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Önsöz

Sayın Hastalarımız, 

Sayın Hasta Yakınları,

Şizofreniform bozukluk şeklinde bir psikoz 

teşhisi ile ilk kez karşılaşanlar büyük bir olasılıkla 

kendilerini son derece tedirgin ve hatta umutsuz 

hissedeceklerdir . Şizofreniform bozukluk şeklindeki 

psikozlar hastalıkla ilk kez karşılaşan herkes için bir 

bilmecedir: “Algılamam, düşünce ve davranış biçimim birlikte yaşadığım 

insanlarınkinden farklı olmalı .” 

Sosyal ilişkilere, mesleki gelişime ve sağlığa ilişkin gelecek korkusu baş 

gösterir . Bundan sonra ne olacak? Ancak bu soru ve kaygılar yalnızca 

hastalığa yakalananların değil, kendilerini çoğu zaman aşırı yük altında  

ve yalnız bırakılmış hisseden yakınlarının da kafasını kurcalar . 

Önerilen terapötik yardım olanakları çoğu zaman ya anlaşılmaz ya da 

kabul edilmez . Bu hasta broşüründe size hastalık, hastalığın ardında 

yatanlar ve gerekli tedavi önlemleriyle ilgili bilgiler vermek istiyoruz .

Broşür bu anlamda hastaların ve yakınlarının bu hastalıkla daha iyi başa 

çıkmalarına katkıda bulunacaktır . Verilen bilgiler bir sonraki doktor/

hasta ve doktor/hasta yakını görüşmesi için olasılıkla iyi bir temel 

oluşturacaktır .

Broşürden edineceğiniz bilgilerin size ve yakınlarınıza bu karmaşık ruh 

hastalığıyla ilgili yeni bir bakış açısı kazandırması bizi mutlu edecektir .

Saygılarımızla

Prof . Dr . med . Max Schmauß   



Şizofreninin kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Ancak şurası kesindir ki, hastalığın tek 

bir tetikleyicisi yoktur. Sizde de hastalığın oluşması için birden fazla unsurun bir araya 

gelmesi gerekmiştir. Bunlar örneğin stres, yaşanan ağır deneyimler ya da uyuşturucu 

kullanımı gibi dış faktörlerdir. Ancak aynı zamanda genetik eğilim ve buna bağlı olarak 

şizofreniye yatkınlık gibi iç unsurlar da önemli rol oynarlar.

Sözcüğün kaynağı Yunanca olup, “şizo” (bölünmüş) ve “fren” (diyafram, ruh, zihin) 

hecelerinin bir araya gelmesiyle oluşur ve “Ruhun bölünmesi” olarak çevrilebilir.2  

Terim 20. yüzyılın başlarında İsviçreli psikiyatrist Eugen Bleuler tarafından önerilmiştir. 

Bleuler oluşturduğu bu yeni sözcükle bu hastalığın en güçlü özelliğini vurgulamak 

istemiştir: “Duyumsamada ve düşüncede bölünme”.2

Psikoz genel terimi altında hastalığa yakalananların -birçok durumda geçici olarak- 

düşünce, duyumsama ve davranışlarında gerçeklik duygusunun değiştiği ruh hastalıkları 

anlaşılır. Zaman zaman şizofrenik psikoz ya da şizofreniform bozukluklar grubuna dâhil 

psikoz olarak da adlandırılan şizofreni, psikozlar içindeki en önemli hastalık gruplarından 

birini oluşturur. Bu nedenle “Psikoz” terimi şizofreni hastalıkları için sıklıkla kısa ad olarak 

da kullanılmaktadır.

Şizofreni nasıl oluşur?

Şizofreni ve psikoz terimlerinin kökeni nedir?

4 5

Şizofreni nedir?

Bu, hastalığına ilişkin ilk deneyimlerini tanımlayan bir şizofreni hastasının ifadesi . Bu ifade hastalığın bir 

yönünü göstermektedir – Kimliğin ve kendini bütün bir varlık olarak hissetme becerisinin kaybolması  

(Ben-kargaşası) . 

Yani şizofreni, hastalığa yakalanmış olan sizin kendinizi yabancılaşmış hissetmeniz ve aynı zamanda 

çevrenizin de sizin davranışlarınızı tuhaf olarak algılaması anlamına gelebilir . Bu, yakınlarınızın, eşinizin ve 

arkadaşlarınızın kaygılanmasına ve kendilerini çaresiz hissetmesine yol açabilir .

Şizofreni hastaları gerçeği değişik algılar . Kendi gerçekleri diğer insanlarınki ile çakıştığında acı çekerler .2 

Sosyal bağları zayıflar ve sosyal geri çekilme ve soyutlanma tehdidi ile karşı karşıya kalırlar .

“İşte şizofreni budur” diye bir şey yoktur . Klinik tablo altında görünüm ve belirtileri birbirinden  

son derece farklı olabilen hastalık şekilleri toparlanmıştır .3 Yani hastalardan birinde isteksizlik  

ve hareket yitimi ağır basarken, bir diğer hastada kuruntuya bağlı düşünceler ve halüsinasyonlar  

(sanrılar) öne çıkabilir . 

  Şizofreninin dünya genelinde yaygınlığı %1 civarındadır .4

  Çocukluk çağlarında erkek çocuklar bu hastalığa kız çocuklardan daha sık yakalanırlar .3  

Ergenlik ve yetişkinlik dönemlerinde bu oran eşitlenir .3

  Almanya’da yılda 100 .000 kişide yaklaşık 19 yeni vaka saptanmaktadır – Nüfusa oranlandığında bu: 

Yılda yaklaşık 15 .600 yeni şizofreni vakası teşhisi anlamına gelir .4

Sayılarla şizofreni:

“Sanırım dağılıyorum.  
Kendimi [...] dalgalar tarafından  

sürüklenip giden kumdan bir  
kale gibi hissediyorum.” 1 



““Kuşlar uçuşları ile bana gitmem  

gereken yönü gösteriyorlardı, ya da 

ben yönümü çam kozalaklarının yönüne 

bakarak buluyordum” 2

“Şizofreni” teşhisi tıbben belirlenmiş kriterlere göre konur ve organik hastalıklar dışlanarak 

onaylanır.5 Burada belirleyici olan tek bir semptom değildir, teşhis bir grup dikkat çekici 

nitelik dikkate alınarak konur.3 Bunun hemen ardından vakit geçirmeden kararlı bir şekilde 

hastalığın tedavisine başlanması sizin için önemlidir.6 Çünkü tedavi ne kadar erken 

başlarsa, hastalığınızın seyrine ilişkin öngörüler de o kadar iyi olur.6 Terapötik önlemler 

ve antipsikotikler gibi ilaçlar semptomlarla mücadeleyi, nükslerin önlenmesini ve günlük 

yaşamınıza geri dönmenizi destekler.6 

Teşhis nasıl konur?
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Şizofreniyi erken teşhis etmek

Şizofreni genelde ilk olarak 15 ile 35 yaşları arasında ortaya çıkar . Erkeklerde çoğu zaman ilk kez 20 yaşında, 

kadınlarda ise 25 yaşında görülür . 10 yaşından önce hasta olma olasılığı %0,1 ilâ 1 arasındadır . 15 yaşından 

önce bu olasılık %4’tür .5 Şizofrenik değişiklikler yavaş ilerleyen bir süreç olup birdenbire ortaya çıkmaları 

nadirdir .2 Şizofreni hastalarının %90’ı hastalığın başlangıcından önce veya başlangıcında kendilerini geri 

çeker veya sosyal ilişkilerini tamamen keserler .2 Bunun nedeni çevreye karşı giderek artan ve kendisini 

“bir şeyler oluyor ama ben ne olduğunu bilmiyorum” ya da “bana neler olduğunu söylesenize” şeklindeki 

cümlelerle dışa vuran güvensizliktir .2

Hastalığın tıbbi terminolojide prodromal dönem olarak adlandırılan ilk belirtilerinde çevre tarafından fark 

edilebilen değişikliklerle sizdeki değişiklikler farklıdır . 

Dış belirtiler yaygındır:2

  Kayıtsızlık ve isteksizlik 

  Güvensizlik/tehdit edilme duygusu 

  Uykusuzluk 

  Sosyal geri çekilme

Hastaların yaşadıkları:2

 Korku dolu gerilim 

 Çevrenin gerçek dışı görünmesi 

 İpnotize/telepati yoluyla etki altına alınmış 

olduğunu algılama şeklinde nitelendirilir .



Eksi/negatif semptomlar

 Duyumsamada ve tepki vermede azalma

 İsteksizlik ve ilgisizlik (sosyal geri çekilme)

 Mimik, jest ve hareketlerde azalma

Artı/pozitif semptomlar

Sanrılar

 İşitsel: Tanıdık veya yabancı sesler (eleştiren/azarlayan/emir veren)

 Görsel: Çarpıtılmış çevre deneyimi, renk ve büyüklük algısında değişiklik

 Nadiren: Koku, tat ve dokunma algısında değişiklik

İçeriğe ilişkin düşünce bozuklukları

 Hezeyan: Kısa süreli hezeyanlı düşüncelerden nitelikli hezeyan sistemlerine kadar

 İlişkiye dair algılar: Kişinin tarafsız koşulları kendisi ile ilişkilendirmesi

 Dışarıdan müdahaleleri deneyimleme
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Şizofreninin semptomları

Şizofreni karmaşık ve çok yönlü bir görünüm arz eder . Hastalık belirtilerinin (semptomlar)  

ağırlığı ve dışavurumu farklıdır . Hastalığın zamansal akışı da hastadan hastaya değişir .

Gördüğünüz gibi, her şizofreni hastanın kendisi gibi bireyseldir .

Hastalarda negatif ve pozitif semptomların yanı sıra bilişsel bozukluklar, yani konsantrasyon becerisinde  

veya bellek performansında bozulmalar da ortaya çıkabilir .7   

Davranış ve duygu değişiklikleri

 Hareketlerde dikkat çekici durumlar: Tek bir pozisyonda donup kalmaktan  

kontrolsüz hareketlere kadar

 Heyecan ve huzursuzluk durumları

 Saldırganlık

 Belirgin korku/mutluluk tezahürleri

 Duygusal ifade ile yaşananın birbiriyle uyuşmaması

Karakteristik belirtiler:

Şizofreninin semptomları genel olarak iki büyük semptom grubuna ayrılır:

 Eksi/negatif semptomlar

 Artı/pozitif semptomlar

Negatif semptomlar yaşantıdan bazı şeyleri eksiltir. Örneğin 

duygulanımda azalma ya da sosyal geri çekilme söz konusu olabilir. 

Negatif semptomlar normalde hastalığın daha ilk akut döneminden  

önce mevcuttur (prodromal dönem) ve çoğu durumda sonrasında da 

rezidüel (kalıntı) semptomlar olarak (rezidüel dönem) varlığını sürdürür.

Buna karşılık pozitif semptomlar yaşantıya fazladan bir şeyler katar. 

Örneğin sanrılar ya da hezeyanlar bu kapsam içinde yer alır. Pozitif 

semptomlar özellikle hastalığın akut döneminde ön plana çıkar.
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“Duygularım sanki felç olmuş gibi.
Sonra bakıyorsun yapay hale geliyorlar, 
yani bir çeşit robotluk duygusu.” 2
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Odaktaki konu: Negatif semptomlar

Vurdumduymazlık, isteksizlik ve konuşma yitimi gibi negatif semptomlar şizofrenide önemli özellikler olup, 

diğer psikotik hastalıklarda daha az belirgindir . Bunlar çoğunlukla yaşam kalitenizi ve uzun süreli gidişatı 

etkiler .8 Hastaların %50 ilâ 70’i günlük yaşamlarını etkileyen ve kendilerine çok ağır yük olan en az bir 

negatif semptom geliştirir .7 Negatif semptomlar böylece iş hayatında performansın düşmesine ve sosyal 

etkileşiminizin bozulmasına büyük ölçüde katkıda bulunur . Dışarıdan bakanlar negatif semptomların varlığını 

depresyon semptomlarıyla olan büyük benzerliği sayesinde fark ederler .

Sosyal yetkinlik eğitimi (grup eğitimi yoluyla sosyal becerilerin geliştirilmesi) ve bilişsel davranış terapisi 

(kişisel tutum ve beklentilerle meşgul olma) gibi psikososyal tedavi seçeneklerinin de negatif semptomların 

tedavisi üzerinde belli bir etkisi vardır .8 Örneğin grup eğitimleri ve bunların ön ayak olduğu etkinlikler atıl 

geçen süreleri azaltmada ve bedensel ve zihinsel kapasitenin yeterince kullanılmaması ile mücadelede size 

yardımcı olur . Bu, sizi ve etkilenen diğer kişileri güçlendirir . Böylece arkadaşlarınız ve aileniz ile giderek daha 

fazla ve daha uzun süreli etkinliklere katılabilirsiniz . Bu, sizde yavaş yavaş günlük bir yapının oluşması için 

iyi bir temel oluşturur . Dahası her zaman yardımcı olamasanız da, yakınlarınızın sizinle kuracakları empatik 

iletişim onlar üzerinde de olumlu bir etki yaratır . Sözü edilen bu üç konu hastalığınızın nüksetme oranının 

düşmesine ve semptomsuz sürelerin uzamasına katkıda bulunur .

Negatif semptomların tedavisi zorludur. Ancak yoğun araştırmalar sayesinde artık elde 

daha iyi ilaçlar (antipsikotikler, nöroleptikler) bulunmaktadır. Önceleri yalnızca pozitif 

semptomlar ilaçla tedavi edilebilirken şimdi artık negatif semptomları da azaltan preparatlar 

mevcuttur. Bu modern nöroleptikler şizofreni tedavisinde çok önemli bir gelişme olarak 

kabul edilmektedir. 

Negatif semptomların tedavisi



“En bilinen slogan herhalde “şizofreni seni  

asla yalnız bırakmaz”dır. Korkarak 

söylemeliyim ki, bu ifadenin doğruluğunu 

onaylamaktan başka yapacak bir şeyim yok.” 2
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Hastalığın tipik bir seyri yoktur

“Bir şizofreni diğer şizofreniye benzemez” sözü hastalığın ne denli zorlu olduğunu iyi açıklar . Tanımlayıcı  

olan semptomlardan ya da bunların gelişiminden oluşan bireysel hastalık tablonuzdur . Şizofreni hastalığınızın 

semptomları kalıcı olabileceği gibi, bunların uzun süre ortaya çıkmadığı bir iyileşme süreci de (düzelme)  

söz konusu olabilir .

Stabil rezidüel dönemde özellikle ilaç uygulaması çok önemlidir 
Bu “artık iyiyim” döneminde hastalar ilaç alımını azaltma eğilimi gösterirler ya da ilacı düzenli olarak alma 

konusunda artık pek ciddi davranmazlar . Bu şekilde davranırsanız, ne yazık ki o güne kadar elde ettiğiniz 

başarıları tehlikeye atacak bir nüks olgusunu harekete geçirebilirsiniz . Böyle durumlarda hasta yakınlarından 

ve bakıcı tıbbi personelden oluşan bir ağ destekleyici olabilir . İlaçlarla ilgili sorularınız olması durumunda 

bunları her zaman sizi tedavi eden doktorunuzla güven içinde yapacağınız bir görüşmede kendisine 

iletebilirsiniz .

Şizofreni birbirini izleyen dönemler şeklinde seyreder:9  

Şizofreninin sinsice 
ilerleyen, çoğu kez ilk 
negatif semptomların 
(örn . isteksizlik, sosyal 
geri çekilme, performans 
düşüklüğü) baş gösterdiği 
başlangıç dönemidir .

Prodromal dönem Akut dönem

Akut dönem kendini 
öncelikle belirgin bir 
şekilde fark edilen pozitif 
semptomlarla belli eder 
(örn . hezeyanlar, sanrılar) . 
Hastalar çoğunlukla 
ilk olarak bu dönemde 
tedaviye başlarlar . Tedavinin 
etkisini göstermesiyle 
hastaların çoğunun durumu 
istikrara kavuşur .

Rezidüel (kalıntı) dönem

Akut dönemi çoğu zaman 
negatif semptomların ağır bastığı 
rezidüel dönem izler . Bu dönem 
hastadan hastaya değişir . Bazen 
hiç ortaya çıkmaz, bazen de kalıcı 
olur . Bu bağlamda akut döneme 
nüksetmeler de  görülebilir .  
Modern antipsikotikler ile bu 
nüksler en aza indirilebilmektedir .

+6 ay
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Duygulanım, bellek ve davranış biçimleri - Beyniniz hayati önem taşıyan çok sayıda görev 

üstlenmektedir. Bu organ daha yakından bakıldığında, milyarlarca sinir hücresinden oluşan  

ve sürekli iletişim içinde bulunan bir ağdır. Karmaşık metabolizma süreçleri sinir hücrelerinizin 

birbirleri ile iletişim kurarak sıkı bir ilişki içinde olmalarını sağlar. Vücutta bulunan bir dizi 

haberci madde bu süreçte yer alır. Halen geçerli olan bilgilere göre şizofrenide beyninizdeki 

belli haberci maddelerde dengesizlik söz konusudur.

Sonuç: Beyninizin bilgiyi alma ve bilgi işleme süreçleri bozulur. Antipsikotikler bozulmuş  

olan haberci madde metabolizmasına müdahale ederek sinir hücreleriniz arasında daha 

dengeli bir iletişim sağlayabilir.

Antipsikotikler nasıl etki eder?

Psikoterapi ve sosyoterapinin yardımıyla mevcut kaynaklarınızı etkinleştirmenizi ve özyardım konusunda 

harekete geçmenizi sağlayacak bir yaşam pratiği edinebilirsiniz . Bu terapi olanakları kritik durumlara karşı 

daha güçlü bir direnç (psikolojik sağlamlık) geliştirmenize yardımcı olacağı gibi, tedaviye karşı olan tavrınızı 

da (uyumluluk) olumlu etkiler . Ayrıca özyardım grupları ve bir sosyal psikiyatri servisi de günlük yaşamla 

yeniden bütünleşmenizi kolaylaştırır . Farklı tedavi olanakları günlük yaşamınızı psikiyatri kliniği dışında 

(ayakta tedavi) gerçekleştirme olanağı sağlar ve klinikte kalmanız gereken süreleri kısaltır .

Şunu hafife almayın
İster resim, ister müzik yapmak ya da koşmak, 

hangisi olursa olsun, herhangi bir hobi de 

hastalıkla başa çıkmanıza önemi ölçüde 

katkıda bulunabilir .

Tedavi olanakları

Tedavi olanakları iki yapı taşından oluşur: ilaç tedavisi ve hastaların sosyoterapi ve psikoterapi gibi  

ilaç dışı önlemlerle desteklenmesi .

Ancak her durumda iyi ayarlanmış bir ilaç tedavisi öncelenmelidir . Çünkü şizofrenik semptomlarınızın  

(akut dönemlerde) azaltılması ve düzelme döneminden sonra yeniden ortaya çıkma riskinin (tekrarlama 

riski) engellenmesi ancak bu şekilde mümkündür . Bu amaçla kullanılan ilaçlara antipsikotikler veya 

nöroleptikler adı verilir .

Antipsikotikler 1950’li yıllardan beri kullanılmakta olup, o zamandan beri öncelikle örn . sanrılar gibi  

pozitif semptomların tedavisinde etkin ve etkili oldukları kanıtlanmıştır .  Ancak, aynı zamanda tipik 

antipsikotikler olarak da adlandırılan bu “eski nesil” antipsikotiklerin kısmen güçlü ve rahatsız edici yan 

etkileri de olduğundan, birçok hasta bunları kullanmaktan kaçınmaktadır . Yeni nesil, diğer bir deyişle  

atipik (tipik olmayan) antipsikotikler birçok durumda daha iyi tolere edilebilmekte ve tedaviden daha  

uzun süre yararlanma olasılığını arttırmaktadır . 10,11

Tıptaki gelişmeler sayesinde çok sayıda tedavi seçeneğiniz mevcuttur. Dolayısıyla, sizin 

için bireysel ve hedefe yönelik bir tedavi belirlenebilir. Böylece büyük ölçüde semptomsuz 

olarak etkinliklere yeniden ilgi duyar, onlardan keyif alır ve böylece yaşam kalitenizi 

belirgin bir şekilde yükseltebilirsiniz.10 

Özet:

Atipik antipsikotiklerin başka avantajları da vardır: 
 Atipik antipsikotikler örn. hezeyan ve sanrılar gibi pozitif semptomlar üzerinde tipik  

antipsikotikler kadar etkilidir.10

 Üstelik modern antipsikotikler negatif semptomlar (isteksizlik, ilgisizlik, sosyal geri çekilme,  

duygusal tepkilerde azalma) üzerinde eski tiplere göre biraz daha etkilidir.10



“Kendine güvendiğin anda 
yaşamanın farkına varırsın.”
Johann Wolfgang von Goethe
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Hastalar ne yapmalı?

Hastalar çoğu zaman, çeşitli davranışlarını nihayet açıklayan bir teşhis konduğunda bir rahatlama 

hissederler . Aynı şekilde, isteksizliğinizi ve sosyal soyutlanmanızı yakınlarınızdan daha fazla saklamak 

zorunda olmamak da size çoğu zaman yardımcı olur . Artık şizofrenik deneyimlerinize karşı ilaçlarla ve 

psikolojik destekle ilk kez bir şeyler yapılacaktır . 

Hastalığın nüksetmemesi için aşağıdaki konulara önem vermelisiniz:

 İlaçlarınızı almayı unutma eğilimindeyseniz, uygulamalardan (app) veya hasta 

günlüklerinden yararlanabilirsiniz. Dahası, doğru tablet kullanımına ilişkin bilgiler  

not edebilirsiniz.

 Psikolojik destek kendi davranışlarınıza olan öznel bakışınızı değiştirebilir. Yaşanmış 

olanlarla ilgilenmek ve bunları işlemek kendi algılarınıza (düşünmek, hissetmek) karşı 

daha duyarlı olmanıza katkıda bulunabilir. Böylece, şizofrenik semptomlar arttığında 

daha çabuk yardım alma ve bunlarla mücadele etme yönünde eğitilmiş olursunuz.

 Nüksetme belirtilerini fark etmeniz önemlidir. Bunlar, uyku-uyanıklık ritminin 

kaybolması ve değişen davranış ve deneyimler olabilir.5 Böyle bir durumda ilaçların 

veya psikoterapötik önlemlerin uyarlanması için doktorunuz ile konuşmalısınız.

 Stres yükleyiciler olarak adlandırılan çevresel faktörler de hastalığınızın faal  

duruma geçmesinde rol oynayabilir. Yapılandırılmış bir günlük ritmin yanı sıra sosyal 

etkinliklere katılmanız da süreci olumlu etkiler.5 Bunu yaparken günlük yaşamla 

yeniden iyi bir bütünleşme sağlamak için daima etkinlik düzeyinde dengeyi bulmaya 

dikkat etmelisiniz.
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Hasta yakınları ne yapmalı?

Şizofreni teşhisi siz hasta yakınları için de sarsıcıdır . Ne yapabilirdik, neden daha önce fark etmedik,  

gibi sorular çoğu zaman acı verir . Ama hastalar çoğu kez hastalığı ve belirtilerini gizli tutabilmektedir .2  

Bu yüzden siz hasta yakınları için hastayla ilgili güncel bir tablo oluşturmak zordur .

Aşağıdaki listede bir hasta yakını olarak bu durumla nasıl daha iyi baş edebileceğinizi gösteriyoruz:

 Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen e. V. (Psikolojik Hasta Yakınları 

Derneği) (BApK) gibi özyardım dernekleri hasta yakınları arasında deneyim alışverişi olanağı  

sunar. Örgüt bunun dışında hastaların kardeşlerinin tanışıp deneyim alışverişi yapabileceği  

“Kardeş buluşmaları” düzenlemektedir. Daha fazla bilgiye www.bapk.de adresinden ulaşabilirsiniz.

 Kulağa ne kadar zor gelse de: Hasta yakını olarak kabahati kendinizde aramamalı ya da kendinizi 

suçlamamalısınız. Bu süreç hem çok zorludur hem de dikkatinizi asıl sorundan başka yöne çeker.2 

İleriye bakmak tüm aile ve ailenin birbirine tutunması için daha yararlı olacaktır.

 Hastanıza gittiği yolda olabildiğince eşlik edilmelidir. En iyisi onu desteklemek ve vesayet altına 

almaya çalışmaktan kaçınmaktır Hastalar işbirliği yapmadığında ve hatta düşmanca davrandığında, 

bu aile için kolay olmaz. Siz yine de tüm (terapötik) adımları hastayla birlikte yakından koordine 

etmeyi ve kararlaştırmayı denemelisiniz. Böylece hastaların karar alırken göz ardı edildikleri 

duygusuna kapılmamaları ve gerekli tedavi randevularını ve ilaç almayı unutmamaları garanti edilmiş 

olur. Bu şekilde yakınınız olan kişilerin yaşamlarını yeniden daha iyi kontrol altına alabilmeleri için 

onlara özyardım konusunda yardımcı olursunuz.

 Yükünüzü hafifletmek için yardımı kabul edin: Arkadaşların ve akrabaların anlaşılmaz tepkileri ve 

hastaya yönelik çabalar çoğu zaman yakınların tükenmesine ve ağır bir yük altında kalmasına yol 

açar.2 Bu durumda bir psikoterapistten ve psikiyatristten profesyonel yardım almak sizin için olası bir 

çözüm olabilir.

 Ön yargılara karşı savaşan siz olun: Şizofreni yakınlarına destek sağlayan derneklerde üstleneceğiniz 

bir görev size ve başkalarına yardımcı olabilir. Hasta yakınları böylece hastalara karşı ön yargıların 

yıkılmasına katkıda bulunurlar.

 Böyle bir durumda -zor da olsa- kendinizi, ailenizi ve arkadaşlarınızı ihmal etmemelisiniz. Siz destek 

sağlayıp aynı zamanda hayatın olumlu yanlarını da gösterebilirsiniz. Hasta yakınlarının kendilerine 

nefes alacak bir alan yaratması bu nedenle önemlidir.
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