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Kanser Hastalar›nda Psikolojik Destek

Kemal Ar›kan
Cerrahpafla T›p Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dal› Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dal›

Abstract
In this article, it is aimed at providing a guidance for the physicians on how to approach, understand,
and support their patients with cancer. Indeed, in the paper, empathy is taken as the hearth of the matter
of all the points. It is suggested that particular attention should be paid by the doctors to the feelings of the
patients in each step of the progress of the illness. On the other hand, it is vital to keep in mind that
sympathy should be avoided in the process. There are several topics outlined in the paper with the hope
that it gives some idea about the patients’ basic concerns in a step-dependent manner of their illnesses. So,
it is expected that the paper makes it easier to emphatize with the cancer patients.

Kanser Hastas›n›n Ruhsal Durumu

Tüm bulgular genel olarak akut stres bozuklu¤u bulgular›na tekabül eder. Ancak akut stres
dönemi genellikle h›zla düzelir. Sonuçta hastan›n önemli yaflamsal ifllevlerine dönüfl gözlenir.
Kanser hastas›n›n önemli yaflamsal ifllevleri;

Kanser hastas›n›n temel kayg›lar› ölüm korkusu, baflkalar›na ba¤›ml› kalmak, yetersizlik ve sosyal iliflkilerin kesintiye u¤ramas› olarak özetlenebilir. Hastalar›n kayg›lar›na karfl› gelifltirdi¤i tepkiler
t›bbi, psikolojik ve ikili insan iliflkilerinin durumuna ba¤l› olarak belirlenir. T›bbi faktörler içerisinde
semptomlar, kanserin lokalizasyonu, beklenen
prognoz s›ralanabilir. Hastan›n geçmifl kiflilik özellikleri, sorunlarla bafla ç›kma yetene¤i, ego gücü,
içerisinde bulundu¤u psikolojik geliflim aflamas›,
kanserin bulunulan noktadaki etkisi ve anlam› psikolojik faktörler olarak belirtilmektedir. ‹kili insan
iliflkilerinin önemli olanlar› aile iliflkileri baflta gelmek üzere di¤er sosyal destek kaynaklar› ve sa¤l›k hizmeti veren insanlarla iliflkiler gösterilebilir.

Kanser Hastalar›nda Ortaya Ç›kan
Psikiyatrik Bozukluklar

Affektif tepkiler yo¤un anksiyete, mutsuzluk,
suçluluk, korku, öfke ile tümüyle duyars›zl›k aras›nda de¤iflim gösterir. Kognitif olarak hastalar afl›r› bilgi ihtiyac› gösterirler. Konsantrasyon güçlü¤ü sergileyebilirler. fiaflk›n ve paralize olmufl hastalara rastlanabilir. Somatik yak›nmalar artar. Günlük aktiviteler kesintiye u¤rar, uyku ve ifltah ço¤u kez bozulur.

%20-45 oran›nda depresyona, %15-75 oran›nda deliryuma rastlanmaktad›r. Bunlar›n yan›
s›ra akut stres bozuklu¤u, t›bbi duruma ba¤l›
anksiyete bozuklu¤u, postravmatik stres bozuklu¤u, panik bozukluk s›kça rapor edilmektedir. Alkol ve nikotin ba¤›ml›l›¤›n›n yol açt›¤›
yoksunluk sendromlar› her zaman ortaya ç›ka-

tedaviye karar vermek,
komplians,
önemli iliflkilerin sürdürülmesi,
ailevi, sosyal ve mesleki ifllevlerin devam›
olarak s›ralanabilir.
E¤er akut stres bulgular› ya da ifllevsizlik hali iki haftay› aflacak flekilde devam ederse durum
psikiyatrik bozukluk olarak kabul edilebilir.
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bilen durumlardand›r. Tümör lokalizasyonuna
ve tümörün hormonal ifllevselli¤ine, immun
supresyona, infeksiyonlara, paraneoplastik
sendromlara, kemoterapötiklere ve radyoterapiye ba¤l› psikiyatrik bozukluklara da rastlanmaktad›r.

Kanser hastas›n› de¤erlendirme esaslar› flu
flekilde özetlenebilir;
Psikiyatrik
Özgeçmifl
fiimdiki mental ifllevler
Hastal›k anlay›fl›
Hastal›¤a yüklenen anlam
T›bbi
Kanser lokalizasyonu ve aflamas›
Kanser tedavisi
Hastal›¤a ba¤l› olarak ortaya ç›kan t›bbi
durumlar ve tedavileri
Çevresel
Aileyle iliflki
T›bbi ekiple iliflki
Di¤er sosyal destekler
Finans durumu

Baz› meslektafllar›n, hastalar›n psikolojik
yak›nmalar›n› kanser gibi a¤›r bir hastal›¤›n
do¤al sonucu olarak de¤erlendirmekte oldu¤u ve bir çok psikiyatrik bozuklu¤un bu
nedenle gözden kaçabildi¤i rapor edilmektedir.
Semptomatik aç›dan bak›ld›¤›nda yorgunluk,
halsizlik, kayg›, mutsuzluk, a¤r› ve uyuklama,
gece uykusuzlu¤u, ifltah kayb›, konsantrasyon
güçlü¤ü, cinsel ifllev bozuklu¤u ve kabuslar en
s›k rastlanan bulgulard›r.
Tedavi
Psiko-onkolojide tedavinin esas› en k›sa sürede semptomatik iyileflme sa¤lamakt›r. Aile
bireyleri her zaman ak›lda tutulmal›d›r. Hekimleri bekleyen en büyük sorun kontr-transferanst›r. Hastalar›n yaflad›¤› ac› verici durumdan uzak durma ihtiyac›na karfl› direnmeleri
gerekir. Ayr›ca, fazla iflin içine girmek de yanl›flt›r.

Tedavi Modaliteleri
Uyku sorununun çözümünde kullan›lan hipnotikler veya antihistaminikler özellikle akflam
saatlerinde uyguland›¤›nda deliryumu provoke
edebilir. Hesaba kat›lmas› gereken bir baflka
önemli konu da psikiyatrik amaçla ve uzun süre kullan›lmas› düflünülen ilaçlar›n sitokrom
p450 üzerinden metabolize olup olmad›¤›d›r. O
yoldan metabolize olan ilaçlar kanser tedavisinde zorunlu olarak kullan›lmas› gereken kemoterapötiklerle veya kanserin haz›rlad›¤› zeminde
ortaya ç›kan infeksiyonlara karfl› kullan›lmas›
zorunlu antibiyotiklerle, ya da immusupresiflerle farmakokinetik uyumsuzluk gösterebilir. Sonuçta kullan›lan ilaçlar›n toksik doza ç›kma riski belirir.

Anamnez
Anamnez al›rken ola¤an psikiyatrik görüflme
ilkeleri kullan›lmal›d›r. Bu hastalarda anamnezin en temel unsuru hastan›n kanser olay›ndan
ne anlad›¤›, yani kendi hastal›¤›na ne anlam
yükledi¤inin aç›¤a ç›kar›lmas›d›r. Özellikle de
prognoz hakk›ndaki düflünceleri al›nmal›d›r.
Tafl›d›¤› hastal›k nedir? Ailesi ya da yak›nlar›
kendisine ne söylemifltir? Aile bireyleri, hekimler ve hasta aras›nda büyük çeliflkiler olabilir.
Böyle bir durum ilave ciddi stres kayna¤›d›r.
Di¤er önemli hususlar; t›bbi faktörlerin yol açt›¤› mental sorunlar ve baflta aile olmak üzere
çevrenin hasta üzerindeki rol ve etkisinin araflt›r›lmas›d›r.

Deliryum ve farmakokinetik uyumsuzluk
risklerinin yan› s›ra hastan›n genel metabolik
durumu hesaba kat›lmal›d›r. Örne¤in hipoalbuminemisi olan bir hastada ilaçlar›n serbest formu
kanda yükselecektir. Bu istenmeyen bir durumdur ve ilaç etkisiyle ortaya ç›kan deliryumlar›n
bir nedenidir. O halde böyle hastalarda ilaç dozunu düflük tutmak gerekir.
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Kanser hastalar›nda grup tedavisi oldukça yararl›d›r. Böylece hastalara samimi bir destek sistemi teklif edilmekte, ayr›ca hastalar›n bilgi sahibi olmalar› ve duygular›n› rahatça ortaya koyup
nefes alabilece¤i bir ortam sa¤lanmaktad›r.
Gruplar de¤iflik formatlarda olabilmektedir. E¤itsel gruplarda onkoloji servisinden bir görevli liderlik yapmakta, duygusal d›fla vurumlara izin
verilmemekte, salt bilgilendirme ifllevi yerine getirilmektedir. Destek gruplar›na psikiyatrist liderlik etmektedir. Duygular ele al›nmaktad›r.

Bir baflka önemli konu ise verilecek ilaçlar›n
gastrointestinal sistem üzerindeki direkt ya da
ço¤unlu¤u 5HT-3 reseptörleri üzerinden ortaya
ç›kan merkezi nitelikte bulant› ve kusmalara yol
aç›p açmayaca¤›n›n ak›lda tutulmas›d›r.
Psikoterapilerde genel amaç hastan›n kendine duydu¤u sayg›y› korumaya çal›flmakt›r. Ayr›ca stresin bafla ç›k›l›r düzeye indirilmesi, kendilik imaj›n› korumak bu yolla mümkün olabilmektedir. Sonuçta hastan›n kontrol alg›s› yükselmekte ve anksiyetesi azalmaktad›r.
K›rsal bölgelerde yaflayan hastalar için telefonla hastay› araman›n çok yararl› oldu¤u bildirilmektedir. Yine bilgilendirici ve yol gösterici
video kay›tlar›n›n hastalar taraf›ndan memnuniyetle karfl›land›¤› gözlenmektedir.

Spesifik Sendromlar: Tan› ve Tedavi
T›bbi Durumu Etkileyen Psikolojik
Faktörler
Bunlar hastal›¤›n gidiflini etkileyen durumlar›
kapsar. Örne¤in akci¤er kanserinde sigara kullan›m›n›n devam›, ya da immunsupresif tedavi gören hastalar›n sergileyebilece¤i kompulsif vas›ftaki yüksek riskli davran›fllar gibi.

Psikoterapi, genellikle kriz müdahelesi olarak bafllar. Ama e¤er hasta fiziksel olarak iyiye
giderse süreç ola¤an psikoterapötik giriflim haline gelir. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u kendilerini iyi hissettiklerinde psikoterapiye son vermek e¤ilimindedir. Ancak relaps ya da kriz durumlar›nda tekrar psikoterapiye girerler. Bu durum tedaviye direnç olarak tan›mlanmaz. Çünkü tedavinin kontrat› budur. Hastan›n en temel
meseleleri yaflam süresinin azalm›fl oldu¤u ve
yaklaflan ölüm gerçekleridir. Bu iki mesele her
ne kadar birbirleriyle çok iliflkili olsalar da farkl› ba¤lamlarda ele al›n›rlar. Yaflam süresinin k›sal›¤› bir flekilde üzerinde tart›fl›labilecek bir
konudur. Di¤er yaflam sorunlar›n›n bir uzant›s›
olarak ele al›nabilir. Ama ölüm tümüyle karanl›k bir konudur. Hekimler birinci konudan sapmamal› ve ikinci konudan hastay› bilgilendirme
aflamas› d›fl›nda uzak durmal›d›r. Sürecin bir
yerinde hastalar›n büyük ço¤unlu¤u ikilemli de
olsa ölümü kabul ederler, hatta bunu ister hale
gelirler. Bu durumda ikilemin çözümsüz ve do¤al oldu¤u ve de oldu¤u gibi kabullenilmesi
gerekti¤i hem hekimin kendisi taraf›ndan kabul
edilmelidir hem de hasta ve yak›nlar›na bu anlay›flla yaklafl›lmal›d›r.

Uyum Bozuklu¤u
Depresif, anksiyöz ya da mikst emosyonel
özellikli uyum bozuklu¤u, kansere efllik eden
hastal›klar içinde en yüksek insidans› oluflturur.
Bununla bafla ç›kabilmek için hastan›n yüksek
gerilim oluflturan duygular›n›n aç›kça ifade edilmesi ve netlefltirilmesi yönünde destek verilir.
Yine bu hastalara özellikle hastal›klar›yla ilintili
konularda k›sa dönem hedefler belirlemelerinde
yard›mc› olunur. Hasta ve yak›nlar›n›n destek
sistemlerine en k›sa sürede entegre olabilmeleri
için yard›m edilir. Yol gösterilir. Hastan›n afl›r›
uyar›lm›fl halden daha relaks bir hale geçiflini
sa¤lamak üzere davran›fl tedavisi tekniklerinden
yararlan›l›r. Gerekti¤inde düflük doz benzodiazepin verilebilir.
Anksiyete Bozukluklar›
Kanser hastas›nda rastlanan anksiyete ola¤an
bir reaksiyon, akut stresin s›radan bir komponenti, ya da t›bbi duruma ba¤l› olarak ortaya ç›kabilir. Bunlar›n yan› s›ra kanser hastalar›n›n
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sadece iki kat› kadard›r. ‹ntihar riskini art›rd›¤›
düflünülen faktörler;
Depresyon, ümitsizlik,
Kontrol edilemeyen a¤r›,
Hafif deliryum (disinhibisyon),
Eski psikiyatrik hastal›klar (madde
ba¤›ml›l›¤›, kiflilik bozuklu¤u, major
psikiyatrik hastal›klar),
Akut aile sorunlar›,
Geçmifl intihar giriflimleri,
Ailede intihar öyküsü.

kulland›¤› baz› ilaçlar›n anksiyeteye yol açt›¤›
unutulmamal›d›r. Mesela akci¤er kanseri olgular›nda s›k kullan›lan bronkodilatatörler, steroidler, antiemetik olarak kullan›lan antipsikotik etkili metoklopramid vb ilaçlar bunlardand›r. Panik bozukluk niteli¤indeki anksiyete bozukluklar› ola¤an anti panik tedaviye al›nabilir. Post
travmatik stres bozuklu¤u tan›s›na gün geçtikçe
daha fazla rastlanmaktad›r. Bu bazen do¤rudan
hastal›kla ilintilidir, bazen de daha önceden yaflanm›fl ama sendrom geliflimine yol açmam›fl bir
zeminin aç›¤a ç›kmas› fleklinde olmaktad›r. Buna eski travmalar›n reaktivasyonu da denebilir.
Böyle bir durumda yaflanan hastal›kla daha önce yaflanm›fl olan travman›n iliflkisizli¤i destekleyici psikoterapi ile aç›¤a ç›kar›lmal›d›r.

Bu durumda hastaya eylemi desteklemeksizin, intihar fikirlerinin do¤al oldu¤u yönünde
bilgi verilmesi önerilmektedir. Genel olarak
semptomlar kontrol alt›na al›nd›¤›nda intihar fikri kaybolmakta, tersinde ise fikirler canlanmaktad›r.

Major Depresyon
Afl›r› suçluluk duygusu ve ifle yaramazl›k düflünceleri normal mutsuzlukla depresyon aras›ndaki fark› belirler. Burada bir çok ilac›n, tümör
türünün ya da hastal›¤a efllik eden patolojilerin
depresyona yol açabilece¤i unutulmamal›d›r.
Kanserde depresyona yol açabilen belli bafll›
ilaçlar flunlard›r: prednizon, deksametazon, prokarbazin, vinkristin, vinblastin, l-asparaginaz, tamoksifen, interferon, antihipertansifler, narkotikler, beta blokerler, benzodiazepinler, antiparkinson ajanlar. Hormon salg›layan tümörler,
pankeas bafl› kanseri, MSS tümörleri, üremi, ensefalit, elektrolit dengesizli¤i di¤er depresyona
yol açan nedenler aras›nda yer almaktad›r.

Deliryum Demans ve Di¤er Kognitif
Bozukluklar
‹laç toksisitesi en s›k rastlanan sebeptir. Sorumlu ilaçlar›n bafl›nda narkotikler gelmektedir.
Di¤erleri anti kolinerjikler, sedatif hipnotikler,
beta blokerler, dijital glikozitler, bronkodilatatörler, antihipertansifler, amfoterisin vb antibiyotiklerdir. Madde ba¤›ml›lar›nda ani kesilmeler de
deliryum nedeni say›lmaktad›r. Risk faktörleri
ise, erken ya da geç yafl, MSS problemleri, düflük albumin düzeyi, metabolik anormallikler, ›s›
regülasyon bozukluklar›d›r.
Tedavide gece ›fl›kland›rmas›, tekrarlay›c› oryantasyon deste¤i yan› s›ra haloperidol, olanzapin vb antisikotikler etkilidir. Takipte Deliryum
Rating Skalas› (DRS) kullan›lmas› önerilir.

Tedavide SSRI grubu ilaçlar ilk tercih olarak
kullan›lmaktad›r. Baz› antidepresanlar ile ilgili
özel uyar›lara rastlanmaktad›r. Örne¤in maprotilin (ludiomil) dopamin blokeri etkisi nedeniyle
metoklopramid vb antiemetiklerle birlikte verildi¤inde diskinezi olas›l›¤›n› art›rmaktad›r. Trisiklik antidepresanlar ise genellikle opiatlar›n etkisini daha da istenen flekle dönüfltürmektedir.

Tümör Lokalizasyona Ba¤l› Sendromlar
Supratentoriel tümörlerin hemen hepsinde
psikiyatrik sorunlar ortaya ç›kar. Bunlar daha
çok kiflilik de¤iflimleri, anksiyete ve depresyon
olarak belirir. Paraneoplastik sendromlarda (tümörün nonmetastatik MSS etkisi) ise özellikle
amnezi ortaya ç›kmaktad›r. Küçük hücreli akci-

Kanser hastalar›n›n bir ço¤u intihar fikirlerine
sahiptir. Ancak gerçekte intihar riski beklenenin
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ve kusman›n flartl› refleks oluflumu üzerinde
önemli bir etkisi oldu¤u için baz› hastalarda kemoterapötik verilmedi¤i halde terapiyi ça¤r›flt›ran her hangi bir uyaran karfl›s›nda kusma ortaya ç›kabilmektedir. Bu durum terapiden sonra
uzun aylar devam edebilmektedir. Tedavisinde
davran›flç› yaklafl›m önerilmektedir. Bu amaçla
densensitizasyon ve relaksasyon teknikleri kullan›lmaktad›r.

¤er kanseri, Hodgkin lenfoma ve over kanseri
paraneoplastik sendroma yol açan bafll›ca kanser türleridir. Paraneoplastik sendrom mekanizmas›nda tümörün salg›lad›¤› toksinler, esansiyel
maddelerle yar›fl, opportunistik infeksiyonlar,
özellikle de altta yatan tümöre karfl› gelifltirilen
otoimmün yan›t üzerinde durulmaktad›r.
Tümörlerin Endokrin Etkileri
Endokrin sistem tümörleri fizyolojik olarak
aktif olabilir. Bunlar daha çok anksiyete, konfüzyon ve arada s›rada psikoza yol açarlar.
Pankreas kanserinin depresyona yol açt›¤› iyi bilinmektedir.

Kemoterapötiklerin MSS toksisitesi metabolik
ya da çeflitli organ bozukluklar›na yol aç›p indirekt bir flekilde ortaya ç›kabilir, ya da direkt etki söz konusu olabilir. Örne¤in metotreksat intratekal olarak verilirse bafllang›çta hafif kogntif
bozukluklara, hafif mood bozuklu¤una, ya da
kiflilik de¤iflikli¤ine yol açabilir. Ard›ndan kal›c›
demans tablosu geliflebilir. Mizaç bozuklu¤u ya
da psikoza yol açan kemoterapötikler flunlard›r:
• Vinblastin (reversibl depresyon, güstatuar ve
olfaktor halüsinasyonlar)
• Vinkristin (%5 halüsinasyon)
• Prokarbazin (SSRI, trisiklik kontrendikedir.
Mani ve depresyona yol açabilir.)
• l-asparaginaz (reversibl depresyon)
• ‹nterferon (yüksek dozda intihar fikirleri)
• Steroidler (emosyonel labilite, mani depresyon)
• Tamoksifen (depresyon, hezeyan)

Kanser Tedavisinin Yol Açt›¤›
Psikiyatrik Sorunlar
Kemoterapötiklerin saç dökülmesi baflta olmak üzere yol açt›¤› yan etkiler ciddi psikolojik
sorunlara yol açmaktad›r. Hastan›n önceden bilgilendirilmesi, ortaya ç›kacak sorunlar›n mekanizmalar›n›n aç›klanmas› ve geri dönüflüm olas›l›¤› ve süresi hakk›nda tart›fl›lmas› ortaya ç›kacak
psikolojik sorunlar› en aza indirmektedir.
Radyoterapi sonuçta k›sa dönem haf›zay›
bozmakta ve 10-25 puan düzeylerine dek zeka
y›k›m›na (IQ) yol açabilmektedir. Böyle bir durumda metilfenidat (ritalin) oldukça etkili bir flekilde düzelmeye yaramaktad›r. Radyasyon terapisinin yol açt›¤› bir di¤er sorun ise kad›nlarda
vajina duvar›nda neden oldu¤u sikatrise, erkeklerde ise direkt etkiyle impotense yol açarak cinsel ifllev bozukluklar›d›r. Vajina dilatasyonu ile
disparoni tedavi edilebilmektedir. Burada önemli olan hastan›n kendili¤inden dile getirmeye çekindi¤i bu tür sorunlar›n saptanmas›d›r.

Asl›nda kemoterapötiklerin yol açt›¤› psikiyatrik tablolar ço¤u zaman reverzibl olup ilaç
kesildi¤inde ortadan kalkar. E¤er sorun ç›karan
ilaç kesilemeyecekse semptomatik tedavi yap›l›r.
A¤r›
A¤r› ile mücadelede ifli zorlaflt›ran önemli
faktörleden birisi hekimlerin gösterdi¤i dirençtir. Burada bilinçd›fl› iki faktör rol oynar. Birincisi hastaya afl›r› sempati gösterip onunla adeta
özdeflleflmektir. ‹kincisi ise sadistik duygular›n
provokasyonu ve buna ba¤l› suçluluk duygular›d›r. Baz› hekimler ise hastalar›n›n bu karfl› konulmaz gerçe¤e direnemediklerini düflünüp on-

Kemoterapötiklerin yol açt›¤› bulant›ya karfl›
5HT-3 antagonistleri önerilmektedir. Metoklopramid konvansiyenel bir yöntem olarak halen
kullan›lmaktad›r. Ancak ortaya ç›kard›¤› akatizi
önemli bir sorun olarak varl›¤›n› sürdürmektedir. Böyle bir durumda düflük doz lorazepam
(ativan) problemin fliddetini azaltacakt›r. Bulant›
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Palyatif Bak›m

lar› suçlama yoluna gidebilmektedir. Bu tür durumlarda psikiyatristlerin kanser biriminde görevli bu kiflilere karfl› herhangi bir önyarg›da
bulunmaks›z›n durumlar›n› anlamalar›na yard›m
etmeleri gerekmektedir. A¤r› denetiminde rastlanan di¤er bir sorun ise narkotiklerin yol açt¤›
deliryumdur. Hekimlerin ve hastalar›n bu konuda bilgilendirilmesi de yine konültasyon liyezon
psikiyatristlerinin görevidir. Kanser a¤r›s›nda
kullan›lan psikiyatrik ilaçlardan baz›lar› flunlard›r: antikonvülsanlar (fenitoin); antidepresanlar
(amitriptilin, imipramin); antihistaminikler (hidroksizin); fenotiazinler. Bunlar özellikle nöropatik ve sempatetik orijinli a¤r›larda etkilidir. Narkotikler ise daha çok viseral ve somatik a¤r›larda etkindir. Opioid analjeziklerin kullan›m›na
ba¤l› deliryum olas›l›¤›n› daima ak›lda tutmak
gerekmektedir. Böyle bir olgu örne¤ine Cerrahpafla Genel Cerrahi Klini¤inde rastlanm›flt›r.
Hastada kolon kanseri vard›r. 67 yafl›ndand›r.
Viseral kökenli a¤r›lar› nedeniyle görece yüksek
doz morfin verildikten sonraki gece hastada
dehflet verici halüsinasyonlar ortaya ç›km›flt›r.
Kendisi ve refakatçisi olan efli durumdan o kadar utanm›flt›r ki bize dahi olanlar› anlatmak istememifltir. Ancak hemflire gözlemine dayanarak konsültasyon talep edilmifltir. Hasta bafl›na
gelenlerin morfinden oldu¤unu farketmifltir. Bu
durumda bir daha morfin almak istememektedir. Oysa morfin almazsa a¤r›lar›na çaresiz katlanmak zorunda kalacakt›r. Bunu da sezinlemektedir. Bu düflünce ve duygular nedeniyle
deliryum depresyona yol açm›flt›r. Tüm bu bilgiler aktif bir sorgulamayla elde edilebilmifltir.
Hasta görüflme boyunca konudan uzak durmaya çal›flm›flt›r. Yaflad›¤› deneyimin kendi eksikli¤inden kaynaklanmad›¤›, o dozda morfini kim
alsa benzeri bir hal yaflayaca¤› izah edilmifl
morfin dozunun yeniden ayarlanmas› önerilmifl
ve hasta çaresizlik, yetersizlik, eksiklik, stigmatize olmak (deli damgas› yemek) suretiyle sosyal iliflkilerin kesintiye u¤ramas› kayg›s› ve yaln›zl›k duygular›ndan ar›nd›r›lm›flt›r.

Kanser hastalar›n› fiziksel olarak ve etkin olarak kat›labilecekleri konulara yönlendirmek gerekir. Bu hastalar› çok mutlu edebilecek bir fley
varsa o da onlara deneyimlerinin zenginli¤inin
gösterilmesidir.

Gerçe¤in Dile Getirilmesi
Empatik yoldan hastan›n haz›r oldu¤u zaman
gözlenerek do¤runun aç›klanmas› ideal yoldur.
Ancak burada kültürel faktörleri hesaba katmak
gerekmektedir.

Bilgilendirilmifl R›za Belgesi
Hastalara uygulanacak her türlü tedavinin etkileri, yan etkileri, baflar› yüzdesi, alternatifleri
bildirilmelidir. Sonuçta hastan›n tedaviyi tümden
reddetmek ya da bafllanm›fl bir tedaviyi sonland›rmak gibi haklar›n›n oldu¤u unutulmamal›d›r.

Kanser Hastas›n›n Cinsel Yaflam›
Bu hastalar›n büyük ço¤unlu¤u utanç nedeniyle cinsel kayg› ve sorunlar›n› dile getirmezler.
Oysa bu konularda afl›r› bilgi ihtiyac› içindedirler.
En iyisi ilk anamnez s›ras›nda hastalara bu tür sorunlar› olup olmad›¤› aç›kça sorulmal›d›r. Hastalar sorunlar›n›n do¤as› ve geri dönüflünün olup
olmayaca¤›n› bilmek isteyeceklerdir. Bu esnada
efl ya da partner de konuflmada yer alabilir.

Kanserden Kurtulanlar
Eskiden kanserden kurtulmufl olanlar›n inkar
mekanizmas› ve hayat›n de¤erini daha yak›ndan
anlamaya yol açan deneyimleri nedeniyle hastal›klar›yla iliflkili psikiyatrik sorunlar›n›n olmad›¤›na inan›l›rd›. Ancak, lösemi, lenfoma ve meme
kanseri olgular›nda yap›lan incelemeler, baflta
cinsel ifllev bozuklu¤u olmak üzere postravmatik stres bozuklu¤u ve di¤er psikiyatrik sorunlara normal populasyona k›yasla daha fazla rastland›¤›n› ortaya koymaktad›r. Bu eski hastalarda
regrese, ba¤›ml› ve pasif tutumlar›n “iyi hasta”

82

Kanser Psikolojik Destek

olmakla özdefl tutuldu¤u bir anlay›fl›n reddedildi¤i, yeni ve matür bir bafla ç›kma yolu keflfedilmelidir. Aileler bazen sorun ç›karabilir. Örne¤in
hastay› sürekli ba¤›ml› k›lmak isteyebilirler ya da
hasta olmadan önceki davran›fllar›n sergilenmesini bekleyebilirler. Hastan›n gerçe¤i ile ba¤daflmayabilen bu aile tutumlar›na karfl› hastan›n pazarl›k gücünü art›rmak gerekmektedir. Burada
aile iliflkilerinin destekleyici atmosferini bozmamaya dikkat etmek önerilir.

•
•
•
•

amaçla klini¤imizde Balint gruplar› düzenlenmektedir. Hekimler hastalar›nda yaflad›klar› duygular› grupla paylaflmaktad›r. Özel durumlarda
ise konsültasyon liyezon psikiyatrisi uzman› ile
teke-tek görüflme önerilir.

Çocukta Kanser
Anksiyete bozuklu¤u önde gelen sendromdur. Davran›fl tedavisi ilk tercihtir. Benzodiazepinler kullan›labilir. Ancak bu ilaçlar›n çocuklarda paradoks anksiyeteye yol açabilece¤i unutulmamal›d›r. Bu çocuklar›n kendilerinden çok annelerinde psikiyatrik sorunlar ortaya ç›kmaktad›r. Bu da daha ziyade post travmatik stres bozuklu¤u olmaktad›r.

Kanser Tedavisinin Geç
Komplikasyonlar›
‹nfertilite
Radyoterapiye ba¤l› endokrin yetmezlikler
Sekonder maligniteler (PTSB ye yol açmaktad›r)
Sosyal d›fllanma (stigmatizasyon)

Alternatif Tedaviler
Alternatif tedavilerin bir ço¤unda temel sorun
fludur; bu tür tedavilerde hastalara kanserin kendi kontrolleri alt›nda oldu¤u inanc› verilmeye
çal›fl›l›r. Bunun dile gelmeyen karfl›t› hastal›¤›n
kötü gidiflinin sorumlusu da yine hastalard›r. Bu
durumda hastalar kendilerini suçlamaya yönelirler. Hatta kansere yol açan fleyin kendi kusurlar› oldu¤una inanmaya bafllarlar. Sonuç kendine
sayg›da azalma, hastalardan beklenen temel ifllevlerde aksama ve hatta depresyon fleklinde
olabilmektedir.

Kanser Hastas›n›n Ailesi
Burada hekimlerin özellikle dikkat etmesi gereken bir nokta vard›r. Baz› ailelerde tuhaf, yanl›fl inançlara rastlan›r. Bu durumda hekimlerin
bu inançlar hakk›nda bilgili olmalar› gerekir.
Böylece aile bireyleri ile hekimler aras›nda kutuplaflmalar ve günah keçisi olma halleri ortadan
kalkacakt›r. Aile içi ba¤lar›n s›k›l›¤› artt›kça hastal›kla bafla ç›kma gücü de artacakt›r. Yine hastal›¤›n aile geliflim sürecinin hangi aflamas›nda
ortaya ç›kt›¤›, ailenin yap›sal niteli¤i de önemli
unsurlar olup bunlar›n da anlafl›lmas› yerinde
olacakt›r.

Dini ‹nançlar
Yap›lan birçok çal›flma dini inançlara dayal›
yaklafl›mlar›n birço¤unun matür ve aktif bafla
ç›kma yöntemleri içerdi¤ini göstermektedir. Ruh
sa¤l›¤› çal›flanlar› hastalar›n, e¤er varsa bu yönlerini mevcut krizle bafla ç›karken kullanmalar›na izin vermelidir.

T›bbi Görevlilerde Rastlanan Sorunlar
‹lk aylarda mutsuzluk, anksiyete, genel bir
duygusuzluk hali, disfori gözlenir. Ard›ndan bafla ç›kabilme gücünün ve hayatta kalma yetene¤inin sergilenmesine yönelik çabalar belirir. Burada organizasyonel düzeyde deneyimli bir çal›flan›n di¤erlerine hastalarla birlikte hasta olmamay› ya da kiflisel kayg›lar nedeniyle hastalardan tümüyle uzaklaflmamay› ö¤retmesi, yol göstermesi gerekir. Duygu ve düflüncelerin aç›kça
dile getirildi¤i görüflmeler vital de¤er tafl›r. Bu

Ölüm Gerçe¤i Karfl›s›nda Tutum
Terminal hastalar üzerinde yapt›¤› araflt›rmalara dayanan Kübler-Ross ölüme do¤ru giden
süreçte hastalar›n flu aflamalardan geçti¤ini göstermifltir:
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duygusuzluk izlenimine yol açmadan sürece
emosyonel olarak kat›lmak çok önemlidir. (6)
Hastan›n ne kadar ömrünün kald›¤›na dair tahminde bulunmak yanl›fl olacakt›r (7). Hastay› soru sormas› için teflvik etmek ve sordu¤u sorulara cevap vermek gerekir (8). Gerçeklerin umudun düflman› olmad›¤› hiç ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r (9). Hasta öldü¤ü ana dek bak›m alt›nda
olaca¤›na tamamiyle inand›r›lmal›d›r. (10) Hastal›kla ilgili mevcut durum aç›klanmal› ve gelecek
ad›mda neler planland›¤› anlat›lmal›d›r. Nazik ve
duyarl› bir yaklafl›m hastan›n inkar› ile bafla ç›k›p kabullenifli kolaylaflt›rlm›fl olacakt›r. Hastaya
ne kadar ve ne zaman bilgi verilece¤i hastan›n
ihtiyaçlar›na ve kapasitesine göre tayin edilmelidir.

1. ‹nkâr: ‹lk tepki budur. Tedavi sürecini engellemedikçe bafllang›çta ortaya ç›kan yüksek
düzeydeki anksiyete ile bafla ç›kmakta yararl› say›labilir.
2. Öfke: “Neden ben?” ‹nkâr dönemi sona erdi¤inde isyan süreci bafllar. Bu dönemde hastalar kolay irrite olmakta, sürekli bir fleyler talep etmekte, elefltirmekte, kendilerine, bak›c›lar›na, ailelerine, arkadafllar›na veya tanr›ya
karfl› öfke göstermektedir.
3. Pazarl›k: “Tamam ben, ama...” Öfke dönemi
afl›ld›ktan sonra hastalar ölümü kabul ederler
ama bu kez süreyi uzatmak için pazarl›k davran›fllar›na geçerler. Daha uzun süre yaflayabilmek için etrafa sözler verirler, iyilikler yapmaya bafllarlar, organ ba¤›fl›nda bulunurlar.
Böylece Tanr›n›n kendilerine daha uzun bir
ömür verece¤ine inan›rlar.
4. Depresyon: “Tamam ben.” Hastalar pazarl›k
aflamas›ndan sonra sonunda neler olaca¤›n›
ve olacaklar›n kimin bafl›na gelece¤ini tamamiyle kabul etmifl durumdad›rler. Yaflam›n
sonuna gelindi¤ine dair kesin inanç sonucunda hastalar depresyon hali yaflarlar.
5. Kabul: “Tamam ben ve art›k haz›r›m.” Bu
dönemde herhangi bir depresyon ya da pazarl›k söz konusu de¤ildir. Ölüm gerçe¤i oldu¤u gibi kabul edilmektedir.

Buraya kadar anlat›lanlar› k›saca özetleyece¤ini düflünerek afla¤›daki olgu sunulmaktad›r.

Olgu
35 yafl›ndaki kad›n hasta radyasyon onkolojisi servisinde yatmaktad›r. Doktoru konsültasyon
liyezon psikiyatrisi olarak bizden yard›m istemifltir. Hastas›nda depresyon oldu¤unu düflünmektedir. Hasta iki asistan, iki intern ve bir de benim
taraf›mdan yata¤›nda ziyaret edilmifltir. Yüksek
bir yast›¤a yaslanm›fl vaziyette sürekli oksijen almaktad›r. Vücudu muhtemelen yap›lan tedavilerin bir sonucu olarak ileri derecede ödemlidir.
Yinede hafif fliflman, kendine bak›mda ölçülü,
metanetli bir Anadolu kad›n› izlenimini vermektedir. Sorulara yerinde cevaplar vermektedir.
Düflüncelerini aç›klarken sergiledi¤i duygusal
durum gayet uyumludur. Bizleri memnuniyetle
kabul etmifltir. Terminal dönem bir kanser hastas›d›r. Uzak metastazlar› olan bir akci¤er kanseri vard›r. Hasta üç çocuklu bir ailenin ortanca k›z›d›r. Lise mezunudur. Bir telefon flirketinde hesap tutmaktad›r. ‹ki o¤lu vard›r. Bunlarda büyük
olan 12 yafl›nda, küçü¤ü ise 7 yafl›ndad›r. Efli
devlet memurudur. Ekonomik aç›dan sosyal güvence alt›ndad›r. Annesi hayattad›r. Babas› ise

Sürecin Ölümle Sonuçlanaca¤›n›n
Bildirilmesi
Günümüzde ölüm haberinin verilip verilmeyece¤i tart›flma konusu de¤ildir. Art›k bu bilginin verilmesi gerekti¤i konusunda yeterli görüfl
birli¤i vard›r. Burada soru bu bilginin ne zaman
ve nas›l verilece¤idir. Etik aç›dan bu bilginin
hasta haklar› kapsam›nda yer ald›¤› düflünülmektedir. Ölüm haberi verilirken flu hususlar
önemlidir: (1) O s›rada sa¤l›k ekibi haz›r bulunmal›d›r. (2) Efl ya da partner hastaya efllik etmelidir. (3) Hasta ve efllik eden rahat bir ortama
al›nmal›d›r. (4) E¤itimli hastalara bile çok basit
kelimeler kullan›lmal›d›r. (5) Acele etmeden ve
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gözden geçirilmifl ve hastan›n hastal›¤› ile bafla
ç›kma inanc›n›n bir tür inkâr olabilece¤i ve bu
denli uzun süren bir inkâr›n hastay› hastal›¤›na
karfl› savunma gelifltirmekte baflar›s›zl›¤a yol açm›fl olabilece¤i düflünülmüfltür. Konsültasyon talep eden meslektafl›m›z›n hastay› o savunmas›z,
depresif anlar›nda gözlemifl olabilece¤ine karar
verilmifltir. ‹ki hafta sonra ayn› hasta için yeniden konsültasyon istenmifltir. Ayn› ekiple rekonsülte edilmeye gidildi¤inde hastan›n affektif olarak daha da çökkün oldu¤u ama hâlâ hastal›kla
bafla ç›kma iddias›n› sürdürdü¤ü görülmüfltür.
Bu durum bende, o anda, sanki hastan›n bu ifli
kendine görev edindi¤i ve böyle bir görevi hakk›yla yerine getiremedi¤i için derin bir yetersizlik içinde oldu¤u duygusuna yol açm›flt›r. Bu
empatik bir and›r. Bu f›rsattan istifade hastan›n
inkâr›n› ortadan kald›rmak üzere hastaya duyarl› bir ses tonuyla rol yapmakta oldu¤u söylenmifltir. Bu k›sa cümle ile birlikte hastada belirgin
bir rahatlama gözlenmifltir. Hasta adeta refleksif
bir tepkiyle bunun rol oldu¤unu kabul etti¤ini
ama rolün kendisine ailesi taraf›ndan yüklendi¤ini dile getirmifltir. Annesi, çocuklar›, efli, kardeflleri, eniflteleri ona sürekli böyle söylemektedir. Hasta yaflam› boyunca hep onlar›n sorunlar›n› çözegelmifltir. Bu sorunun da çözümü yine
ondan istenmektedir. Böylece hasta yapayaln›zd›r. Ailenin kanserden dolay› kendisinden daha
fazla yard›ma ihtiyac› vard›r! Oysa hasta art›k elini kald›racak halde de¤ildir. Hayat›n rol yaparak
geçirilemeyecek kadar k›ymetli oldu¤u söylenmifl ve dilerse ailesiyle bir görüflme yap›laca¤›
bildirilmifltir. Hasta aile görüflmesini memnuniyetle kabul etmifltir. Asl›nda oldukça zeki, duyarl› ve ak›ll› bir kad›nd›r. Öylece eli kolu ba¤l›
oturmak her halukârda onu depresyona itecek
gibidir. O anda hastaya aktif olarak kat›labilece¤i düflünülerek rüyalar›ndan söz etmesi istenmifltir. Bu talep karfl›s›nda hastan›n o çökkün
hali yerini belirgin bir sevince terk etmifltir. Rüyalar›nda gelece¤i görebildi¤ini iddia etmifltir.
Kendisine bir sonraki ziyarette bir rüyas›n› din-

kalp hastal›¤› nedeniyle ölmüfltür. Hastaya hastal›¤›n›n ne oldu¤u sorulmufltur. Akci¤er kanseri oldu¤unu bilmektedir. Metastazlardan da haberi vard›r. Sanki süreci kabullenmifl gibi görünmekte, herhangi bir depresyon, öfke, pazarl›k
hali göstermemektedir. Kulland›¤› kemoterapötikler, metastazlar, tümörün do¤rudan ya da dolayl› etkisi ya da radyoterapinin yol açabilece¤i
türden herhangi bir kognitif, afektif ya da psikotik bozukluk saptanmam›flt›r. Ola¤an psikiyatrik
muayene herhangi bir formal format izlenimine
yol açmayacak flekilde tamamlanm›fl, ard›ndan
hastan›n premorbid kiflilik özellikleri, ailede herhangi bir psikiyatrik bozukluk ya da intihar öyküsünün olmad›¤› sorgulanm›flt›r. Hasta iflinde
gayet baflar›l› bir kad›nd›r. Aile iliflkilerinde dikkat çeken tek durum büyük o¤lunun halas›n›n
bak›m›na verilmifl olmas›d›r. Çünkü halan›n çocu¤u olmam›flt›r. Ülkemizde bu türden uygulamalara s›k rastland›¤› göz önüne al›narak bu durumun hasta üzerindeki etkisinin fazla büyük olmayabilece¤i düflünülmüfltür. Ancak hasta kendisi hastanede yatt›¤› sürece küçük o¤lunun da
halas› taraf›ndan bak›lmas›n› beklemifl ama hala
buna yanaflmam›flt›r. Bu nedenle ortaya ç›kmas›
mümkün güçlükler olabilece¤i ak›lda tutulmufltur. Ard›ndan hastan›n hastal›¤›na verdi¤i anlam
ve onunla bafla ç›kma flekli gözden geçirilmifltir.
Sürekli olarak “bununla bafla ç›kaca¤›m, kanseri
yenece¤im” demesi dikkat çekici bulunmufltur.
Bunun için moralini yüksek tutmaya çal›flt›¤›n›
ifade etmektedir. Ancak, kanser gibi büyük bir
sorunun üstesinden gelmek üzere yola ç›km›fl
bir insan›n gözlerinde beklenen heyecan ve bilgi açl›¤›n› sergileyen yo¤un sorgulama hali hastada yoktur. Hasta ile görüflme sonlan›rken uyku ve ifltah sorunu olup olmad›¤› sorulmufl, al›nan yan›tlar üzerine uyku sorununu çözmek
üzere antidepresan önerilmifl ve bir sonraki görüflme için hastaya konsültasyon talep etti¤inde
kendisinin tekrar ziyaret edilece¤i söylenmifl ve
görüflme sona erdirilmifltir. Görüflmenin ard›ndan seansa kat›lan tüm hekimlerle birlikte konu
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leyece¤imiz ve birlikte yorum yapaca¤›m›z söylenmifltir. Bu türden ani affektif de¤iflimler major
depresyon için kurald›fl›d›r. Buradan hastan›n
ciddi bir moral bozuklu¤u içinde oldu¤u, bunun
ise ancak psikoterapötik giriflimlerle çözümlenebilece¤i anlafl›lm›flt›r. Sonuçta hastaya belirli aral›klarla psikoterapötik amaçl› ziyaretler planlanm›flt›r. Bir sonraki görüflmede hasta bir rüyas›n›
anlatm›flt›r. Rüyas›nda büyük o¤lu ile birlikte
evine girmek istemektedir. Ama evin giriflindeki
merdivenleri ç›kacak gücü yoktur. Hasta bunu
anlat›rken ilk akla gelen art›k hastaneden ç›kamayaca¤›, çocuklar›yla birlikte, yaflamlar›n› geçirdikleri yuvaya bir daha dönemeyece¤i akla
gelmifltir. Bu düflünce bende derin bir hüzün yaratm›flt›r. O duygu ile bafla ç›kmadan, hastaya
yönelik yo¤un sempatiyi çözümlemeksizin herhangi bir yorum yapmamam gerekti¤ini bildi¤imden bir süre sessiz kalmay› tercih etim. Ard›ndan hastan›n kendi yorumunu sordum. “Evime art›k bir daha gidemeyece¤imi düflünüyorum” dedi. Evi ile ilgili an›lar›n› aktarmas›n› istedim. Daha çok büyük o¤luyla ilgili an›lar›n› aktard›. Belli ki o çocu¤a sahip olamaman›n, onu
halas›na teslim etmenin verdi¤i ac›y› yafl›yor ve

rüyas›nda ona yeniden sahip olmay› arzu ediyordu. “Peki” dedim “eve giremiyorsun da, o s›rada neredesin?” “Apartman›n bahçesindeyim”
dedi. Bahçeyle ilgili an›lar›n› sordum. Bahçeyi
çok sevdi¤ini, hatta en büyük hayalinin bahçeli
bir ev sahibi olmak oldu¤unu söyledi. “Belki de”
dedim “eve girmek istemiyorsun. Ama di¤erleri,
mesela çocuklar›n bunu istiyor diye düflünüyorsun”. Bu yoruma kat›ld›¤›n› söyledi. Eve bir daha gidemeyece¤ini düflündü¤ünü söyledi¤i andaki hüzün yerini umuda terk etti. Sanki art›k
bahçede kal›p do¤a ile tümüyle bütünleflmeyi ister gibiydi... ‹ki hafta sonra hasta spontan olarak
ziyaret edildi¤inde evine ç›kar›ld›¤› ö¤renildi.
Bizden herhangi bir talebi olmam›flt›. Semptomatik olarak gayet iyi durumdayd›.
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