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Abstract in English 

Hypnosis may be considered a useful adjunct to increase the health of individuals, 

community, and health  personnel in natural disasters and complex humanitarian emergencies. 

Scientific research continues to study the effects of Medical Hypnosis (MH) in Emergency 

Medicine to eliminate anxiety, increase compliance, as well as to cope with stress, anxiety and 

depression, induce deep relaxation, regulate blood flow, slow down the heart rate, reduce pain 

[1, 2]. MH is reported to be effective in PTSD because it is targets directly the origin of the 

symptoms [3]. In protection of patient safety and in terms of reliability and effectiveness, MH 

should be applied by authorized medical personnel only [4]. Special considerations should be 

taken into account in service provision and designing for research addressing victims and 

vulnerable individuals. Within this framework, successful scientific research will serve to 

expand the clinical applications of MH in the disaster scene and support the activities of 

health promotion, therapeutic and rehabilitative services [5, 6, 7]. Observational studies, 

surveys, and experimental research should be designed with precision. Forming a scientific 

hypothesis, determining the sample-population size, dependent-independent variables, 

deciding on the questionnaires, open/closed-end-questions, setting up face-to-face interviews, 

identifying the determinants, establishing cause-effect relationships, analyzing the data and 

doing all in the light of ethical considerations are important issues in running medical research 

in this highly specialized area requires specific skills. Scientific research to be carried out 

under these conditions will serve draw the attention of academicians, disseminate the 

knowledge in society, convince health policy makers, and allow hypnotherapy teams to lend 

assistance to victims and medical personnel serving the community. The presentation suggests 

visionary strategies to promote scientific medical research in disaster medical hypnosis. 

 

Türkçe Özet 

Olağan dışı durumlar (ODD), doğal afetleri ve insan eliyle oluşturulmuş karmaşık insani 

acilleri kapsamaktadır. Tıbbi Hipnozun (TH) birey ve toplum üzerindeki etkilerine dair 

yürütülmüş olan bilimsel araştırmalar, Acil Tıpta kaygının giderilmesi, uyumun arttırılması, 
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stres, anksiyete, depresyon ile baş etme, derin gevşemenin indüklenmesi, kan akımının 

düzenlenmesi, kalp atış hızının yavaşlatılması, ağrının azaltılması gibi pek çok konuda 

sonuçlar ortaya koymuştur [1, 2]. Doğrudan semptomların kökenine yönelindiği için TH’un, 

travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde oldukça etkili olduğu düşünülmektedir [3]. 

Etkinliği ve güvenilirliği açısından TH’un yetkili kişilerce uygulanması önemlidir [4]. 

ODD’larda, savunmasız ve incinebilir bireylere yönelik hizmet düzenlemelerinde ve araştırma 

planlamalarında, özel hassasiyetler göz önünde bulundurulmalıdır. Bu çerçevede 

düzenlenecek bilimsel çalışmalar sayesinde, klinik kullanım alanları genişleyecek, sahada 

birey, toplum ve sağlık personelinin sağlığını yükseltecek koruyucu, tedavi ve rehabilite edici 

hizmetler yaygınlaşacaktır [5, 6, 7]. Gözlemsel çalışmalar, anketler ve deneysel araştırmalar 

çerçevesinde kullanılacak yöntemler hassasiyetle düzenlenmelidir. Hipotezin tanımlanması, 

popülasyonun ve örneklemin belirlenmesi, anketlerin ve açık-kapalı uçlu soruların 

oluşturulması, yüz yüze görüşmelerin sağlanması, bağımlı-bağımsız değişkenler arasındaki 

neden-sonuç ilişkilerinin kurulması, etik konuların gözetilmesi gibi pek çok unsur 

belirlenirken, hem TH’un hem de ODD ortamının özellikli niteliklerini barındırmalıdır. Bu 

koşullarda yürütülecek bilimsel araştırmalar, değerli sonuçlar ortaya koyarak ODD’da TH’un 

kullanılmasına ve yaygınlaştırılmasına hizmet edecek, söz konusu disiplin toplum nezdinde 

değer kazanacak, akademik çevrelerde kabul görecek, sağlık politikaları belirleyicileri 

tarafından dikkate alınacaktır. Sözlü bildiride, vizyon geliştirmeye yönelik öneriler 

sunmaktadır. 
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geçmiş yıllarda Araştırma ve Geliştirmeden sorumlu Kurucu Şube Müdürü ve İl Ar-Ge 

Kurucu Başkanı görevlerinde bulunmuştur. İlgili konularda il genelindeki faaliyetlerin 

oluşturulması, izlenmesi, yönlendirilmesi, denetlenmesi ve uluslararası çalışmalarla 
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Tunalıgil, Harvard-afiliye Boston Çocuk Hastanesinde Program Koordinatörü olarak 
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