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KULLANIM KLAVUZU 
 
 
VAGUS, genel hastalık bilinci, semptom atfı, tedavi gereksinimi farkındalığı ve hastalığa 
atfedilebilen olumsuz sonuçların farkındalığı dahil olmak üzere, psikoza dair klinik 
içgörünün temel boyutlarını ölçer. VAGUS, şizofreni spektrum bozukluklarında, yani 
şizofreni ve şizoaffektif bozuklukta klinik içgörüyü değerlendirmek için tasarlanmıştır. 
Bununla birlikte, bu ölçek, herhangi bir psikotik bozukluktaki klinik içgörüyü 
değerlendirmek için kullanılabilir; örneğin, bipolar bozukluk ya da depresyon gibi psikotik 
özelliklere sahip duygudurum bozuklukları. 
 
VAGUS, hem öz-bildirim hem de klinisyenin değerlendirdiği versiyonları olan  psikoza dair 
ilk içgörü ölçeğidir. Uygulaması kolaydır. 10 maddelik kendi kendine değerlendirme 
(VAGUS-SR) ve 5 maddelik klinisyenin değerlendirdiği form (VAGUS-CR) 5 dakikadan daha 
kısa bir sürede tamamlanabilir. Hem VAGUS-SR hem de VAGUS-CR iyi iç tutarlılık, 
güvenilirlik ve geçerlilik gösterir. Her madde için 10 noktalı Likert tipi ölçek kullanan 
VAGUS, içgörüdeki küçük, geçici hassas değişiklikleri tespit etme kapasitesine sahiptir; bu 
da nörostimülasyon veya diğer hızlı etkili müdahalelerle yapılan müdahale çalışmaları için 
gereklidir. 
 
VAGUS-SR ve VAGUS-CR indirilebilir. Lütfen kullanım koşullarına www.vagusonline.com 
adresinden bakın. 
 
Aşağıda VAGUS-CR ve VAGUS-SR'nin nasıl kullanılacağı ve puanlanacağı konusunda 
talimatlar bulacaksınız. VAGUS-SR ve VAGUS-CR, birlikte veya bağımsız olarak 
uygulanabilir. Zorunlu olmamasına rağmen, VAGUS-SR'ın öz bildirim niteliğini 
saptırmamak için birlikte uygulanırsa VAGUS-SR'nin VAGUS-CR'den önce uygulanması 
önerilir. 
  
Bu kullanım kılavuzunu okuduktan sonra başka sorularınız varsa, lütfen 
info@vagusonline.com adresinden Dr. Philip Gerretsen ile iletişime geçin. 
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VAGUS-CR (KLİNİSYENİN PUANLADIĞI)  

VAGUS-CR aşağıdakilerden oluşur: 

1) Yapılandırılmış Görüşme (sayfa 1); 
2) İçgörü Ölçeği (sayfa 2); ve 
3) Puanlama Sayfası (sayfa 3) 

 
- - - 

 
YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (Sayfa 1) 
 
YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (sayfa 1), İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'yi tamamlamak için 
kılavuz olarak kullanılacaktır. 

Klinisyen, YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME’nin başındaki italik ifadeyi (sayfa 1) katılımcıya 
okumalı ve daha sonra İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'yi tamamlamak için bilgi toplamak için 
aşağıdaki soruları sormalıdır: 

“Şu anda sizin sıra dışı ya da kendine özgü tecrübelerinizi nasıl anladığınızla 
ilgileniyorum. Başkalarının sizin yaşadıklarınız hakkında neye inanmanızı 
isteyebilecekleri ile ilgilenmiyorum.”  

VAGUS-CR'nin amacı, katılımcı şu anda aktif olarak psikotik olmasa bile katılımcının 
mevcut hastalık farkındalığını ve şimdiki veya geçmiş psikotik semptomlarına dair mevcut 
anlayışını veya açıklamasını değerlendirmektir. 

Madde 1, katılımcının psikoz geçmişini kategorik bir tarzda tanımlamak, yani listelenen 
semptomların yanında "Evet" veya "Hayır" olarak işaretlemek içindir. Amaç, katılımcının 
şimdiye kadar sahip olduğu herhangi bir psikotik semptomu tespit etmektir. 

Madde 2 katılımcının Belirti Atfı’nı, yani katılımcının şu anda psikotik belirtilerini (şimdiki 
veya geçmiş) anlayışını veya açıklamasını değerlendirir. Amaç, katılımcının psikotik 
semptomlarını şizofreni, şizoaffektif bozukluk veya psikotik özelliklere sahip duygudurum 
bozukluğu gibi bir psikotik bir bozukluğa bağlayabildiği düzeyi tespit etmektir. 

Madde 3 katılımcının Hastalık Farkındalığı’nı, yani katılımcının şizofreni, şizoaffektif 
bozukluk veya psikotik özellikli duygudurum bozukluğu gibi ciddi bir ruhsal hastalık veya 
psikiyatrik bozukluğa sahip olduğu konusundaki farkındalığını değerlendirir. 

Madde 4, katılımcının Tedavi İhtiyacı Farkındalığı’nı, yani katılımcının, bir antipsikotik 
ilaçla veya psikozun tedavisi veya önlenmesi için belirtilen elektrokonvülsif terapi (EKT) 
gibi diğer müdahalelerle tedavi ihtiyacını hakkındaki farkındalığı değerlendirir. Müdahale 
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yaygın olarak kabul edilmeli ve psikotik bozuklukların tedavisi için antipsikotik ilaçlar kadar 
klinik olarak etkili olmalıdır. 

Madde 5, katılımcının hastaneye yatış, mesleki veya sosyal işlev bozukluğu dahil olmak 
üzere, ruhsal hastalığa veya psikotik bozukluğa atfedilebilecek Olumsuz Sonuçların 
Farkındalığı’nı değerlendirir. 

 

İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (Sayfa 2) 
 
İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ 5 maddeden oluşur. VAGUS-CR'yi tamamlamak için klinisyen İÇGÖRÜ 
ÖLÇEĞİ (sayfa 1)'yi değerlendirmek için bir rehber olan YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME 
(sayfa 1)'i okumalıdır. 
 
Her madde bir açıklamadan oluşmaktadır. Klinisyen, her maddeyi, kişinin bu ifadeye ne 
kadar katıldığı veya katılmadığını temel alarak değerlendirir. Her öğe için, '0' Kesinlikle 
Katılmıyorum ile ‘10’ Kesinlikle Katılıyorum arasında değişen 10 puanlık bir Likert ölçeği 
kullanılır. ‘5’ Emin değilim puanı, klinisyenin kişinin ifadeye katılıp katılmadığından emin 
olmadığını gösterir. Katılımcının inancı hakkındaki görüşünü belirlemek için bir teknik, 
“İnancınız hakkında, yüzde olarak, ne kadar eminsiniz (örneğin, aldığınız telepatik 
mesajların GERÇEK veya hayali olduğu”)?” sorusudur. Eğer katılımcı “Elli-elli” derse, o 
zaman bu, '5' Emin olmadığı bir derecelendirmeye karşılık gelir. Katılımcı “yüzde 80 kesin” 
derse, bu durum ifadenin yönüne bağlı olarak Orta Derecede Katılıyorum ‘8’ veya Orta 
Derecede Katılmıyorum ‘2’ şeklinde bir derecelendirmeye karşılık gelir.  
 
Ayrıca, katılımcının işitsel halüsinasyonları ruhsal hastalığına atfetme kabiliyetini 
değerlendirmek üzere tasarlanan Madde 2, “Katılımcının hiç işitsel halüsinasyonları 
olmadığı için uygulanamaz” şeklinde işaretleme seçeneğine sahiptir. 
 

 

Nadir durumlarda, bir katılımcı, klinisyeni İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'nin 3. maddesini 
değerlendirmeyecek halde bırakabilecek şekilde, YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME (sayfa 
1)'de birinci maddesinde açıklanan sanrısal deneyimlerin herhangi birini yaşadığını inkar 
edebilir. Bu durumda, “Uygulanamaz” seçeneği olmasa da, klinisyen, 3. maddeyi, 
“Uygulanamaz” olarak değerlendirerek VAGUS-CR'nin doğru şekilde puanlanmasına 
olanak sağlayacak şekilde bırakmalıdır. 
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PUANLAMA KAĞIDI (Sayfa 3) 
 
PUANLAMA KAĞIDI (sayfa 3) VAGUS-CR’nin Farkındalık Kategorileri ve Toplam Puanının 
doğru şekilde puanlanmasını sağlar. Adım adım talimatlar aşağıda verilmiştir. 
 

1)  Her bir Farkındalık Kategorisi puanını, İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'deki her bir 
maddeden (sayfa 2), PUANLAMA KAĞIDININ (sayfa 3) karşılık gelen boşluğuna 
kopyalayarak hesaplayın, örn. İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ’nin 4. Maddesi (sayfa 2) ‘8’ Orta 
Derecede Katılıyorum ise ‘8’ PUANLAMA KAĞIDI’nın (sayfa 3) Tedavi İhtiyacı 
Farkındalığı kategorisinin S4. boşluğuna kopyalanmalıdır (sayfa 3).            
     

 
 

 
2) Puan sütununda Farkındalık Kategorisi puanları oluşturmak için, PUANLAMA 

KAĞIDI’nın (sayfa 3) Hesaplama sütununda hesaplamalar yapılmalıdır.  

 

 

 

8 

2 8 
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* Semptom Atfı Hesaplaması için, klinisyenin yalnızca değerlendirmenin 
yapılabildiği madde sayısına bölmesi gerektiğini unutmayın. Örneğin, katılımcı 
hiçbir zaman işitsel halüsinasyonlar yaşamamışsa, İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ’nin (sayfa 2) 2. 
maddesi için bir değerlendirme yapılamaz ve İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ (sayfa 2)'de 
“uygulanamaz” olarak işaretlenmelidir. Bu durumda, toplam yanıt sayısı yalnızca 
‘1’ dir, sadece İÇGÖRÜ ÖLÇEĞİ’nin (sayfa 2) 3 numaralı Semptom Atıfı öğesi için 
bir değerlendirmenin yapılabileceğini belirtir.         

 

* Ayrıca, bu kategori için HİÇBİR madde derecelendirilmemişse, her Farkındalık  
Kategorisi için puanın boş bırakılması gerektiğini unutmayın. 

 
3) Hesaplandıktan sonra, Farkındalık Kategorisi Puanları, Ara toplamı belirlemek için 
toplanmalıdır. 
 
4) VAGUS-CR Toplam Puanı, aratoplam puanın, belirlenebilen Farkındalık Kategorileri 
sayısına bölünerek hesaplanır. Tipik olarak, VAGUS-SR Toplam Puanı, cevaplanmamış 
maddeler veya eksik verilerden dolayı bir Farkındalık Kategorisi puanlanmadıkça, Ara 
toplamı dörde bölerek hesaplanır. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 
1

 8 
“U” 
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VAGUS-SR (Öz-Bildirim) 

VAGUS-SR aşağıdakilerden oluşur: 

1) Sanrılarla İlgili İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 1);  
2) Halüsinasyonlarla İlgili İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 2); 
3) Hastalık Farkındalığı, Tedavi İhtiyacı Farkındalığı ve Psikotik Bozukluğun Olumsuz 

Sonuçlarına İlişkin Farkındalığa Dair İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 3); 
4) PUANLAMA KAĞIDI (sayfa 4) 

Katılımcı ruhsal hastalığı, belirtileri, tedavi ihtiyacı ve hastalığın olumsuz sonuçlarına dair 
anlayışını doğru şekilde bildirmek için VAGUS-SR’ın tüm içeriğini okumalıdır.   

 
- - - 

 
SANRILARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (Sayfa 1) 

SANRILARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (sayfa 1) katılımcının psikotik 
deneyimleriyle ilgili, diğerlerinin onun inanmasını isteyebileceği şeyleri DEĞİL kendi 
inançlarını bildirmesi gerektiğini belirten  bir giriş ifadesine  dayanır. 
 

 
 
Giriş açıklamasının ardından katılımcı, mevcut veya geçmiş psikotik semptomları kategorik 
bir şekilde, yani listelenen semptomların yanına "Evet" veya "Hayır" olarak işaretleyerek 
kendi kendine değerlendirmelidir. Amaç, katılımcının şimdiye kadar sahip olduğu 
herhangi bir psikotik semptomu belirtmesidir. 
 
Daha sonra katılımcı, yukarıdaki listeden en yoğun psikotik belirtiyi verilen boş alana 
uygun harfi yazarak tanımlamalıdır.   
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Madde 1 ve madde 2 özellikle katılımcının sanrısal SEMPTOM ATFI’nı değerlendirir, 
örneğin, katılımcının şu anda psikotik belirtilerini (şimdiki veya geçmiş) bir psikotik 
bozukluğa ne derece bağlayıp bağlayamadığını değerlendirir. Katılımcı en yoğun psikotik 
semptomu değerlendirmelidir (önceki paragrafa bakınız). 
 
Nadir durumlarda, katılımcı herhangi bir sanrı tecrübesini kendisi değerlendiremez; bu 
durum katılımcıyı Sanrıya Dair İçgörü Değerlendirme’nin (sayfa 1) 1. madde veya 2. 
Maddesini puanlayamaz durumda bırakır. Bu durumda, 'Uygulanamaz' seçeneğinin 
bulunmamasına rağmen, katılımcı VAGUS-SR'nin uygun şekilde puanlanmasına izin 
verecek şekilde 'Uygulanamaz'  gibi 1. maddeyi ve 2. maddeyi puanlanmamış olarak 
bırakmalıdır (Bkz. PUANLAMA KAĞIDI). 
 
 
HALÜSİNASYONLARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (Sayfa 2) 
 
HALÜSİNASYONLARA DAİR İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ (sayfa 2), katılımcının hiç 
işitsel halüsinasyonları olup olmadığına dair kendi kendini değerlendirmesi gerektiğini 
belirten bir tanıtım ifadesinden oluşur. Bu, kategorik bir şekilde yapılır, yani listelenen 
belirtinin yanında ‘Evet’i veya Hayır’ı işaretleyerek yapılır. 
 
Eğer katılımcı 'HAYIR' işaretiyle hiçbir şekilde işitsel halüsinasyon yaşamadığını belirtirse, 
madde 3 ve madde 4'ü atlayarak bir sonraki sayfaya geçecektir. Katılımcı 'EVET' 
işaretliyorsa, madde 3 ve madde 4'teki ifadelerin şu anda ne düzeyde kendisine uyduğunu 
belirtmelidir. Madde 3 ve madde 4, özellikle katılımcının halüsinatuar Semptom Atfı’nı, 
yani katılımcının şu anda halüsinasyonlarını (şimdiki veya geçmiş) ne düzeyde psikotik bir 
bozukluğa atfettiğini değerlendirir. 
 

 

 

İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: Hastalık farkındalığı, Tedavi İhtiyacının Farkındalığı, 
Psikotik Bozukluğun Olumsuz Sonuçlarına Dair Farkındalık (Sayfa 3)  

İÇGÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ: Hastalık farkındalığı, Tedavi İhtiyacının Farkındalığı, 
Psikotik Bozukluğun Olumsuz Sonuçlarına Dair Farkındalık (Sayfa 3) katılımcının şu anda 
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madde 5’ten madde 10’a kadar olan ifadelerde ne düzeyde hemfikir olup olmadığını 
belirtmesi gerektiğini belirten bir giriş ifadesine dayanır.  

 
 
Madde 5 ve Madde 7 özellikle katılımcıların Hastalık Farkındalığı’nı, yani, katılımcıların 
şizofreni, şizoaffetktif bozukluk ya da psikotik özellikli duygudurum bozukluğu gibi ciddi 
bir ruhsal hastalık ya da psikiyatrik bozukluğu olduğu hakkındaki farkındalığını 
değerlendirir. 
 
Madde 6, Madde 8 ve Madde 10 özellikle katılımcıların Tedavi İhtiyacı Farkındalığı’nı, yani, 
katılımcıların antipsikotik ilaçlarla tedavi ihtiyacının farkındalığını, değerlendirir.  
 
Madde 9 özellikle katılımcıların ruhsal hastalık ya da psikotik bozukluğa atfedilebilen 
hastaneye yatırılma, mesleki ya da sosyal işlevsellikte bozulmayı içeren Olumsuz 
Sonuçlara Dair Farkındalığı’nı değerlendirir. 
 
 
PUANLAMA KAĞIDI (Sayfa 4)  
 
PUANLAMA KAĞIDI (sayfa 4), VAGUS-SR’nin Farkındalık Kategorileri ve Toplam Puanının 
doğru şekilde puanlanmasına olanak tanır. Adım adım talimatlar aşağıda verilmiştir. 
 
1) Her Farkındalık Kategorisi puanını, Sanrılara Dair İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 1), 
Halüsinasyonlara Dair İçgörü Değerlendirmesi (sayfa 2) ve Hastalık Farkındalığı ile İlgili 
İçgörü Değerlendirmesi, Tedavi İhtiyacının Farkındalığı ve Psikotik Bozukluğun Olumsuz 
Sonuçlarının Farkındalığı (sayfa 3)’nın her birinden puanlamayı PUANLAMA SAYFA’sındaki 
(sayfa 4) ilgili boş alana kopyalayarak hesaplayın, örneğin eğer Sanrılara Dair İçgörü 
Değerlendirmesinin (sayfa 1) 2. Maddesi puanlaması 8 ’Orta Derecede Katılıyorum’ ise 8 
PUANLAMA SAYFASI’nın (sayfa 4) Semptom Atıf Farkındalığı kategorisinin S2 boşluğuna 
kopyalanmalıdır. 

 

8 
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2) Farkındalık Kategorisi puanları elde etmek için PUANLAMA SAYFASI’nda (sayfa 4) 
Puanlama sütununda hesaplamalar yapılmalıdır. 
 
* Belirti Atfı Hesaplama ve Tedavi İhtiyacı Farkındalığı Hesaplaması için, klinisyenin 
yalnızca bir değerlendirmenin yapılabildiği madde sayısına bölmesi gerektiğini 
unutmayın. Örneğin, eğer katılımcı hiç işitsel halüsinasyonlar yaşamamışsa, o zaman 
Halüsinasyonlara İçgörü Değerlendirmesi’nin (sayfa 2) 3. madde ve 4. maddesi için bir 
puanlama belirtilemez. Bu durumda, toplam yanıt sayısı sadece ‘2’dir ve Sanrılara Dair 
İçgörü Değerlendirmesinin (sayfa 1) sadece Belirti Atıfı maddelerinin (yani, madde 1 
ve madde 2) puanlarının hesaplanabileceğini gösterir. 
 

 
 
 
* Ayrıca, bu kategori için HİÇBİR madde derecelendirilmemişse, her Farkındalık 
Kategorisi için puanın boş bırakılması gerektiğini unutmayın. 
 
3) Hesaplandıktan sonra, Farkındalık Kategorisi Puanları, Ara Toplamı belirlemek için 
toplanmalıdır. 
 
4) VAGUS-SR Toplam Puanı, Ara Toplam puanının, bir puan belirlenebilen Farkındalık 
Kategorileri sayısına bölünerek hesaplanır. Tipik olarak, VAGUS-SR Toplam Puanı, 
cevaplanmamış öğeler veya eksik verilerden dolayı bir Farkındalık Kategorisi’nin 
puanlanmaması durumu olmadıkça, Alt Toplamı dörde bölerek hesaplanır. 

8 8 
U 

U 


