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Ana başlıklar

 Şiddet tanımı

 Kadına yönelik şiddet 

 Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet

 Ruhsal hastalıklar ve şiddet

 Şiddete psikiyatrinin bakışı
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Şiddet

 Şiddet, kişinin bedensel ve/veya ruhsal 

bütünlüğüne zarar veren bir davranışın 

varlığıyla tanımlanır.
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Şiddet artıyor mu?

 Toplumda genel olarak şiddetin artması 

 Algının ve farkındalığın değişmesi

 Politikalardaki değişiklik

 Sağlık politakalarındaki değişim
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Şiddet oranları

 Farklı ülkelerde farklı oranlar 

 Fiziksel şiddet ortalama %7-15

 ABD’de yüksek, doğuda düşük

 Servislerdeki şiddetin %25’i fiziksel
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Kadına yönelik şiddet

 Ülkemizde doğum dönemindeki şiddet oranları 

ortalama %5

 Dünya verileri ile uyumlu
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Sağlık Çalışanı

 hasta 

 hasta ailesi 

 meslektaşları 

 diğer sağlık çalışanları tarafından 

yapılan şiddete maruz 

kalabilmektedir.
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Fiziksel şiddet en sık olarak

 Psikiyatri

 Bakım evleri

 Acil servis 

(Edward KL ve ark. 2014) 
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Son 20 yıldaki bulgular

 Topluma oranla şiddet oranları 5 

kat daha yüksek (ECA, 1989)

 İsveç’te yürütülen 30 yıllık izlem 

çalışmasında benzer bulgular 

(Hodgins ve ark, 2002)

 Sadece madde kullanımı varsa 

(Elbogen ve Johnson, 2009)
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 Alkol, madde kullanım bozukluğu 

ve aşırı kalabalık acil risk faktörleri

(Brunetti ve Bambi 2013)
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 Toplam 136/145 asistanın asistanlık 
süresince 

 %42.6’sının sözel

 %2.9’unun fiziksel

 % 44.1’inin de hem sözel hem de fiziksel 
şiddete uğrarken, 

 %15.9’unun hafif, orta veya ağır şekilde 
yaralandığı

 Yalnızca %10’unun herhangi 
bir şekilde şiddete maruz 
kalmadıkları
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 Saldırıda bulunanların çoğunluğu 

hasta yakınları 

(Adaş ve Elbek 2008)
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Hüseyin ATEŞ, Seray AKBAĞ, Büşra DOĞAN,

İlkyaz SAĞUŞ, Murat Can KARABURUN 

Giriş ve Amaç:
Son yıllarda ülkemizde hekime yönelik şiddet olayları artış

göstermektedir.Projemizde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri

Kliniği’ne başvuran hastaların hekime yönelik şiddete eğilimlerini

etkileyen faktörleri belirleyerek,bu alanda yapılacak çalışmalara katkı

sağlamak amaçlanmıştır.

Gereç ve yöntem:
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniği’ne başvuran 165

kadın 135 erkek olmak üzere gelişigüzel örnekleme yöntemiyle seçilen

toplam 300 hastaya Şubat-Mart 2013 aylarında anket uygulanarak veri

toplanmıştır.

Tanımlayıcı tipte olan bu araştırmada,verilerin değerlendirilmesinde Ki-

Kare ve Mann Whitney-U testleri uygulanmıştır.

Sonuç ve Tartışma:
Şiddet eğilimi ile eğitim,gelir düzeyi,alkol kullanımı arasında

anlamlı ilişki bulunamamıştır.Bu bilgi literatür bilgileriyle

örtüşmemektedir.

1 .derece yakını sağlık çalışanı olan hastalarda şiddet eğilimi

oldukça düşüktür.Uygulanan şiddetin daha çok sözlü şiddet

olması hipotezimizle ve literatürle uyuşmaktadır.

Şiddet uygulama sebepleri arasında,hem uygulayan

hem de uygulamayan hastalarda,muayene için uzun

süre beklemek önemli oranda yüksektir.Bu anlamda

bakanlığın muayene ve tetkik sonuçları için

beklemek süreleri, ayrıca hekim başına düşen hasta

sayısı konusunda gereken düzenlemeleri yapması

hekime yönelik şiddet olaylarının azalması için yol

almamıza ciddi katkı sağlayacaktır.

Kaynakça:
1. Aydın B., Kartal M., Midik Ö., Buyukakkus A. (2009). Violence

against General Practitioners in Turkey. Journal of Interpersonel

Violence,2009;24-12.

2.Hobbs R., Keane U. (1996). Aggression against doctors: a

review. Journal of the Royal Society of Medicine, 1996; 89: 69-72.

3.Coverdale J., Gale C., Weeks S Med Law (2009) 28:451-459.,

Turbott S. (2001). A survey of threats and violent acts by patients

against training physicians. Medical Education, 2001; 35:154-159.

Teşekkür:

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı’na ve 

Ankara Üniversitesi Etik Kurulu’na çalışmaların yürütülmesi için 

Bulgular:
Ankete katılan hastaların %23’ünde hekime yönelik şiddet isteği

saptanmıştır;bunların %58’i evlidir,%33.3’ü lise mezunudur.

Gelir düzeyi,eğitim düzeyi ve alkol kullanımı ile şiddet uygulama isteği

arasında anlamlı ilişki bulunmamaktadır.

Hastaların %6.7’si şiddet uygulamıştır;bunların tamamı sözlü şiddettir.

Bunların %72.7’si erkek,%27.3’ü kadın hekime yöneliktir.

Hastalardan,ailesinde 1. derecede yakını sağlık çalışanı olanların

şiddet uygulama isteği anlamlı olarak daha düşüktür.( p<0,001)
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Ruhsal hastalıklar ve şiddet

 Ruhsal hastalıklarla şiddet 

arasındaki ilişki uzun süredir 

tartışılmaktadır ancak bu konuda 

tam bir görüş birliği henüz 

oluşmamıştır

 Ruhsal hastalığı olanlar daha 

agresif mi?

 Tanı şiddet davranışını öngörebilir 

mi?
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Tanı şiddet ilişkisi

 Paranoid şizofreni?

 Antisosyal kişilik bozukluğu?

 Borderline kişilik bozukluğu?
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Saldırıya Uğrayanla İlişkili Etkenler

 Saygısız ya da otoriter-buyurgan 

davranışlar hastaların saldırgan 

davranışını alevlendirebilir 

 Personelin eğitim yetersizliği 
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Şiddete Psikiyatrinin bakışı

 Şiddetin insan saldırganlığının bir türü 

olduğu belirtilebilir.

 Saldırganlık

 Öfke

 Şiddet
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 İnsanlarda öfke ve saldırganlık yaratan

durumlar, hayvanlarla karşılaştırılamayacak 

kadar çeşitli, karmaşık, bir başka deyişle 

“insana özgü”

 Kültür, dil, din, aile, eğitim, bireysel özellikler 

gibi çok çeşitli özellikler yer alır
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 Bir saldırganlık türü olarak öfke ve benzeri duygular, 
saldırganlık veya şiddet davranışına dönüşebilir

 Bastırma mekanizmalarının etkisiyle, yol açtıkları içsel 
uyarılmışlık sürse de, davranış ve çevre ile iletişime hiç 
bir yansımaları olmadan hatta saldırgan düşlemler 
düzeyine ulaşamadan tamamen denetim altına 
alınabilirler.
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 Biyolojik içgüdülerin, toplum ve kültür içinde nesne 

ilişkileri üzerinden simgesel anlamlar kazanmasının bir 

sonucu olarak, hayvanlardaki gibi içgüdüsel 

gereksinimlerin engellenmesiyle açıklanamayacak çok 

çeşitli “insana özgü” öfke, saldırganlık veya şiddet 

nedenleri ortaya çıkar. 

 Bu nedenler, hayvani içgüdülerin doyumunun ötesinde, 

toplumsallaşmanın, insanlaşmanın, kültürel bir varlık 

olmanın getirdiği özdeşimler, özlemler, kimlikler gibi 

narsisistik kurgularla ilgilidir.
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 Birey kendisine yönelik olarak da şiddet 
uygulayabilir, intihar veya kendine zarar verme
bu tür bir şiddet davranışıdır. 

 Ruhsal hastalık nedeniyle ortaya çıkan 
psikopatolojik şiddet, bireysel etkenlerin ön
planda olduğu bir şiddet türüdür. 

 Birey, hastalığı veya bilinçdışı kaygı ve 
korkuları nedeniyle kendisine veya çevresine
şiddet uygular. 
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Şiddetle ilgili kuramlar

 Şiddetn insan doğasında bulunur

 İnsan doğasında bulunan olumlu içgüdüsel 

şiddet çeşitli nedenler dolaysıyla olumsuza 

dönüşür

 Şiddet çevreden öğrenilir
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Freud

 Şiddet insan doğasında bulunur

 Bilinçaltında temel olarak saldırganlık ve cinsellik 

içgüdüsü vardır

 Saldırganlık içgüdüsü kişinin kendisine yönelmesiyle 

mazoşizme, diğerlerine yöneldiğinde ise sadizme neden 

olduğunu ileri sürüp insanın saldırganlık içgüdüsünden 

arındırılamayacağını belirtmiştir
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Nörobiyolojik yaklaşım

 Şiddetin insan doğasında bulunur; nörobiyolojik 

yaklaşım.

 Bu yaklaşıma göre şiddet organizmanın 

salgıladığı bazı salgılara bağlı olarak ortaya 

çıkmakta ve şiddetin nörobiyolojik yönü 

psikolojik yönünden önce gelmektedir.  
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Evrimci yaklaşım; 
Eysenck ve Gray 

 Saldırganlığı evrimsel süreçte insanın 

kazandığını ve içselleştirerek doğasına kattığı

 Şiddet diğerlerinin kaynaklarını ele geçirme, 

kendini savunma, düşmanları caydırma 

amacıyla geliştirilmiş bir çözüm yöntemidir
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Le Bon

 Saldırganlık güdüsünün toplumların doğasında 

bulunduğunu ileri sürmüş ve bunun ırksal 

bilinçaltı vasıtasıyla aktarıldığını savunmuştur.
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René Girard

 Şiddet sadece özne ile nesne arasında olan bir şey 
değildir. 

 Aynı nesneyi birden fazla özne arzulayınca çatışma 
çıkmaktadır. 

 Öznenin bir nesneyi arzuladığını ifade etmesi veya ona 
yönelmesi diğer öznelerde aynı nesneye karşı arzu 
uyandırmaktadır. 

 Arzuların bir nesneye yönelmesi çatışmayı kaçınılmaz 
kılmaktadır. 
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Jung

 Şiddeti arketiplerle açıklamış ve şiddetin kaynağı 
olarak gölge arketipini göstermiştir. 

 Birey, toplumun bir üyesi olmak için gölgenin bu 
yönlerini bastırması ve evcilleştirmesi gerekir. 

 Kişinin bilinçli dünyasında işler yolunda gittiği sürece 
gölgedeki kötü unsurlar bilinç dışında etkisiz olarak 
durmaktadırlar. 

 Ancak işler yolunda gitmeyip kişinin zorlandığı bir 
durumda gölge egonun kontrolünden çıkmakta ve 
gölgedeki kötü unsurlar etkinleşerek saldırgan 
davranışlara neden olmaktadırlar.
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Adler

 Üstünlük arzusunu korumak için insan 

doğasında olumlu şiddet bulunduğunu fakat 

saldırganlık içgüdüsünün insan doğasında 

bulunmadığını savunmuştur. 

 Ona göre saldırganlık üstünlük arzusunun 

yara alması sonucu ortaya çıkmaktadır. 
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 Öz-saygısının zedelendiğini, kendisinin 

değersizleştiğini hissetme, suçlanma, yoksun 

kalma ve geriye atılma gibi durumlarda kişi 

saldırganlaşır. 
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 Bireyin narsisizmini nelerin yaralayabileceği yani 
onda hangi uyaran veya davranışların öfke ve 
saldırganlığa yol açabileceği sorunu da, son derece 
“insana özgü” bir sorundur. 

 Bu nedenle saldırganlık “insana özgü”leştikçe 
nedenleri karmaşıklaşır
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 Şiddetin sosyolojik, psikolojik, 

ideolojik, politik, kültürel, biyolojik, 

psikopatolojik vb. çeşitli nedenleri 

bulunmaktadır.
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Şiddet önlenebilir

 Aile

 Eğitim

 İletişim

 Yasal düzenlemeler
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Teşekkürler


