
VAKA 7                                            

İsim: GK  Yaş: 47   Kilo/Boy: 63kg / 160cm 

Ev hanımı/ Lise mezunu/ Müslüman/ evli, 2 çocuk 

Ana şikâyet:  

Mide, hazımsızlık, reflü (doktor endoskopi ve tahlillerde sorun görmemiş, teşhis koyamadığı için 
sinirsel sindirim bozukluğu demiş) 

Hasta öyküsü: 

30 Ekim 2019’ da, eşinin yeğeniyle para ve kayırmayla ilgili bir tartışmaları olmuş. Kalabalık arkadaş 
ortamında oldukları için daha çok kızmış, kendini aşağılanmış haksızlığa uğramış hissetmiş. Sonrasında 
eşi, kayınvalide-kayınpederi de ona hak vermiş olmasına rağmen siniri geçmemiş. Onların gitmesinin 
ardından kasılmış kalmış. O günden beri bu hissi yaşıyor. 2 kez endoskopi olmuş, gitmediği doktor 
kalmamış, hafif gastrit çıkmış, psikiyatriste yönlendirmişler, 10 mg Cipralex 8 ay kullanmış. Hiç bir işe 
yaramamış. Şişkinlik, gaz, yemek sonrası boğazda yumru hissi, Haşimato demişler. Sinirlenince, 
üzülünce gerginliği hissediyor, yemekten sonra kötüleşiyor, boğaz ve mide arasında yanma hissi 
oluyor. 

Reflüye iyi gelir diye 2 yastıkla yatıyor, sol tarafa yatıyormuş, diğer tarafta kocası uyuduğu için nefesi 
yüzüne geldiğinde uyuyamıyor diye. Hemen uykuya dalıyor, son 8 aydır gece 3-4 gibi uyanıp 5’ te 
tekrar uyuyor. Rüyalarını hatırlamıyor. Arada bir köpek tarafından kovalandığı rüyalar görüyor. 
Çocukken siyah bir köpek kovalamış, bazı köpeklerden ve kedilerden korkuyor ama aşırı değil. 

Elleri ve ayakları hemen üşür, sıcak sever fakat çok sıcakta kötüleşir, esinti ister, açık hava iyi gelir. 

Çocukken suçiçeği, kızamıkçık, kabakulak, hafif havale geçirmiş (sayıklıyormuş) ilkokulda tenya 
düşürmüş. Sık ateşlenirmiş. Geç regl olmuş, 15 yaşında. Babaannesi felç olmuş 3 yıl yatakta bakılmış, 
aynı dönem annesi bel fıtığı ameliyatı olmuş, evde sürekli hasta olunca arkadaşlarını çağıramıyormuş, 
babası izin vermediği için bir yere de gidemiyormuş, onun için üzücü bir anı. 

Babasının onayladığı ondan 10 yaş büyük biriyle 19 yaşında nişanlanmış, 20 de evlenmiş, 22de ilk 
çocuğunu doğurmuş, çok zorlanmış. 27 yaşında 2. çocuğunu doğurmuş. 2004’de, 30 yaşındayken, 
babasının sırtında tümör çıkmış, “duvara tosladım” diyor. Babasına aşırı düşkünmüş. 5-6 sene sonrası 
babası onun evindeyken felç geçirmiş, annesi ölüyor diye dua ederken abisi ambulans çağır diyormuş 
ama o masanın altında donmuş. Bu olaydan sonra panik atak olmuş, nefes alamadığını kalp krizi 
geçirdiğini düşünmüş, 6 ay Lustral kullanmış. Çocuklarının sınav dönemi kaygıları sırasında da panik 
atak geçirmiş 6 ay Lustral kullanmış tekrar.  

2014de, eşinin onu aldattığını öğrenmesinden sonra halsizlik vs şikâyetiyle doktora gidiyor, kansızlık 
çıkıyor ve polip aldırıyor. 

2018 de babasının hastalığı nüksediyor, kanser tedavisi görüyor, bu dönemde sürekli babasıyla 
ilgileniyor. Sol başparmağında, ensede ayaklarında egzama çıkıyor. Ense ve ayaklar geçmiş sol 
başparmakta çok küçük var hala. 



Mide problemleriyle beraber eski enerjisini kaybetmiş, “psikolojik problemlerle baş edebiliyorum 
ama fiziksel problemlere hiç tahammülüm yok” diyor. Hastalık hastası, en ufak şeyi internette arıyor, 
özellikle aile bireyleri ile ilgili sürekli endişeli, bir hastalığı erkenden teşhis edememe kaygısı var. 

Başkalarının ne düşündüğü onun için çok önemli, onların ne dediği ile yaşamıyor ama çok etkileniyor. 
Çok tedirgin bir yapısı var. Her şeyden korkarım diyor, annesi hep günah vs diyerek büyütmüş. “Temel 
duygum korkaklık” diyor. 

Çok kolay ağlar, biri ağlarsa o da hemen ağlar. Teselli ister. Düzenli biri, evde her şeyin yeri var, ama 
çocuklar evde özgürdür onları sıkmaz. İstifleme özelliği yok. Herkesin konuştuğu, insanların birbirini 
dinlemediği ortamları hiç sevmiyor. İşini düzgün yapmayan insanları sevmiyor. Keskin insanları, keskin 
konuşanları sevmiyor, herkes biraz esnek olmalı diyor. Bir ortamda önce bekliyor, sonra samimiyet 
kurar. Kadınlara para konusunda sürekli tavsiyede bulunur “Mutlaka kenarda paranız olmalı 
geleceğinizi garanti altına almalısınız!” der. Borçlu kalmayı sevmez, iyilik yapılınca çok rahatsız olur. 
Dakik, geç kalınca gerilir. Yalana tahammül edemez, ihtiyatlı. Karşısındakini sıkmamak için sohbeti 
eğlenceli hale getirmeye çalışır. Birinin derdini dinlerken de arada karşısındakini neşelendirmeye 
çalışır. Çabuk sinirlenir, ama saman alevi gibi. Kimseye vurmaz, bir şey fırlatmaz, çok laf sayar. 

İştahı iyi. Karbonhidrat sever, balık, uzun kahvaltılar sever, tatlı sever 

Kırmızıbiber sevmez, yumurtadan tiksinir 

Mayalı ürünler, yeşil soğan, bulgur, süt midesine dokunur. 

Günde 2 lt su içer, içmesi gerektiği için, susadığı için değil. 

Reglden 2-3 gün önce terler ve teri kokar onun dışında terlemez. 

Son 1-2 yıldır bağırsakları tembel, arada kabızlık yaşıyor 

İnsanlar onun değişken olduğunu, eğlenceli ve esprili olduğunu düşünüyor. 

(ailede alıngan olarak bilinir) 

 

Uygulanan tedavi ve takip görüşmeleri: 

30 Mayıs 2021, Remedi X 30 sulu doz 

İlaçları kullanımı konusunda çok titizdi, 'saati kaçırırsam bir şey olur mu?' dedi. Aynı gün çok 
uyuduğunu, çok huzursuz olduğunu ve adetinin 3 gün erken olduğunu söyledi. Hafif baş dönmesi 
oldu. 3 gün sonra midesine taş oturmuş gibiydi. Bir hafta sonra uzun süredir kaşınmayan egzaması 
kaşınıyor. 10 gün sonra kollarda ve ayaklarda kaşıntılı döküntü. 15 gün sonra Biontech aşısı yaptırdı. 
20 gün sonra doktora gitti, menopoz sürecinin başladığını, yaklaşık 3 yıl süreceğini söyledi. 

21 Haziran 2021, Remedi X 30 kuru doz 3 gün, günde 3 defa 

27 Haziran 2 gündür geğiriyor, boğazları yanıyor. Rüyasında kocasından boşandığını gördü. 

30 Haziran, Remedi Y 30. 1 kuru doz. Neredeyse 1 aydır değişiklik yok. 



26 Temmuz Remedi X 200 kuru. Çok uyudum. 

13 Ağustos'ta oğlu 3 yıl okumak için yurt dışına gitti. Hem midesi hem de ruh hali çok kötü. Beni aradı 
ve 'her gün bu ilacı alabilir miyim çünkü beni iyi uyutuyor' dedi ben de “Olur” dedim. 19 Ağustos'tan 
beri her gece 30 kuru doz Remedy X alıyor, geceleri kesintisiz uyuyor, kendini daha iyi hissediyor 


