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Psikokutan Dermatozlu Hastaya Yaklaﬂ›m
Approach to the Patients with Psychocutaneous Disease
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Özel say›m›z›n baﬂ›ndan bu yana iki dermatolog ve iki
psikiyatr›n yorum ve önerilerini okudunuz. Psikiyatrlar
bu konuda teorik bazda bizlerden çok daha donan›ml› ve bilgililerdir ve ﬂüphesiz tedavide bizden çok daha
baﬂar›l› olacaklard›r. Bunlar›n yöntemlerini ve seçeneklerini de yaz›lar›n içinde bol bol okudunuz. Oysa bu
hastalar›n ço¤u her zaman psikiyatra ulaﬂamaz, en psikiyatrik olanlar›, yani delüzyon ve artefakt vb ise hiç
ulaﬂamaz. Bunun anlam› ise iﬂ baﬂa düﬂtü, hastalar›n
tan›lar› tamamen, tedavileri de önemli ölçüde bize bakar durumda demektir. Becerebilirsek psikiyatri iﬂbirli¤i do¤al olarak en güzeli olacakt›r.
Psikokütan dermatozlu hastalar›n tan› ve tedavisi,
uzun ve ince bir yoldur. Her iki taraf için de sab›r isteyen ve zaman alan bir süreç oldu¤u için uzun bir
yoldur. Tan› ve tedavinin her an›nda yanl›ﬂ bir ad›m
atarak hastay› elden kaç›rmak mümkündür, bu nedenle de hem iyice ince, hem de kaygan bir yoldur.
‹lk kural, hastan›n güvenini sa¤lamakt›r. Hastaya kendisi ve hastal›¤› hakk›nda konuﬂabilmesi için ﬂans tan›mak ve sab›rla, ilgiyle dinlemek gerekir. Dikkatli bir
muayene de çok önemlidir. Fakat hastaya ﬂefkatlice,
özenle dokunmak tüm bunlar›n hepsinden daha
önemlidir. Deri hastal›¤› olan hastalar›n neredeyse
hepsi kendilerini kirli, suçlu ve toplumdan itilmiﬂ hissederler ki, psikokütan dermatozlu hastalarda bu his çok
daha fazlad›r. Hastaya sevgi ve ﬂefkatle dokunmak
tüm bu olumsuz duygular›n azalmas›na ve hastan›n
özgüveninin yeniden geliﬂmesine yard›mc› olur. Bu dokunma, “Biz seni seviyoruz, sana güveniyoruz, senden
tiksinmiyor, ürkmüyoruz ve sen toplumda yaln›z de¤ilsin” anlam›na gelir. Bu noktada dokunman›n ﬂekli ve
dozu çok önemlidir, e¤reti, yapmac›k olmamal›,buna
karﬂ›l›k taciz boyutuna da varmamal›d›r!
Hastan›n güvenini kazanmak için “Transfer Reaksiyonu” da kullan›labilir. Burada hekim kendini güve-

nilen aile bireylerinden birinin yerine koyabilir ve
hastan›n yönlendirilmesi, etkilenmesi kolaylaﬂ›r. Anne, baba rolü, eﬂ veya sevgili rolü hastan›n yaﬂam›ndaki eksikliklere göre yararl› olabilir, fakat özellikle
eﬂ, sevgili rolünün s›n›r›n›n denetimi çok zor bir roldür. Ayr›ca bu reaksiyon bazen ailede k›z›lan, nefret
edilen bir bireyi ça¤r›ﬂt›rma nedeniyle tam tersine
doktorun reddine kadar gidebilir.
Hastalar›n hastal›klar› hakk›nda e¤itilmesi çok önemli ve yararl›d›r. Özellikle, derideki olay›n yaln›zca bir
hastal›k oldu¤u, bir ceza olmad›¤›, bir gizli, mecazi
anlam taﬂ›mad›¤›, kendilerinin bir yans›mas› olmad›¤› anlat›lmal›d›r.
Dermatolog için bundan sonraki ad›m, hastan›n psikiyatra yönlendirilmesi veya do¤rudan takibi noktas›ndaki seçimdir. Delüzyonlu, artefaktl› hastalar› psikiyatra göndermek olanaks›zd›r. Obsesyonlu, fobik
hastalarda da çok zordur. Psikosomatik grup ve kendine zarar vermeyle seyreden gruplar iyi bir yaklaﬂ›mla, tüm hastalar için olmasa bile raz› edilebilir. Bizim ülkemiz de dahil, baz› bölgelerde psikiyatra gitmek deli damgas› yeme tehlikesi taﬂ›r. Bu yüzden
dermatologlar belli bir psikiyatrik baza muhakkak
sahip olmal›d›r. En iyi yol ise, bu hastalar› deneyimli
dermatolog ve psikiyatrlar›n oldu¤u gruplar içersinde kabul ve takip etmektir.
‹ster grupla, ister yaln›z baﬂ›na, bu hastalar› dinlemek, tan› koymak, takip ve tedavi etmek çok fazla
çaba, sab›r, sezgi, bilgi, ustal›k ve do¤ald›r ki, çok
fazla sevgi ister. Biz bunlar›n tümüne “Hekimlik Sanat›” diyebiliriz ki, iyi uyguland›¤›nda ç›kan eserler,
onca de¤er biçilen di¤er sanat eserlerinden hiç de
aﬂa¤› de¤ildir.
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