Yazan: Damla Taşkın

Anksiyete
(Kaygı)
Bozuklukları
Nedir?
Kaygı, gelecekte olabilecek bir sorunun beklentisi üzerine olan endişe olarak
tanımlanır. Korku ise anlık tehlikeye verilen tepki olarak tanımlanır.
Psikologlar “anlık” ile “beklenen” üzerinde yoğunlaşır, korku anlık olan bir
olay üzerine iken kaygı gelecekte olabilecek bir olay üstünedir. Her ikisi de
farklı yönlerden bizim sinir sistemimizi harekete geçirir. Kaygı, daha hafif ve sık
sık hissedilirken, korku daha yüksek bir uyarılmaya neden olur. Kaygı
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bozuklukları çeşitlilik gösterebilir ve farklı şekillerde tanımlanabilir; spesifik
fobiler, sosyal kaygı bozukluğu, panik, agorafobi (kapalı ya da kalabalık
alanlardan korkma) ve genellenen kaygı bozukluğu.
Belirtiler
Spesifik fobiler, belli nesnelere ya da durumlara duyulan korkudur. Örneğin yılan
korkusu, uçak korkusu, yükseklik korkusu gibi. İnsanlar bu korkuların gereğinden
fazla, gerçekçi olmayan bir şekilde hissedildiğinin farkında olurlar ama yine de bu
durumlardan veya nesnelerden uzak dururlar.
Sosyal kaygı bozukluğu, yabancı insanlara karşı korku hissetmek ya da diğer
insanlar tarafından bedenindeki en küçük ayrıntının dahi incelendiği düşüncesine
sahip olmak olarak tanımlanır. Bunlardan en yaygın olanları, toplum önünde
konuşma yapmak, yeni insanlarla tanışmak, kalabalıkta kendisini rahatsız
hissetmek, sosyal ortamlardan kaçınmak ve gerçekçi olmayan bir şekilde, fazlaca,
utangaç olmaktır.

Mit: Birinin kaygı bozukluğuna sahip olduğunu, dışarıdan
anlayabiliriz.
Gerçek: Belki iş yerinde birlikte çalıştığın, her öğlen
birlikte yemek yediğin bir insan bu bozukluğa sahip
olabilir ve biz bunu asla anlayamamış olabiliriz. Çünkü
bütün belirtiler kişiye özgüdür ve genelleme yapamayız.
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Panik atak, herhangi durumla ilişkili olmayarak panik atak geçirme üzerine
duyulan endişedir. Kesik kesik nefesler alma, kalp çarpış hızının değişmesi, karın
ağrısı, mide bulantısı, terleme ve titreme gibi bazı fiziksel semptomlar görülebilir.
Agorafobi, çıkış yapılması zor olan bir yerde kapalı kalma kaygısıdır (Alışveriş
merkezi, sinema, tren, asansör gibi). Çoğu insan bu durumu yaşamamak için
evden çıkmayı tercih etmez.
Genellenen kaygı bozukluğu, ergenlikte başlar ve kişinin günlük hayatına özgü bir
takım durumlar için endişe duymasıdır (sağlık, ilişkiler, ekonomi gibi). Çabuk
yorulma, zor odaklanma, kas ağrıları gibi birtakım fiziksel belirtileri olabilir.
Nedenleri
Yapılan araştırmalara göre kadınlar erkeklerden 2 kat daha fazla kaygı bozukluğu
teşhisi almaktadır. Fakat bunun birçok nedeni olabilir. Kadınlar belirtilerini daha
çok dile getiriyor olabilir. Sosyal
faktörler, toplumsal cinsiyet rolleri
erkeklerin kaygılarını dile getirmelerine
engel oluyor olabilir.

Kaygı, gelecekte olabilecek bir sorunun
beklentisi üzerine olan endişe olarak
tanımlanır. Korku ise anlık tehlikeye
verilen tepki olarak tanımlanır.

Mit: Kaygıların nedeni kötü deneyimler yaşamış olmaktır.
Gerçek: Hiçbir nedenleri olmadan da insanlar kaygı hissedebilirler. Bireyin
gelecek hakkındaki belirsizliği nasıl değerlendirdiği, düşündüğü kaygının
derecesini belirler.
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Mit: Kaygı atakları, baygınlık geçirmemize neden
olur.
Gerçek: Solunum hızlandıkça, daha fala oksijen
alımına neden olur. Bunun sonucunda baş dönme
davranışı ortaya çıkabilir ve kişinin bayılacağı
düşüncesine kapılmasına neden olur. Bayılmaya
neden olan şey kan basıncındaki düşüştür ve kaygı
esnasında kan basıncında bir artış olur.

Tüm kültürlerdeki insanlarda anksiyete bozuklukları görülebilir. Fakat bu
kaygılar toplumdan topluma çeşitlilik göstermektedir (Doğrudan göz
kontağı kurmanın bazı toplumlarda ayıp olması gibi).
Genetik faktörler, kaygı bozukluklarını etkileyebilir. Yapılan araştırmalara
göre kaygı bozuklukları %20-%40 oranında, panik ise %50 oranında
kalıtımsaldır.
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Tedavisi
Fobiler için birçok tedavi yöntemi bulunmaktadır. Bu tedaviler, gerçek hayatta,
korku duyulan objeye karşı sistematik duyarsızlaştırma tekniğini içerir. Bu teknik
bireyin aşama aşama korku duyduğu şey ile yüzleşmesini sağlar.
Sosyal kaygı bozukluğu için rol yapma ve grup terapileri en çok tercih edilen
yöntemlerdir. Amaç bireyin sosyal becerilerini geliştirerek kaygısı ile başa
çıkabilmesini sağlamaktır.
Panik bozukluk, 24 seanslık bir terapiden geçer. Amaç paniği kontrol edebilmeyi
öğrenmektir.
Agorafobiler için bilişsel davranışçı terapilerin başarılı olduğu bilinmektedir.
Korku duyulan duruma karşı duyarsızlaştırma yapmak üzerine çalışılır.
Genellenmiş kaygı
bozuklukları tedavisi
için daha çok bilişsel
ya da davranışsal
yöntemler tercih
edilmektedir.

Sosyal faktörler, toplumsal cinsiyet rolleri erkeklerin
kaygılarını dile getirmelerine engel oluyor olabilir.

Mit: Kaygı bozukluğuna sahip olan insanlar stresli olaylardan uzak
durmalılar.
Gerçek: Kaygıyı kontrol edebilme becerisi her bireyde farklıdır. Bazı
kişiler bu korku, kaygı ve stres faktörleriyle yüzleşerek daha kolay başa
çıkmayı öğrenebilirler. Bu kişiler için bu durumlardan kaçmak fobinin
büyümesine neden olabilir.
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