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Ruh Sağlığını

Olumsuz

Etkileyen

Rahatsızlıklar

Bu sayıda, gençlik ve
yetişkinlikte

karşılaşılabilen  iki
önemli rahatsızlık ile

ilgili bilgileri
bulabilirsiniz... 

                   

   eSPrit /
            Rehberlik Servisi

RUH SAĞLIĞI

Günümüzde  çocukluk  döneminden
yetişkinliğe kadar ruh sağlığını etkileyen pek
çok  durum  meydana  gelebilmektedir.  Bu
durumların  uzun  süreli  devam  etmesi,
kronikleşmeye  başlaması  ve  günlük  hayatı
etkilemesiyle  birlikte  kişinin  ruh  sağlığı
bozulmaya  ve  yaşam  kalitesi  azalmaya
başlar. Zihinsel, duygusal ve sosyal süreçler
olumsuz  etkiler  altında  kalabilir.  Gelin  bu
rahatsızlıklardan iki  tanesini  mercek altına
alalım...

Trikotillomani
Saç ve Kıl Koparma Hastalığı

Bu  hastalığın  bilinen  kesin  bir  sebebi
yoktur.  Bilimsel  olarak  hastalığın
nörobiyolojik  bir  süreç  olduğu  ve  hastalık
gelişiminde genetik faktörlerin de çevresel ve
duygusal  faktörler  gibi  rol  oynadığı
söylenebilir.  Bununla  birlikte  bir  başka
psikolojik hastalığın seyrinde de görülebilir.
Hastalığın  görülmesinde  yaş,  cinsiyet,  ırk
vb.  faktörler  belirleyici  değildir.  Toplum
içinde  görülme  oranı  yaklaşık  %  1-3’tür
Görülme  sıklığı  11-13  yaşlarındandır.  Bu
durum  da  hastalığa  bazı  hormon
değişikliklerinin  sebep  olabileceğini
düşündürebilir.  Ayrıca  kişinin  stresli  bir
döneminde,  önemli  bir  yaşam  olayını
takiben de izlenir. 

Hastalığın  seyrini öngörmek kolay değildir.
Tedavi  edilmeden  uzun  yıllar  sürebilir;
zaman  içinde  şiddetlendiği  ve  azaldığı
dönemler,  tamamen  ortadan  kalktığı  ve
sonra  yeniden  başladığı  dönemler
görülebilir.  Kronik  olarak  ömür  boyu  da
sürebilir.  Bebeklerde  ve  erken  çocukluk
döneminde  kısa  bir  süre  devam  edip
kendiliğinden de sona erebilir. 

Gilles De La Tourette (Turet) Sendromu

Nevrolojik-psikiyatrik  bir  hastalıktır.  Çok
karmaşık  bir  sendrom  olup,  beynin  çeşitli
bölgelerinde ve bunları  bağlayan elektriksel
devrelerdeki  anormalliklerle  ilgilidir.  Esas
semptomları  sürekli  değişen  ve  yoğunluğu
şiddetli bir şekilde değişim gösteren motorik
ve  vokal  tiklerdir.  İlk  görüldüğü  yaşlar
genellikle çocukluk  ve gençlik dönemindedir.
Seyrediş biçimi kroniktir. Tipik belirtiler ise,
yüz, kollar, bacaklar veya gövdede istemsiz
hareketler,  sık  sık,  hızlı  ve  tekrarlayıcı  bir
şekilde  oluşan  hareketler,  tekrarlayan
düşünce  biçimleri,  kelimelerin  tekrarlanan
kullanımı,  kekeleme  ,  dili  dışarı  çıkarma,
anormal  yürüme  biçimleri,  diş  gıcırdatma,
yüz  buruşturma,  boğaz  temizleme,  genital
bölgeye dokunma, müstehcen sözlerin tekrar
tekrar  şekilde  söylenmesi  şeklindedir.
Görülme sıklığı erkeklerde kadınlara oranla
dört kat daha sıktır ve belirtiler genel olarak
gençlik yıllarında daha şiddetlidir. Hastalık
yirmili  yaşlara  doğru  etkisini  kaybetmeye
başlar  Kronik  bazı  belirtiler  yetişkinlikte
kendiliğinden ve tam olarak sona erer.

Teşhis ve Tedavi

Her  iki  hastalıkla  ilgili  belirtilere
rastladığınız  takdirde,  bir  uzmana
danışmanız  ve  bilimsel   tedavi
yöntemlerinden  yaralanmanız  faydalı
olacaktır.  Bu rahatsızlıklar  farklı  uzmanlık
alanlarının  birlikte  çalışmasıyla  da  ele
alınabilir.  Farmakolojik  ve  terapötik  tedavi
yöntemleri  birbirine  eşlik  edebilir.  Doktor,
nörolog,  psikiyatrist,  psikolog  ve  psikolojik
danışmanlar  hastalığın  biyolojik,  nörolojik,
klinik, sosyal ve duygusal altyapısını kendi
uzmanlıklarına göre değerlendirebilir.
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