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Semptom algısı, yorumlama 
ve cevap

Tıbbi ve Psikiyatrik Sosyal Hizmet
3. Hafta

● Hastalandığımızı nasıl bilebiliriz?
● Hepimiz semptomlara aynı şekilde mi tepki veriyoruz?
● Hastalık semptomlarını algılamamızı ve yorumlamamızı ne etkiler?
● Hastalık ile ilgili inançlar yaşam boyunca farklılık gösteriyor mu?
● Hastalık algıları ve yorumlanması sağlık hizmeti aramayı etkiler mi?

Bu tür sorular, insanların hastalıklarla nasıl başa çıktıklarını ve sağlık 
için nasıl araştırma yaptıklarını anlamamız için önemlidir. Gelecekteki 
bir sağlık bakımı uygulayıcısı olarak, bunlar sağlık ve hastalık 
çalışmalarını düşünürken kendinize sormanız gereken sorulardır

Hastalık hissinin nasıl farkına varırız?
● Diğer insanların yorumları “Solgun görünüyorsun”
● Vücut fonksiyonlarındaki değişiklikler (örneğin idrar yapma sıklığı, kalp 

atışı düzensizlikleri), emisyonlar (idrarda kan gibi), duyumlar (örneğin 
uyuşukluk, görme kaybı) ve hoş olmayan duygular (örneğin ateş, ağrı, 
bulantı).

● Değişiklikler bedensel görünüm (kilo kaybı, cilt solukluk) ya 
da işlev (örneğin felç, aksak, titreme).

Rahatsızlık ve Hastalık
● Rahatsızlık : ‘kişi doktora gittiğinde ne hissediyor' yani kişinin normal 

durumuyla karşılaştırıldığında tam olarak iyi hissetmeme deneyimi

● Hastalık: Bir organ, hücre veya dokudaki fiziksel bozukluk

● İnsanlar tanımlanabilir bir hastalığı olmadan rahatsız hissedebilir ve ayrıca 
insanlar bir hastalığa sahip olabilir ve kendilerini rahatsız hissetmezler.
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Son iki haftada aşağıdaki semptomların kaç tanesini yaşamışsınız? Bunlardan 
herhangi biri için profesyonel tıbbi yardım aldınız mı?

● Ateş, bulantı, baş ağrısı, titreme, eklem sertliği, 
aşırı yorgunluk, sırt ağrısı, baş dönmesi, mide 
ağrıları, görme bozukluğu, öksürük, boğaz ağrısı, 
nefes darlığı, göğüs ağrısı

Neden bazılarını değil de diğerlerini algılarken tıbbi yardım 
alıyoruz?

Semptom algı olasılığını artıran bedensel 
göstergelerin özellikleri
● Bedensel göstergeler, hastalık belirtileri olabilir veya olmayabilir. Örneğin, 

terleme bedensel bir göstergedir ve ateşe işaret ediyor olabilir, ancak eğer 
kişi fiziksel bir iş yapıyorsa ter bir hastalıkla ilişkili değildir.

● Bedensel göstergeler tespit edilebilir ve ölçülebilir. Örneğin tansiyonu 
ölçmek mümkündür. Ancak semptom algısı bireyin hissetme biçimi ile 
ilgilidir. Yani ölçümlerden ziyade öznel olan bir durumdur.

Semptom olarak algılanan bedensel göstergeler genellikle:

● Acı verici veya yıkıcı
● Olağandışı
● Kalıcı
● Kronik bir hastalığı olan

Dikkat durumları ve Semptom Algısı
● Bireysel farklılıklar, insanların kendi iç ve dış 

durumlarına verdikleri ilgi miktarından 
kaynaklanabilir. Pennebaker, bir kişinin dikkatinin 
dağınık olduğu durumlarda somatik duyumların 
fark edilme ihtimalinin çok daha düşük olduğunu 
keşfetti.

● Bireylerin dikkat kapasiteleri sınırlıdır, bu nedenle 
iç ve dış uyaranların dikkat çekmek için rekabet 
etmeleri gerekir; bazı durumlarda hemen fark 
edilebilen bir bedensel işaret diğerlerinde tespit 
edilmeden kalabilir.
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“Tıp öğrencileri hastalığı”!
Bedensel belirtilere dikkat çeken dış 
uyaranlar, hastalığa özgü belirtiler 
hakkındaki artan bilginin tıp öğrencileri 
arasında tam olarak bu belirtilerin 
bildirildiği deneyimi üzerine 
görülebilir. Elde edilen seçici dikkat ve 
somatik bilgilerin artması, çalışılan 
öğrencilerin üçte ikisinde “tıp öğrencileri 
hastalığı” olarak adlandırılan şeye yol açtı.

Semptom algısı üzerindeki sosyal etkiler
● İnsanların belirli hastalıkları “kimin yaşadığı” hakkında basmakalıp 

düşüncelere sahip oldukları ve bunun   semptom algısını etkileyebileceği 
gösterilmiştir.

● Örneğin, araştırmalar halkın, erkekleri kalp hastalıklarıyla ilişkilendirdiğini 
göstermektedir. Bu nedenle, kalp krizi hastaları arasında kadınlar, 
bedenlerindeki kalp hastalığı belirtilerini daha geç fark ederler. Bu da 
sağlık hizmeti almalarını geciktirir.

Semptom algısını etkileyen bireysel farklılıklar
Cinsiyet
● Birçok çalışmada hemen hemen her kültürde kadınların erkeklere kıyasla 

bedensel göstergelerin farkına varmakta ve bedenlerindeki değişimleri 
takip etmekte daha ilgili olacak şekilde yetiştirildikleri gözlemlenmektedir. 
Bunun menstürasyonla ilgili olduğu öne sürülse de kesin değildir. 

● Kadınlar, ayrıca, erkeklere kıyasla sağlık hizmetlerinden daha fazla 
yararlanmaktadır. Öte yandan bu semptom algısıyla ilgili olmayabilir, 
bunun sebebi yardım alma davranışını belirleyen toplumsal cinsiyet 
algıları olabilir.
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Duygular
● Ruh halinin semptom algısına etkisi çok önemlidir. Olumlu bir ruh hali 

içinde olan kişilerin kendilerini daha sağlıklı olarak gördükleri ve daha az 
semptom algıladıkları belirlenirken, olumsuz ruh halindeki kişilerin daha 
fazla semptom rapor ettiği, semptomlarını hafifletmek ve kendilerinin 
hasta olduklarına inanmaları konusunda daha karamsar oldukları 
görülmüştür. 

● Olumsuz duygusal durumlar, özellikle endişe veya depresyon, dikkat 
üzerindeki etkisi ile semptom algısını artırabilir, ayrıca önceki olumsuz 
sağlık olaylarının hatırlanmasını artırarak, yeni bedensel belirtilerin daha 
ileri belirtiler olarak görülmesini daha olası kılar.

Bilişsel şemalar ve başa çıkma tarzı

● İnsanların karakteristik olarak dış ve iç olaylara dair nasıl düşündüklerinin 
ve bunlara nasıl tepki verdiklerinin de semptom algısını etkilediği 
gösterilmiştir.

● Örneğin acelecilik, sabırsızlık, düşmanca tutumlar ve rekabetçilik ile 
karakterize bireylerin semptomları algılama olasılıkları daha düşüktür. Bu, 
muhtemelen eldeki göreve yoğun bir şekilde odaklandıklarından veya öz 
zayıflık belirtilerine dikkat etmekten kaçındıkları için olabilir.

● Öte yandan kontrol isteği, ciddi bir sağlık tehdidi fark edildiğinde acil sağlık 
hizmeti arama davranışı ile ilişkilidir.

Yaşam boyu semptom algısı
● Yaşla birlikte iç organların ve bunların işlev ve duyumlarının farkındalığı ve 

deneyimi artar.
● Yaşlanan popülasyonlar, kalp hastalığı, felç, artrit ve meme kanseri gibi 

birçok kronik ve hayati tehlike taşıyan hastalıkların yükünü taşır, ancak bu 
nedenle bedensel durumlarına yönelik dikkatleri azalır ve semptomları 
daha az algılarlar mı? Bunun çok az kanıtı var. Bununla birlikte, yaşlı 
yetişkinlerin algılanan semptomları farklı yorumladıkları ve yanıtladıkları 
görünmektedir.

Hastalık algısı
● Bir semptom algılandığında, insanlar genel olarak hayatlarındaki 

diğer olup bitenden ayrı bir olgu olarak görmezler, ancak genel 
olarak deneyimlerinin diğer yönleriyle ve daha geniş hastalık 
kavramları ile ilişkilendirirler.
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Hastalık Temsilleri
● Hastalık temsilleri, medya aracılığıyla, kişisel deneyim aracılığıyla ve 

aileden ve arkadaşlardan edinilen hastalıklara dair bireysel 
kavramsallaştırmalardır. Belirsiz, yanlış, kapsamlı veya ayrıntılı 
olabilirler, ancak her ne ise, semptomlarla veya hastalıklarla karşı 
karşıya kalanların önleyici davranışlarını etkilerler.

● Hastalık temsilleri, bir kişi bir semptomla karşılaşır ya da bir teşhis 
etiketi alır almaz ortaya çıkarlar, mevcut durumu anlamaya 
çalışmak için önceden var olan hastalık şemalarının (hastalığın 
zihninin temsili) canlanması zihnimizde bir hafıza araştırması 
başlatır. 

Hastalık Temsilleri
1. Hastalığın kimliği: Hastalığın varlığını veya yokluğunu tanımlayan 

değişkenler. Hastalıklar etiket, somut işaretler ve somut semptomlarla 
tanımlanır. Mesela «Üşüyorum ve eklemlerim ağrıyor, sanırım grip 
oldum».

2. Hastalığın sonuçları: hastalığın yaşam üzerindeki algılanan etkisi: fiziksel, 
duygusal, sosyal, ekonomik etki ya da faktörlerin bir kombinasyonu. Kısa 
veya uzun vadeli olabilir. Örneğin, 'Hastalığım nedeniyle bugün spor 
salonuna gidemem' ya da 'Hastalığım nedeniyle erken emekliliğimi almak 
zorunda kalacağım'.

3. Sebep: algılanan hastalık (lar) nedeni. Biyolojik (örneğin mikroplar), 
duygusal (örneğin stres, depresyon), psikolojik (örneğin zihinsel tutum, 
kişilik), genetik veya çevresel (örneğin kirlilik) veya bir bireyin kendi 
davranışlarının sonucu (örneğin aşırı çalışma, sigara içme) olabilir.

4. Zaman Çizelgesi: Hastalığın gelişimi ve süresi için algılanan zaman 
dilimi. Akut (veya kısa süreli, uzun süreli sonuçları olmadan), kronik (veya 
uzun süreli) veya epizodik (veya döngüsel) olabilir. Örneğin, 'Grip 
hastalarımın sadece üç veya dört gün süreceğini düşünüyorum' veya ‘Arada 
bir ağrılarım olacak gibi.' .

5. İyileştirilebilirlik veya kontrol edilebilirlik: Bireyin kendisinin veya 
başkalarının hastalığının ilerleyişini kontrol edip tedavi edebileceğine veya 
sınırlayabildiğine dair algısı. Örneğin, 'Bu ilacı alırsam, semptomları azaltmaya 
yardımcı olur' veya 'Doktor bunu iyileştirebilir' .
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Hastalık temsilleri ve sonuçları
● Başa çıkma davranışı üzerindeki etkileri sebebiyle hastalığın 

sonucunu etkilemesinin yanı sıra, hastalık temsillerinin ayrıca 
aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli sonuçlar üzerinde daha 
doğrudan etkilere sahip olduğu gösterilmiştir:

○ tıbbi tedavi arayışı ve kullanımı

○ semptomlara yönelik duygusal tepkiler

○ kişisel bakım davranışına ya da tedaviye uyumlu katılım

○ hastalık kaynaklı engellilik ve işe dönüş


