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Hastalıklarla baş etme süreci, genel olarak kendini hasta hissetme ve bir takım 

belirtiler gösterme, doktora başvurma, tedavi önerilerini alma ve uygulama şeklinde bir 

sıralama izler. Sürecin bu şekilde işlemesi beklense de bu, her zaman bu kadar kolay olmaz. 

İlaç almayı unutmak, “sigarayı bırak” der diye doktora yanlış bilgi vermek, kendini iyi 

hissettiği anda ilaç almayı bırakmak, prospektüsteki yan etkileri okuyup ilacı almamak ya da 

bırakmak, arkadaş tavsiyesiyle ilaç kullanmak ya da eski tedaviden kalma ilacı kullanmak gibi 

bazı düşünce ve davranışlar yukarıda belirtilen sıralamayı bozar. Herkesin hastalıktan uzak 

kalma, sağlıklı olmayı sürdürme, hasta olduğunda bir an önce iyileşme motivasyonu vardır. 

Aynı zamanda iyileşmeye engel olacak gibi görünen bazı davranışları yaygın olarak 

gösterirler. Bu çelişkinin sebepleri nelerdir ve çözümü ne olabilir? 

Bu sorunun cevabı, sağlık psikolojisi araştırmaları tarafından incelenmiştir. Sağlık 

psikolojisi, hastalık ve sağlık konularının psikolojik yönünü inceleyen bir alandır. Psikolojinin 

bir alt alanı olan sağlık psikolojisinin başlıca ilgi alanları, hastalıkların tanı, tedavi ve önleme 

çalışmaları, stresin fiziksel etkileri, stresle baş etme, kronik hastalıkların psikolojik yönü ve 

sağlıklı beslenme, sigara içme gibi sağlık davranışlarının incelenmesidir. Bu alanlardan biri 

yardım alma, doktora gitme, doktorun tavsiyelerini uygulama konusudur. Buna göre, hasta 

olma ve tedavi alma sürecinde aşağıdaki etmenlerin etkileri görülebilir:  

Önceki deneyimler: Eğer önceden öğrenilen bir deneyim varsa bu durum tavsiyelere 

uyma konusunda etkilidir. Örneğin, baş ağrısı için önerilen ilaç, baş ağrısını gerçekten 

azaltmışsa ileride tekrar ağrıdığında ilaç içildiğinde geçeceğini deneyimle öğreniriz. Eğer kötü 

bir deneyim yaşanmışsa bu da olumsuz yönde etkiler. Örneğin, baş ağrısı geçsin diye alınan 

ilaç sonrası kötü bir mide bulantısı yaşanmışsa bu kez ileride aynı ilacı alma olasılığı azalır. 

Bunun yanısıra, sahip olunan alışkanlıklar ve rutin düzen de öğrenilmiştir. Bir değişim 

gerektiğinde buna uyum sağlamak zaman alacaktır. Örneğin, yeni tanı almış bir diyabet 

hastası, gün içinde kan şekerini ölçmeye zaman içinde alışacaktır çünkü bu onun günlük 

rutininde olmayan yeni bir davranıştır. 

Düşünceler, inançlar ve atıflar: Herkes hastalık, sağlık, tedavi, hastane kavramları 

hakkında bir takım düşüncelere, inançlara ve varsayımlara sahiptir. İlaçlar hakkında olumsuz 

bir tutuma sahip olanların ilaç alma konusunda sorun yaşama ihtimali yüksektir. Tedavinin işe 

yarayacağına inanmak, bu sürecin önemli bir parçasıdır. Atıflar, yani gösterilen belirtilerin 

sebebine dair yorumlar da doktora başvurma ya da tavsiyelere uyma konusunda belirleyicidir. 

Örneğin “yediğim bir şey dokundu” ya da “stresten olmuştur” gibi atıflar belirtileri 

önemsememe ve tedavi almama gibi davranışlara sebep olabilir. Hastalık, sağlık gibi 

kavramlar hakkındaki düşüncelerin yanı sıra bireylerin bir işi yapıp yapamayacaklarına dair 

kendilerine olan inançları da o davranışı deneyip denememe konusunda belirleyicidir. 

Örneğin, sigarayı bırakabileceğine inanmayan biri, bırakmayı denemeye yanaşmayabilir. 

Kişisel özellikler: İnsanların kendi vücutları hakkında düşünceleri, hissedilen kaygı, 

stres düzeyi ve  kişilik özellikleri de belirleyicilerden bazılarıdır. Yoğun duygusal tepki veren 

kişilik özelliğine sahip bireyler sağlık konusunda daha hassas davranabilir ve durumlarını 

olduğundan daha kötü algılayabilirler. Bu kişilik özelliğine sahip olanlar daha fazla sağlık 

şikayetleri olduğunu ifade ederler. Bu konuda sorun yaşama olasılığı daha yüksek olan bir 

diğer grup ise uyma konusunda sorun yaşayan kişiler ile kontrolü her zaman kendilerinde 

tutma isteği duyanlardır. Uzman da olsa başka birisinin kendisi hakkında karar vermesi 

kontrole önem veren kişiler tarafından hayatlarına müdahale olarak algılanabilir, bu durumda 

kontrolü geri kazanmak için ilaç düzenini kendince değiştirme gibi yollara başvururlar. 



Genel bir kişilik özelliği olarak kötümserlik de uyumu azaltan bir etmendir. Çünkü kötümser 

kişilerin tedavinin işe yarayacağına ve iyileşmeye dair inançları iyimserlere göre daha zayıftır. 

Çevresel etmenler: Kişisel özelliklerin, düşüncelerin ve öznel deneyimlerin yanı sıra 

ekonomik durum, ilaçlara erişim imkanı, yakın çevredeki insanların yönlendirmeleri ve 

kültürel yapı gibi çevresel etmenler de tedaviye uyum konusunda belirleyicidir. Maddi 

olanaklara ve önerilen tedaviye ya da ilaçlara erişim olanağına sahip olanların tedaviyi 

uygulama olasılığı daha yüksektir. İnsanların kendi düşüncelerinin önemli olduğu kadar 

çevredekilerin, sevdiklerinin ve görüşlerine değer verdiklerinin inançları da tedaviye uyumu 

etkiler. Düşüncelerine önem verilen kişilerin yönlendirmeleri diğer pek çok konuda olduğu 

gibi tedavi alma konusunda da belirleyici olabilir. İçinde yaşanılan kültür de bu konuda 

etkilidir. Modern tıp yerine geleneksel yöntemlerin yaygın olduğu bir kültürden gelen 

birisinin doktorun önerdiği tedaviye uyma olasılığı düşüktür. 

Doktor-hasta ilişkisinin kalitesi: Gerekli açıklamaları hastanın anlayacağı şekilde 

yapan doktorların hastalarının, tavsiyelere uyma oranı daha yüksektir. Hastaların şikayetlerini 

rahatça ifade edebildikleri ve akıllarına takılanları sorabildikleri, kararlarına güvendikleri, 

kendilerine yeterince zaman ayıran ve ilgi gösteren bir doktorlarının olması tedaviye uyum 

sürecini kolaylaştırır. İlacın etkileri hakkında yeterince bilgi sahibi olmak tedaviye uyumu 

kolaylaştırır. Bunu yapabilecek en yetkili kişi de tedaviyi öneren doktorun kendisidir. 

Hastaları olduğu kadar doktorları ve dolayısıyla hasta-doktor ilişkisini etkileyen daha genel 

bir etmen başvurulan kurumdur. Randevu alma sisteminin düzgün işleyişi, kısa bekleme 

süresi, çalışanların ve hastaların memnuniyetine önem vermesi, hastanenin ya da kurumun 

güvenilir olarak biliniyor oluşu tedaviye uyumda etkilidir. 

Şikayetlerin ve tedavinin özellikleri: Son olarak, hissedilen belirtilerin özellikleri ve 

önerilen tedavinin düzeni ve etkileri de uyum üzerinde etkilidir.  Daha ciddi algılanan 

hastalıkların tedavisine uyma oranı daha yüksektir.  Buna göre, belirtilerin dışardan görünür 

olduğu, yoğun ağrı hissedilen, kişinin günlük hayatını engelleyen durumlarda doktora 

başvurma olasılığı ve önerilen tedaviye uyum artar. Tedavi konusunda ise, tedavi düzeni 

karmaşıklaştıkça, iyileştirici etkileri görülmedikçe ve yan etkiler arttıkça tedaviye uyum 

zorlaşır.  

Amaç tedaviye uyumu kolaylaştırarak tedavinin rahatça uygulanma ve olumlu 

sonuçlanma olasılığını artırmak olduğunda öncelikle durumu doğru değerlendirmek, 

sebeplerini doğru olarak ortaya koymak ve kişiye özel çözüm arayışına girmek önemlidir. 

Eğer uyum sorunu, önceki deneyimler ve düşüncelerden kaynaklanıyorsa bu engel olan 

düşünce ve deneyimleri fark edebilmek ve esnetebilmek önemlidir. Olumlu doktor-hasta 

ilişkileri geliştirebilmek, her iki tarafın da birbirini anlamaya çalışması ile geliştirilebilir. 

Doğru bilgi alma, sorunu aşmak için önemli bir yoldur. İlaç düzenini yazılı hale getirmek, ne 

zaman ve nasıl etkileyeceği hakkında bilgi sahibi olmak, uygulaması zor bazı prosedürleri 

izleyerek öğrenme olanağı sağlamak, aile üyelerinden destek ve yardım almak uyum sorunları 

için etkili olabilir. Hatırlatıcılar kullanmak, uyum sürecinde ödüllendirme kullanımı, önerilen 

tedaviyi hastaya özgü ve onun günlük hayatına uygun hale getirmek ve değişimin adım adım 

bölünerek zamana yayılması uyma konusunda uygulanabilecek bazı yöntemlerdir. Kronik 

hastalıklarda uyum konusunda daha fazla zorluk yaşanabilir, bu gibi durumlarda psikolog 

desteğine başvurulabilir. Özetle, tedaviye uyum, olumlu sonuç alma olasılığını artırır ve 

sağlığı olumlu yönde etkiler. 
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