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Semptomların Yorumlanmasında 
ve Yardım Aramada Sosyal 

Etkiler
Psikososyal Rehabiliyasyon

4. Hafta

Semptomların yorumlanması

• Semptomlar vücutta yaşanan çeşitli değişikliklerin etiketlenmesinden 
ibaret değildir. Hastalığın tıbbi olarak sınıflandırılmasının yanı sıra, aynı 
zamanda düşündüğümüzü, hissettiğimizi ve nasıl davrandığımızı da 
etkiler.

• Kültür, bireylerin geçmiş deneyimler, hastalık inançları ve temsilleri 
gibi semptomlara atfettiği anlamları etkileyecektir.

• Fiziksel bir duyum “belirti” olarak algılandığında, bir kişinin hasta 
olduğuna inanmasına neden olan şey nedir? Kişinin yaşadığı belirtiler 
ile aklındaki hastalık modeli eşleştiğinde, kişi yaşantısını bir hastalık 
olarak algılar.

Semptom yorumlamada kültürel etkiler

• Bazı kültürlerin üyelerinin hastalık nedenlerini doğa 
üstü olaylara, örneğin kötü ruhlara, ilahi cezaya vs
atfedebilirler.

• Batılılaşmış kültürler bağımsız bir sorumluluk duygusu 
sağlar, yani sorumluluk bireyin üzerindedir. 

• Afrika kültürlerinde, Çin ve Japon kültürlerinde sağlık 
ve hastalıklar, sağlık ve hastalığın etkileri bakımından 
daha kolektif ve karşılıklı olarak algılanırlar.

• Sonuç olarak, farklı kültürler geniş ölçüde farklı inanç 
sistemleri ve hastalığa karşı farklı tutumlar ve tepkiler 
gösterebilir.

Bireysel farklılıklar ve semptom yorumu

• Bir semptom bir kişiyi gündelik hayattan koparıp yatağa düşürürken, 
başka bir kişi aynı semptomu yaşantılayıp gündelik hayatını 
sürdürebilir. Neden? Bu, semptomun yorumlanmasındaki kişisel 
farklılıklardan kaynaklanmaktadır.

• Kişi bu semptomu önceden de yaşadıysa ya da yaşayan birini 
gözlemlediyse, bu kişinin yorumunu değiştirecektir. Daha önce hiç 
yaşamadığı ve etrafında hiç görmediği/duymadığı bir semptomsa, kişi 
daha fazla endişelenebilir ve etkilenebilir.
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'Benlik' ve kimliğin hastalık algısı ve yorumlama 
üzerine etkisi
• Çoğu insan içeriğe (örneğin öğrenci / partner / kadın) bağlı olarak 

çeşitli sosyal kimliklere sahiptir ve semptomların yorumlanmasının bir 
kişinin mevcut öne çıkan sosyal kimliğine bağlı olarak değişmesi 
beklenmektedir.

Hastalığın nedensel atıfları

• Atıf modelleri, bir kişinin bir olayı 'nedenini' nerede bulduğuyla 
ilgilidir. Sağlık psikolojisindeki nitelikler üzerine yapılan araştırmaların 
çoğu, kalp krizi geçirmiş olanlar gibi 'hasta popülasyonları' ele 
almaktadır.

• Sebebin nitelikleri yanlış olabilir ve bunun tıbbi yardım isteme 
davranışı üzerinde etkileri vardır; örneğin, orta yaşlı bir adam, 
deneyimlediği göğüs ağrısını kalp problemleri yerine hazımsızlığa 
bağlayabilir; veya inatçı baş ağrıları strese bağlı diye düşünülür, oysa 
altta yatan bir tümörden kaynaklanıyor olabilir.

Semptomlara cevap verme: 
Planlama ve önlem
• Tıbbi bakım aramaya yönelik ilk adım, kişinin bir hastalığın 

semptomlarına sahip olduğunu kabul etmesiyle başlar ve bu adımın 
gerçekleşmesi biraz zaman alabilir.

• İnsanlar çoğu zaman bir hastalıkları olduğunu kabul ettiklerinde, 
hastalığı ya kendi buldukları ilaçlar/bitkisel karışımlar vs ve dinlenerek 
tedavi etmeye çalışır ya da kendiliğinden geçmesini beklerler.

• Bir dizi araştırma, hastalıkların dörtte birinden azının bir doktor 
tarafından görüldüğünü göstermektedir.

Hastalık davranışı

• Hastalık davranışı; hasta olan ve ilaç arayan kişiyi karakterize eden 
davranış, örneğin ilaç alma.

• Hastalık davranışı, dinlenmeyi, kendi kendini tedavi etmeyi ve yardım 
aramayı, kişinin sağlık durumunu belirlemeye çalışırken aldığı destek 
ve gayrı resmi tavsiyeleri de içerir.

• Birçok kişi, bir semptomun ilk deneyiminde doktora gitmek 
konusunda isteksizdir ve bunun yerine önce genellikle arkadaşlar, 
akrabalar veya meslektaşlar da dahil olmak üzere sahip oldukları bir 
tavsiye sisteminden tavsiye alırlar. Bu nedenle belirtiler her zaman 
doktora gitmeyi motive etmek için yeterli değildir.



19.10.2019

3

Gecikme davranışı

• Gecikme davranışı, bireyin sağlık danışmanlığı isteğindeki gecikmesine 
işaret eder. Safer, Tharps, Jackson ve ark. (1979) üç karar verme 
aşamasını tanımlamıştır:

1. Değerlendirme Gecikmesi
2. Hastalık Gecikmesi
3. Araçsal Gecikme

Üç Gecikme Aşaması

• İlk aşamada, bir kişi bir semptomu veya semptomları algılama 
temelinde hasta olduklarını söyler - bu karara varmadaki gecikmeye 
'değerlendirme gecikmesi' denir.

• Daha sonra, kişi tıbbi yardıma ihtiyaç duyup duymadığını değerlendirir 
ve buna karar vermek için geçen zaman 'hastalık gecikmesi' olarak 
adlandırılır.

• Son aşamada, birinin tıbbi yardıma ihtiyacı olduğuna karar vermek ve 
aslında bu karara varmakla randevu almak ya da hastaneye 
başvurmak arasında geçen süre geçerlidir. Buna ‘araçsal gecikme' 
denir.

Yardım alma davranışını 
geciktiren bazı unsurlar
• belirtilere alışmak,
• yenilmez hissetmek (gerçekçi olmayan iyimserlik)
• hiçbir şeyin yapılamayacağına inanmak
• korku

Semptom tipi yardım arama davranışını nasıl 
etkiler?
• Görülebilir, ağrılı, yıkıcı, sık ve ısrarcı olan belirtiler genellikle eyleme 

geçmeye neden olur. Bir semptom, örneğin kızarıklık, kendisi ve başkaları 
tarafından kolayca görülebiliyorsa, tedavi arayışında daha az gecikme olur.

• İnsanlar semptomlarının ciddi olduğuna inandıklarında, semptomun 
olağandışı olduğunu düşündüklerinde (örneğin, «böyle bir semptom başka 
hiç kimsede yok gibi görünüyor») ve tıbbi müdahale yoluyla kontrol 
edilebileceği veya tedavi edilebileceği düşündüklerinde harekete geçerler.

• Semptomlar arkadaşlarıyla ve aileleriyle normal ilişkileri tehdit ettiğinde 
veya düzenli faaliyet veya etkileşim kalıplarını bozduğunda insanlar 
genellikle profesyonel yardıma başvurur.
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Semptomun yeri yardım arama davranışını 
nasıl etkiler?
• Semptomun yerleşiminin tıbbi yardım alma davranışını etkilediği 

gösterilmiştir.
• Örneğin, ısrarcı baş ağrıları, tıbbi yardım almadan önce arkadaşlarınızla ve 

ailenizle iyi bir şekilde tartışılabilir, bunun için bir arkadaşınızdan da tavsiye 
isteyebilirsiniz. Böyle bir durum için tıbbi yardım almak da daha kolay 
olacaktır. 

• Ancak pek çok kişi ısrarlı bir kaşıntı veya genital bölgede bir yumru için aynı 
derecede rahat hissetmeyecektir ve yardım istemekte zorlanacaktır.

• Vücudun bazı bölümleri diğerlerinden daha rahat konuşulabilmektedir. Bu 
sebeple hastalığın semptomlarının vücutta ortaya çıktığı yer, yardım alma 
davranışını etkiemektedir.

Algılanan semptom prevalansı

• Hastalığın prevalansına dair algı, bu hastalığa dair tıbbi yardım almaya 
değip değmeyeceğine dair algıyı da etkilemektedir. 

• Kişi bir hastalığı yaygın olarak değerlendirdiğinde bu hastalığın daha az 
ciddi olduğunu düşünüyor. Tanıdığı başka kişilerde de bu hastalık 
varsa, durumun daha az ciddi olduğunu düşünüyor.

• Bu kimi zaman olumsuz sonuçlara yol açabilir. Tip 2 Diyabet gibi bazı 
hastalıklar oldukça yaygındır ancak sonuçları bakımından da oldukça 
ciddi hastalıklardır ancak hatalı olarak hasta tarafından «herkeste olan 
önemsiz bir hastalık» olarak değerlendirilebilir. 

Gecikmenin finansal nedenleri

• Bazıları için, resmi teşhisi takiben hasta rolüne sığınmak, bir kişinin normal 
görev ve sorumluluklarından zaman aşımına uğramasına izin 
verebileceğinden çekici bir seçenek olabilir.

• Bununla birlikte, bazı insanlar hasta ilan edilmek istememektedir. Bunun 
şöyle sebepleri olabilir:
• sosyal olarak kendileri için doğurabilecekleri etkiler nedeniyle (Eğer 

hasta olursam bu partiye nasıl katılabilirim? Hastaysam kim çocuklara 
bakacak?)

• mesleki olarak (eğer hastalık izni alırsam geri döndüğümde iş yüküm iki 
katına çıkacak. Hasta olursam işe benim yerime bir başkasını alırlar mı?)

• maddi olarak (Hastalık yaparak ücretleri veya fazla mesai ödemelerini 
kaybetmeyi göze alamam)

Cinsiyet ve gecikme davranışı

• Kadınlar genellikle sağlık hizmetlerini erkeklerden daha fazla 
kullanırlar  (semptom algısı bölümünü hatırlayalım). Bu, içsel 
durumlara ve bedensel sinyallere, cinsiyet sosyalleşmesine veya sosyal 
desteklerini daha iyi kullanmalarına bağlanabilir. 

• Tıbbi yardım aramadaki cinsiyet farklılıkları, iki cinsiyet tarafından 
sağlıkla ilgili davranışa verilen farklı anlamların bir sonucu olarak 
ortaya çıkabilir.
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Başka insanların gecikme davranışına etkisi

• İnsanlar genellikle, kendi sosyal ağlarında yer alan ve güvendikleri 
kişiler  tarafından teşvik edildiklerinde veya aynı problemi yaşamış 
diğer kişilerin yönlendirmesiyle tıbbi yardım almak için harekete 
geçerler.

• Birçok kişi aynı zamanda arkadaşlarından veya aile üyelerinden yardım 
almak için 'izin' ister. Bu açıkça bir izin istemek şeklinde olmasa da 
sözlü veya sözsüz bir onaya ihtiyaç duyarlar.

• Bu onay yoksa harekete geçerek yardım aramak için isteksiz 
olurlar. Örneğin hasta olan bir kişi 'kimseyi rahatsız etmek istememek' 
sebebiyle problemlerinden söz etmeyi ya da tıbbi yardım aramayı 
geciktirebilir.

Tedavi inançları ve gecikme davranışı

• Kişinin bir tıp kurumundan yardım alması için şu iki unsurun bir araya 
gelmesi gerekir: Ciddi bir hastalığının olduğuna inanması ve bu 
hastalığın modern tıp tarafından tedavi edilebileceğine inanması.

• Öte yandan günümüzde pek çok kişi modern tıbbın tedavi 
yöntemlerine dair şüphe ve endişe duyarak bazı alternatif yöntemlere 
baş vuruyor. Bunlar bazen akupunktur gibi geleneksel yöntemleri 
içerirken bazen de geleneksel olmayan homeopati gibi yöntemleri 
içeriyor.

• Bu yöntemlerin bir kısmı kişinin tedavisine herhangi bir katkı 
sağlamadığı gibi tedavi alma davranışını geciktirerek ve maddi bir 
zarar vererek uzun vadede sağlığı olumsuz da etkileyebiliyor.

Korku, inkar ve gecikme davranışı

• Korku ve endişe, sağlık hizmeti arayışındaki gecikmeyle tutarsız bir 
şekilde ilişkilendirilmiştir. Doktorlardan, tedavi prosedürlerinden veya 
tıbbi ortamlardan korkma, sağlık hizmetlerini aramayı geciktirebilir.

• Sağlık tehditlerine bir başka cevap da inkar etmektir. İnkar edenlerin 
genellikle azalmış semptom algısı ile yardım aramada daha fazla 
gecikme gösterdikleri gösterilmiştir.

• Sağlık durumu ya da hastalık sonuçları hakkındaki gerçek dışı iyimser 
inançların, inkar davranışını artırarak önleyici sağlık davranışını 
azalttığı düşünülmektedir.


