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Pozitif Belirtiler ile aúa÷Õdakiler kastedilmektedir:
x SanrÕlar (Hezeyanlar)
x VarsanÕlar (Halüsinasyonlar)
x Düúünce bozukluklarÕ
Bu belirtiler akut bir dönem sÕrasÕnda çok daha yo÷undur.
Bu belirtilere ço÷unlukla, akÕldÕúÕ úüphelerin geliúmesine ve özellikle aile bireyleri dahil,
kiúilere güvenmemeye yol açan paranoya eúlik etmektedir.
Pozitif belirtiler genellikle antipsikotik ilaçlara yanÕt verir.
Pozitif belirtilerde ilacÕn etkileri yaklaúÕk iki hafta sonra kendini göstermeye baúlar ve en
üst düzeyine yaklaúÕk 6 hafta sonra ulaúÕr.
Düzenli olarak alÕnan ilaç, hastanÕn hastaneye geri dönmesi ba÷lamÕnda, hastalÕ÷Õn
tekrar oranÕnÕ 2 yÕl içinde yüzde 60 azaltabilir.
ølacÕn bu belirtileri kesin tedavi etmeyece÷inin ve ilacÕn bÕrakÕlmasÕ halinde pozitif
belirtilerin yeniden ortaya çÕkaca÷ÕnÕn bilinmesi önemlidir.
ølaç tedavisine cevap veren ço÷unlukla pozitif belirtilerdir.
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Ancak, ne yazÕk ki bu durum herkes için geçerli de÷ildir.
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Negatif Belirtiler ile aúa÷Õdakiler kastedilmektedir:
x Motivasyon azalmasÕ
x Sosyal olarak içe kapanma
x ArkadaúlÕk kurmada yetersizlik ya da zorluk
x Hareketlerde yavaúlÕk
x Strese karúÕ dayanÕksÕzlÕk
x Geçmiúteki hatalardan ö÷renmede yetersizlik
x Yaúamdan zevk alma becerisinden yoksun olma
YaygÕn olarak kullanÕlan ilaçlarÕn ço÷u negatif belirtileri tedavi etmez.
Kiúi hangi sÕklÕkta hastaneye yatÕrÕlÕrsa yatÕrÕlsÕn bu durum de÷iúmez.

yarÕsÕnda görülen belirtiler oldu÷undan, bu durum yakÕnlarÕnÕn yaúamÕnÕ çok zorlaútÕrÕr.
Pozitif veya negatif belirtilerin ilaç alÕnmasÕna karúÕn geçmemesi Kronik ùizofreni
durumudur. BazÕ úizofreni hastalarÕnda kavrayÕú (hastalÕ÷Õn anlaúÕlmasÕ ve kabul
edilmesi) iniú çÕkÕúlar gösterir.
Aúa÷Õdakileri kapsayan bazÕ yeni ilaçlar vardÕr:
x Clozapine
x Olanzapine
x Risperidone
x Quetiapine
x Amisulpride
x Aripiprizole
Kronik durumlarÕn bazÕlarÕnda oldukça etkili olan bu ilaçlar kullanÕlmaktadÕr.
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Negatif belirtiler uzun süren ve baúlangÕçta akut dönem yaúayan kiúilerin yaklaúÕk

