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GİRİŞ
bu tür olaylarda etkili bir yanıt oluşturabilmek için
çalışmaların ve planlamaların sektörler arası, disiplinler
arası ve ülkeler arası işbirliği sağlayacak nitelikte olması
gerekmektedir (Noji, 1997; Oflaz, 2007; Uzun ve ark.,
2000).

Felaketler doğal ya da insan eliyle ortaya çıkabilen,
şiddeti ve büyüklüğü itibariyle rutin işlemler ve devletin
kaynakları ile çözümlenemeyen, fazla sayıda ölüm,
yaralanma ve çevre zararına yol açan durumlardır. Bir
felaket ya da afet durumunda toplumun tümü ya da
çoğunluğu durumdan etkilenmiştir, olağan hizmetler
cevap vermeye yetmemektedir ve dışarıdan yardım
gerektirmektedir. İster insan kaynaklı ister doğal olsun
günümüz
dünyasında
felaketlerin
sıklığı
artmış
görünmektedir. Eskiyle karşılaştırıldığında farklı olan bir
durumda bir yerde bir felaket ortaya çıktığında dünyanın
diğer bölümlerinin de bundan etkilenmesidir. Günümüzde

Felaketler yaşandığında sağlık hizmetleri de en iyi
şekilde sürdürülmesi gereken hizmetlerden biridir.
Felaketin tipi ve süresi, sağlık hizmetleri bakış açısıyla
ortaya çıkan hastalık ve yaralanmaların göstergesi olması
açısından önemlidir ve sunulacak hizmetin niteliği ve hızı
konusunda bilgi vermektedir.
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Felaketlerin öncesinde ve sonrasında yaşanan farklı
fiziksel sorunlar ve hastalıklar olmakla beraber (sellerde
boğulmalar,
bulaşıcı
hastalıklar;
depremlerde
yaralanmalar, kırıklar vb) aşırı stresle ilgili belirtiler her tür
felakette
ve
felaketlerin
her
aşamasında
görülebilmektedir. Travmatik stres, felaket sırasında ve
sonrasında maruz kalanların ve hizmeti sunmaya
çalışanların işlevselliğini ve hizmetin niteliğini önemli
ölçüde etkileyen, üzerinde durulması gereken önemli bir
durumdur. Bu nedenle felaketler öncesinde psikolojik hazır
oluşluğu sağlayacak bilgiler ve eğitimler, hizmetin sunumu
sırasında işlevselliğin devamını sağlamak açısından
önemlidir (Noji, 1997; Oflaz, 2001; Oflaz, 2007).

Ruhsal travma yaratan olaylar, kişinin yaşamı ve
fiziksel bütünlüğü yanında dünyadaki yeri ve kendisi ile
ilgili değerlerini de tehdit eder, insanın kendine ve evrene
duyduğu temel güven duygusunu sarsar. Felaket
öncesinde kendini yeterli ve etkili hisseden bir insan
felaket sonrası özsaygı ve güven duygularında ani bir
aşınma yaşar. Kendini değerli ve güvende hissetme,
dünyayı anlamlı ve kabul edilebilir görme, diğer insanları
iyi ve yardımsever bulma, kırılmazlık ve incinmezlik gibi
duygular tehdit altında kalır. Birey dünyayı tehlikeli,
kendisini de yetersiz olarak algılamaya başladığında bu
düşünce “kontrol kaybı” algısına neden olur. Kontrol
kaybının neden olduğu korku, çaresizlik ve umutsuzluk
duyguları ise depresyon ve anksiyete ile birlikte tablonun
süreğenleşmesine neden olmaktadır (Çervatoğlu-Geyran,
2000; Epstein, 1989; Sercan, 2000; Şahin, 1995; Yiğit,
2000).

Ruhsal Travma ve Travmatik Stres
Doğal afetler (deprem, sel vb), savaşlar, cinsel ya
da fiziksel saldırıya uğrama, işkence görme, kaçırılma,
trafik kazaları, yaşamı tehdit eden bir hastalık tanısının
konulması, ölü bir vücut ya da vücut parçasını görme gibi
zorlayıcı ve kişinin baş etme yeteneğini aşan olaylar,
ruhsal açıdan travmatik olaylardır. Bu tür olaylar, insanın
gündelik deneyimlerinin dışında kalan, belirli bilişsel
şemalara oturmayan, dolayısıyla da anlaşılmaz olan
olaylardır. Bu nedenle yaşandığında kişi ve toplumlarda
kısa ya da uzun dönemli psikolojik etkiler bırakırlar (Aker,
2000; Çervatoğlu-Geyran, 2000; Foa, 1999).

Fizyolojik belirtiler

Bilişsel belirtiler

Yorgunluk

Hafıza kaybı

Bulantı, Kusma

Konsantrasyon

Baş ağrısı

dağınıklığı

Aşırı terleme

Objeleri

İnce motor tremorlar
Titreme, Tikler

Felaketlerden hemen sonra bireysel özelliklere göre
değişse de genel olarak “anormal durumlara verilen
normal yanıtlar” olarak kabul edilen ortak bazı
reaksiyonlar yaşanmaktadır (Bremner, 1999). Ortaya çıkan
ilk tepkiler bir hastalık belirtisi değildir travmatik yaşantı
sonrasında görülebilecek doğal reaksiyonlardır ve
fizyolojik, bilişsel, duygusal ve davranışsal belirtiler olarak
sınıflandırılabilmektedir:

güçlüğü/dikkat

Emosyonel belirtiler

Davranışsal belirtiler

Anksiyete

Uyku bozuklukları

Üstesinden

gelememe

Kolayca ağlama

duygusu

Madde kötüye kullanımı

Yas

Uygunsuz espriler (ölüm

(Anomia)

Kurbanlarla özdeşleşme

hakkında)

Dikkat süresinin kısalması

Depresyon

Yürüyüşünde/hareketlerind

Diş gıcırdatma

Karar verememe

Kendine ve başkalarına zarar

e değişiklik

Kas ağrıları

Hesap yapamama

geleceği beklentisi

Aşırı tedirginlik

Baş dönmesi

Önemli sorunlar karşısında normal

Irritabilite

Ritüeller

durumlarmış gibi davranma

Suçluluk hissetme

Olay yerini terk etmeye

isimlendirememe

Konfüzyon

isteksizlik
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sıkıntı hissetme, her an tetikte hissetme, çabuk sinirlenme
ve öfke patlamaları ile olayın tekrar tekrar hatırlanmasının
en fazla görülen belirtiler olduğu belirtilmektedir. En erken
ortaya çıkan belirtiler, uykuya dalma güçlüğü, çabuk
sinirlenme ve öfke patlamaları, her an tetikte hissetme ve
uykuyu sürdürme güçlüğüdür. Geç ortaya çıkan belirtilerin
ise olayın önemli yönünü hatırlamama, insanlardan
uzaklaşma ve geleceğinin kalmadığı duygusu olduğu
belirtilmiştir. Bu belirtilerin önemi, kişiyi en fazla rahatsız
eden, sorunları ile baş edemediğini, yardıma ihtiyaç
duyduğunu gösteren ve kliniğe başvurmalarına neden
olan belirtiler olmasıdır.

Normal sayılmakla beraber bu belirtiler dikkatle
izlenmeli ve belirtileri gösteren kişiler yardım almaya
yönlendirilmelidir.
Araştırmalar
travmatik
olayları
yaşayanların yaklaşık olarak %80’inin baş etmeyi
başardığını, %10-30 gibi az bir grupta bazı bozuklukların
ortaya çıktığını göstermektedir (Brom ve ark., 1993;
Özcankaya, 1996; Smith, 1990). Farklı çalışmalarda
toplumun %5-15‘inin hastalığın subklinik formlarını
yaşadığı; travmatik olay yaşamış risk gruplarında, yaşam
boyu prevalansın %5-75 arasında değiştiği belirtilmektedir
(Breslau ve ark., 1991; Breslau ve Davis, 1992; Davidson
ve Connor, 1999; North ve ark., 1999; Özcankaya ve
Acar, 1996; Perkonigg, 2000).

TSSB’u olan kişiler yaşamlarını karşılaştıkları
olumsuz deneyim ve onun sonuçlarına göre düzenlemeye
başladıkları için giderek yaşam kaliteleri bozulmaktadır
(Aker, 2000; Erol ve Öner, 1999). Klinik tabloda belirtilerin
bireyden bireye ve zaman içinde aynı kişide farklılık
gösterdiği bilinmektedir. TSSB gelişiminde ve seyri
sırasında zamanla ortaya çıkan değişikliklerin baş etme
stratejilerindeki değişim ile bağlantılı olduğu ileri
sürülmektedir (Eriksson ve Lundin, 1996). Akut dönemde
probleme dönük yöntemler, destek arama, kendini
suçlama ve olumluya yönelme gibi baş etmeler
kullanılırken, kronik TSSB’ da daha çok gerilimi azaltan
tekniklerin kullanılmaktadır (Bremner, 1999; Kuiper ve
ark., 1989; Spurrell ve McFarlane, 1993).

Stresörün kişi için öznel bir anlamının olması, stres
kaynağı ile karşı karşıya kalma süresinin uzaması,
stresörün ani ve katastrofik olması, insanlar tarafından
oluşturulması, ölüm tehdidi içermesi, fiziksel yaralanma ile
birlikte olması, gaddarlık ve insanlık dışı bir olayı içermesi,
çok sayıda kişinin maruz kalması; başka birinin ölümüne
ya da ölüm tehdidi altında kalmasına, yaralanmasına ya
da yaralanma tehdidi altında kalmasına şahit olma; aile
üyelerinin şiddete maruz kalarak öldürülmesi, ağır
yaralanması, ölüm ya da yaralanma tehdidi altında
kaldığını öğrenme gibi özellikler travmanın şiddetini
arttıran etkenler olarak sayılmaktadır (Başoğlu, 1992;
Carlier, 2000; Çervatoğlu-Geyran, 2000; Joy ve ark.,
2000).

Kronik ve gecikmiş biçimleriyle önemli bir
psikososyal sorun oluşturan TSSB uygun şekilde tedavi
edilmediğinde, madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı,
yeme bozuklukları, kompulsif kumar oynama, fobiler, suç
davranışları, depresyon, bayılma nöbetleri, obsesif
kompulsif
bozukluk
ve
psikotik
ataklar
ile
maskelenebilmektedir. Ayrıca kişiyi olduğu kadar
çevresindeki kişileri de olumsuz etkilediğinden erken
dönemde uygun ve yeterli bir biçimde ele alınması
önemlidir (Clark, 1997; Çorapçıoğlu-Özkürkçügil, 2000;
Davidson ve Connor, 1999; Fortinash ve Holoday-Worret,
1999; Kaya ve Sungur, 1997).

Travma sonrasında gelişen olumsuz yaşam
olayları da travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) riskini
artırmakta ve belirtilerinin direnç kazanmasına neden
olmaktadır. Bunlar travmanın tekrarlaması, aileden
ayrılma, yeni bir yere yerleşme, barınma sorunları, işsizlik,
sosyal çevrenin ve sunulan hizmetlerin kaybı gibi
sorunlardır. Toplumun destek hizmetlerinin yetersizliği,
yaşanan felaketten bir biçimde kişinin sorumlu tutulması
ve travmaya uğramış kişinin yaşadığı felaketten dolayı
kendini suçlaması gibi inanç ve düşünceler de uyum
sağlamayı zorlaştırır. Ayrıca, kültürel faktörler de TSSB’na
yakalanma olasılığında, ifade edilişinde ve tedaviye
cevabında önemli rol oynamaktadır (Boscarino, 1995;
Çervatoğlu-Geyran, 2000; Erol ve Öner, 1999; Özcankaya,
1996; Sungur, 1999).

Felaketlerde Hemşirelerin Psikolojik Yardım
Sorumluluğu
Hemşireler, felaketler olduğunda normal koşullarda
olduğu gibi hasta ve yaralılara birebir bakım sağlamanın
yanında triaj, hizmetlerin organizasyonunda liderlik etme,
güvenliği sağlama, eşgüdüm sağlama, psikolojik yardım

Yılmaz’ın (1995) çalışmasında, toplumumuzda
TSSB tanısı alan kişilerde, olayı hatırlatan durumlarda
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sağlama ve risk faktörlerini belirleme ve önleme gibi
önemli rol ve sorumluluklar taşımaktadır. 250.000 kişinin
evsiz kaldığı Andrew kasırgası sırasında ve sonrasında afet
planını ve personel kaynaklarını en iyi kullanabilen
profesyonel grubun, hemşireler olduğu; boşaltılamayan
hastanede hastalarla birlikte
kalan hemşirelerin,
korkularını kontrol altında tutabildikleri ve hastaların sakin
kalmasını sağladıkları belirtilmiştir (Florida Nurses
Association, 1992; Oflaz, 2007). Bu bağlamda bakıldığında
hemşirelik ekibinden bir ya da birkaç kişinin hastane afet
planlaması komitesinde yer alması ve hemşirelik ekibinin
kendi içinde de felaket ya da kriz durumları için planlarının
olması ve krize yanıt ekiplerinin belirlenmiş olması
hizmetlerin devamı için önemlidir (Kalayjian, 1994;
Vanarsdale, 2000).

önlemek için gerçeğe yakın egzersizler yaptırma, liderlik
eğitimleri önemlidir.

Keşif aşaması ise hizmet sağlayıcılar ve felaketi
yaşayanların yıkımın derecesinin farkına vardığı ve
verilecek hizmetin hızla planlandığı, koordinasyonun
yapıldığı dönemdir. Kurtarma aşaması ise birçok kişinin
travmatik stres tepkileri göstermeye başladığı dönemdir.
Bu aşamada görülen reaksiyonlar “felaket sendromu”
olarak adlandırılır ve girişim olarak bireyin izolasyonu
önlenerek söylentiler kontrol edilmeye çalışılır. Felaketin
olduğu anda ve hemen sonrasındaki bu iki aşamada
fedakârca ve kahramanca davranma yaygındır.
Düzeltme
aşaması
uzun
vadede
tekrar
yapılandırmayı içerir. İyileştirme ve normalizasyon
çalışmalarını kapsar. Bu aşamada (bir haftadan 3-6 aya
kadar olan süre) yardımlaşma ve paylaşma artar. Sosyal
bağlanmaların en yüksek olduğu dönemdir (balayı
dönemi). İyileşme aşaması ise teknik olarak, hayatta
kalanlar için hatıraların oluşturulması ve var olmayı
sürdürmeyi kapsar. Bu aşamada daha çok duygusal
gelgitler yaşanır. Girişim olarak ruh sağlığı hizmetlerinden
konsültasyon alma önerilmektedir. Öfke, huzursuzluk,
keskinlik-sertlik ya da iyileşme ve destek beklentilerinin
karşılanamaması gibi durumlar ortaya çıkar. İyileşme
sonrası aşamada yas sürecinin tamamlanması beklenir.
Birey felaket öncesine göre yeni bir tarzda ve farklı
seviyede işlev görmeye başlar. Bu aşamada uygun destek
kaynaklarının sağlanması önemlidir. Fiziksel olduğu kadar
duygusal yatırımların yeniden düzenlenmesi ve oluşması
(felaketten birkaç yıl sonra) söz konusu olur.

Hemşireler felaketten zarar görmüş bireyler için
doğru bilginin elde edileceği potansiyel bir kaynak
olduklarının farkında olmalı ve bu nedenle de felaket
hazırlığı ve yanıtı için gereken basamakları öğrenmelidirler
(Kalayjian, 1994; Uzun ve ark., 2000). Hemşirelerin
fiziksel bakımın gereklerini bilme uygulama yanında diğer
bir sorumluluğu da felaket anında ve hemen sonrasındaki
kurtarma ve ilk yardım faaliyetleri sırasında ve sonrasında
felaketten zarar gören bireylerin yaşadığı sıkıntı ve acıları
tanıma, psikolojik ilk yardım yapma ve psikiyatrik belirtileri
tanımlamadır (Oflaz, 2007; Stanley, 1990). Önceden
hazırlıklı olmak, yani olabilecek ya da karşılaşılabilecek
güçlükleri bilmek ve onlara karşı donanımlı olmak, kontrol
duygusu sağlayan ve yardım etmeyi kolaylaştıran en
önemli faktördür. Bu nedenle bir felaketin psikolojik
tepkileri, davranışları ve müdahale tipini değiştiren
aşamalarının
özelliklerini
bilme,
her
aşamada
uygulanabilecek girişimler konusunda hazırlıklı olma ve
hizmeti planlayabilme için önemlidir (Barash, 1990;
Campion, 1999; Ragaisis, 1994; Rose, 1995):

Bu aşamalarda her bireyin kendi hızında ilerlediği
ve tepkilerin kişiden kişiye değiştiği unutulmamalıdır.
Felaketlerden sonra erken değerlendirme ve çabukluk
anahtar faktörlerdir. Zaman geçtikçe topluluk ruhu
parçalanırken kaynaklar boşalmakta, değişim motivasyonu
azalmakta ve hafif belirtiler kronikleşmektedir. Olaydan
hemen sonra, kayıp yaşayanlar, yaşlılar, ağır şekilde
yaralananlar, psikiyatrik öyküsü olanlar, çocuklar, düşük
sosyoekonomik durumu olanlar, çoğul travmaya maruz
kalanlar ve sosyal destek sistemleri zayıf olanlar gibi
yüksek riskli grupları tanımlamak yararlı olacaktır.
Yardımcı olabilmek için toplumun içinde yer alan güçleri
tanıma ve kullanabilme de önemlidir. Bir toplum ne kadar
fakir ya da hazırlıksız olursa olsun kendine özgü güçlere

Felaketin yaklaştığı haberinin olduğu aşama uyarı
aşamasıdır. Bu aşamada bireysel algılara göre davranılır
ve koruyucu tedbirler hazırlanır. Ancak deprem gibi
felaketlerde önceden bir uyarı olması olanaksızdır.
Önceden uyarısı olan felaketlerde tehdit aşaması,
bireylerin direktiflere göre hareket etmeye başladığı
dönemdir. Bu dönemde direktiflere uygun davranılmasını
sağlamak ve paniği önlemek önemlidir. Uyarı ve tehdit
aşamalarında
tepkiler
apatiden
paniğe
kadar
değişebilmektedir. Bu aşamalarda doğacak olumsuzlukları
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sahiptir. Bu güçleri tanımlamak ve toplumu güçlendirmek
için kullanmak, sağlık çalışanlarının sorumluluğudur.
Örneğin, güçlü aile bağları, mizahın terapötik kullanımı,
geleneksel törenler-cenaze vs- gibi faktörler yardım
sağlamada önemlidir (Oflaz, 2007).

durumlar için kullanılabilir hale getirmek önemlidir.
Hastanın uyuma dönük baş etme davranışları
cesaretlendirilmeli, alkol alma gibi uyuma dönük olmayan
baş etme davranışları desteklenmemelidir. Bu yaklaşım,
felaket yaşayan kişinin güçlü yönlerini hatırlamasına ve
onları tekrar kullanmasına yardım eder. Patolojik belirtiler
ortaya çıksa da çıkmasa da travmaya maruz kalan
bireylerin dikkati anlamlılık duygusuna yönelmekte ve bir
amaç bulmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle tam olarak ne
olduğunu ortaya çıkarmak ve tepkileri bir başkası ile
paylaşmak kişinin uyumunda önemli bir fark yaratmaktadır
(Buck, 1991; Decker, 1993; Erol ve Öner, 1999; Sercan,
2000).

Deprem gibi büyük felaketlerin ardından yaşanan
kayıplar tek yönlü değildir. Bunlar sevilen kişilerin, yuvanın
ve alışılan günlük ortamın kaybıdır. Her şeyden önce
kişinin varlığını sabit kılan ve insana bir tarihi olduğu ve
dolayısıyla yaşam duygusu sağlayan mekan duygusu yok
olduğunda, birey kendini boşlukta hisseder (Akşit ve ark.,
1997; Bland, 1997; Erol ve Öner, 1999; Şahin, 1994). Bu
nedenle, felaketin hemen ardından, kişiler uyumaya,
dinlenmeye ve kendilerini rahat ifade edecekleri
arkadaşları ve aile üyeleri ile birlikte olmaya teşvik
edilmeli, normal günlük yaşam aktiviteleri sürdürülmelidir.
Bu noktada, hemşirelerin sağladığı bakım ve destek, tıbbi
tedavi kadar önem taşımaktadır (Buck, 1991; Jabez,
1993; Stanley, 1990). Bireyin emosyonel tepkilerini
anlamak ve kabul etmek iyileşme süresini kısaltan ve
doğal iyileşmeyi hızlandıran önemli faktörlerdir. Travma
yaşamış birey, ağlamaya ve duygularını ifade etmeye
cesaretlendirilmelidir. Felaket sonrasında yapılacak olan
rahatlama (debriefing) grupları toplumsal duyarlılık ve
destek sağlar, kendi kendine yardım teknikleri için
malzeme oluşturur ve ruhsal bakım ihtiyacını tanımlamaya
yardım eder. Ayrıca kişilerin destek ve yardım sağlayacak
olan ilişkilerin başlatılmasına ve eski ilişkilerin yeniden
düzenlenmesine ve bu konuda cesaretlendirilmeye
gereksinimi vardır. Hemşireler sahip oldukları iletişim bilgi
ve becerisi ile travma yaşantısı ile ilgili duygu ve
düşüncelerin ifade edilmesini sağlayarak, bireyin bu
yaşantıları içe almasını ve böylece yaşamda tekrar
ilerleyebilme becerisini kazanmasını sağlayabilirler.

Travmatik olay yaşayan kişilerle çalışacak kişilerin
unutmaması gereken önemli konulardan biri de bu
kişilerin, yardım arama ve sunulan yardım tekliflerini kabul
etmekte güçlük yaşama özellikleridir. Bu nedenle
iletişimde öncelikli olan güven ilişkisinin kurulmasıdır.
Ancak güven oluşturmak kişinin kaçınma, yabancılaşma ve
hatta başkalarından şüphe duyma davranışları nedeniyle
zor olabilir. Yargılayıcı olmayan ve olayı, olayın olduğu
koşullar içinde değerlendiren bir yaklaşıma gereksinim
duyarlar. Yaşanan travmanın doğasına göre hemşirenin
kendini büyük yaralanmalar, büyük yıkımlar ve acı içeren
korkutucu öyküler dinlemeye hazırlaması gerekmektedir.
Hemşire bunları tolore edemediğinde kişi, travma
nedeniyle yaşamında ortaya çıkan kayıp ve değişiklikler ile
ilgili olarak çalışamayacaktır. Eğer kişi, travma yaratan
olay ve belirtiler arasındaki bağlantıyı kuramıyorsa
hemşire, semptomların olayla bağlantısını açıklamalıdır.
Travma yaşayan kişinin diğer bir özelliği de öfke gibi
duygularını sözel ifade etme ihtiyacı duymasıdır. Bu
duygular uzun bir süre görmemezlikten gelinir ya da
bastırılır ve birey bunlarla yüzleşmekten korkabilir
(Kalayjian, 1994).

Travma ile ilgili durum ele alınırken sadece
travmayı konuşmak yeterli değildir. Zaman zaman buna
ara verilmeli ve günlük yaşamında, kişi için stres kaynağı
olan kişiler arası ilişkileri ya da işle ilgili problemler gibi
durumlarda ele alınmalıdır. Kişiler, anksiyeteleri ile baş
etmelerine yardım edecek yöntemler konusunda eğitime
ihtiyaç duyarlar. Baş etmenin kolaylaştırılması için ilk
basamağın bilgilendirme olduğu unutulmamalıdır. Diğer
bir girişim de baş etme yöntemlerinin tanımlanmasıdır.
Bireyin daha önceki baş etme yöntemlerini hatırlamasına
ve bu konuda bilinçlenmesine yardım etmek ve yeni

Travma yaşamış kişi ile çalışırken amaç, kişinin
kurban rolünden, yaşamına devam edebilen birisi
konumuna geçmesini sağlamaktır. Başka bir deyişle “bu
olay yüzünden artık her şey bitti” konumundan “bu olay
bana bir şeyler öğretti ve yaşamıma devam edebilirim”
konumuna geçmeyi sağlamaktır. Problem çözme
davranışlarının geliştirilmesi ve bu davranışların gündelik
stres durumlarının çözümünde kullanılması, kişinin çevresi
üzerindeki kontrolünü arttırabilir. Bu nedenle travma
sonrasında kişinin olayları önceden kestirebildiği bir ortam
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içinde bulunması önemlidir. Bu kontrol sosyal ve duygusal
desteklerin olduğu ve kontrol edilebilir bir çevrede
sağlanabilir. Destekleyici bir çevrenin kişinin yaşamını
stabilize edebileceği, beklenmedik ek streslere tampon
oluşturacağı
belirtilmektedir.
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