
PSİKİYATRİST 

Psikiyatrist, zihinsel sorunların ve duygu bozukluklarının tanısı, tedavisi ile önlenmesi konusunda 

uzmanlaşmış doktordur. Tıp eğitiminin tamamlanmasından sonra en az 4 yıl bu özel alanda çalışıyor. 

Çocuk psikiyatristi, adli psikiyatri, geriatrik psikiyatri ve psikonaliz gibi alt dallarda görev almak isteyen 

psikiyatrist, ayrıca bu dallarda da eğitim görüyor. 

  

  

Görevi nedir? 

Psikiyatrist, insanların sürekli kaygı, sıkıntı ve endişe gibi duygusal gerilimleriyle başa çıkmalarına 

yardımcı oluyor. Öncelikle rahatsızlığın altında organik bir neden olup olmadığını ve ilaç tedavisine 

gerek duyulup duyulmadığını saptıyor. Sonra da bu tür duyguların ortadan kaldırılmasına yönelik 

tedaviyi belirliyor. Bazen tedavi için psikoterapi tek başına yeterli gelebiliyor. Ancak bazı hastalıklarda 

psikoterapinin yanı sıra ilaç tedavisine de gerek duyuluyor. Hatta şizofreni, obsesif kompulsif, 

anksiyete veya major depresyon gibi bazı hastalıklarda ilaç tedavisi ön planda tutuluyor. 

  

  

Kimler psikiyatriste gitmeli? 

Psikiyariste başvuranlar 3 gruba ayrılıyor: İlki, yaşamlarında bir şeylerin yanlış gittiğini düşünen ve 

uyum sorunları yaşayarak kendi isteğiyle başvuranlar. İkinci grup, başka bir nedenle organik 

rahatsızlığı olduğunu düşünüp, incelemeler yaptırmasına rağmen sonuç alamamış hastalar. Üçüncü 

grup ise psikotik gerçeği değerlendirme sorunları olan; hayaller görüp sesler işiten, ancak 

rahatsızlığının farkında olmayan hastalar. Bu grup hastalar psikiyatriste genellikle yakınları tarafından 

getiriliyor.  

  

  

Nasıl bir tedavi uygulanıyor? 

Psikiyatri uzmanı Serdar Serdaroğlu, özellikle depresyon, anksiyete bozukluğu ile uyuşturucu 

kullanımına bağlı yoksunluk belirtileri ve psikotik hastalıkların tedavisinde ilaç kullanımı gerektiğini 

belirtiyor. İlaç tedavisi, terapi süresini hızlandırmak ve daha çabuk sonuç almak için kimi zaman 

psikoterapiyle beraber de uygulanıyor. Dr. Serdar Serdaroğlu, psikoterapilerde davranış, bilişsel ve 

analitik terapi yöntemlerinden biri veya birkaçının birlikte uygulanabildiğini söylüyor. Davranış 

terapileri; fobik yakınmalarda uygulanıyor ve kaçınılan olayların üzerine gitmeyi amaçlıyor. Bilişsel 

terapiler; depresyon, obsesif kompülsif bozukluk ve anksiyete nedeniyle gelişen çarpık düşüncelerin 

ortadan kaldırılmasını hedefliyor. Analitik terapiler ise bireyin kişilik özellikleri nedeniyle çevre 

ilişkilerinde yaşadığı sorunların yorumlandığı, kişinin kendi özelliklerini ve bunun gelişimiyle ilgili iç 

görüyü kazanmasına yardımcı oluyor. 

  

Tedavi ne kadar sürüyor? 

Tedavinin süresi hastaya ve psikiyiatrik hastalığın türüne göre değişim gösteriyor. Bazı hastalıklarda 2-

3 seans yeteri olurken, bazılarında ise tedavi süresi yılları buluyor. Hatta kimi psikiyatrik sorunlarda, 

hasta, uzun yıllar veya tüm yaşamı boyunca belirli periyodlarda doktor kontrolünde tutuluyor. 

  

Psikiyatri hizmeti almalısınız 

Eğer; 

-Ciddi bir psikolojik hastalığınız varsa. Örneğin depresyon, obsesif kompülsif, anksiyete, şizofreni, 

borderline veya mani depresyon gibi. 



- Bedensel yakınmalarınıza fiziksel bir neden bulunamadıysa. Örneğin baş dönmesi, kol veya bacağın 

uyuşması, bayılma nöbetleri gibi. 

- Yaşadığınız sorunlar veya kişilik özellikleriniz nedeniyle iş, aile ve sosyal hayatınızda olumsuzluklar 

baş gösteriyorsa 

- Deliksiz bir uyku için uyku haplarından yararlanıyorsanız. 

-Alkol veya uyuşturucuya bağımlılığınız varsa, psikiyatrik hizmeti almanız şart. 

 


