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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 
Hemen hemen tüm çocuk ve ergenler yaĢamlarının bir döneminde bir ya da birden çok 

hastalıkla karĢılaĢırlar.  Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu 

korkutan, rahatsız eden ve hoĢ olmayan bir deneyimdir. Hastaneye yatmıĢ bir çocuk; hastalık 

ile mücadele ederken tedavilerin yan etkileri, acı verici iĢlemler, ailesinden, oyun 
arkadaĢlarından, okul çevresinden ayrılmanın verdiği anksiyete ile mücadele etmek 

zorundadır. 

 
Hastaneye kabul sırasında, hastalar ve aileleri endiĢe içindedirler. Sağlık personeli ile 

ilk karĢılaĢmada sağlık personelinin tutumu hastanın ve ailenin tüm hastane deneyimini 

büyük ölçüde etkiler. 
 

Bu eğitim materyali sonunda hastalığın çocuk üzerindeki etkisi ve çocukların hastalığa 

gösterdikleri tepkileri anlayacak, hasta çocuğun yaĢam bulgularını tekniğine uygun olarak 

ölçebileceksiniz Bu bilgi ve becerileri kazanırken hasta çocuğun yaĢ ve geliĢim özelliklerine 
uygun bakımı planlama, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisi kazanacaksınız. 

 

 
 

 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 
 

 
 

Hasta çocuğun özellikleri ile büyüme ve geliĢme dönemlerine uygun hemĢirelik 

bakımı uygulamayı kavrayabileceksiniz. 
 
 
 
 

 

 DeğiĢik kaynaklardan yararlanarak hasta çocuğun özellikleri ile ilgili bir sunu 

hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Çevrenizdeki hastanelere giderek çocuk servisinde yatan hastaları 

gözlemleyiniz ve gözlem sonuçlarını arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1.ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 

(PEDĠATRĠ) HEMġĠRELĠĞĠNĠN TEMEL 

UNSURLARI 
 

HemĢirelik; insanları sağlıklı kılmak, rahatlığını sağlamak, hastalandığında bakmak 

ve bireylere güvende oldukları duygusunu yaĢatmak isteği ile ortaya çıkmıĢ bir meslektir. 
GeçmiĢte hemĢirelerin rolleri bakım ve rahatlatma fonksiyonlarından oluĢmaktaydı. 

Günümüzde ise hemĢirelerin rolleri; bakım verici, eğitici, danıĢmanlık, hastanın ve ailenin 

savunucusu, karar alıcı, koordine edici, rehabilite edici, rahatlatıcı, iletiĢimci, araĢtırmacı ve 
yönetici gibi oldukça kapsamlı iĢlevleri içermektedir. 
 

HemĢireliğin uzmanlık alanlarından biri olan çocuk hemĢireliği/pediatri hemĢireliği 

ise bu rol ve iĢlevlere ek olarak, çocuk ve aileyi bakımın merkezine alan, yeni doğan 

döneminden baĢlayarak, ergenlik döneminin sonuna kadar tüm geliĢim dönemlerini 
kapsayacak biçimde sağlık bakımı vermekten sorumlu bir alandır. 
 

Pediatri HemĢiresi; Evrensel çocuk hakları ve profesyonel hemĢirelik rolleri 

doğrultusunda 0-18 yaĢ arasındaki çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, biliĢsel, 

duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve geliĢmesi, hastalıklardan korunması ve 
sağlığının en üst düzeye çıkarılması, hastalandığında hasta çocuğun tedavisi, bakımı ve 

rehabilitasyonundan sorumlu hemĢiredir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Pediatri hemĢireliğinin temel unsurları Ģöyle sıralanabilir: 
 

 Pediatri hemĢiresi; 
 

 Normal ve hasta çocuğun özelliklerini bilmeli, 

 YaĢ ve geliĢim düzeyine göre sözel ve sözel olamayan iletiĢim 

tekniklerini kullanabilmeli, 

 Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alabilmeli, 

 YaĢ dönemlerine göre; çocuğu etkileyen geliĢimsel problemleri, hastalık 

ve hastalığın yarattığı sorunları bilmeli, 

 Çocuğun; hastalığı algılama ve hastalığa tepkisinin, büyüme ve geliĢimsel 

özelliklerine göre farklılık gösterdiğini bilmeli, 

 Çocuğun eriĢkinden farklı fizyolojik ve psikolojik özellikleri 

bulunduğunu, algılama sürecinin henüz tam geliĢmemiĢ olduğunu fakat 

devamlı 

 bir geliĢme gösterdiğini bilmeli, 

 Pediatri hemĢireliğinin gerektirdiği bilgi ve becerileri; çocuğun, büyüme 

ve geliĢme düzeylerini, geçmiĢ deneyimlerini, sorunlarla baĢ etme 
yöntemlerini, bireysel ve kültürel özelliklerini göz önünde bulundurarak 

bireye özgü uygulayabilmeli, 

 Stresle baĢ edebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olmalı, 

 Tedavi ve bakım uygulamalarında hastaya zarar vermemeli, etik kurallara 

uygun bakım vermeli ve hasta hakları konusunda duyarlı davranmalı, 

 Pediatri hemĢireliği konusunda kendisini sürekli geliĢtirebilmek amacıyla 

araĢtırmalar yapmalı, kurs, seminer, kongre vb. aktivitelere katılmalı, 

 Çocuk, aile ve hemĢirelik ekibinin yanı sıra sağlık ekibinin diğer üyeleri 

arasında da, bu ekibin aktif bir üyesi olarak, grubun çalıĢmalarına kendi 

bilgi ve becerileri ile katkıda bulunarak sorumluluğunu yerine 

getirmelidir. 
 

1.1. Pediatri HemĢiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları 
 

 HemĢirelik bakımı: 

 Çocuğun bakım gereksinimlerini çocuğun ve ailenin kültürel, sosyal, 

tıbbi durumuna iliĢkin veriler doğrultusunda saptar, belirlediği 

gereksinimlerin karĢılanması için planladığı bakımı uygular ve bakımın 

sonucunu değerlendirir. 

 Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele alır ve vereceği bakımın 

her aĢamasına aileyi dâhil eder. 

 YatıĢ iĢlemleri tamamlanmıĢ çocuğu ve ailesini servise kabul eder, 

kendileri için ayrılan oda ve yatağına alır, çocuk ve ailesinin 

servise/kuruma uyumunu sağlar. 

 Çocuk ve ailesine rahat ve güvenli ortamı sağlar, odada gerekli 

malzemelerin yeterli ve çalıĢır durumda olduğunu kontrol eder. 

 Çocuk/aile ve çevresi ile iliĢki kurmada uygun iletiĢim tekniklerini 

kullanır. 
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 Çocuk ihmal ve istismarı durumlarını tanır. ġüpheli durumlarda ilgili 

yerlere bildirimde bulunur. 
 

 Tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanmasına katılma: 
 

 Hastalık sürecini objektif (ateĢ, kan basıncı ve solunum düzeyi, laboratuar 

bulguları) ve subjektif veriler doğrultusunda değerlendirerek izler ve 

değiĢiklikleri kaydeder. 

 Tanı amaçlı hastadan alınması gereken örnekleri alır, uygun Ģekilde ve en 

kısa sürede yerine ulaĢtırılmasını sağlar. 

 Tanı ve tedavi amaçlı giriĢimler için çocuk ve ailesini hazırlar, iĢlem 

sırasında rahatlatır, iĢlem sonrasında izler. 

  Sekiz doğru ilkesine göre ilaç uygulamalarını yapar, ilaçların etkisi ve 

yan etkisi yönünden gözler, istenmeyen bir etki görüldüğünde uygun 

giriĢimlerde bulunur. 

 Oral-parenteral ilaçları, kan ve sıvı infüzyonlarını ve harici ilaç 

uygulamalarını yapar. 

 Gerektiğinde hastayı ameliyata ve iĢlemlere hazırlar. 

 Gerektiğinde hastanın güvenli bir biçimde taĢınmasını sağlar. Transport 

ile ilgili tüm koĢulları hazırlar. 

 Çocuk ve ailesini, hastaneye yattığı andan itibaren taburculuğa ve evde 

bakıma hazırlar. 

  Çocuk ve ailenin, taburcu olduktan sonra verilen bakımın devamlılığını 

sağlayabilmeleri için onlara gerekli bakım becerilerini öğretir, rehberlik 

ve danıĢmanlık yapar. 

 Çocuğun bakımı ve tedavisinde terapötik oyunu kullanır. 
 

 Eğitim ve danıĢmanlık: 
 

 Çocuklara ve gençlere bakım verirken diğer sağlık bakım profesyonelleri 

ile iĢbirliği içinde ve ekip anlayıĢı ile çalıĢır. 

 Çocuğun sağlığını koruma ve geliĢtirme için bakımın her düzeyinde 

aileye rehberlik eder, sağlık eğitimini planlar, uygular. 

 Hastaneye yatma, kronik ve ölümcül hastalık gibi ailelerde anksiyete ve 

strese neden olan krizli dönemlerde çocuk ve ailesine destek olur. 

 Hastalık ve/veya özürlülük durumunu takiben çocuğun/ailenin en üst 

düzeyde fonksiyon görebilmesi için çocuk ve aileye destek olur. 

 Hastaneye yattığı andan itibaren taburculuğa ve evde bakıma hazırlar. 

 Çocuk ve ailenin, taburcu olduktan sonra verilen bakımın devamlılığını 

sağlayabilmeleri için onlara gerekli bakım becerilerini öğretir, rehberlik 
ve danıĢmanlık yapar. 

 



 

 6 

1.2. Hasta Çocuğun Özellikleri 
 

Tüm çocuk ve ergenler yaĢamlarının bir döneminde bir ya da birden çok hastalığa 
yakalanabilirler. Bu hastalıkların bir kısmı konjenital (doğuĢtan) bir kısmı da edinseldir. 

Çocukluk çağı hastalıklarını kısaca akut ve kronik hastalıklar olarak sınıflandırabiliriz. 
 

Akut hastalık; solunum yolu enfeksiyonları, gastrointestinal enfeksiyonlar ve fiziksel 

travmalar örnek olarak verilebilir. 
 

Akut hastalıklar sonucunda çocuk; hastalığının ve tedavisinin getirdiği rahatsızlık 

hissi, korku, uyku ve beslenme düzeni bozuklukları, yatağa bağlanma, diyet programı, 

kucağa alınamama gibi sıkıntılar içindedir. Bu dönemde aile içi iliĢkilerde aĢırı hoĢgörü ya 

da aĢırı saldırgan tutum görülebilir. 

 

Resim 1.1: Hasta çocuk 

Kronik hastalık; astım, diyabet, kronik böbrek hastalıkları ve hemofili örnek olarak 
verilebilir. 
 

Kronik hastalıklar sonucunda çocuk ve adölesanlarda; korku, anksiyete(kaygı, sıkıntı 

hali), depresyon, kızgınlık, içe kapanma, yanlıĢ yorumlama ve anti-sosyal reaksiyon gibi 
psikolojik etkiler görülebilir. 
 

1.3. Hastaneye Yatan Çocuk 
 

Çocuklarda hastaneye yatma, stres ve kaygı oluĢumuna yol açan bir durumdur. 

Çocuğun hastaneye yatması gerektiğinde, tüm ailenin yaĢam tarzında önemli değiĢiklikler 

meydana gelir. 
 

1.3.1. Hastalığın Çocuk Üzerindeki Etkisi  
 

Çocuk için hastalık ve buna bağlı olarak hastaneye yatma onu korkutan, rahatsız eden 

ve hoĢ olmayan bir deneyimdir. Hastaneye yatmıĢ bir çocuk; hastalık ile mücadele ederken 

tedavilerin yan etkileri, acı verici iĢlemler, ailesinden, oyun arkadaĢlarından, okul 
çevresinden ayrılmanın verdiği anksiyete ile mücadele etmek zorundadır. 
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Her bireyin sosyal ve psikolojik yaĢantısını etkileyen akut ve kronik hastalıkların etki 

derecesi yaĢa ve bireysel özelliklere göre değiĢiklik göstermektedir. Özellikle çocukluk ve 

adölesan döneminde, bireyler pek çok fizyolojik ve psikolojik değiĢimlerle karĢı karĢıyadır. 

 
Hastaneye yatan çocukların denetim odağı ve benlik kavramı gibi kiĢilik özelliklerinin 

geliĢiminde aksaklıklar olabilir. Çocuğun kiĢilik geliĢiminde önemli bir yer tutan benlik 

kavramı; kiĢinin kendini algılaması, fiziksel, psikolojik, sosyal ve duygusal özellikleri, 
istekleri ve baĢarıları hakkında kendi düĢüncelerinin bir bileĢimidir. Çocuğun olumlu ya da 

olumsuz bir benlik kavramı geliĢtirmesinde çevresindeki insanların onun hakkındaki 

değerlendirmeleri de önem taĢımaktadır. Hastanede yatan çocuk sahip olduğu bazı özellikler 
(takılan bir protez, fiziksel bir engel, görüntüsüne ait bazı problemler vb.) nedeniyle ailesi, 

sağlık personeli ve arkadaĢlarının kendini değerlendirmesi konusunda endiĢeler yaĢayabilir. 
 

1.3.2. Çocuğun Büyüme ve GeliĢme Evrelerine Göre Hastaneye Yatmaya KarĢı 

Tepkileri ve Bunların Tanınması 
 

Hastanede tedavi gören çocuklarda kısa dönemde uyuma güçlüğü, tıbbi tedaviden 

korkma, isteklerinin yerine getirilmesi için anne-babayı zorlama gibi tepkiler yaygın olarak 
gözlemlenmektedir. 
 

Bir çocuğun hastalığa ve hastaneye yatıĢa tepkisini birden çok etken belirler. Çocuğun 

hastalığa karĢı gösterdiği tepkilerin bazıları genel, bazıları ise hastalığa özgüdür. 

 
 Çocuğun hastanede yatmaya uyumunu etkileyen faktörler; 

 Çocuğun yaĢ ve biliĢsel geliĢim süreci, 

 Çocuğun hastalığının akut veya kronik olması, 

 Hastalığın çocuk ve ailesi için taĢıdığı anlam, 

 Ağrı, izolasyon, hareket kısıtlılığı ve engellemeler, 

 Anne-baba-çocuk iliĢkisi, 

 Hastalandığı yerin koĢulları, 

 Ebeveynlerin anksiyete düzeyi, 

 Tedavi Ģekli, 

 Çocuğun daha önce yaĢadığı hastane ve stres deneyimleri,  

 Hastaneye yatmaya hazırlanma durumudur. 
 

Hastalığa özgü tepkiler ise o hastalığın nitelik ve Ģiddetine bağlıdır. 
 

 Çocuklarda hastalık kavramının geliĢimi; 

 0-2 yaĢ: Anlayamama, akıl erdirememe, 

 2-6 yaĢ: Olağanüstü güçlere bağlama, kötü, bulaĢıcı olduğuna inanma, 

 6-10 yaĢ: içselleĢtirme, 

 10-18 yaĢ: Fizyolojik ve psikolojik yönünü anlamaya çalıĢma, 

Ģeklindedir. 
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1.3.2.1. Bebeklik-Süt Çocukluğu Dönemi (0-1 YaĢ Çocuk) 
 

0-1 yaĢ çocuğu bağlılık, güven ve düzene ihtiyaç duyar. Bebeklik ve süt çocukluğu 

döneminde hastaneye yatma, çocuğun yeni geliĢmeye baĢlayan güven duygusunu zedeler. 

Hastalık değil ağrı ve acı yaĢaması önemlidir. Rutinlerinin değiĢmesi, tanımadığı ortam, 
insanlar, sesler, giriĢimler korku ve anksiyete yaratır. 

 
 Çocuk; 

 Ebeveynlerin anksiyetesinden olumsuz etkilenir. 

 Stresle baĢ etmek için ağlama, emme, motor aktiviteleri kullanır. 

 Özellikle çocuk annesi ile birlikte hastaneye kabul edilmemiĢse çocukta 

aileden ayrılma anksiyetesi geliĢir ve belirli davranıĢsal tepkiler gösterir. 

Bunlar; 

o Protesto reaksiyonu (Öfke nöbetleri, yemeği reddetme, agresif 
davranıĢlar), 

o Ümitsizlik reaksiyonu (Sessiz sakin, üzgün görünüm, monoton 

veya aralıklı ağlama), 

o Ġnkar reaksiyonu (Ayrılık hiç olmamıĢ gibi ama duygulu, 
uysaldır.) dur. 

 

 Bebeğin hastaneye uyumunda hemĢirenin rolü; 

 Bebeğin, ayrılık anksiyetesi yaĢamaması için anne veya aile üyelerinden 

birinin yanında kalması sağlanmalıdır. 

 Aileye, çocukların hastalığa karĢı gösterdikleri tepkiler hakkında bilgi 

verilmelidir. 

 HemĢirelik bakımının devamlı aynı kiĢi tarafından sürdürülmesine özen 

gösterilmelidir. 

 Evdeki sevdiği oyuncakların veya sevdiği bir eĢyasının hastaneye 

getirilmesine izin verilmelidir. 

 Ebeveynlerin anksiyete düzeyi azaltılmaya çalıĢılmalıdır. 

 Evdeki normal rutinlerine (uyku saati, beslenme zamanı, vb.) uyulmaya 

çalıĢılmalıdır. 

 HemĢire, bebeğe yumuĢak ses tonu ile konuĢarak ve göz temasında 

bulunarak bakım vermelidir (Bebekle yumuĢak ses tonuyla konuĢmak, 

kucakta tutmak, sallamak, ninni söylemek onu rahatlatır.). 

 Bebek, ağrı-acı deneyimi yaĢamasına neden olan iĢlemlerden sonra 

kucağa alınarak sakinleĢtirilmelidir. 

 Tedavi ve tanı iĢlemleri, bebeğin uyanık olduğu zamana göre 

ayarlanmalıdır. 

 Pediatri hemĢiresi hastanede ebeveynin bakıma katılmasını sağlayarak ve 

verdiği bakımı denetleyerek, onları çocuğun evdeki bakımına 

hazırlamalıdır. 
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1.3.2.2. Oyun Çocukluğu Dönemi (1-3 YaĢ Çocuk) 
 

Bu dönemdeki çocukların üç büyük korkusu vardır. Bunlar; bilinmeyenden, terk 

edilmekten ve sakat kalmaktan korkmayı içerir.1-3 yaĢ çocuğu güven ve sürekliliğin yanı 

sıra bağımsızlık duygularına da ihtiyaç duyar. 

 Çocuk; 

 Hastalığı ve hastanede yatmayı, uygulanan giriĢimleri hatalı 

davranıĢlarına verilen ceza olarak algılar. 

 Sınırsız hayal gücü, hastane ortamını ve giriĢimleri korku faktörü haline 

getirir.  

 Otonomisi geliĢmektedir, inatlaĢarak çevreyi yönetmek ister. 

 Kısıtlamalar öfke ve saldırganlık yaratır. 

 Savunma mekanizması olarak regresyonu (regresyon; çocuğun o güne 

dek kazanmıĢ olduğu becerilerinde gerileme görülmesi) kullanır. 

 Ayrılık anksiyetesi yaĢar. 
 

 Oyun çocuğunun hastaneye uyumunda hemĢirenin rolü: 

 Ayrılık anksiyetesi yaĢamaması için anne veya aile üyelerinden birinin 

yanında kalması sağlanmalı ve ebeveynler çocuk uyurken yanından 

ayrılmamaları konusunda uyarılmalıdır. 

 Evdeki sevdiği oyuncakların veya sevdiği bir eĢyasının hastaneye 

getirilmesine izin verilmelidir. 

 

Resim1.2: Oyun çocuğu 

 Çocuğun bireysel bakımı olabildiğince alıĢtığı rutinlere göre yapılmalıdır. 

 Yapılacak iĢlemler açıklanmalıdır (Açıklamalar basit ve anlaĢılır olmalı, 

yanlıĢ anlamalarını düzeltmek için soru sorması desteklenmelidir.). 

 ĠĢlem sırasında dikkati baĢka yöne çekilmelidir. 

 Çocukla konuĢularak endiĢelerini ve korkularını ifade etmesi 

sağlanmalıdır. 

 Altına idrar ve dıĢkı kaçırma gibi geçici regresif davranıĢlara göz yu-

mulmamalı, azarlanmamalı ve ayıplanmamalıdır. 

 HemĢirelik bakımının devamlı aynı kiĢi tarafından sürdürülmesine özen 
gösterilmelidir. 
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 Çocukla terapötik oyun oynanmalıdır.(örn. bebeklerle oynarken 

deneyimlerin yeniden canlandırılması, akciğer fonksiyonlarının 

iyileĢtirilmesi için köpük üflemek, balon ĢiĢirmek vb.) 

 AĢırı koruyucu bir tutum sergilemekten kaçınılmalıdır. 
 

1.3.2.3. Okul Öncesi Dönem (3-6 YaĢ) 
 

3-6 yaĢ arası çocuklarda, ebeveynlerden ayrılmayı ve bireyselleĢmeyi öğrenme, 

sembolleri ve dili kullanmaya baĢlama en önemli özelliklerdir. Benmerkezcilik ön plandadır. 
Terk edilme ve bedensel zarar görme ile ilgili kaygılar bu dönemde çok fazla görülmektedir. 
 

  Çocuk; 

 Hastaneye yatmaktan kendini sorumlu tutar. 

 Hastane algıları duyduklarına göre ĢekillenmiĢtir. 

 Ayrılık anksiyetesi yaĢar, ancak iyi tolere eder. 

 BaĢ etmek için; regresyonu kullanır. 

 Hastaneye yatmaya depresyon ve boyun eğici tutum ile tepki verir 

(huzursuzluk, kuvvetten düĢme, neĢesizlik, ilgisizlik, uyku ve iĢtah 
bozuklukları görülebilir.). 

 Acı verici iĢlemlere saldırgan tepki gösterir. 

 Hayal dünyaları geniĢtir olayları farklı yorumlar. 
 

Okul öncesi dönem çocukları güven, anlayıĢ, süreklilik ve kendilerine verdikleri 

değerin yetiĢkinler tarafından onaylanmasına gereksinim duyar. 
 

 Okul öncesi dönem çocuğunun hastaneye uyumunda hemĢirenin rolü: 

 Çocuğa hastaneye yatıĢtan üç veya dört gün önce hastane hakkında bilgi 

vermek uygundur. 

 Ayrılık anksiyetesi yaĢamaması için anne veya aile üyelerinden birinin 

yanında kalması sağlanmalıdır. 

 Çocuğun bireysel bakımı olabildiğince alıĢtığı rutinlere göre yapılmalıdır. 

 Çocukla konuĢarak ağrılı iĢlemlerin çocuğu cezalandırmak amacıyla 

yapılmadığı yapılan iĢlemin yardım edici ve iyileĢtirici amacı 

vurgulanmalıdır. 
 



 

 11 

 

Resim 1.3: Okul öncesi dönem  

 Çocuğun sakat olma korkusu nedeniyle yanında “delme, kesme, batırma, 

kanama” gibi kelimelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir. 

 ĠĢlem sırasında dikkati baĢka yöne çekilmelidir. 

 Çocukla terapötik oyun oynanmalıdır. 

 HemĢirelik bakımının devamlı aynı kiĢi tarafından sürdürülmesine özen 
gösterilmelidir. 

 

1.3.2.4. Okul Çocukluğu Dönemi (6-12 YaĢ) 
 

Bu dönemdeki çocukların özgüven ve kiĢisel yeterlilik duyuları geliĢir. Çocuklar bu 

dönemde kısa da olsa aileden ayrılmaya alıĢmıĢlardır. Hastalığın nedeninin artık dıĢsal 

olduğunu kabul etmekte, tedavinin amacının kendilerini iyileĢtirmek olduğunu 
anlamaktadırlar. 
 

 Çocuk; 

 Hastalığın nasıl oluĢtuğunu merak eder. 

 Ġnvaziv iĢlemlerden(enjeksiyon uygulamaları, kan alma vb) korkar. 

 Sakat kalmaktan ve ölmekten korkar. 

 Cesur görünme çabası stresini artırır. 

 Her istediğini yaptırma, saldırganlık, tedaviyi reddetme eğilimi 

görülebilir. 

 Kaygı ve suçluluk duygusu yaĢar. 

 Ġnkar ve regresyonu kullanır.  

 Akranlarından ayrılma anksiyetesi yaĢayabilir. 
 

 Okul çocuğunun hastaneye uyumunda hemĢirenin rolü; 

 Okul çağı çocukları hastaneye yatmadan bir-iki hafta önce haberdar 

edilmelidir 

 Yapılan giriĢimler ve çocuğun soruları anlayacağı Ģekilde dürüstçe 

cevaplanma-lıdır. 
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 Mümkünse çocuğun serviste yapılan bazı iĢlere (örneğin: yatak yapma, 

odayı düzeltme vb.) yardım etmesine izin verilmelidir. 

 Derslerinden geri kalmaması için ödevlerini yapması sağlanmalıdır. 

 Herhangi bir tedavi ve iĢlem yapılırken mahremiyetine özen 

gösterilmelidir. 

 Çocuğun aynı yaĢtaki diğer çocuklarla iliĢkileri desteklenmeli ve grup 

oyunlarına katılmaları sağlanmalıdır. 

 ĠĢleme katılması sağlanmalı ve iĢlem sırasında gösterdiği uyumlu 

davranıĢlar için ödüllendirilmelidir. 
 

1.3.2.5. Adölesan Dönemi (12-18 YaĢ) 
 

Gençler bağımsızlık, mahremiyet, beden görünümü, yaĢıtlarıyla iletiĢim konularına 

değer verirler. Ergenin güven, sosyal konum ve olumlu beden duyuları geliĢtirmesi çok 

önemlidir. 

 
Hastalığına ve hastalığın gerektirdiği bakıma karĢı kiĢisel tepkileri ile baĢa çıkmak 

zorundadır. Bütün bu içsel veya çevresiyle yaĢadığı çatıĢmalar kendi içinde huzursuzluğa ya 
da çevresiyle sürtüĢmelere neden olabilmektedir. Ergen için hastalığın kendisi temel 

sorundur. 

 Ergen; 

 Hastalığı, bağımsızlığının kaybolması ve gelecekle ilgi planlarının 

bozulması Ģeklinde algılayabilir. 

 Hastalığın fiziksel yönünü öğrenmek ister. 

 Kontrol kaybı, engellenme ve beden imajı değiĢikliği nedeniyle öfke ve 

küskünlük yaĢayabilir (Bağımsızlığı ve fiziksel değiĢiklikler önemlidir.). 

 Duygularını rahat ifade edemez, anlaĢılmayı bekler. 

 Akranlarından ayrılma, dıĢlanma, beğenilmeme anksiyetesi yaĢar. 
 

 Adölesanın hastaneye uyumunda hemĢirenin rolü: 

 Bu dönemin büyüme-geliĢme özelliklerine göre yaklaĢımda bulunmaya 

özen gösterilmelidir. 

 Soru sormasına izin verilmeli ve soruları anlayabileceği bir dille dürüstçe 

cevaplanmalıdır. 

 Mahremiyet duygularına önem verilmelidir. 

 Aile, arkadaĢ ve sosyal çevre ile iletiĢimine olanak sağlanmalıdır. 

 Geleceğe iliĢkin korku ve kaygılarından kurtulmak için, aynı hastalıkla 

baĢarılı Ģekilde baĢ etmiĢ olan diğer akranları ile deneyimini paylaĢması 

sağlanmalıdır. 

 Ergenlerin kendi dıĢ görünüĢleri için aĢırı kaygılı olmaları anlayıĢla 

karĢılanmalıdır. 

 Beden imajında meydana gelen/gelebilecek değiĢikliklerle baĢ etmesine 

yardımcı olunmalıdır.  

 Kendisi gibi uzun süre hastanede yatmakta olan akranları ile destekleyici 

grup çalıĢmaları yapılmalıdır.  
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 Tedavi ya da iĢlemler onun günlük aktivitelerini engellemeyecek Ģekilde 

yapılmalıdır. 

 Eğer mümkünse kendi bakımı ile ilgili kararlara katılması sağlanmalıdır. 

 Eğitimini sürdürmesi konusunda desteklenmelidir. 

 KiĢisel gereksinimlerinin karĢılanmasında bağımsızlığına özen 

gösterilmelidir. 
 

Ergenlik çağındaki gence hastaneye yatmadan bir-iki hafta önce haber verilmesi 

uygundur. Anne-baba tıbbi konuları dürüst Ģekilde onunla tartıĢmalı, genç karar verme 
sürecinde etkin Ģekilde yer almalıdır. 
 

1.3.3. Çocuk Hastaneye Yattığı Zaman Dikkate Alınması Gereken Faktörler 
 

Hastaneye yatma; hastaneye yatıĢ sürecinin çocuk ve ailesinin yaĢamlarında yaratığı 

değiĢikliklere, hastalığa, hastane ortamına, yapılacak uygulamalara yabancı olmaya ve 

uygulamalar üzerinde kontrolünün olmadığı duygusuna bağlı olarak çocuk ve ebeveynlerde 
strese neden olur. 
 

Çocuğun yaĢadığı sorunlarla birlikte, ailesinin yaĢadığı sorunların da sağlık personeli 

tarafından bilinmesi tedavi sürecinde çok önemli bir noktadır Bu nedenle çocuk ile çalıĢan 

hemĢirelerin; 
 Çocuk ve ailesinin fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gereksinimlerinin 

farkında olması ve bakımda bunlara yer vermesi, 

 Çocuğun kiĢisel özelliklerine dikkat etmesi, 
 Anne-babaların reaksiyonları ve hastaneye yatırılma koĢullarını 

değerlendirmesi, 

 Aileyi/çocuğu, hastalık ve tıbbi müdahaleler konusunda bilgilendirmesi, 

 Ailenin sosyokültürel yapısının ve ekonomik durumunun bilinmesi 
gerekmektedir. 

 

1.3.4. HemĢire - Çocuk-Aile ĠliĢkileri 
 

Çocuğun hastaneye yatması ile aileler; hastaneye gitme, çok yönlü tedavi ve 

bilinmeyen hastalık süreci gibi stresörlerle baĢ etmek zorundadırlar. Bu süreçte ailelerin 

yaĢam Ģekilleri etkilenmekte, ekonomileri zorlanmakta, aile iliĢkilerinde ve rollerde 
değiĢiklikler meydana gelmektedir. 
 

Çocuk ve ailenin yaĢadığı bu travmaların en aza indirgenmesinde, sağlık ekibinin 

hastalık ve tedavi gibi konularda bilgi vermesi gerekmektedir. Böylece ailelerdeki çaresizlik 
duyguları azalır, onların durumun kontrol altında olduğu duygusunu yaĢamaları sağlanır. 

Bilgi eksikliği, belirsizlik, kaygı ve kontrol kaybı duygularına yol açmaktadır.  
 

 Çocuk ve ailenin yaĢadığı bu travmaların en aza indirgenmesinde yapılması  

gerekenler: 
 Sağlık kuruluĢlarında, çocuk ve ailesine hastalık ve tedavi süreci konusunda 

bilgi verilmesi, 

 Tıbbi iĢlemlere anne-babanın katılımının sağlaması, 
 Aileye sosyal destek hizmetlerinin sunulması gerekmektedir. 
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HemĢireler; ailelerin yaĢadığı endiĢeyi fark etmeli, eğitici, danıĢman ve destekleyici 

rolleri ile bu sorunu çözmeye çalıĢmalıdır. Çocuk ve ailesini birlikte ele alarak „aile 

merkezli‟ bakım vermelidir. 
 

1.4. Çocuğun Hastaneye Kabulü (Oryantasyon) 
 

Hastanelerin temel amacı sağlığı bozulan bireylerin özel sorun ve gereksinimlerine 

yönelik kiĢisel bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sağlamaktır. 
 

Hastaneye kabul sırasında, hastalar ve aileleri endiĢe içindedirler. Sağlık personeli ile 

ilk karĢılaĢmada sağlık personelinin tutumu hastanın ve ailenin hastane deneyimini büyük 

ölçüde etkiler. 
 

Kabul iĢlemi; bireyin hastaneye yattığı ilk gün kliniğe ve tedaviye uyumunun 
sağlanması, endiĢelerinin azaltılması için yapılan iĢlemler dizisidir. Hasta servise geldiği 

zaman, görevli hemĢire hastadan ve bakımından sorumludur. Çocuğun hayati belirtilerini 

(ateĢ, nabız, solunum, kan basıncı) ölçüp kaydeder ve hemĢirelik bakım planını baĢlatır. 

 

Resim 1. 4: Hasta takibi ve kayıt 

Hastanede kalıĢ süresi içerisinde, çocuğun hastaneye uyumu sağlık personeli ve anne-

baba ile iletiĢimine bağlı olarak değiĢiklik gösterir. 
 

 Çocuk ve ailenin hastane ortamına alıĢması için; 

 Hastayı kliniğe kabul ederken hasta ve ailesinin endiĢe ve korkularını 

anlayarak yaklaĢımda bulunulmalı ve hastanın bireysel özellikleri ön 

planda tutularak kabul süreci gerçekleĢtirilmelidir. 

 Görevli hemĢire tarafından çocuk ve aile bireylerine kalacakları servis 
tanıtılmalı ve diğer görevlilerle tanıĢtırılmalıdır. 

 Özel cihazlara iliĢkin bilgi verilmelidir. 

 Hastane kuralları hasta ve ailesine açıklanmalıdır (yemek saatleri, 

ziyaretçi saatleri, vb.). 

 Mümkünse ailenin bazı tıbbi iĢlemler sırasında çocuğun yanında 

olmasına ve hastanede kalmasına izin verilmelidir. 

 Aile ve hemĢire, çocuğa anlayacağı sözcüklerle doğru bilgi vermelidir 

(sorunu saklamak, açıklamaktan kaçınmak, sorularını geçiĢtirmek 

çocuğun yetiĢkinlere duyduğu güveni sarsar. Bu durumda çocuk hastane 

görevlilerine ve yapılacak iĢlemlere aĢırı tepki verebilir.). 
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 Çocuk yaĢadığı korku ve acı nedeniyle ağlayabilir, ona bunun doğal bir 

tepki olduğu söylenmeli ve sakinleĢtirilmelidir ("Korkma acımayacak" 

demek yerine "acıyabilir ama iyileĢebilmen için bu iĢlemin yapılması 

gerekiyor" Ģeklinde bir açıklama yapmak daha uygundur.). 

 Odada sevdiği oyuncak ve eĢyaların bulunmasına izin verilmelidir.  

 Mümkünse, geliĢim dönemine uygun olarak TV izleme, kitap okuma, 

oyun oynama, resim yapma vb. uğraĢ olanakları sağlanmalıdır. 
 

Hasta çocukta en çok dikkat edilmesi gereken nokta sadece çocuğun hastalık 

durumuna odaklanmaktan ziyade çocuğun gereksinimlerine yönelmek ve bu alanı 
desteklemektir. 
 

1.5. Çocuğun Genel Gözlemi  
 

Gözlem, tüm duyu organları aracılığı ile hastanın dikkatlice izlenmesidir. Çocuk 

hastada genel gözlem yapılması ve gözlemin kayıt edilmesi çok önemlidir. 
 

 HemĢire tarafından çocuğun; 

 

 DavranıĢları (saldırgan, aktif hareketli, sakin, huzursuz, ağlama, vb.), 

 Etrafa olan ilgisi, reaksiyon ve cevapları, 

 Fiziksel yapısı, duruĢu, oturuĢu ve yürüyüĢü, 

 Cildinin görünümü (rengi, temizlik, kuruluk, terleme, döküntü vb.), 

 Tırnak ve kıl gibi cilt eklentileri, 

 Yatarken ve uyurken aldığı pozisyon, 

 YaĢam bulguları (ateĢ, nabız, solunum ve özellikleri, kan basıncı), 

 Ġdrar ve dıĢkısı (renk, miktar, kıvam, sulu, vb.), 

 Bilinç durumu(açık, kapalı, uyaranlara cevap, uyku hali, istemsiz 

kasılmalar vb.), 

 Ölçüleri (baĢ, boy, ağırlık), 

 Balgam, öksürük, kusma olup olmadığı varsa özellikleri, 

 Laboratuvar bulguları, 

 Bireysel bakımı (kiĢisel temizlik durumu, idrar ve dıĢkı kaçırma) 

incelenir ve kayıt edilir. 
 

1.6. Ailenin Eğitimi ve Çocuk Bakımına Katkısı 
 

Hasta çocuğun anne-babasının, sağlık ekibine güven duyması endiĢelerini azaltarak 

tedavi sürecini çeĢitli Ģekillerde etkiler. Bu nedenle sağlık personelinin aile ile devamlı 

iletiĢim içinde olması gerekir. 
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 Aile ile sağlık personelinin iletiĢim içinde olmasının çocuğun tedavisine 

etkisi: 
 

 HemĢire bakım vereceği çocuğu ve aileyi bütüncül olarak 

değerlendirmeli ve çocuğun hastaneye yatması durumunda anne-babanın 

sosyo-kültürel ve ekonomik düzeyleri, kiĢilik yapıları dikkate alınarak 
eğitim planlanmalıdır. 

 Çocuğa ve ailesine öz bakım öğretilmelidir. “öz bakım”, sağlığın 

korunması, geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi için, bireylerin kiĢisel olarak 

baĢlattıkları ve yaptıkları aktiviteleri içerir. Öz bakımda hemĢirenin rolü, 

çocuğun ya da ailenin öz bakım yeteneklerini geliĢtirmek ve bakımla 
ilgili uygulamalarda yeterli oluncaya kadar onlara yardım etmektir. 

 HemĢire hastanede ebeveynin bakıma katılmasını sağlayarak ve verdiği 

bakımı denetleyerek, onları çocuğun evdeki bakımına hazırlamalıdır. 

 HemĢire, ebeveynlere ,çocuklara nasıl davranmaları, ne gibi tavır ve 

tutumlardan kaçınmaları gerektiği konusunda eğitim vermelidir. 

 Anne-babalar; çocuğun hastalığıyla ilgili yeterli derecede eğitilmelidir 

(Anne-babalar; hastaneye yatıĢla ilgili çocuklarına yalan söyleyerek 

yanlıĢ bir davranıĢta bulunabilirler. Bu tutum engellenmelidir.). 

 Taburculuk eğitimi verilmelidir(bakım ve tedavisi, kontroller, hangi 

durumlarda hastaneye baĢvurulması gerektiği vb.). 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi 1-3 yaĢ arası çocukların hastalığa ve hastaneye yatıĢa 

gösterdikleri tepkilerden değildir? 

A) Ayrılık anksiyetesi 
B) Regresyon 

C) Fantazileri nedeniyle korkma 

D) Suçluluk duygusu 
E) Uysallık 

 

2. Çocukların hastaneye yatmaya gösterdikleri tepkileri etkileyen faktörlerden değildir? 
A)YaĢ ve biliĢsel geliĢim süreci 

B)Hastalığın nitelik ve Ģiddeti  

C)Ağrı ve hareket kısıtlılığının miktarı 

D)Ebeveynlerin anksiyete düzeyi  
E)Hastaneye yatmaya hazırlanma 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi okul dönemi çocuğunun hastanede yatmaya karĢı gösterdiği 
tepkilerdendir? 

A) Hastalığın nedeninin artık dıĢsal olduğunu kabul eder. 

B) Cesur görünür ve hastalığı kabullenir 

C) Yoğun ayrılık anksiyetesi yaĢar 
D) Ġnvaziv iĢlemlerden korkmaz 

E) Akranlarından ayrılma korkusu yaĢamaz 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi pediatri hemĢiresinin temel unsurlarından biri değildir? 

A) Normal ve hasta çocuğun özelliklerini bilmelidir 

B)YaĢ ve geliĢim düzeyine göre sözel ve sözel olamayan iletiĢim tekniklerini 

kullanabilmelidir 
C) Çocuğu aile ve çevresi ile bir bütün olarak ele almalıdır 

D) Stresle baĢ edebilmeli ve sorun çözme yeteneğine sahip olmalıdır 

E) Hasta hakları konusunda duyarlı davranmamalıdır. 
 

5. Çocuk ve ailenin hastane ortamına alıĢması için aĢağıda verilen ifadelerden hangisi 

yanlıĢtır? 
A)Görevli hemĢire tarafından çocuk ve aile bireylerine kalacakları servis tanıtılmalıdır 
B)Servisteki diğer görevlilerle tanıĢtırılmalıdır. 
C)Özel cihazlara iliĢkin bilgi verilmemelidir. 

D)Hastane kurallarını hasta ve ailesine açıklanmalıdır 
E) Odada sevdiği oyuncak ve eĢyaların bulunmasına izin verilmelidir  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 
 
 
 

Bebek ve çocuklarda yaĢam bulgularını tekniğine uygun olarak alabileceksiniz. 
 
 
 
 

 Bebek ve çocuklarda vital(yaĢam )bulguları ve takibi ile ilgili bir sunu 

hazırlayarak sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 Çevrenizde bulunan hastanelere giderek bebek ve çocuklarda yaĢam 

bulgularının nasıl alındığını gözlemleyiniz ve sonuçları arkadaĢlarınızla 

paylaĢınız. 

 

2. PEDĠATRĠDE YAġAM BULGULARI 
 

 YaĢam bulguları; 
 

 Vücut sıcaklığı,  

 Solunum, 

 Nabız 

 Kan basıncından oluĢur. 
 

YaĢam bulgularının ölçülmesi, hastanın sağlık durumunun izlenmesi ve sorunların 

erken tanımlanmasında hızlı ve etkili bir yöntemdir. Bireyin fizyolojik iĢlevlerini 
değerlendirmek için yaĢam bulgularını belirli aralıklarla takip etmek gerekir.  
 

YaĢam bulgularının değerlendirilme sıklığı; hastanın sağlık durumuna, yapılan 

iĢlemlere ve doktor istemine göre değiĢir. YaĢam bulguların ölçülmesi, değerlendirilmesi ve 

kayıt edilmesi hemĢirenin sorumluluğundadır. 
 

2.1. Vücut Isısı Ölçümü 
 

“AteĢ”, vücut sıcaklığının yükselmesidir. Ġnsanlarda vücut ısısı, hipotalamusta ısı 

kontrol merkezinin kontrolünde olup 37
o
C civarındadır. 

 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 
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AteĢ günlük aktivite ve yaĢ ile değiĢiklik gösterir. Günlük ateĢteki değiĢim sabah/ 

akĢam 0,5°C olarak değiĢmektedir. Vücut ısısındaki değiĢiklikler çocukluk döneminde 

hastalıkların en sık görülen belirtisi olduğundan her fiziksel muayene yapılıĢında mutlaka 

kontrol edilmelidir. Ancak çocuğun enfeksiyon hastalığı varsa veya ameliyat olmuĢsa sık 
aralıklarla ölçülmelidir. 

 

Vücut ısısının ölçümü için dijital termometre, elektronik termometre, tek kullanımlık 
termometre (ısıya duyarlı bant) kullanılmaktadır. 

 

Resim2.1:Termometre çeĢitleri 

Vücut ısısı ölçümünde, cıvalı cam termometrelerin kullanımı azalmaktadır Cıvanın 
toksik buharının solunması ya da deriden direkt temasla emilme riski gibi zararlı etkileri 

bulunmaktadır. Ayrıca bir yıldan fazla saklandığında cıvalı cam termometrelerin yanlıĢ 

ölçüm sonuçlarına neden olduğu da belirtilmektedir. Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı Ġlaç ve 
Eczacılık Genel Müdürlüğü, vücut sıcaklığını ölçmede kullanılan cıvalı termometrelerin 

piyasaya arzını ''sağlık ve güvenlik açısından tehlike oluĢturduğu'' gerekçesiyle 

durdurmuĢtur. 
 

Günümüzde kızıl ötesi alın termometresi, kulak termometresi (KKT) ve dijital 
termometreler cıvalı termometrelerin yerine kullanılmaktadır. 
 

Vücut ısısı oral(ağızdan), rektal(makattan), aksiller(koltuk altı), ya da timpanik 

(kulaktan) olarak ölçülebilir. 

 

Resim 2. 2: AteĢ ölçme teknikleri 
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2.1.1. Oral Ölçüm 
 

Genellikle 5 yaĢ ve üzerindeki çocuklarda kullanılan, kolay uygulanabilen bir yoldur. 

Termometrenin ağız içinde tutulması gerektiğinden 5 yaĢından küçüklerde bu ölçüm 

tekniğinin kullanılması zordur. Alınan derece koltuk altına göre 0,5
o
C daha yüksektir. 

 

 ĠĢlem: 

 Eller yıkanır. 

 Dijital termometre çocuğun dili altına yerleĢtirilir. 

 Çocuğa ağzını dudakları ile sıkıca kapatıp dereceyi ısırmaması, nefesini 

burnundan alması söylenir. 

 Termometre ağızda sinyal sesi duyulana kadar tutulur. 

 Termometre alınır ve sonuç kayıt edilir. 

 

Resim 2. 3: Oral ateĢ ölçme 

 Dikkat edilmesi gerekenler: 

 Eğer çocuk çok sıcak veya çok soğuk bir Ģey yemiĢ/içmiĢse hemen ölçüm 

yapılmaz,15- 20 dk. beklenmesi gerekir. 

 Ağız içinde yara olanlarda, ağız ameliyatı geçirmiĢ olanlarda bilinçsiz 

hastalarda ve oksijen tedavisi yapılmakta olan hastalarda uygulanmaz. 

 5 yaĢ altı çocuklarda uygulanmaz. 
 

2.1.2. Aksillerden (Koltuk Altından) Ölçüm 
 

Koltuk altı ölçümün herhangi bir sakıncası yoktur. Yeni doğan dönemi de dahil olmak 

üzere tüm yaĢ gruplarında kullanılır. Aksiller yolla ölçülen vücut sıcaklığı değeri oral ve 

rektal yola göre daha düĢüktür. 

Çocuklarda aksiller vücut ısısının 37,5° C üzerinde olması ateĢ olarak kabul edilir. 
 

 ĠĢlem: 

 Eller yıkanır. 

 Aksiller bölge terliyse kurulanır. 

 Dijital termometre temizlendikten sonra ucu koltuk altına gelecek Ģekilde 

yerleĢtirilir. 

 Termometre koltuk altında sinyal sesi duyulana kadar tutulur. 

 Termometre alınır ve sonuç kayıt edilir. 
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Resim 2. 4: Aksiller ateĢ ölçme 

 Koltuk altı enfeksiyonu ya da yarası olan çocuklarda ve çok zayıf 

olanlarda bu bölge kullanılmaz. 

 

2.1.3. Rektal Ölçüm 
 

ĠletiĢim kurulması zor ve diğer yollarla ısı ölçümünün yapılamadığı durumlarda 

kullanılabilecek bir yoldur. Dispnesi olan, oksijen tedavisi olan veya oral bir ameliyat 
geçiren ve felçli olan çocuklarda tercih edilir. Alınan ölçüm sonucu koltuk altına göre 1-1,5

o
 

C daha yüksektir. 
 

 ĠĢlem: 

 Çocuğun altı kirli ise temiz olması sağlanır. 

 Çocuğun kalçası yukarıda kalacak Ģekilde kucağa yatırılır ve hareket 

etmemesi sağlanır veya çocuk sırt üstü yatırılır bir elin iĢaret parmağı 

ayak bilekleri arasına geçirilerek ayak bileklerinden tutulur ve bacaklar 

yukarı doğru kaldırılır. 

 

Resim 2. 5: Rektal ateĢ ölçme 

 Dijital termometre ucu vazelin veya jel ile yağlanır ve çocuğun 

makadının içine nazik bir Ģekilde ilerletilir. 

 Dijital termometre sinyal sesi  duyulana kadar tutulur. 

 Termometre alınır ve sonuç kayıt edilir. 
 

 Dikkat edilmesi gerekenler: 
 Kalp hastalığı olanlarda, ishalli olanlarda, rektum ameliyatı olan 

çocuklarda bu yol ile ölçüm yapılmaz. 

 Özellikle prematüre bebeklerde, intrakraniyal kanama riskini 

artıracağından rektal yoldan ısı ölçümü tercih edilmemelidir. 
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Resim 2. 6: Rektal derecenin yerleĢtirilmesi 

 Yeni doğanlarda rektal ısı> 37,4° - 37,8° C 

 Bebeklerde rektal ısı> 38,3° C 

 Büyük çocuklarda rektal ısı > 38,4° ya da oral > 37,8° C 
 

olması ateĢ olarak nitelendirilir. 
 

Bu yöntem çocuğu rahatsız edebileceğinden ve rektumda, kolonda hasar oluĢtur-ma 

riski olduğundan, eğer diğer ölçüm yöntemleri kullanılamıyor ise en son olarak ter-cih 

edilmelidir. 
 

2.1.4. Kulak(Timpanik) Ölçümü  
 

Kulaktan infrared (kızılötesi) ıĢınları yoluyla elektronik ölçüm yapılmaktadır. Altı 

aylıktan küçük bebeklerde kullanımı zordur. Kulaktan ölçülen 38
o
 C‟nin üstündeki değerler 

ateĢ olarak kabul edilir. 
 

ĠĢlem: 
 

 Önce kulak kepçesi geriye doğru çekilir ve termometre daha sonra kulağa 
yerleĢtirilir. 

 Termometrenin ölçümü baĢlatan düğmesine basıldıktan 2-3 saniye sonra 

kulaktan çıkarılıp dijital göstergedeki değer okunur ve kayıt edilir. 

 

Resim 2. 7:Kulaktan ve alından ateĢ ölçme 
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 Dikkat edilmesi gerekenler: 

 Eğer çocuk soğuk bir günde dıĢardan geliyorsa ölçüm yapmak için 15 

dakika beklemek gerekir.  

 Kulak yolunda yara ve enfeksiyon olanlarda bu yol ile ölçüm yapılmaz. 
 

2.1.5. Alından AteĢ Ölçme 
 

Alından temas etmeden (uzaktan) laser teknolojisi ile ölçen termometre ile 2-3 
saniyede ateĢ ölçülür. 
 

2.1.6. Plastik ġerit Termometre 

 

Resim 2.8: Plastik Ģerit termometre 

Plastik Ģerit termometreler ısıyla değiĢen duyarlı sıvı kristaller içermektedir. Bu 
termometreler alına yapıĢtırılır, vücut sıcaklığı bir dakika sonra renk değiĢikliği skalasından 

okunur. 

 
 Vücut ısısı ölçümü yapılırken dikkat edilecek noktalar: 

 Her çocuğun ayrı termometresi olmalıdır. 

 Termometre kirliyse dezenfekte edilmelidir. 

 Ölçümde hangi yolun kullanılacağı çocuğun yaĢı ve durumuna göre 

belirlenmelidir. 

 Çocuk yalnız bırakılmamalıdır. 

 Ölçüm yapılacak bölgeye uygun termometre kullanılmalıdır. 

 Ölçümler yemeklerden bir saat sonra ve hasta dinlenmiĢken yapılmalıdır. 

 Çocuğun ateĢini etkileyebilecek ilaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. 
 

2.2. Nabız/Kalp Atım Hızının Ölçümü 
 

“Nabız”;kanın, kalbin sol ventrikül ( karıncık) ünden aorta kanın pompalanması ve 

kanın periferik arterlerde oluĢturduğu dalgalanmadır. Nabız ölçümü;1 yaĢından küçük 
çocuklarda her muayenede, cerrahi operasyon geçiren ve dolaĢım sistemini etkileyen bir 

hastalığı bulunan çocuklarda doktor istemine göre daha sık aralıklarla yapılır. 

 
Nabız sayısı; çocuğun yaĢına, hastalığına, dinlenme durumuna göre değiĢebilir. 

AĢağıdaki tabloda belirtilmiĢtir. 
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Yaş Alt Sınır Ortalama Üst Sınır 

Doğum anı 90 140 190 

1 aylık 85 130 175 

1-6 ay 85 130 175 

6-12 ay 75 115 155 

1-2 yaĢ 70 110 150 

2-4 yaĢ 70 105 140 

6-10 yaĢ 65 95 125 

10-14 yaĢ 55 85 125 

14-18 yaĢ 57 82 107 

Tablo 2. 1: Çocuklukta istirahat sırasında normal "kalp hızı/dk " değerleri 

 

 ĠĢlem: 

 Eller yıkanır. 

 Çocuk yatağına yatırılır. 

 Çocuğun kalp atım hızını etkileyecek  hastalığı  ve kullandığı ilaçlar 

değerlendirilir. 

 Nabız alınacak  bölge belirlenir.(Yeni doğan ve bebeklerde apikal nabız, 

büyük çocuklarda periferal nabız, dolaĢım problemi varsa apikal nabız 

alınmalıdır). 
 

 Periferal nabız ölçülecekse; 
 

 Çocuğun kolu, yanına veya göğsü üzerine yerleĢtirilir. 

 HemĢire baĢparmağını bileğin dıĢ yüzüne diğer iĢaret ve orta 

parmaklarını ise atım hızını belirleyeceği bölgenin üzerine fazla basınç 
uygulamadan yerleĢtirir ve 1 dk. Sayar (2-3 yaĢtan büyük çocuklarda tüm 

periferik arterlerden nabız ölçümü yapılabilir. Radial ve brakial arterler 

en çok tercih edilen bölgelerdir.). 
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Resim 2.9: Nabız alınan arterler 

 

 Apikal nabız ölçülecekse; 

 Steteskopun diyaframı temizlenir ve ısıtılır. 

 7 yaĢından küçük çocuklarda; sol meme baĢı hizasında 3.ve 4. interkostal 

aralıktan ölçüm yapılır.  

 7 yaĢından büyük çocuklarda; sol meme baĢı hizasında hizada 5. 

interkostal aralıktan ölçüm yapılır. 

 Elde edilen nabız sayısı nabız ritmi, dolgunluğu açısından değerlendiri-

lerek kaydedilir. 

 Mümkünse ölçüm çocuk sakinken yapılır. Ajitasyon, ağlama, ağrı, 

anksiyete gibi faktörler kalp atım hızını genellikle arttırır. 
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Resim 2.10: Apikal nabız ölçümü 

Çocuğa ilk fizik muayene yapılması sırasında ve çocuğa digoksin verilmeden önce 

mutlaka nabız 1 dakika boyunca apeksten sayılmalıdır. Çocuğun kalp atım hızı monitörden 

izlense bile her gün bir defa manuel olarak apeksten sayılmalıdır. 
 

2.3. Solunum Hızı Ölçümü 
 

Solunum sayısı 1 dakikada yapılan nefes alıp-verme sayısıdır. Normal solunum 
eforsuz ve sessizdir. Solunumun değerlendirilmesi, solunum ve kalp dolaĢım sistemi 

hastalıklarında ve ameliyatlardan sonra doktor istemine göre belli aralıklarla yapılır.  

 
Solunum sayısı; çocuğun yaĢına, uyku ve istirahat durumuna, enfeksiyon ve ateĢli 

durumlara göre değiĢiklik gösterir. 

 
 ĠĢlem: 

 Eller yıkanır.  

 Çocuğun daha önceki solunum hızları kontrol edilir.  

 Çocuğun solunum hızını ve derinliğini etkileyebilecek tanı ve aldığı 

ilaçlar değerlendirilir. 

 Çocuk yatağına yatırılır. 

 Nabız sayıyormuĢ gibi çocuğun kolu göğsü üzerine getirilir (büyük 

çocuklar solunumlarını istemli olarak kontrol edebileceğinden solunum 
sayarken çocuğa nabzını sayıyormuĢ izlenimi vermek önemlidir.). 

 Bebeklerde ve küçük çocuklarda karın hareketleri izlenir(küçük çocuklar 

çoğunlukla diyafram solunumu yaparlar.). 

 Büyük çocuklarda göğüs hareketler izlenir(büyük çocuklar interkostal 

kaslarını daha çok kullanırlar). 

 Göğüs ve karın hareketlerinin nefes alma ve nefes verme esnasında iniĢ-

çıkıĢları gözlenerek tam 1 dk. sayılır. 

 Solunumun derinliği, çocuğun göğüs ve karın kaslarını kullanıp 

kullanmadığı, dispnesinin ve interkostal çekilmesinin olup olmadığı, 

ekstremitelerin rengi de-ğerlendirilerek kaydedilir. 
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YAġ SOLUNUM 

SAYISI 

Yenidoğan 40-60/dk. 

1-12 ay 20-40/dk. 

2-6 yaĢ 20-30/dk. 

6-10 yaĢ 18-26/dk. 

10-18 yaĢ 16-24/dk. 

Tablo 2. 2: Büyüme ve geliĢme dönemlerine göre normal solunum değerleri 

Solunum sayısı çocuğun aktivitesine ve ağlamasına göre değiĢebileceğinden en doğru 
sayım çocuk uyurken yapılır. 

 
Solunum sayısı derece ve nabız almadan önce ölçülmelidir(iĢlemler sırasında çocuk 

ağlayabileceğinden solunum sayısı değiĢebilir.). 
 

2.4. Kan Basıncı Ölçümü 
 

Kan basıncı, kanın arterlerden geçerken arter duvarına yaptığı basınçtır. 5 yaĢından 

büyük çocuklarda kan basıncı klasik sfigmomanometre (Tansiyon ölçen alet) ile kolayca 
ölçülebilir.  

 

Günümüzde dijital tansiyon aletleri ile bilekten kolaylıkla nabız ve kalp atım sayısını 
ölçülmektedir. 

 

Uygun ölçülerdeki manĢon(manĢet)kullanımı çok önemlidir. Çocuklarda dijital ölçüm 
cihazları tercih edilmelidir.  

 

Resim 2.11: ManĢonun sarılması/ Tansiyon aleti ve steteskop 
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Çocuklarda normal sistemik arteriyel kan basıncı, yaĢ, cinsiyet, boy ve ağırlıkla ilgili 

olarak değiĢir. 
 

 Sistolik basınç Diastolik basınç 

Yaş Ortalama Üst Sınır Ortalama Üst Sınır 

0-6 ay 80 110 45 60 

3 Yaş 95 112 64 80 

5 Yaş 97 115 65 84 

10 Yaş 110 130 70 92 

15 Yaş 116 138 70 95 

Tablo 2. 3: Çocuklukta kan basıncı değerleri (mmHg) 

 

 ĠĢlem: 

 Eller yıkanır. Stetoskopun diyaframı temizlenir.  

 Çocuğun daha önceki kan basıncı değerleri kontrol edilir.  

 Çocuk gergin ise rahatlaması sağlanır. 

 ĠĢlem sırasında konuĢmaması konusunda bilgilendirilir. 

 Çocukta tansiyon ölçülecek alan belirlenir (Mümkünse sağ koldan ölçüm 

yapılır. Yaralanma, yara ya da dolaĢım problemlerinde ekstremite ölçüm 
için kullanılmaz.). 

 Çocuk için uygun manĢet boyu seçilir (Doğru manĢon üst kolun 2/3‟ü ya 

da yarısı kadar olmalıdır.). 

 ManĢon üst kola sarılır ve kol kalp seviyesine yükseltilir (Ekstremitenin 

kalp seviyesinin altında olması yüksek, üstünde olması düĢük sonuç 
alınmasına yol açabilir.). 

 ManĢon, çocuğun ölçüm yapılacak ekstremitesindeki nabız bölgesinin 

2,5-5 cm üstüne yerleĢtirilir. ManĢon ekstremiteye çok gevĢek olmadan 

dolanır (ManĢonun gevĢek bağlanması sonucun düĢük çıkmasına sıkı 

bağlanması ise sonucun yüksek çıkmasına neden olur.). 

 Ölçüm yapılacak bölgedeki arter belirlenerek üzerine  diyafram 

yerleĢtirilir [Stetoskopun diyaframının manĢonun altına sokulmaması 

önemlidir çünkü korotkoffların (kalp atım sesi) duyulmasını önler.]. 

  

Resim 2.12: Kan basıncı ölçümünde stetoskopun yeri 
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 ManĢonun içine hava verilir. Pompa yavaĢ yavaĢ gevĢetilerek saniyede 2-

3 mmHg olacak Ģekilde boĢaltılır. 

 Duyulan ilk ses sistolik basıncı sesin kaybolduğu zaman ise diastolik 

basıncı gösterir. 

 Ölçüm yapıldıktan sonra manĢondaki hava tamamen boĢaltılır ve 

çocuğun kolundan manĢon çıkartılır. 

 Eller iĢlemden sonra yıkanır. 

 Bulunan değerler ve ölçüm bölgesi kaydedilir. 
 

Dikkat: 
 Çocuğa uygun manĢon kullanılmalıdır. 

 ManĢon çocuğun kıyafeti üzerinden sarılmamalıdır. 

 ManĢondaki havayı boĢaltırken tekrar manĢon ĢiĢirilmemelidir. Kan basıncı iyi 

değerlendirilemediyse bir sonraki ölçüm 1-2 dakika sonra yapılmalıdır.  
 Kan basıncı ölçümü sırasında çocuğun sakin olması gereklidir. Ağlayan 

çocuklarda özellikle sistolik basınç 20 mm Hg kadar yükselir. 

 TA(Kan basıncı), bebekler yatarken, çocuklar otururken ölçülmelidir. 
 

Kan basıncını stetoskopla ölçmenin zor olduğu bebeklerde nabız palpasyonu ile de 

ölçülebilir. Nabız palpasyonunda manĢon havası indirilirken radial nabız palpe edilir. Nabız 

alındığında ölçülen basınç sistolik TA‟yı verir. Bu yöntemle diyastolik basınç ölçülemez.  
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AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
1. Oral yolla ateĢ ölçme ile ilgili aĢağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?  

A)Termometre çocuğun dilinin altına yerleĢtirilir 

B)Termometre ağızda 10 dk. tutulur 

C)Oral yolla ölçüm özellikle 5 yaĢ altı çocuklarda tercih edilir 

D)Çok sıcak içecek içilmiĢse 3-5 dk. sonra ölçüm yapılmalıdır. 
E)Çocuk ölçüm sırasında ağızdan nefes almalıdır. 

 

2. Rektal yolla ateĢ ölçme hangi durumlarda kullanılmamalıdır? 
A)ĠletiĢim kurulması zor felçli hastalarda 

B)Oral ameliyat geçirenlerde 

C)Prematüre bebeklerde 

D)Dispnesi olanlarda 
E)Oksijen tedavisi olanlarda 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi çocuklarda kan basıncı ölçümü ile ilgili doğru bir açıklama 

değildir? 
A) Çocuğa uygun manĢon kullanılmalıdır. 

B) ManĢon çocuğun kıyafeti üzerinden sarılmamalıdır. 
C) ManĢondaki havayı boĢaltırken tekrar manĢon ĢiĢirilmemelidir. 

D) Kan basıncı, bebekler anne kucağında dik tutularak ölçülmelidir 

E) ManĢon, çocuğun ölçüm yapılacak ekstremitesindeki nabız bölgesinin 2,5-5 cm 

üstüne yerleĢtirilmelidir 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi yeni doğanın dakikadaki ortalama solunum değeridir? 

A) 40-60/dk. 
B) 20-40/dk. 

C) 18-26/dk. 

D) 20-30/dk. 
E) 16-24/dk. 

 

5. AĢağıdakilerden hangisi 1-2 yaĢ arası çocuklardaki ortalama nabız değeridir? 

A) 95/dk. 
B) 140/dk. 

C) 110/dk. 

D) 60/dk. 
E) 50/dk. 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise modül değerlendirmeye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi hastalığa özgü tepkileri etkileyen faktörlerden biridir?  

A) Çocuğun yaĢ ve biliĢsel geliĢim süreci 

B) Hastalığın çocuk ve ailesi için taĢıdığı anlam 
C) Hastalığın nitelik ve Ģiddeti 

D) Ebeveynlerin anksiyete düzeyi 

E) Tedavi Ģekli 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi hastanede, hasta çocuğa ve ailesine öz bakımın öğretilmesi 

için yapılması gerekenlerden değildir? 

A) Ebeveynlere çocuklara nasıl davranılacağı konusunda eğitim verilmesi, 
B) Ebeveynin verdiği bakımın denetlenmesi 

C) Taburculuk eğitimi verilmesi 

D) Çocuk ve ailenin hazır olduklarında bakıma katılmalarına izin verilmesi 
E) Tedavi ve iĢlemler konusunda gerçekçi açıklama yapılmaması 

 

3. I.Protesto reaksiyonu 

II. Ümitsizlik reaksiyonu 
III. Kabullenme reaksiyonu 

IV. Ġnkar reaksiyonu 

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri çocukta aileden ayrılma anksiyetesi gösteren 
davranıĢsal tepkilerdendir? 

A)I  B)I-II  C)II-III-IV  D)I-II-IV  E)I-II-III-IV 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi bebeklik ve süt çocukluğu döneminde hastaneye yatmaya 
bağlı olarak geliĢebilir? 

A) Yeni geliĢmeye baĢlayan güven duygusunun zedelenmesi 

B) Hastanede yatmayı çabuk kabullenme 
C) Sosyal becerilerinin geliĢmesinin engellenmesi 

D) GiriĢkenliğinin engellenmesi 

E) Fantazilerini korkuya dönüĢtürme 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi hastaneye yatan okul öncesi dönemi çocuklarında dikkate 

alınması gereken bir durumdur? 

A) Aile üyeleri bakım sırasında çocuğun yanından uzaklaĢtırılmalıdır 
B) HemĢirelik bakımının farklı kiĢiler tarafından uygulanmasına özen gösterilmelidir. 

C) Regresif davranıĢlar varsa uyarılmalıdır. 

D) Çocuğun fantazileri desteklenmelidir 
E) Yanında, kesme, batırma, gibi kelimelerin kullanılmamasına özen gösterilmelidir 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. AĢağıdakilerden hangisi yaĢam bulguları izlenirken dikkate alınmaz? 

A) Hastanın cinsiyeti 

B) Kullandığı ilaçlar 

C) Bulgunun normal sınırları 
D) Çocuğun yaĢı 

E) Ortamın ısısı 

 
7. AĢağıdaki durumların hangisinde oral yolla vücut ısısı alınmaz? 

A) Diyare olan hastalarda 

B) Bilinçsiz hastalarda 

C) Hemoroid ameliyatı olmuĢ hastalarda 
D) Çok zayıf hastalarda 

E).Kulak enfeksiyonlarında 

 
8. Vücut ısısının ölçümü ile ilgili olan ifadelerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Aksiler yol ile ateĢ ölçerken dijital termometrenin bekleme süresi 9-10 dk. dır 

B) Rektal yolla ateĢ ölçerken dijital termometre sinyal sesi duyulana kadar bekletilir 
C) Timpanik yolla ateĢ ölçülürken infrared termometre 2-3 sn bekletilir 

D) Oral yolla ateĢ ölçülürken dijital termometre ağızda sinyal sesi duyulana kadar. 

tutulur. 

E) Alından ateĢ ölçülürken infrared termometre 2-3 sn. bekletilir. 
 

9. Hangi durumlarda rektal yolla vücut sıcaklığı alınmaz? 

A) Diyaresi olan hastalarda 
B) Rektum ameliyatı olan hastalarda 

C) Prematürelerde 

D) Kalp hastalığı olanlarda 

E) Hepsi 
 

10. Kan basıncı ölçülümü ile ilgili yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur? 

A) Çocuğun kolunun kalp seviyesi hizasında olması gerekir. 
B) ManĢonun ekstremiteye çok gevĢek bir Ģekilde dolanması gerekir 

C) ManĢonun nabız bölgesinin 2,2-5 cm. üstüne yerleĢtirilmesi gerekir 

D) Steteskopun diyaframının manĢonun altına sokulması gerekir 
E) ManĢonun çocuğun kıyafeti üzerinden sarılması gerekir 

 
 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 
1 E 
2 B 
3 A 
4 E 
5 C 

 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 A 

2 C 

3 D 

4 A 

5 C 
 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 E 

3 D 

4 A 

5 E 

6 A 

7 B 

8 A 

9 E 

10 A 
 

CEVAP ANAHTARLARI 
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