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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 

 

Bir bebeğin sağlıklı büyütülmesinde bebeğe bakım veren kiĢilerin bu konuda yeterli 

bilgi ve donanıma sahip olmaları büyük önem taĢımaktadır. Ülkemizde daha önceden 

yapılmıĢ birçok araĢtırma annelerin birçoğunun bebek bakımı konusunda eksik ve yanlıĢ 

bilgiye sahip olduklarını göstermiĢtir. Bu eksik ve yanlıĢ bilgiler bebeklerde büyüme ve 

geliĢme geriliğine, çoğu önlenebilir olan hastalıkların daha sık görülmesine, sakatlıklara ve 

ölümlere neden olabilmektedir. 

 

Çocuklar, çevresel olumsuzluklardan en fazla etkilenen çevreden özel yardım ve ilgi 

bekleyen kiĢilerdir. Bu nedenle çocuk sağlığı hizmetlerinin diğer sağlık hizmetlerine göre 

özel önem ve önceliği bulunmaktadır. 

 

Bebeklik döneminde çocuk istismarı ve ihmali sonucu oluĢan psiko-sosyal travmanın, 

çocuğun beyin geliĢiminde stresle baĢ edebilme yönünde kalıcı olumsuz uyum 

değiĢikliklerine yol açar. 

 
Erken çocukluk dönemi, çocukların hayatının erken dönemlerindeki fiziksel, mental 

ve sosyal geliĢimlerini kapsamaktadır. Çocukların psiko-sosyal, entelektüel geliĢimleri, 

çevresel ve genetik faktörlerden etkilenmektedir. Bu dönemde çocuğun normal ve psiko-

sosyal geliĢimini olumsuz etkileyen faktörler geliĢimde duraklamalara yol açmaktadır. 

 
Bu öğrenme materyali ile çocuklarda mental, ruhsal ve bazı fiziksel bozukluları, 

kazalar ve bunlar sonucunda alınacak önlemleri öğreneceksiniz. Sağlık ekibinin bir üyesi 

olarak sizler de burada öğrendiğiniz bilgiler doğrultusunda meslek hayatınızda ailelere 

gerekli eğitimi verecek ve danıĢmanlık yapabileceksiniz. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

Mental, ruhsal ve bazı fiziksel bozukluklarda bakım uygulayabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Yenidoğan döneminde tanı konup tedavi edildiğinde zekâ geriliği önlenebilen 

hastalıklar var mıdır? DeğiĢik kaynaklardan araĢtırıp bilgi toplayınız. 

Bilgilerinizi sınıfta öğretmenininiz ve arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Çevrenizde bir özel öğretim kurumuna giderek burada eğitim gören çocuklarla 

ilgili gözlem yapınız.  

 Burada eğitim gören çocukların zekâ durumları ve mental bozuklukları 

hakkında çalıĢanlardan bilgi alınız. 

 Gözlem sonuçlarınızı ve topladığınız bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. MENTAL, RUHSAL VE BAZI FĠZĠKSEL 

BOZUKLUKLARDA HEMġĠRELĠK BAKIMI 
 

Fiziksel ve ruhsal sağlık bir bütündür. Birinin bozukluğu diğerinin bozulma riskini 

artırmaktadır. Ruhsal ve fiziksel sağlık arasında da iliĢki vardır. Örneğin kardiyovasküler 

hastalıklar depresyona, depresyon da kardiyovasküler hastalıklara yol açabilmektedir. Bazı 

risk faktörleri hem ruhsal sorunlara hem de fiziksel sağlığın bozulmasına yol açabilmektedir.  
 

Ruhsal bozukluklar topluma psikolojik, sosyal ve ekonomik yük getirmekte ve aynı 

zamanda fiziksel hastalık riskini de artırmaktadır.  
 

1.1. Mental Retardasyon (Zekâ Geriliği)  
 

Zekâ; kiĢinin öğrenme, algılama, yorumlama, bilgiyi depolama ve gerektiğinde tekrar 

anımsayabilme gibi birçok zihinsel becerinin göstergesidir. Zekâ geriliği ise bu becerilerin 

yetersiz olması sonucu çevreye uyumunun bozulması ile kendini gösteren ve çeĢitli testlerle 

ölçülerek sınıflanabilen iĢlevsel bir bozukluktur. 
 

KiĢinin sosyal, dil; ince ve kaba motor alanları geliĢiminden en az ikisinin belirgin 

geliĢme geriliği durumu ilk beĢ yaĢta psiko-motor gerilik olarak tanımlanır. BeĢ yaĢ sonrası 

dönemde bu durum mental motor gerilik olarak adlandırılır.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Zekâ geriliği veya mental retardasyon, AAIDD (American Association on Intellectual 

and Developmental Disabilities)'nin yönergesinde "Bireyin zihinsel iĢlevlerinde ve 

kavramsal, sosyal, pratik uyumsal becerilerinde kendini gösteren uyumsal davranıĢlardan en 

az ikisinde, 18 yaĢından önce ortaya çıkan anlamlı derecedeki yetersizlik/sınırlılık" olarak 

tanımlanmıĢtır. Zekâ geriliği, hâlihazırdaki iĢlevlerde de önemli sınırlılıklar göstermektedir. 
 

Zekâ yeteneği, genellikle ana ve babadan gelen çok değiĢik etkenlerin rastlantısal 

birleĢiminden oluĢur. Ana babadan gelen genler vasıtasıyla kalıtımı belirleyen özellikler 

rastlantısal yolla çocuğa geçer. Ancak zekâ üzerinde anne ve babadan aldığı genlerin önemi 

olduğu gibi çevrenin de çok önemli bir etkisi vardır. 
 

Ġnsan, fertilizasyondan ölüme kadar bir çevre içinde yaĢar. Çocuğun anne karnında 

uygun beslenmesi, oksijen alımının yeterli olması zekâ geliĢimini olumlu yönde etkiler.  

Doğumdan sonra insanın içinde yaĢadığı dıĢ çevresi de zekâyı etkileyen en önemli faktördür. 

Çocuğun toplumsal geliĢimi, tutum ve davranıĢları zekâ üzerinde oldukça etkilidir. Çocuğun 

yaĢadığı yer, içinde bulunduğu ortam, karıĢtırdığı bir kitap, dinlediği müzik, izlediği film, 

beslenme Ģekli, ısı, ıĢık gibi ihtiyaçları onun fiziksel ve sosyal çevresini oluĢturur. Çocuğa 

uygun fiziksel ve sosyal çevre ortamı sağlamak çocuğun geliĢimini olumlu yönde etkiler. 
 

Ġnsanda zekânın geliĢimi ilk 8 yaĢa kadar en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle 

çocuğun zekâ geliĢiminde sosyal çevre, ev ortamı, okul öncesi eğitimi büyük önem taĢır. 

Çocuğun geliĢiminin çok hızlı olduğu ve kiĢilik özelliklerinin oluĢtuğu okul öncesi dönemde 

aile ortamı çocuğun hem sosyalleĢmesi hem de eğitimi açısından çok önemlidir. Ġlk yaĢlarda 

uygun beslenme, ana babanın uyarması, ilgisi zekâyı geliĢtirir. Ġlgi ve uyarılmanın yetersiz 

olduğu bir evde zekâ kolay geliĢemez. Bu nedenle çocuk okul çağına geldiğinde öğrenime 

hazır hale gelemeyebilir. Çevresel tüm etkenler çocuğun zihinsel geliĢimini geliĢtirir ya da 

köreltir. Çocuğun doğumdan okul çağına kadar olan zaman içerisinde kaliteli uyarıcılar 

tarafından uyarılması onun zihinsel geliĢimini olumlu yönde etkiler. 
 

1.1.1. Zekâ Geriliğinin Nedenleri  
 

Enfeksiyon, travma, toksinler gibi dıĢ etkenler; doğum öncesi, doğum sırası ve doğum 

sonrasındaki etmenler; doğum sorunları ve erken (prematüre) doğum gibi etmenler zekâ 

geriliğine neden olabilir.   
 

 Doğum öncesindeki nedenler: Doğum öncesindeki nedenlerin baĢında kalıtsal 

bozukluklar gelir. Bunların en önemlileri Down sendromu, Edvvards sendromu, 

Klinefelter sendromu, Frajil X sendromu, Tubero skleroz, Fenilketonüri ve 

Galaktosemidir. Bunların arasında Fenilketonüri ve Galaktosemi doğumdan 

hemen sonra tespit edildiğinde bebeğin zihinsel olarak geri olması önlenebilir. 

Fenilketonüride bebek fenilalaninden; Galaktosemide galaktozdan fakir mama 

ve yiyeceklerle tedavi edilirse zekâ geriliği oluĢmayabilir.  
 

Gebelikte annenin geçirdiği tksoplazmozis, kızamıkçık, herpes simpleks, 

Epstein-Barr virüs enfeksiyonları zekâ geriliğine neden olabilir. Gebeliğin erken 

döneminde özellikle annenin karın bölgesine verilen röntgen ıĢınları fetüste 

beyin hasarına yol açar. Preeklamptik toksemi, doğum öncesi kanamalar, çok 

kısa ya da çok uzun doğum ağrıları da zekâ geriliği nedeni olabilir. Doğum 
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yapan annenin yaĢı 35'ten fazlaysa Down sendromu tehlikesi artmaktadır. 

Gebenin civa ve kurĢun gibi ağır metallerle sürekli olarak zehirlenmesi zekâ 

geriliğine neden olabilir. Gebelik sırasında alkol alımı bebeklerde beden yapısı 

bozukluklarına ve zekâ geriliğine neden olur. 
 

 Doğum sırasındaki nedenler: Doğum sırasında bebeğin solunum yollarının 

herhangi bir nedenle tıkanması (asfiksi) sonucu beyin hasarı oluĢur ve zekâ 

düzeyi etkilenir. Doğuma bağlı komplikasyonlar, zor doğum nedeniyle 

kullanılan bazı araçların (vakum, forseps vb.) bebeğe zarar vermesi, doğum 

sırasında bebeğe bulaĢan enfeksiyonlar ve anne-babanın kan uyuĢmazlığına 

bağlı geliĢen hiperbilirubinemi zekâ geriliği nedenleri arasındaki diğer önemli 

etmenlerdir. 
 

 Doğum sonrasındaki nedenler: Doğum sonrasında zekâ geriliğine yol açan 

nedenler arasında kızamık, boğmaca, kabakulak ve tüberküloz gibi menenjit ve 

beyin iltihabı yapan hastalıklar önde gelir. Bebeğin veya çocuğun karaciğer, 

dolaĢım, böbrek, kan ve bağıĢıklık sistemleri ile ilgili birçok durum da sinir 

sisteminde hasar meydana getirebilir. Ġleri derecedeki beslenme yetersizlikleri, 

havasız kalarak boğulma gibi oksijensiz kalma durumları, ciddi kafa travmaları 

ve hipotirodizm de zekâ geriliğine neden olan etmenlerdir. Ayrıca ev ortamının 

çocuğun oynaması ve çevreyi keĢfetmesi için uygun olmaması da hafif derecede 

zihinsel engele neden olabilmektedir. 
 

1.1.2. Zekâ Geriliğinin Sınıflandırılması 
 

Zekâ, bir yetenektir. Zekâ geriliği ise bu yeteneğin normal durumdan aĢağıda 

olmasıdır. Zekâ geriliğine iliĢkin farklı sınıflamalar yapılmıĢtır. Bunlar; zekâ bölümüne göre 

yapılan sınıflamalar ve eğitimsel açıdan yapılan sınıflamalardır. Zekâ bölümüne göre yapılan 

sınıflama psikologların kabul ettiği, eğitimsel açıdan yapılan sınıflama ise pedagogların 

kabul ettiği sınıflamalardır. 
 

Zekâ bölümü (ZB); zekâ yaĢının (ZY), kronolojik yaĢa (KY) bölümünün 100 ile 

çarpımı ile hesaplanır. Burada geçen zekâ yaĢı, zekâ testlerinin gösterdiği zihinsel yetenek 

düzeyidir. Kronolojik yaĢ ise takvim yaĢıdır. Zekâ bölüm aralığı olarak ifade edilen IQ 

kiĢilerarası karĢılaĢtırma yapabilmeye olanak sağlayan zihinsel iĢleyiĢ skorudur.  
 

Bu sınıflamada zekâ düzeyi; 0 ile 140 arasında bir dağılım göstermektedir. 90 ile 110 

zekâ bölümü normal kabul edilir. Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği zekâ 

sınıflandırması aĢağıdaki tabloda verilmiĢtir. 
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Uluslararası Zekâ Sınıflandırması 

ZK (IQ) Bölümü 

Aralığı 
Zekâ Sınıfı 

0-20 Derin zekâ geriliği / zihinsel engel ( Ġdiotie) 

21-35 
Ağır derecede zekâ geriliği / zihinsel engel 

(Embecilite) 

36-50 Orta derecede zekâ geriliği / zihinsel engel (Moron) 

51-70 Hafif derecede zekâ geriliği / zihinsel engel ( Debilite) 

71-79 Sınırda zekâ 

80-89 Donuk zekâ / donuk normal zekâ 

90-109 Normal ya da ortalama zekâ 

110-119 Parlak zekâ 

120-129 Üstün zekâ 

130 ve üstü Çok üstün zekâ/ deha 

Tablo 1.1: Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) zekâ sınıflaması 

Zekâ geriliği ile ilgili eğitimsel açıdan yapılan sınıflama, çocuğun nereye kadar 

eğitimden yararlanabildiğiyle ilgilidir. Buna göre yapılan sınıflama Ģöyledir: 
 

 (0 - 25 ZB): Eğitilmesi ve öğretilmesi imkânsız olan çocuklar  

 (25-50 ZB): Öğretilebilir çocuklar  

 (50-75 ZB): Eğitilebilir çocuklar  

 (75-90 ZB): YavaĢ öğrenen çocuklar  
 

Zekâ geriliğinin toplumdaki sıklığı %2-3'dür. Zekâ geriliği olan çocukların zekâ 

bölümlerine göre sınıflandırılması ve bu çocukların özellikleri Ģöyledir: 
 

 IQ’su 0-20 olanla (idiotie) : Ağır derecede geri zekâlıdırlar. En önemli 

özellikleri, yaĢayabilmeleri için ömür boyu bir baĢkasına muhtaçtırlar. 

Tamamen gözetim gerektirirler, kendilerine bakamazlar. YaĢamları boyunca 

özel bakıma ihtiyaç duyarlar. Doğumda veya doğumdan sonra hemen teĢhis 

edilebilirler. Meme emmeye alıĢmaları güç olur. Anne sütüne karĢı ilgisizlik, 

Ģiddetli ve sürekli ağlamalar, anlamsız bakıĢlar ve yüz mimikleri vardır. Birçoğu 

hareket edemez, sıklıkla birden fazla engelleri vardır. 
 

Basit birkaç kelime öğrenebilirler. Çoğunluğu bitkisel yaĢam sürdürür ve 

yabancı sesler çıkarır. Yürüme ve diĢ çıkarmaları çok geç olur. Uzun zaman 

kendileri yemek yiyemezler, salyaları akar. 
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Ağır zekâ geriliğinin yanında, kafa dejenerasyonları (küçük, büyük, sivri), 

çeĢitli organlarda (el, yüz, kulak) oransızlıklar ve özürler vardır. Gece ve 

gündüz altlarını ıslatırlar. Sindirim, boĢaltım ve kalp rahatsızlıkları görülür. 

Araya giren bu hastalıklar nedeniyle çabuk ölürler.  
 

 IQ’su 20-39 arasi olanlar (embesil): Ağır düzeyde zihinsel öğrenme 

yetersizliği olan çocuklardır. Bütün zekâ faaliyetleri hemen hemen yok gibidir. 

Bununla birlikte birtakım bedenî geliĢme kusurları da vardır. Genellikle 

engelleri doğuĢtan fark edilir. Bazı basit öz bakım becerilerini öğrenebilirler. 

Ancak yaĢamları boyunca sürekli bakıma ve yardıma gereksinim duyarlar. 

Bazıları birkaç cümleyle konuĢma öğrenebilir, büyük bir kısmı konuĢmaz.  

 

 IQ’su 40-59 arasi olanlar (moron):  Orta (öğretilebilir) düzeyde zihinsel 

öğrenme yetersizliği olan çocuklardır. Genellikle engelleri okul öncesi dönemde 

fark edilir. GeliĢim özellikleri normallerden önemli farklılıklar göstermektedir. 

Öğretilebilir terimi, temel akademik becerileri öğrenemeyeceği, günlük 

yaĢamın gerektirdiği sosyal uyum, pratik iletiĢim ve öz bakım becerilerini 

öğrenebileceği anlamına gelmektedir. Bu gruptaki çocukların çok az bir kısmı 

10-12 yaĢından sonra basit okuma yazma öğrenebilir. Kelime hazineleri kıttır. 

Günlük yaĢantıları için gerekli olan basit alıĢkanlıkları kazanabilirler.  

 
Bu grupta yer alan yetiĢkinler sosyal uyum becerilerine iliĢkin olarak ev, yatılı 

okul ya da korumalı iĢyerlerinde çalıĢarak üretime ve kendi geçimlerine katkıda 

bulunabilirler. Ancak yine de aile ve iĢ yaĢamlarında çeĢitli derecelerde 

baĢkalarının yardımına bağımlıdırlar.  

 

 IQ’su 60-69 arasi olanlar (debil): Hafif (eğitilebilir) düzeyde zihinsel öğrenme 

yetersizliği olan çocuklardır. GeliĢimleri normallerden önemli farklılıklar 

göstermediği için genellikle okula baĢlayana kadar farkına varılmazlar. 

Eğitilebilir terimi, bu gruba giren çocukların okuma, yazma, matematik gibi 

temel akademik becerileri öğrenebileceklerini göstermektedir. Bu çocuklar özel 

eğitim olanaklarıyla normal ilkokul programlarından yararlanabilirler. Bir kısmı 

okulu bitirebilir, bir kısmı ise okula hiç devam edemez. Eğitimleri uzun ve 

tekrarlara dayanır. Öz bakım becerilerini öğrenebilirler ve yetiĢkinlik çağına 

geldiklerinde bütünüyle ya da kısmen geçimlerini sağlayabilecekleri bir iĢ 

becerisi edinebilirler. Bağımsız kendi baĢlarına yaĢayabilirler. 

 

Bu çocuklarda dikkat, muhakeme, hafıza, irade zayıf geliĢir. Fikir üretimleri 

kıttır. Heyecanları değiĢken olup telkine yatkın olduklarından gençlik ve 

yetiĢkinlik yaĢlarında kolayca suça yönelebilirler. YetiĢkin çağa vardıklarında 

11-12 yaĢındaki bir çocuğun zekâsına sahip olabilirler. 

 

 IQ’su 71-80 arası olanlar: Sınır zekâlıdırlar. Normalle hafif geri arasındaki 

kiĢilerdir. Uluslararası zekâ sınıflamasına göre donuk zekâlılar da bu grupta yer 

alır. Bu gruba giren çocukların zihinsel iĢlevlerinin seviyesi normal yaĢıtları 

seviyesine yakındır. Bu çocukların akademik baĢarısızlıkları zekâlarının 

farklılığından çok yetersiz çevre ve uyarıcı yoksunluğundan kaynaklanmaktadır. 
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Bu nedenle normal yaĢıtlarının öğrendiği tüm becerileri öğrenebilmekte ancak 

yaĢıtlarından biraz daha geç ve güç öğrenmektedirler. Yetersiz çevre koĢulları 

arasında yaĢadıkları evin fiziksel koĢulları, yetersiz ve dengesiz beslenme, anne-

babanın eğitim seviyesinin düĢük olması, aile içi Ģiddetin olması, kardeĢ 

sayısının fazla olması, anne-babanın ilgisizliği sayılabilir.  

 

Fiziksel özelliklerinde ve hareket geliĢiminde normallerden farkları yoktur. 

Dikkat süreleri kısa ve dikkatleri dağınıktır. YaĢadıkları baĢarısızlıklardan 

dolayı kendilerine güvenleri zayıf olabilir. Bireysel eğitim ve biraz daha fazla 

ilgilenilmeyle normal yaĢıtlarıyla aralarındaki fark çok rahatlıkla 

kapanabilmektedir. Evlenip çoluk çocuk sahibi olabilirler. Sosyal uyumları 

normaldir.  
 

1.1.3. Zekâ Testleri 
 

KiĢilerin zihinsel becerilerini ölçebilmek ve onları zihinsel beceri konusunda diğer 

insanlarla karĢılaĢtırabilmek amacıyla geliĢtirilen ölçümlere zekâ testleri denir. Zihinsel 

iĢlevlerin düzeyini belirlemek için yaygın olarak zekâ testleri kullanılmaktadır. Zekâ testleri 

standart ve objektif ölçüm araçlarıdır. Günümüzde çocukların zihinsel düzeyinin 

belirlenmesinde yaygın olarak kullanılan güvenirliği ve geçerliği en yüksek ölçekler 

Stanford-Binet ve WĠSC-R ölçekleridir.  
 

 Stanford- Binet bireysel zekâ ölçeği ile 2 yaĢından yetiĢkinliğe kadar zekâyı 

ölçmek mümkündür ancak bu test daha çok çocuk zekâsını ölçmek için 

kullanılmaktadır. Bu testler kullanılarak 2-3 yaĢ arasındaki çocuklara Ģekiller ve 

küplerle kule, köprü yapma; 4 yaĢındakilere eĢya ve resim tanıma; 7 

yaĢındakilere benzerlikleri bulma; 8 yaĢındakilere sözcük dağarcığı ve öyküleri 

hatırlama; 9 yaĢındakilere sözel saçmalıklar ve tersinden sayı tekrarı; 

yetiĢkinlere sözcük dağarcığı, atasözleri ve yön bulma Ģeklinde deneyler 

yaptırılır. Böylece zekâya iliĢkin sonuçlara varılır. 
 

 Wechsler bireysel zekâ ölçekleri üç takımdır. Bu takımlarla 4 yaĢından 

baĢlayarak her yaĢ düzeyinde bireylerin zihin seviyeleri ölçülmektedir. 

Çocuklar için Wechsler Testi (WISC) bireysel olarak uygulanan bir zekâ ve 

yetenek testidir. Sözel ve performans olarak 10 tane alt testi vardır. Bu 

testlerdeki ödevlerin baĢarılarından elde edilen puanların ortalaması ile standart 

sapma yöntemi aracılığıyla çocuğun zekâ yaĢı saptanabilir. YetiĢkinler için 

kullanılan Wechsler Testinde (WAIS) sözel ve eylemsel performans olarak 11 

alt test vardır. Wechsler testinde sonuç standart sapma yoluyla saptanır. 
 

 Gesell geliĢim ölçeği bebek zekâ ölçeklerinden biridir. Bu ölçek 25 ay ile 6 yaĢ 

arasındaki çocukları geliĢimsel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Örneğin ne zaman çocuk yardım edilmeden sırtüstü yatarken yüzüstü 

dönebiliyor, ilk kelimeyi ne zaman söylüyor, ne zaman yürümeyi öğreniyor. Bu 

ve benzeri geliĢimsel ölçülerin saptanması bu zekâ ölçeğinin özünü oluĢturur.  
 

 Cattel bebek zekâ testi, 2 ay ile 30 ay arasındaki geliĢim dönemi için 

hazırlanmıĢtır. Test içindeki ölçekler, birçok geliĢimsel zekâ ölçeklerinde 
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olduğu gibi birbirine benzemektedir. Sesin farkında olma, bir objeyi gözü ile 

takip etme, daha ileri aylarda parçaların tahta üzerindeki uygun boĢluklara 

yerleĢtirme, çeĢitli objeleri kullanabilme gibi kriterler kullanılmaktadır.  
 

1.1.4. Zekâ Geriliğinde Tanı  

 
Birçok araĢtırmada ileri derece zekâ geriliği olanların, tüm grubun küçük bir yüzdesini 

oluĢturduğu bulunmuĢtur. Bunlara genellikle bebeklik veya erken çocuklukta tanı 

konulmaktadır. Zekâ geriliklerinin büyük çoğunluğu hafif derecededir. Ġleri derece olanlar 

belirgin fiziksel özürlerinden dolayı kolay tanınırken hafif derece olanlarda ek fiziksel 

sorunlar fazla bulunmaz. 

 

Zekâ geriliğinin tanısında öncelikle ayrıntılı öykü alınır. Nörolojik muayene, somatik 

ve motor geliĢme becerileri, psikososyal parametreler değerlendirilir. Zekâ yaĢı standardize 

edilmiĢ zekâ testleri ile saptanır. Bu değerlendirme birkaç kez tekrarlanır. Genetik 

değerlendirme yapılır. Öykü ve nörolojik muayene bulguları ile uyumlu kan ve idrar tetkiki, 

radyolojik inceleme yapılır. 

 

Öğrenme ve geliĢmeyi engelleyebilecek kronik durumlar araĢtırılır. Zekâ geriliğini 

iĢitme kaybı, otizm, ortopedik özürlülük ve davranıĢ bozukluğundan ayırt etmek gerekir.  
 

1.1.5. Zekâ Geriliklerini Önleme 
 

Bunun için en önemli husus, zekâ geriliğine yol açan faktörlerin giderilmesidir. Bunu 

sağlamanın en etkili yolu da toplumun eğitimidir. Böylece çok ucuz ve kolay tetkiklerle 

mental geriliğe yol açabilecek hipotiroidi, fenilketonüri, konvülsif hastalıklar, Down 

sendromu gibi nedenler kontrol edilebilirler. Ayrıca, kan uyuĢmazlıklarının önceden tespiti 

gibi konularda genetik danıĢma da mental retardasyonların önlenmesinde önemli bir yer 

tutar.  
 

Hastalıkların erken teĢhisi ve uygun tedavi metotlarıyla hasar yapmadan kontrol altına 

alınabilmesi zekâ gerililiklerinin ortaya çıkmasını en aza indirmektedir. Örneğin, konjenital 

hipotiroidizm ve fenilketonüri erkenden tespit edilip tedavi edilirse çocukta meydana gelecek 

olan zekâ geriliği önlenebilmektedir. 
 

Akraba evliliklerinin engellenmesi, mental retarde kiĢilere evlilik izninin 

verilmemesi zekâ geriliklerini önlemede alınabilecek diğer yöntemlerdir.  
 

1.1.6. Zekâ Geriliğinde Tedavi ve Yardım Ġlkeleri 

 
Tedavide zekâ geriliği gösteren çocukların kapasitelerini ulaĢabilecekleri en üst 

düzeye çıkarmak, kendi gereksinimlerini karĢılayabilecek hale getirmek, ailelerine ve 

topluma yük olmaktan kurtarmak ve toplum içinde özürlerine karĢın uyumlu ve mutlu 

bireyler haline getirmek amaçlanmaktadır.  
 

Beyin dokusu öteki organlardan ayrı olarak onarımı çok güç bir dokudur. Bu nedenle 

yerleĢmiĢ zekâ geriliklerinde tedavi olanakları çok sınırlıdır. Özmaya bozuklukları ve iç salgı 
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bezlerinin yetersiz çalıĢması sonucu ortaya çıkanlarda erken önlem alınırsa zekânın 

gerilemesi önlenebilmektedir. Zekâ geriliği olan çocuklara en etkili yardım özel eğitimle 

sağlanabilmektedir. Hafif derece zekâ geriliği olanlar okula devam ederek eriĢkinliğe kadar 

zekâ bölümlerini artırabilirler.  
 

Zekâ geriliğinin tanımlanmasının ardından test ve ölçekler yardımıyla çocuğun 

zihinsel iĢlevlerinin düzeyi belirlenmelidir. Daha sonra çocuğun zayıf ve güçlü yönleri ile 

destek ihtiyacının tanımlanması ve sınıflandırılması yapılmalıdır. Psikolojik ve geliĢimsel 

açıdan güçlü ve zayıf yönleri değerlendirilmeli, fiziksel sağlık ve yetersizliklerinin nedenleri 

araĢtırılmalıdır. Çevresel koĢullar ile uyumsal davranıĢlar da gözlem ve aileden alınan 

bilgiler doğrultusunda değerlendirilmelidir. Tüm bunların ıĢığında çocuğa uygun bir özel 

eğitim programı hazırlanmalı ve aile ile birlikte uygulamaya konulmalıdır.  
 

Psikomotor eğitim (yürüme, denge, koĢma hareketleri, ince el becerileri) önceleri 

önemlidir. KonuĢma eğitimi özel bir yer tutar. Ayrıca günlük hayatta gerekli olan bilgiler ve 

alıĢkanlıkların (beslenme, tuvalet, tehlikelerden sakınma gibi) kazandırılması gerekir. Bu 

uygulamalarda müspet davranıĢ ve fiilleri teĢvik, tasdik etme ve mükâfatlandırma daha sonra 

da tekrarlayarak pekiĢtirme baĢlıca prensiptir. Menfi davranıĢlar engellenmeli ve doğrusu 

öğretilmelidir. Aile ile de iĢbirliği yapılarak evdeki yaĢayıĢın da tedavinin paralelinde 

etkisini sağlamak gereklidir. 
 

1.2. Down Sendromu (Trizomi 21) 
 

Down sendromu (Trizomi 21), genetik düzensizlik sonucu insanın 21. kromozom 

çiftinde fazladan bir kromozom bulunması durumu ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan 

hastalığa verilen isimdir.  
 

Down sendromu, insanlarda en sık görülen kromozom anomalisi türüdür. Zekâ geriliği 

yapması ve erken yaĢta ölüme neden olması nedeniyle önde gelen toplumsal sorunlardan 

olan Down sendromu olgularının tümü olmasa da önemli kısmı, gebelik döneminde çeĢitli 

tanı yöntemleriyle tanınabilmektedir. Her 800 ile 1000 doğumda 1 oranında bu hastalığa 

rastlanmaktadır. 
 

Down sendromu, zihinsel gerilik ve birtakım yapısal bozuklukların birlikte bulunduğu 

en yaygın görülen kromozom anomalisidir. Üç farklı kromozomal sapma Down sendromuna 

neden olur. Bunlardan en yaygın olanı Trizomi 21’dir. Annenin yaĢı arttıkça görülme sıklığı 

da artmaktadır. 
 

Diğer tipi Translokasyon Ģeklinde olandır ve genellikle kalıtsaldır. Aileler farkında 

olmadan taĢıyıcı olabilirler. Annenin yaĢı ile iliĢkisi yoktur. 21. kromozomdaki ekstra parça 

genellikle 14. kromozama bağlanarak translokasyon yapar. 
 

Down sendromunun üçüncü tipi de Mozaik Trizonomi’dir. 21. kromozom, trizonomi 

olan hücre ve normal hücre gruplarına sahiptir. Normal hücre fazla ise yapısal bozukluklar 

ve fiziksel güçlükler daha hafif olabilir. 



 

 10 

 

Resim 1.1: Down sendromlu bebeklerin yüz görünüĢleri 

1.2.1. Down Sendromunda Tanı 
 

Down sendromu, gebelikte tanınabilen bir genetik farklılıktır.  Ġkili tarama testi, üçlü 

tarama testi, ultrasonografi ve diğer bazı tanı yöntemleri ile Down sendromundan 

Ģüphelenilen gebeliklerde ileri tetkikler yapılır. Bu amaçla CVS (Koryon Villüs Biyopsisi), 

AS (Amniyosentez) ya da KS (Kordosentez) yöntemlerinden biri ile kromozom analizi 

yapılarak kesin tanı konur.  

 

35 yaĢ ve üstündeki anne adaylarına, daha önce Down sendromlu bebek doğurmuĢ 

olan anne adaylarına, ultrasonda Down sendromu düĢündüren anomalilerin varlığında, üçlü 

testte risk saptanması durumunda ve yakın aile bireylerinden birinde Down sendromlu bir 

bireyin varlığında mutlaka kromozom analizi yapılmalıdır. 

. 

Gebelik döneminde tanılanmayan Down sendromlu yenidoğanlar doğumdan sonra 

yapılan fizik muayene ile kolayca tanılanabilir ancak kesin tanı kromozom analizi ile konur. 

Down sendromlu bebeğin fizik muayenesinde Ģu klinik bulgular vardır: 

 

Bu bebekler doğduklarında tipik bir yüz görünümleri vardır. BaĢ nispeten ufaktır, 

artkafa yassı görünür, fontoneller geç kapanır. Ense kısa ve geniĢ olup derisi kalındır. Ense 

cildi oldukça gevĢek olduğundan ensede genellikle boğumlar vardır.  

 
Deri kuru, çatlamıĢ ve lekelidir. Saçlar yumuĢak, ince ve seyrektir. Burun kökü 

yassılaĢmıĢtır ve burun küçüktür. Kulaklar kafada normalden düĢük bir seviyede durur ve 

küçüktür. Kulakların boyu kısa, salyangozu aĢırı kıvrımlıdır. Duyma defektleri olabilir.  

 
Gözler birbirinden ayrık ve çekik görünür, kirpikler azdır. Ġriste brushfield adı verilen 

gri-beyaz lekeler vardır. Bu çocuklarda ciddi miyopluk görülür.  
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Mandibul tam geliĢmemiĢtir, oral boĢluk küçük ve dardır. Dil normal konuĢmayı 

önleyecek kadar geniĢlemiĢtir, ağza göre genellikle çok büyük olduğundan dıĢarı taĢmıĢ 

gözükür. 

 

Bu bebeklerin kas tonusları düĢüktür. Eller kısa ve geniĢ, parmaklar tombuldur. 

Sıklıkla avuç içlerinden birinde ya da ikisinde simian çizgisi adı verilen enine tek bir çizgi 

vardır. Ellerin serçe parmakları genellikle içe doğru kıvrımlıdır. Bunun nedeni bu parmağın 

orta falanksının az geliĢmiĢ olmasıdır. 

 

Ayaklar kısa, kalın, birinci ve ikinci parmaklar arası geniĢ aralıklı, ayak tabanı 

çizgilidir. Vücut kısa ve tıknazdır. 

 

Resim 1.2: Bazı Down sendromu bulguları 

1.2.2. Down Sendromunda Görülen Konjenital ve Fiziksel Bozukluklar 
 

Down sendromlu çocuklarda birçok konjenital ve fiziksel bozukluklar görülebilir. 

Sağlığa getirdiği sorunların baĢında konjenital kalp yetmezliği riskleri, gastro-özafagal reflü, 

renal agenezis, duedonal atrezi, trekea-ösefageal fistül gibi yapısal defektler gelmektedir. 

Ayrıca bu çocuklarda görülen en önemli bozukluklardan biri de hafif ve orta düzey arasında 

değiĢebilen zekâ geriliğidir. 

 

Bu çocuklarda solunum yolu enfeksiyonları görülme sıklığı çoktur ve genellikle en 

yüksek ölüm nedenidir. Göğüs ve abdominal kasların hipotonik oluĢu, immün sistemin zayıf 

olması solunum yolu enfeksiyonlarının geliĢmesine neden olmaktadır. 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Refl%C3%BC
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Tekrarlayan kulak enfeksiyonları, obstrüktüf uyku apnesi, tiroid bozuklukları, 

miyopluk, nistagmus ya da katarakt da bu çocuklarda yaygın olarak görülen bozukluklardır. . 
 

1.2.3. Down Sendromlu Çocukların Büyüme ve GeliĢmesi 
 

Down sendromlu çocuklar genelde boy ve kilo açısından daha yavaĢ büyürler, daha 

yavaĢ öğrenirler, problem çözmede ve karar vermede diğer çocuklardan daha çok zorlanırlar. 

KonuĢma geliĢimi genellikle diğer becerilerden daha yavaĢ geliĢir. 
 

Mental retardasyon derecesi düĢükten ağıra kadar olabilir. Her çocukta zekâ düzeyi 

farklıdır. Bu çocukların çoğunun belirli derecede eğitilebilme yetenekleri vardır. Ġyi ve erken 

baĢlanan eğitimle zekâ seviyelerinde anlamlı yükselmeler gözlenir ancak zekâ seviyeleri 

normalden düĢük olarak kalır. Ġmkân tanındığında meslek edinebilirler. Kendi yaĢamlarını 

idame ettirebilecek seviyeye ulaĢabilirler.  

 

Resim 1.3: Down sendromlu çocukların meslek edinme eğitimleri  

Down sendromlu çocuklarda fizik tedavi, özel eğitim ve dil terapisine ihtiyaç duyulur. 

Bunlar için planlı ve programlı bir Ģekilde profesyonel yardım almak gerekir. Down 

sendromlu çocuklar kendi aralarında farklılıklar gösterebilirler. Bu yüzden çocuğun 

ihtiyaçlarına uygun bir programla özel eğitimi, sosyal ve duygusal geliĢimi, biliĢsel ve motor 

geliĢimi desteklenmelidir. 
 

Down sendromlu bebeklerde iki aylıkken fizik tedaviye baĢlanmalıdır. Egzersizler 

fizyoterapist bakımında yapılmalı ve günlük programlarla evde aile tarafından 

uygulanmalıdır. Düzenli kontrollerle duruma göre tedavi desteklenir. Çocuklarda yüz kasları 

gevĢektir. Fizik tedavi süresince kas gücü ve motor becerilerinin yanı sıra algılama becerisi 

de programa dahil edilerek desteklenmelidir.  
 

Down sendromlu çocuklarda konuĢma geç geliĢir. Erken dönemde baĢlanan dil 

terapisi ile ortalama 2-3 yaĢında konuĢma baĢlayabilir. Nadir rastlansa da bazıları çok geç 

konuĢurlar. Hiç konuĢamayan sayısı ise oldukça azdır. 
 

Down sendromlu çocukların cinsel geliĢimleri de akranlarına göre daha az ve yavaĢtır. 

Erkeklerde, testesteron daha az üretilir, sekonder seks karakterleri geliĢmez ya da 

tamamlanamaz. Genellikle infertildirler.  
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Kızlar normal adet görebilir ve meme dokusu kısmen geliĢebilir. Down sendromlu 

kadınlar çocuk sahibi olabilir, ancak bunların çocuklarının da Down sendromlu olma oranı 

yüksektir. Genellikle çocuk yetiĢtirmeleri uygun görülmez. 
 

1.2.4. Down Sendromlu Çocukta HemĢirelik YaklaĢımları 
 

Engelli bir çocuğun doğumu ailelerde psikolojik Ģok yaratır. Bu dönemin ardından 

inkar / reddetme, kızgınlık / öfke, uzlaĢma, depresyon ve kabullenme evreleri birbiri 

ardından görülür. Ailelerin bu aĢamaları sağlıklı olarak atlatabilmesi için hemĢire danıĢman 

görevi üstlenmelidir. Ġyi bir danıĢman olarak hemĢirelerin, birey ve aile ile anlamlı bir iliĢki 

kurabilmesi ve bu iliĢkiyi onların değiĢmesine, geliĢmesine yardımcı olacak Ģekilde 

kullanması gerekmektedir. DanıĢman olan hemĢireler Down sendromlu çocuğu olan ailelerin 

sorunlarına çözüm geliĢtirilmesinde yardımcı olmalıdır. 

 
Down sendromlu çocuğun birçok fiziksel sorunu hemĢirenin de sorunudur. Kaslardaki 

hipotoni ve eklemlerdeki hiperekstensibilite nedeniyle bebeğin tutulması güç olur. HemĢire 

ebeveynlere bebeği ince bir battaniye ile kundaklama ya da sarmayı öğretebilir. Bu iĢlem 

bebeğin kendini güven ve sıcaklık içinde hissetmesine aynı zamanda ebeveynlerin çocuğu 

daha rahat kucaklayabilmesine yardım eder. 

 

Zayıf kas tonusu, solunum yollarının geniĢlemesini zorlaĢtırır ve burundan mukus 

akıĢı gerçekleĢemez. Sürekli tıkalı burun ağızdan solunum yapmayı gerektirir. Bu nedenle de 

orofarengeal membranlar kurulaĢır, alt solunum yollarında enfeksiyonlara duyarlılık artar.  
 

Böylesi durumlarda hemĢire;  
 

 Burun temizliğini,  

 Beslenmeden sonra bebeğin ağzının suyla temizliğini,  

 Müköz membranları nemli tutmayı, 

 Sekresyonları sıvı halde tutmak için soğuk buhar uygulamayı,  

 Çocuğun pozisyonunu sık sık değiĢtirmeyi,  

 Postral drenaj ve perküsyon uygulamalarını ebeveynlere öğretmelidir. 

Antibiyotik önerilen durumlar varsa hemĢire bu konuda gereken giriĢimleri 

planlamalı ve uygulamalıdır. 
 

Burunda mukusun yetersiz drenajı ve akıĢkan olmaması beslenmeyi de etkiler. 

HemĢire bunun için aileye her beslenmeden önce burun temizliğini, sık sık, azar azar 

beslemeyi, yemek yedirirken çocuğun belirli aralıklarla dinlendirilmesini önermelidir. Down 

sendromlu çocukların beslenme güçlükleri ve bu güçlükler karĢısında neler yapılması 

gerektiği konusunda aile bilgilendirilmelidir.  
 

Hipotoni kasların geliĢmesini etkiler ve bu nedenle çocuğun motor becerileri geri 

kalmıĢ olabilir. Bu çocuklar mutlaka erken stimülasyon programlarına katılmalı ve fizik 

tedavi ile motor becerileri geliĢtirilmeye çalıĢılmalıdır. 
 

Deri bakımında sabun kullanımı minimum olmalı, yağlı kremlerle derinin 

nemlendirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle çocuk dıĢarı çıkarılacağı zaman deri ve dudaklar 
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çatlamalardan korumak için uygun kremlerle yumuĢatılmalıdır. Aileye bu durumlarda 

yapması gerekenler öğretilmelidir. 

 
Down sendromlu çocuklarda görme, iĢitme sorunları ve hipotroidi sık karĢılaĢılan 

problemler olduğu için bunlara yönelik düzenli kontrol ve değerlendirmeler yapılmalıdır. 

HemĢire bu konuda aileye gerekli bilgi ve yönlendirmeleri yapmalıdır. 

 

HemĢireler, aileler için ulaĢılabilecek, faydalanılabilecek kaynakların neler olduğunu 

bilmeli ve gerektiğinde ailenin bu hizmetlerden faydalanabilmesi için onları bu kurumlara 

yönlendirmelidir. 

 

HemĢireler, Down sendromlu çocuğun optimum sağlık bakımını sağlamada sağlık 

bakım ekibinin bir üyesi olarak çalıĢırlar. Bu ekipte hemĢireler, sosyal çalıĢmacılar, 

hekimler, psikologlar, diyetisyenler ve diğer sağlık personelleri vardır.  

 

Down sendromlu çocuğu olan ailelerle çalıĢan hemĢireler mutlaka aile ile güven 

iliĢkisi geliĢtirmelidir. Açık, dürüst iletiĢim ve uygun, etkili görüĢme yapma yeteneği 

hemĢirenin danıĢman olarak sahip olması gereken iletiĢim yetenekleridir. 

 
Down sendromlu çocuğu olan aileler sorunlarını ve endiĢelerini hemĢire ile 

paylaĢabilirler. Bu bireylere ve ailelere problem çözme süreci yoluyla yardım etmek 

danıĢman olarak hemĢirenin önemli bir yönüdür. 

 

1.3. Otizm  
 

Otizm, üç yaĢından önce baĢlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileĢime ve iletiĢime 

zarar veren, sınırlı ve tekrarlanan davranıĢlara yol açan, beynin geliĢimini engelleyen bir 

rahatsızlıktır. Bu belirtiler Otizmi, Asperger sendromu gibi daha hafif seyreden otistik 

spektrum bozukluğundan (OSB) ayırır. Otizm kalıtımsal kökenlidir. Nadir vakalarda, doğum 

sakatlıklarına neden olan etmenlerle de olabilmektedir. Otizm, erkek çocuklarda kızlara 

oranla 3-4 kat daha fazla görülmektedir. Kız çocuklarda daha az görülmesine rağmen, Otizm 

tablosu daha ağır seyretmektedir. 

 
Otistik bozukluk, belirgin belirtileri olmasına karĢın bazı durumlarda anne babalar 

tarafından geç fark edilebilmektedir. Otizm, genel olarak hayatın ilk 36 ayında bazı belirtiler 

vererek yavaĢ yavaĢ kendini göstermeye baĢlar. Fakat küçük yaĢlarda özellikleri ve seyri 

bakımından Otizm’den çok farklı olan baĢka hastalık ya da bozukluklarla karıĢtırılabilir. En 

çok karıĢtırıldığı hastalıklar ya da bozukluklar Ģunlardır: 

 
 Doğumsal sağırlık 

 Çocukluk çağı depresyonu 

 Çocukluk çağına uygun konuĢma sorunları 

 Zekâ geriliği  

 Dikkat eksikliği (hiperaktivite sendromu )  
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Otizm, beynin birçok kısmını etkiler. Ebeveynler genellikle çocuklarının yaĢamının ilk 

iki yılında belirtileri fark eder. 12-15. aylar arasında sözlü iletiĢim,  mimik ve jestlerin 

kullanımı ile ilgili geliĢimde bir duraklama görülür. Çocukların yeni yürümeye baĢladıkları 

dönemde,   annelerinin veya babalarının ellerini tutmak istememe, karınları acıktığında sözel 

olarak veya iĢaretle bu isteklerini ifade edememe davranıĢları gözlemlenir. Bu dönemde dilin 

geliĢimi durabilmekte,  çocuk içine kapanmıĢ,  amaçsız ve katı bir hal sergileyebilmektedir. 

 

Erken davranıĢsal ya da kavrayıĢsal müdahalelerle çocukların kendine bakabilme 

becerisi,  sosyal ve iletiĢimsel beceriler kazanmasına yardımcı olunabilir.  

 

1.3.1. Otizmin Sınıflandırılması 

 
Otizm, yaygın sosyal etkileĢim ve iletiĢim anormallikleri aĢırı kısıtlanmıĢ ilgiler ve 

oldukça fazla tekrar eden davranıĢlarla tanımlanan beĢ yaygın geliĢimsel bozukluktan (YGB) 

biridir. Diğer dört Yaygın GeliĢimsel Bozukluk arasında Asperger sendromu, belirtiler ve 

olası nedenler açısından Otizm’e en yakın olanıdır. Rett sendromu ve Çocukluğun 

Dezintegratif Bozukluğunun çeĢitli belirtileri ortaktır fakat nedenleri farklı olabilir. BaĢka 

türlü adlandırılamayan yaygın geliĢimsel bozukluk (YGB-BTA) ise ancak ölçütler daha 

belirgin bir bozukluğu göstermediğinde teĢhis edilir. 

 
1.3.1.1. Asperger Sendromu 
 

Bu sendromda tipik olarak Otistik çocuklarda görülen sosyal iliĢki ve iletiĢim 

sorunlarının yanı sıra dar ilgi alanı görülür. Örneğin, hangi tarihin hangi güne geldiğini 

hesaplayamazlar, uzun bir metni ezberleyemezler. Çok sınırlı bir konuda çok derin bilgilere 

sahip olurlar. Otistiklerden farklı olarak zamanında konuĢmaya baĢlarlar. AĢırı bilgiçlik ve el 

becerilerinde özel sorunlar çok tipiktir. Bu çocuklar normal veya üstün zekâya sahiptirler. 

Mekanik oyuncaklara çok düĢkündürler. DavranıĢ sorunları olur. El-kol hareketleri, 

mimikler ve vücut dilini kullanma konusunda sorunları vardır.  
 

1.3.1.2. Çocukluğun Dezintegratif Bozukluğu 
 

Bu çocuklarda doğumdan sonra en az 2 yıl, tamamen normal geliĢim söz konusudur. 

Sıklıkla 3-4 yaĢları arasında ortaya çıkar. Bu tanıyı koyabilmek için belirtilerin 10 yaĢından 

önce geliĢmiĢ olması gerekir. Çocukluk dezintegratifin baĢlaması ile ilk olarak aktivitelerde 

artma, huzursuzluk, kaygı olur ve daha önce kazanılmıĢ olan beceriler hızla yitirilmeye 

baĢlar. Çocukluk dezintegratifin bozukluğunda ağır zihinsel engel görülür. 
 

1.3.1.3. Rett Sendromu 
 

Rett Sendromu yalnız kızlarda görülen bir sendromdur. En önemli belirtisi; normal bir 

doğum, ilk beĢ ay normal geliĢimi takiben bebeğin baĢının büyümesinin giderek durması ve 

kafa çapında görülen küçülmedir. Rett sendromu olan çocuklar, ellerini belli bir amaca 

yönelik olarak kullanmaktan vazgeçmeleri ve çamaĢır yıkıyormuĢ gibi tipik el hareketleri ile 

ayırt edilir. Ġlk bir yıl içinde sosyal iletiĢimleri bozulur, daha ileri yaĢlarda yürümeye 

baĢlamıĢlarsa yürümeleri de bozulur. KonuĢmaları geliĢmez veya gecikir. 
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1.3.1.4. BaĢka Türlü Adlandırılamayan Yaygın GeliĢimsel Bozukluk (Atipik Otizm) 
 

Gözlenen semptomların tanı koymak için yetersiz kalması durumunda Atipik Otizm 

tanısı konur. KiĢide; 
 

 KarĢılıklı toplumsal etkileĢimde ağır ve yaygın geliĢimsel bozukluk varsa, 

 Sözel ve sözel olmayan iletiĢim becerilerinin geliĢmesinde bozukluk varsa, 

 Basmakalıp davranıĢ, ilgiler ve etkinlikler mevcutsa, 

 ġizofreni, ġizotipal KiĢilik Bozukluğu ya da Çekingen KiĢilik Bozukluğu için 

tanı ölçütleri karĢılanamıyorsa bu kategori kullanılır.  
 

1.3.2. Otizmin Nedenleri 
 

Otizme kesin olarak neyin sebep olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü otistik 

davranıĢları tek bir nedene bağlamak mümkün değildir. Otizmli kiĢilerin sadece %5-10’unda 

tıbbi bir neden saptanabilmektedir. Yapılan çalıĢmalar değiĢik faktörlerin otizme neden 

olduğunu göstermiĢtir.  
 

 Organik ve psikolojik etmenler: Otizmin temelindeki organik etmenler asla 

yadsınamaz. Aile ve çevre ne kadar olumlu özelliklere sahip olursa olsun 

çocukta organik yapı varsa o çocuk otistik olur. Fakat psikolojik etmenler de 

klinik belirtilerin oluĢumunda olumsuz etkilere neden olabilmektedir. 

 

 Ailesel etmenler: Otistik çocukların özellikle babalarının Ģizoid kiĢilik 

özellikleri taĢıdığı ve eğitim düzeylerinin yüksek olduğu bildirilmiĢtir. Bu 

çocukların anne ve babalarında evlilik iliĢkisi kötü, yüksek derecede stresin 

olduğu annelerde depresyonun bulunduğu görülmüĢtür. 

 

 Genetik etmenler: Otistik çocukların kardeĢlerinde genel populasyona oranla 

50-100 kat daha fazla otizm görülmektedir. Tek yumurta ikizlerinde konkordans 

çift yumurta ikizlerinden daha fazladır. Genetik etkenli bozukluklarla birliktelik 

sıktır. Tuberoskleroz, nörofibromatozis gibi konjenital bozukluklarla birlikte 

otistik bozukluk bildirilmiĢtir. En sık görülen bozukluk Frajil X sendromudur.  

 

 Prenatal ve postnatal etmenler: Gebelik komplikasyonları ve doğum 

travmaları etyolojide önemlidir. Otistik çocuklarda gebelikte kanama, toksemi, 

düĢük doğum ağırlığı, vakumla müdahale, kordon komplikasyonları, uzamıĢ 

sarılık gibi prenatal ve postnatal problemler yüksek bulunmaktadır. 

 

 Nörokimyasal etmenler: Otistiklerin yaklaĢık 1/3’ünde kan serotonin düzeyleri 

yüksek bulunmuĢtur.  
 

1.3.3. Otizm Belirtileri 
 

Otistik bireyin kendine has belli özellikleri vardır. Bu belirtiler genelde ilk 30 ayda 

kendini gösterir. Ġlk 30 ay normal bir geliĢme dönemi olabilir ve bu sürede hiçbir Ģikayet 

olmayabilir. Otizm, tek bir belirtiden çok bir dizi belirti ile fark edilir. Otizmdeki belirtilerin 

ana özellikleri sosyal etkileĢim bozuklukları, iletiĢim bozuklukları, sınırlı ilgi ve yineleyici 
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davranıĢtır. Atipik yemek yeme gibi diğer özelliklere sıklıkla rastlanır ama tanı koymak için 

gerekli değildir.  
 

DSM-IV-TR’de (Diagnostic Statistical Manual = Amerikan Psikiyatri Birliği’nin 

ortak bir dil ve standart kriterleri sağlayan ruhsal bozuklukların sınıflandırılması.) otizmin 

toplamda en az altı belirti gösterdiği tanımlanır. Bu belirtilerin en az ikisi sosyal etkileĢimde 

nitel bozukluk, en az bir tanesi iletiĢimde nitel bozukluk ve en az bir tanesi de sınırlı ve 

yineleyici davranıĢ olmalıdır. Otistik bir çocuktaki belirtiler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
 

 YaĢına uygun konuĢmanın geliĢmemesi 

 Tekrar eden hareketler 

 Ġnsanlara karĢı ilgisizlik, göz kontağı kurmama  

 Nesnelere karĢı aĢırı ilgi, dönen cisimlere ilgi, kendine özgü törensel davranıĢlar 

 Eskiye karĢı sıkı sıkıya bağlılık ile beraber yeniliğe karĢı direnç 

 Kendi etrafında dönme, sallanma, saatlerce belli bir hareketi tekrar edebilme 

 Beslenme konusunda düzensizlik  

 Ağrıya karĢı dayanıklılık  

 Etraftaki duygusal değiĢime ve yaĢıtlarına karĢı ilgisizlik  

 Parmak ucunda yürüme 

 Yandan bakıĢ 

 Taklit gerektiren oyunları oynamama  

 Televizyon ve müziğe aĢırı ilgi  
 

Otistik çocukta bu belirtilerin hepsi olmayabilir ama yukarıdaki özelliklerin bir kısmı 

ile birlikte çocuğun geliĢiminin normalden sapması dikkat çeker. AĢağıdaki belirtilerden 

herhangi birini gösteren çocukların, bir uzman tarafından zaman geçirmeden 

değerlendirilmesi gerekir: 
 

 12 aylığa geldiğinde çocuğun hiç gevelemeye baĢlamaması 

 12 aylığa geldiğinde parmakla gösterme, el sallama, gibi el iĢaretlerinin yokluğu  

 16 aylığa geldiğinde tek bir kelime bile söylememesi 

 24 aylığa geldiğinde hiç kendiliğinden iki kelimelik konuĢma yapmaması  

 Herhangi bir yaĢta dil ya da sosyal becerilerden herhangi birinin kaybı ya da 

azalması  

 Nesneleri sürekli olarak üst üste koymak ya da bir hizaya getirme 

 

Resim 1.4: Otistik çocuk davranıĢı 
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1.3.4. Otistik Çocukların Özellikleri 

 
Otizmli çocukların genel özellikleri Ģöyledir: 

 
 Göz kontağı kurmazlar. Gözlerinize baksalar bile kısa sürelidir veya sizden 

uzaklara bakıyormuĢ gibidirler. Huzursuz görünürler. 

 Sözel veya sözel olmayan (yüz ifadesi gibi) birtakım ifadelere tepki 

vermeyebilirler. Seslenildiğinde duymuyormuĢ gibi davranırlar. 

 Bazıları birtakım ses, koku, ıĢık veya dokunuĢa aĢırı hassastırlar. Bazıları ise 

sıcak, soğuk veya herhangi bir acıya karĢı oldukça duyarsızdır. 

 Etraftaki birtakım değiĢikliklere stresli ve aĢırı tepki gösterirler. Örneğin, evdeki 

eĢyaların yerleri değiĢtirilmiĢse eĢyalar eski yerlerine konana kadar kendilerini 

yerden yere vurup ağlayabilirler. Rutin olarak görmeye ve yapmaya alıĢtıkları 

Ģeyleri severler. Zihinlerinde yaĢadıkları ortamın bir haritasını gezdirirler. Bu 

nedenle yapılan her küçük değiĢiklik çocuğun daha fazla stres yaĢamasına 

neden olur. 

 Bazı çocuklar çok saldırgan olurlar. Kendilerine, baĢkalarına ya da eĢyalara 

zarar verebilirler. 

 Tehlike ve korku duygusu hissetmezler. Örneğin, korkusuzca trafiğe çıkabilir, 

ateĢle oynayabilirler. 

 Yemek yeme bozuklukları vardır. Yemek yeme isteği yoktur ya da sınırsız 

yeme isteği duyulur. Bazıları yenmez Ģeyleri yemekten hoĢlanabilir. 

 Kullandıkları kelimeler çok sınırlıdır ve genellikle etraflarında sık duydukları 

sözleri kullanırlar. Bazen de konuĢulanları papağan gibi tekrarlayabilirler 

(Ekolali). 

 Sosyal ve duygusal açıdan kendilerini izole ederler. Örneğin, birilerini 

önemsemezler ya da birileri yerlerini iĢgal ettiğinde veya zorunlu bir aktivite 

yapmak durumunda kalınca istenmeyen bir obje gibi orayı terk ederler. 

 Çoğunlukla insanları değil de objeleri ve cansız varlıkları tercih etmektedirler. 

 Parlak Ģeylere çok ilgi duyarlar. Ġlgileri belli bir Ģeye yöneliktir ve bu Ģey 

ortadan kaldırılırsa çocuk kriz geçirir.  

 Otistik çocuklar bazı Ģeylere çok bağlıdır. Konserve kutuları, boĢ deterjan 

kutuları, plastik ĢiĢeler ve plastik kapaklar gibi. Sevdiği bir Ģey kaybolursa 

bulunana kadar huzura kavuĢmazlar. 

 Yüksek sese karĢı ilgisiz olanlar olduğu gibi bazı seslere Ģiddetli tepki 

gösterenler de vardır. Bazısına motosiklet ve köpek havlaması iĢkence gibi 

gelir. 

 KonuĢmayı öğrenmeleri zordur. Yankı konuĢması (ekolalik) yapabilirler. Hayatı 

boyunca konuĢamayanlar olabilir. KonuĢma becerisi geliĢmiĢ olanların ezber 

yetenekleri iyidir. 

 Dilin içeriğini anlamakta güçlük çekerler, vurguları ve anlam değiĢikliğini zor 

kavrarlar.   

 Otizmli çocuk, yürüyüĢüne dikkat etmeden merdivenleri inip çıkabilir, 

bisikletini dikkatini vermeden sürer. Hatta pek çoğu karanlıkta eĢyalarını 

bulabilir. 

 Dokunulmayı sevmese de sıkı sarılmalardan hoĢlananları vardır. 
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 Ellerini çırparlar, yüz göz hareketleri yaparlar. Birçok otistik ellerini ya da 

eĢyaları gözlerine çok yakın tutarlar. 

 BaĢları dönmeden kendi etraflarında dönerler ve sallanırlar. 

 Yürürken zıplayarak veya parmak uçlarında yürürler. 

 Bir kısmı güzel yürür, tırmanabilir ama bir kısmı da sakar olup dengesiz yürür, 

tırmanmayı sevmez. Bazılarının parmak becerileri güzel ama yürüme ve 

konuĢması iyi değildir. Hemen hemen hepsi yürürken kollarını çapraz sallamayı 

oldukça geç öğrenirler. 

 Bazı çocukların sandalyeye oturmadan önce bir kere sandalyenin etrafında 

dolaĢmak gibi kendilerine ait rutinleri vardır.  

 Bazıları para gibi yuvarlak Ģeyleri döndürmeye meraklı ve beceriklidir. Dönen 

Ģeylere bakmaya doyamazlar. 

 Pek çoğu müziği sever ve Ģarkı söyler. Taklit yetenekleri yoktur ya da sınırlıdır. 

 Otizmli çocukların duygusal geliĢimi öteki çocuklarınki gibi olup tek farkı 

geliĢimin gecikmesidir. Bir yaĢındaki çocuğun annesinin arkasından ağlama 

özelliği otizmli bir çocukta dört veya beĢ yaĢlarında ortaya çıkabilir.  

 Otistik çocukların çoğu suyla oynamayı ve otomobille dolaĢmayı çok severler. 

 ĠletiĢim için konuĢmayı çok fazla kullanmazlar. Ġsteklerini ifade etmek için ve 

isteklerine ulaĢmak için kiĢilerin elinden tutarak bunlara ulaĢmaya çalıĢırlar. 

 Bazılarında uygun olmayan ortamlarda nedeni bilinmeyen gülmeler görülür. 

 BaĢkalarının duygularını anlamakta zorlanır ve buna uygun tepkiler 

veremeyebilirler. 

 ArkadaĢ edinme zorlukları vardır.  Bu özellik çocukluk, gençlik ve yetiĢkinlik 

boyunca devam eder. 
 

1.3.5. Otistik Çocukların DavranıĢ Problemleri  
 

Otizmde, davranıĢ problemleri çok Ģiddetliden daha önemsiz formlara kadar değiĢen 

geniĢ bir yelpazede olur. Bu davranıĢlar genellikle dirençli ve değiĢtirilmesi zordur. Otistik 

çocuklardaki davranıĢ problemleri 4 ayrı kategoride incelenebilir.  
 

 Öfke nöbetleri: Genellikle 2-5 yaĢ döneminde belirginleĢir. Bu dönemde 

konuĢma çok az ya da hiç olmadığından çocuk isteklerini sözel olarak ifade 

edememektedir. Bu nedenle çoğu otistik çocukta öfke nöbeti olarak adlandırılan 

tekmeleme, ağlama, bağırma, kendini yere atma gibi davranıĢlar ortaya 

çıkmaktadır. 
 

 Çevresine zarar veren davranıĢlar: DıĢarıda çığlık atma, evdeki eĢyalara zarar 

verme dibi davranıĢlar sergiler. 
 

 Kendisine zarar veren davranıĢlar: Bu davranıĢlar genellikle çocuğun kızdığı, 

endiĢelendiği ya da baĢarısız olduğu zamanlarda ortaya çıkmaktadır.Çocuk 

saçlarını çekme, yüzünü tırmalama, ellerini ısırma gibi kiĢiyi yaralayan 

davranıĢlar sergiler. Ġleri derecede ise baĢını duvara ya da yere vurur, ellerini 

kanatacak derecede ısırır. 
 

 Stereotip (aynı Ģekilde tekrarlanan hareket dizisi) vücut hareketleri: Otistik 

bireyler yineleyici ve sınırlı davranıĢın birçok türünü gösterirler. Bunlar el 
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çırpma, kafa ve vücut sallama gibi amaçsız hareketlerdir. Örneğin, tek bir 

televizyon programı ile ilgilenmek, nesneleri ya da oyuncaklarını belirli bir 

düzende dizmek, mobilyaların yer değiĢtirilmesine karĢı çıkmak, günlük 

etkinlikleri her zaman aynı Ģekilde yapmak, her gün aynı yemeklerin yenmesi 

ya da aynı giysilerin giyilmesi gibi tekrarlayan davranıĢlar sergilerler. 

 

Resim 1.5: Otistik çocukta stereotip davranıĢ 

1.3.6. Otizm Tanısı  
 

Otizm tanısı, nedenine ya da iĢleyiĢine göre değil, davranıĢlara göre yapılmaktadır. 

Tanı koymak için çeĢitli araçlar bulunur. Bunlardan, otizm araĢtırmasında sıklıkla kullanılan 

ikisi ebeveyn ile görüĢmeden oluĢan Otizm Tanı GörüĢmesi (ADI-R) ve çocuk ile etkileĢim 

ve gözlemi içeren Otizm Tanı Gözlem Ölçeğidir (ADOS). Çocukluk Otizmini 

Derecelendirme Ölçeği (CARS) klinik ortamlarda çocuğu gözlemlemeyi temel alır ve 

otizmin Ģiddetini belirlemek için kullanılır. Ayrıca oyun, karĢılıklı etkileĢim, iletiĢim, 

akademik, ince-kaba motor becerilerin gözlendiği en az iki değerlendirme görüĢmesi, 

çocuğun geliĢiminin akranları ile karĢılaĢtırılarak değerlendirilmesi, iĢitme testi ve nörolojik 

değerlendirme ile tanı konur.  
 

Otizm tanısı 18. ay ve daha önce konulabilir. Çünkü otizm belirtileri 18 aydan önce 

ortaya çıkar ancak bazı çocuklar 12-18 ay arası normal geliĢim gösterirler. Daha sonra 

gerilemeye baĢlarlar. Otizmin fiziksel bulguları olmadığı için tanı koyma ve değerlendirme, 

gözlem ve ölçeklerin verdikleri bilgilere dayalıdır. Otizmde erken tanı için erken ipuçlarını 

bilmek ve gözlemlemek çok önemlidir. Ortalama tanı koyma yaĢı 36. aydır. 
 

KonuĢmanın geliĢmemesi, adı ile seslenildiğinde bakmama, uygun zamanlarda göz 

kontağı kurmama, oyuncak dıĢındaki eĢyalarla ve aktivitelerle takıntılı uğraĢ, bay bay yapma 

gibi taklit ile öğrenilen sosyal davranıĢları göstermeme davranıĢları otizmde erken tanı için 

önemli ipuçlarıdır. Doğumsal iĢitme ve görme kaybı, reaktif bağlanma bozukluğu, mental 

retardasyon, duygusal sitümülasyondan uzak kalmıĢ çocuklarda otistik belirtiler görülmekle 

beraber ayrıcı tanının bu hastalıklar göz önünde bulundurularak yapılması gerekir. 
 

Otizm tanısı almıĢ bir çocukta otizm ile birlikte; mental retardasyon (% 75), epilepsi 

(%25-50), hiperaktivite, Fragile X sendromu, öğrenme bozukluğu, psikiyatrik bozukluklar, 

davranıĢ bozuklukları da görülebilir.  
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1.3.7. Otizm Tedavisi 

 
Otizm yaĢam boyu süren bir bozukluktur. Kesin tedavisi henüz bulunmamıĢtır. Ancak 

erken tanı konması ve erken tedaviye baĢlanması, bireyin olumlu yönde geliĢmesini, 

topluma uyum sağlamasını kolaylaĢtırır. Tanı konduktan sonra aile bilgilendirilir, çocuğun 

ve ailenin ihtiyaçları belirlenir ve çocuğun ihtiyaçlarına göre eğitim programı belirlenir. 

Uygun bir eğitim planı ve bazı durumlarda ilaç tedavisi ile otizmin bazı belirtileri ortadan 

kalkabilir, uyum yetenekleri ve becerileri geliĢtirilip kendi kapasitesi içinde mümkün olan en 

üst düzeye gelebilir. Otizmde kullanılan ilaçlar daha çok otistik bireylerde görülen 

hiperaktivite, saldırganlık, yeme sorunları, epilepsi nöbetleri, depresyon gibi durumlara karĢı 

kullanılır. Bu amaçla en yaygın kullanılan ilaç sınıfları antidepresanlar, stimülanlar ve 

antipsikotiklerdir. 
 

Tedavinin ana amaçları; ilgili bozuklukları ve ailenin çektiği sıkıntıyı azaltmak ve 

yaĢam kalitesi ile iĢlevsel bağımsızlığı artırmaktır. Genellikle tedavi çocuğun 

gereksinimlerine göre ayarlanır. Küçük yaĢlarda yoğun ve sürekli eğitim programları ve 

davranıĢ terapileri, çocukların kendine bakabilme, sosyal ve iĢ becerileri kazanabilmesine 

yardımcı olur. Sıklıkla iĢlevselliği artırır, belirtilerin Ģiddetini ve uyumsuz davranıĢları 

azaltır.  
 

Tedavinin uzun olması, otistik çocukları idare etmenin güç olması nedeni ile anne 

babalara yönelik aile terapileri, motivasyon ve yönlendirme çok önemlidir. Bu konuda anne 

babaya danıĢmanlık ve psikososyal destek çok önemlidir. 
 

1.4. Serebral Palsy ( SP) 
 

Serabral palsi (SP); doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası herhangi bir 

nedenle beyin zedelenmesi sonucu ortaya çıkan, hareket ve postur bozukluğu ile karakterize, 

kronik, ilerleyici olmayan geliĢimsel bir nöromusküler bozukluktur. SP'de beyin hasarı 

ilerleyici değildir fakat ortaya çıkan sorun ömür boyu devam eder. 

Motor bozukluklar; spastisite, kuvvetsizlik, koordinasyon bozukluğu, istemsiz 

hareketler (atetoz), kas sertliği (rijidite) ve tremorlar Ģeklinde olabilir. Motor 

bozuklukların yanında mental gerilik, konvülsiyonlar, görme, iĢitme, konuĢma, diĢ, 

algılama ve davranıĢ bozuklukları da görülebilir.  
 

1.4.1. Serebral Palsinin Nedenleri 
 

SP’nin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte prenatal, natal ve postnatal pek çok 

faktörün sorumlu olduğu bilinmektedir. 
 

1.4.1.1. Prenatal (Doğum Öncesi) Nedenler 
 

Vakaların yaklaĢık %40-60’ını oluĢturmaktadır.  
 

 Fetal hipoksi 

 Ġntrauterin enfeksiyonlar 
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 Annenin hamilelik esnasında radyasyon alması, ilaç bağımlılığı, metabolik 

hastalıklar  

 Akraba evlilikleri  

 AĢırı beslenme bozukluğu 

 Rh faktör uyuĢmazlığı 

 Plesanta anomalileri 

 Toksemi 

 Genetik nedenler SP oluĢumunu etkileyen doğum öncesi nedenler 
 

1.4.1.2. Natal (Doğum Sırası) Nedenler 
 

Vakaların yaklaĢık %30-40’ını oluĢturmaktadır.  
 

 Makatla geliĢi  

 Prematüre doğum 

 Postmatüre doğum 

 Hızlı doğum 

 Hatalı forseps veya vakum kullanımı  

 Kordonun çok kısa veya çok uzun olması  

 Kordon dolanması 

 Analjezik ve anestetik ilaçları aĢırı kullanımı 

 Annenin kardiyo pulmoner hastalıkları 

 Doğumun ikinci evresinin 24 saatten daha uzun sürmesi ve bebeğin doğum 

kanalında uzun süre kalması  

 Doğumsal anomaliler 

 Çoğul gebelikler, doğum sırasında SP oluĢumuna etkili nedenler 
 

1.4.1.3. Postnatal (Doğum Sonrası) Nedenler 
 

Vakaların yaklaĢık %10’nunu oluĢturmaktadır.  
 

 Erken doğum 

 Bebeğin doğum ağırlığının düĢük olması 

 Sepsis, menenjit, ansefalit gibi doğum sonrası enfeksiyonlar 

 Kafa travması ve kafa içi kanamalar 

 Beyin tümörleri 

 Hidrosefali 

 Hipoglisemi, hiperbilirübinemi gibi metabolik sorunlar 

 Yenidoğan konvülziyonları 

 Dehidratasyon, elektrolit dengesizlikleri 

 Apgar skorunun 7 nin altında olması 

 Doğumda bebeğin solunum yollarının iyi temizlenmemesi, postnatal nedenler 
 

1.4.2. Serebral Palsinin Sınıflandırması 
 

SP’li çocuklarda görülen bazı nörolojik belirtiler, merkezi sinir sisteminin geliĢimi ile 

değiĢmektedir. Ortaya çıkan klinik tablo lezyonun yerine yaygınlık derecesine ve çocuğun 
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yaĢına bağlı olarak farklılık gösterir. Bu nedenle hastalığın sınıflandırması klinik bulgular ve 

hastalığın Ģiddetine göre yapılır. 
 

1.4.2.1. Klinik Bulgulara Göre Sınıflandırma 
 

Serebral palsi, nöromusküler fonksiyon bozukluğuna göre çeĢitli gruplara ayrılır. 
 

 Spastik tip (spastisite): SP’li çocukların yaklaĢık %75’i bu tip içindedir. 

Spastisite, kaslardaki kasılmaya bağlı olarak ortaya çıkan hareketlerdeki 

sertliktir. Pasif germeye karĢı cevabın Ģiddetlenmesi ve kasın aĢırı direnç 

göstermesi, anormal elektromyografik kayıtların bulunması ile karakterizedir.  

 

Derin tendon refleksleri artmıĢ, yüzeysel refleksler azalmıĢtır. Spastisite ince 

motor becerileri engeller, izole eklem hareketi yapılamadığı için distalde atetoid 

hareketler geliĢir. Özellikle baĢ, gövde, kol ve bacak kaslarında görülen aĢırı ve 

istemsiz olarak meydana gelen kasılmalar vardır. Spastisite antigravite kaslarını 

(bükme ve kaldırmaya yardımcı kaslar) tutar. Çocuk kasılan kasın aksi 

yönündeki hareketleri yapamaz. Bu durum, uygun bakım yapılmadan devam 

ettiği takdirde yaĢamını olumsuz yönde etkileyerek kalıcı eklem tutukluklarına 

ve sertliklerine yol açar. Omuzlar geriye çekik, kol gövdeye yapıĢık, dirsek ve 

el bileği bükük, baĢparmak avuç içinde olacak Ģekilde ve el yumruk halindedir. 

Bacaklar içe dönük, birbiri üzerine çaprazlanmıĢ ve ayaklar aĢağı doğru 

itilmiĢtir. Bu tipik duruĢun Ģiddet ve Ģekli çocuktan çocuğa farklılık gösterebilir. 

 

KonuĢmada yavaĢlık, zorlanma ve sıklıkla da artikülasyon bozukluğuna (sesleri, 

heceleri yada sözcükleri doğru biçimde kullanamamaya bağlı konuĢma 

bozukluğu) rastlanmaktadır. Mental retardasyon ve epilepsi spastik grupta 

diğerlerine oranla daha sık görülmektedir.  

 

Spastisite vücudun tümünü etkilemiĢse quadriplejik veya tüm vücut tutulumlu 

serebral palsi denir. Sadece sağ veya sol vücut yarısını etkilemiĢse hemiplejik 

serebral palsi; kolları hafif, bacakları daha ağır etkilemiĢse diplejik serebral 

palsi adı verilir. Serebral palsili bireylerin kollarındaki spastisitenin ağır olması 

durumunda günlük yaĢamdaki bağımlılık önemli ölçüde artmaktadır.  
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Resim 1.6: Spastisitenin vücuda etki Ģekli 

 Atetoid tip (atetoz): Ekstremite ve kaslarında kontrol edilemeyen istemsiz ve 

art arda kasılmalarla karakterizedir. Çocuk heyecanlandığında, konuĢmaya veya 

hareket etmeye çalıĢtığında atetoz artar, dinlenme sırasında azalır. Atetoid 

hareketlerin kontrolü çok zordur ve prognozları spastik hastalara göre daha 

ağırdır. Dinlenmede ve uykuda bu anormal hareketler ya çok azdır ya da hiç 

yoktur. Kollardaki ve ellerdeki atetoz çocuğun ellerini kullanmasını etkileyerek 

bağımsız yaĢam sürmesini engelleyebilmektedir. Sürekli kontrol dıĢı hareketlere 

bağlı olarak deformiteler geliĢebilir. Yutma fonksiyonu yeterli olmadığı için 

çocuğun ağzından salyalar akar. Bu çocukların konuĢmalarını anlamak güçtür.  

 

 Rijit tip (rijidite): Çok yaygın bir beyin lezyonu sonucunda meydana 

gelmektedir. Spastiklerde görülen belirli kas gruplarının istemsiz sertleĢmesi 

Ģeklinde değil; baĢ, gövde, kol ve bacaklardaki bütün kasların karĢılıklı kasılı 

kalmaları Ģeklinde görülür. Kaslarda yaygın hipertonus vardır. Bu nedenle genel 

hareketlilik çok azdır. Çocuk hareket etmek istediği zaman kasları sertleĢmekte 

ve hareketin serbestçe yapılabilmesini engellemektedir. Agonist ve antagonist 

kaslar arasındaki iliĢkinin bozulmasına bağlı olarak pasif harekete karĢı direncin 

görülmesi ile karakterizedir. YavaĢ harekette direnç, ani harekette olduğundan 

daha fazladır. Bu yönü ile spastisiteden ayrılır. Genellikle ağır mental 

retardasyon ile birlikte görülür. 

 

 Ataksik tip (ataksi): Hasar beyinciktedir. Kas kontrolündeki yetersizlik nedeni 

ile en yoğun problem denge ile ilgili olarak yaĢanmaktadır. Denge kaybı, 
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ataksinin ayırt edici özelliğidir. Bu hastalar genellikle geç, geniĢ adımlarla 

düzensiz ve sallanarak yürürler. Tek taraflı beyincik lezyonu varsa hasta yalnız 

o tarafa doğru sallanır. Ayakta dururken lezyonun olduğu tarafa düĢecekmiĢ 

gibi olurlar. Hareketler arasında koordinasyon bozulur. Çocuk yürümeye 

baĢlayıncaya kadar ataksi tanısı konulamaz. Çocuk yürümeye baĢlamadan önce 

tek belirti hipotonidir. Bazılarında spontan iyileĢme görülebilir. 

 

 Titremelerle seyreden tip (tremor): Ġstemsiz bir agonist bir antagonist kasın 

kasıldığı ritmik, karĢılıklı hareketlerdir. Ġstemli, istemsiz hareketlerde devamlı 

görülebilir. Bazılarında hem istirahat hem de hareket sırasında görülebildiği gibi 

sadece hareket anında da olabilmektedir. Bu çocukların kas yapıları genelde 

iyidir. Bu nedenle kaba iĢlerde ince becerilere göre daha baĢarılı 

olabilmektedirler. 

 

 Atonik tip: Serebral palsinin ender görülen bir tipidir. Verilen uyarıya cevapta 

kas zayıflığı veya tonus azlığıdır. Kasta normal gevĢeme yoktur. Sürekli kas 

gerginliği nedeniyle aktif hareketlerde kısıtlılık ve deformitelerle karakterizedir. 

 

 Karma tip (miks): Nöromusküler bozuklukların kombinasyonu Ģeklinde olup 

spastisite, atoni, atetoid hareketler birlikte bulunur ancak bunlardan biri çok 

daha baskındır. 

  

Resim 1.7: Beyindeki lezyonun niteliğine göre serebral palsi tutulumu 
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1.4.2.2. Hastalığın ġiddetine Göre Sınıflandırma 
 

SP’de önemli olan hastalığın türünü, etkilenen beden bölgelerini ve motor kaybın 

derecesini doğru saptayabilmektir. Hastalığın Ģiddetine göre handikap (engel) derecesi hafif, 

orta, ileri (ağır) olarak üçe ayrılmaktadır. 
 

 Hafif yetersizlik (handikap): Bu terim; yürüyebilen, konuĢabilen ve fiziksel 

hareketlerinde çok az gerilik olan çocuklar için kullanılır. Yetersizliği olan 

kiĢinin günlük yaĢamını sürdürmede herhangi bir desteğe ve alete gereksinim 

duymaması, yaĢamını bağımsız olarak ya da çok az bağımlı olarak sürdürmesi, 

tedavi ve eğitim ile motor ve algı ile ilgili becerilerinin kalitesini artırma 

potansiyeline sahip olması, müdahale edilmediğinde motor ve algı ile ilgili 

becerilerinin niteliğinde gerileme olasılığının olması durumudur. 
 

 Orta yetersizlik (handikap): KonuĢma biçimi anlaĢılır olmayan, ellerini 

kontrol etmede güçlük yaĢayan ve titreyerek yürüyebilen çocuklar bu gruba 

girer. Yetersizliği olan kiĢinin günlük yaĢamını sürdürmede az da olsa desteğe 

gereksinim duyması, bazen bağımsız olması, baĢ kontrolüne sahip olması, 

iĢlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan deformitelerin olması, bireysel 

gereksinimlerinde yardımcı aletleri (yürüme cihazı, koltuk değneği, uyarlanmıĢ 

aletler vb.) kullanması, okul baĢarısını ve yaĢına uygun motor becerilerin 

kazanılmasını etkileyen algı ve duyu bozukluklarının olması durumudur. 
 

 Ġleri /ağır yetersizlik (handikap): Bu durumdaki çocuklar; kollarına, 

bacaklarına ve ellerine çok fazla hakim olamazlar. Kas yapıları konuĢmalarını 

engeller biçimdedir. Yetersizliği olan kiĢinin tekerlekli sandalyeye ve desteğe 

bağımlı olması, bireysel gereksinimlerini karĢılamada tam bağımlı olması, baĢ 

kontrolünün zayıf olması, iĢlevlerini sınırlayan ve ağrıya neden olan 

deformitelerinin olması ya da bu olasılığı taĢıması, okul baĢarısını ve yaĢına 

uygun motor becerilerin kazanılmasını engelleyen algı  ve duyu bozukluklarının 

olması durumudur. 
 

1.4.3. Serebral Palside Tanı 
 

SP’de tanı ne kadar erken konulursa geliĢecek postür bozukluklarına iliĢkin tedavi 

sonuçları o kadar iyi olur. Bu nedenle doğumdan sonraki ilk bir yıl içerisinde serebral palsi 

Ģüphesi uyandıracak belirtilerin ebeveynler ve bütün sağlık personeli tarafından bilinmesi 

önemlidir. Aileler bebeğin geliĢiminde en ufak bir gecikme ya da sapma gördüğünde veya 

serebral palsinin belirtilerinden bazılarını gözlediklerinde derhal doktora baĢvurmalıdır. SP'li 

vakalarda fizik tedavi ve rehabilitasyonun baĢarısı için erken teĢhis çok önemlidir. 
 

Serebral palsi tanısında anamnez, nörolojik muayene, kas iskelet sistemi muayenesi, 

labaratuvar teknikleri ve radyolojik tetkiklerden yararlanılır. Ayırıcı tanı amacıyla; metabolik 

ve genetik hastalıkların değerlendirilmesinde tiroit fonksiyonları, organik ve aminoasitler, 

laktat ve pirüvat ve kromozom analizleri yapılmalıdır. Kan ph düzeyi ve serebrospinal sıvı 

değerlendirmesi perinatal asfiksi açısından değerli tetkiklerdir. Nöroradyolojik yöntemler 

tanısal değerlendirmede ana yöntemlerdir. Ġlerleyici olmaması ile birçok nörolojik 

hastalıktan kolayca ayırt edilebilir. Doğumda hipoksi öyküsü de tanıda yardımcı olabilir. 
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1.4.4. Serebral Palsinin Belirtileri 
 

Bebekte bir sorun olduğunu ilk fark eden genellikle annedir. Anneler bebeklerinin iyi 

emmediğini, baĢını tutamadığını veya oturamadığını söyleyerek doktora baĢvururlar. 
 

Normal yenidoğanın hareketi, ilkel reflekslerden oluĢur. Merkezi sinir sistemi 

geliĢtikçe yaĢamın erken dönemindeki bu ilkel refleksler baskılanır, gövde dengesini 

sağlayan ileri postural refleksler belirir ve istemli motor hareketler baĢlar. 

 

Resim 1.8: Normal bebek geliĢim evreleri 

SP’li çocuklarda ise beyin lezyonu nedeniyle ilkel refleksler baskılanmaz, ileri 

postural reflekslerin geliĢimi gecikir, çocuk yaĢına göre beklenen nöromotor geliĢimi 

gösteremez. 3 aylık iken baĢını tutamayan, 6 ay civarında dönemeyen, 8 aylıkken 

oturamayan ve 18 aylıkken hala yürüyemeyen çocuk SP açısından değerlendirilmelidir. 

Aileler bebeğin geliĢiminde en ufak bir gecikme ya da sapma gördüğünde veya aĢağıdaki 

belirtileri gözlediklerinde derhal doktora baĢvurmalıdır. SP’nin habercisi olabilecek erken 

dönem belirtileri aĢağıda sıralanmıĢtır. 
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 1 aylık bebekte belirtiler: Sürekli ağlama, memeyi emmede sorunlar, ısrarlı ve 

sürekli kusma, çevresinden gelen uyarılara cevap vermeme ve havale 

(konvülziyon) olması. 
 

 2 aylık bebekte belirtiler: 1 aylık bebekte görülen belirtilere ek olarak, 

bulunması gereken normal reflekslerin kaybı, kaslarda aĢırı sertlik ya da 

gevĢeklik. 
 

 3 aylık bebekte belirtiler: Gözde kayma, titreme, bebeğin sırtüstü 

yatırıldığında baĢ ve topuklar üzerinde yay gibi sert bir Ģekilde durması, 

kasılması, normalde gülmeye baĢlayan yüz ifadesinin yokluğu ve annenin 

yüzüne bakmaması. 
 

 4 aylık bebekte belirtiler: BaĢını tutamama, elin ya da ellerin baĢparmak içte 

kalacak Ģekilde yumruk halinde tutulması, Moro refleksi ve Asimetrik Tonik 

Boyun refleksinin devam etmesi. Bu belirtiler 5. 6. ve 7. aylarda da devam eder. 
 

 8 aylık bebekte belirtiler: Dönme ve oturma hareketlerini yapamaması, el-göz 

koordinasyonunun yokluğu, tekme atarken iki bacağını birlikte hareket 

ettirmesi, bebeğin bacaklarını uzatarak oturduğu pozisyonda vücudunun öne 

eğilmesi, bacaklarının birbiri üzerine binmesi. 
 

 10 aylık bebekte belirtiler: Emeklemenin olmaması ya da her iki ayağın birden 

çekilerek sıçrar tarzda emeklemesi, ayağa kalkmakta zorluk çekmesi, ismi ile 

çağrılınca tepki vermemesi, ağzından salya akması, verilen yiyeceği almaması 

ya da ağzına götürememesi. 
 

 1 yaĢındaki belirtiler: Tanının en rahat konduğu devredir. Çocuğun tutunarak 

yürüyememesi, parmak ucuna basarak yürümesi beyin lezyonunun 

göstergesidir.  

 

Resim 1.9: Serebral palsili çocuğun parmak ucunda yürümesi 
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Resim 1.10: Serebral palsinin fizik muayene bulguları 

1.4.5. Serebral Palsinin Tedavisi 
 

Serebral palsili çocuğun tedavisi bir ekip tarafından yapılması gereken çok yönlü ve 

uzun bir süreçtir. Bu süre içinde çocuğun rehabilitasyon ekibi tarafından değerlendirilmesi 

gerekir. SP’li bebekte doğum sonrası erken dönemde kol ve bacaklarda Ģekil bozukluğu 

yoktur. Bu dönemde tek önemli ortopedik sorun kalça çıkığı olabilir. Fakat bebek kendi 

haline bırakılırsa daha ileri evrede aĢırı kasılma veya istemsiz harekete bağlı olarak kol ve 

bacaklarda inatçı, kolayca düzeltilemeyen Ģekil bozuklukları oluĢabilir. Bu Ģekil bozuklukları 

daha sonra kalıcı omurga eğrilikleri, bir bacağın diğerine nazaran daha fazla içe dönmesi, 
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leğen kemiği dönüklüğü ve tek bacak kısalığına yol açar. Erken teĢhis ve fizik tedavi ile bu 

Ģekil bozukluklarının oluĢmaması veya en aza indirilmesi sağlanabilir  

 

Resim 1.11: Serebral palsili çocuğun tedavisine yardımcı bazı uygulamalar 

1.4.5.1 Ġlaç Tedavisi 
 

Spastisite tedavi ve değerlendirmesinde pek çok faktörün dikkate alınması gerekir. 

Aile üyeleri arasında ve profesyonel ekiple koordineli bir çaba gerekmektedir. Fonksiyonel 

problemler daha çok yaygın bir spastisite ile iliĢkiliyse, spastisite tedavisinde oral ilaçlar 

destekleyici olarak verilmelidir. Spastisiteyi azaltan ilaçlar kaslara gelen sürekli uyarıyı 

bloke eder.  
 

1.4.5.2. Serebral Palside Rehabilitasyon 
 

Serebral palsi rehabilitasyonunda tek bir tedavi söylemi yanlıĢtır. Önemli olan 

hastanın klinik durumuna göre planlanacak birçok giriĢimi içeren tedavilerdir. Botoks 

enjeksiyonları, geleneksel egzersiz çalıĢmaları, denge çalıĢmaları, mental rehabilitasyon, 

yutma rehabilitasyonu, konuĢma rehabilitasyonu, robot uygulamaları, sanal gerçeklik 

tedavileri, mesane rehabilitasyonu, zorunlu kullanım tedavisi, vücut ağırlığı destekli yürüme 
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eğitimleri, iĢ ve uğraĢı terapileri, beynin elektrikle uyarılması gibi tedaviler hastanın 

durumuna göre hep birlikte uygulanmalıdır. 

 

ġema 1.1: Serebral Palside tedavi seçenekleri 

SP’li çocukta fizyoterapi ve rehabilitasyonun ana amacı; hareket, duruĢ veya vücut 

pozisyonu ile ilgili problemleri tanımlamak, tedavi etmek ve çocuğa mümkün olduğu kadar 

ileride kendi yaĢamını sürdürebilmesine olanak sağlayacak Ģekilde bağımsızlık kazandırarak 

eriĢkin yaĢa hazırlamaktır. 
 

Tedavi etkinliği beyindeki hasarı gideremez fakat hasara uğramamıĢ olup da aynı iĢi 

görebilecek bölgeleri geliĢtirmeye yarar. SP’de tanı ne kadar erken konur ve tedaviye ne 

kadar erken baĢlanırsa netice o denli baĢarılı olur. Çocuklara erken tanı konsa bile, ailelere 

gerekli rehberlik yapılmadığı için çocuğun eğitim ve tedavisinin daha verimli olacağı yaĢlar 

sadece doktor kontrolleri ile geçmektedir. Bebeklik döneminin sonuna doğru; aile, 

çocuğundaki yetersizlikleri ve kendi güçsüzlüklerini oldukça geç kalarak fark ettiğinden bu 

duruma çare aramaya baĢlamaktadır. 

 

Resim 1.12: Serebral palsili çocukarın rehabilitasyonu 
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SP’li çocuğun ilerideki tedavi ve rehabilitasyonu için baĢlangıçta kesin bir program 

yapılamaz. Çünkü bireyin motor geliĢiminin ne düzeyde olacağı bilinemez. Bu nedenle 

tedavi sonucu çocuğun geliĢimine göre değerlendirilerek program yeniden planlanır. 
 

Rehabilitasyonun kalıcı yararlar sağlaması için bireyin tıbbi sorunlarına uygun 

çözümün getirilmesi, egzersiz programının tam ve doğru olarak uygulanması, ihtiyaçlarına 

uygun ve geliĢimi hızlandırıcı nitelikteki eğitim programlarının verilmesi, ailesi ile birlikte 

psikolojik hizmetlerden yararlanması Ģarttır.  
 

Bu çocukların eğitiminde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta çocuğun fiziksel 

özgürünün diğer geliĢimlerini engellemesine izin vermemektir. Destekleyici bağlar, baston, 

koltuk değneği ve tekerlekli sandalye çocuğun hareketi ve bağımsızlığını kolaylaĢtırabilir. 

Özel olarak tasarlanmıĢ araçlar ve iĢlev artırıcı cihazlar öz bakım ve iletiĢimde yardımcı 

olabilir. 
 

1.4.6. Serebral Palside HemĢirelik Bakımı 
 

Özürlü birey hiçbir Ģey yapmadan oturduğunda mutsuz ve uyumsuz bir yaĢamın içine 

itilmektedir. HemĢirenin bu çocukların erken tanısında ve tedaviye erken baĢlanmasında 

önemli rolleri vardır. Bu roller: 
 

 Alanda riskli kadınların ve çocukların belirlenip izlenmesi ve önlemlerin 

alınmasını sağlayarak bu çocukların sakat doğmasını önlemek. 

 Doğumdan sonra riskli bebekleri tanıyarak bebekteki motor hareket, 

konvülsiyon, sarılık, iĢitme bozukluğu, hiperaktif durumları dikkatle gözlemek 

ve kaydetmek. 

 Bebekteki beslenme güçlüğü, anormal ağlama, irritabilite, adale tonüsündeki 

anormallikleri gözlemek ve kaydetmek. 

 Boyun ve sırt kaslarındaki hiperekstansiyona bağlı bebeğin yuvarlanmasını 

görmek ya da annenin 1-2 haftalık bebeğinin yuvarlandığını söylemesi ile 

bebeği değerlendirmek. 
 

SP’li çocuğun toplumda uyumlu ve yararlı bir yaĢama kavuĢması ancak hemĢirelik 

bakımı ve rehabilitasyon aracılığı ile olasıdır. Bu çocukların diğer sağlıklı çocuklardan en 

büyük farkı, vücutlarını istedikleri gibi kontrol edememeleridir. Durumu ne olursa olsun her 

insanın baĢkalarına yük olmadan bağımsız olarak yaĢaması, onun en doğal hakkıdır.  
 

Özellikle özürlü çocuklarla her gün iç içe yaĢayan ailelerin, sakatlığın rehabilite 

edilmesi konusunda yetiĢtirilmesinde hemĢireye büyük sorumluluk düĢmektedir. Özürlü 

çocukların erken teĢhis edilmesinde, uygun eğitim ve rehabilitasyon çalıĢmalarına çok küçük 

yaĢlardan itibaren katılmalarında ev ziyaretleri yapan hemĢirenin rolü çok önemlidir. Bu 

amaç için gezici sağlık hizmetlerinin oluĢturulması, konuyla ilgili tüm kuruluĢların, kitle 

iletiĢim araçları ile yaygın halk eğitimi yapmaları ve bu konuda toplumu eğitmeleri 

gerekmektedir.  
 

Rehabilitasyon merkezlerinde çocuk ve aile için bir sağlık ekibi görev yapmaktadır. 

Ekipte; doktor, hemĢire, fizyoterapist, çocuk geliĢimcisi, psikolog, sosyal çalıĢmacı, 
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konuĢma terapisti, uğraĢı terapisti ve diyetisyen bulunur. Çocuğun bağımsız yaĢama geçmesi 

için çalıĢan bu elemanların hepsine rehabilitasyon ekibi denir. 
 

Tüm rehabilitasyon çalıĢmalarının amacı özürlü bireyi her alanda toplumla 

bütünleĢtirmektir. Sağlık eğitimi vererek toplum sağlığının yükseltilmesini sağlayan 

hemĢirelerden, özürlü bireylerin de toplumun ayrılmaz bir gerçeği olduğunu; toplumun 

olanaklarından ayrıma girmeden eĢit olarak yararlanabilmeleri gerekliliğinin kamuoyuna 

duyurulması ve bilinç oluĢturulması beklenir. 
 

SP, ilerleyici bir hastalık değildir ancak çocukta oluĢan hareket zorluğu kalıcıdır. 

Rehabilitasyon ekibinin görevi; uygun tedavi yöntemleri ile hareket zorluğunu en aza 

indirmektir. Tedavide temel amaç normal geliĢim evrelerini takip ederek çocuğa dönmeyi, 

oturmayı, emeklemeyi, yürümeyi ve kollarını fonksiyonel olarak kullanmayı öğretmektir. 

HemĢire, ailenin bu eğitimi merkezde aldıktan sonra evde de uygulamasını sağlamalıdır. 

Yapılan ev ziyaretleri ile çocuk ev ortamında değerlendirilerek merkezde verilen eğitimin 

pekiĢmesi sağlanmalıdır. SP tanısı alan çocuğun annesi, eğitim ve rehabilitasyon 

merkezlerinde görev yapan hemĢire ile görüĢtürüldüğünde çocuğun bundan sonraki 

yaĢamının planlanması, rehabilitasyonu ve ailenin eğitimi bilimsel boyutta sağlanmıĢ olur.  
 

1.5. ĠĢitme ve KonuĢma Bozuklukları 
 

KiĢinin sesi algılayabilmesi için insan kulağının sınırları içinde olması, sesin kulağa 

ulaĢması, iĢitme yolu olarak adlandırılan dıĢ, orta ve iç kulak bölümlerini aĢarak beyne 

ulaĢması ve iĢitme merkezinde algılanmıĢ olması gerekir. 
 

ĠĢitme engeli, bireyin iĢitme eĢik düzeyinin herhangi bir frekansta belirli derecelerde 

sapması durumudur. ĠĢitme testi sonucunda bireyin aldığı sonuçlar kabul edilen normal 

iĢitme eğrilerinden belli derecelerde farklı olup bu kaybın derecesi bireyin eğitimini 

engelleyici derecede ise iĢitme engelinin varlığından söz edilir. 
 

ĠĢitmenin normal olabilmesi için dıĢ kulak, orta kulak ve iç kulak düzeneklerinin 

iĢlevlerini aksamadan yerine getirmesi zorunludur. Bu bölümlerden birinde veya bir kaçında 

meydana gelebilecek bir engel iĢitmeyi olumsuz yönde etkiler. 
 

KonuĢma, kiĢilerarası iletiĢimde son derece önemli ve en çok tercih edilen bir iletiĢim 

yoludur. KonuĢmanın öğrenilmesinde en önemli unsur normal iĢitmeye sahip olmaktır. 

Konjenital anomaliler arasında sık görülen iĢitme kaybının erken dönemde teĢhis 

edilmemesi, iĢitme engelli çocuğun konuĢma ve lisan geliĢiminde gerilik, akademik 

performansında zayıflık, kiĢisel ve sosyal uyumsuzluğun yanı sıra duygusal bozukluklar gibi 

insanı yaĢam boyu etkileyen engellilik durumuna yol açar.  
 

ĠĢitme kaybı, yenidoğan bebeklerde en sık görülen konjenital anomalilerden biridir. 

Risk grubuna giren yenidoğanlar öncelikli olmak üzere tüm yenidoğanların iĢitme tarama 

testlerinden geçirilmesi, erken tanı, tedavi ve rehabilitasyon için önemlidir. Yenidoğanda 

doğumsal iĢitme kayıplarını artıran risk faktörleri Ģunlardır:  
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 Annenin hamilelik sırasında kızamıkçık, viral üst solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmesi  

 Annenin embriyo ve fetusta toksisite oluĢturacak ilaç veya alkollü içecek 

tüketmiĢ olması, radyasyona maruz kalmıĢ olması 

 Ailede çocukluk çağında kalıtımsal sensörinöral (duyusal) iĢitme kaybı 

öyküsünün varlığı 

 Çocuğun doğum kilosunun 1600 gramdan düĢük olması 

 Yenidoğanda herhangi bir konjenital anomali varlığı (Özellikle kraniyofasiyal 

anomaliler, kulak kepçesi ve kulak kanalının morfolojik anomalileri) 

 Yenidoğanın yoğun bakim ünitesinde herhangi bir nedenle beĢ günden uzun 

süre mekanik ventilasyona bağlı kalması 

 Apgar skorunun 1 dakikada 0-4, 5 dakikada 0-6 arasında olması 

 Hiperbilurubinemi  

 Bakteriyel menenjit enfeksiyonu 

 

Resim 1.12: Yenidoğanda iĢitme taraması 

Çocukta iĢitme fonksiyonu anne karnında baĢlamaktadır. ĠĢitme kaybının düzeyine 

göre bireyin lisan geliĢimi de etkilenir. Çocukta lisanı kazanma ve konuĢmaya hazırlık 

hayatın ilk aylarında baĢlar. Yenidoğan bebek 72 saat sonra çevresel sesleri algılamaya 

baĢlar ve bu andan itibaren iĢitsel algı yeteneği geliĢme sürecine girer.  
 

Çocuk, dili öğrenirken çeĢitli aĢamalardan geçer. Dil öncesi dönemde birbirinden 

farklı üç evre bulunmaktadır. Bunlar; ağlama, agulama ve cıvıldama dönemidir. Daha sonra 

sırasıyla tek sözcük, telgraf konuĢması ve tam cümleler kurma evresi olarak devam eder. 

Normal geliĢim evrelerine göre 2 yaĢında çocuğunun konuĢmaya baĢlamıĢ olması beklenir. 2 

yaĢındaki çocuk, cümleler kuramayabilir ancak arka arkaya 2-3 anlamlı kelime söylemelidir. 

3 yaĢında çocuk anlamlı ve düzgün cümleler kurar, kendini daha iyi ifade eder ve 

yabancılarla anlaĢabilmeye baĢlar.  ĠĢitme engelli bebeklerde, ilk dönemlerde gözlemlenen 

ses çıkarmalar yaklaĢık 9 aydan sonra kaybolur, taklitler ortadan kalkar, sesin kaynağına 

yönelme davranıĢı görülmez.   
 

Lisanın kazanılması için iĢitmenin doğuĢtan itibaren normal sınırlarda olması gerekir. 

Bu nedenlerle, iĢitme kaybına ne kadar erken tanı konursa tedavi ve rehabilitasyon o kadar 

erken baĢlar. Geç tanı konan iĢitme kaybı;  
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 Alıcı ve ifade edici iletiĢim becerilerinde gecikmelere yol açar.  

 Öğrenme güçlüğü ve düĢük akademik performansa sebep olur.  

 KonuĢarak iletiĢimde güçlük ve buna bağlı olarak antisosyal ve güvensiz bir 

kiĢiliğe yol açar. 

 
Ġnsanlar arasındaki iletiĢimin en etkili yolu konuĢmadır. Duyma, konuĢma ve lisan 

sözel iletiĢimin temel elemanlarıdır. Bu üç elemandan herhangi birindeki aksama konuĢma 

bozukluğuna yol açabilir. KonuĢma bozukluğu çocukların çevreleriyle iliĢkilerini bozduğu 

gibi çok ciddi psikolojik sorunlara da neden olabilir. Çocuğun konuĢamaması veya toplumla 

iletiĢime geçememesi aileler için de derin travma yaratır. 
 

KonuĢma bozukluğunun en sık rastlanılan tipi gecikmiĢ konuĢmadır. GecikmiĢ 

konuĢma, çocuğun konuĢmasının yaĢından beklenenden çok geri ya da konuĢma geliĢimi 

açısından çok daha yavaĢ olmasıdır. Çocuğun belirli bir yaĢa geldiği halde, konuĢmaya 

baĢlamaması, yaĢıtlarına göre geride kalması, iĢaretlerle veya tek sözcüklerle iletiĢim 

kurmaya çalıĢması ya da hiç iletiĢim kuramaması durumunda konuĢma gecikmesi düĢünülür. 
 

KonuĢmanın herhangi bir çevrede benimsenen sınırın dıĢına çıkarak yadırganacak 

düzeyde bir farklılık ya da sapma göstermesi durumunda, çocukta bir konuĢma sorunu 

olduğu kabul edilir. Bir çocuk yaĢıyla uyumlu beklenen konuĢmayı sağlayamıyorsa bu bir 

konuĢma bozukluğu veya geliĢimsel dil gecikmesi olabilir. Herhangi bir organa bağlı olarak 

konuĢmada bozukluk olmasına organik konuĢma bozukluğu, herhangi bir organda 

bozukluk olmadan ortaya çıkan duruma iĢlevsel konuĢma bozukluğu denir. KonuĢma 

gecikmesi çocuğun bireysel, sosyal ve duygusal yaĢantısını olumsuz etkiler.  

 

1.5.1. KonuĢma Geriliği ve Gecikmesine Neden Olan Durumlar  

 
 Ailesel dil gecikmesi 

 GeliĢimsel dil gecikmesi 

 Prematüre doğum veya büyüme-geliĢme geriliği 

 Ġki dil konuĢulması, sağ el-sol el kullanılması gibi çatıĢma yaratan durumlar 

 ĠĢitme kayıpları, iĢitmenin algılanması bozuklukları 

 Fiziksel yetersizlik, görme özrü 

 Dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri 

 Mental retardasyon, otizm, serebral palsi gibi nörolojik hastalıklar 

 Psikososyal uyaran eksikliği 

 “Üzerine titrenen çocuk”; çocuğa konuĢma fırsatının verilmemesi 

 Baskıcı aile tutumları, düĢük sosyoekonomik düzey gibi çevresel faktörler 

 Uzun süreli hastalıklar ve çocuğun sık sık hastalanması  
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1.5.2. KonuĢma Bozukluğu Tipleri 

 
KonuĢma bozuklukları fonetik bozukluk ve fonolojik bozukluklar olarak iki grupta 

toplanabilir. 

 
 Fonetik bozukluk (dislali, artikülasyon bozukluğu): Anadilin ses sistemi 

öğrenilmesine rağmen bir veya birkaç sesin üretiminde sorun vardır.  Hedef ses 

normalden farklı bir Ģekilde çıkar. Hatalı ses, dildeki diğer seslerden farklı olup 

anlam kargaĢasına neden olmaz. 9 yaĢından küçük çocuklardaki fonetik 

bozukluk sıklıkla fonolojik bozuklukla birliktedir. 
 

 Fonolojik bozukluk: Normal dil geliĢimi sırasında fizyolojik olarak da görülür. 

Dilin ses düzeninin henüz öğrenilmemesine bağlıdır. Dildeki baĢka bir ses hedef 

ses yerine kullanılır. Hedef ses atlanır veya ses eklenir. Fonolojik bozukluğu 

olan çocuklarda sıklıkla fonetik bozukluk da görülür. 
 

1.5.3. ĠĢitme, KonuĢma Bozukluğunda HemĢirelik GiriĢimleri 
 

HemĢirelik mesleğinde bireylere bütüncü anlayıĢla sağlık bakımı verilmesi temeldir. 

Bütüncü sağlık yaklaĢımı, bireyin fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak bir bütün olduğu 

ve her bireyin birbirinden farklı olarak çevresi ile birlikte ele alınması esasına dayanır. 
 

ĠĢitme, konuĢma bozukluğunda hemĢirenin görevleri: 

 Anomali insidansının azaltılması ya da önlenmesi 

 Engelli çocuğun ve ailenin fiziksel ve psikolojik bakımı 

 Rehabilitasyon 
 

Özellikle birinci basamak sağlık hizmetlerinde, çocuk ve genetik kliniklerinde, iĢitme 

ve konuĢma engelli çocukların ailelerinin ilk baĢvurabileceği sağlık personeli hemĢirelerdir. 

Gebelik, doğum ve doğum sonrası dönemlerde hemĢireler bu tür sorunların önlenmesinde 

danıĢman ve eğitimci olarak görev alırlar.  

 

Resim 1.13: ĠĢitme engelli çocukların eğitimi 

Gebelikte fetüs ve yenidoğana zararlı etkenler, akraba evliliklerinin sakıncaları, 

kalıtsal bozuklukların tekrarlama Ģansı, kontraseptif yöntemler, antenatal ve postnatal bakım, 

hakkında ailelere eğitim vermelidir. HemĢirenin bir diğer önemli görevi de bu tür vakaların 

erken teĢhisi ve yapılacak giriĢimlerle ilgilidir. HemĢire, iĢitme ve konuĢma engeli olan 

bireylerle iletiĢim becerilerini geliĢtirmelidir. Sosyal sorumluluk kapsamında ekonomik ve 
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sosyal bakımdan yetersiz ailelere, gönüllü kuruluĢlarla iĢbirliği yaparak destek sağlamalıdır. 

Tüm bu iĢler ve giriĢimlerle ilgili olarak sağlık ekibinin bir üyesi olan hemĢire; aile, doktor, 

tıbbi genetik uzmanı, sosyal çalıĢmacı, psikolog, çocuk geliĢimcini ile iĢbirliği içinde 

çalıĢmalıdır. 
 

1.6. Çocuklarda Duygusal Bozukluklar 
 

Duygusal bozukluklar, çocuğu tedirgin eden ruhsal belirtilerdir. En önemli duygusal 

bozukluklar arasında korkular, kuruntular, uyku bozuklukları, kekemelik, yalnız kalmayı 

istememe, özgüven eksikliği, aileye aĢırı bağımlılık görülmektedir. 

 

GeliĢim basamaklarında çocukların karĢılaĢtığı sorunlar çok çeĢitlidir. Bunların 

birçoğu, o döneme özgü olan ana babanın desteğiyle çözümlenecek nitelikte sorunlardır 

ancak çocuk bu desteği bulamaz ya da ana baba desteği yanlıĢ olursa olan sorunlar büyür. 

Örneğin, oyun çağında oyuna doymamıĢ ya da arkadaĢlık iliĢkisi kurmamıĢ bir çocuk, okul 

çağında toplu oyunlara katılamaz, yaĢıtlarıyla yarıĢamaz. Dolayısıyla olgunluk düzeyi 

yaĢıtlarından geri kalır. Onlarla kaynaĢarak olgunluk çağını yaĢamak yerine, bir önceki 

dönemin sorunlarıyla baĢa çıkmaya uğraĢır.  
 

1.6.1. Korkular 
 

Çocuklarda çok sık rastlanan duygu bozukluklarıdır. Korku, çocuk büyüdükçe artar. 

Aslında duygu olarak normaldir, her yaĢta bilinmeyene, tehlike ya da tehdit oluĢturan her 

Ģeye karĢı gösterilen bir tepkidir. Bebeklikte ve küçük yaĢ gruplarında yüksek sese, 

yabancılara ve ani gürültülere karĢı gösterilen bir tepkisel davranıĢken çocuk büyüdükçe 

daha belirgin ve somut kavramlara yönelik bir tepki olarak geliĢir. Kazalar, yangın, deprem, 

hastalıklar, izlenen bir film, okul sorunları, anne ya da baba ayrılığı, yalnız kalma, terk 

edilme, kaybolma, cezalandırılma gibi durumlar korkuya yol açabilir. Daha önce herhangi 

bir olumsuzluk yaĢamıĢ çocuklarda korku daha kolay geliĢebilmektedir.  
 

Korkunun oluĢmasında en temel faktör ise ebeveynlerin yanlıĢ tutumları ve çocuk 

eğitiminde korkuyu kullanarak disiplin uygulamaya çalıĢmalarıdır. “Eğer beni üzersen, 

baĢkasının annesi olurum.” “Yanımdan ayrılırsan seni baĢkaları kaçırır.” “Dediğimi 

yapmazsan seni sevmem.” gibi sözler çok sık rastladığımız türde konuĢmalardır. Açık 

biçimde tehdit içerirler ve çocuk da bu tehdidi doğru olarak algılar. Terk edilme, sevgisiz 

kalma, annesinin bırakıp gitmesi gibi düĢünceler korkuyu baĢlatır.  
 

Bu yol ana babaya kolay gelir, hem de çocuğu hırpalamadan yapıldığı için sakıncasız 

bir yöntem olarak düĢünülür.  Bu nedenle çocuk eğitiminde korkuyu kullanmamak esastır. 

Ayrıca aĢırı koruyucu ailelerde yetiĢen çocukların da sorunlar karĢısında kendi baĢa çıkma 

becerilerini kazanma konusunda sorunlar yaĢadıkları ve çocuğun içine kapanmasına yol 

açtığı unutulmamalıdır. Her Ģeyin ötesinde korku yaĢayan çocuğun duygularını hafife 

almamak Ģarttır. Korktuğu için eleĢtirilen ya da alay edilen çocuk giderek daha çok 

ürkekleĢecek ve farklı davranıĢ bozuklukları geliĢtirecektir. O nedenle korkan çocuğun 

üzerine gidilmemeli ve onunla sakin bir tavırla konuĢmaya çalıĢılmalıdır. YaĢına göre çok 

korkak ya da korkuları çok süren çocuklarda yapılacaklar Ģöyle sıralanabilir:  
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 Çocuğun korkuları karĢısında sert tepkilerden kaçınılmalıdır. 

 Çocuk ayıplayıp utandırılmamalıdır.  

 Korkuyla alay edilmemeli ve korkunun üstüne gidilmemelidir. 

 Korkunun nedenleri araĢtırılmalıdır. 

 Korkular bastırılmamalıdır. 

 Bir korku baĢka bir korkuyla yenilmeye çalıĢılmamalıdır. 
 

Ana-babaları çok ĢaĢırtan bir korku türü de çocuğun okula gidiĢiyle ilgilidir. O güne 

kadar okulunu seven ve derslerinde baĢarılı olan çocukta isteksizlik görülür. Sabahları karın 

ve baĢ ağrılarından yakınmaya baĢlar. “Bugün okula gitmesem olmaz mı?” Evde kalınca 

yakınmaları kısa sürede geçer. Hiçbir Ģey olmamıĢ gibi oynar ancak ertesi sabah okula gitme 

isteksizliği yeniden çıkar. Okula ağlayarak gider, derslerine girer çıkar. Öğretmen çocukta 

bir değiĢiklik sezmez. ÇalıĢkandır, evdeki tedirginliğini okulda göstermez ancak okul 

dönüĢünde isteksizliği tekrar baĢlar. 

 

1.6.2. Kaygı 
 

Kaygı, tam anlamıyla gerginlik  ve endiĢe halidir. Organik sebeplerden 

kaynaklanmayan kaygı bozuklukları da psikolojik kökenlidir ve güven eksikliğine bağlı 

olarak ortaya çıkabilir. Çocuk, pek çok yeni duruma karĢı kaygı duygularıyla yaklaĢır ve 

yaĢanan kaygıya baĢka bozukluklar da eĢlik edebilir. Örneğin, yoğun kaygı durumu yaĢayan 

bir çocuk, aynı zamanda tırnağını yiyebilir, saldırganlaĢabilir ya da içine kapanabilir. 
 

Ebeveynlerin yanlıĢ tutumları çocukta kaygıyı oluĢturan en önemli etkendir. Okul çağı 

çocuklarında görülen kaygı, çocuğun okul baĢarısını etkileyen bir öneme sahiptir. Aileler de 

genellikle çocuktaki kaygı bozukluğunu okul hayatının baĢlamasından sonra ortaya çıkan 

baĢarı düĢüklüğüyle fark ederler. Özellikle okula yeni baĢlayan çocuklarda görülen okul 

sendromu da bu tip bir kaygı bozukluğu olarak düĢünülmelidir. Yoğun kaygı duyguları 

yaĢayan çocuğun ilgi ve yeteneğinin olduğu konularda desteklenmesi kendisine olan 

güvenini artırarak bu olumsuz duygu durumuyla baĢa çıkma becerisini geliĢtirmesine de 

katkıda bulunur. Genel olarak kaygı, çocukta çok zorlayıcıdır ve mutlaka psikolojik destek 

ve yardım alınmalıdır. 
 

1.6.3. Bağımlılık 
 

Bağımlı çocuk evde olsun okulda olsun yaĢından daha çocuksu davranır. GiriĢken 

değildir ve kendine güveni yoktur. Yanında onu kollayacak birilerinin olmasını ister. Evde 

annesinin, okulda öğretmeninin koruyuculuğu altına girer. Kimi zaman sıkılganlık ve 

çekingenlik o dereceye varır ki çocuk kendi aile üyeleri dıĢında kimseyle konuĢmaz. 

Yabancılar yanında dilsiz gibi davranır. Bu durum hekimlikte “seçmeli dilsizlik “adı verilen 

çok ağır bir ruhsal bozukluk olarak değerlendirilir.  
 

Bağımlılığın baĢlıca nedeni ana-babanın aĢırı koruyucu ve kollayıcı tutumudur. 

Ġstekleri önceden sezilip yerine getirilmiĢ, bir dediği iki edilmemiĢ, kendi iĢini kendi 

görmesine olanak verilmemiĢ, çocuğun deneme yanılma yoluyla öğrenmesi engellenmiĢ, her 

Ģeyde hazıra alıĢtırılmıĢtır. Böyle yetiĢtirilen çocuk sonuçta tanımadığı çevreden kendini 

soyutlar. 
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1.6.4. Uyku Bozuklukları 
 

Genellikle ebeveynlerin sıklıkla yakındıkları konulardan biri de çocuğun düzensiz 

uykuları ya da uykuya geçememe Ģeklindeki uyku bozukluklarıdır. Uyku bozukluklarında da 

temel etken çocuğun güven ihtiyacıdır. Kendini güvensiz hisseden çocuk düzenli uykuya 

geçemez, anne babayla beraber uyumak ister. Küçük yaĢ gruplarında çok sık olarak görülür 

ve bir ölçüde normal karĢılanmalıdır. Özellikle annenin de çalıĢtığı durumda çocuk 

bırakılacağı, terk edileceği duygusuna kapılır.  
 

Bebeklerde açlık, gaz sancıları, altının ıslak olması, aĢırı sıcak, fazla giysi, ya da 

annedeki kaygı uyku düzensizliğine yol açabilir. Oyun ve okul öncesi çağda ise karanlıktan 

korkma, hastalık, diĢ çıkarma, korkulu rüyalar, ailede geçimsizlik gibi nedenlerle uyku 

bozuklukları görülebilir. Böyle durumlarda anne baba çocuğu yatağa alıp sakinleĢip 

uyumasını sağlayabilir. Anne babasının yanında uyumaya alıĢan çocuk bunu alıĢkanlık 

haline getirmiĢse bu alıĢkanlığı kırmak bazen çok zor olabilir. Anne babasının yanında 

uyuyan çocuk uyuduktan sonra her seferinde kendi yatağına götürülmelidir ancak çocuğun 

sevgi ve güven ihtiyacı karĢılanmadan çözüme ulaĢmak imkânsızdır. Mümkünse uykuya 

geçmeden önce çocukla vakit geçirmek, masal okumak, oyun oynamak etkili yöntemlerdir. 

Sevildiğini ve yalnız kalmayacağını bilmek çocuk için en önemli Ģeydir. 
 

Uyku bozuklukları arasında özellikle bebeklerde ciddi sorunlara neden olan uyku 

apnesi vardır. Bebek uykuda iken aniden, kısa ya da uzun süreli soluksuz kalır. Bu durum 

uzun sürerse yaĢamı tehlikeye sokar. 
 

Uyku bozukluklarından bir diğeri de uykuda yürümedir. Bu durumda çocuk sadece 

sözel olarak uyarılmalıdır, çocuğa dokunulmamalı ve uyandırılmamalıdır. 
 

1.6.5. Kekemelik 
 

Kekemelik, sözlü anlatım sırasında  konuĢmadaki akıcılığın fark edilebilir biçimde 

aksamasıdır. Organik bir rahatsızlığın olmaması halinde bu tarz bir bozukluk psikolojik 

kökenli olarak değerlendirilir. Genellikle heyecan, korku, utanma ve gerginlik durumlarında 

ortaya çıkan bir sorundur. KonuĢmada bozukluk, tekrarlamalar ve bocalamalarla kendini 

gösterir ve yaklaĢık olarak 3-4 yaĢ civarında baĢlar ancak net olarak kekemelik tablosu 5-6 

yaĢlarda kesinlik kazanır.  
 

Küçük yaĢlardaki kekemeliğin nedeni çocuklardaki düĢünme ve konuĢma hızını 

ayarlayamamalarından kaynaklanır. Ancak kekemeliğin bir sorun olarak ortaya çıkmasındaki 

en önemli etken yetersiz sevgi, ilgi ve ayrımcılıktır. Bununla beraber bazı travmatik 

durumlar, kazalar, aĢırı korkular da kekemeliğe yol açabilmektedir. Bazen çocuk kekeme 

olan bir bireyi taklit edebilir. Özellikle yeni konuĢmaya baĢlayan çocuklarda görülebilir. 

Kendi dil geliĢimini henüz yeni yeni oluĢturmaya baĢlayan çocuk, doğru konuĢmanın nasıl 

olabileceği konusunda bocalayabilir ve eğer yakın çevresinde kekeme birisi varsa onu model 

alabilir. 
 

Böyle bir bozuklukta ebeveynlerin tutumu çok önemlidir. Kekeleyen çocuğa karĢı 

sabırlı olunmalı, konuĢurken sözü kesilmemeli ya da kelime onun yerine 

tamamlanmamalıdır. ġaka amacıyla bile olsa asla kekemeliği alay konusu edilmemeli, 
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durum normal karĢılanmalıdır. Özellikle bu konu üzerinde durulması sorunu daha da 

büyütebilir. Kekemelik sadece konuĢmaya özel bir bozukluktur. Bu nedenle çocuğun diğer 

bütün faaliyetlerde normal bir biçimde desteklenmesi büyük önem taĢır. O konuĢma 

konusunda sorun yaĢamakla birlikte görevlerini yerine getirme konusunda sorumluluk 

almakta sorun yaĢamaz. Yapabildiği her Ģeyde takdir edilmeli, onaylanmalıdır. 
 

ġarkı söyleme, dua okuma, koroyla ya da diğer bir kiĢiyle birlikte okuma, fısıltıyla 

konuĢma, küçük çocuklarla konuĢma, yüksek/ maskeleyici gürültünün etkisi altında 

konuĢma, monoton konuĢma, ritim tutarak konuĢma gibi durumlarda en ağır kekemeler bile 

oldukça akıcı konuĢabilirler. 
 

Tedaviye baĢlamadan önce hastanın ve ailenin kekemelikten ne anladığı ve tedavi 

süreci sonunda hedefin ne olduğu iyice ortaya konmalıdır. Ana baba konuĢma biçimi 

üzerinde durmadan, çocuğu korkutan, kaygılandıran sebepleri araĢtırmalı ve tedirginliğini 

azaltıcı önlemler almalıdır. Kekemelik genellikle ses ve konuĢma bozuklukları uzmanı 

(foniatrist) tarafından etkin Ģekilde tedavi yapılabilmekle birlikte bazı durumlarda sınıf 

öğretmenleri, özel eğitmenler, psikologlar ve nadiren nöropsikologlardan yardım alınması 

gerekebilir. Bazı vakalarda eriĢkinliğe geçiĢ döneminde kekemelik kendiliğinden 

kaybolabilmektedir. 
 

1.6.6. Tikler 
 

Vücudun bazı organlarında istem dıĢı olarak meydana gelen kasılmalar tik olarak 

adlandırılırlar. Genel olarak yüz ve boyun kaslarında görülür. Göz kırpma, baĢın sallanması, 

dudak kenarlarında çekilme, omuzların ya da baĢın oynaması, kaĢ kaldırma türü hareketlerle 

tipik olarak kendini gösterir.  
 

Tikler; içsel baskılar, gerilimler ve çatıĢmalar sonucu oluĢabilir ya da bu tarz duygusal 

sorunların belirtisi olarak ortaya çıkabilir. Erkek çocuklarda daha sık olarak görülmektedir. 

Psikolojik faktörlerin dıĢında gerçekten o organa özgü bir rahatsızlık sonucu da oluĢabilir. 

Görme bozuklukları sonucu geliĢen göz kırpma gibi tikler olabilir. Ya da boyun ağrısı, 

benzer Ģekilde boyun ve omuz oynatma davranıĢının yerleĢmesine yol açabilir. Ayrıca 

tiklerin oluĢmasındaki bir diğer etken taklittir. Çocuklar pek çok Ģeyi model alma ve taklit 

yoluyla öğrendiklerinden yakın çevrelerindeki insanların, özellikle aile bireylerinin ve 

öğretmenlerinin davranıĢlarını, konuĢmalarını taklit ederler. Bir süre sonra da alıĢkanlık 

haline gelmiĢ davranıĢ olarak tik yerleĢir. 
 

Çocuklarda görülen tiklerin en belirgin nedeni kaygı, endiĢe, korku ve gerginliktir. 

Çocuğun yaĢadığı çevre, anne ve babasıyla olan iliĢkileri, çocuğun kiĢilik özellikleri ve 

duygusal durumu ortaya çıkan tiklerde belirleyici rol oynar. Ayrıca, mükemmeliyetçi 

ailelerin çocuklarında da sıklıkla tikler görülebilir. Sınırlarının üzerinde bir zorlanma, 

baĢkalarıyla kıyaslanma, sürekli eleĢtirilme ve aĢağılanma davranıĢlarıyla muhatap olan 

çocuk tiklerle yaĢadığı gerginliği dıĢa vurmaktadır.  
 

Herhangi bir bedensel sorundan kaynaklanmayan, psikolojik kökenli olduğu 

düĢünülen tiklerin tedavisinde mutlaka bir uzman desteği almak gerekir. Terapiler, özellikle 

oyun terapileri ve büyük yaĢ çocuklarında grup terapileri etkili sonuçlar vermektedir. 
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Çocuğun tikleri üzerinde durulmaması, çocuğun ilgisinin baĢka yerlere yönlendirilmesi, bir 

faaliyet yönünde desteklenmesi ve güven duygusunun oluĢturulması önemli faydalar sağlar. 
 

1.7. Çocuklarda DavranıĢsal Bozukluklar 
 

DavranıĢ bozuklukları, çocuğun çeĢitli ruhsal ve bedensel nedenlere bağlı olarak, iç 

çatıĢmalarını davranıĢa aktarması sonucu ortaya çıkar. Bir davranıĢın davranıĢ bozukluğu 

olarak nitelendirilmesi için problemin sürekli olması ve aĢırıya kaçması gerekmektedir. 

Davranım bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde göze batan duygusal ve davranıĢsal 

özelliklerin baĢında baĢkalarının istek ve duygularını önemsememe ve aldırmama gelir. 

Kendilerine güvenleri oldukça azdır, engellenmeye karĢı tahammülleri yoktur, hemen 

sinirlenir, öfkelenir ve kızarlar. DavranıĢ bozukluklarının çocukluğun ilk dönemlerinden 

baĢlamak üzere değiĢik belirtileri vardır. Bu belirtiler genelde aileleri erken dönemde 

doktora yöneltir. Çocuklukta baĢlayan davranım bozukluğu, ergenlikte baĢlayan davranım 

bozukluğuna göre daha kalıcı özelliktedir ve bu çocuklarda ilerde antisosyal (sosyopat) 

kiĢilik bozukluğu geliĢme riski daha fazladır. 
 

Tırnak yeme, parmak emme, yalan söyleme, karĢı gelme, çalma, öfke nöbetleri, 

küfürlü konuĢma, hırçınlık, saldırganlık, inatçılık, altını ıslatma, yeme bozuklukları, tikler, 

sinirlilik, aĢırı hareketlilik çocuklarda en sık görülen davranıĢ problemleridir. 
 

1.7.1. Parmak Emme 
 

Genellikle bütün çocuklarda yaklaĢık olarak 3-4 yaĢına kadar devam eden bir 

davranıĢtır ve normal olarak görülür. Parmak emme alıĢkanlığı geliĢtiren çocuklarda bu 

davranıĢın sonucu olarak bazı organ bozukluklarına da rastlanabilmektedir. Çocuğun emdiği 

parmağında doku bozuklukları görülebilir. 
 

Çocuklar 1,5 yaĢ civarı bu davranıĢı yoğun olarak yapmalarına karĢı 3- 4 yaĢ sonlarına 

doğru bu alıĢkanlığı bırakmaları beklenir. Kalıcı bir davranıĢ bozukluğu olarak görülmeye 

baĢlanmıĢsa altında genellikle psikolojik kökenli bazı ihtiyaçlar ya da gerginlikler olduğu 

düĢünülebilir. Parmak emmek çocuk açısından geliĢimsel bir gerilemeye iĢaret eder ve buna 

neden olan etkenin kaynağını doğru saptamak gerekir. Aileye katılan bir kardeĢ, anne baba 

ayrılığı ya da kaybı, çevre değiĢiklikleri, korku ve güvensizlik duyguları çocukta böyle bir 

bozukluğu ortaya çıkarabilir. Çocuk, bebek gibi davranarak kaybettiğini düĢündüğü ilgiyi 

tekrar üzerine çekmek ister.  
 

Okul öncesi veya okul çağında olsun, parmağını emen çocuğa yapılan uyarılar hiçbir 

fayda göstermez ve çocuk ısrarla parmağını emmeye devam edebilir. Bu durumda çocukla 

konuĢmak ve bu davranıĢın bebeklere özgü bir hareket olduğunu, kendisinin büyüdüğünü 

açıklamak Ģarttır ancak sadece açıklamalar yeterli olmaz ve çocuk sevgi ya da ilgi ihtiyacı 

giderilmediği sürece parmağını emmeye devam edebilir. Çocukta gerginliğe yol açan 

etkenler saptanıp doğru bir tavır geliĢtirilirse bu davranıĢ zaman içinde giderek azalır ve 

ortadan kalkar. 
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Resim 1.14: Çocuklarda parmak emme 

1.7.2. Tırnak Yeme 
 

Bu tip bir bozukluk genellikle 3 ya da 4 yaĢ civarı görülür. Daha küçük çocuklarda sık 

rastlanan bir durum değildir. Güvensizlik duygusunun bir yansıması olarak ortaya çıkar. 

AĢırı baskı görerek büyüyen çocuklarda sıklıkla görülür. 
 

Yetersiz ilgi ve sevgi ortamında, sürekli eleĢtirilen ve azarlanan çocuk yaĢadığı 

gerginliği tırnak yiyerek ortaya koyar. Genellikle çocukların yarısında görülen bir 

bozukluktur ve bazı durumlarda ortada hiçbir neden yokken sadece modelleme yoluyla da 

çocuk tırnak yemeye baĢlayabilir. Ailede ya da yakın çevresinde tırnak yiyen birini gören 

çocuk bu davranıĢı taklit yoluna gidebilir. Tırnak yeme konusunda yapılabilecek en doğru 

Ģey özellikle küçük yaĢlarda bu davranıĢı görmezden gelmektir. Diğer bütün sorunlarda 

olduğu gibi davranıĢa yol açan nedenler saptanmalı ve çözüm buna göre oluĢturulmalıdır. 

Eksikliğin ne olduğu bilinip, çocuğun hissettiği duygu boĢluğu doldurulursa sorun çok 

büyümeden çözümlenebilir. 

 

Resim 1.15: Çocuklarda tırnak yeme alıĢkanlığı ve sonuçları 

1.7.3. Yeme Bozuklukları ve ĠĢtahsızlık 
 

Ailelerin en çok yakındıkları konu çocuklarında gözlemledikleri yeme bozuklukları ve 

ağırlıklı olarak iĢtahsızlıktır. ġikâyetlere bakıldığında çocuğun yemek seçtiği, yemek yemek 

istemediği ya da tatlı, Ģekerleme, çikolata gibi abur cubur olarak nitelendirilen yiyeceklere 

yöneldiği görülür. Aslında bu durum bir tür kısır döngüdür. Aile çocuğa zorla yemek 

yedirmek ister buna karĢın çocuk bu zorlamayı reddederek yemek yemez. Sonuçta olay 

ebeveynlerin yanlıĢ tutumlarından kaynaklanan bir probleme dönüĢür. Çocuğunun peĢinde 

kaĢıkla koĢuĢturan, zorla ve tabak tabak yemek yedirmeye çalıĢan bir anne bu tip bir 

bozukluğa zemin hazırlar. Yemek istemeyen bir çocuğa karĢı ısrarcı olmak  ödül ya da ceza 

vermek durumu daha da kötüleĢtirmekten baĢka bir iĢe yaramaz.  
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ĠĢtahsızlık ya da yeme bozukluğu sorunu yaĢayan çocukları bir süre kendi haline 

bırakmak yararlı olur. En doğru yöntem ise konuĢabilen, kendini ifade edebilen bir çocuğa, 

ne yiyeceği ve ne kadar yiyeceği konusunda seçenekler sunarak karar hakkı tanımaktır. Bir 

kaç kaĢık yemeğin yeterli olacağı önemli olanın değiĢik tatlardan ve gıdalardan almasının 

sağlanması olduğu unutulmamalıdır. 
 

1.7.4. Ġçe Kapanıklık 
 

AĢırı kontrolcü, otoriter ailelerin çocuklarında çok sık rastlanan bir davranıĢ 

bozukluğudur. Çocuğun baskı altında olduğu, aĢırı ilgi gösterildiği ya da eleĢtirildiği 

ortamlarda çocuk kendine olan güvenini kaybeder. Sürekli kontrol edildiğinden ve her 

hareketinde bir yanlıĢ bulunacağından korkan çocuk çevresiyle olan iliĢkilerini olabilecek en 

az düzeye indirger. YanlıĢ yapmamak için sessiz kalmayı tercih eder.  
 

Demokratik, çocuğa söz hakkı tanıyan ailelerde yetiĢen çocukların son derece güvenli, 

hakkını arayabilen, saygı gören ve baĢkalarına da saygı gösteren çocuklar olduğu 

bilinmelidir. O nedenle yaĢı kaç olursa olsun çocuğun duygularını ve düĢündüklerini ifade 

etmesine fırsat verilmeli, çocuk ciddiye alınmalıdır. Onun ebeveynlerinden bağımsız bir 

kiĢilik geliĢtirdiği ve farklı bir birey olduğu göz ardı edilmemelidir. 
 

1.7.5. Çalma 

 

Çocuklar hayata dair öğrendikleri pek çok Ģeyi önce ailelerinden öğrenirler. Mülkiyet 

hakkı ve baĢkalarına saygı da ailelerin kazandırdığı değerlerdendir. Çalma bozukluğu 

gösteren çocukların pek çoğunda ebeveynlerin çocuklarına bu değerleri vermedeki 

yetersizlikleri dikkat çekmektedir. Ailede saygı görmeyen, kendi özel alanına 

müdahale edilen çocuklar baĢkalarına karĢı da böyle davranırlar.  
 

Sahiplik duygusu çocuğun doğuĢtan getirdiği bir nitelik olmadığından zamanla 

kazanılan bir davranıĢ kalıbıdır. 5-6 yaĢlara kadar bu soyut kavramları bilmeyen çocuk 

baĢkasının ve kendisinin olanı net olarak ayırt edemeyebilir. Kendi odası, eĢyaları, kendine 

ait bir dolabı olması çocukta kendisinin ve baĢkasının kavramlarını öğrenmesinde çok 

etkilidir. Ayrıca, bir baĢkasının eĢyasını sormadan ya da izin almadan kullanmaya kalkan 

çocuğa bu eĢyaları niçin kullanmaması gerektiği bunların kime ait oldukları net olarak 

açıklanmalıdır. Bu eĢyaların baĢkalarının olduğu ve sadece izin verildiği zaman ödünç olarak 

alabileceği anlatılmalıdır. Küçük yaĢlarda konunun üzerine ciddi olarak eğilmek gelecekte 

ortaya çıkacak pek çok sorunun önüne geçer. 
 

Çalma, bir uyum ve davranıĢ bozukluğu olarak kabul edilmeli ancak yaĢ aralığı doğru 

saptanmalıdır. 7 – 8 yaĢlarında itibaren çocuğa düzenli olarak harçlık verilmesi, ihtiyaçlarını 

ve isteklerini kendi baĢına giderme yönünde desteklenmesi, çocuğun odasına, eĢyalarına, 

özel alanına ve öncelikle çocuğun kendisine saygı gösterilmesi temel faktördür. 
 

1.7.6. Yalan Söyleme 
 

Sosyal bir davranıĢ bozukluğu olan yalanın amacı, bir olayı ya da durumu olduğundan 

farklı göstermek ya da gizlemektir. Ebeveynler, yalan konusunda oldukça hassastırlar. 
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Küçük yaĢlardan itibaren çocuklarının yalan söylememesini isterler. Oysa yaĢı küçük 

çocuklarda çalma eylemi gibi yalan kavramı da yerleĢmemiĢtir. 5–6 yaĢlara kadar çocukların 

bilinçli yalanlarından söz edilemez.  

 
Gerçeklik olgusu, büyüdükçe kazanılan bir farkındalıktır. Küçük yaĢ gruplarındaki 

çocuklar hayalciliklerinin verdiği bir yapıyla birtakım Ģeyler uydurabilirler. Bunlar doğaldır 

ve engellenmemelidir. Birçok uzmana göre çocuk, 6–7 yaĢtan sonra yalan söylemeye baĢlar. 

Aslında hemen hemen bütün çocuklarda çocukça yalanlar görülebilir. Eğer alıĢkanlık haline 

gelmiĢ bir yalan söyleme davranıĢı varsa bir davranıĢ bozukluğundan söz edilebilir. 

Çevresinde yalan söyleyen ve bu yolla bazı avantajlar elde eden insanları gören çocuk, taklit 

yoluyla yalan söylemeyi öğrenir. 
 

Zekâ düzeyleri bakımından düĢük zekâya sahip çocukların gerçekle ilgisi olmayan 

yalanlar söyledikleri ancak normal veya daha yüksek zekâ düzeyine sahip çocukların gerçeğe 

yakın yalanlar söyledikleri ve yalanları ayrıntılarla süsledikleri yapılan incelemelerde 

gözlenmiĢtir.  
 

Yalan söylemenin altında aslında çocuğun sevdiği insanları üzmekten korkması ya da 

onların eleĢtirilerinden kaçınma amacı yatar. Yalan söylemek, kolaylıkla engellenecek bir 

davranıĢ değildir. Öncelikle ebeveynlerin örnek olması ve çocuklarında göndermek 

istemedikleri davranıĢları yapmamaları önemlidir. AĢırı tepki göstermek, kızmak, 

cezalandırmak çocuğu yalandan uzaklaĢtırmak yerine, daha çok yalana iter. Çocuğun yalan 

söylemesinin altında yatan nedenler saptanarak bir uzman yardımıyla ve yakın aile 

bireylerinin iĢbirliğiyle çözüme gidilebilir. 
 

1.7.7. AĢırı Hareketlilik 
 

Hiperaktivite olarak da bilinen aĢırı hareketlilik çocuklarda farklı nedenlerle ortaya 

çıkabilir. Ya organik bir sorun sonucu ya da çevresel ve yanlıĢ ebeveyn tutumlarından 

kaynaklanan bir davranıĢ bozukluğu olarak görülür. AĢırı hareketlilik, aile bireyleri ve yakın 

çevresi için çok sıkıntılıdır. Okul öncesi dönemden daha çok, okul hayatı baĢladığında göze 

çarpar. Çocuk, çok hareketlidir, yerinde duramaz. Bazen bu hareketliliğinden kaynaklanan 

dikkat eksikliği de bu davranıĢ bozukluğuna eĢlik eder.  
 

Hiperaktivite, ciddiye alınması gereken bir durumdur. Erken fark edilerek gerekli 

önlemler alınmalıdır. Çevre ve aile etkisiyle ortaya çıkan aĢırı hareketlilikteki temel sebep; 

baskıcı, aĢırı kontrolcü, mükemmeliyetçi ebeveyn tutumlarıdır. Çocuk, aile ortamında 

kendini ifade etme imkânı bulamadığında ve her Ģeyi çok planlı, programlı olarak yapması 

beklendiğinde bu Ģekilde tepki gösterir. Bazen aĢırı hareketliliğin çok daha olumsuz bir tarafı 

ortaya çıkar. Çocuk, kendine yönelik ya da baĢkasına yönelik saldırgan davranıĢlar 

gösterebilir. Özellikle yaĢı küçük çocuklar kendini kontrol etme becerisi 

kazanamadıklarından ve tehlikelerin farkında olmadıklarından dolayı can yakıcı sonuçlarla 

karĢılaĢılabilir. Çocuğun zekâ ve dikkat düzeyini değerlendirmek ve yapılan tedavilerin 

etkinliğini takip etmek amacıyla bu tip bozukluklarda bir takım testler ve ölçekler 

kullanılmaktadır. Bir çocuk psikiyatrisi ve psikolog tarafından tanı konulup çözüm odaklı 

tedavi ve terapiye baĢlanmalıdır. 
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Hiperaktivitenin öncelikli tedavisi ilaç tedavisidir. Doğru tanı konulan vakalarda 

uygun ilaç tedavisiyle çocuğun, ailenin ve çevrenin yaĢadığı zorluklar büyük oranda 

çözülebilmektedir. Ġlaç tedavisine çocuğun yaĢ ve kilosu dikkate alınarak baĢlanır ve tedavi 

yanıtına göre dozu artırılabilir. Ġlaç dıĢında eğitsel yaklaĢımlar de hiperaktivite tedavisinde 

önemlidir. Bir takım davranıĢçı yaklaĢımlar dikkat becerilerinin artırılmasında, istenilmeyen 

davranıĢları azaltmada ve istenilen davranıĢları kazandırmada yardımcı olabilmektedir.  
 

1.7.8. Saldırganlık 
 

Saldırganlık olarak da adlandırılan baĢkalarına zarar verme davranıĢı çocuklarda sık 

karĢılaĢılan bir davranıĢ bozukluğudur. Saldırganlık aslında insanın yapısında bir güdü 

olarak vardır ve hayatın devamını sağlamak amacıyla programlanmıĢtır. Bir tür savunma 

mekanizmasıdır. Tehlikelere karĢı korunmak ve soyun devamını sürdürmek de ancak bu 

yolla mümkün olur.  
 

Bu güdünün ortada hayatın devamını tehdit eden bir tehlike yokken toplumsal ya da 

kiĢisel uyumu bozacak Ģekilde dıĢa vurulması uyum ve davranıĢ bozukluğu olarak 

değerlendirilir. Önemli olan bu duygunun var olduğunun bilinmesi ancak kontrol altında 

tutulabilmesidir.  

Küçük çocuklarda genellikle fiziksel saldırganlık görülürken yaĢ büyüdükçe sözel 

saldırganlık daha fazla öne çıkar. Saldırganlık, baskı altında büyüyen ve özgüvenlerinde 

düĢüklük olan çocuklarda sıklıkla görülür. Yaptığı eylem engellendiğinde çocuktaki 

saldırgan davranıĢlarda artma izlenebilir.  
 

Saldırganlık iki Ģeye yönelir: Ġçe dönük saldırgan davranıĢlar varsa çocuk kendisine 

zarar verebilir; çocuk dıĢa dönük saldırgan davranıĢlar gösteriyorsa çevresindekilere zarar 

verebilir.  
 

Aile içindeki iletiĢim sorunları, ilgi ve sevgi yoksunluğu, dürtü kontrolündeki 

problemler, cinsel, fiziksel ya da psikolojik Ģiddet görme gibi durumlarda saldırganlık, karĢı 

tepki olarak ortaya çıkabilir.  
 

Öncelikle ailenin kendi içinde tutarlı, saygılı ve güven verici bir yapı oluĢturması 

gerekir. Bu tip bir davranıĢ bozukluğunda mutlaka uzman yardımı alınmalı ve çocuk 

bedensel faaliyetlerin ağırlıkta olduğu bazı spor çalıĢmalarına yönlendirilmelidir. Bu 

davranıĢın yerleĢmesini önlemek amacıyla çocuk Ģiddet içeren filmlerden, oyunlardan uzak 

tutulmalıdır. 
 

1.7.9. Alt Islatma (Enüresis Nokturna) 
 

Mesane kontrolü kazanıldığı yaĢtan sonra istem dıĢı idrar yapmaya enüresis denir. 

Özellikle mesane kontrolünün henüz oluĢmadığı dönemlerde yaklaĢık olarak 3 yaĢına kadar 

çocuklar altlarını ıslatırlar. Doğru ve tutarlı bir tuvalet eğitiminin ardından çocuğun kendini 

kontrol becerisini kazanması 4 yaĢa kadar sürebilir. Ancak 4 yaĢ ve sonrasında alt ıslatmanın 

sürmesi davranıĢ bozukluğu olarak değerlendirilir.  
 

Nedenleri arasında pek çok etken sayılabilir. Organik sebeplere dayanan alt ıslatmalar 

olduğu gibi yanlıĢ baĢlanmıĢ tuvalet eğitimi, aile içi iletiĢim eksikliği, baskıcı ya da aĢırı 
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kontrolcü ebeveyn tutumları, çevresel faktörler, kıskançlık ya da farklı psikolojik sorunlar 

sonucu da alt ıslatmalar görülür. 
 

Küçük yaĢlarda görülen alt ıslatmalarda genellikle tedavi uygulanmaz. Ancak okul 

çağındaki çocukta böyle bir sorun varsa önce fiziksel bir sorun olup olmadığı araĢtırılmalıdır. 

Bu yönde ortaya çıkabilecek sorunlar ortadan kaldırıldıktan sonra iĢin psikolojik kısmıyla 

ilgilenilebilir. Genellikle fizyolojik sorun yok edilince alt ıslatma da kendiliğinden biter. 

Bazı durumlarda sadece alıĢkanlıklardan dolayı alt ıslatma bir süre daha devam edebilir. 

Bozukluğa yol açan etken saptanarak erken tedavi yoluna gidilmesi büyük önem 

taĢımaktadır. 
 

Enüresise engel olmak için çocuğun yatmadan önce tuvalete gitmesi, sıvı kısıtlaması, 

gece idrara kaldırma, mesane kapasitesini arttırmak için egzersizler önerilir. Ebe/ hemĢireler, 

ailenin ve çocuğun enüresisi anlamasına yardımcı olmalıdır. 
 

1.7.10. DıĢkı Kaçırma (Enkopresis) 
 

Çocuklarda gaita kontrolünün tamamlandığı 2-4 yaĢtan sonra istem dıĢı gaita 

kaçırmasına enkopresis denir. Alt ıslatmaya göre daha az rastlanmakla birlikte ciddi bir 

davranıĢ bozukluğudur. Annenin aĢırı baskısı ve titizliği, yanlıĢ tuvalet eğitimi ve çatıĢmalı 

bir aile ortamı bozukluğu enkopresisi ortaya çıkaran etkenler arasında yer alır. Ġlgi eksikliği 

ve gerginlikler de tetikleyen nedenler olarak gösterilebilir.  
 

Çocuk iki tür dıĢkı problemi yaĢayabilir. Uzunca bir süre dıĢkısını tutup sonra 

birdenbire boĢaltır ya da dıĢkısını hiç tutamayıp kontrol dıĢı olarak altına kaçırır. Her iki 

halde de öncelikle çocuğun yaĢadığı iç çatıĢmaların ortadan kaldırılması yönünde bazı tedavi 

yolları benimsenir. Doğrudan ya da dolaylı olarak bu tedavi yöntemleri uygulanmaya 

çalıĢılır. Bu yöntemler oyun terapisi ya da grup terapisi olarak doğrudan uygulanabildiği gibi 

çocuğun çevresindeki aile bireyleri ve öğretmenleriyle görüĢme yoluna gidilerek dolaylı 

olarak uygulanmaya ve çözüme ulaĢılmaya çalıĢılır. 
 

1.8. Çocuk Ġstismarı ve Ġhmali  
 

Çocuk istismarı ve ihmali; anne, baba ya da bakıcı gibi bir eriĢkin tarafından çocuğa 

yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kiĢilerce uygunsuz ya da hasar verici olarak 

nitelendirilen, çocuğun geliĢimini engelleyen ya da kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin 

tümüdür. 
 

Ġstismar ve ihmalin farklı Ģekilleri yalnız aileleri değil; toplumu, sosyal kuruluĢları, 

yasal sistemleri, eğitim sistemini ve iĢ alanlarını da etkileyen bir halk sağlığı sorunudur.  

Dünya Sağlık Örgütü de Ģiddeti ve Ģiddetin önlenmesini bir halk sağlığı sorunu olarak ele 

almakta ve çocuk istismarını "Bir yetiĢkin tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan ve 

çocuğun sağlığını, fiziksel ve psikososyal geliĢimini olumsuz yönde etkileyen davranıĢlar" 

olarak tanımlamaktadır. 
 

Çocuk ihmali ise baĢta anne ve baba olmak üzere bakmakla yükümlü kimseler ve 

diğer yetiĢkinlerin, çocuğun beslenme, giyinme, barınma, eğitim, sağlık ve sevgi gibi temel 
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gereksinimlerini ihmal etmeleri sonucu, çocuğun bedensel, duygusal, ahlaki ya da sosyal 

geliĢiminin engellenmesidir.  
 

DüĢük sosyoekonomik düzey, dar yaĢam alanı, geniĢ aile yapısı, göç, düĢük eğitim 

düzeyi, anne ya da babanın yokluğu, düĢük evlilik kalitesi, ebeveyn çocuk iliĢkisinin zayıf 

olması, ebeveynde madde kullanım öyküsü çocuğa yönelik ihmal ve istismarın ortaya 

çıkmasında zemin hazırlayıcı etkenlerdir. 
 

Bugün dünyanın hemen hemen her ülkesince kabul edilmiĢ olan Çocuk Hakları 

sözleĢmesi Türkiye Cumhuriyeti tarafından da 1990 yılında imzalanmıĢ, 1995 yılında ise 

Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak yürürlüğe girmiĢtir. Toplam 54 maddesi bulunan bu 

sözleĢmenin 19. maddesi çocuğun Ģiddetten korunma hakkı ile ilgilidir. Çocuk Hakları 

SözleĢmesi’ne uygun olarak, her yönden sağlıklı bir nesil için istismar ve ihmal konularına 

toplumsal boyutta yaklaĢılmalı, toplumsal stres faktörlerine müdahale stratejileri 

belirlenmelidir. 
 

1.8.1. Ġstismar Türleri 
 

Çocuk istismarı; fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, ekonomik 

istismar ve ihmal olmak üzere dört grupta incelenmektedir. 
 

1.8.1.1. Fiziksel Ġstismar 
 

En yaygın rastlanan ve belirlenmesi en kolay istismar türüdür. Çocuğun kaza dıĢı 

nedenlerle yaralanması veya ailesi tarafından yeterince gözetilmemesine bağlı geliĢen 

kazaları kapsar. Kaza dıĢı travmalar genellikle çocuk, anne-babası tarafından 

cezalandırılmak istendiğinde veya anne-baba kontrolünü kaybettiğinde ortaya çıkar. En sık 

dövme Ģeklinde görülür. Tipik baĢvuru Ģekli, ebeveyn tarafından nasıl meydana geldiği çok 

iyi açıklanamayan morarmalardır. Daha seyrek olarak ise yanık, haĢlanma, kesici travmalar, 

zehirlenme, asfiksi ve boğulma Ģekilleri görülebilir.  

 

Resim 1.16: Fiziksel istismar 
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Fiziksel istismara uğramıĢ çocuklar sosyal iĢlevsellik alanında yetersizlik ve yakın 

iliĢki kurma güçlüğü yaĢamaktadır. Bu çocuklarda; 
 

 BiliĢsel yetilerde bozukluk,  

 Akademik baĢarısızlık, 

 Ġntihar düĢüncesi ve giriĢimleri, 
 Madde kullanımı,  

 KiĢilik bozuklukları, 
 Kaygı bozuklukları, 
 Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi durumlar sık görülmektedir.  

 

Fiziksel istismar vakalarının tedavisinde amaç, çocuğu hasardan korumak ve aile 

iliĢkilerini güçlendirmektir. 
 

1.8.1.2. Duygusal Ġstismar 
 

UNICEF, duygusal istismar ve ihmali “Çocuğun nitelik, kapasite ve arzularının 

devamlı kötülenmesi, sosyal iliĢki ve kaynaklarla iliĢkiden yoksun bırakılması, çocuğun 

sürekli olarak insanüstü güçlerle sosyal açıdan ağır zararlar verme veya terk etme ile tehdit 

edilmesi, çocuktan yaĢına ve gücüne göre olmayan taleplerde bulunulması ve çocuğun, 

topluma aykırı düĢen çocuk bakım yöntemleri ile yetiĢtirilmesi” olarak tanımlamıĢtır. 
 

 Duygusal istismar, çocukların gereksinim duydukları ilgi, sevgi ve bakımdan 

mahrum bırakılarak psikolojik hasara uğratılma durumudur. Duygusal istismar 

ve ihmal oldukça sık görülmekle birlikte fark edilmesi, tanımlanması, 

anlaĢılması ve yasal olarak kanıtlanması güç bir durumdur.  
 

Çocuğun üzerinde güç sahibi olan genellikle çocuğun yakın çevresinde bulunan kiĢi 

ya da kiĢiler tarafından gerçekleĢtirilir. Duygusal istismara maruz kalan çocuklarda aileden 

uzaklaĢma, gergin olma, bağımlı kiĢilik, değersizlik duyguları geliĢtirme, uyumsuzluk ve 

saldırgan davranıĢlarda bulunma davranıĢlarına sık rastlanır. Duygusal istismar, çocuğun 

kiĢiliği ve baĢarısının yanı sıra fiziksel geliĢimini de olumsuz yönde etkiler. 
 

Çocuğa bağırma, reddetme, aĢağılama, küfretme, yalnız bırakma, korkutma, yıldırma, 

tehdit etme, duygusal ihtiyaçlarını karĢılamama, yaĢının üzerinde sorumluluklar bekleme, 

kardeĢ ayrımı yapma, değer vermeme, önemsememe, küçük düĢürme, alaylı konuĢma, aĢırı 

baskı ve otorite kurma, lakap takma, bağımlı kılma ve aĢırı koruma en çok görülen duygusal 

istismar türleridir 
 

1.8.1.3. Cinsel Ġstismar 
 

Cinsel istismar, psiko-sosyal geliĢimini tamamlamamıĢ ve yaĢı küçük olan bir 

çocuğun bir eriĢkin tarafından zorla ya da ikna edilerek cinsel doyum için kullanılmasıdır. 

Çocuk istismarı türleri içerisinde saptanması en zor olan ve çoğunlukla gizli kalan istismar 

türüdür.  
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Tecavüz, ensest, teĢhircilik, çocuk pornografisi, cinselliği kıĢkırtan konuĢmalar, 

pornografik film seyrettirme, cinsel organları okĢama gibi eylemler en sık uygulanan cinsel 

istismar türleridir. 
 

Cinsel istismara uğrayan çocukta sıklıkla; genital bölge, ağız, kol, ense ve bacaklarda 

ekimoz ve sıyrıklar, ısırık izleri ile birlikte rektal dokuda yırtık, vajinal açıklıkta dilatasyon, 

vajinal ve rektal kanama görülebilir. Ayrıca bu çocuklarda oturmada güçlük, cinsel yolla 

bulaĢan hastalıklar, genital bölgede ağrı, ĢiĢme ya da kasıntı, tekrarlayan üriner sistem 

enfeksiyonları da görülebilir  
 

Cinsel istismara uğramıĢ çocuklarda; parmak emme, tırnak yeme, enürezis, 

enkomprezis gibi davranıĢlara sık rastlanmaktadır. Bunun yanı sıra fobiler ve uyku 

bozuklukları, kız çocuklarda erkek çocukların yanında güvensizlik ve ünsiyete belirtileri, 

bulantı, kusma, karın ağrıları, baĢ ağrıları gibi sorunlar ortaya çıkabilir Bu çocuklar 

kendilerini yalnız ve suçlu hissettiklerinden tedavide bireysel terapilere önem verilmeli, 

gerekli görülen durumlarda aile ve grup terapileri uygulanmalıdır. 
 

1.8.1.4. Ekonomik Ġstismar 
 

Çocuğun geliĢimini engelleyici, haklarını ihlal edici iĢlerde ya da düĢük ücretli iĢ gücü 

olarak çalıĢması veya çalıĢtırılması ekonomik istismar olarak tanımlanmaktadır. Günümüz 

toplumlarının en önemli sorunlarından biri, çalıĢan çocuklar sorunudur. Çocukların küçük 

yaĢlarda, uzun süre ve uygun olmayan çalıĢma koĢullarına sahip iĢyerlerinde çalıĢmaları 

onların geliĢimlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

 

Resim 1.17: Çocuk iĢçiler 

1.8.1.5. Ġhmal 
 

Ġstismar ve ihmali birbirinden ayıran önemli nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif 

bir olgu olmasıdır. Çocuk istismarının sıklıkla görülen bir baĢka çeĢidi de ihmaldir. Çocuğun 

sağlığı, fiziksel veya psikolojik geliĢimi için gerekli ihtiyaçların karĢılanmaması, temizliğine 

dikkat edilmemesi, yetersiz beslenmesine neden olma, aĢılarını yaptırmama gibi durumlar, 

çocuk ihmali olarak tanımlanmaktadır.  
 

Çocuğun en üst düzeyde geliĢimini sağlayacak duygusal paylaĢımın olmaması  

duygusal ihmal; çocuğun sağlıklı geliĢmesini olumsuz yönde etkileyecek Ģekilde tıbbi 

bakımı yaptırmama, geciktirme ya da önerilere uymama tıbbi ihmal olarak tanımlanır. 

Duygusal ihmal çocukta güven geliĢimini ve kendi kendine yeterli olma halini engeller. 
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Çocuğun yetenek ve becerilerine uygun eğitim olanaklarından yararlanamaması ya da 

desteklenmemesi eğitim ihmali; kurum ve kuruluĢların sorumlu oldukları alanlarda duyarsız 

davranmaları da sosyal ihmal olarak adlandırılmaktadır. Özellikle büyüme geriliği olan, 

psiko-sosyal uyum güçlüğü çeken, eğitim gereksinimleri karĢılanmayan çocuklarda akla 

çocuk ihmali gelmelidir.  

 

Resim 1.18: Ġhmal edilmiĢ çocuklar 

1.8.2. Çocuk Ġstismarı ve Ġhmalinin Önlenmesinde Hekim ve HemĢirenin Rolü 
 

Hekimler, hemĢireler ve diğer sağlık personeli çocuk istismarı ve ihmalinin tanı ve 

tedavisinde etik, ahlaki ve hukuki yükümlülükler taĢır. Hastanelerin de tıbbi bakım verme ve 

güvenli ortam olması nedeniyle bu çocukları kabul etme yükümlülüğü vardır.  
 

Çocuk istismarı ve ihmalinin tespit, tedavi ve rehabilitasyonunda multidisipliner bir 

yaklaĢım esastır. Ġstismar olgularında hastanelerde bulunan ekibin temelini çocuk sağlığı ve 

hastalıkları, adli tıp ve çocuk ruh sağlığı uzmanları oluĢturmaktadır. Ġstismara uğradığından 

Ģüphe edilen çocuk, konuyla ilgili uzmanların hazır bulunduğu koruyucu bir ortamda hızla 

değerlendirilmeli ve öncelikle tıbbi sorunlar (subdural hematom, fraktürler, yanıklar vs.) 

tanınıp tedavi edilmelidir. Özel merkezlerin olmadığı yerlerde hastanelerin pediatri veya acil 

servisleri ilk tedavi için en uygun ortamlardır. Hekim, lezyonların ağırlığını ve istismar 

riskinin devam edip etmediğini değerlendirdikten sonra, çocuğun hastaneye yatıp 

yatmayacağına karar vermelidir. Çocuk tıbbi olarak stabil ise ailenin değerlendirilmesi 

bitirilene kadar hastanede veya varsa istismar kriz merkezlerinde tutulmalıdır. Aile çocuğun 

hastanede kalmasını kabul etmezse mahkeme emri çıkartılabilir. Tıbbi sorunlar yeterince 

çözümlenmeden çocuk koruyucu merkezlerden gönderilmemelidir. 
 

Tüm aĢamalarda çocuğun güvenliğinin sağlanması gerekmektedir. Ġstismara ve ihmale 

yaklaĢımın baĢarısı için disiplinler arası çalıĢma gerekmektedir. Kamusal alanda görev yapan 

sosyal hizmet uzmanları, hekimler, hemĢireler, polisler, eğitimciler, pedagoglar, psikologlar, 

basın ve medya ortak olarak çalıĢmalıdır. Dolayısıyla bu meslek gruplarındaki kiĢilerin 

çocuk istismarı ve ihmali konusunda bilgi sahibi olup bu gibi durumlarda gerekli kurum ve 

kuruluĢları harekete geçirmeleri çok önemlidir. 
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Ġstismara uğrayan bir çocuğun, uygun eğitim almıĢ ve alanında uzmanlaĢmıĢ bir ekip 

tarafından değerlendirilmesi, bulguların atlanmaması açısından çok önemlidir. Hekimin tek 

baĢına çocuk istismarı kararını vermesi doğru değildir. Karar aĢamasında hekim, hemĢire, 

psikolog, pedagog, sosyal çalıĢmacı, adli tıp personeli ve polis bir ekip olarak çalıĢmalıdır. 

Vakalar özel bir birimde muayene edilmeli, aydınlatılmıĢ onam alınarak öykü, fizik 

muayene, laboratuvar incelemeleri ile tanı konmalıdır. Olayın travmatize olmasını önlemek 

için ilgili disiplinlerle birlikte değerlendirilerek adli rapor düzenlenmelidir. Yapılan tüm bu 

iĢlemlerdeki amaç; çocuğun tedavi edilmesi, rehabilitasyonu ve koruma altına alınmasıdır.  
 

Bu tip olgularda ilk müdahale genellikle çocuğun getirildiği acil servis doktor ve 

hemĢireleri tarafından yapılmaktadır. Pediatrisler, pediatrik cerrahlar, adli tıp uzmanları ve 

psikiyatristlerin vaka ile karĢılaĢmaları genellikle daha sonraki dönemlerde olmaktadır. 
 

Çocuk istismar/ihmal vakası veya Ģüphesi ile acil servise getirildikten sonra hekim ve 

hemĢire için çok önemli olan öykü alma süreci baĢlar. Öykü, ileriki aĢamalarda hukuki kanıt 

olarak da kullanılabileceğinden çok önemlidir. Bu tip vakalarda genellikle tek tanık 

çocuktur. Öykü, fiziksel bulgularla birlikte sağlık ekibini en iyi bilgilendiren kaynaktır. 

Bazen fiziksel bulguların yeterince açık olmaması durumunda sadece öykü ve çocuğu getiren 

kiĢilerin tutumları aydınlatıcı olabilmektedir.  
 

Hastaneye getirilen bir çocuktaki fiziksel istismar belirtilerini tanımak hekim ve 

hemĢire için oldukça kolaydır. Sağlık personeli, aileden ve çocuktan aldıkları bilgileri, 

gözlemleri ve deneyimleri ile birleĢtirerek ve yardımcı tanılama yöntemlerini de kullanarak 

doğru karara ulaĢabilir. Ġyi bir öykü alma sürecinden sonra önemli olan bir diğer konu, sağlık 

profesyonellerinin çocuğun geliĢim evrelerini iyi bilmesi gerekliliğidir. Çoğu zaman istismar 

ve ihmal öykülerinde çocuğun geliĢimi ile uyumsuz öykü anlatılır. Çocuğun motor geliĢimini 

iyi bilen bir sağlık personeli, henüz kendi kendine dönmeyi öğrenemeden bir çocuğun 

yataktan düĢemeyeceğini veya henüz emeklemeyen bir çocuğun merdivenlerden 

yuvarlanamayacağının da farkına varır. 
 

HemĢireler acil durumlarda her zaman eriĢilebilecek kiĢi olmaları nedeni ile ihmal ve 

istismar vakalarında önemli bir ekip üyesidir. Çoğu kez Ģiddete maruz kalmıĢ kiĢilere, delil 

teĢkil edecek malzemelere ilk ulaĢan, bu malzemelerin dökümünü mahkemeye delil teĢkil 

edebilecek Ģekilde hazırlayan ve hastanın ailesi ile ilk temasa geçen kiĢi, hemĢiredir. Hekim 

veya hemĢire istismardan Ģüphelendiğinde sosyal hizmetler çocuk esirgeme kurumu ve adli 

makamlarla mümkün olan en kısa süre içinde iletiĢime geçmeli ve durum belirtir bir rapor 

yazılmalıdır. 
 

Özellikle koruyucu sağlık hizmetlerinde çalıĢan hekim ve hemĢireler riskli çocuk ve 

eğilimli ailelerin erken tanısında önemli bir konumdadırlar. Çünkü bu birimlerde çocuk ve 

aile ile ilk karĢılaĢan birey daima sağlık profesyonelleridir. 
 

Konu ile ilgilenen koruyucu sağlık hizmeti veren kurumlarda çalıĢan hemĢireler, 

çocuk sağlığı ve hastalıkları hemĢireleri, adli hekimlikte görev yapan hemĢireler, istismar ve 

ihmalin erken tanı ve tedavisinde, risk grubunda yer alan kiĢilerin tespit edilip bunlarla ilgili 

önlemler alınmasında; bireylerin, ailenin ve toplumun bu konuda eğitilmesinde aktif rol 

almalıdır.  
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Gerek koruyucu sağlık hizmetlerinde, gerekse tedavi edici kurumlarda çalıĢan hemĢire 

veya hekimler aileyi bir bütün olarak ele almalı, çocukların sağlığının korunması, bakımı, 

beslenmesi ve eğitimi ile ilgili konular hakkında aileleri bilinçlendirmeli, aile içi iliĢkileri 

geliĢtirmeli, sorunları çözmeli, ailelere destek olmalıdır. Aileye amacın onlara yardım etmek 

olduğu, onları cezalandırmak olmadığı açık bir Ģekilde ifade edilmelidir. 
 

Farklı disiplinleri barındıran yaklaĢım, çocuğa ve aileye kapsamlı sağlık hizmeti 

sunmayı amaçlayan bir yaklaĢımdır. Hekimler, hemĢireler, sosyal hizmet uzmanları, 

avukatlar ve polis memurlarından oluĢan ekip istismara uğrayan ya da ihmal edilen 

çocukların iyileĢtirilmesi için yapılması gerekenler hakkında yol gösterip yardım sağlarlar. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdaki ölçütlerden hangisi zekâ geriliği tanımlamasında yer almaz? 

A) Zihinsel iĢlevlerde sınırlılıklar 

B) Uyum becerilerinde yetersizlik 

C) 18 yaĢından önce baĢlama 

D) Hâlihazırdaki iĢlevlerde sınırlılık gösterme 

E) Eğitimden yararlanamama durumu 

 

2. Dünya Sağlık Örgütünün zekâ sınıflamasına göre zekâ bölümü 120 ve 129 olanlar 

zekâ düzeyi açısından nasıl nitelendirilir? 

A) Üstün zekâ 

B) Parlak zekâ 

C) Dahi 

D) Donuk normal zekâ 

E) Normal 

 

3. AĢağıdaki testlerden hangisi yetiĢkinlerin zekâsını ölçmek için kullanılır? 

A) Gessel 

B) WAIS Wechsler 

C) WISC Wechsler 

D) Cattel 

E) Stanford- Binet 

 

4. Down sendromunda kesin tanı aĢağıdaki hangi yöntemle konur? 

A) Ġkili tarama testi 

B) Üçlü tarama testi 

C) Ultrasonografi 

D) Kromozom analizi 

E) Anamnez 

 

5. Üç yaĢından önce baĢlayan ve ömür boyu süren, sosyal etkileĢime ve iletiĢime zarar 

veren, sınırlı ve tekrarlanan davranıĢlara yol açan, beynin geliĢimini engelleyen 

bozukluk aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Otizm 

B) Down sendromu 

C) Serebral palsi 

D) Mental retardasyon 

E) Spastisite 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi otizm sınıflaması içinde yer almaz? 

A) Çocukluğun dezintegratif bozukluğu 

B) Atipik otizm 

C) Asperger sendromu 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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D) Rett sendromu 

E) Down sendromu 

7. Serebral Palside spastisite vücudun tümünü etkilemiĢse aĢağıdakilerden hangisi ile 

isimlendirilir? 

A) Hemipleji 

B) Dipleji 

C) Guadripleji 

D) Paralizi 

E) Parapleji 

 

8.  Çocuklarda, dildeki baĢka bir sesin hedef ses yerine kullanılması, hedef sesin 

atlanması veya ses eklenmesi Ģeklinde olan konuĢma bozukluğu tipi aĢağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Fonetik bozukluk 

B) Fonolojik bozukluk 

C) Dislali 

D) Artikülasyon bozukluğu 

E) Hepsi 

 

9.  Çocuklarda mesane kontrolü kazanıldığı yaĢtan sonra istem dıĢı idrar yapmaya ne 

denir? 

A) Sistit  

B) Nefrit  

C) Anoreksiya 

D) Enüresis 

E) Enkopresis 

 

10.  Ġstismara uğrayan bir çocuğun değerlendirilmesi aĢamasında aĢağıdakilerden hangisi 

yer almaz? 

A) Hekim 

B) HemĢire 

C) Fizyoterapist 

D) Pedagog 

E) Polis 
 

 

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. 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

 

Çocuklarda sık karĢılaĢılan ev kazalarını ve alınacak önlemleri kavrayabileceksiniz. 
 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

 

 Çocukların evde en fazla maruz kaldığı kazalar nelerdir? AraĢtırınız. 

 Ev kazalarından çocukları korumak için alınacak önlemlerle ilgili ailelere 

verilecek bir hizmet içi eğitim planlayınız ve bunu sınıfta öğretmeninize 

sununuz.  

 Çocuklarda yabancı cisim kaçmasında uygulanacak ilk yardım ile ilgili bir sunu 

hazırlayıp sınıfta arkadaĢlarınıza sununuz. 

 

2. ÇOCUKLARDA KAZALAR VE 

ALINACAK ÖNLEMLER 
 

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre kaza, bireyin iradesi dıĢında, süratle 

etki eden bir güç nedeni ile ortaya çıkan bedensel ve ruhsal zedelenmelere yol açan 

olaylardır. Kazalar beklenmeyen, ani geliĢen ve zarar veren bir dıĢ kuvvetin karĢısında 

bireyin dikkat azlığı veya ihmali ile oluĢur.  
 

Kazalar, çocuk sağlığı üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek 

dengeyi bozmakta; hastalık, sakatlık ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Kazalara bağlı 

ölümler çocuk sağlığı sorunlarının görünen yüzüdür ancak ölümlerin yanı sıra pek çok 

yaralanma oluĢmakta ve yaralanmaların çoğu tıbbi bakım gerektirmektedir.  
 

Kazalar, 5 yaĢ altındaki çocuklar için ölümlerin ve sakatlıkların baĢlıca 

nedenlerindendir. Ülkemizde kazalarda ölen çocukların %37’si 1-4 yaĢ grubu çocuklardır ve 

toplam çocuk ölümlerinin 1/3’ünü ev kazaları oluĢturmaktadır. Bu nedenle çocukluk çağı 

kazaları, üzerinde önemle durulması gereken bir toplum sağlığı sorunudur. 
 

Çocuklarda görülen kazaların büyük kısmı evde meydana gelmektedir. Bir evin içinde 

veya ona ait yakın çevrede (bahçe, havuz, garaj) meydana gelen, çoğunlukla önlenebilir 

olaylara ev kazası denir. Ülkemizde ve dünyanın çeĢitli ülkelerinde ev kazaları, özellikle 

okulöncesi 0-6 yaĢ döneminde çeĢitli yaralanmalara, sakatlanmalara ve ölümlere neden 

olması açısından önemle üzerinde durulması gereken bir konudur.  Bu yaĢ grubunda 

görülmesinin nedeni; çocukların zamanının büyük bir kısmını evde geçirmeleri, tehlikenin 

bilincinde olmamaları, çevresel risklere açık olmaları, bulma ve öğrenme konularında 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

AMAÇ 



 

 56 

meraklı olmalarıdır. Çocukların çok fazla kazalara maruz kalması yaĢları ve geliĢim 

düzeyleriyle de iliĢkilidir. Çocukları eriĢkinlerden ayıran fiziksel, anatomik ve fizyolojik 

farklılıklar vardır. Ev kazalarına en çok maruz kalan oyun çocuklarının geliĢim özellikleri 

Ģöyledir: 
 

 Otonomileri geliĢmiĢ ve daha bağımsızdırlar.  

 Evin her yerinde dolaĢmak isterler. Bakıcılardan her an ayrılabilirler. 

 BiliĢsel ve davranıĢsal geliĢimleri tamamlanmamıĢtır. 

 Tehlikenin farkında değildirler, araĢtırma amacındadırlar. Arama eylemi için 

ellerini, ağızlarını kullanırlar ve her Ģeyi ağızlarına götürürler. Ellerini her yere 

sokabilirler. 

 Yürürken adımları sağlam değildir, sendeleyerek yürürler. 

 Meraklıdırlar, hareketlidirler ve tehlikelerden habersizdirler. Özellikle göz 

seviyelerinin üzerindeki eĢyalar için meraklarını gidermek için yüksek yerlere 

tırmanırlar. 
 

2.1. Kaza OluĢumunu KolaylaĢtıran Etmenler 
 

Kazalar farklı toplumlarda, farklı yaĢ gruplarında, değiĢik tip ve oranlarda görülürler. 

Bu farklılık büyük oranda kaza oluĢumunu kolaylaĢtıran bazı etmenler nedeniyle 

oluĢmaktadır. Bu etmenler çocuğa ait, çevreye ait ve konuta ait etmenlerdir. 
 

2.1.1. Çocuğa Ait Faktörler 
 

 YaĢ: Okul öncesi çocukların zamanlarının büyük kısmı evde geçmektedir. 1-3 

yaĢ grubu çocukların görme alanlarının dar ve deneyimlerinin az olması, her 

Ģeyi öğrenme ve araĢtırma istekleri, kaba ve ince motor becerilerinin henüz 

geliĢmemiĢ olması bu yaĢ grubundaki çocuklarda kazaların fazla görülmesine 

neden olur. 

  

 Cinsiyet: Erkek çocukların ilgi alanı, hareket fazlalığı gibi kiĢilik özellikleri 

nedeniyle aktif, çevresini keĢfetmeye meraklı, disiplinsiz, sert oyunlar oynama 

merakları, kendilerini korumada zayıf ve dikkatsiz olmaları kız çocuklarına 

oranla yaralanma riskini arttırmaktadır.   

 

 Fiziksel özellikler: Görme ve iĢitme yeteneklerinin tam olarak geliĢmemiĢ 

olması ya da bununla ilgili bir engel, fiziksel ve zihinsel özürlülük durumu, aĢırı 

heyecan, korku, dalgınlık, kısa boy, dikkat dağınıklığı, aĢırı merak gibi fiziksel 

özellikler çocuklarda kaza riskini artırmaktadır. 
 

2.1.2. Çevreye Ait Faktörler 
 

 Aile: Aile ortamının yapısı, ailenin sahip olduğu çocuk sayısı, anne babanın 

eğitim durumu, sağlık durumu çocuğun kaza ve yaralanma olasılığı üzerinde 

etkilidir. 
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 Mevsim: Yanıklar, daha çok kıĢ aylarında; düĢme zehirlenme ve boğulmalar ise 

yaz aylarında daha sık olmaktadır. Kapı, balkon ve pencerelerin yaz aylarında 

açık bırakılması düĢmelerin artmasına neden olmaktadır. 

 

 Coğrafya: Belirli yaralanmalar belirli coğrafik bölgelerde daha fazla 

görülmektedir. Örneğin, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaz aylarında damda 

yatma; Doğu Anadolu bölgesinde kıĢ aylarında aĢırı buzlanma düĢme olayları 

için risk oluĢtururken sahil kesimleri de boğulma olayları için risk 

oluĢturmaktadır. 

 

 Sosyo-ekonomik durum: Sosyo-ekonomik durum düĢtükçe korunma önlemleri 

azalmakta, çevre Ģartları bozulmakta ve kazalara neden olan çevresel faktörler 

artmaktadır. Evlerde kullanılan malzemelerin arızalı, bakımsız olması, 

korkuluksuz balkonlar, merdivenler, pencereler kazaların meydana gelmesine 

ve çocuk ölümlerine neden olmaktadır.  
 

2.1.3. Konuta Ait Nedenler 
 

YaĢanılan konut ve bunun içindeki eĢyaların yerleĢtirilme biçimleri ev kazalarının 

oluĢmasına etki edebilir. Ev kazalarının artmasına neden olan konuta ait faktörler Ģunlardır: 

 
 Sık ev değiĢtirmek 

 Evdeki mobilya ve eĢyaların yerini sık sık değiĢtirmek 

 Aydınlatma, ısıtma ve havalandırma koĢullarının iyi olmaması 

 DöĢeme malzemesi ve yer cilasının kayganlığı 

 Ev içinde zemin düzey farkının olması 

 Kolay ulaĢılır yerlerde olan elektrik düğmeleri ve prizler 

 Mobilyaların uygunsuz yerleĢtirilmesi, eĢyaların keskin ve sert kenarlı olması 

 Elektrik, gaz ve odun sobalarının korunaksız olması 

 Dar, kırık ve yüksek basamaklı merdivenler 

 Kapı ve camların korunaksız olması  

 Uygun olmayan pencere ve balkon korkulukları 

 Temizlik ürünleri ve ilaçların çocuğun ulaĢabileceği yerlere konulması 

 Uygun olmayan ya da düzenli bakımı yapılmayan bacalar 
 

Ev kazaları, bu etmenlerden bir ya da birkaçının biraraya gelmesi sonucu 

oluĢmaktadır. Çocuklar, kazalardan kendilerini koruyabilecek geliĢim özelliklerine sahip 

değillerdir. Gereksinimlerinin karĢılanmasında olduğu gibi kendileri için güvenli bir 

çevrenin oluĢturulması ve kazalardan korunmada bir yetiĢkinin yardımına gereksinim 

duyarlar. Çocukların uğrayabileceği potansiyel ev kazaları; yanıklar, zehirlenmeler, 

boğulmalar, elektrik çarpmaları, düĢmelerdir (travmalar).  
 

2.2. Yanıklar 
 

Yanık, çeĢitli nedenlerle oluĢan, deri bütünlüğünde bozulmalara yol açan özel ve acil 

bakım / tedavi gerektiren ağır bir travmadır. Çocukluk çağı yanıklarının çoğu ev ortamında 

oluĢmakta ve bunların %50’si 3 yaĢ altındaki çocuklarda meydana gelmektedir. Yanıklar 1-3 
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yaĢ arasında daha çok sıcak suyla haĢlanma Ģeklinde olmakta; yaĢ büyüdükçe alev-ateĢ, 

elektrik ve kimyasal maddelerle yanma Ģeklinde gerçekleĢmektedir.  
 

Yanıklar, çocuklarda büyük oranda morbidite ve mortaliteye neden olmaktadır. Sağ 

kalanlarda kozmetik bozukluklar ya da hastanede uzun ve ağrılı bir yatıĢ nedeniyle hem 

ailede hem de çocukta psikolojik travma oluĢturmaktadır.  
 

2.2.1. Yanıkları Önleme GiriĢimleri 
 

Çocukluk döneminde yanıkların %75’i ev içi kazalara bağlı olup geliĢmekte olan 

ülkelerde ısınma aracı olarak soba kullanılması nedeniyle yanık vakalarına daha sık 

rastlanmaktadır. Çocuklarda haĢlanma yanıkları ilk sırada yer almaktadır. Bu nedenle 

ailelerin gerek görsel gerekse yazılı basın yoluyla bu konuda bilgilendirilmeleri yanık 

sayısını azaltabilir. 
 

Çocukluk döneminde yanık kazalarını önlemek için alınması gereken önlemler: 
 

 Çocuklar hiçbir zaman yalnız bırakılmamalıdır. 

 Termosifonun termostatını 50
0
C'den daha düĢük ısıya ayarlanmalı ve çocukların 

muslukla oynamasına izin verilmemelidir.  

 Banyo için su sıcaklığı termometreyle ya da elle kontrol edilmelidir. 

 Kibrit ve çakmaklar çocukların ulaĢamayacağı yerlere koyulmalıdır.  

 

 Isıtıcı, Ģömine ve ocak önlerine mutlaka koruyucu parmaklıklar konmalıdır. 

 

 Küçük bebeklerin yakınında seyyar ısıtıcı kullanılmamalıdır. 
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 Ocağa koyulan tava, tencere ve cezve sapları arkaya doğru çevrilmelidir.  

 

 Çocuğun tutup çekme ihtimaline karĢı sıcak tencere, çaydanlık gibi her türden 

malzemeler, üzerinde masa örtüsü bulunan masanın üzerine konmamalıdır. 

 Ocak ve fırınların açma kapama düğmeleriyle çocuğun oynamasına izin 

verilmemeli, bu amaçla çocuk kilitleri kullanılmalıdır.  

 

 Sandalye ve tabureler çocuğun tırmanıp çıkmasını önlemek için tezgâh ve 

ocaklardan uzak tutulmalıdır. 

 

 Özellikle mutfakta çıkabilecek küçük yangınlar için evde uygun yangın 

söndürme cihazı bulundurulmalı ve cihaz periyodik olarak kontrol ettirilmelidir. 

 Yangın söndürme cihazı fırın ve ocağın uzağına, çocukların ulaĢamayacağı yere 

tercihen duvara monte edilmelidir. 

 Ütü, ekmek kızartma makinesi, su ısıtıcısı gibi elektrikli aletler çocukların 

eriĢemeyecekleri yerlere kaldırılmalı ve kullanılmadığı zaman prizden 

çekilmelidir. 
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 Isıtıcılar perde, halı ve mobilyalardan en az 90 cm uzaklıkta olmalı, doğrudan 

prize takılmıĢ olmalı ve koruyucu parmaklıkla çevrilmelidir. 

 Çocuğu ısıtmak için kullanılan termofor gibi araçların sağlamlığı, ağzının iyi 

kapatılmıĢ olduğu kontrol edilmeli ve kalın bir havluya sarılarak 

kullanılmalıdır. 

 Çocuğun oyuncak ve giysilerinin kolay yanmayan maddeden yapılmıĢ olmasına 

özen gösterilmelidir. 

 Yanan giysileri söndürmek için “Dur- Yere Yat- Yuvarlan” prensibi 

öğretilmelidir.  

 

 Dolu gaz tüpleri, yaz yağı ile çalıĢan ocak ve lamba gibi aletler, gaz yağı dolu 

bidonlar sıcak ve ateĢe yakın yerlere konmamalıdır.  

 Evde sigara içilmemeli, baĢkalarının içmesine de izin verilmemelidir. 

 Ellerinde sıcak içecek ve yiyecek olan yetiĢkinler çocuğu kucağında taĢımamalı, 

çocukla oyun oynamamalıdır. 

 Evde yangın alarmı olmalıdır. 

 Bacalar her yıl kontrol edilip temizlenmelidir. 

 Çocuklara verilecek yiyecek ve içeceklerin sıcaklıkları verilmeden önce kontrol 

edilmelidir.  

 Elektrik sigortaları ev için uygun seçilmelidir. 

 Pillerin ağza alınması durumunda yanıklara sebep olabileceğinden çocuğun 

ulaĢamayacağı Ģekilde saklanmalıdır. 

 Temizlik ürünleri ve deterjanlar, ağızlarda ve gözlerde yanıklara sebep 

olabileceğinden emniyetli dolaplarda tutulmalıdır. 

 Temizlik maddeleri asla içecek veya diğer gıdaların konulduğu kaplarda 

saklanmamalıdır. 
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 GüneĢ yanıklarından korumak için yaz aylarında çocuklar saat 12.
00

 -15.
00

 arası 

güneĢe çıkarılmamalı, diğer saatlerde de koruyucu krem kullanılmalı ve Ģapka 

giydirilmelidir. 

 Çocuklar sıcak kavramı ve ateĢ konusunda uyarılmalı ve eğitilmelidir. 
 

2.3. Zehirlenmeler 
 

Zehirlenme, toksik maddelerin aĢırı dozda alınmasına bağlı olarak organizmada ölüme 

kadar gidebilen çeĢitli zararların ve fonksiyon bozukluklarının ortaya çıkmasıdır. 

Zehirlenmelerin %80’i 5 yaĢından küçük çocuklarda, %92’si ev ortamında meydana 

gelmektedir. Evde meydana gelen zehirlenme vakalarının çoğu önlem alınırsa 

engellenebilecek vakalardır.  

 

Açıkta bırakılan ilaç veya benzeri zehirli maddenin çocuk tarafından yenilmesi, 

içilmesi, solunması ciddi sonuçlara veya onun ölümüne neden olabilir. Ayrıca ülkemizde 

soba tütmesi, gazlı ocaklar ve Ģofben kullanımına bağlı karbonmonoksit zehirlenmeleri de 

sık görülmektedir. Zehirlenmeler emekleme çağı ile 5 yaĢ arası çocuklarda sık görülen ev 

kazalarıdır. Emekleyemeye yeni baĢlayan çocukların ellerine geçirdikleri her Ģeyi ağızlarına 

götürmeleri, çevreyi tanımak için her tarafı karıĢtırmaları, anne babaların eğitimsizlikleri ve 

dikkatsizlikleri zehirlenmeleri arttırmaktadır.  
 

2.3.1. Zehirlenmeleri Önleme GiriĢimleri 

 
Okul öncesi çocuğun yanında genellikle annesinin bulunduğu gerçeği göz önüne 

alındığında anne-babalara yapılacak düzenli bir sağlık eğitimi, anne-babaların evde 

yapacakları doğru uygulamalar ve alacakları önlemlerle çocukları bu kazalardan korumak 

mümkündür. 
 

Çocukları zehirlenme kazalarına karĢı korumak için alınması gereken önlemler: 
 

 Vitaminlerin ve ilaçların üzerinde emniyet kapağı bulunmalı, bu mümkün 

değilse kutu içindeki miktarları azaltılmıĢ olmalıdır. 

 Ġlaçlar kesinlikle çocukların ulaĢamayacağı kilitli bir dolapta bulundurulmalıdır.  

 

 Ġlaçlar ve zehirli maddeler yemek kaplarında buzdolabında saklanmamalıdır. 
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 Zehirli maddeler orijinal kapları içinde saklanmalıdır. Fare zehiri, deterjan, 

tarım ilacı gibi zehirli maddeler yiyecek kapları veya kavanoz içerisinde 

saklanmamalıdır. 

 Zehirli maddeler ve objeler çocukların eriĢemeyeceği yerlerde saklanmalıdır. 

 Ġlaçlar çocuklara asla Ģeker olarak tanıtılmamalıdır.  

 Temizlik malzemeleri orijinal kutularında ve kilitli bir dolapta saklanmalıdır. 

Lavoba altlarına veya açığa bırakılmamalıdır. 

 

 Ecza dolabında acil durumlarda zehirlenmeye karĢı kullanılacak ilaçlar 

bulundurulmalıdır. 

 Her evde zehir danıĢma merkezinin telefonu bulundurulmalıdır. 
 

2.4. Boğulmalar 
 

Boğulmalar, suda boğulma baĢta olmak üzere taneli gıda ve besin maddeleri ile 

yabancı cisim yutmalarından dolayı meydana gelen boğulmalar; yanlıĢ yatıĢ, duruĢ sebebi ile 

havasız kalarak boğulma ve diğerleri olarak sıralanabilir. 0-6 yaĢ grubu çocuklarda 

boğulmalara sık rastlanır. 
 

Banyo küvetleri, evde kullanım için biriktirilen suların doldurulduğu geniĢ kaplar, 

kovalar, tuvalet klozetleri, bahçede yağmur suları ile oluĢan havuzcuklar ve özellikle yüzme 

havuzları suda boğulmalara sebep olmaktadır. 
 

Çocukların suda oynamayı sevmeleri, 4-5 yaĢlarına kadar sudan korkmamaları, 

özellikle hiçbir tehlikenin farkında olmayan 1-3 yaĢ arası çocukların içgüdüsel olarak sıcak 

banyo küvetlerine, yüzme havuzlarına, büyük su birikintilerine atlamaları, onları boğulma 

riski ile karĢı karĢıya bırakmaktadır. Çocuklar çok çabuk boğulabilir. Su altında sadece 2 

dakika kaldıktan sonra çocuk bilincini yitirebilir ve kalıcı beyin hasarı oluĢabilir. 5 cm. 

derinliğindeki su birikintilerinde bile boğulma gerçekleĢebilir. Bu nedenle küvetler, sığ 

havuzlar ve hatta kovalar tehlikeli olabilir. 
 

Çocuk doğduğu andan itibaren etrafını, çevresindeki objeleri, her Ģeyi tanımak ister ve 

içgüdüsel olarak bunu dokunarak, ağzına alarak yapar. Özellikle de emeklemeye baĢlaması 

ile evde pek çok yere ulaĢabileceğinden risk artar. Bu dönemde yabancı cisimler soluk 
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borusunu tıkayarak çocuğun nefes almasını önler. 0-1 yaĢ grubundaki çocuklar, henüz diĢleri 

tamamlanmadığından büyük parçalı objeleri parçalayıp çiğneyemezler, bu nedenle verilen 

besinler çocuk için boğulma tehlikesi yaratabilir. Leblebi, fındık, fıstık, draje Ģeklindeki 

Ģekerler, küçük taneli sert yiyecekler, kabuklu yiyeceklerin kabukları, madeni para, bilye, 

küpe vida, küçük saat pilleri, perdelerin sarkan ipleri, plastik poĢetler, patlamıĢ balon gibi 

objeler boğulmalara sebep olabilmektedir. 
 

2.4.1. Boğulmaları ve Yabancı Cisim Aspirasyonunu Önleme GiriĢimleri 
 

Üç yaĢ altındaki çocukların hava yolları oldukça dardır ve bu grup çocuklar genellikle 

cisimleri ağızlarına alırlar. Bu iki özellik nedeniyle boğulma riskleri de yüksektir. 
 

Çocuklarda boğulma vakalarını önlemek için alınması gereken önlemler: 
 

 Çocuklar su kenarında oynarken asla yalnız bırakılmamalıdır. 

 

 Suyun içinde bebek, yetiĢkin harici diğer çocuklara emanet edilmemelidir. 

 Bebekler ve küçük çocuklar banyoda / küvette kardeĢleriyle veya yalnız 

bırakmamalıdır. 

 BirikmiĢ su dolu kovanın yakınında bebek bırakılmamalıdır.  

 Bebeğin içine düĢmemesi için klozet kilidi kullanılmalıdır. 

 Bebekler ve çocuklar sert yatakta, yastıksız, baĢ yan gelecek Ģekilde 

yatırılmalıdır. 

 Çocuğun ağzına götürebileceği 3 cm den küçük cisimler çocuğa verilmemeli ve 

çevresinde bulundurulmamalıdır. 

 DiĢ rahatlatıcı diĢlikler, çıngıraklar bebeğin ağzına girmeyecek kadar büyük 

olmalıdır. 

 

 Çocuk 3 yaĢını geçinceye kadar fındık, fıstık, çekirdek, patlamıĢ mısır, leblebi, 

küçük sert Ģeker, lokum, çiğ havuç gibi yiyecekler verilmemeli ya da 

verildiğinde çocuğun yanında bulunulmalıdır. 
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 Kılçıklı veya kemikli yiyecekler iyice ayıklandıktan sonra verilmeli, büyük 

çekirdekli meyveler dikkatle yedirilmelidir. 

 Toplu iğne, mücevher, düğme, tesbih gibi küçük cisimler çocukların 

ulaĢamayacağı yerlerde bulundurulmalıdır. 

 Çocuğun oynadığı oyuncakların yaĢına uygun olmasına, küçük ya da 

parçalanabilir oyuncaklar olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bebeğin karyola parmaklıkları sağlam ve baĢ geçemeyecek geniĢlikte 

ayarlanmalıdır. 

 

 1 yaĢına kadar bebek yan ya da sırtüstü yatırılmalı ve mümkünse yastık 

kullanılmamalıdır. 

 Çocukların boynuna emzik, kolye, nazar boncuğu vs. takılmamalıdır. 

 Uzun ip, boyun bağı, lastik, plastik torbalar gibi boğucu olabilecek nesneler 

çocuğun üzerinde ve ulaĢabileceği yerlerde bulundurulmamalıdır. 
 

2.5. Elektrik Çarpması 
 

Ġnsan vücudu bir elektrik akımı ile direkt olarak karĢılaĢtığında akım vücut içinden 

geçerek elektrik çarpması denilen duruma neden olur. Bu durum, elektrik akımının derecesi 

ve temas süresine bağlı olarak yaralanmaya yol açmayan sadece rahatsızlık veren geçici bir 

his duyusundan kalp-solunum durmasına kadar değiĢen derecelerde hasara neden olabilir. 

 

Küçük çocuklar, özellikle 2-4 yaĢ arasındakiler, kabloları ısırdıkları veya delikleri 

kapatılmamıĢ prize çatal ve bıçak gibi metalleri soktuklarında elektrik çarpmasına maruz 

kalırlar. Elektrikli oyuncaklar ve aletleri, çocuğun bulunduğu küvet, lavabo gibi yerlerde 

veya yakınlarında elektrik akımının suyla temas etmesi sonucu da meydana gelebilir.  

 

Elektrik çarpmasının vücutta oluĢturacağı etkinin Ģekli ve ciddiyeti; maruz kalınan 

gerilimin büyüklüğüne (voltaj), akıma karĢı vücudun direncine (rezistans), akımın türüne ( 

doğru akım veya alternatif akım ), elektrik kaynağı ile temas süresine, akımın organizmada 

izlediği yola bağlıdır.  

 

Elektrik çarpmasına maruz kalmıĢ çocukta bilinç kaybı, solunum ve kalp durması, 

elektrik yanıkları, elektrik çarpmasının etkisi ile çocuğun yerinden fırlaması ve düĢmesi 

sonucunda geliĢen kafa, omurilik, göğüs veya karın yaralanması durumları 

görülebilmektedir.  
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2.5.1. Elektrik Çarpmalarını Önleme GiriĢimleri 
 

 Elektrik prizleri iletken olmayan kapaklarla kapatılmıĢ olmalıdır. Çocuklar için 

korumalı prizler veya kapaklı prizler tercih edilmelidir. 

 EskimiĢ veya açıkta kalmıĢ elektrik kabloları tamir edilmeli ve kablolar 

çocukların gezindiği yerlerden uzak tutulmalıdır. 

  

 Elektrikli aletler sudan uzak tutulmalı, kullanılmadığı zaman prizden 

çekilmelidir.  

 Uzatma kabloları kullanıldıktan sonra fiĢten çekilip ortalıktan kaldırılmalı, 

çocukların kablolarla oynamasına izin verilmemelidir. 

  

 Elektrikli ev aletlerinin kablolarının sarkmasını önleyen (özel güvenlik için 

yapılmıĢ)kablo kısaltıcıları kullanılmalıdır.  

 Elektrik çarpması halinde, önce sigorta kapatılıp sonra çocuğa dokunulmalıdır. 
 

2.6. Travmalar 
 

Unicef'in yaptığı bir araĢtırmada kazaya uğrayan 0-6 yaĢ arası çocuklarda en fazla 

rastlanan kaza tipi düĢmelerdir. DüĢmelerden dolayı meydana gelen baĢ yaralanmaları en 

tehlikeli olanlarıdır. 4 yaĢ altı çocuklarda meydana gelen düĢmelerin yarıdan fazlası evde 

meydana gelmektedir 

 

1-4 yaĢ grubu çocukların süt çocukluğu dönemine kıyasla motor koordinasyonlarda 

daha becerikli, motor becerilerde daha dengeli olmalarına karĢı, çevreyi keĢfetme isteği ve 

bu yönde hareketliği arttığından yüksekten düĢme olgularına sık rastlanmaktadır. 
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DüĢmeler daha çok masa, koltuk, mama sandalyesi gibi eĢyalardan; merdivenden, 

ranzadan, beĢikten, balkon ve pencereden, kaygan ve uygun olmayan zeminden, 

yürüteçlerden düĢme Ģeklinde olmaktadır. Çocukların bilinçsizce taĢınması, salıncaklarda 

kontrolsüz sallanması, yüksek kapı eĢikleri, uygun aydınlatılmayan mekânlar da düĢme 

sebebi olabilmektedir. Çocukların kavrama yetenekleri ve tehlikeyi önleyecek vücut 

koordinasyonlarını henüz kazanamamıĢ olmaları, kaygan zeminde ani ve hızlı hareket 

etmeleri, mobilyaların üzerine çıkmak istemeleri ve bunların üzerinden atlamaları, küvetler, 

merdivenler, düĢmeye sebep olan en önemli nedenlerdendir. 

.  

Resim 2.1: Çocuklarda düĢme ve travma nedenleri 

2.6.1. Travmaları (DüĢmeleri) Önleme GiriĢimleri 
 

 Küçük çocuklar altını değiĢtirirken kısa bir süreliğine bile olsa odada yalnız 

bırakılmamalıdır.  

 Halılar ve yolluklar sabitlenerek kayması önlenmelidir. Yerler cilalanmamalı 

veya yerler silindiğinde ıslak bırakılmamalıdır.  

 Balkon veya bahçe kapıları kilitli tutulmalıdır. Pencerelerin güvenlik çubukları 

olmalıdır. 7 yaĢ altı çocuklarda pencerelerin çocuk güvenlik sınırı olan 10 

cm’den fazla açılmasını önleyen pencere-balkon güvenlik kilidi takılmalıdır. 

 Pencere ve balkonların yakınında koltuk, sandalye gibi mobilya veya taĢınıp 

üstüne çıkılabilecek herhangi bir obje bırakılmamalıdır. 

 Çocuklar yüksek bir yerde kesinlikle yalnız bırakılmamalıdır. 

 Çocuğun yataktan düĢmesini önlemek için yatak kenarlıkları kaldırılmalıdır. 

Yatak ile kenarlıklar arasında en çok iki parmak boĢluk olmalıdır. Karyolanın 

kenarlıklarının yüksekliği 55 cm olmalıdır. 
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 Çocuk karyolasında koruyucu parmaklıkların araları en çok 6 cm olmalı, 

kenarlıklar çocuğun açamayacağı Ģekilde kilitli olmalıdır.  

 Karyolada sivri köĢeler, keskin kenarlar ve çatlak veya gevĢek parçalar 

olmamalıdır.  

 Karyola duvar, radyatörler, ısıtıcılar, diğer mobilyalar ve pencereden en az 30 

cm uzakta olmalıdır. 

 ÇarĢaf ve yatak örtüsü daima gergin olmalıdır.  

 Çocuk ayakta durmaya baĢladıktan sonra karyolada oyuncak, kalın yastık gibi 

eĢyaların üstüne basarak yataktan düĢebilir, bu gibi eĢyalar karyola içinde 

bulunmamalıdır.  

 Çocuğun mama sandalyesi geniĢ tabanlı ve emniyet kemerli olmalıdır. Çocuk 

mama sandalyesinin, oto koltuğunun ve bebek arabasının içindeyken emniyet 

kemeri sürekli bağlı tutulmalıdır. 

 Mümkünse yürüteç kullanmamalıdır. 

 Banyo ve küvette kaymayı önleyici tabanlık olmalıdır.  

 Ev içindeki merdivenlerin giriĢ ve çıkıĢlarına güvenlik kapıları yapılmalıdır. 

 Merdiven basamakları sağlam ve eĢit olmalıdır.  

 Ev içinde ve dıĢında merdivenlerin kenarlarında mutlaka çit bulunmalıdır.  

 

 Pencere önüne çocuğun üzerine çıkabileceği koltuk, sandalye, masa gibi eĢyalar 

konmamalıdır. 

 Mobilyaların keskin kenarlı ve sivri köĢeli olmamasına dikkat edilmelidir. 

 Bıçak ve diğer kesici aletler çocukların ulaĢamayacağı yerde veya kilitli bir 

dolapta saklanmalıdır. 

2.7. Kazaların Önlenmesinde HemĢirenin Rolü 
 

Ülkemizde kazaların ve yaralanmaların çok olmasının yanı sıra kazalara karĢı yeterli 

koruyucu önlem alınmadığından ve doğru ilk yardım yapılamadığından kazalar çok daha 

öldürücü ve sakat bırakıcı olmaktadır. Yapılan çalıĢmalarda kazaların %87’si önlenebilir 

olarak bulunmuĢtur. Kazalar ve kazalardan doğan sonuçlarla baĢa çıkmanın en iyi yolu kaza 

oluĢumunu önlemektir.  
 

Çocuk sağlığı hemĢireliği, çocukların ve adölesanların fiziksel, biliĢsel, duygusal ve 

sosyal yönden aile ve toplum içinde sağlıklı olgunlaĢmasını sağlayan hemĢirelik alanıdır. 

Çocukluk çağı yaralanmalarında hemĢirenin rolü: 
 

 Çevredeki tehlikeleri tanımlamak, azaltmak ve ortadan kaldırmak 

 Çocuklardaki davranıĢ özelliklerini tanımlamak 

 Kazalarla iliĢkili olarak çocuk geliĢimi hakkında ailelere rehberlik sağlamak 
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Ev kazalarında kiĢisel ve çevresel faktörler rol oynadığı için kazaların önlenmesinde 

de bu faktörlerin kontrolü gerekmektedir. Çocukların ev kazalarından korunmasında ilk 

yapılması gereken, çevresel etmenlerin doğru değerlendirilmesi ve kazaya neden olacak 

davranıĢların nasıl önleneceğinin öğrenilmesidir. Bu davranıĢ değiĢimleri aktif önlemlerdir. 

Bir çocuğun yemek piĢirilen bölgeden uzak tutulması, arabaların geçtiği yollarda 

oynamasının engellenmesi aktif önlemlerdir. Çevredeki değiĢiklikler veya evde kullanılan 

araç gereçler ile evin fiziksel Ģartlarının düzenlenmesi ise pasif önlemlerdir. 

 

ġema 2.1: Kazaların önlenmesi ve kaza sonucu sakatlıkların azaltılmasında alınacak önlemler 

Ev içerisinde yapılacak basit düzenlemeler ve çocuklarla en çok zamanını geçiren 

annelere düzenli olarak verilecek eğitimlerle, ebeveynlerin bilinçlenmesi sağlanarak kazalar 

önlenebilir. Annelerin ev kazalarındaki güvenlik tedbirleri konusunda bilgilenmesini 

sağlamak çocuklardaki yaralanma oranını azaltmada son derece önemli bir etkiye sahiptir.  

 

Günümüzde sağlık ekibinin önemli bir üyesi olan hemĢirenin görevi, hasta 

bakımından, sağlığı koruma ve geliĢtirmeye yönelik olarak değiĢmektedir. Bu görevde 

çocukluk çağında önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olan kazaların önlenmesi ve 

azaltılmasında ailelere verilecek eğitimde hemĢirenin sorumluluğu son derece önemlidir. 

Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecek kendi sağlığının değerini bilen, koruyan ve 

sunulan sağlık hizmetini iyi kullanan ailelerin yetiĢtirdikleri çocuklarla mümkündür.  
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ÖLÇME VE DEĞERLNDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

1. AĢağıdakilerden hangisi 0-6 yaĢ grubu çocuklarda kazaların sık görülmesinin 

nedenidir? 

A) Çocukların tehlikenin bilincinde olmamaları 

B) Çocukların çevresel risklere açık olmaları 

C) Çocukların bulma ve öğrenme konularında meraklı olmaları 

D) Çocukların zamanlarının büyük çoğunu evde geçirmeleri 

E) Hepsi 
 

2. Kapı, balkon ve pencerelerin yaz aylarında daha fazla açık bırakılması aĢağıdaki kaza 

oluĢumunu kolaylaĢtıran etmenlerden hangisidir? 

A) Çocuğa ait etmenler 

B) Konuta ait etmenler 

C) Çevresel etmenler 

D) YerleĢim yeri etmenleri 

E) Hepsi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi çocuklarda boğulma sebebi değildir? 

A) Kapı güvenlik bariyerleri 

B) YanlıĢ yatıĢ 

C) Taneli gıdalar 

D) Perde bağları 

E) PatlamıĢ balon parçaları 
 

4. Çocukların kavrama yetenekleri ve tehlikeyi önleyecek vücut koordinasyonlarını 

henüz kazanamamıĢ olmaları, ani ve hızlı hareket etmeleri en çok aĢağıdaki hangi 

kazaların olmasına neden olur? 

A) Elektrik çarpmaları 

B) Boğulmalar 

C) Yanıklar 

D) DüĢmeler 

E) Zehirlenmeler 
 

5. Kazaları önlemede hemĢirenin rolü aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Çevredeki tehlikeleri tanımlamak  

B) Çevredeki tehlikeleri azaltmak ve ortadan kaldırmak 

C) Çocuklardaki davranıĢ özelliklerini tanımlamak 

D) Ailelere rehberlik etmek 

E) Hepsi 
 

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 “Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

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

 

1.  AĢağıdakilerden hangisi çocukların geliĢimsel özelliklerinden değildir? 

A) Otonomileri geliĢmiĢ ve daha bağımsızdırlar.  

B) BiliĢsel ve davranıĢsal geliĢimleri tamamlanmıĢtır. 

C) Arama eylemi için ellerini ağızlarını kullanırlar ve her Ģeyi ağızlarına götürürler. 

D) Yürürken adımları sağlam değildir, sendeleyerek yürürler. 

E) Meraklıdırlar, hareketlidirler ve tehlikelerden habersizdirler. 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi özürlü bir çocuğun ailesinin verdiği tepki değildir? 

A) Psikolojik Ģok 

B) Reddetme 

C) Kabullenme 

D) Depresyon  

E) Hepsi 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi özürlü bir çocuğun rehabilitasyonunda çalıĢan ekip içinde yer 

almaz? 

A) Çocuk hekimi 

B) Fizyoterapist 

C) Podolog 

D) Pedagog 

E) Psikolog 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi çocuklarda zehirlenmeleri arttıran etmenlerden değildir? 

A) Çocuğun yeni emeklemeye baĢlaması 

B) Çocuğun etrafı karıĢtırması 

C) Ġlaç kutularının üzerinde emniyet kapağının olmaması 

D) Anne babanın dikkatsizliği 

E) Çocuğun her Ģeyi ağzına götürmesi 
 

5. Ev kazalarının önlenmesinde alınacak aktif önlemler aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) Çevre değiĢikliği 

B) DavranıĢ değiĢikliği 

C) Ġlk yardım 

D) Rehabilitasyon 

E) Hepsi 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi zekâ geriliği nedenlerinden değildir? 

A) Enfeksiyon 

B) Travma 

C) Erken doğum 

D) Sezaryenle doğum 

E) Toksinler 

DEĞERLENDĠRME 
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7. AĢağıdakilerden hangisi kromozom bozukluklarına bağlı bir zekâ geriliği nedeni 

değildir? 

A) Anoksi 

B) Fenilketonüri 

C) Down sendromu 

D) Frajil X sendromu 

E) Klinefelter sendromu 
 

8. AĢağıdakilerden hangisi zekâ geriliklerini önlemede alınacak önlemlerdendir? 

A) Akraba evliliklerinin engellenmesi 

B) Mental retarde kiĢilere evlilik izninin verilmemesi 

C) Down sendromu erken tanısı 

D) Kan uyuĢmazlığının erken tespiti 

E) Hepsi 
 

9. AĢağıdakilerden hangisi Uluslararası zekâ sınıflamasına göre IQ’ su 71-80 arası olan 

donuk zekâlı kiĢilerin özelliklerindendir?  

A) Yetersiz çevre ve uyarıcı yoksunluğuna bağlı akademik baĢarısızlık 

B) Eğitimleri uzun ve tekrarlara dayanır. 

C) Okuma yazma öğrenebilir, ancak kelime hazineleri kıttır. 

D) Dikkat, muhakeme, hafıza, irade zayıf geliĢir. 

E) Telkine yatkın olduklarından gençlik ve yetiĢkinlikte kolayca suça yönelebilirler. 
 

10. AĢağıdakilerden hangisi çocuk istismarıdır? 

A) Çocukla alaylı konuĢma 

B) Çocuktan yaĢının üzerinde sorumluluklar bekleme 

C) Lakap takma 

D) KardeĢ ayrımı yapma 

E) Hepsi  
 

11. AĢağıdakilerden hangisi okul çağı çocuklarında sık görülen bir duygu bozukluğudur? 

A) Uyku bozuklukları 

B) Tekrarlayan karın ağrıları 

C) Kekemelik 

D) Tikler 

E) Tırnak yeme 
 

12. Serebral Palside beyin lezyonunun göstergesi olan çocuğun tutunarak yürüyememe, 

parmak ucuna basarak yürüme belirtilerinin görüldüğü ve tanının en rahat konulduğu 

dönem aĢağıdakilerden hangisidir?  

A) 1. Ay  B) 3. Ay  C) 4. Ay  D) 8. Ay  E) 12. ay 
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13. AĢağıdakilerden hangisi yenidoğanda doğumsal iĢitme kaybı için risk oluĢturmaz? 

A) Annenin hamilelik sırasında kızamıkçık, viral üst solunum yolu enfeksiyonu 

geçirmesi 

B) Annenin daha önceki doğumunu sezaryenle yapması 

C) Çocuğun doğum kilosunun 1600 gramdan düĢük olması 

D) Hiperbilurubinemi 

E) Bakteriyel menenjit enfeksiyonu 
 

14. Doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası herhangi bir nedenle beyin 

zedelenmesi sonucu ortaya çıkan, hareket ve postur bozukluğu ile karakterize, kronik, 

ilerleyici olmayan geliĢimsel nöromusküler bozukluk aĢağıdakilerden hangisini 

tanımlar? 

A) Serebral Palsy 

B) Rettt sendromu 

C) Down sendromu 

D) Asperger sendromu 

E) DavranıĢ bozukluğu 
 

15. Serebral Palsinin sınıflandırmasından olmayan hangisidir? 

A) Spastisite 

B) Atetoz 

C) Anoksi 

D) Rijidite 

E) Ataksi 
 

16. AĢağıda verilen otizmle ilgili bilgilerden hangisi yanlıĢtır? 

A) Hayatın herhangi bir döneminde baĢlar 

B) Kalıtsal kökenlidir 

C) Kızlarda daha ağır seyreder 

D) Geçici bozukluktur 

E) Zekâ geriliği ile karıĢtırılabilir 
 

17. Otizm aĢağıdaki bozukluklardan hangisi ile karıĢtırılabilir? 

A) Doğumsal sağırlık  

B) Hiperaktivite sendromu 

C) Çocukluk çağı depresyonu 

D) Zekâ geriliği 

E) Hepsi 
 

18. AĢağıdakilerden hangisi Down sendromu bulgusu değildir? 

A) Avuç içlerinde simian çizgisi 

B) Yele boyun 

C) Ayaklarda birinci ve ikinci parmak arasında açıklık 

D) Ġriste brushfield adı verilen gri- beyaz lekeler 

E) DüĢük kulak 
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19. Ġnsanlarda zekâ geriliği yapması ve erken yaĢta ölüme neden olması nedeniyle önde 

gelen toplumsal sorunlardan biri olan ve en sık görülen kromozom anomalisi türü 

aĢağıdakilerden hangisidir? 

A) Frajil X sendromu 

B) Edvvards sendromu 

C) Down sendromu 

D) Klinefekter sendromu 

E) Galaktosemi 
 

20. AĢağıda verilen bozukluklardan hangisi yalnız kızlarda görülür? 

A) Edvvars sendromu 

B) Frajil X sendromu 

C) Klinefelter sendromu 

D) Rett sendromu 

E) Asperger sendromu 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 E 

2 A 

3 B 

4 D 

5 A 

6 E 

7 C 

8 B 

9 D 

10 C 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ- 2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 E 

2 C 

3 A 

4 D 

5 E 
 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 B 

2 E 

3 C 

4 C 

5 B 

6 D 

7 A 

8 E 

9 A 

10 E 

11 B 

12 E 

13 B 

14 A 

15 C 

16 D 

17 E 

18 B 

19 C 

20 D 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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