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2000 yılından beri Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları A.D.’da çalışan Doç. Dr. Nursu
Çakın Memik 1975 tarihinde doğmuştur.
Tıp fakültesinden önceki eğitimini Almanya
ve İzmir’de tamamlamıştır. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun olmuştur. Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Kocaeli
Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladıktan sonra Almanya’da Klinikum Aschaffenburg Akademisches Lehrkrankenhaus der
Üniversität Würzburg’da üç ay gözlemci
olarak çalışmıştır. 2005 yılında uzman hekim olmuş, 2012 yılında ise doçentlik unvanını almıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları A.D.’da öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte olup evli bir
kız çocuk annesidir.

1974 yılında Tekirdağ’da doğan Doç.
Dr. Özlem Yıldız Gündoğdu ilk ve orta
öğrenimlerini Tekirdağ ve İstanbul’da
tamamlamış, 1996 yılında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. 1999-2004 yılları arasında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
A.D.’da uzmanlık ihtisasını tamamlamış, 2011 yılında doçentlik unvanını
almıştır. Halen Kocaeli Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları A.D.’da öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmekte olup evli
bir kız çocuk annesidir.

OKB tedavisinin önemini tekrar tekrar görmemizi sağlayan, kitabı yazmamızda
emek harcayıp önerilerde bulunan tüm hastalarımıza teşekkürlerimizi sunarız.
Tecrübesi ve desteği ile her zaman yanımızda olan Prof. Dr. Ayşen Coşkun’a, bilişsel
davranışçı terapinin Türkiye ve dünyadaki duayenlerinden olan Prof. Dr. Mehmet
Zihni Sungur hocamıza, paylaştığı bilgiler ve açtığı yollar için minnet duyuyoruz. Tabi
bize desteklerini esirgemeyen sevgili eşlerimize, anne ve babalarımıza, canlarımız
Gümüşsu ve Güneş Duru’ya sonsuz teşekkürler.
Bu kitap ile; obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuk ve gençlerin yaşamlarına
engel olan istenmeyen düşüncelerini anlamaları ve aldıkları tedavinin desteklenmesi
amaçlamıştır. Karanlığa ışık tutması ve yol göstermesi umuduyla...
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Bu kitap,
.....................................................................................
OKB ile savaş sürecini ve galibiyetini anlatmaktadır.
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OBSESIF KOMPULSIF BOZUKLUK VE BILINMESI
GEREKENLER

B

u bölümü okuyup okumamakta
özgürsün.
Okursan
mutlaka
aklında kalacak bilgiler olacaktır. Bu
kısım annenin, babanın, öğretmeninin
ya da seninle ilgilenen diğer kişilerin
obsesif kompulsif bozukluğu daha iyi
tanıyabilmeleri için yazılmıştır. Bu nedenle
burayı okuma zorunluluğun yok.

ardından, aynı durumu tekrar tekrar yaşar.
Ya gerçekten yangın çıkmışsa? Bu kitap
ile alarmı duymamak için binanın dışına
çıkmak yerine, yanlış alarm veren yangın
dedektörünü onarmak amaçlanmaktadır.
Çocukluk çağı başlangıçlı OKB,
çocuk ve ergenlerin %1-4 kadarını
etkilemektedir. OKB çok yaygındır, hatta
astım ve diyabetten bile yaygın görülen bir
bozukluktur. Yani her yirmi beş çocuktan
birinde OKB’nin olduğu söylenebilir.
OKB sıklığı, ergenlik öncesinde erkek
çocuklarda daha yüksek oranda iken,
ergenlikte erkek ve kızlarda eşit oranda,
erişkinlerde ise kadınlarda daha fazla
görülmektedir. Üç yaşında başlayan
olgu bildirilmekle birlikte, çocuklarda
hastalığın başlangıç yaşı ortalama 9-11
yaş olarak belirtilmektedir.

Obsesif kompulsif bozukluk OKB
olarak kısaltılan, saplantı zorlantı
bozukluğu, takıntı hastalığı gibi isimlerle
bilinen bir bozukluktur. OKB nörobiyolojik
bir sorundur. Yani beynin kimyasında
meydana gelen değişiklikler sonucu
oluşur ve genetik bir zemini vardır. Bu
bozukluk ne çocuğunuzun irade zayıflığı
ya da şımarıklığı ile, ne de çocuğunuzu
yetiştirme tarzınızla ilgilidir. OKB’yi
beyinde yanlış alarm veren bir yangın
dedektörüne benzetebiliriz. Olur olmaz
yerde alarm sesini duyan kişi, alarmın
asılsız olduğunu bilse bile sesten rahatsız
olur ve binayı terk eder. Yeniden alarm
çaldığında, alarmın yine asılsız olduğunu
bilir ancak binayı terk etmekten kendini
alıkoyamaz. Geçici süre rahatlamanın

Sizin çocuğunuzda da OKB var. Ama
biliyoruz ki OKB’si olan ilk ve tek çocuk
değil. OKB tedaviye yanıt verse de,
genellikle süreğen seyirli olabilmektedir.
OKB’nin %50 oranında iyileştiği kabul
edilmektedir. Belirti şiddeti dalgalı bir
seyir gösterebilir ve stresli yaşam olayları
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belirtilerin artmasına neden olabilir, terapi yöntemlerindendir. Bu kitap
ancak OKB TEDAVİSİ MÜMKÜN OLAN BİR bilişsel davranışçı terapinin ilkeleri
BOZUKLUKTUR.
ışığında hazırlanmıştır. Ancak bu kitabı
Çocuğunuzun ve ailenizin yaşam okumak ve uygulamak çocuğunuzun
kalitesini göz önüne aldığınızda, OKB bilişsel davranışçı tedavi aldığı anlamına
ile savaşa bir an önce başlamalısınız. gelmemektedir. Terapi için mutlaka
Bunun için en önemli ve ilk yapmanız terapistinizden yardım almalısınız.
gereken bir çocuk-ergen ruh sağlığı
hekimine başvurmak olmalıdır. Hekiminiz
OKB tedavisi ile ilgili planı yapacaktır.
Çocuğunuza gerekli ise ilaç tedavisi ya da
terapi veya ikisini birden uygulayacaktır.
OKB’ de en sık kullanılan ve etkinliği
kanıtlanmış olan psikoterapi yaklaşımı
bilişsel davranışçı terapidir. Hastalık
hakkında bilgi verme, düşünceleri yeniden
yapılandırma, baş etme becerilerini
artırmak için beceri eğitimi, endişe
yaratan uyaran ile ilkeler doğrultusunda
karşılaştırma, kompülsiyonu önleme
ve ev ödevleri verme bilişsel davranışçı

OKB tedavisinde eş terapist ya da
yardımcı terapist olarak adlandırılabilecek
bir ko-terapistin olması her zaman
işi kolaylaştırmaktadır. O nedenle
çocuğunuzun tedavi süreci için bir
yardımcı terapist belirlemenizi öneririz.
Yardımcı terapist anne, baba ya da başka
bir kişi olabilir. Çocuğunuz bu kitabı,
belirlediğiniz bir yardımcı terapistle
okumalı ve yardımcı terapist çocuğa
kitabı okurken, uygulamaları yerine
getirmede yardımcı olmalıdır. Çocuğunuz,
beklentinizin çok altında uyum gösterse
bile, mutlaka olumlu davranışları ve
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düşünceleri fark edilmeli ve pekiştirilmelidir. Çocuğunuzun bu yeni bilgileri anlaması,
kavraması ve uygulaması zaman alacağından sabırlı olmalısınız. Tıpkı sorunların bir
iki günde ortaya çıkmadığı gibi, tüm sorunlar bugünden yarına düzelmeyecektir.
Yukarıda sözü edilen önerilerin uygulanması kitabın etki gücünü artıracaktır.
Bu kitabı bir kez okumak kimi çocuk için yeterli olabilirken, bazı çocukların tekrar
tekrar okuması gerekebilir. OKB’nin dalgalı bir seyir izleyebileceği de düşünülürse
tekrarlayan ataklar öncesinde ya da ataklar esnasında bu kitabın yeniden okunması
önerilmektedir.

Evet, artık kitaba geçebiliriz. İyi eğlenceler.
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Şimdi kalkıp aynaya bak ve yüz ifadenin resmini çiz.
Yüzündeki tüm ayrıntılara dikkat et.
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1. BÖLÜM

OBSESYON
Bu kitabı okumaya karar verdiğine göre sende obsesif kompulsif bozukluk yani
“OKB” olma olasılığı yüksek. Kitabı okumaya devam edersen OKB’nin ne olduğunu
ayrıntılı bir biçimde öğreneceksin ve bu dünyada bir çok kişiden, hatta bir çok
öğretmenden, hemşireden, doktordan daha fazla OKB ile ilgili bilgin olacak. Ama
yalnızca bilgili olman yetmez! Harekete geçmen ve emek de harcaman gerekir.
Yüzmeyi okuyarak, videolar seyrederek, üzerinde düşünerek, her bir ayrıntıyı
ezberleyerek öğrenemezsin. Yüzmeyi öğrenebilmek için havuza ya da denize
girmelisin, ilk etapta olumsuz duygular yaşayabileceğin ihtimalini göz önüne
almalısın. Emek verip egzersiz yaptıkça yüzmeyi öğrenirsin. Emek vermenin bu
tedavide ne kadar önemli olduğunu başka bir örnek vererek anlatmak istiyorum.
Doğum gününde annen ve baban sana yıllardır istediğin
yavru köpeği alıp hediye ettiler. Çok sevindin, yeni
köpeğine sarıldın, oynadın, koştun. Teyzen de doğum
günü hediyesi olarak köpek eğitimi ve bakımı ile
ilgili bir kitap armağan etti. Yatmadan önce
bakım kitabını bir solukta okudun, tüm
bilgileri öğrendin, ancak öğrendiklerini
uygulamıyorsun. Bu durumda bilgiler hiç
bir işe yaramayacak. Köpeğini uygun
bir biçimde beslemezsen, dolaşmaya
onunla çıkmazsan kitabı okuyup
ezberlemen anlamsız olacak. “OKB,
ARTIK YÖNETİM BENDE!” kitabı için de
bu durum geçerli. Kitabı çok iyi okuyup eş
zamanlı uygulamaları da yerine getirmelisin.
Yani tedavi için emek harcamalısın.
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Saatlerin, günlerin, ayların, yılların OKB ile uğraşarak boşa geçmesin. Hemen
harekete geç ve OKB ile savaşa başla. OKB’nin kendiliğinden geçmesi çok
nadir olan bir durumdur. OKB’nin kendiliğinden geçmesini beklemek yanlış
olur. Her savaş sıkıntılı ve zordur. OKB ile savaş da
zordur. Hedefe ulaşmak emek ister. Zafer kolay
kazanılmaz. Hızlı düzelme beklemek yerine,
adımların küçük olabileceğini en baştan
kabul et. Bu süreçte tabii ki umutsuzluk
yaşadığın anlar olacaktır, sakın pes etme,
sabırlı ol ve yoluna devam et!

Savaşa başlarken şunu hiç
unutma; OKB ile
savaş öğrenilmesi
gereken bir durumdur.
Bunu piyano çalmayı öğrenmeye başlayan
birine benzetebiliriz. Başlarda kişi, sürekli
notalara ve parmaklarına bakar, sık sık hata
yapar, parçaya yeniden başlar. Ancak üzerinde çalıştıkça notalara, parmaklara, piyanonun tuşlarına bakma sıklığı ve süresi azalır,
hata sayısı da azalır. Zamanla çalması gereken parçayı, otomatik olarak çalmayı başarır.
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OKB ile savaşmaya başladığında, başlarda zorluk yaşayacaksın. Başlangıç
her zaman zordur. Ancak üzerinde çalıştıkça öğrenilen ve otomatikleşen davranışların ortaya çıkacak, OKB azalacak ya da tamamen geçecek. OKB ile savaşmayı öğrenmek, bisiklete binmeyi öğrenmek gibidir. Öğrendikten sonra bir
daha unutmazsın. Ne kadar çok pratik yaparsan, o kadar ustalaşırsın. Bisiklete
binmeyi öğrenirken yan tekerlekleri kullanman, zaman zaman düşmen nasıl
normal ise OKB ile savaşmayı öğrenirken de başarısızlıklar yaşaman o kadar
normal olacaktır. Ancak vazgeçersen asla öğrenemezsin.

OKB’si olanlar genelde “Neden ben ?” sorusunu
kendilerine sıkça sormaktadır. Bu soru üzerinde
düşünmek boşuna zaman kaybettirir. Obsesif
düşünceler isteğin dışında ortaya çıkar. Bu
düşünceleri, beyninden gelen yanlış mesajlar
olarak anlamlandırırsan, değersizleştirirsen senin
için artık önemsizleşmeye başlayacaktır. Fakat
endişelenme! Başarabilirsin çünkü bu yaşa kadar
çok şey başardın.
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