•  Hastanın acil bekleme odasında beklemesi uygun mu?

•  Sorun organik, ișlevsel ya da her iki durumdan mı köken alıyor?

•  Hasta psikotik mi?

•  Hasta suisidal ya da homisidal mi?

•  Hasta kendi bakımı hakkında karar verebilme yetisine sahip mi?
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