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ÖNSÖZ
Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı “sadece hastalığın ya da sakatlığın olmaması değil, aynı
zamanda tam bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah/iyi olma hâli durumu” olarak
tanımlamaktadır. Sağlık aynı zamanda bireyin yukarıdaki tanımı yerine getirmek için
gerçekleştirdiği eylem olarak tanımlanmıştır.
Sağlıklı yaşam, seçim gücünü de ortaya koymaktadır, yani bir bireyin en iyi sağlığa
doğru harekete geçme yeteneği vardır. Birey daha sağlıklı bir yaşam tarzı için uygun ortamı
yaratır. Optimal sağlık için hızlı bir çözüm bulunmadığı, sağlık yolunun sonsuz bir yolculuk
olduğu anlayışı vardır. Optimal bir sağlık ve zindelik durumuna ulaşmak için birey vücudun üç
boyutlu olduğunu kabullenerek hareket etmelidir. Beden, zihin ve ruh bir arada bulunur ve
sağlık ve iyilik hâlini oluşturur. Herhangi bir hareket, düşünce, onun hissetmiş olduğunu
hissetmek, sadece bedenlerinde değil onu çevreleyenlerde de dalgalanan bir etki yaratacaktır.
Bu nedenle sağlığın belireyicilerinin farkında olarak yaşamın sürdürülmesi önem taşımaktadır.
Yaşamın erken yıllarında sağlık - aslında hamile kalmadan önce annenin sağlığıyla
başlayan - ömür boyu refah için zemin hazırlar. Gelişmekte olan biyolojik sistemler olumlu
erken deneyimler ile güçlendirildiğinde sağlıklı çocukların sağlıklı yetişkinlere dönüşme
olasılığı daha yüksektir. Sağlıklı bir çocukluk beraberinde güçlü beyin yapısının yanı sıra
yetenek ve öğrenme kapasitelerinin bir araya getirilmesi içinde temel oluşturmaktadır.
Çocukla çalışanların, günlük olarak karşılaşabileceği sağlık ve güvenlik sorunları ve
prosedürleri hakkında da bilgi sahibi olmaları ve uygulamaları bilmeleri önemlidir. Bu kitap
çocuklara bakım verenlerin ve çocukla birlikte çalışanların bilmesi gereken çocuk sağlığını
etkileyen faktörleri ve çocukluk döneminde sık görülen hastalıkların yanı sıra istismar, kazalar
ve temel ilk yardım uygulamaları konularını içermektedir.
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YAZAR NOTU
Sağlık tüm yaşamımızı etkileyen önemli bir konudur. Özellikle yaşam alışkanlıklarının
kazanıldığı erken dönemde sağlık konusunda bilinçlendirme, yaşam becerileri kazandırma özel
bir öneme sahiptir. Bunun yanı sıra çocukla çalışanların ve bakım verenlerin sağlık ve sağlığı
korumaya yönelik temel bilgilerin farkında olmaları ve acil durumlarda doğru ve yaşamı
olumsuz etkilemeyecek uygulamaları yapabilmeleri önemlidir.
Bu kitapta sağlığın ve iyi olmanın anlamının yanı sıra sağlığı geliştirme, koruma ve
hastalıkların farkında olmaya yönelik bilgiler yer almaktadır.
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1. SAĞLIĞIN TANIMIMI VE SAĞLIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Sağlık nedir?
1.2. Sağlık tanımı modelleri nelerdir ?
1.3. Sağlığı etkileyen faktörler nelerdir?
1.4. Hastalık nedir?

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Sağlık nedir?
Sağlığın belirleyicileri nelerdir?
Hastalık nedir?
Sağlıklı olduğunuzu nasıl anlarsınız ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlığın Tanımı

Sağlık tanımını kavramak

Kitaptaki metinleri okuma ve
tekrar yolu ile

Sağlık tanımı modelleri

Sağlık tanımı ile sağlık Daha soyut bilgileri daha
modelleri
arasında
bağ soyutlaştırılmış bir mantıkla
okumaya
ve
anlamaya
kurmak
çalışmak.

Sağlığı etkileyen faktörler

Sağlığa etki eden faktörleri Kitaptaki metinleri okuma ve
kavramak
tekrar yolu ile sağlık ve
etkileyen etmenler arasında
bağ kurarak

Hastalık tanımı

Hastalık tanımını kavramak

Kitaptaki metinleri okuma ve
tekrar yolu ile
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Anahtar Kavramlar


Sağlık



Model



Hastalık



Doğurganlık
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Giriş
Sağlıklı yaşam bizim için kesinlikle önemlidir. Ancak, gerçek anlamda sağlıklı bir
yaşam sürdürebilecek kaç kişi vardır? Sağlıklı yaşam gereklilikleri için çok şeyden
vazgeçmeniz gerekmektedir. Örneğin, hazır yiyecekler ya da abur cubur beslenmeden, sigara
içmekten, geç saatlere kadar oturmak ya da geç saatlerde uyanmaktan, sadece organik
yiyecekler yemek, düzenli spor yapmak ve kendin ve diğerlerini önemseyen farkındalık
çalışmalara hayatında yer vermek gerekmektedir. Bunları yapabilirseniz, kesinlikle sağlıklı bir
yaşam sürdürebilirsiniz.
Bir başka bakış açısıyla incelendiğinde ise insanlar sağlığın zindelik olduğunu ifade
etmekte ve sağlıklı beslenmeyle ve ruhsal olarak sağlıklı olmayı önemsemektedirler. Sözlüğe
göre sağlık “hastalık veya sakatlığın olmaması hâli” olarak tanımlanır. Sağlık hakkında birçok
görüş vardır, ancak sağlık tüm bunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bu
alanlardan herhangi biri bireyin hayatında dengesiz ise kişinin sağlıklı olmadığı sonucu
çıkarılabilir. Bu bakış açısıyla sağlığı oluşturan birimlerden birinin bozulması ya da kaybolması
bulmacanın bir parçasını kaybetmek gibi olacaktır ve ancak bu parçayı bulursanız bulmaca
tamamlanacaktır ve sağlık elde edilecektir.
Sağlıklı kalmak yaşamda çok önemlidir. Aktif bir yaşam sürmeyi öncelikli yaparsanız
kondisyonunuzu yüksek tutmanıza yardımcı olabilir, ancak bu sadece bulmacanın bir
parçasıdır. Bulmacanın diğer kısımları arasında aktif kalmanıza izin veren sağlıklı besinler
bulunur. Bulmacanın diğer parçası olan ruhsal olarak sağlıklı olmak için konuşmaya, sevgiye
ve konuşacak birine ihtiyacınız vardır. Tüm bu yollarla sağlıklı değilseniz, tam sağlıkla
erişebileceğiniz fırsatları kaçırmış olursunuz. Sağlıklı olmayı eğlenceli hâle getirin ve
hatırlayın, devam ettirin ve sağlıklı bir yaşamın tadını çıkarın!
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1.1. Sağlık Nedir?
Sağlık kavramı kişiden kişiye değişiklik gösterebilmekte, kimileri iyi hissetmeyi sağlık
göstergesi olarak algılarken kimilerine göre hasta olmamak ya da eğer hasta ise hızlıca
iyileşmek sağlıklı olunduğunun göstergesi olabilmektedir (Beale, 2017). Günümüzde en yaygın
olarak kullanılan sağlık tanımı Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) yapmış olduğu "sadece hastalık
ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli" olarak yapılan
tanımdır (WHO,1948). Ayrıca Dünya Sağlık Örgütü Ottowa Sözleşmesinde, sağlık için barış,
barınma, eğitim, gıda, gelir, stabil bir ekosistem, sürdürülebilir kaynaklar, sosyal adalet ve
eşitlik ilkelerinin gerekli ve temel olduğunu vurgulamaktadır (WHO,1986). Bu nedenle
DSÖ’nün tanımına göre, hastalık ve sakatlık durumlarının olmamasının kişinin sağlıklı olarak
ifade edilemeyeceği, sağlıklı olmanın aynı zamanda fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam
olarak iyi olma hâline ulaşılması ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir. Bu tanım günümüzde
geniş ölçüde kabul gören bir tanım olmasına rağmen pek çok açıdan da eleştirilmektedir.
Eleştiriler özellikler tam iyilik hâlinin ölçülebilmesinin oldukça güç olduğunu üzerine
odaklanmaktadır (Crombie & Davies, 1996).

1.2. Sağlık Tanımı Modelleri Nelerdir ?
Yukarıda bahsettiğimiz genel konular düşünüldüğünde sağlık tanımlanması oldukça güç
bir kavramdır. Sağlığın tanımı iki farklı bakış açısıyla ele alınmıştır. Bunlardan öznel bakış
açısıyla sağlık kişinin belli bir zaman diliminde kendini nasıl hissettiği (canlı ve sağlıklı
hissetmesi), nesnel açıdan ise fiziki muayene ve laboratuvar sonuçları doğrultusunda bir
bozukluk, yetersizlik veya hastalığının olmamasıdır. Bu bakış açılarıyla değerlendirildiğinde
birey herhangi bir rahatsızlık hissetmediği hâlde hastalık tanısı alabilir ya da tıbbî açıdan
hastalık tanısı konulmasa bile hasta hissedebilir.
Bununla birlikte sağlığı etkileyen, çevresel, ekonomik, kültürel faktörler gibi pek çok
faktörün göz ardı edildiği konusu da bir diğer eleştiri başlığıdır. Bu nedenle sağlık farklı
modellerle ele alınmıştır. Bunlar;
1.

Tıbbi Model (The Medical Model)

2.

Holistik Model (The Holistic Model)

3.

İyilik Modeli (The Wellness Model)

4.

Çevre Modeli (The Environment Model) (Larson, 1991) dir.
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Tıbbi Model (The Medical Model) : Sağlığın en geniş kabul gören tanımlarından biri tıbbi
modelde yapılmıştır. Bu model en yalın anlatımıyla sağlığı hastalığın olmaması olarak
tanımlamaktadır. Bu nedenle sağlığın derecesi de, hastalığın ciddiyeti ile ölçülebilir (Larson,
1991). Modelin temeli hastalığın altında yatan patolojik süreci ve bunların belirli etkilerini
ortaya çıkarmaya çalışmaktır (Bury, 2005). Modele göre sağlığı etkileyen diğer önemli etkilerin
gücü göz ardı edilmektedir. Model hastalıkların oluşumundaki sosyal nedenleri ve hastalığın
tanımlanmasındaki sosyal gelenekleri görmezden gelmektedir.
Holistik Model (The Holistic Model): Holistik modelde Dünya Sağlık Örgütünün
yapmış olduğu sağlık tanımıyla benzer özellik göstermektedir. Aralarındaki temel fark holistik
modelin, sağlığı fiziksel, ruhsal ve mental boyutların çok daha ötesinde ele almasıdır (Larson,
1991). Bu sağlık modelinde optimal sağlığa, hastalıkları önlemeye, pozitif mental ve emosyonel
durumlara odaklanılmaktadır (Edlin et al., 2000).
İyilik Modeli (The Wellness Model): Bu sağlıklı yaşam modeli, sağlıklı yaşam
araştırmalarını ve farklı kültürlerin sağlıklı yaşamı nasıl gördüğünü yansıtır. Farklı kültürler ve
zamanlar açısından iyilik tanımı farklılık gösterse de yaşam boyu sağlıklı seçimlerin farkında
olma, yaşamda dengeyi ve kaliteyi artıran, kişinin doğası ve çevresi değiştikçe değişim gösteren
bir durumdur iyilik hâli (Beale, 2017). Bu modeldeki altı boyutun genel sağlık ve refah üzerinde
önemli bir etkiye sahip olduğu ve sağlık literatüründe en sık bahsedilenleri olduğu
gösterilmiştir. İyilik modeli emosyonel, entelektüel, spiritüel, mesleki, sosyal ve fiziksel olmak
üzere altı boyuttan oluşmaktadır (Edlin & Golanty, 2012).
Çevre Modeli (The Environment Model): Geleneksel tıbbi modele bir tepki olarak
geliştirilmiştir. Önceki modeller bu alanda çalışmak için bir temel oluşturmuş ve ek önemli
konulara işaret eden araştırmalar üretmiştir. Bunlar, hem olumlu hem de olumsuz sağlık
sonuçları ve nesiller arası etkiler gibi biyo-davranışsal yollara daha fazla odaklanmayı içerir.
Artan sorunlara uyum sağlamak için, sosyal ve çevresel faktörlerin çok faktörlü yollarla sağlık
ve refahı etkilemek için nasıl bir araya geldiğini ve potansiyel olarak nasıl etkileşime girdiğini
inceleyen bir model oluşturma zorunluluğu doğmuştur. Sosyal sağlık modeli, sosyal, kültürel,
politik ve çevre gibi sağlığa katkıda bulunan tüm faktörleri incelemektedir. Sağlığın çevresel
ve sosyal belirleyicileri sıklıkla, özellikle de sosyal dezavantajlı topluluklar arasında bir arada
bulunur, ancak genellikle ayrı ayrı çalıştıkları için sağlık üzerindeki ortak etkilerinin göz ardı
edilmesi olasıdır. Çevre modeline göre sağlık, kişilerin çevresel değişikliklere kaliteli bir
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şekilde uyum sağlaması olarak tanımlanır. Bu model sosyoekonomik durum, eğitim ve çoklu
çevresel etmenlerin sağlığa olan etkilerini içermektedir.

1.3. Sağlığı Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Sağlığımızı etkileyen birçok faktör vardır. İnsanların sağlıklı olup olmadıkları,
durumlarına ve çevrelerine göre belirlenir. Nerede yaşadığımız, çevremizin durumu, genetik,
gelir ve eğitim seviyemiz, arkadaşlarımız ve ailenizle ilişkilerimiz gibi faktörler büyük ölçüde
sağlık üzerinde önemli etkiye sahipken, erişim ve sağlık hizmetlerinin kullanımı genellikle daha
az etkilidir. Sağlığı etkileyen tüm bu faktörlere sağlığın belirleyicileri denir. Sağlığın
belirleyicileri arasında, genlerimiz ve biyolojimiz olduğu kadar yaşam alanımız ve şeklimizde
bulunmaktadır. İnsanlar çeşitli genlerle doğar ve bazı insanlarda sıra dışı bulunan bir genetik
yapı onun optimum düzeyde sağlık seviyesini düşürebilir. Ayrıca sadece bireysel faktörler değil
çevresel faktörler de optimal sağlık seviyesini etkilemektedir. Çevresel faktörler sağlık
açsından önemli roller üstlense de bazen tek başına sağlığı etkilemek için yeterlidir. Bazen, bir
çevresel tetikleyici genetik olarak duyarlı bir insanda hastalığa neden olabilir Bir başka
belirleyici de bireysel davranışlarımızdır. Bu, sigara içmeyi, egzersiz yapmayı veya dengeli bir
beslenme programını içerebilir. Pek çok insan sağlıklarının genlerinin ve davranışlarının ne
sıklıkta hastalandıkları ya da doktora gittikleri ile ilişkili olduğunu varsaymaktadır. Ancak ne
kadar sağlıklı olduğunuzu belirleyen sadece nasıl yaşadığınız değildir.
Sosyal ve fiziksel ortamların sağlığımız üzerinde de büyük etkisi var. Bunlara sağlığın
sosyal belirleyicileri denir. İnsanların doğdukları, büyüdükleri, yaşadıkları, çalıştıkları ve
yaşlandıkları

sosyal

ve

ekonomik

koşullar

sağlığın

sosyal

belirleyicileri

olarak

adlandırılmaktadır. 1980'lerin ortasından bu yana, sağlığın bu belirleyicilerinin nüfusların
sağlığı ve refahı için kritik öneme sahip olduğu anlayışı artmış ve sağlığın belirleyicileri artık
dünya genelinde neredeyse evrensel olarak sağlık sistemleri tarafından kabul edilmektedir.
(Wilkinson ve Marmot, 2003). Kanada Halk Sağlığı Ajansı, 2010 yılında sağlığın 12 temel
belirleyicisini ortaya koydu (Kanada Halk Sağlığı Ajansı, 2010):
• Gelir ve sosyal statü
• Sosyal destek ağları
• Eğitim ve okuryazarlık
• İstihdam / çalışma koşulları
• Sosyal ortamlar
• Fiziksel ortamlar
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• Kişisel sağlık uygulamaları ve baş etme becerileri
• Sağlıklı çocuk gelişimi
• Biyoloji ve genetik donanım
• Sağlık Hizmetleri
• Cinsiyet
• Kültür
Yukarıda yer alan faktörlerin sağlık üzerinde etkileri yadsınamaz ve hastalıkların ortaya
çıkmasında ve tanımlanmasında önemli roller üstlenmektedirler.

1.4. Hastalık Nedir?
Hastalık, bir organizmanın herhangi bir dış yaralanma nedeniyle olmamak koşuluyla bir
kısmının veya tümünün yapısını veya işlevini olumsuz olarak etkilenmesi olarak
tanımlanmaktadır. Hastalıklar genellikle spesifik semptom ve bulgularla ilişkili tıbbi durumlar
olarak yorumlanır ve toplumdan topluma değişiklik göstermektedir. Çünkü toplumlar ve
koşullar değiştikçe hastalığa atfedilen anlam da değişmiştir.
Hastalık kavramını analiz etmek oldukça karmaşık bir iştir. Tıpkı filozof Hans Georg
Gadamer'in “genel olarak kişisel refah duygusu” olarak sunduğu sağlık kavramında olduğu gibi
bu, çoğunlukla kişisel refah duygumuzda yeni şeylere açık olduğumuzda ortaya çıkar. Hastalık
kavramını tanımlarken göz önünde bulundurulması gereken önemli bir görelilik boyutu vardır:
Hastalığın varlığında, bir organın veya bütün organizmanın işlevselliğinde önemli bir değişiklik
olduğu söylenebilir. W. E. Boyd ise, “hastalığın, organizmanın çevresiyle mükemmel bir uyum
içinde olduğu koşulunun değişikliği olduğunu” savunmaktadır.
Tarihsel süreçte ele alındığında hastalık kavramı değişime uğramıştır. Çağlar boyunca
hastalık kavramı, doğaüstü güçlerin insanları cezalandırma yöntemi olarak tanımlanır, özellikle
salgınların Tanrı’nın kızmasından dolayı meydana geldiğine inanılırdı. Hipokrat, hastalıkların
doğaüstü güçlere değil, doğal etkenlere bağlı olduğunu ileri sürmüş; vücutta bulunan kan, sarı
safra, kara safra ve balgam arasındaki dengenin bozulması ile hastalık oluştuğunu belirtmiştir.
Hastalık geçmişte, mikropların varlığı ile bağlantılıydı. Daha sonra vurgu anayasa ve çevreye
verildi. Günümüzde hastalık, vücudun kaybedilen dengesini tekrar bulmak için koyduğu bir
sistem olarak görülmektedir. Antik çağlarda, yalnızca kendini ilgilendiren hasta hissetmek;
günümüzde, bir hastalık durumu olarak bir hekim tarafından objektif kriterlerle teşhis edilebilir.
Bu nedenle hastalık kavramı birçok farklı açıdan incelenmelidir (Fişek, 1983).
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İngiliz dilinde, patolojik bir durumu belirtmek için üç terim olduğunu not etmek
ilginçtir. Hastalığı anlatmada İllness, Sickness ve Disease kelimeleri kullanılmaktadır. Hastalık,
sağlık kaybına bağlı kişisel duygusal durumu tanımlayan hastalık; biyolojik ve ölçülebilir
boyutuna atıfta bulunan hastalık - kesinlikle hekimin faaliyeti ile bağlantılı - ve hastalığın
kamusal boyutunu ifade eden ve hastalık ile toplum arasındaki bağı vurgulayan hastalık bu
terimlerle ifade edilmektedir.
Hastalık kavram olarak iki farklı anlam içerir:
1) Tıbbî açıdan hastalık (disease), doktorun bakış açısından veya nesnel anlamda bir
durumu ifade etmektedir. Tıbbi açıdan hastalık, belirti ve bulgularla kendisini gösteren
patolojik bir anormalliği göstermekte hekim tarafından muayene edildikten sonra kişinin ifade
ettiği yakınmalarını bir hastalık tanısına bağlaması anlamına gelmektedir. Kişinin hissettiği
rahatsızlığın biyomedikal bir karşılığı varsa “hastalık” tanısı konulmuş olur. Biyomedikal tıp
anlayışına göre kişi rahatsızlık (illness) hissetmesine rağmen biyolojik olarak bir durum yoksa
hastalıktan (disease) sayılmamaktadır (Güler &Akın, 2012).
2) Toplumsal-kültürel içerikli bir kavram olarak hastalık, sağlıksızlığın veya patolojik
sürecin sonuçlarının birey tarafından algılanması, bireyin ağrı, acı vb. duyma durumunu
belirtmektedir.
Hastalığın ortaya çıkmasında ele alınan temel nedenler incelendiğinde; Sürdürülebilir
olmayan yaşam tarzları, insanların hareketliliği (sürekli yer değiştirmeleri ve göç) ve acelecilik
(The Hurry Virus) temel nedenler arasında ele alınmaktadır. Sürdürülebilir olmayan yaşam
tarzlarında ele alınan sağlık sorunlarının çoğu sürdürülemez yaşam tarzları ve sürdürülemez
üretim ve tüketim kalıpları ile ilgilidir. Obezite salgını ve küresel gıda üretimi, dağıtımı,
tüketimi ve atığı bunların gelişiminde önemli göstergelerdir. Yani küresel yaşam tarzı, düşünce
ve ürün akışı temel hastalık nedenlerini yansıtır. İnsanların hareketliliği (sürekli yer
değiştirmeleri ve göç) incelendiğinde ise toplam uluslararası göçmen sayısı son 10 yılda, 2000
yılında tahmin edilen 150 milyondan bugün 214 milyon kişiye yükselmiştir; çatışma nedeniyle
42,3 milyon insan küresel olarak yerinden edildi. Turizm, göç, mobilite ve yer değiştirmeyi
içeren bu olgunun bireylerin sağlığı üzerindeki etkisini henüz anlamıyoruz, ancak halk sağlığı
hastalık

yükünün

ve

dağılımının

doğru

bir

şekilde

değerlendirilmesi

yolunda

değerlendirilmesini önermektedir. Acelecilik (The Hurry Virus) ya da hızlı yaşam kentleşme,
modern medya, yeni çalışma biçimleri, kadınların iş piyasasına girmesi - hepsi zaman baskısına
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ve stres, endişe ve depresyona katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, zayıflama diyetleri ve fiziksel
aktivite eksikliğini de etkilemektedir. “Sürekli acele etmek zorunda olma duygusu, sadece
yetişkinleri değil çocukları da etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olarak günümüzde yeni bir
hastalık kavramını yaratmaktadır”.

1.5. Sağlık Düzeyi Göstergeleri
Toplumların sağlık düzeyini saptamak için çok sayıda sağlık ölçütü geliştirilmiştir.
Sağlık ölçütleri, toplumu sağlık, hastalık ölüm, doğurganlık, sağlık hizmetlerinden yararlanma
ve benzeri yönleri ile tanımlar.
Genelde üç tür ölçüm vardır: Oran, orantı ve hız.
Oran: Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir.
Pay, paydadan tamamen farklıdır. Örneğin; doğan bebeklerin erkek / kadın cinsiyet oranı.
Orantı: Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A / A+B şeklinde ifade edilir.
Pay, paydanın içinden çıkmaktadır. Örneğin; X nedeninden ölenlerin tüm ölenler içindeki payı.
Hız: Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma
riskini bulmak için kullanılır. A / A+N şeklinde ifade edilir. Payda payı içermekle birlikte,
paydada risk altındaki bütün insanların sayısı vardır. Örneğin; Bebek Ölüm Hızı = bir yıl içinde
ölen bebek sayısının o bölgedeki canlı doğan bebek sayısına göre durumu.
Sağlık düzeyini belirleyen ölçütler üç ana başlık altında toplanabilir:
(1) Doğurganlık düzeyini belirleyen ölçütler
(2) Hastalanma düzeyini belirleyen ölçütler
(3) Ölüm düzeyini belirleyen ölçütler
1. Doğurganlık düzeyini belirleyen ölçütler
Kaba Doğum Hızı: Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan
bir ölçüttür. Duyarlı olmamasının sebebi, paydada doğurganlıkla ilişkisi bulunmayan yaş ve
cinsiyetten insanların da bulunmasıdır. Elde edilmesi kolay bir ölçüt olduğundan çok yaygın
bir şekilde kullanılır.
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Bir yılda meydana gelen
canlı doğum sayısı
Kaba Doğum Hızı

x

=

k (1000)

Aynı toplumun yıl ortası nüfusu

Genel Doğurganlık Hızı: Doğurganlık çağındaki (15-49 yaş) kadınların bir yılda yaptığı
canlı doğum sayısıdır.

Bir yılda meydana gelen canlı
doğum sayısı

Genel doğurganlık
hızı

=

x

Aynı toplumdaki 15-49 yaş
kadın sayısı

k (1000)

Kaba doğum hızına göre daha duyarlıdır. Çünkü paydada sadece doğurma olasılığı olan
kadınlar vardır. (Paydaya bazen sadece “evli kadınlar” yazılır, bazen de “kadınların tamamı”
yazılabilir. Bu ölçütün payda kısmında da yaş dağılımının nasıl olduğu belli değildir. Diğer bir
seçenek daha ayrıntılı (özel) hızların hesaplanmasıdır.
Özel Doğurganlık Hızları:
Yaşa Özel Doğurganlık Hızları: Kadınlarda doğurganlık döneminde (15-49 yaş) belirli
yaşlardaki doğurganlık düzeyini belirten en duyarlı ölçüttür. Doğurganlık dönemindeki farklı
yaşlardaki doğurganlık boyutunu gösterir. Örneğin; 25-29 yaş grubu için şöyle hesaplanır:

Bir yılda 25-29 yaşındakilerin yaptığı
canlı doğum sayısı
25-29 yaşa özel
doğurganlık hızı

x

=
25-29 yaş grubundaki

k

kadın sayısı
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Oldukça duyarlı ve (özellikle aile planlaması hizmetlerinin etkinliğini ölçmekte) çok
yararlı bir ölçüttür. Ancak her bir yaş grubundaki kadın sayısının ve her bir yaş grubundaki
kadınların yaptığı doğum sayılarının bilinmesini gerektirdiği için hesaplanması zordur.
Toplam Doğurganlık Hızı: Yaşa özel doğurganlık hızlarının toplamıdır.

a=45-49
Toplam
doğurganlık hızı

=

5x

Σ

f(a) x k (1000)

a=15-19

f(a) = belirli bir yaş grubunun yaşa özel doğurganlık hızıdır
Karşılaştırma yapabilmek için kullanılabilecek en iyi ölçüttür. Bu formül sonucunda
ortaya çıkan rakam (örneğin; Türkiye’de 4,1 bulunmuş olsun) için şu yorum yapılır: “Aynı
doğurganlık devam ettiği sürece Türkiye’de her kadın doğurganlık çağı boyunca yaklaşık 4,1
doğum yapmaktadır”.
Pariteye özel doğurganlık hızları: Daha önce ideal çocuk sayısına ulaşmış kadınlardaki
doğurganlık hızı ideal çocuk sayısına ulaşmamış olanlara göre çok farklı olabilir. Dolayısıyla
çocuğu olmayan kadınlardaki doğurganlık, tek çocuğu olan kadınlardaki doğurganlık, iki
çocuğu olan kadınlardaki doğurganlık vb şeklinde her bir pariteye özel hız hesaplanabilir.
Bir toplumda “X” sayıda çocuk doğurmuş
kadınların bir yıldaki canlı doğum sayısı
X pariteye özel
=
doğurganlık hızı

x

k

Aynı toplumda aynı süredeki “X” sayıda
çocuk doğurmuş olan kadın sayısı

Çocuk/Kadın Oranı: Sağlıkla ilgili kayıtların tutulamadığı ülkelerde nüfus sayımı
sonuçlarına göre elde edilebilecek bir ölçüttür. Duyarlı bir ölçüt değildir. Son beş yıllık
doğurganlık hakkında genel bir fikir verir.
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Bir toplumda belirli bir anda 5 yaşın altında
yaşayan çocuk sayısı
Çocuk/Kadın Oranı

=

x

k

Aynı toplumda aynı andaki 15-49 yaş
grubunda bulunan kadın sayısı

2. Hastalanma düzeyini belirleyen ölçütler
En sık kullanılan hastalık ölçütleri insidans ve prevalanstır (Epidemiyoloji teorik
derslerinde anlatılmıştı). İnsidans hızının özel bazı şekilleri de vardır.
Primer atak hızı: Risk altındaki toplumun belirli bir yüzdesinin belirli bir sürede
hastalığa yakalanması ile ifade edilir. Özellikle bulaşıcı hastalıklarda indeks vakadan sonraki
kuluçka dönemi boyunca ortaya çıkan vaka sayısı primer atak hızı ile ifade edilir. Kuluçka
dönemi içindeki vakaların hastalığı indeks vaka ile aynı kaynaktan aldığı kabul edilir.
Sekonder atak hızı: Genellikle bulaşıcı hastalıklar alanında kullanılan bir ölçüttür. İlk
vakadan sonraki “ikinci en uzun kuluçka döneminde” ortaya çıkan vakalardır. Bu vakaların
hastalığı kaynaktan değil, primer vakalardan aldığı varsayılır. Paydada primer vakalar yer
almaz. Bulaşıcı hastalığa karşı alınan önlemlerin etkinliğini ölçmek için kullanılması uygun
olan bir ölçüttür.
Örnek olgu:
Kabakulakta en uzun kuluçka dönemi 26 gündür. Kabakulak için primer ve sekonder
atak hızları şöyle hesaplanır:
0-26 gün içinde
saptanan vakalar
Primer AtakHızı

=

xk
Toplam hassas (bağışık olmayan) çocuk
sayısı
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27-52.günler içinde saptanan vaka sayısı
Sekonder Atak Hızı

=

xk
Hassas çocuk sayısı – primer vakalar

Epizod hızı: Bağışıklık bırakmayan ve tekrarlayan hastalıkların sıklığını ölçmek için
uygun bir ölçüttür. Örneğin; streptokok enfeksiyonları, gastroenteritler gibi.
Toplam epizod (atak) sayısı
Epizod hızı

=

xk
Risk altındaki kişi sayısı

3.Ölüm Düzeyini Belirleyen Ölçütler
Kaba Ölüm Hızı: En sık kullanılan ölüm ölçütüdür. Çok duyarlı bir ölçüt değildir. Genel
bir fikir verir. Formülün payda kısmındaki toplumun yaş gruplarına dağılımının özellik gösterip
göstermediği bilinemediğinden ayrıntılı yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Çünkü farklı yaş
gruplarının ölüm hızları birbirinden farklı olabilir. Karşılaştırma yapmak için yaş dağılımı
standardize edilmelidir.
Bir toplumda belirli bir süre içinde
meydana gelen ölümlerin sayısı
Kaba Ölüm Hızı

=

x k (1000)
Aynı toplumun aynı süre içindeki
yıl ortası nüfusu

Özel Ölüm Hızları:
Ölümleri daha duyarlı inceleyebilmek için daha ayrıntılı ölçütler hesaplanabilir.
Bunlardan en yaygın kullanılanlar aşağıdadır.
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Yıl içinde “X” yaşında
ölen kişi sayısı
Yaşa Özel Ölüm Hızı

=

x

k (1000)

Aynı yıl “X” yaşının nüfusu

Yıl
içinde
“X”
cinsiyetinde ölen kişi
sayısı
Cinsiyete Özel Ölüm
=
Hızı

x

k (1000)

Aynı
yıl
“X”
cinsiyetinin nüfusu

Yıl içinde “X” yerleşimindeki
ölüm sayısı
Yerleşim yerine Özel Ölüm
=
Hızı

Aynı yerleşim yerinin nüfusu

x

k (1000)

Yıl içinde “X” nedenine
bağlı ölen kişi sayısı
Nedene Özel Ölüm Hızı

x k (1000)
=
Aynı toplumun nüfusu
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Fatalite Hızı:
Belirli bir hastalığın ne kadar ölümcül seyrettiğini gösterir. Hastalığa yakalananlar
arasından ölenlerin sayısı ile ölçülür.
Bir toplumda belirli bir sürede
“A” hastalığından ölenlerin
sayısı
“A”
hastalığının
=
fatalite hızı

x k (100)

Aynı toplumda aynı süre içinde
“A” hastalığına yakalananların
sayısı

Bebek Ölüm Hızı:

Bebek Ölüm Hızı

Bir toplumda canlı doğup bir yaşını
doldurmadan ölen bebek sayısı
=

Aynı toplumda aynı süredeki canlı doğum
sayısı

x k (1000)

Bebek ölüm hızı ölümün olduğu döneme göre daha ayrıntılı hesaplanabilir.
Neonatal (Yenidoğan) Ölüm Hızı:
Bir toplumda canlı doğup ilk
28 gün içinde ölen bebek
sayısı
Neonatal Ölüm Hızı

=

x

k (1000)

Aynı toplumda aynı süredeki
canlı doğum sayısı
Neonatal ölüm hızı için iki dönem vardır:
Erken neonatal ölüm hızı: 0-7 günlük ölümler için geçerlidir. Paydada canlı doğum
sayısı vardır.
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Geç neonatal ölüm hızı: 8-28 günlük ölümler için geçerlidir. Paydada canlı doğum sayısı
vardır.
Post-neonatal ölüm hızı: 29-365 günler içinde ölen bebek sayısı ile hesaplanır. Paydada
yine canlı doğum sayısı vardır.
“Bebek Ölüm Hızı = erken neonatal ÖH + geç neonatal ÖH + postneonatal ÖH” na
eşittir.
Perinatal Ölüm Hızı:
Anne sağlığı düzeyini ve özellikle de doğum öncesi bakımın yeterli olup olmadığını
gösteren önemli bir göstergedir.
Bir toplumda bir yılda ölü doğan ve canlı
doğup 0-7 günlük iken ölen bebek sayısı

Perinatal Ölüm
=
Hızı

x k (1000)

Aynı toplumda aynı süredeki
toplam (ölü ve canlı) doğum sayısı

Ana Ölüm Hızı:
Anne sağlığı düzeyini belirleyen bir ölçüttür. Ancak hesaplanması çok zordur.
Genellikle ülke düzeyinde veya 5-10 yıllık dönemlerde hesaplandığında daha doğru
yorumlanabilir.
Bir yılda gebelik süresinde,
doğumda veya doğumdan
sonraki 6 hafta içinde ölen
kadın sayısı

Ana Ölüm Hızı

=

x k (1000)
Aynı toplumda aynı süredeki
canlı doğum sayısı

Orantılı Ölüm Hızları:
Nedene Özel Orantılı Ölüm Hızı: Ölümlerin nedenlere dağılımı konusunda bilgi verir
Nedene Özel
Orantılı Ölüm Hızı

=

Bir toplumda belirli bir sürede “A”
hastalığından ölen kişi sayısı

x k (100)
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Aynı toplumda aynı süredeki toplam
ölüm sayısı

Yaşa Özel Orantılı Ölüm Hızı: Toplam ölümlerin yaşlara dağılımı ile ilgili bilgi verir

0-4 Yaş
Orantılı
=
Ölüm
Hızı

Bir toplumda belirli bir sürede 0-4 yaş ölen kişi sayısı
x k (100)
Aynı toplumda aynı süredeki toplam ölüm sayısı

Bir toplumda belirli bir sürede 50 yaş üzerinde
ölen kişi sayısı
50 Yaş Üzeri
Orantılı Ölüm =
Hızı

x k (100)
Aynı toplumda aynı süredeki
toplam ölüm sayısı

Gelişmiş ülkelerde 5 yaş altı orantılı ölüm hızı %5’in altında, %50 yaş üzeri orantılı
ölüm hızı %90’ın üzerindedir.
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Uygulama Soruları
1) Sağlıklı bir bireyi nasıl tanımlarsınız?
2) Bir bireyin hasta olduğunun ifade edilebilmesi için neler olması lazım?
3) Farklı kültürlerde sağlık nasıl değerlendirilmektedir?
4) Sağlığın belirleyicileri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık hakkında birçok görüş vardır, ancak sağlık tüm bunların bir araya gelmesiyle
ortaya çıkan bir durumdur. Bu alanlardan herhangi biri bireyin hayatında dengesiz ise kişinin
sağlıklı olmadığı sonucu çıkarılabilir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan sağlık tanımı
Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) yapmış olduğu "sadece hastalık ve sakatlığın olmaması değil,
fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hâli" olarak yapılan tanımdır. Sağlığın tanımı iki
farklı bakış açısıyla ele alınmıştır. Bunlardan öznel bakış açısıyla sağlık kişinin belli bir zaman
diliminde kendini nasıl hissettiği (canlı ve sağlıklı hissetmesi), nesnel açıdan ise fiziki muayene
ve laboratuvar sonuçları doğrultusunda bir bozukluk, yetersizlik veya hastalığının olmamasıdır.
Bununla birlikte sağlığı etkileyen, çevresel, ekonomik, kültürel faktörler gibi pek çok faktörün
göz ardı edildiği konusu da bir diğer eleştiri başlığıdır. Bu nedenle sağlık farklı modellerle ele
alınmıştır. Bunlar; Tıbbi Model, Holistik Model, İyilik Modeli, Çevre Modelidir. Sağlığımızı
etkileyen birçok faktör vardır. Nerede yaşadığımız, çevremizin durumu, genetik, gelir ve eğitim
seviyemiz, arkadaşlarımız ve ailenizle ilişkilerimiz gibi faktörler büyük ölçüde sağlık üzerinde
önemli etkiye sahipken, erişim ve sağlık hizmetlerinin kullanımı genellikle daha az etkilidir.
Hastalık ise, bir organizmanın herhangi bir dış yaralanma nedeniyle olmamak koşuluyla bir
kısmının veya tümünün yapısını veya işlevini olumsuz olarak etkilenmesi olarak
tanımlanmaktadır. Toplumların sağlık düzeyini saptamak için çok sayıda sağlık ölçütü
geliştirilmiştir. Sağlık ölçütleri toplumu sağlık, hastalık ölüm, doğurganlık, sağlık
hizmetlerinden yararlanma ve benzeri yönleri ile tanımlarlar. Sağlık düzeyini belirleyen ölçütler
üç ana başlık altında toplanabilir: Doğurganlık düzeyini belirleyen ölçütler, hastalanma
düzeyini belirleyen ölçütler, ölüm düzeyini belirleyen ölçütler.
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Bölüm Soruları
1) Günümüzde sağlık tanımı farklı modellerle ele alınmaktadır. Aşağıdakilerden
hangisi bu modellerden biri değildir?
a) Tıbbi model
b) İyilik modeli
c) İnanç modeli
d) Holistik model
2) Aşağıdakilerden hangisi sağlığı etkileyen faktörlerden biridir?
a) Çevresel faktörler
b) Ekonomik faktörler
c) Kültürel faktörler
d) Hepsi
3) Aşağıdakilerden hangisi İngilizcede hastalığı tanımlamak için kullanılan yaygın
sözcüklerden biri değildir?
a) Health
b) Sickness
c) Illness
d) Diesase
4)
I. Nüfus sayımı sonuçlarından elde edilir.
II. Duyarlı bir ölçüt değildir.
III. Son beş yıllık doğurganlık hakkında bilgi verir.
Yukarıda çocuk-kadın oranı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi / hangileri doğrudur?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I, II ve III
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d) I ve II
5) Sekonder atak hızı ilk vakadan sonraki …………….. en uzun kuluçka döneminde
ortaya çıkan vakalardır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) İkinci
b) Üçüncü
c) Dördüncü
d) Beşinci
6)
I. Yaşa özel ölüm hızı
II. Cinsiyete özel ölüm hızı
III. Yerleşim yerine özel ölüm hızı
IV. Nedene özel ölüm hızı
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri özel ölüm hızları çeşitlerindendir?
a) Yalnız I
b) II ve III
c) III ve IV
d) I, II, III, IV
7) Bağışıklık bırakmayan ve tekrarlayan hastalıkların sıklığını ölçmek için kullanılan
ölçüt ……………… dır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Fatalite hızı
b) Epizod hızı
c) Primer atak hızı
d) Sekonder atak hızı
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8) Post- neonatel ölüm hızı hangi aralıktadır?
a) 0-7 gün
b) 8-28 gün
c) 29-365 gün
d) 365 gün ve daha fazlası
9) Fatalite hızı belirli bir hastalığın ne kadar ……………. seyrettiğini gösterir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Hızlı
b) Yavaş
c) Hafif
d) Ölümcül
10) Gelişmiş ülkelerde beş yaş altı orantılı ölüm hızı ………….’ın altında, ……………
yaş üzeri orantılı ölüm hızı ……………’ın üzerindedir.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) %1, %25, %50
b) %1, %45, %75
c) %3, %50, %75
d) %5, %50, %90
Cevaplar
1) c
2) d
3) a
4) c
5) a
6) d
7) b
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8) c
9) d
10) d
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2. ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA ANNE ÇOCUK SAĞLIĞININ DURUMU
VE TEMEL GÖSTERGELER

27

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Türkiye’de ve Dünya’da Anne Sağlığının Durumu
2.2. Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Sağlığının Durumu
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Her yıl dünyada ortalama kaç kadın hamile kalmaktadır?
2) Ülkemizde anne ölüm oranları nedir?
3) Ülkemizde anne sağlığı göstergeleri nelerdir?
4) Aile planlaması yöntemelerinden en güvenilir olan yöntem hangisidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Doğurganlık hızı

Doğurganlık hızı ve türlerini Kitaptaki metinleri okuma ve
kavramak
tekrar yöntemi ile

Ana ölüm hızı

Anne sağlık ölçütlerinden Kitaptaki metinleri okuma ve
biri olan ana ölüm hızını tekrar yöntemi ile internetten
kavramak
istatistiksel
verileri
incelemek

Bebek ölüm hızı

Çocuk sağlık ölçütlerinden Kitaptaki metinleri okuma ve
biri olan ana ölüm hızını tekrar yöntemi ile internetten
kavramak
istatistiksel
verileri
incelemek
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Anahtar Kavramlar
Bu bölümün anahtar kavramları bu bölümde tanımları verilen ve kısa açıklamalar
yapılan kavramlar ile temel sağlık verileridir.
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Giriş
Günümüzde sağlık ekonomik, sosyolojik ve politik bir olgu olarak ele alınmaktadır
(Ergüder vd. 2000: 103). Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ele alınırken sağlık ile ilgili sorunları
bu konu hakkında ipuçları da vermektedir (Cirhinlioğlu, 2012: 3). Sağlık hizmetlerinin
üretilmesindeki ana hedef toplumun bütününün sağlıklı olmasını sağlamaktır (Tekin, 1987: 56).
Toplumların sağlık düzeyini saptamak için çok sayıda sağlık ölçütü geliştirilmiştir. Sağlık
ölçütleri toplumu sağlık, hastalık ölüm, doğurganlık, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve
benzeri yönleri ile tanımlarlar. Ülkelerin sağlık düzeylerini inceleyerek gelişmişlikleri hakkında
karar vermek ve karşılaştırma yapmak için objektif, standart ve sayısal bir takım kriterlere
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kriterler tüm dünyada sağlık göstergeleri adıyla anılmaktadır
(Altıntaş, 2012: 23). Göstergeler hâlihazırdaki bir durumun tanımlanmasına yardım etmek ve
belirli bir zaman aralığındaki değişiklikleri veya trendleri ölçmek için kullanılan ölçütlerdir ve
bu göstergelerin çoğu niceliksel olmakla birlikte bazıları da niteliksel yapıdadır (Akgün, 2004:
45). Charles ve Mercer’a göre (2004: 1199-1200) sağlık göstergelerinin hastalık, ölüm ve sağlık
hizmetleri konularına yönelen direkt amaç ve sosyal gelişme, eğitim ve yoksulluk gibi konuları
kapsayan endirekt amaç olmak üzere iki temel kullanım amacı söz konusu olmaktadır. Bununla
birlikte gelişme planlamacıları ve ekonomistler sosyal ve sağlık durum göstergelerini, giderek
artan bir biçimde, değişik gelişme stratejilerini izlemede bir rehber olarak kullanmaktadırlar
(Akgün, 2004: 15). Sağlık göstergeleri genelde üç tür ölçüm ile ifade edilir. Bunlar; oran,
orantı ve hızdır.
Oran: Bir olayın başka bir olaya göre durumunu yansıtır. A / B şeklinde ifade edilir.
Pay, paydadan tamamen farklıdır. Örneğin; doğan bebeklerin erkek / kadın cinsiyet oranı.
Orantı: Bir olayın bir bütün içindeki durumunu yansıtır. A / A+B şeklinde ifade edilir.
Pay, paydanın içinden çıkmaktadır. Örneğin; X nedeninden ölenlerin tüm ölenler içindeki payı.
Hız: Bir olayın topluluk (risk altındaki toplum) içindeki görülme sıklığını veya oluşma
riskini bulmak için kullanılır. A / A+N şeklinde ifade edilir. Payda payı içermekle birlikte,
paydada risk altındaki bütün insanların sayısı vardır. Örneğin; Bebek Ölüm Hızı = bir yıl içinde
ölen bebek sayısının o bölgedeki canlı doğan bebek sayısına göre durumu.
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2.1. Türkiye’de ve Dünya’da Anne Sağlığının Durumu
Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını, Türkiye nüfusunun ise % 49,8’ini kadınlar
oluşturmuştur (TÜİK, 2017). Türkiye ve Dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan
kadınların sağlığı, toplumların sağlıklı bir toplum olup olmadığının önemli bir göstergesidir.
Kadın sağlığını önemli kılan bir diğer nokta ise üreme konusundaki fizyolojik yapısıdır.
Ülkemizde yapılan epidemiyolojik araştırma sonuçları, Türkiye’deki ana ölümleri ve kadın
sağlığını kötü etkileyen faktörlerin, önlenebilir ve kontrol edilebilir olduğunu göstermektedir.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Dünya çapında her yıl yaklaşık 140 milyon kadın doğum
yapmaktadır. Her gün, yaklaşık 830 kadın hamilelik ve doğumla ilgili önlenebilir nedenlerden
ötürü ölmektedir. Her ne kadar 1990 ve 2015 yılları arasında, dünya ölçeğinde anne ölüm oranı
yaklaşık % 44 oranında azalmış olsa da dünya genelinde anne ölümleri kabul edilemez derecede
yüksektir (Alkema et al, 2016; WHO,2018). Anne ölümlerinin % 99'u gelişmekte olan ülkelerde
görülmekte ölüm oranı, kırsal alanlarda yaşayan ve yoksul toplumlarda yaşayan kadınlarda
daha yüksektir. Genç ergenler hamilelik sonucu diğer kadınlara göre daha yüksek
komplikasyon ve ölüm riskine sahiptir (WHO, 2018).
Türkiye’deki anne sağlık durumunu ölçme ve değerlendirmede, sağlık düzeyinin ulusal
ve uluslararası kıyaslanmasında veya uygulanan bir sağlık programının izlenip etkisinin
değerlendirilmesinde kullanılan sağlık göstergeleri sunulmuştur.

2.1.1. Anne Sağlığını Gösteren Ölçütler
 Kaba Doğum Hızı
 Genel Doğurganlık Hızı
 Yaşa Özel Doğurganlık Hızı
 Çocuk/Kadın Oranı
 Ana Ölüm Hızı
 Toplam Düşük Hızı
 İsteyerek Düşük Oranı
 Kontraseptif Yöntem Uygulamaları
 Doğum Öncesi Bakım Alan Gebe Oranı
 Hastanede ve Sağlık Personeli Yardımıyla Yapılan Doğumların Oranı
 Doğum Sonu Bakım Alanların Oranı
 Jinekolojik Hastalık Prevalansı
 Obstetrik Komplikasyonların Görülme Oranı
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 Kadının Statüsü
Bazı Anne Sağlığı Göstergeleri
Kaba Doğum Hızı: Bir toplumun doğurganlık düzeyini belirten, çok duyarlı olmayan
bir ölçüttür. Duyarlı olmamasının sebebi, paydada doğurganlıkla ilişkisi bulunmayan yaş ve
cinsiyetten insanların da bulunmasıdır. TNSA 2013 verilerine göre kaba doğum hızı, binde
17,5 olarak tespit edilmiştir (TNSA, 2013). TUİK 2016 verilerine göre ise Kaba doğum hızı,
2015 yılında binde 17 iken, 2016 yılında binde 16,5 olmuştur (TUİK, 2017).
Genel Doğurganlık Hızı: Doğurganlık çağındaki (15-49 yaş) kadınların bir yılda
yaptığı canlı doğum sayısıdır. Kaba doğum hızına göre daha duyarlıdır. TNSA 2013 genel
doğurganlık hızı kır/kent ve bölgelere göre yer almaktadır. TNSA 2013 verilerine göre Türkiye
geneli genel doğurganlık hızı 2,26’dır. TUİK 2016 verilerine göre ise, genel doğurganlık hızı,
2015 yılında 2,15 çocuk iken 2016 yılında 2,10 çocuk olarak gerçekleşmiştir. Yani, bir kadının
doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2,10 olmuştur (TÜİK,
2017).
Yaşa Özel Doğurganlık Hızları: Kadınlarda doğurganlık döneminde (15-49 yaş)
belirli yaşlardaki doğurganlık düzeyini belirten en duyarlı ölçüttür. Doğurganlık dönemindeki
farklı yaşlardaki doğurganlık boyutunu gösterir. Örneğin; 25-29 yaş grubu için şöyle hesaplanır.
TNSA 2013 ve TÜİK 2017 verileri doğrultusunda yaş gruplarına göre doğurganlık hızı
incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görülmüştür. Bu yaş
grubundaki doğurganlık hızı 2011 yılında binde 125 iken, 2016 yılında binde 133 olmuştur.
Diğer bir ifadeyle, 2016 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 133 doğum
düşmüştür (TÜİK, 2017).
Çocuk/Kadın Oranı: Sağlıkla ilgili kayıtların tutulamadığı ülkelerde nüfus sayımı
sonuçlarına göre elde edilebilecek bir ölçüttür. Duyarlı bir ölçüt değildir. Son beş yıllık
doğurganlık hakkında genel bir fikir vermektedir.
Ana Ölüm Hızı: Anne sağlığı düzeyini belirleyen bir ölçüttür. Bir kadının gebelik
süresince, doğumda ya da gebeliğin sonlanmasından sonraki 42 gün içinde gebeliğin süresine
ve yerine bakılmaksızın gebelik durumunun ya da gebelik sürecinin şiddetlendirdiği bir
nedenden kaynaklanan kadın ölümü göstermektedir. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri yıllığı
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2016 verileri doğrultusunda istatistikî bölge birimler sınıflamasına göre anne ölüm oranı yüz
binde 14,7 olarak verilmiştir.
“Bir toplumun uygarlık düzeyini öğrenmek isterseniz o toplumdaki kadının durumuna
bakınız.” Stuart Miller

2.2. Türkiye’de ve Dünya’da Çocuk Sağlığının Durumu
Bebek ve çocuk ölüm düzeyleri bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin düzeyini ve etkinliğini
değerlendirmek için kullanılan önemli kalkınma göstergeleri olarak kabul edilmektedir. Ayrıca
bebek ölüm hızı, bir ülkedeki sağlık bakım düzeyinin yanı sıra diğer ülkelerle karşılaştırma ve
yıllara göre değişimini izlemek için kullanılan bir standarttır (Çavuşoğlu, 2004). Küresel olarak,
2016 yılında her gün 7000 yenidoğan, toplamda ise 6 milyon yenidoğan ölmüştür. Yenidoğan
ölümleri, beş yaş altı ölümlerin % 46'sını oluşturmaktadır.
Dünya, son yıllarda çocuk ölümlerinin azaltılmasına yönelik önemli ilerlemeler
kaydetmiş ve beş yaş altı ölümlerin toplam sayısı, 1990'da 12,6 milyon iken 2016'da 5.6
milyona düşmüştür. Ölüm nedenleri incelendiğinde tüm ölümlerin yarısında malnütrisyon
(beslenme yetersizliği) önemli rol oynarken güvensiz su, sanitasyon ve hijyen de önemli
faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle, çocuk ölümleri sadece çocuk sağlığı ve refahı
için değil, aynı zamanda “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri”ne yönelik genel bir ilerlemenin
anahtarıdır.
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre yenidoğan ölüm oranları bölgeler bazında
incelendiğinde 2006 yılından günümüze bir azalma gösterse de hâlen Afrika, Doğu Akdeniz ve
Güneydoğu Asya’da hâlâ binde 20’nin üzerinde olduğu saptanmıştır.

2.2.1. Türkiye’de Çocuk Sağlığını Gösteren Ölçütler
Bebek Ölüm Hızı: Çocuk sağlığı düzeyinin en önemli göstergesi bebek ölüm hızıdır.
Bebeklik dönemindeki ölümler ve riskler aynı değildir. Bu nedenle bu dönemdeki hızlar ilk 7
gün, 8-28 gün, 29-365 gün olarak ayrı ayrı hesaplanır.
2013 TNSA verilerine göre bebek ölüm hızı 11’dir. TÜİK verilerine göre ise 2016
yılında ölen bebeklerin %63,9'u 0-27 günlük (neonatal-yenidoğan ölüm) iken ölmüştür
(TÜİK, 2017).
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TÜİK 2016 verilerine göre, bebeklerin %36,1'i 28-364 günlükken (postneonatal ölüm)
yaşamını yitirmiştir (TÜİK, 2017).
Sağlık istatistikleri yıllığından alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı (2016) Genel
Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 5 yaş altı ölüm hızı 11,9 dur. TÜİK verilerine göre ise
2015 yılı 5 yaş altı ölüm hızı binde 12,4 iken 2016 yılında binde 12,1 olarak kaydedilmiştir
(TÜİK, 2017).
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Uygulama Soruları
1)

Her yıl dünyada ortalama kaç kadın hamile kalmaktadır?

2)

Ülkemizde anne ölüm oranları nedir?

3)

Ülkemizde anne sağlığı göstergeleri nelerdir?

4)

Aile planlaması yöntemelerinden en güvenilir olan yöntem hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplumların sağlık düzeyini saptamak için çok sayıda sağlık ölçütü geliştirilmiştir.
Sağlık ölçütleri toplumu sağlık, hastalık ölüm, doğurganlık, sağlık hizmetlerinden yararlanma
ve benzeri yönleri ile tanımlarlar. Sağlık göstergeleri genelde üç tür ölçüm ile ifade edilir.
Bunlar: Oran, orantı ve hızdır. Ülkemizde yapılan epidemiyolojik araştırma sonuçları,
Türkiye’deki ana ölümleri ve kadın sağlığını kötü etkileyen faktörlerin, önlenebilir ve kontrol
edilebilir olduğunu göstermektedir.

Bölüm içerisinde belirtilen anne sağlığını etkileyen

ölçütlerin dikkate alınması bu durumda son derece önem kazanmaktadır. Bebek ve çocuk ölüm
düzeyleri ise bir ülkedeki sağlık hizmetlerinin düzeyini ve etkinliğini değerlendirmek için
kullanılan önemli kalkınma göstergeleri olarak kabul edilmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık göstergeleri genelde üç tür ölçüm ile ifade edilir. Aşağıdakilerden hangisi bu
ölçümlerden biri değildir?
a) Oran
b) Orantı
c) Fark
d) Hız
2) Yenidoğan ölümleri, beş yaş altı ölümlerin …………………’sını oluşturmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) %36
b) %46
c) %56
d) %66
3)

I. Toplumun doğurganlık düzeyini belirtir.

II. Duyarlı bir ölçüttür.
III. TNSA 2013’ e göre hızı binde 17.5’tur.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri kaba doğum hızı ile ilgilidir?
a) I ve II
b) Yalnız II
c) I ve III
d) I, II, III
4)

I. En duyarlı ölçüttür.

II. Farklı yaşlardaki doğurganlık boyutunu gösterir.
III. 25-29 yaşlarında yüksek olduğu saptanmıştır.
Yukarıda verilenlerden hangisi/hangileri yaşa özel doğurganlık hızı ile ilgilidir?
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a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) I, II, III
5) Ana ölüm hızı, bir kadının gebelik süresince, doğumda ya da gebeliğin
sonlanmasından sonraki ……………… gün içinde bir nedenden kaynaklanan kadın ölümünü
gösterir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) 40
b) 41
c) 42
d) 43
6) Aşağıdakilerden hangisi çocuk ölümlerinin nedenlerinden biridir?
a) Malnütrisyon
b) Sonitasyon
c) Hijyen
d) Hepsi
7) Bebeklik dönemindeki ölüm hızları ……… gün, ………. gün ve ……….. gün olarak
ayrı ayrı hesaplanır.
Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) 0-7, 8-28, 29-365
b) 0-7, 15-45, 60-90
c) 0-30, 30-45, 60-90
d) 0-30, 30-90, 365 gün ve üzeri
8) Aşağıdakilerden hangisi anne sağlığını gösteren ölçütlerden biri değildir?
a) Kaba doğum hızı
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b) Yenidoğan/kadın oranı
c) Ana ölüm hızı
d) İsteyerek düşük oranı
9) Ülkelerin sağlık düzeylerini inceleyerek gelişmişlikleri hakkında karar vermek ve
karşılaştırma yapmak için objektif, standart ve sayısal bir takım kriterlere ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu kriterler tüm dünyada …………………… adıyla anılmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a) Sağlık düzeyleri
b) Sağlık dozu
c) Sağlık göstergeleri
d) Sağlıklı yaşam
10) Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığını gösteren ölçütlerden biridir?
a) Bebek ölüm hızı
b) Ana ölüm hızı
c) Kaba doğum hızı
d) Çocuk/ kadın oranı
Cevaplar
1) c
2) b
3) c
4) d
5) c
6) d
7) a
8) b
9) c
10) a
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3. KADIN SAĞLIĞI VE HAMİLELİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Kadın Sağlığı Nedir?
3.2. Kadın üreme organlarının anatomisi
3.3. Döllenme ve Hamilelik
3.4. Doğum Kontrol Yöntemleri
3.5. Adet Döngüsü Anomalileri
3.6. Kısırlık
3.7. Menapoz
3.8. Jinekolojik Kanserler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Menapoz nedir ? Menapoz hakkında kültürel farklılıklar nelerdir?
2) Güncel kısırlık nedenleri ve tedavileri nelerdir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Kadın sağlığı

Kadın sağlığını ve etkenlerini Kitaptaki metinleri okuma ve
kavramak
tekrar yöntemi ile günlük
hayattan
karşılaştırmalar
yaparak

Döllenme ve hamilelik

Döllenmeden başlayarak tüm
hamilelik
süreçlerini,
bebeğin gelişim özelliklerini
kavramak

Doğum kontrol yöntemleri

Erkek
ve
kadın
için Kitaptaki metinleri okuma ve
uygulanan doğum kontrol tekrar yöntemi
metotlarını kavramak

Menapoz

Menapoz sürecini ve türlerini Kitaptaki metinleri okuma ve
kavramak
tekrar yöntemi ile günlük
hayattan
karşılaştırmalar
yaparak

Kitaptaki metinleri okuma ve
tekrar yöntemi ile internet
üzerindeki
görsel
ve
videolardan faydalanarak
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Anahtar Kavramlar
Kadın üreme organlarının anatomisi, döllenme ve hamilelik, doğum kontrol yöntemleri,
kısırlık, menapoz ve jinekolojik kanserler.
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Giriş
Kadınların yaşamları yüzyıllar boyunca değişime uğramıştır. 1900’lerde bir kadının
ömrü sadece 50 yıldı. Şimdi, yeni binyılda, Amerika'da kadınların ortalama yaşam beklentisi
83 yaşında ve bu rakam artıyor. Sadece kadınlar daha uzun yaşamakla kalmıyor, aynı zamanda
yıllar boyunca daha iyi bir yaşam kalitesinin tadını çıkarma ihtimali de ortaya çıkmaktadır.
Ancak bu kadınların kendi bedenlerinden sorumlu olmaları ve kişisel sağlıklarını ve sağlıklarını
nasıl en üst düzeye çıkarabileceklerini anlamaları durumunda mümkün olabilecektir.
Bir kadının sağlığı sadece fiziksel durumuna değil, aynı zamanda mutluluğuna da işaret
eder. Sadece biyolojik faktörlerle değil aynı zamanda iş yükü, beslenme ve stresin etkisiyle de
belirlenir. Bazıları bir kadının sağlığının günümüz toplumunda en önemli konulardan biri
olduğunu iddia edebilir. Bildiğimiz gibi ailelerin ve toplulukların sağlığı, kadınların sağlığına
bağlıdır. Bir kadının hastalığı veya ölümü, çocuklarının, ailesinin ve hatta toplumunun sağlığı
için ciddi ve kapsamlı sonuçlar doğurur. Günümüzde kadınların sağlığı toplumda daha üst
sıralarda yer almakta ve insanlar kadınların erkeklerle aynı hastalıklara sahip olmalarına
rağmen, semptomlarının ve tedavilerinin her zaman aynı olamayacağının farkındalar.
“Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Dünya” sloganı, aile sağlığının koruyucuları olarak
kadınların toplumlarının sağlığını ve genel refahını sağlamada kritik bir rol oynadığı gerçeğini
ortaya koymaktadır. Bununla birlikte kadınların oynadığı birçok rol nedeniyle, sıklıkla kendi
ihtiyaçlarını ihmal ederken, eşlerinin veya çocuklarının sağlıklarına odaklanırlar. Bu nedenle,
kadınların kendi sağlıklarını korumak için zaman ayırmaları zorunludur. Aslında, kadınları
etkileyen birtakım hastalıklar, uygun bakımlarla önlenebilir.
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3.1. Kadın Sağlığı Nedir?
Erkek ya da kadın olmanın hem biyolojik hem de cinsiyete bağlı farklılıkların bir sonucu
olarak sağlık üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kadınların ve kızların sağlığı özel bir endişe
kaynağıdır, çünkü birçok toplumda sosyokültürel faktörlere dayanan ayrımcılık nedeniyle
dezavantajlıdırlar. Örneğin kadınlar ve kızlar, HIV / AIDS'e karşı daha fazla savunmasızlıkla
karşı karşıyadırlar.
Kadınların ve kızların kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün olan en
iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerden bazıları şunlardır:
-

Erkekler ve kadınlar arasındaki eşitsiz güç ilişkileri

-

Eğitim ve ücretli istihdam olanaklarını azaltan sosyal normlar

-

Kadınların üreme rollerine özel bir odaklanma

-

Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddetin bir potansiyel olması veya yaşanılmış
gerçek bir tecrübe olması

Kadın sağlığı denildiğinde önceleri sadece üreme organları ve memeler ile ilgili sorunlar
akla gelirdi. Günümüzde ise kadının fiziksel, sosyal, duygusal ve spritüel yönleri ile bir bütün
olarak değerlendirilmesi gerektiği bilinmektedir.
Üreme sağlığı; üreme sistemi, işlevleri ve süreci ile ilgili sadece hastalık ve sakatlığın
olmaması değil tüm bunlara ilişkin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hâlinin
olmasıdır. Üreme sağlığı aynı zamanda, insanların tatmin edici ve güvenli bir cinsel
yaşamlarının olması, üreme yeteneğine sahip olmaları, üreme yeteneklerini kullanmada karar
verme özgürlüğüne sahip olmaları demektir. Bunlara ilaveten daha açık bir dille üreme sağlığı,
sadece doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası dönemlerdeki kadının sağlığı değil, bir kız
çocuğunun anne karnında yaşamına başladıktan sonra ölünceye kadar geçen süre içindeki tüm
sağlığını kapsamaktadır. Bu nedenle ömrü boyunca, bir kadının sağlık durumu, kendisi, ailesi
ve devlet bütçeleri için önemlidir.

3.2. Kadın Üreme Organlarının Anatomisi
Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.
Dış üreme organlarının hepsine birden vulva denir.
Dış üreme organları


Mons pubis



Labia majör



Labia minör
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Klitoris



Mons pubis: Ergenlik döneminden itibaren kıllar ile kaplanır. Yumuşak yağ ve bağ

dokusundan oluşur. Gevşek bağ dokusu bu bölgede oluşan ödemin anlaşılmasına yardım eder.
Labia majör (Büyük dudaklar): Mons pubisten aşağı doğru uzanan yağ ve bağ dokusu
kıvrımıdır. Damar ve sinir yönünden zengindir. Ergenlikle beraber üzerinde kıllar oluşur.
Labia minör (Küçük dudaklar): Labia majörlerin altında yer alır. Damar ve sinir
yönünden zengindir
Klitoris: Labia minörlerin üstte birleştiği kısımda yer alan uyarı ile sertleşebilen bir
organdır. Damar ve sinir yönünden zengin olduğu için yırtık ve zedelenmelerde çok fazla
kanamalar olabilir.
Vestibül: Labia minörler açıldığında ortaya çıkan üçgen sahadır.
Hymen (Kızlık zarı):Vajinal açıklığı kısmen örten elastik (esneyebilen) bir müköz
membrandır (zar). Üzerinde menstrual kanın (adet kanı) akmasını sağlayan delikler bulunur.
Kızlık zarı bazı kadınlarda iki veya üç delikli olabilirken bazı kadınlarda da çok delikli olabilir.
Hymenin kapalı olduğu imperfore hymen denilen durumlarda menstruel kan akamaz
hymenotomi (hymenin kesilmesi) ile zarın açılması gerekebilir. Kızlık zarı hiç olmayan
kadınlar olabildiği gibi, cinsel ilişki ile yırtılmayan ancak doğumda yırtılabilen elastik kızlık
zarları olabilmektedir.
Bartolin bezleri: Vulvadaki en büyük salgı bezidir. Seksüel uyarılarda bir sıvı
salgılayarak vajinanın kayganlığını sağlarlar.
İç üreme organları
• Overler
•

Uterus

•

Tuba uterinalar

•

Vajina

Overler (yumurtalıklar): Uterusun her iki yanında tuba uterinaların (tüp) fimbrial
uçlarına yakın olarak yerleşmişlerdir. Overler şekil olarak badem görünümündedir.
Overlerin 2 görevi vardır:
Ovulasyon yapmak. (Yumurta hücresinin olgunlaşıp overlerden atılması)
Hormon ifraz etmek (Östrojen ve Progesteron). Her iki hormonunda üreme siklusunun
gerçekleşmesinde önemli görevleri vardır.
Uterus (rahim): Önde mesane (idrar torbası) arkada rektum (kalın barsağın son kısmı)
ile komşuluk yapan rahim normalde öne yatık pozisyondadır. Uterus armut biçiminde, kaslı,
kalın duvarlı, ortalama 7.5 cm uzunluğunda, 3.5 cm genişliğinde, 60 gram ağırlığındadır.
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Gebelikte ağırlığı 1000 grama ulaşır. Uterus 4 bölümden oluşur. Üst bölümünü fundus ve
corpus oluşturur, alt bölümünü ise istmus ve rahim ağzı olarak bilinen serviks oluşturur.
Uterusun dıştan içe doğru üç tabakası vardır. En dışta parametrium, ortada kalın kas tabakası
olan myometrium ve içte de over hormonlarına cevap veren adet görme olaylarının
gerçekleştiği endometrium tabakası yer almaktadır.
Uterusun görevleri: Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak,
embrio olgunlaşıncaya kadar beslenmesini ve korunmasını sağlamak, doğum esnasında bebeğin
ve plasentanın (bebeğin eşi) atılmasını sağlamak, doğumdan sonra plasentanın ayrıldığı
kısımdaki kasların kasılmasını sağlayarak kanamayı kontrol etmek uterusun görevleridir.
Tuba uterinalar (tüpler): Bir çifttir ve uterusun üst yan köşelerine açılan uzun ince tüp
şeklinde oluşumlardır. Üç kısımda incelenir.
İnfindibulum: Overlere en yakın kısımdır. Uçlarındaki saçak çeklindeki oluşumlara
fimbria denir.
Ampulla: Fertilizasyon (döllenme) olayının gerçekleştiği tüplerin orta ve en geniş
kısmıdır.
İsthmus: Tüplerin uterusa en yakın ve en dar parçasıdır.
Tuba uterinalar, ovulasyonla overlerden atılan ovanın (yumurta/dişi üreme hücresi)
uterusa taşınması için bir yoldur. Hareketsiz bir hücre olan ovanın, tüp boyunca taşınmasını
sağlayan mekanizma, tüplerin peristaltik hareketleri ile tüp mukozasındaki siliaların (küçük
tüycükler) uterusa doğru olan yönsel hareketidir.
Vajina: Serviksten (rahim ağzı) vajinal açıklığa kadar uzanan bir kanaldır. Yaklaşık 710 cm uzunluğundadır. Serviks, vajen içine doğru 1cm kadar çıkıntı yapar ve çevresinde bir
boşluk oluşturur. Bu boşluklar ön, arka ve yan forniksler olarak isimlendirilir. Vajina, doğum
kanalı olmasının yanında, menstruel kanın (adet kanı) aktığı ve koitusun (cinsel birleşme)
gerçekleştiği bir kanaldır.
Perine: Anatomik olarak mons pubisten anüse kadar uzanan kısma denir ve bütün dış
genital organları ve bunlara ait adele, fasia, damar ve sinirleri içine alır.
Perine kaslarının görevleri ise pelvik ve abdominal (karında yer alan) organları
desteklemek ve pozisyonlarını muhafaza etmek, defekasyonun (dışkılama) anal kanalda aşağı
doğru itilmesini sağlamak, vajinal ve anal sifinkterlerin hareketini sağlamak, doğum eylemi
sırasında bebeğin başının çıkabilmesi için ihtiyacı olan pozisyonları almasını sağlamak.
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3.3. Döllenme ve Hamilelik
Döllenme dişi hücre ile erkek hücrenin birleşmesi ile meydana gelmektedir. Dişi eşey
hücresi olan yumurta, erkek eşey hücresi olan spermle döllenir veya partenogenetik olarak
uyarılır. Dişi eşey hücresi yumurta, spermleri kendine çekmek için bazı özel kimyasallar
salgılamaktadır. Yumurtanın mukopolisakkrit dış bölümünde oluşan bu kimyasala fertilizin adı
verilir ve her yumurta hücresi de, kendi türüne uygun fertilizin maddesi salgılamaktadır.
Döllenme olması için, genellikle yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde korumasız cinsel ilişki
yaşanması gerekir. Korumasız cinsel ilişki ile vajinaya dolan spermlerden milyonlarcası yer
çekiminin de etkisiyle kadının vajinasından akar giderken yine milyonlarcasının da ölmesine
rağmen her korumasız cinsel ilişki sonucu boşalmada yaklaşık 2000 sperm vajinaya olan
gezintisini başarıyla tamamlar. İşte bu yaklaşık 2000 spermden birisi de yumurtayı döller.
Döllenme işlemi, cinsel birleşmeden yaklaşık bir saat sonra fallop tüplerinin üst
kısmında gerçekleşmektedir. Bunu takip eden bir kaç günün sonunda hücre her 12 – 15 saatte
bir bölünerek fallop tüplerden döl yatağına doğru ilerler. Bu şekilde rahme ulaştığında yaklaşık
100 hücreden oluşmakta ve rahim duvarının yumuşak süngerimsi yüzeyine yerleşmektedir. İşte
tam da bu anda hamilelik gerçekleşmiş olur.
Hamileliğin oluşum süreci ve gelişimini inceleyecek olursak sırasıyla aşağıda yer alan
basamaklar gerçekleşmektedir.
Fertilizasyon (Döllenme): Tuba uterinaların en geniş bölümü olan ampullada
gerçekleşen döllenme olayı ovum ve spermiumun birleşmesi, kromozomların kaynaşmasıdır.
Zigot: 46 kromozomlu yeni hücreye verilen isimdir.
Zigotun cinsiyeti: Zigotun cinsiyet kromozomlarının yapısı spermiumun taşıdığı
cinsiyet kromozomuna bağlıdır. Olgun bir ovumda (dişi yumurta hücresi) daima tek bir X
kromozomu bulunur. Olgun bir spermiumda ise ya X kromozomu ya da Y kromozomu bulunur.
Eğer Y kromozomu taşıyan bir spermium ovum ile birleşecek olursa fertilizasyon sonucu ortaya
çıkan zigotun cinsiyet kromozomunun yapısı XY yani erkek, X kromozomu taşıyan bir
spermium ovum ile birleşecek olursa da zigotun cinsiyet kromozomu XX yani kız olacaktır.
Blastomer: İlk mitoz bölünme sonucu oluşan iki yavru hücreye verilen isimdir.
Marula: 3-4 günlük 16 hücreli yapıya denir.
Trofoblast: Bir grup blastomerin yassılaşıp kenara itilmesi, diğer grup ise kitle hâlinde
kalır (taşlı yüzük). Yüzüğün halkasını oluşturan bölüm plasentayı (bebeğin eşi), yüzüğün taşlı
bölümü ise embriyoyu oluşturur.
Blastosist: 1-2 haftadaki oluşuma verilen isimdir.
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İmplantasyon (Yerleşme): Blastosistin endometriuma gömülmesi ve üzerinin
örtülmesidir. Döllenmiş yumurtanın tuba uterinalardan uterusun içine taşınma süreci yaklaşık
7-10 gün sürer. Döllenmiş yumurtanın (embriyo) rahimin iç tabakası olan endometriuma
yerleşmesine implantasyon adı verilir.
Plasenta: 500 gram ağırlığında 15-25 cm çapında, 2 cm kalınlığındadır. Maternal ve
fetal yüz olmak üzere iki yüzü vardır. Gaz alışverişi, beslenme, eliminasyon (boşaltım), antikor
transferi, koruma, hormon üretimi plasentanın görevleri arasında yer alır. Gebelik süresince
plasentadan, gebelik hormonu olan Human Chorionic Gonodotrop (HCG), gebelikte memeleri
laktasyona hazırlayan Human Plasental Laktojen (HPL), gebeliğin devamını sağlayan
progesteron ve bebeğin sağlık durumunu gösteren östrojen hormonları salgılanır.
Amniotik kese: Gebelikte amniyotik sıvıyı içinde fetüsle beraber saran zardır. Doğuma
yakın ya kendiliğinden ya da doğumu yaptıran kişi tarafından açılır. Doğuma yakın dönemlerde
amniyotik sıvıvnın miktarı 500-1000 ml’dir. Amniyotik sıvı; fetusu travmalardan korur,
fetusun ısı kaybını önler, fetusun rahat hareketini sağlayarak kas-iskelet sisteminin gelişmesine
yardım eder, fetusun simetrik büyümesini sağlar ve doğum eyleminde zarların açılması ile
doğum kanalının aseptik bir sıvı ile yıkanmasını sağlar.
Ovulasyon, fertilizasyon ve implantasyon olaylarından sonra başlayan intrauterin
devreyi embriyonel ve fetal devre olmak üzere ikiye ayırabiliriz.
Embiryonel dönem: İmplantasyondan sonra ilk iki aylık, ya da ilk sekiz haftalık
devredir. Bu devrede hücrelerin hızla çoğalması ile organlar ve sistemler oluşmaya başlar. Bu
nedenle bu devreye organagenezis devresi de denir. Bu dönemde anne adayının radyasyon,
ilaç, enfeksiyon gibi teratojenlere maruz kalması gebeliğin düşükle sonuçlanmasına yada
bebeğin anomalili olarak doğmasına neden olabilir.
Fetal dönem: Bu iki dönem arasında kesin bir sınır olmamakla birlikte, embrio 12.
haftadan sonra fetus ismini alır ve bebeğin doğumuna kadar olan dönem fetal dönem olarak
kabul edilir.
Fetusun gelişimi:
İlk iki hafta: Embriyodaki iki germ yaprağı şekillenmiştir. Endoderm ve ektoderm olan
bu hücre dizileri amnion sıvısının bulunduğu amniotik kese ve besin kesesi arasında uzanır.
Üçüncü hafta: Üçüncü germ yaprağı olan mezoderm, endoderm ve ektoderm arasında
farkl edilir. Ektoderm’den; cildin dış yüzeyi, saç ve tırnaklar, iç ve dış kulağın, burun boşluğu,
ağız ve anüsün örtücü epiteli, sinir sistemi ve salgı bezleri oluşur. Mezoderm’den; kaslar, bağ
dokusu, kemik iliği oluşur. Endoderm’den yutak, dil, bademcik, troid, nefes borusu, ve
akciğerler, mide barsak, mesane, karaciğer ve pankreas gelişir.
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Dördüncü hafta: Embriyonun ölçülerinde hızlı bir büyüme gözlenir. 24. günde kalp
atımı ile koryonik villuslar ve fetus arasında kan dolaşımı başlar. 3. Haftada gelişmeye başlayan
nöral tüpün ön ucundan beyin, arka ucunda spinal kord şekillenir, özefago-trakeal septum
gelişir. Embriyo 5 mm’ye ulaşır.
İkinci ay: Beyin gelişir, baş vücuda göre daha büyük bir görünüm kazanır, iç ve dış
yapıların hızla geliştiği bu dönem, yapısal anormalliklerin ortaya çıktığı bir dönemdir. Beşinci
haftada böbrekler şekillenmeye başlar, dış üreme organların, ilkel biçimde kol ve bacakların,
göz ve burun ve kulakların belirlenmeye başladığı bu ayda embriyonun boyu 4 cm kadardır.
Embrionel devre biter, fetal devre başlar: Embriyonel hayatta oluşan vücut yapıları,
fetal hayatta büyümeye ve olgunlaşmaya başlar. Bundan dolayı fetus birçok teratojene karşı
embriodan daha az risk altındadır. Fetal hareketler başlar, kemikleşme görülür. 12 haftalık
fetusun boyu 9 cm’dir. Baş vücudun 1/3’ini oluşturur.
Dördüncü ay: Fetal hareketler anne tarafından hissedilir. Bu dönemde beyinde çok
sayıda sinir hücresi hızla artar. Kemikleşme yaygınlaşır, barsaklarda mekonyum (bebeğin ilk
dışkısı), vücutta lanuga (ince tüycükler), başta saç görülür. Fetus dörüncü ayın sonunda 16 cm
uzunluğundadır.
Beşinci ay: Kemik iliği artar, fetusun karaciğeri Fe (demir) depolamaya başlar, bebek
doğduktan sonra ilk yılında bu Fe deposunu kullanır. Bu nedenle gebeliğin ikinci yarısında
anneye Fe preparatları verilmelidir. Beyaz, yağlı, peynirimsi görünümündeki verniks kazeoza
tüm vücutta şekillenir. Bu ayda fetus ortalama 25 cm boyunda, 500 gram ağırlığındadır.
Altıncı ay: Akciğerler doğumdan sonra solunum yapabilmesi için gelişimini başlatır.
Anneden geçen immunoglobilin düzeyi yükselir, böylece fetus ve yenidoğan hastalıklardan
korunmuş olur. Kapiller sistem geliştiği için derinin rengi pembedir. Deri altı yağ dokusu
gelişmeye başlar ve cilt kırışıktır. Fetus altıncı ayda ortalama 30 cm uzunluğunda, 700 gram
ağırlığındadır.
Yedinci ay: Alveoller ve alveol etrafında kapiller gelişmiştir. Akciğerlerde oksijen ve
karbondioksit değişimi mümkündür. 28 haftalık fetus yaklaşık 35 cm boyunda, 1000 gram
ağırlığındadır.
Sekizinci ay: Deri kırmızı ve kırışıktır, 40cm uzunluğunda, 1700 gram ağırlığındadır.
Doğarsa yaşama şansı 1/3’tür.
Dokuzuncu ay: 45 cm uzunluğunda, 2500 gram ağırlığındadır, deri altı yağ dokusu
artmıştır, yüzde kırışıklık ve vücutta lanuga azalmıştır, erkek fetuslarda testisler scrotuma iner,
kas tonusu gelişmiştir.
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Onuncu ay: Fetus tam olarak gelişmiştir, bu ayda doğan bebekler yenidoğan olarak
tanımlanır.

3.4. Doğum Kontrol Yöntemleri
Doğum kontrolü, geçici veya kalıcı olarak hamileliği ya da hamile kalma olasılığını
azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlerin, araç gereçlerin ya da ilaçların kullanılmasıdır. Doğum
kontrol yöntemleri, kadınların ve erkeklerin uygulayabileceği birçok farklı uygulamayı
içermektedir. Türkiye’de düşük sosyoekonomi nedeniyle istenmeye gebelik oranları oldukça
yüksektir. Son yıllarda da ülkemizde gebelik önleyici yöntemlerin kullanılması oranı %70’in
üzerine çıkmıştır. Ama hâlâ bireylerin kafasında doğum kontrol hakkında soru işaretleri
mevcuttur. Çiftler hamilelik korunmak için hangi doğum kontrol yöntemini kullanacaklarını
bilemeyebilirler. Onlara yaşam stillerine ve sağlıklarına uygun doğum kontrol yöntemini
seçmeleri konusunda danışmanlık yapmak önemlidir.
Doğum kontrolünde doğal yöntemler, bariyer yöntemler ve hormonal yöntemler
uygulanmaktadır.
Doğal yöntemler: Kadınların yumurtlama dönemlerinde cinsel ilişki yaşaması gebelik
riskini arttırır. Bu yüzden bu günlerden özellikle kaçınmak doğal bir yöntemdir. Vücut ısısı
ölçümü veya LH testi ile yumurtlama dönemi bilinebilir. Başka bir yöntem ise dışarı boşalma
yöntemidir. Erkeğin boşalacağını anladığı zamandan önce kendini çekmesidir. Bir diğer doğal
yöntem ise vajinal duş olarak bilinir. Vajinal duş, ilişkiden sonra spermi almak ve gebeliği
önlemeye çalışmaktır. Elbette doğal yöntemlerin etkisi bariyer ve hormonal yöntemlere göre
azdır. Daha kesin sonuçlar elde etmek için diğer yöntemler tercih edilmelidir.
Bariyer yöntemler:
Prezervatif: Birçok prezervatif düz, güçlü bir yapıya ve ucunda spermin toplanması için
rezervuar uca sahiptir. Bu bölümün görevi spermlerin prezervatif içinde dağılmasını
engellemek ve o noktada toplanmasını sağlamaktır.
Kadın prezervatifi: Hazne içini ve rahim ağzını örterek, cinsel ilişki sırasında erkekten
atılan meni içerisindeki erkek tohum hücrelerinin kadının rahmi içine girmesini önler. Spiral:
2-3 cm boyutunda T şeklinde bir rahim içi aracıdır. Hem hormonal hem mekanik yöntem
beraber kullanılır. Rahim ağzının geçirgenliğini azaltır ya da o bölgeye geçişi engeller.
Hormonal yöntemler: Doğum kontrol hapları hormonal yöntemlerdir. Bu ilaçlar
estrojen (kadınlık hormonu) ve progestojen (yumurtlama hormonu) içerirler ve 21 gün boyunca
hapı içen kadında yumurtlamayı durdururlar. Doğum kontrol hapları, içerisinde bulunan
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hormonlar dışarıdan verildiği için vücudun hormon kontrolünü ele geçirerek yumurtalıklardan
yumurtlama olmasını engellemektedir.
En sık kullanılan doğum kontrol yöntemleri nelerdir?
Kondom (Prezervatif) nedir?
Prezervatif, penisin üzerine bir kılıf gibi geçirilen ince, şeffaf ve çoğunlukla lateks
malzemeden yapılmış bir araçtır. Spermleri içeride tutarak vajinaya ulaşmasını engeller ve
gebeliğe karşı koruma sağlar. Lateks alerjisi bulunan kişiler için, poliizopren malzemeden
yapılmış prezervatifler de üretilmektedir. Prezervatifle korunma, dünyada en yaygın kullanılan
doğum kontrol yöntemlerinden biridir. Aynı zamanda AIDS ve benzeri viral hastalıkların
bulaşmasına karşı da koruma sağladığından ‘güvenli seks’ deyince ilk akla gelenlerdendir.
Kadın prezervatifi nedir?
Kadınların vajinal kanalına yerleştirerek kullanabileceği lateks ya da poliüretandan
yapılmış kese şeklindeki korunma ürünüdür. Femidom (‘female condom’un kısaltması) olarak
da bilinir.
Diyafram nedir?
Gebelikten korunma yöntemi olan diyafram, rahim ağzına yerleştirilerek kullanılan,
lateksten yapılmış, spermlerin rahim içine girmesini engelleyen elastik bir araçtır. Gebelikten
koruma oranı %80 civarındadır. ancak cinsel ilişkiden saatler önce yerleştirilebilmesi, aynı
diyaframın bir yıldan uzun süre kullanılabilmesi ile hesaplı oluşu ve emzirirken de
kullanılabiliyor olması nedeniyle tercih edilir.
Vajinal halka (Nuvaring) nedir?
Vajinal halka, vajinaya yerleştirilen ve burada 21 gün boyunca kalarak gebeliği
engelleyen bir araçtır. İçeriğindeki hormonlar, tıpkı doğum kontrol hapı gibi etki ederek hamile
kalma olasılığını düşürür. Adet döngüsü başlangıcında (Birinci günde) vajinanın derinliklerine
yerleştirilir ve döngünün 21. günü çıkarılır. Bu süre boyunca içeride hissedilmez ve cinsel ilişki
sırasında da herhangi bir rahatsızlık yaratmaz. Doğum kontrol hapı kullanmaması gereken
kişiler, vajinal halka da kullanmamalıdır.
Geri çekilme yöntemi nedir?
İlişki sırasında basitçe vajinanın içine değil de dışarıya boşalarak gerçekleştirilen
korunma yöntemidir. Herhangi bir araç kullanımını gerektirmediği için sıklıkla tercih edilir.
Spermler herhangi bir şekilde rahme ulaşamayacağı için, gebelik oluşması da mümkün olmaz.
Ancak boşaldıktan sonra tekrar vajinaya giren penisin içerisinde bir miktar daha sperm kalmış
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olabilir ve bu spermler de bir şekilde rahme ulaşabilir, o nedenle ikinci kez seks yapılacağı
zaman dikkatli olunmalıdır.
Vasektomi nedir?
Cerrahi bir operasyonla erkeğin sperm kanallarının kapatılması, kısırlaştırılması
anlamına gelir. Vasektomi işlemi sonrasında erkekler doğurganlıklarını kalıcı olarak yitirirler.
Boşalma gerçekleşir ancak meninin içerisinde herhangi bir şekilde sperm bulunamayacağı için
gebelik oluşma ihtimali ortadan kalkmış olur. Geri dönüşü olmayan bir uygulamadır.
Tüp ligasyonu (tüplerin bağlanması) nedir?
Kadınların yumurtalarını taşıyan tüplerin cerrahi işlemle bağlanarak kısırlaştırılması
işlemine tüp ligasyonu adı verilir. Kadınların cinsel işlevleri ya da adet düzenleri herhangi bir
şekilde etkilenmez, yalnızca doğurganlıklarını yitirirler. Geri dönüşü oldukça zor olan bir
yöntemdir.
Doğum kontrol hapı nedir?
Doğum kontrol hapları, kadınların bazı hormonları yapay yollarla almasını sağlayarak
yumurtlamayı ve dolayısıyla gebe kalmayı önleyen ilaçlardır. Adet döngüsünün ilk gününden
itibaren 21 gün boyunca her gün bir tane olacak şekilde alınır. Migren, kalp-damar, tansiyon,
şeker ve benzeri rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğum kontrol hapı kullanmaması gerekir.

3.5. Âdet Döngüsü Anomalileri
Normal âdet döngüsünü yöneten hipotalamus-hipofiz-yumurtalıklar ve rahmin iç
tabakasındaki bir yetersizlik (âdet döngüsünün süresi, kanama süresi ve kanama miktarı) ile
ilgili anormal âdet kanamaları ya da en ağır şekli olan âdet görememe ile sonuçlanır. Bütün bu
değişikliklere düzensiz âdet döngüsü denir. Âdet döngüsü son adet tarihinin ilk gününden bir
sonraki adet tarihinin ilk gününe kadar geçen zamanı ve bu zaman içinde kadın vücudunda
gerçekleşen olayları kapsar. Bir âdet döngüsü kadında genellikle 28 gün sürmektedir. Âdet
döngüsünde 21 ile 35 gün arası normalin alt ve üst sınırlarıdır. Âdet ortalama dört veya beş gün
devam eder ve iki ile yedi gün arası normalin alt ve üst sınırları olarak kabul edilir.
Âdet döngüsünde etkili olan hormonlar:


Hipotalamustan salgılanan gonodotrop releasing hormon (GNRH)



Hipofiz ön lobundan salgılanan folikül stimüle eden hormon (FSH) ve luteinleştirici

hormon (LH)


Yumurtalıklardan salgılanan östrojen ve progesteron hormonu
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Âdet (Menstruasyon) Mekanizması
Rahmin iç duvarının periyodik bir şekilde dökülmesi olan adet üreme çağının
simgesidir. Âdet ile ilgili değişiklikler üreme sistemi hormonlarının etkisi ile rahmin iç
duvarında ve

yumurtalıklarda meydana gelir. Bu yüzden adet

döngüsü ovarial

(yumurtalıklarda) ve endometrial (rahimde) döngü olmak üzere ikiye ayrılır.


1. Ovarial siklus (döngü) (Yumurtalıklarda Dönemsel Değişiklikler)

Ovarial döngüde üç faz bulunur.
Foliküler faz (folikül olgunlaşması): Bu faz ortalama olarak 12-14 gün sürer.
Endometrial döngünün dökülme safhasının sonuna doğru yumurtalıklarda pek çok yeni folikül,
Folikülü Stimüle Eden Hormon (FSH)’ın etkisiyle olgunlaşmaya başlar ve her bir folikül
östrojen salgılamaya başlar, bir folikül diğerlerinden daha hızlı gelişir ve daha fazla östrojen
salgılar. Diğer foliküllerin östrojen salgılaması durur ve küçülme görülür. Folikülden salgılanan
östrojen folikül hücrelerinin içine dolmaya başlar. Folikül içindeki yumurta ana hücresi (oositI)
büyür ve I. mayoz bölünmesini gerçekleştirerek yumurta ana hücresi (oosit II) adını alır. Oosit
II’nin etrafı geçirgen bir zarla kaplanarak Graff folikül (En gelişmiş folikül) adını alır.
Ovulasyon fazı (yumurtlama fazı): Bu faz ortalama olarak âdet döngüsünün 12-14.
günleri arasında meydana gelir. Graff folikül en ince yerinden çatlar ve oosit II beraberinde
folikül hücreleri ve foliküler mai ile beraber yumurtalıklardan atılarak yumurtlama meydana
gelir.
Luteal faz: Ovulasyondan sonraki ilk üç günde geride kalan folikül hücrelerine
kolesterol yığılır ve sarı bir renk alır, bu oluşuma sarı cisim (korpus luteum) denir. Sarı cisimden
progesteron salgılanır. Eğer döllenme olmamış ise, sarı cisim âdetten bir hafta önce gerilemeye
başlar. Bu gerileme fazının sonunda sarı cisim beyaz bir renk alır.
2. Endometrial siklus (döngü):
Döllenen yumurtanın yerleşimi için rahimin iç tabakası hazırlık yapar. Rahmin iç
duvarındaki değişiklikler 3 fazda meydana gelir.
Proliferatif faz (çoğalma, kalınlaşma): Âdetin 5. günü başlar ve 12-13. gününe kadar
devam eder. Yumurtalıklardan salgılanan östrojen rahim iç duvarı epitelinin çoğalarak
kalınlaşmasına neden olur. Bu tabakanın kalınlaşması yumurtlamaya kadar devam eder ve
yumurtlama zamanında rahim iç duvarının kalınlığı yaklaşık 5-6 mm’ye ulaşır.
Sekretuar faz (salgı): Yumurtlamadan âdetin başlangıcına kadar geçen süredir. Âdet
döngüsünün 13-28. günlerini içerir. yumurtalıklardan salgılanan progesteronun etkisi ile rahim
iç duvarı kalınlaşmaya devam eder. Endometrial bezler döllenen yumurtanın gereksinimini
karşılamak için mukus salgılamaya başlar. Bu nedenle bu faza sekretuar faz (salgı fazı) denir.
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Yumurtlamadan sonra 24-48 saat içinde döllenme oluşur. Döllenme olmaz ise sarı cisim geriler,
östrojen ve progesteronun kandaki düzeyleri düşer. Rahmin iç duvarının fonksiyonel tabakası
geriler ve kanlanamama (iskemi) görülür. Rahim iç duvarı kanamaya hazır hâle gelir.
Menstrual faz (âdet görme): Yumurtlama sonrası yumurta hücresi (ovum) döllenmez
ise sarı cisim geriler, östrojen ve progesteron hormonunun seviyesi azalır. Rahimin iç
tabakasına kan akımı azalır. Kanlanamama sonucu hücreler ölür. Rahim iç duvarının derin
tabakalarına kan sızar. Böylece döllenen yumurta için hazırlanan rahimin iç tabakası vajinal
yoldan kanayarak dışarı atılır.
Menstrual düzensizlikler
Normal siklusu yöneten hipotalamus-hipofizovaryum fonksiyon ünitesinin her
basamağındaki bir yetersizlik anormal siklus kanamalarıyla ya da amenore ile sonuçlanır.
Bütün bu değişikliklere düzensiz sikluslar denir. Siklus anomalilerine en çok âdetin ilk
başladığı yıllarda, menopoz öncesinde, doğum ve düşüklerden sonra rastlanır.
Menstrual düzensizlikler Normalde menstruel siklus 28 günlük periyotlar hâlinde
olmaktadır. Klinik olarak 28 + 4 gün olan sikluslar normal kabul edilir. Yine menstruasyonun
4 + 2 gün devam etmesi normal kabul edilir. İki günden az ve yedi günden daha fazla süren
menstruasyon patolojik olarak kabul edilir. Her menstruasyonda kaybedilen kan miktarı
ortalama 50-100 ml arasında değişmektedir. Klinik olarak bu değerlerin dışında tarif edilen
menstrual sikluslar, düzensiz siklus olarak kabul edilir. Menstrual düzensizlikler ve düzensiz
sikluslar şu başlıklar altında toplanır:
• Amenore
• Hipermenore
• Oligomenore
• Polimenore
• Hipomenore
• Menoraji
• Metroraji
Bu düzensizlikler, organik ve hormonal nedenlere bağlı olabilir. Organik kökenli âdet
düzensizlikleri, üreme organları ile ilgili çeşitli problemlerden kaynaklanır (Uterusta myom,
polip, tümör veya over kisti) Yaklaşık %25 sıklıkla görülür. Yalnızca hormonal problemlere
bağlı âdet düzensizlikleri ise yaklaşık %75 sıklıkla görülür.
Amenore : Pubertenin tamamlandığı yaş sınırı olan 16 yaşına kadar menstrüel siklusun
başlamaması veya başlayan siklusun ortadan kalkması ya da 3–4 aylık aralarla gelmesine
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amenore denir. Siklus bozukluklarının en ağır şekli olarak kabul edilir. Amenore bir hastalık
değil jinekolojinin hemen her alanını ilgilendiren ve pek çok nedeni olan bir belirtidir.
Amenoreler primer ve sekonder olarak ikiye ayrılır.
17–18 yaşında âdetin hiç başlamamasına primer amenore, başladıktan sonra ortadan
kalkmasına veya 3–4 aylık aralarla gelmesine sekonder amenore denir.
Primer amenore daha çok konjenital anomalilerle ilgilidir ve tedavisi olmayabilir.
Sekonder amenore ise çoğunlukla gebelik, stres veya kilo kaybına bağlıdır ve tedavisi vardır.
Etyolojilerine göre amenoreler, fizyolojik ve patolojik olmak üzere iki büyük gruba ayrılır.
Fizyolojik Amenore: Kadınların bazı dönemlerde normal olarak âdet görmeme
durumları vardır. Bu âdet olamama durumlarına fizyolojik amenore veya normal amenore adı
verilir; Puberteden önceki amenore, Gebelik esnasındaki amenore, Laktasyon (emzirme)
devrindeki amenore, menopozda görülen amenore (Fizyolojik amenoredir, tedaviye gerek
yoktur.). Bu dönemlerde âdet görmemenin sebebi ovulasyonun olmamasıdır.
Patolojik Amenore: Fizyolojik bir nedeni olmayan her amenore, patolojik amenore
olarak kabul edilir. Patolojik amenoreler iki grup altında toplanabilir: Fonksiyonel amenore,
Organ menşeili amenoreler.
Fonksiyonel amenore: Ağır, akut ve kronik hastalıklar (kızıl, tbc, diyabet vb.), korku,
üzüntü, ızdırap, aile içinde ölüm, boşanma, ruh hastalıkları gibi çevresel ve psişik faktörler,
aşırı zayıflama rejimleri, psödosiyezis (yalancı gebelik) gibi çeşitli durumlar fonksiyonel
amenoreye neden olabilmektedir.
Organ menşeili amenoreler: Periferik amenoreler, ovaryal amenoreler, santral
amenoreler olmak üzere dört grupta incelemek mümkündür.
Periferik amenoreler: Vajina, servix ve uterus ile ilgili amenorelerdir. Vaginanın
olmaması, embriyonel gelişme hatası olarak hymen deliğinin olmaması (atresiya hymenalis)
ameneroye neden olur. Atresia hymenaliste menarştan itibaren uterustan gelen kanın önce
vajinada (hematokolpos), sonra uterus içinde (hematometra), daha sonra da tubalarda
(hematosalpinks) toplanması söz konusudur. Serviksin konjenital atrezisi ya da iltihaplar,
koterizasyon, konizasyon gibi işlemlerden sonra tıkanarak atrezi oluşmasında âdet kanı dışarı
akamaz ve amenore görülür. Uterusun konjenital (doğuştan) olarak olmaması, yetersiz gelişmiş
olması, endometriumda geçirilmiş iltihabi durumlar veya derin kürtajlardan sonra yapışıklık
olması (Asherman sendromu) gibi nedenler amenoreye neden olur.
Ovaryal amenoreler: Overlerin olmaması veya yetersiz gelişmesi sonucunda
gonadotrop hormonlara cevap veremez. Ovaryum tümörleri, kistleri, iltihapları amenore
yapabilir. Kesin teşhis için ovaryal biopsi uygundur.
Santral amenoreler: Hipotalamus ve hipofiz nedenli amenorelerdir. Eş ölümü, ayrılma,
göçler gibi çeşitli psişik faktörler hipotalamus fonksiyonuna etki ederek FSH ve LH'nin
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sekresyonunu bozar. Hipotalamusta tümör, iltihap, travma gibi organik bir bozukluk varsa
amenore görülür.
Disregülatorik amenoreler: Endokrin bozukluklar sonucu meydana gelen
amenorelerdir. Özellikle tiroid ve böbreküstü bezi fonksiyon bozukluklarında amenoreler
oluşabilir. Aşırı troid salgılaması veya yetersizliği, âdet düzensizliği ve amenore yapabilir.
Androjenin aşırı dozda salgılanması hipofizden FSH ve LH'nin salınımını bozarak overlerden
östrojen ve progesteron salınımına engel olur. Sonuçta amenore görülür. Âdet gecikmesi olan
normal üreme çağındaki bir kadında ilk yapılması gereken şey gebelik testidir. Gebelik
olmadığı tespit edildikten sonra âdet gecikmesine neden olan durumla ilgili ayrıntılı muayene
ve laboratuvar tetkikleri yapılır. Amenore tedavisi için hormonal tetkikler yapıldıktan sonra
sonuca göre tedavi planlanır.
Hipermenore: Âdet kanamasının hem miktarı hem de süresinin uzun olmasıdır.
Hipermenerode bir menstruasyon sırasında kaybedilen kan miktarı 150 ml’den fazladır.
Anemiye yol açabilir. Uterus myomları, iltihap, polip, endometriosis gibi genital sebeplerden
olabileceği gibi koagülasyon (pıhtılaşma) bozukluğu, trombositopeni gibi kan hastalıkları,
hipertansiyon, arterial ve venöz staz, kalp, akciğer ve damar hastalıkları da buna neden olabilir.
Hipermenore şiddetli ve uzun kanamalarda hormonal tedavi için androjen, östrojen, ve
progesteron kullanılır. Anemiye karşı gerekli tedaviye başvurulur. Tedaviden sonuç
alınamıyorsa 40 yaşını geçmiş hastalarda histerektomi düşünülür.
Hipomenore: Âdet döneminde kaybedilen kan miktarının 20 ml’den az olması
hipomenore olarak kabul edilir. Çok doğum yapanlarda, androjen fazlalığında, derin
kürtajlardan sonra hipomenore görülür. Bu durum, menarştan itibaren (primer) mevcut
olabileceği gibi âdet bir süre normal seyrettikten sonra ani veya yavaş yavaş azalarak da
(sekonder) meydana gelebilir. Nedene yönelik tedavi yapılır.
Oligomenore: Siklus süresinin 35 günden fazla olmasıdır. Oligomenorede kanama
miktarı normaldir. Âdetler 5-7 haftada bir veya 2-3 ayda bir görülebilir. En çok puberte ve
klimakteryum devrelerinde görülür. Ovulasyonlu sikluslarda tedaviye gerek yoktur, gebe
kalabilirler.
Polimenore: Kanama miktarı normal olup 21 günden az aralıklarla âdet görülmesidir. •
Polimenorede ya folikül fazı kısadır ya da korpus luteum fazı kısadır. Kısırlık tedavisi için hangi
siklus fazının kısalmış olduğu tespit edilip ona göre hormonal tedavi verilir.
Menoraji: Düzenli aralıklarla gelen kanamanın aşırı miktarlarda olmasıdır. Menorajide
siklus süresi normal fakat kanama süresi ve miktarı fazladır. Bu durum anemiye neden olabilir.
Myom, polip, endometriozis gibi organik bozukluklar, pıhtılaşma bozuklukları ve hormonal
bozukluklar menoraji nedeni olabilir. Tedavi nedene yönelik yapılır.
Metroraji; İki menstruasyon arasında herhangi bir zamanda, kısa veya uzun süren,
miktarı az veya çok olan kanamalardır. İltihap, tümör gibi sebepler ve ağır over fonksiyon
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bozuklukları metrorajiye neden olur. Probe (tanısal) kürtaj yapıldıktan sonra kesin tanı konarak
tedavi planlanır.
Dismenore: Aşırı ağrılı âdet görmeye dismenore denir. Âdet sancısı alt karın bölgesine
lokalize olup bel, sırt ve bacaklara da yayılabilir. Ağrı genellikle âdet başlamadan bir gün önce
başlar. Özellikle âdetin ilk günü çok şiddetlidir ve en çok 2-3 gün sürer. Âdet sancısı olan
kadınlarda aynı zamanda bulantı, baş ağrısı, kabızlık veya ishal gibi yakınmalar da olabilir.
Âdet sancısına neden olabilecek altta yatan herhangi bir hastalık saptanmaz ise bu duruma
primer dismenore denir. Genellikle ilk âdet kanamalarından itibaren başlar ve ilerleyen yaşla
birlikte veya gebeliklerden sonra şiddeti azalır. Kadın genital organlarının hastalığına bağlı
olarak sonradan ortaya çıkan dismenoreye sekonder dismenore denir. Âdet döneminde oluşan
sancının nedeni, uterustaki dolaşımın azalması ve âdet kanının atılması için uterusta oluşan
kasılmalardır. Uterustan salgılanan prostaglandin sinir uçlarını uyararak ağrı hissetmeye sebep
olur. Uterusun ileri derecede geriye dönük olması ve servikal darlık dismenore yapan
sebeplerdendir. Böyle durumlarda uterusun kasılarak kanı dışarıya atmaya çalışması ağrıya
neden olmaktadır. Sekonder dismenore özellikle endometriozisin belirtileri arasındadır.
Myomlar, uterus ve tüplerin iltihabi hastalığı (PID) ile RİA kullanımı da sekonder dismenorenin
diğer nedenleri arasında sayılabilir. Ayrıca servisit ve geçirilmiş kürtajlara bağlı daralmalar da
âdet kanının dışarıya akmasını engelleyerek dismenoreye yol açabilir. Sekonder dismenorede
tedavi nedene yönelik yapılır. Primer dismenorelerin %25'inde hiçbir tedavi gerekmez. Nonsteroid anti inflamatuar (NSAİ) grubuna giren ağrı kesiciler verilebilir. Ağrı kesicilerin
kullanımına âdet başlamadan bir gün önce başlandığında etkileri daha iyi görülür. Ağrı
kesicilere rağmen ağrı kesilmezse doktor istemine göre doğum kontrol hapları kullanılabilir.
Doğum kontrol hapları ile ovulasyon baskılanarak etkili bir tedavi sağlanabilir.
Juvenil Kanamalar (Gelişme Dönemine Ait Kanamalar): Kız çocuğunda puberte öncesi,
pubertede veya puberteden sonra bazen ilk menstruasyonda bazen de daha sonra ortaya çıkan
patolojik kanamalara juvenil kanamalar denir. Juvenil kanamalarda anovülasyona bağlı olarak
yüksek doz östrojen salgılanır. Hormonal disfonksiyon, endometrial polipler, pıhtılaşma
faktörlerinde bozukluk, endometrit gibi çeşitli hastalıklar juvenil kanamalara zemin hazırlar.
Juvenil kanamalar, hormonal bozukluğa bağlı ise progesteron ile tedavi edilir. Ancak organik
bir lezyona veya kanama bozukluğuna bağlı ise nedene yönelik tedavi planlanır.
Premenstruel Sendrom: Yalnız ovulasyonlu sikluslarda görülen, 30 yaşından sonra
sıkça rastlanan, kanamadan yaklaşık 5-7 gün önce başlayan ve âdet kanaması ile son bulan
fiziksel ve ruhsal şikayetlerin hepsine birden premenstruel sendrom denir. PMS’da en sık
görülen şikâyetler üç büyük grupta toplanır:
• Su-tuz tutulmasına bağlı semptomlar: Karında, memelerde gerginlik, ağrı, bacaklarda
ödem, kilo alma…
• Nöro-vejatatif semptomlar: Baş ağrıları, baş dönmesi, bulantı, kolay yorulma,
taşikardi…
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• Psişik semptomlar: Huzursuzluk, uykusuzluk, sinirlilik, depresyon, alınganlık,
ajitasyon, sıcak basmaları, ciltte yağlanma ve sivilcelenme…
Âdet öncesi gerilimin nedenleri tam olarak bilinmemekle birlikte âdet periyodu boyunca
hormonlardaki değişikliklere bağlanmaktadır. Kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen ve her
ay görülen bir grup yakınmalar, kadının kendine olan güvenini yitirmesine ve yaşam kalitesinin
olumsuz yönde etkilenmesine neden olabilir. Premenstruel sendromun nedeni tam
bilinmediğinden kesin olarak tedavisi de yoktur. Tedavide temel prensip ovulasyonu
baskılayarak kanda oluşan hormon değişikliklerini ayarlamaktır. Bu amaçla en çok doğum
kontrol hapları kullanılmaktadır. Özellikle âdet öncesi dönemlerde şeker, kırmızı et, cips, fast
food ürünleri, alkol, kafeinli gıdalar ve donmuş yağ tüketiminin azaltılması; yeşil sebze, meyve,
bakliyat tüketiminin arttırılması ve kalsiyumdan zengin bir diyet tavsiye edilir. Premenstruel
sendrom nedeni ile baş, bel, bacak veya kasık ağrısının ön plana çıktığı durumlarda doktor
önerisine uygun ağrı kesiciler kullanılabilir. Ancak salisilik asit (aspirin), âdet kanamasını
arttırabileceği için bu dönemde kullanılmamalıdır. İleri düzey psikolojik problemler yaşayan
kişilerde hipnoz tedavileri ve psikolog desteği sağlanabilir.
Disfonksiyonel Uterus Kanamaları: Disfonksiyonel uterin kanama, hormonal
mekanizmalar sonucu oluşan ve uterustan kaynaklanan anormal vajinal kanama olarak
tanımlanabilir. Hormonal dengenin bozulduğu bazı hâllerde fazla ya da az, lekelenme tarzında
veya beklenilmedik kadar kısa ya da uzun kanama olabilir. Bu tip düzensiz kanamalar
disfonksiyonel ya da anormal uterin kanamalar olarak adlandırılır. Disfonsiyonel uterin kanama
tanısı; öykü, fizik muayene ve diğer yardımcı tanı yöntemleri ile özellikle endometrial biyopsi
ile konur. Uygun tedavi ve takip planı; ovülasyonun olup olmamasına, endometrial kalınlık ve
üreme fazına, Kanamanın miktarı ve süresine, Yaş ve doğurganlık durumuna göre her hasta için
ayrı ayrı oluşturulur. Beş farklı hormonal durum disfonksiyonel uterin kanamaya neden olabilir;
Progesteron ve östrojen çekilme kanaması: Perimenapozal hastalara verilen replasman
tedavileri ve doğum kontrol haplarının kullanımı kesildiği zaman progesteron ve östrojen
çekilme kanaması görülür.
Östrojen çekilme kanaması: Ovulasyon öncesi östrojen seviyelerindeki hafif düşme,
bazı aylarda lekelenme tarzında kanamalara neden olabilir. Tek başına östrojen tedavisi verilen
bir kadının ilacı kesilirse yine östrojen çekilme kanaması olur.
Progesteron çekilme kanaması: Korpus luteumun cerrahi olarak çıkarılması veya
dışarıdan ilaç olarak progestin verilmesi ve sonra ilacın kesilmesi sonucunda bu tür kanama
şekli görülebilir.
Östrojen yıkılma kanaması: Hem yüksek hem düşük düzeyde östrojenik ortamda
yıkılma kanaması olabilir. Düşük doz östrojenli doğum kontrol haplarında uzun süreli ama
lekelenme tarzında hafif uterin kanamanın görülmesi, verilen östrojen dozunun yetersiz
olmasına bağlıdır. Yüksek östrojen seviyeleri ve uzun süreli tek başına östrojen etkisi,
endometriumu fazlaca kalınlaştırır. Menstruel kanama gecikir ve arkasından aşırı ve ani uterin
kanama başlar.
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Progesteron yıkılma kanaması: Diğer kanama tiplerine göre daha az görülen
progesteron yıkılma kanamasına, tek başına progestin içeren oral kontraseptif , Norplant ve
Depo-provera kullanan kadınlarda rastlanılmaktadır. Disfonksiyonel uterin kanamalarda tedavi
şekli, kanamanın miktarı ve nedenine göre değişir. Anormal uterin kanamalarda veya
anovulatuar sikluslarda, östrojen ve progesteron hormonları içeren doğum kontrol hapları
kanamaları azaltabilir ve düzenli hâle getirebilir. Ağır kanamalar, yüksek dozda östrojen ya da
progesteron içeren ilaçlarla tedavi edilebilir. Kanama daha da şiddetli ise hastaneye yatarak
tedavi gerekebilir. Hormonal tedavi başarılı olamazsa tanı amaçlı küretaj bu tip şiddetli
kanamaları durdurabilir. Bu tedavi yönteminde dejenere olmuş endometriumun cerrahi olarak
dökülmesi sağlanarak yerine daha sağlıklı bir endometriumun gelmesi amaçlanır.

3.6. Kısırlık
Kısırlık (infertilite): Çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen bir yıl içinde gebelik
gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Bu süre yaşı daha genç olan çiftlerde daha uzun olabilir.
Kadınlarda yaş 35’in üzerinde ise ve muayene geçmişinde kısırlıkla ilgili bulgular varsa
araştırmaya vakit kaybetmeden başlanmalıdır.
Her 100 çiftten 15-20’sinde görülen kısırlık (infertilite) yaş ilerledikçe daha sık
görülür. İnfertilite, üreme sistemi ile ilgili bir sağlık sorunudur. Tek bir sebebe bağlı olabildiği
gibi birkaç faktörün kombinasyonu ile de gerçekleşebilir.
İnfertilitenin üstesinden gelebilmek için güvenli ve etkili birçok tedavi yöntemi
bulunmaktadır. Bu tedaviler çiftlerin bebek sahibi olma şansını artırmaktadır.
Kısırlığın nedeni, kadına veya erkeğe ait olabileceği gibi %10-15’lik hasta grubunda
tüm araştırmalara rağmen hala bir neden bulunamamaktadır.
Kısırlık Nedenleri: Genelde düzenli olarak haftada 2-3 kez birlikte olan her 100 çiften
85'i bir yıl içinde gebe kalmakta ve kalan 15 çiftin büyük çoğunluğu da ikinci yılda tedaviye
gereksinim duymadan gebe kalabilmektedir.
Ancak kadınlar yaşlarının ilerlemesi ile birlikte doğurganlık şanslarını ciddi olarak
kaybederler. Bu azalış 32-35 yaşlarına kadar çok belirgin olmasa da özellikle 38 yaşından
itibaren hızla kendini belli eder ve 40'lı yaşlara gelindiğinde ise %75'e varan fertilite kayıpları
gözlenmektedir.
Bu açıdan 35 yaşını geçmiş ve altı ayın üzerinde kısırlık problemi olan
kadınların jinekolojik değerlendirmeleri geciktirilmeksizin yapılmaktadır. Erkeklerde yaşın
fertiliteye etkisi kadınlarda olduğu kadar belirgin değildir.
İnfertilite (kısırlık) nedenleri erkek ve kadınlar olarak ele alınmaktadır.
Erkeklerde İnfertilite (Kısırlık): Pek çok faktör zayıf dölleme yetisine sebep olabilir.
En çok rastlanan erkek kısırlığı sebepleri anormal sperm üretimi, fonksiyonu ve sperm
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morfolojisinde bozukluktur. Genel yaşam tarzı bu faktörleri etkileyebilmektedir. Erkeklerde
infertilite (kısırlık) sebepleri şunlardır:
-

Sperm sayısının ve hareketinin azalması
Spermin yapısal problemleri
Menide hiç sperm hücresinin olmaması (Azospermi)
Kanal tıkanıklıkları
Spermin dışarı çıkmaması (mesaneye boşalması)

Hormonal nedenler:
-

Doğumda ya da doğumdan sonra gerçekleşen inmemiş testis
Çocukluk çağında geçirilen ateşli hastalıklar, ergenlikte kabakulak gibi
hastalıklar

Genetik hastalıklar:
-

Varikosel (testise giden damarların genişlemesi)
Sifiliz, gonore gibi hastalıklar
Cinsel fonksiyon bozuklukları (sertleşme ve erken boşalma gibi)
Şeker hastalığı
Geçirilmiş kanser tedavisi
Enfeksiyonlar
Testosteron eksikliği
Aşırı sigara ya da alkol tüketimi
Stres

Azospermi meni örneğinde hiç sperm olmamasıdır. Azospermi erkekte spermin geçtiği
kanalların tıkanıklığına bağlı olan ve olmayan olmak üzere iki grupta incelenir:
Tıkanıklığa bağlı azospermi, doğuştan sperm kanallarının bir bölümünün eksikliği,
genital enfeksiyonlar ya da cerrahi girişimler sonrası oluşur. Bu durumlarda sprem kanallarının
açılması için cerrahi girişimler yapılabilir.
Tıkanıklığa bağlı olmayan azospemiler ise genetik bozukluklar, testislerin doğuştan
yukarıda kanallarda kalması ve testis torsiyonu gibi nedenlere bağlı olarak gelişebilir.
İki durumun tedavisinde cerrahi yolla sperm elde edilir ve sonrasında dölleme işlemi
için mikroenjeksiyon yöntemi uygulanır.
Kadınlarda İnfertilite (Kısırlık): Kadınlarda görülen infertilitede en sık rastlanan
sebepler arasında tüp tıkanıklığı, endometriozis (çikolata kisti), yumurtlama bozuklukları,
polikistik over sendromu, erken menopoz gibi nedenler bulunmaktadır. Kadınlarda kısırlık
nedenleri şunlardır:
-

Tüplerde tahribat veya tıkanıklık
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-

Düzensiz adet döngüsü
Azalmış yumurtalık rezervi
Fallop tüplerinin tıkanıklığı ya da yapışıklığı
Geçirilmiş enfeksiyonlar ya da karın içi operasyonlar

Endometriozis: Rahim iç tabakasında bulunan ve her ay adet kanaması şeklinde dışarıya
dökülen endometriumun vücutta rahim dışında bir yere yerleşmesi ve yumurtalık, rahim veya
fallop tüplerin fonksiyonunu etkilemesi olarak tanımlanır.
Yumurtlama Bozuklukları
-

Yüksek prolaktin seviyesi

- Polikistik over sendromu (PCOS): Bu durumda vücut çok fazla androjen hormonu
üretir, bu da yumurtlamayı etkiler. Polikistik Over Sendromu insülin direnci ve obezite ile de
ilgilidir.
-

Erken menopoz

-

Rahim miyomları: Miyomlar rahim duvarında yer alan iyi huylu tümörlerdir.

- Karın içi yapışıklık: Pelvik enfeksiyon, apandisit, karın veya pelvik operasyon
sonrası oluşan yapışık dokulardır.
- Tiroid problemleri: Tiroid bezindeki aksaklıklar (çok fazla veya çok az tiroid
hormonu salgısı gibi), adet döngüsünü etkileyerek infertiliteye (kısırlık), neden olabilir.
- Kanser öyküsü ve kanser tedavisi: Özellikle kadın üreme sisteminde meydana gelen
kanserler kısırlığa yol açabilirler. Radyoterapi ve kemoterapi de kadının üreme becerisini
etkiler.
- Diğer tıbbi durumlar: Geç ergenlik, adet olamama, karaciğer rahatsızlığı, diyabet
gibi rahatsızlıklar da kadında kısırlığa neden olabilir.
-

Kafein alımı: Aşırı kafein tüketimi de infertiliteye yol açabilir.

-

Obezite

-

Aşırı sigara ve alkol tüketimi

Bazen doğurganlık birden fazla faktöre bağlı azalırken bazen de infertiliteye hiçbir
neden bulunamayabilir.
İnfertilite tedavisi: İnfertilite nedenleri çok karmaşık olduğu için tedavisi de
karmaşıktır. Tedaviden önce nedeni anlamak uzun zaman alabilir. Sadece bir neden olmayıp
birden çok neden olabilir. Neden birden çok olduğunda tedavi de güçleşir. Sorun giderilerek
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(tüplerin tıkalı ise açılması, hormon tedavisinin verilmesi vb.) doğal yolla gebe kalması
planlanır. Bütün bu uğraşılara rağmen gebe kalamayacağı anlaşılan kadınlara infertilite tedavisi
yapılır. İnfertilite tedavisi öncelikle nedene göre planlanır. İnfertiliteye neden olduğu düşünülen
belli bir anatomik veya fizyolojik sorun varsa ortadan kaldırılır. İnfertilite eğer yumurtlama
sorununa bağlı olarak gelişmişse tedavide yumurtlamanın sağlanması üzerinde durulur. Bunun
için ilaç (hormon) tedavisi yapılır. Rahim ve tüp anomalileri, özel cerrahi tekniklerle tedavi
edilir. Pelvisin enflamatuvar hastalıklarına bağlı ortaya çıkan pelvik yapışıklıklar mikrocerrahi
yöntemi ile düzeltilebilir. Yardımcı üreme teknikleri, kendiliğinden gebelik elde edemeyen
çiftlerin, gebelik elde edebilmeleri için yapılan tüm işlemleri içeren ileri tekniklerdir.
Yardımcı üreme teknikleri:
•

Kontrollü olarak yumurtalıkların uyarılması (ilaç tedavisi)

•

Yumurta alınması işlemi

•

Aşılama tedavisi

•

Embriyo nakli

•

Tüp bebek

3.7. Menapoz
Menstruasyonun bitişi olarak kabul edilen menopoz; kadınların hormonal, fizyolojik ve
psikolojik değişiklikler yaşadığı bir dönemdir. Menopoz döneminde değişen hormonal
dengelerde en önemli etki östrojen hormonuna aittir. Azalan östrojen düzeyi çok sayıdaki
semptomatik ve asemptomatik durumlardan sorumlu tutulur. Bugün bazı ülkelerde, kadınlar
için beklenen yaşam süresinin 80 yıl, menopoz yaşının 50 olduğu düşünülürse menopozda
geçecek 30 yılda yaşam kalitesinin korunabilmesi önem kazanmaktadır. Kadınlar yaşamlarının
önemli bir kısmını menopoz ve sonrası dönemde geçirmektedirler.
Kadınların yaşam evreleri literatürde çocukluk, ergenlik, cinsel olgunluk, klimakteryum
ve yaşlılık olmak üzere beş dönemde incelenmektedir. Bu dönemlerin her biri kendi içerisinde
farklı gelişimsel özelliklerin yanı sıra fizyolojik, mental ve hormonal farklılıkları da
içermektedir. Halk arasında yaygın olarak bilinen menapoz aslında klimakteryum evresinde yer
alan bir değişim süredir. Klimakteryum Yunanca ‘klimakterikoz’ kelimesinden türetilmiş bir
kelime olup ‘merdiven basamağı’ anlamına gelmektedir ve kadın hayatında önemli bir dönemi
tanımlar. ‘Klimakteryum Dönemi’ kadının cinsel olgunluk döneminden sonraki yumurtalık
fonksiyonlarındaki gerilemeye bağlı hormon yapımının ve üreme kapasitesinin azaldığı yaşam
dilimidir. Klimakterik dönem 40- 45 yaş civarında başlar ve yaşlılık döneminin başlangıcı
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olarak kabul edilen 65 yaşa kadar devam eder. Klimektaryum dört evreden oluşmaktadır.
Bunlar:
Premenopoz evresi: Klimakteryumun ilk fazıdır. Bu evrede adet düzeni bozulmaya
başlamıştır ve yumurtlamanın olmadığı adet kanamaları nedeniyle üreme yeteneği ve gebelik
şansı azalmıştır. Menopozdan 2-6 yıl önceki evre olarak kabul edilmektedir.
Menopoz: Kelime anlamı olarak adet kanamasının kesilmesi (menapause; mena=ay,
pause=durma) anlamına gelmektedir. Menopoz kadınların üreme çağının bittiği, yumurtalık
fonksiyonlarındaki gerileme nedeniyle üreme yeteneğinin kaybolduğu çağa geçtiği bir yaşam
dönemidir. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) tanımına göre menopoz, yumurtalık aktivitesinin
yitirilmesi sonucu adet kanamasının kalıcı olarak sonlanmasıdır. Bir yıl süreyle adet olmayan
kadınlarda menopozun başladığı kabul edilmektedir. Menopoz yaşı ortalama 45- 55 olmakla
birlikte 40 yaş civarında da görülebilmektedir. 60 yaşına kadar adet devam eden kadınlara da
rastlanmıştır. Ülkemizde menopoz aralığı 45-48 yaş civarındadır.
Perimenopoz evresi: Perimenopoz, menopoz ve menopozdan sonraki ilk bir yılı
kapsamaktadır. Hormon seviyeleri ciddi şekilde düşer. Kişideki yakınmaların yoğun olduğu bu
dönemde en çok sıcak basması, gece terlemesi, yorgunluk, huzursuzluk, unutkanlık, baş ağrısı
gibi şikâyetler görülmektedir.
Postmenopoz evresi: Menopoz sonrası bir yıldan sonra yaşlılık dönemine kadar geçen
evredir. Bu dönemde yumurtalık fonksiyonları tamamen durmuş ve üreme yeteneği tamamen
ortadan kalkmıştır. Yumurtalık hormonlarındaki ciddi azalmaya bağlı osteoporoz gibi
belirtilerin oluştuğu dönemdir.
Menopoz, doğal menopoz, erken menopoz ve cerrahi menopoz olmak üzere üç
şekilde ortaya çıkabilir. Menopoz ve klimektaryum döneminde kadınlarda ortaya çıkan
belirtiler ise,
Âdet düzeninde olan değişiklikler: Klimakterik dönemde en yaygın görülen
değişikliklerden biri âdet düzenindeki değişimlerdir. Âdet kanamasında uzama- kısalma, âdet
aralıklarında uzama kısalma görülmektedir.
Duygusal değişiklikler: Menopoza ilişkin duygusal belirtiler, depresif ruh hâli, sinirlilik,
çabuk kızma, olaylara karşı hassasiyet, özgüvende azalma, kaygı, unutkanlık, karar vermede
güçlük yaşama, uykusuzluk, yorgunluk hissi, cinsel istekte azalma, baş dönmeleri, dikkat
toplamada güçlük gibi sorunlardır. Bazı kadınlarda ağır depresyon durumları ortaya
çıkabilmektedir.
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Damarsal değişiklikler: Klimakteriumda görülen rahatsızlıklardan en yaygın olanıdır.
Kadınlarda damarlarda gevşeme, kasılma şeklinde görülen değişiklikler çeşitli yakınmalara
neden olmaktadır. Aniden gelen ısı dalgalanmaları şeklindedir. Göğsün üstü ve boyundan
başlayarak, çene, yüz ve başa doğru yayılan kızarma ve ısınma hissidir. Genellikle 30 saniyebeş dakika süren sıcak basması, günde bir iki ataktan 50 atağa çıkabilmektedir. Çoğu zaman
sıcak basmalarına çarpıntı ve anksiyete eşlik eder, bazen kısa süreli bir üşüme nöbeti olabilir.
Sıcak basmalarının yanında en sık görülen şikayetler ise baş ağrısı, kulak çınlaması, nefes
darlığı, terleme, titreme, göz önünde uçuşmalar gibi sorunlardan oluşmaktadır.
Üreme organlarındaki gerileme ve küçülmeye bağlı değişiklikler: İdrar yolu, vajina ve
mesanede östrojen etkisinin azalmasıyla bu bölgelerde fonksiyon bozukluları oluşur. Sık idrara
çıkma, idrar kaçırma, idrar yolu enfeksiyonları sık görülmektedir. Başka bir sorun ise cinsel
ilişki sırasında ağrı ve cinsel istekte azalmadır. Meme dokusunda da azalma oluşur, bu nedenle
memelerde küçülme olmakta ve memeler aşağı sarkmaktadır.
Cilt değişiklikleri: Deri üreme sistemi dışında östrojenin en etkili olduğu alandır.
Menopozla birlikte deri incelir, deri altı yağ dokusu azalır ve sonuçta deri elastikiyetini
kaybeder. Ciltte buruşma ve sarkmalar görülür. Derideki nem miktarı azalır, ter bezlerinin işlevi
azalır.
Kas- iskelet sistemi sorunları: Kas ağrısı, eklem ağrısı, vücut hacminde azalma, kemik
kırıkları, hareket esnekliğinde azalma şeklinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. En önemli sorun
ise osteoporoz olarak bilinen kemik erimesidir. Daha kolay kemik kırıkları meydana gelir. En
çok etkilenen kemikler vertebra (çökme kırıkları ve boy kısalması), kalça ve el bilek
kemikleridir.

3.8. Jinekolojik Kanserler
Sağlığı tehdit eden en önemli hastalıkların başında kanserler gelmektedir. Kadınlarda
görülen kanserler arasında jinekolojik kanserler ilk sıralardadır. Jinekolojik kanserlerin türleri
ve görülme sıklıkları ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre değişebilmektedir.
Dünyada jinekolojik kanserlerdeki sıralama; serviks, over ve endometrium kanseri şeklindedir.
Türkiye’ye bakıldığında ise bu sıralama endometrium, over ve serviks kanseri şeklinde
değişmektedir.
Jinekolojik kanserlerde risk faktörleri kişiden kişiye ve kanserin türüne göre
değişebilmektedir. Ancak, genel olarak bakıldığında risk faktörleri yaş, genetik yatkınlık,
hormonal, çevresel ve bireysel etkenler, sigara- alkol tüketimi, vücut kitle indeksi, bazı spesifik
virüsler, sedanter yaşam, perinatal gelişim, mesleki maruziyet, sosyo-ekonomik düzey şeklinde
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sıralanabilmektedir (Rieck and Fiander, 2006). Bu risk faktörlerinden yaş, cinsiyet gibi risk
faktörleri kontrol edilemezken; risk faktörlerinin yönetilebileceği, dolayısıyla jinekolojik
kanserlerden korunmanın mümkün olabileceği düşünülmektedir. Kanserden ölüm oranlarının
azaltılmasında,

korunma

ile

birlikte

kanseri

erken

evrede

tanılama

önemlidir

(http://www.who.int/mediacentre/facts). Ancak kadınların bilgi eksikliği, sağlık sorunlarını
önemsememe, utanma, parasal sorunlar gibi nedenlerle sağlık kuruluşlarına başvurmadıkları ya
da erteledikleri bilinmektedir (Alp Dal ve Ertem, 2017).
Kadınlarda ölüme neden olan en önemli durumlardan biri olan üreme organlarının
tümörleri, iyi huylu (bening) ve kötü huylu (mailgn) olarak iki ayrı grupta incelenir.
Vulvanın iyi huylu tümörleri: Vulva tümörleri iyi huylu kistik (bartolin kisti,
inkluzyon kistleri, müsinöz kist, wolf kanalı kisti, nuck kanalı kisti) ve solid tümörler (fibroma,
lipoma, kandüloma akümünata, nevüs vb.) olarak farklı gruplara ayrılır.
Bartholin kisti, vulvanın en sık görülen kistik oluşumudur. Bartolin bezine ait kanalın
tıkanması sonucu ürettiği salgının dışarı akamayıp kist oluşumuna neden olmasıdır. Üreme
çağında özellikle 20-29 yaş arasındaki kadınlarda sık görülür. Genellikle tek taraflı olup oturma
ya da yürüme esnasında ağrı, idrar yaparken yanma ve cinsel ilişki sırasında ağrıya neden
olabilir. Tedavide kist küçük bir kesi ile boşaltılır.
Kandüloma akümünata. Cinsel yolla başka bireylere bulaşan HPV(Human Papilloma
Virus) tarafından oluşur. En çok perine ve anal bölgeye yerleşen, soluk pembe renkli, tümoral
bir yapıdır. En sık belirtisi kaşıntıdır. Genellikle sayıca çok ve farklı büyüklükte görülür. Hızlı
bir yayılma özelliği gösterir. Nadir de olsa kötü huylu bir tümöre dönüşebilir. Cerrahi tedavi ya
da ilaçlar tedavide kullanılır.
Vulva kanseri Vulva kanseri kadınlarda görülen kanserlerin %1’ini oluşturur. Yaşam
süresinin uzaması ve HPV enfeksiyonlarının görülme sıklığının artması vulva kanserinin
görülme sıklığında artışa yol açmıştır. Daha çok menopoz sonrası dönemde ve 70-80 yaşlarında
görülen bir kanser türüdür. Tedavide cerrahi, kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Vulva
kanseri radyoterapiye karşı oldukça duyarlı olduğu için kanserin ilk evrelerinde
uygulanabilirken, kemoterapi ileri evrelerde uygulanır.
Vajinanın iyi huylu tümörleri: İnkluzyon kistleri, gartner kanalı kisti ve vajinal
adenozis vajinanın iyi huylu tümörleri arasında yer alır. En sık görülen inkluzyon kistleri,
doğum sırasında oluşan perine yırtıkları ya da cerrahi müdahale sonrası vajina epitelinin içerde
kalması nedeni ile oluşur. Kistlerin genel tedavisinde, küçük kistler tedavi gerektirmez, eğer
enfekte olursa kist boşaltılır.
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Vajinal kanser: Nadir görülen bir kanser türü olup daha çok 50-70 yaş arasındaki
kadınlarda görülür. Farklı türlerde görülmekle birlikte en sık skuamoz hücreli karsinomlara
rastlanır. En çok kanlı vajinal akıntı, ağrısız kanama, kitle hissi ve cinsel ilişkide ağrı ile belirti
verir. İlk tedavi seçeneği radyoterapidir ve bu yöntemle tümörün küçülmesi sağlanır.
Radyoterapi dışında cerrahi ve kemoterapi de uygulanan yöntemler arasındadır.
Over (yumurtalık) tümörleri: Bunlar genellikle belirli bir büyüklüğe gelmeden belirti
vermeyen tümörlerdir. Folikül kisti, korpus luteum kisti, teka lutein kisti, endometrial kist ve
polikistik over bu grupta yer alan kistlerdendir. En sık bilinen kist olan polikistik overde
yumurtalıklar çift taraflı olarak büyür ve içlerinde çok sayıda kistik yapı barındırır. İnfertilite
ve âdet düzensizlikleri görülür. Üreme çağında bulunan kadınların yaklaşık %10’unda görülür.
Şişmanlık ve insülin direnci ile ilişkilidir. Sivilce ve kıllanma sık görülen belirtilerdendir.
Over kanseri: Jinekolojik kanserler içerisinde, görülme sıklığı olarak üçüncü sırada yer
alırken ölüm oranı en yüksek olan jinekolojik kanserdir. Sıklıkla menopoz öncesi ve sonrası
dönemdeki kadınlarda görülür. Ortalama görülme yaşı 50’dir. Belirti vermeyen, sinsi ilerleyen
bir hastalıktır. Çok nadir erken evrede teşhis edilebilir. Özel bir belirtisi yoktur, düzensiz vajinal
kanama, yorgunluk, karında şişkinlik, karın ve sırt ağrısı en sık görülen erken dönem
belirtileridir. Risk faktörleri arasında beyaz ırktan olmak, erken adet görmeye başlamak,
menopoza geç girmek, aşırı kahve tüketimi, ailede kanser öyküsünün olması, yumurtlama
bozukluğunu olması, şişman olma, infertilite ve hiç doğum yapmamış olma yer alır. Tedavide
cerrahi, hormonal tedavi, kemotrapi ve radyoterapi uygulanır.
Uterus (rahim) tümörleri: Uterusa ait iyi huylu tümörler arasında en sık görüleni
myomlardır. Rahmin düz kas tabakasından köken alırlar ve 35 yaş üstü her 4-5 kadından birinde
görülür. Küçük, büyük, bir ya da birden fazla bulunabilirler. Çok yavaş büyüyen tümörlerdir.
Belirtileri genelde myomların ölçüsü, yerleşim yeri ve sayısına göre değişir. Aşırı miktarda adet
kanaması en sık görülen belirtisidir. Gebelik ve doğum kontrol haplarının kullanımı myomların
büyümesini hızlandırır, 20 yaşın altında nadir görülür, menopozla birlikte küçülür. Tedavide
myomun sayısı, yeri ve büyüklüğüne göre hormonal yöntemler, myomun cerrahi olarak
çıkarılması ya da rahmin tamamen çıkarılması yöntemlerine başvurulabilir.
Polipler, myomlardan sonra ikinci sıklıkta görülen iyi huylu tümörlerdir. Çapları 1-2
mm ile 3 cm arasında değişebilir, saplı ya da sapsız olabilir. Oluşum nedenleri tam olarak
bilinmemekle birlikte östrojen hormonuna karşı duyarlı oldukları bilinmektedir. Ancak aşırı
adet kanaması, adet aralarında kanama veya menopoz sonrası kanamalar görülebilir.
Endometriyal ya da servikal kaynaklı olabilirler ve köken aldıkları dokuya göre endometriyal
polip ya da servikal polip olarak adlandırılırlar.
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Endometriozis, Rahmin iç tabakasını oluşturan endometriyum dokusunun rahim dışında
başka bir yerde bulunmasıdır. En sık pelvik organlara ve peritona yerleşir, ancak nadiren
pelvisten uzak bölgelerde de (akciğer, beyin, kas dokusu, böbrek vb.) görülebilir. Üreme
çağındaki kadınlarda sık karşılaşılan bir sorun olmasına karşın, 12-80 yaşları arasında da
görülebilen bir hastalıktır. İnfertiliteye ve düşüklere neden olabilir. Endometriozisin
semptomları, kadının iyilik hâlini ve yaşam kalitesini önemli derecede etkilemektedir. Tedavide
doğum kontrol hapları, progesteron hormonu gibi ilaçlar, cerrahi olarak ise laparoskopi ile
odakların çıkarılması uygulanır.
Endometriyal kanser: Serviks kanserinden sonra en sık görülen kadın kanseridir.
Yavaş büyüyen bir tümördür. Sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda, ortalama 60 yaş
ve üzerinde görülür. Özel bir tarama testi yoktur. En çok görülen belirtisi anormal vajinal
kanamadır. Özellikle menopoz sonrası kanamalar bu açıdan incelenmelidir. Sırtta ve karnın alt
kısmında ağrı ile rahimde büyüme de görülür. Yavaş ilerleyen ve ölüm hızı düşük olan bir
kanserdir. Tanı konulduktan sonra cerrahi, radyoterapi, kemoterapi ve hormonal tedavi
uygulanabilir.
Serviks kanseri: Jinekolojik kanserler arasında en sık görülen kanser türü olup, daha
çok 30-55 yaş gurubunda görülür. Erken tanı yöntemlerinin olması ve kolay tanılanabilmesi
nedeni ile erken yaşlarda tanılanabilmektedir. Serviks hücrelerinin anormalleşip kontrolsüz bir
şekilde büyümesi ile oluşur. Nedeni HPV’nin farklı tipleridir. Düzensiz vajinal kanama, cinsel
ilişki sonrası vajinal kanama veya adet döngüsü sırasında ortaya çıkan anormal kanama,
yorgunluk, kilo kaybı ve kötü kokulu vajinal akıntı, adet kanamasının gününün ya da miktarının
uzaması görülen belirtiler arasındadır. İlerlemiş evrelerde daha ciddi belirtiler görülür.
Serviks kanseri için risk faktörleri; kötü hijyen koşulları, düşük sosyo-ekonomik düzey,
erken yaşta cinsel ilişkiye başlama, çok eşlilik, çok fazla gebe kalma, sigara kullanımı ve kötü
beslenmedir. Serviks kanserinden korunmada en önemli basamaklardan birisi kadınlar
tarafından pap-smear testinin yaptırılmasıdır. Pap-smear testi, serviks kanserini erken dönemde
tarama amaçlı evrensel olarak kullanılan bir testtir. Sserviks kanseri için geliştirilmiş olan HPV
aşısının 9-26 yaşındaki kızlar ve 9-22 yaşındaki erkeklerde yaptırılması da önemlidir.
Toplumun eğitimi, aşılama ve tarama önemlidir. Tedavide biyopsi ile kesin tanı konulduktan
sonra kanserin evresine göre cerrahi olarak dondurma, lazer cerrahisi, elektrokoter, serviksin
koni şeklinde çıkarılması,

rahmin alınması, radyoterapi ve kemoterapi yöntemleri

uygulanabilir.
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Uygulama Soruları
1) Kadın sağlığı nedir?
2) Kadın üreme organlarından iç üreme organları nelerdir?
3) Döllenme nerede gerçekleşir ve hamileliğin oluşabilmesi için neler gereklidir?
4) Kadınlar için olan doğum kontrol yöntemleri nelerdir?
5) Kadınlarda görülen adet döngüsü anomalileri kaça ayrılır? Açıklayınız.
6) Kısırlığın erkeğe ait nedenleri nelerdir?
7) Klimakteryum nedir? Evrelerini açıklayınız.
8) İyi huylu jinekolojik tümörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Erkek ya da kadın olmanın hem biyolojik hem de cinsiyete bağlı farklılıkların bir sonucu
olarak sağlık üzerinde önemli bir etkisi vardır. Kadın sağlığı denildiğinde önceleri sadece
üreme organları ve memeler ile ilgili sorunlar akla gelirdi. Günümüzde ise kadının fiziksel,
sosyal, duygusal ve spritüel yönleri ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği
bilinmektedir. Kadın üreme organları iç ve dış üreme organları şeklinde iki bölümde incelenir.
Dış üreme organlarının hepsine birden vulva denir. Döllenme dişi hücre ile erkek hücrenin
birleşmesi ile meydana gelmektedir. Dişi eşey hücresi olan yumurta, erkek eşey hücresi olan
spermle döllenir. Döllenme olması için, genellikle yumurtlamadan sonraki 36 saat içinde
korumasız cinsel ilişki yaşanması gerekir. Döllenme işlemi, cinsel birleşmeden yaklaşık bir saat
sonra fallop tüplerinin üst kısmında gerçekleşmektedir. Döllenmeden sonra oluşan 46
kromozomlu hücreye zigot adı verilir. Daha sonra başlayan embiryonel dönem ilk 2 aylık, ya
da ilk 8 haftalık devredir. Embrio 12. haftadan sonra fetus ismini alır ve bebeğin doğumuna
kadar olan dönem fetal dönem olarak kabul edilir.
Doğum kontrolü, geçici veya kalıcı olarak hamileliği ya da hamile kalma olasılığını
azaltmak amacıyla çeşitli yöntemlerin, araç-gereçlerin ya da ilaçların kullanılmasıdır. Doğum
kontrol yöntemleri, kadınların ve erkeklerin uygulayabileceği birçok farklı uygulamayı
içermektedir. Doğum kontrolünde doğal yöntemler, bariyer yöntemler ve hormonal yöntemler
uygulanmaktadır. Kadınlarda doğurganlığın en önemli faktörlerinden biri adet döngüsüdür.
Âdet döngüsü son adet tarihinin ilk gününden bir sonraki âdet tarihinin ilk gününe kadar geçen
zamanı ve bu zaman içinde kadın vücudunda gerçekleşen olayları kapsar. Bir adet döngüsü
kadında genellikle 28 gün sürmektedir. Menstruasyonun bitişi olarak kabul edilen menopoz ise;
kadınların hormonal, fizyolojik ve psikolojik değişiklikler yaşadığı bir dönemdir. Menopoz
döneminde değişen hormonal dengelerde en önemli etki östrojen hormonuna aittir. Azalan
östrojen düzeyi çok sayıdaki semptomatik ve asemptomatik durumlardan sorumlu tutulur.
Gebeliği etkileyen hastalıklardan olan kısırlık (infertilite) ise çiftlerin düzenli ilişkiye
girmelerine rağmen 1 yıl içinde gebelik gerçekleşmemesi olarak tanımlanır. Bu süre yaşı daha
genç olan çiftlerde daha uzun olabilir. Kadınlarda yaş 35’in üzerinde ise ve muayene
geçmişinde kısırlıkla ilgili bulgular varsa araştırmaya vakit kaybetmeden başlanmalıdır.
Kısırlığın nedeni, kadına veya erkeğe ait olabileceği gibi yüzde 10-15’lik hasta grubunda tüm
araştırmalara rağmen hala bir neden bulunamamaktadır.
Kadınlarda görülen kanserler arasında jinekolojik kanserler ilk sıralardadır. Jinekolojik
kanserlerin türleri ve görülme sıklıkları ülkelerin ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerine göre
değişebilmektedir. Jinekolojik kanserlerde risk faktörleri kişiden kişiye ve kanserin türüne göre
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değişebilmektedir. Ancak, genel olarak bakıldığında risk faktörleri yaş, genetik yatkınlık,
hormonal, çevresel ve bireysel etkenler, sigara- alkol tüketimi, vücut kitle indeksi, bazı spesifik
virüsler, sedanter yaşam, perinatal gelişim, mesleki maruziyet, sosyo-ekonomik düzey şeklinde
sıralanabilmektedir.
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Bölüm Soruları
1. I. Eşitsiz güç ilişkileri
II. Sosyal normlar
III. Fiziksel, cinsel ve duygusal şiddet
Yukarıdakilerden hangileri kadınların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını ve mümkün
olan en iyi sağlık seviyesine ulaşmasını engelleyen sosyokültürel faktörlerdendir?
a.
b.
c.
d.
2.
a.
b.
c.
d.
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
7.
a.
b.

I ve II
I ve III
II ve III
I, II ve III
Dış üreme organlarının tümüne verilen ad nedir?
Mons pubis
Klitoris
Vulva
Vajina
Aşağıdakilerden hangisi iç üreme organlarından olan uterusun görevi değildir?
Döllenmiş yumurtanın yerleşmesi için uygun bir ortam hazırlamak
Ovulasyon yapmak
Embriyoyu beslemek ve korumak
Doğum sırasında bebeğin ve plesantanın atılmasını sağlamak
Döllenmeden sonra 1-2 haftalık oluşuma verilen ad nedir?
Blastosist
Blastomer
Marula
Zigot
Bebeğin hareketlerinin hissedilmesi, kemikleşmenin yaygınlaşması, mekanyum ve
lanuganın görülmesş hamileliğin hangi döneminde görülür?
3. ay
4. ay
5. ay
6. ay
Aşağıdakilerden hangisi doğum kontrolünde uygulanan yöntemlerden biridir?
Doğal yöntem
Bariyer yöntem
Hormonal yöntem
Hepsi
Aşağıdakilerden hangisi kadınların kullandığı doğum kontrol yöntemlerinden biri
değildir?
Diyafram
Tüp ligasyonu
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c.
d.
8.
a.
b.
c.
d.
9.

Vasektomi
Nuvaring
Aşağıdakilerden hangisi organ nedeniyle olan amenorelerden değildir?
Periferik amenero
Disregülatorik
Overyal amenero
Santral amenero
Kısırlık, çiftlerin düzenli ilişkiye girmelerine rağmen …………… içinde gebelik
gerçekleşmemesi olarak tanımlanır.
Yukarıda ki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

a. 3 ay
b. 6 ay
c. 9 ay
d. 12 ay
10. Türkiye’deki jinekolojik kanserlerdeki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
a. Endometrium, over, serviks
b. Endometrium, serviks, over
c. Serviks, over, endometrium
d. Over, serviks, endometrium

Cevaplar
1. D
2. C
3. B
4. A
5. B
6. D
7. C
8. B
9. D
10. A
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4. DOĞUM SONRASI BAKIM VE YENİDOĞAN
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Loğusalık Dönemi
4.2. Yenidoğan
4.3. Yenidoğan Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hamilelik sonrası fiziksel ve duygusal değişimlerin yaşandığı evre nedir ve önemi nedir
açıklayınız?
Yenidoğanın özellikleri nelerdir?
Yenidoğan bakımında gözlerin önemi nedir ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Lohusalık dönemi

Lohusalık dönemi ile ilgili Kitaptaki metinleri okuyup
detaylı bilgi sahibi olup anne tekrar ederek günlük hayat
sağlığı ve bebek sağlığı ile ile bağlantılar kurarak
ilgili karşılaştırmalar yapmak

Yenidoğan

Yenidoğan gelişim sürecini, Kitaptaki metinleri okuyup
bakımını kavramak
tekrar etmek ve internetten
görseller ve videolar ile
desteklemek
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Anahtar Kavramlar

Lohusalık, yenidoğan
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Giriş
Kadın için gebelik, doğum ve doğum sonu dönem fizyolojik bir süreçtir. Özellikle anne
ölümlerinin diğer dönemlere göre daha fazla yaşandığı lohusalık süreci, kadının yakından
izlenmesini gerektiren gelişimsel bir kriz dönemidir. Ayrıca, anneler doğum sonu dönemde
genital sistem ve diğer sistemlerdeki değişikliklerin etkisi ile pek çok fiziksel ve psikolojik
problemleri de bir arada yaşarlar. Bu süreçte anne, bebek ve dolayısıyla aile sağlığının
korunması ve geliştirilmesi için; psikososyal uyumun yeniden sağlanması, annenin hem
fizyolojik hem de psikolojik olarak gebelik öncesi durumuna dönmesi, annelik rolü, bebeğini
kabullenmesi ve ailedeki tüm bireylerin yeni rollerine uyum sağlamaları gerekir. Bu dönemde,
lohusaların kendisi ve bebeğinin bakımına yönelik bilgi eksikliği annede kaygıya neden
olabilir, annelik rolünden memnuniyetini azaltabilir ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir.
4.1. Lohusalık Dönemi
Gebelik, doğum eylemi ve lohusalık esnasındaki komplikasyonlar, gelişmekte olan
ülkelerde üreme yaşındaki kadınlar arasında önde gelen ölüm ve sakatlık nedenidir. Çok
boyutlu bir kalkınma göstergesi olarak anne ölüm oranı, üreme sağlığı hizmet sunumu kalitesi
ile yakından ilişkilidir. Doğum eylemi bittikten sonra plasenta ve zarlarının ayrılmasından
sonraki dönemdir. 6-8 (42 gün) haftayı kapsar. Bu dönemin sonunda gebelikte oluşan bedensel
ve fizyolojik değişimler gebelik öncesine döner. Bu dönemde anne ve bebeğin beden ve ruh
sağlığının korunması için özenli bir bakım gereksinimi vardır. Annenin bebeğine bakabilmesi
için kendine bakması gerekmektedir.
Doğum sonrası dönemde anne de bir takım değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bunlar:
Rahim Küçülmesi: Rahim doğumdan sonra büyüktür ve karın üzerinde ele gelir. Daha
sonra kasılmalar ve bebek için hazırlanan iç tabakanın soyulup atılması ile eski durumuna bir
hafta içinde geri döner. Bebeği emzirmek bu sürecin hızlanmasına yardımcı olur.
Lohusalık Kanaması: Doğum sonrası adet kanamasına benzer bir kanama görülür. İlk
günlerde adet kanı gibi, ilerleyen günlerde ise pembe kahverengi, daha sonrada sarımtırak beyaz
bir görünüm alır. Bu süreç 20-25 gün sürer. Bazen lohusalık dönemi bitiminde âdet kanaması
görülebilir, bazen de emzirme süresince hiç adet kanaması görülmez.
Açlık ve susuzluk hissi: Sıvı kaybı nedeniyle olur. Anne bol miktarda sıvı almalıdır.
Duygusal değişiklikler: Hormonal değişiklikler, annelik rolüne uyum ve yeni bir
deneyimin yaşandığı bu dönemde duygusal açıdan daha hassas, kaygılı, sinirli, mutsuz veya
daha heyecanlı, neşeli hissedilebilir. Duygusal dalgalanmalar ve ağlama görülebilir. Doğum
sonrası ilk iki hafta sıklıkla yaşanan, annelik hüznü denen bu belirtiler genellikle geçicidir.
Ancak belirtiler bir ayda geçmez, artarsa, suçluluk, konsantrasyon güçlüğü, kendine güven
azığı, aktivitelere ve bebeğin bakımına ilgi azalırsa doğum sonrası depresyon gelişme olasılığı
akla gelir (Sanar & Demirci H, 2018).
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4.2. Yenidoğan
Bebekler dünyaya geldiğinde aileler en çok fiziksel özellikleri merak etmektedirler.
Saçları nasıl, gözleri ne renk, yüzü kime benziyor, boyu uzun mu? Doğumdan hemen sonra
bebek biraz komik görünebilir. Başı, doğum kanalı boyunca yaptığı yolculukta düzleşmiş ve
bedeni lanugo adı verilen "elbise" gibi vücudunu saran ince kıllarla kaplı olabilir. Ayrıca şişkin
suratlı ve genellikle kapalı (ve biraz aşırı duygusal) gözleri olabilir. Ne de olsa, anne karnında
dokuz ay geçirdi. Ama çok kısa sürede ailelerin hayal ettiği güzel bebeğe benzeyecektir.
Yenidoğan, doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere denir. Bebek
doğduğunda vücudunu kontrol edecek güçte değildir. Vücudun kontrol altına alınması büyüme,
olgunlaşma ve öğrenmeyi gerektirir. Doğum sonrası bebekleri tanımlarken kullanılan
terminoloji aşağıda yer almaktadır.
Miad (term) yenidoğan: Uterusta 37-42 hafta kalarak zamanında doğan bebek
Prematüre: Gebeliğin 37 haftası tamamlanmadan önce doğan bebekler Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) prematüre gruplamasını aşağıdaki şekilde yapmaktadır.
Çok küçük prematüre: 28 hafta altında doğanlar,
Küçük prematüre: 28-31 haftalarda doğanlar,
Sınırda (orta-geç) prematüre: 32-36 haftalarda doğanlar olarak tanımlanmakla birlikte geç
preterm tanımı 340/6-366/7 haftayı kapsayacak şekilde kullanılmaktadır.
Postmatür (sürmatür) bebek: Gebeliğin 42. haftası tamamlandıktan sonra doğan bebek.
Düşük doğum ağırlıklı bebek (LBW-DDA): 2500 gr’dan düşük doğum ağırlıklı bebek.
Çok düşük doğum ağırlıklı bebek (VLBW-ÇDDA): 1500 gr’dan düşük doğan bebek.
Oldukça düşük doğum ağırlıklı bebek (ELBW-ADDA): 1000 gr’dan düşük doğan bebek.
Gebelik yaşına göre düşük doğum ağırlıklı bebek (SGA): Gebelik yaşına göre doğum ağırlığı
10. persentilin altında olan bebek.
Gebelik yaşına göre büyük doğum ağırlıklı bebek (LGA): Gebelik yaşına göre doğum ağırlığı
90. persentilin üzerinde olan bebek.
Doğumda Bebeğin Değerlendirilmesi
Bebek doğar doğmaz hemen radyant ısıtıcı altında, solunum-dolaşım yeterliliği açısından
değerlendirilmelidir. Bebek doğum kanalından çıkarken, steril örtü alttan tutularak alınır ve
bebek bu ısıtılmış örtü ile radyant ısıtıcı altına konur. Başı solunum yolunu açmak için hafif
ekstansiyonda (hafif geride) tutularak, varsa ağız içi ve burundaki sekresyonlar temizlenir.
Bunun için steril gazlıbez, puar veya mekanik aspiratörle aspirasyon sondası kullanılabilir.
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Sekresyonların temizlenmesinden (veya aspirasyondan) sonra, baştan başlayarak tüm vücut
hızla ve iyice kurulanır. Kurulama sırasında ıslanan örtü, hemen ısıtılmış diğer bir örtü ile
değiştirilerek, ısı kaybı önlenmeye çalışılır. Kurulama sonrasında bebek canlandırma
gereksinimi olup olmadığına karar vermek için değerlendirilir. Bu değerlendirmede üç belirtiye
bakılır. Solunumu (Hava yolu açık mı? Soluyor mu?) Dolaşımı (Kalp atım hızı 100 atım/dakika
ve üzerinde mi?) Oksijenizasyonu (Siyanoz var mı?, nabız oksimetrede okunan değer? )
Spontan solunumu olmayan ve/veya kalp atım hızı 100 atım/dk altında olan veya inatçı
siyanozu olan bebeklere pozitif basınçlı ventilasyon ile canlandırmaya başlanır, gerekirse göğüs
kompresyonu ve ilaçlar uygulanır. Canlandırma gereksinimi olmayan bebekler bir an önce
emzirmenin başlanması için anne göğsüne yatırılır. İşlemler burada sürdürülür. Bu esnada
bebeğin ısı kaybının önlenmesi için önlemler alınmalıdır. Doğum sonrasında anne ve bebeğin
aynı odada kalmasının sağlanması anne ile bebeği arasında duygusal bağın oluşması ve anne
sütünün artması açısından çok önemlidir.
Apgar Değerlendirmesi;
Apgar skoru, bebeğin durumunu belirleyen objektif bir değerlendirme yöntemidir. Yeni
doğmuş bebeğin doğumdan hemen sonraki durumunu gösterir. Apgar skoru doğumdan sonra
1. ve 5. dakikalarda bakılır. Ancak ilk değerlendirme 1. dk’da yapıldığı için Apgar skoru uygun
canlandırma girişimini belirlemek için kullanılmamalı, aktif, canlı olmayan bebekte
canlandırmaya başlamak için 1. dakika değerlendirmesi beklenmemelidir.
Apgar skoru için bebekte solunum, kalp hızı, renk, tonus ve uyarılara verilen cevap olmak üzere
beş belirtiye bakılır. Her belirti 0, 1 veya 2 olarak puanlanır. Bebeğin solunumu ve kalp atımının
olmaması, renginin soluk veya siyanotik, tonusunun gevşek olması ve verilen uyarıya cevap
vermemesi ‘0’ olarak puanlanır. Düzensiz soluma veya zayıf ağlama, 100/dakika altındaki kalp
atım hızı, mukozalarda olmayan hafif siyanoz (morarma) veya akrosiyanoz(periferik morarma),
tonusun ekstremitelerde hafif fleksiyon şeklinde olması ve uyarıya cevabın sadece yüz
buruşturma şeklinde olması ‘1’, solunumun iyi olması, aktif ağlama, dakikada 100’ün üstünde
kalp atım hızı, cildin pembe, tonusunun iyi (aktif, hareketli bir bebek) olması ve uyarıya
ağlayarak, öksürerek veya hapşırarak cevap vermesi ‘2’ olarak puanlanır. Sonuçta 5 değişkenin
puanları toplanarak Apgar skoru bulunur. Apgar skoru 5. dakikada 7’nin üzerinde olan bebekler
anne yanına verilebilir, 7 ve altında olanlar izleme alınmalı, 10., 15. ve 20. dakikalarda da Apgar
skoru değerlendirilmeli, skorlar bebeğin doğum dosyasına kaydedilmelidir.
Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek amacıyla tüm bebeklere doğumdan hemen
sonra 1 miligram K vitamini intramusküler (İM, kas içine) olarak yapılmalıdır. Ağızdan
uygulamanın güvenilirliği tam olmadığından yenidoğanlarda kullanımı önerilmemektedir.
Prematüre bebeklerde daha düşük dozların yeterli olabileceği yönünde görüş bildiren çalışmalar
varsa da henüz bu bilgi kılavuzlarda yer almamaktadır. Yenidoğanın hemorajik hastalığı, K
vitamini eksikliğine bağlı gelişen bir kanama bozukluğudur. K vitamini eksikliğinde vücutta
oluşan kanamaların durdurulması ve kontrol altına alınmasını sağlayan pıhtılaşma faktörleri
üretilemez. Bu nedenle K vitamini eksikliğinde kanamaya eğilim olur. Düşük K vitamini
depoları nedeniyle normal yenidoğanlarda bile bu eksikliğe ve kanamaya bir eğilim vardır. Eğer
bebeğe doğumda K vitamini verilmemişse koagülasyon (pıhtılaşma) mekanizmasında
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gelişebilecek bozukluklar nedeniyle yaşamsal organlara, özellikle de kafa içine kanamalar
olabilmektedir.
4.3. Yenidoğan Bakımı
Yenidoğan bakımı doğum odasında başlamalıdır. Doğumhanede göz, göbek, cilt bakımı
özellikle önem taşımaktadır. Göz ve göbek bakımı ulusal protokoller doğrultusunda yapılmalı,
ciltteki kalıntılar kurulanarak temizlenmelidir. Yenidoğanlarda ısının korunması ilk saatlerde
mümkün olmadığı için doğumdan hemen sonra bebekler yıkanmamalıdır. Bebeğin baş ve
cildindeki kan vb kalıntılar enfeksiyon için risk oluşturabileceği için kurulama sırasında
bunların da iyice temizlenmesi sağlanmalıdır. Annede risk oluşturabilecek kanla bulaşan bir
takım enfeksiyonların olduğu term bebekler; bulaşın önlenebilmesi için, doğumdan hemen
sonra (mümkünse doğumhanede, değilse servise alınır alınmaz) ılık suyla yıkanmalı,
kurulandığı bezler kesinlikle diğer bebekler ile temas ettirilmemeli, izole edilerek çevreyi
enfekte etmesi önlenmelidir. Prematüre bebekleri yıkama hipotermi riskini çok artıracağı için,
annede enfeksiyon bilinse dahi yıkanmamalı, servise alındığında izole edilmeli, tüm işlemler
eldiven ile yapılmalıdır. Mümkün olan en erken zamanda ılık su ile silinerek temizlenmeli ve
kurulanmalı, bu işlem sırasında da mutlaka eldiven kullanılmalıdır.
Daha sonra yenidoğan döneminde bakım ilkeleri aşağıdaki gibidir.
Yenidoğanın Göz Bakımı: Yenidoğanlarda ilk ay, göz kapağında ve gözde şişlik,
kızarıklık ve akıntı ile karakterize olan konjonktivit gelişme riski vardır. Bu enfeksiyona yol
açan etkenler doğum eylemi sırasında annenin doğum kanalından bulaşabilirler. Enfeksiyona
bağlı gelişen bazı konjontivitlerde korneada ülserasyon, perforasyon, endoftalmi ve körlük gibi
çok ciddi komplikasyonlar, nadiren ölümler gelişebildiği bildirilmiştir. Bu nedenle doğumdan
hemen sonra tüm yenidoğan bebeklere göz bakımı yapılmalı ve koruyucu önlemler
uygulanmalıdır. Bebek doğduktan sonra, vakit kaybetmeden, göz çevresi ve göz kapakları steril
(distile) su veya serum fizyolojik ile ıslatılmış gazlı bezle dıştan içe doğru silinir. Göz kapakları
hafifçe açılır ve eritromisin %0.5 veya %2.5 luk povidone iodine veya azitromycin göz damlası
uygulanır ve bu işlem sonrası kapak serbest bırakılarak damlanın tüm göz içine yayılması
sağlanır. Uygulama doğum sonrası ilk saat içinde yapılmalıdır.
Yenidoğanın Ağız Bakımı: Bebeklerde genellikle ağız bakımına gerek yoktur. Ancak
emzirme sonrası ortaya çıkabilecek pamukçuk enfeksiyonu nedeniyle ağız bakımı uygulaması
gerekirse, ağız bakımı gereken bebeklerde bakım sırasında steril serum fizyolojik veya
kaynatılıp ılıtılmış su ile ıslatılan gazlı bez ya da ağız bakımı için geliştirilmiş özel setler
kullanılabilir. İşlem öncesinde ve sonrasında eller su ve sabunla iyice yıkanır. Kaynatılıp
ılıtılmış bir çay bardağı suya bir çay kaşığı sofra karbonatı konularak solüsyon hazırlanır. İşaret
parmağına sarılmış gazlı bez bu solüsyona batırıldıktan sonra tüm ağzı kapsayacak şekilde
yumuşak hareketlerle temizlik işlemi yapılır. Her işlemde farklı gaz tampon bez (gazlı bez)
kullanılmalıdır. Bakım sonrası mukozada herhangi bir hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir.
Çok nadiren bebekler ağzında dişle doğabilir. Bu dişler anneye süt emerken zarar verebilir.
Nadiren bebek tarafından da yutulma riski vardır. Bu bebekler, dişlerin çekilmesi için diş
hekimlerine yönlendirilmelidir.
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Yenidoğanda Göbek ve Göbek Kordonu Bakımı: Göbek kordonu fetus ve plasenta
arasında kan akımını sağlayan damarları içeren bir yapıdır. Term bir yenidoğanda göbek
kordonunun ortalama çapı 1,5 cm, ortalama çevre uzunluğu 3,6 cm’dir. Kordonun ince ya da
kalın olması patolojik bazı durumlarda görülebilir. Yirminci gebelik haftasında kordonun
uzunluğu ortalama 32 cm iken term bir bebekte 60 cm’dir. Kordonda bir ven, iki arter
bulunması kontrol edilir. Arterler daha küçük ve kalın duvarlı, ven daha büyük, gevşek ve ince
duvarlıdır.
Göbek bakımında amaç kordonun kuruması ve enfeksiyona zemin hazırlamayacak
şekilde nemsiz tutulmasıdır. Göbek kordonunun nekrotik dokusu bakterilerin üremesi için çok
uygun bir ortamdır. Nekrotik dokuda oluşan bakteri kolonizasyonu göbek venlerine oldukça
yakındır. Sağlıklı bebeklerde göbek düşene kadar herhangi bir şeyle silinmeden kuru tutulması
önerilse de yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde yatan bebeklerde günde bir ya da iki kez
antimikrobial madde veya steril su ile temizleme önerilmektedir. Göbek silindikten sonra üzeri
açık bırakılmalı ve gazlı bez sarılmamalıdır. Ayrıca kordonun bebek bezi ile örtülü olmaması
ve gerekirse bez kendi üzerine katlanarak göbeğin açıkta kalması sağlanmalıdır. Göbek bağı
normalde 7-14 günde düşer. Bu sürede bebek göbek ıslatılmadan yıkanabilir ya da silinebilir.
Göbekte kızarıklık, akıntı, kanama, şişlik ve hassasiyet, pis koku olduğunda sağlık kuruluşuna
başvurulmalıdır.
Yenidoğanda Cilt Bakımı: Yenidoğanda cilt bakımı için öncelikle cilt özelliklerini
bilmek gereklidir. Yenidoğan Cildinin Özellikleri: Doğumda vücut yağ, lanugo ve amniondan
dökülen hücrelerden oluşan verniks kazeoza ile kaplıdır. Antioksidan ve su geçirmezlik
özellikleri de olan fizyolojik bir bariyerdir. Yağlı ve beyazımsı bir tabaka olarak tüm vücudu
örtebilir veya sadece kıvrım bölgelerinde var olabilir. Mikroplara karşı bir koruma sağladığı ve
yara iyileşmesini hızlandırdığı bilindiğinden, tamamen temizlemeye çalışılmamalıdır. Doğumu
izleyen saatlerde kendiliğinden kurur ve kaybolur. Doğumda yenidoğan cildi steril kabul edilir.
Daha sonra bebeğin cildi anneden veya çevreden taşınan bakterilerle kontamine olur. Bebek 6
haftalık olduğunda bakteri florası erişkindekine benzer. Stafilokokus aureus deride ilk kolonize
olan bakteri olup en fazla göbek ve cilt kıvrımlarına yerleşir. Yenidoğanda deri pH’sı ortalama
6.4 civarındadır ve bu değerin, derinin normal asidik pH’sı olan 4.9’a gelmesi 4 günlük bir süre
alabilir. Asit pH’da cilt, patojen mikroorganizmaların çoğalmasını engeller. Eğer pH asitten
nötrale kayarsa, bakterilerin toplam sayısında ve türlerinde bir artış olur. Banyo ve diğer cilt
bakımı uygulamaları pH’yi değiştirir. Alkali bir sabunla yapılan banyodan sonra deri pH’sinin
normale dönmesi yaklaşık 1 saat sürebilir, prematürelerde bu süre daha da uzayabilir.
Yenidoğan bebeklerin ciltlerindeki kan vb artık maddeler, mikrobik kolonizasyona
neden olmaması için doğumdan hemen sonra temizlenmelidir. Bunun için doğum salonunda
sıcak kuru havlular ile iyice kurulanmaları genellikle yeterlidir. Ancak mekonyum boyalı veya
çok kanlı olanlarda cilt sadece kurulama ile iyi temizlenemez, yıkanması gerekebilir. Annede
hepatit B, hepatit C veya HIV enfeksiyonu olduğu bilinen bebekler de doğumdan sonra anne
yanına verilmeden yıkanmalıdır. Evde yapılması gereken bebeğin cildini temiz ve nemli
tutmaktır. Göbek kordonunun ıslanması göbeğin düşmesini geciktirip, göbek enfeksiyonu
(omfalit) gelişmesini kolaylaştıracağı için evdeki ilk banyo göbek kordonu kuruyup düştükten
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bir gün sonra yapılmalıdır. Göbek düşene kadar, cilt temizliğini sağlamak için, bebek her gün
ılık su ve pamuklu yumuşak bez veya havlu ile göbeği korunarak silinebilir.
Yenidoğanın Duyuları
Dokunma: Yenidoğanla iletişim kurmanın en iyi yolu dokunmadır. Bebek daha anne
karnında iken annenin hareketlerini hissetmeye başlar.
Tat ve Koku alma: Yenidoğan bebek doğumdan itibaren kokuları ayırdedebilir.
Annenin kokusunu fark etmeyi çok kısa zamanda öğrenir. Tat alma duyusu tam olarak
gelişmemiş olsa da daha çok tatlıyı tercih ederler.
İşitme: Hamileliğin son dönemlerinde, bebek annenin sesini, kalp sesini, nefesini ve
sindirim siteminden gelen sesleri duyar. Sesin geldiği yeri lokalize etmesi zamanla gelişir.
Gürültülü seslere karşı hareketle cevap verirler.
Görme: Yenidoğan parlak ışığa karşı gözlerini kırparak refleks cevap verir. Görme
yeteneği tam olarak gelişmemişse de yaklaşık 20-30 cm uzağı görebilir. Yenidoğan bebekler
insan yüzüne, geometrik desenlere ve siyah, beyaz renklere daha çok tepki verirler.
Yenidoğanın göz kasları tam gelişmemiş olduğundan bazen gözlerde kayma görülebilir,
genellikle birkaç ayda düzelir.
Refleksler
Moro refleksi: Bebek sırt üstü yatırılır. Baş kısmı muayene edenin eli ile desteklenir.
Bu destek birden bire çekilerek başın 10-15˚geriye düşmesi sağlanır. Bebek refleks olarak
gövdesini öne ve kollarını her iki yana açar. Sonra da kapatır. Tek ya da iki taraflı alınamaması
patolojiktir.
Adım atma: Yenidoğan dik tutulurken hafifçe öne eğilip ayaklarının tabanı düz yüzeye
değdirilirken yapılan ilerleme hareketidir.
Asimetrik tonik boyun refleksi: Sırt üstü durumda çocuğun başı bir tarafa çevrildiğinde
o taraftaki kol ve bacakta açılma, gerilme diğer tarafta çekilme olur.
Emme refleksi: Dudaklarına hafifçe dokunulduğunda emme hareketi oluşur. Postnatal
2-3 aylıktan sonra refleks değil, bilinçli bir çabaya dönüşür.
Arama refleksi: Yanağa dokunur dokunmaz ağzın uyarı tarafına çevrilmesi şeklinde bir
reflekstir.
Yakalama: Avuç içi ve ayak tabanı sıvazlandığında parmaklarını içe büküp tutma
hareketi yapar. Ellerde ikinci aya kadar ayaklarda ise daha uzun sürer. Genelde 6-10 ay kadar
devam eder
Babinski refleksi: Bebeğin ayak tabanına dokunulduğunda bacağını kasar ve
başparmağını yana doğru açar. İki yaşına kadar sürebilir.
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Yenidoğan Sarılığı
Sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerin % 60’ında, erken doğan bebeklerin % 80’inde
sarılık görülür. Yenidoğan bebeklerde görülen sarılıkların çoğu fizyolojik sarılıktır; yani belli
bir tehlike sınırını aşmaz ve bir iki haftada kendiliğinden geçer.
Hangi bebekler sarılık açısından daha dikkatli takip edilmelidir?
• Anne-bebek arasında kan grubu uygunsuzluğu olan bebekler
• Erken doğmuş bebekler
• Doğum esnasında kafa derisi altında kanama meydana gelmiş olanlar
• İlk 24 saatte sarılığı belirlenenler
• Emme sorunu olup buna bağlı olarak iyi beslenemeyen bebekler
• Sarılığı iki haftadan uzun süren bebekler
• Büyük kardeşlerinin bebeklik dönemlerinde ışık tedavisi gerektirecek kadar sarılık
tespit edilmiş olanlar.
Yenidoğan Sarılığının Nedenleri:
Fizyolojik (normal) sarılık
Yetersiz anne sütü alımına bağlı sarılık
Anne sütüne bağlı sarılık
Kan grubu uyuşmazlığı
Yenidoğan taramaları
Tarama programı kapsamında doğan her bebekten doğumu takiben 48 saat sonra (oral
beslenmenin ardından) topuk kanı örneği alınmalıdır.
Eğer bu örnek bebek yeterince oral beslenmeden alınmışsa hastanın ilk hafta içinde aile
hekimine başvurarak yeni topuk kanı örneği aldırması gerekir.
Taramalarda aşağıdaki hastalıklar aranmaktadır.
Konjenital Hipotiroidi
Fenilketonüri (FKU)
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Biotinidaz Eksikliği
Kistik Fibrozis
Ayrıca yenidoğanda İşitme Tarama Testi : En geç bir ay içinde yaptırmaları
önerilmelidir. Gelişimsel Kalça Displazisi (GKD) Taraması ise Bebek bir aylık olunca aile
hekimleri tarafından fizik muayene yapılmalıdır.
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Uygulama Soruları

Doğum sonrası dönemde annede ortaya çıkan değişimler nelerdir yazınız?
Prematüre ne dmeketir açıklayınız?
Yenidoğan döneminde yapılan taramalar nelerdir önemini açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Anne ölümlerinin diğer dönemlere göre daha fazla yaşandığı lohusalık süreci, kadının
yakından izlenmesini gerektiren gelişimsel bir kriz dönemidir. Lohusalık dönemi doğum eylemi
bittikten sonra plasenta ve zarlarının ayrılmasından sonraki dönemdir. 6-8 (42 gün) haftayı
kapsar. Bu dönemin sonunda gebelikte oluşan bedensel ve fizyolojik değişimler gebelik
öncesine dönmektedir. Yenidoğan, doğumdan itibaren ilk 28 günü tamamlamamış bebeklere
denir. Bebek doğduğunda vücudunu kontrol edecek güçte değildir. Vücudun kontrol altına
alınması büyüme, olgunlaşma ve öğrenmeyi gerektirir. Apgar skoru, yeni doğmuş bebeğin
doğumdan hemen sonraki durumunu gösterir. Apgar skoru için bebekte solunum, kalp hızı,
renk, tonus ve uyarılara verilen cevap olmak üzere beş belirtiye bakılır. Yenidoğanın hemorajik
hastalığını önlemek amacıyla tüm bebeklere doğumdan hemen sonra K vitamini uygulanır.
Yenidoğanın ağız bakımı, göz bakımı, göbek ve göbek kordonu bakımı, cilt bakımı düzenli
olarak yapılmalıdır. Sağlıklı, zamanında doğmuş bebeklerin % 60’ında, erken doğan bebeklerin
% 80’inde sarılık görülür. Yenidoğan bebeklerde görülen sarılıkların çoğu fizyolojik sarılıktır;
yani belli bir tehlike sınırını aşmaz ve bir iki haftada kendiliğinden geçer.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangileri doğum sonrası dönemde anne de ortaya çıkan
değişikliklerden biridir?
a. Rahim küçülmesi
b. Kanama
c. Açlık ve susuzluk hissi
d. Hepsi
2. Yenidoğan; doğumdan itibaren ilk ………………. tamamlamamış bebeklere denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdadilerden hangisi getirilmelidir?
a. 28 gün
b. 14 gün
c. 7 gün
d. 24 saat
3.
a.
b.
c.
d.
4.
a.
b.
c.
d.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
b.
c.
d.
7.

Küçük prematüre olarak adlandırılan bebekler hangi aralıkta yer almaktadır?
28 haftadan küçük doğan bebekler
28-31 hafta aralığında doğan bebekler
31-36 hafta aralığında doğan bebekler
42. Hafta tamamlandıktan sonra doğan bebekler
Aşağıdakilerin hangisinde düşük doğum ağırlıklı, çok düşük doğum ağırlıklı, oldukça
düşük doğum ağırlıklı doğan bebeklerin ağırlıkları sırasıyla verilmiştir?
2500 gram- 1500 gram- 1000 gram
2500 gram- 2000 gram- 1500 gram
3000 gram- 2500 gram- 2000 gram
3000 gram- 2000 gram- 1000 gram
Aşağıdakilerden hangisi apgar skoru için bebekte bakılan belirtilerden biri değildir?
Solunum
Göz rengi
Kalp hızı
Uyarılara tepki
Yenidoğana yapılan ilk verilen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?
B12
D
K
E
Yenidoğanın göbek bağı normalde ……….. günde düşer.

a. 46-60
b. 31-45
c. 15-30
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d. 7-14
8.
a.
b.
c.
d.
9.

Yenidoğan görme uzaklığı ne kadardır?
10-20 cm
20-30 cm
30-40 cm
40-50 cm
- Kollarını iki yana açar ve sonra kapatır.
- Avuç içi ve ayak tabanı sıvazlandığında parmaklarını içe büküp tutma hareketi
yapar
- Ayak tabanına dokunulduğunda bacağını kasar ve başparmağını yana doğru açar.
Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangi reflekslere aittir?

a. Moro- yakalama- arama
b. Arama- yakalama- babinski
c. Moro- yakalama- babinski
d. Moro- asimetrik tonik boyun- adım atma
10. Aşağıdakilerden hangisi yenidoğan sarılığının nedenlerindendir?
a. Kan grubu uyuşmazlığı
b. Yetersiz anne sütü
c. Fizyolojik (normal) nedenler
d. Hepsi

Cevaplar
1. D
2. A
3. B
4. A
5. B
6. C
7. D
8. B
9. C
10. D
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5. SAĞLIKLI ÇOCUK İZLEMİ VE BAĞIŞIKLANMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Sağlıklı çocuk izlemi
5.2. Çocukluk dönemlerinde fiziksel gelişim
5.3. Bağışıklanma
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sağlıklı çocuk izlemi nedir ?
Çocuklarda fiziksel büyümeyi nasıl izleriz ?
Bağışıklanma nedir? Bağışıklanma türleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Büyüme ve gelişme

Büyüme ve gelişme ile ilgili Kitaptaki metinleri okuyup
gerekli tanımları ve süreçleri günlük hayat ile bağlantıları
kazanmak
kurarak

Fiziksel gelişim

Çocukta fiziksel gelişim Kitaptaki metinleri okuyup
süreçlerini kavramak
internetteki
video
ve
görsellerle destekleyerek

Bağışıklanma

Bağışıklanma
uygulamalarını,
uygulamalarla ilgili detayları
kavramak

Aşılama

Aşılamanın
önemini, Kitaptaki metinleri okuyup
Türkiye’deki uygulamaları, internetten
Türkiye’deki
aşı takvimini kavramak
uygulamaları araştırmak

Kitaptaki metinleri okuyup
bağışıklanma türleri ile ilgili
sağlık kurumlarında gözlem
yapmak
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Anahtar Kavramlar

Büyüme, gelişme, aşı, bağışıklanma
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5.1. Sağlıklı çocuk izlemi
Giriş
Bir çocuğun sağlıklı büyüme ve gelişmesi için doğumdan itibaren gereksinimleri
ölçüsünde büyüme ve gelişiminin değerlendirilmesi, sağlık izleminin ve taramalarının
yapılması önemlidir. Ayrıca çocuğun izlem sürecinde aşılarının yapılması ve başta ebeveynler
olmak üzere bakım vericilere sağlık eğitimi verilmesi gerekir. İzlemin sıklığı çocuğun yaşı,
gelişimsel özellikleri ve sağlık gereksinimlerine göre planlanır (Tezel, Aydın, & Özbaş, 2018;
Gökçay, & Beyazova, 2017).
Sağlam çocuk izlemi sırasında çocuğun doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sağlık
ve gelişimsel öyküsü alınır. Çocuğun genel fizik muayenesi yapılır, büyüme ve gelişmesi
değerlendirilir, aşıları, sağlık taramaları ve aile eğitimi gerçekleştirilir. Her izlemde çocuk
sağlığını etkileyen beslenme, büyüme ve gelişme, aşılar, kazalardan korunma, aile içi ilişkiler
ve diğer çevresel koşullar ile ilgili öykü alınır.
Sağlam çocuk izleminde amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini,
hastalık, sakatlıkları azaltmak ve önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve
desteklenmesini sağlamaktır. Çocuk Sağlığı izlemi ilkeleri
1. Hastalıkların önlenmesi, Büyüme-gelişmenin izlenmesi, Yaşa uygun beslenmenin
sağlanması, Aşılama Sağlık eğitimi
2. Hastalıkların erken tanı ve tedavisi, öykü, fizik muayene, taramalar
3. Çocuğun sağlıklı yetişmesi konusunda aileye destek, Sağlık eğitimi, Çocuk
yetiştirilmesi konusunda danışmanlık, Aile planlaması konusunda danışmanlık
4. Bakımın sürekli olmasının sağlanmasıdır.
Sağlam çocuk izlemi; bebek, çocuk ve ergenlere yönelik düzenli sağlık kontrollerini
içeren, uzun süreli bir izlemdir. Hekim, aile, hemşire ya da yardımcı sağlık personeli işbirliği
içinde yürütülmeli, çocuk içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile birlikte
değerlendirilmelidir. Çocuk sağlığı izlemi prenatal dönemden başlar, adolesan dönemin sonuna
kadar devam eder. Sağlam çocuk izlemi için önerilen standart programlar vardır. Doğumdan
sonra ilk 24 saat içinde, taburcu olurken, 7-10. günlerde, ilk 6 ay içinde her ay, 6 ay ile 2 yaş
arası üç ayda bir, 2-6 yaşlar arası altı ayda bir, 6 yaştan sonra yılda bir izlem önerilmektedir.
Sağlıklı çocuk izleminde,
Beslenme: Çocuğun beslenme özelliklerini incelemek amacıyla özellikle anne sütü ile
beslenme, ek besinlere başlama, beslenme alışkanlıklarına yönelik bilgiler araştırılır ve
sorunları değerlendirilir (Evliyaoğlu, 2007).
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Büyüme ve gelişme: Sağlam çocuk izlemine çocuk her geldiğinde; boy, kilo ve baş
çevresi ölçülmeli ve bunlar büyüme eğrileri üzerinde işaretlenmelidir. Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ), gelişmekte olan ülkelerde yaşamın ilk üç yılı daha önemli olmak üzere, 0-5 yaş grubu
her çocuğun büyümesinin izlenmesini önermektedir (Evliyaoğlu, 2007). Ayrıca çocuğun
gelişimsel açıdan da değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla motor, duyusal, bilişsel,
psikososyal, ahlak ve cinsel gelişim basamaklarının da takip edilmesi gerekir.
Aşılama: Her kontrolde aşıların çocuk sağlığı açısından önemi vurgulanarak aşı takvimi,
aşıların etki ve yan etkileri hakkında ebeveyn eğitimleri verilmelidir. Çocukların yaşlarına
uygun olarak yapılması gereken aşıları yapılarak bunlar aşı kartına işlenerek ailelere verilmeli
ve sonraki randevuya aşı kartını getirmeleri söylenmelidir.
Taramalar: Çocuğun metabolik hastalıkları, gelişimsel kalça displazisi (kalça çıkıklığı),
doğuştan kalp hastalıkları, görme ve işitme taramaları, anemi (kansızlık), kan basıncı ölçümü,
hiperlipidemi ve diğer taramaları mümkün olan en kısa sürede ve zamanında yapılmalıdır
(Evliyaoğlu, 2007).
- Yenidoğan metabolik hastalıklar taraması (fenilketonüri, biotinidaz eksikliği, kistik
fibroz ve konjenital hipotiroidi): Doğumdan sonra 3-5. günlerde topuktan alınan birer damla
kan ile bu hastalıkların sebep olabileceği bozukluklar ve kalıcı hasarlar önlenebilir. Bu
taramaların yapılabilmesi için bebeğin en az 48 saat ağızdan beslenmiş olması gerekmektedir.
(Evliyaoğlu, 2007; Gökçay & Beyazova, 2017; Altunhan & Yılmaz, 2018).
- Gelişimsel kalça displazisi taraması: Tüm bebeklerin bir aylık olduklarında kalça
çıkıklığı açısından fizik muayeneleri yapılır ve risk etmenleri belirlenir. En az bir risk etmeni
(örn. ilk doğan kız bebek, çoğul bebek, amnion sıvısı (anne karnında bebeğin içinde bulunduğu
sıvı) azlığı ya da fazlalığı, akrabalarda kalça çıkıklığı öyküsü vb.) ya da fizik muayene bulgusu
olan bebekler kalça ultrasonografisi (USG) kontrolü için ortopedi kliniğine sevk edilir
(Evliyaoğlu, 2007; Akın, & Ekti Genç, 2016; Gökçay, & Beyazova, 2017).
- Görme ve işitme taraması: Görme taraması, şaşılık, görme tembelliği, glokom,
katarakt ve kırma kusuru gibi sorunlar için yapılır. Yenidoğan döneminden itibaren çocukların
göz muayenesi yapılmalıdır. Birinci basamak sağlık kuruluşlarında, öykü ve fizik muayene,
kırmızı reşex testi, korneal ışık reşeksi testi ve görsel resim veya harşer kullanarak görme
keskinliği testleri yapılabilir. Diğer testler göz uzmanları tarafından yapılabilir. Doğumdan
itibaren ilk 3 ay içinde kırmızı reşex testinin tüm bebeklere yapılmasında fayda vardır. Bu test
göz tümörü ve katarakt varlığının taranmasında kullanılabilir ve sonraki yaşlarda belirli
aralıklarla yapılması önerilir (Gökçay, & Beyazova, 2017). Korneal ışık reşeksi gözde kayma
ya da şaşılık (strabismus) taraması için yapılan bir testtir. Doğumdan sonra ilk iki ayda şaşılık
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ya da göz kayması olması normaldir. Üç aydan sonra devam eden göz kayması varsa bir göz
hekimine danışılmalıdır (Gökçay, & Beyazova, 2017). Görme keskinliği taraması özellikle
görme tembelliği taraması için kullanılır. Görme keskinliği muayenesinin 3 yaşın altındaki
çocuklarda yapılması ile ilgili yeterli kanıt yoktur. Fakat 3-5 yaş arasındaki çocuklara bu
taramanın yapılması, görme tembelliği ya da olası risklerini önleme ve görme keskinliğini
iyileştirmede oldukça yararlı olduğu kanıtlanmıştır (Jonas vd. 2017; US Preventive Services
Task Force, 2017).
Yenidoğan döneminde yapılan işitme taramasında, bebeğin kulaklarına belli şiddette
sesler verilip, duyup duymadığı beyin dalgaları ölçülerek değerlendirilir. Bu test, çok hızlı ve
kolay bir testtir. Tüm yenidoğanların doğumdan sonra 12-24 saat içinde, herhangi bir
beslemeden yarım saat sonra ve doğal uykularındayken taranmaları uygundur (Evliyaoğlu,
2007; Altunhan, & Yılmaz, 2018). Risk grubunda olan çocuklara 24-30 ay arasında en az bir
kez odyolojik değerlendirme ve sonrasında da işitme taraması yapılması önerilir. Risk etmeni
olmasa bile okul öncesi 4-6 yaş arasında yılda bir kez, daha sonra 8 ve 10 yaşta işitme taraması
yapılması önerilir (Gökçay, & Beyazova, 2017).
Demir eksikliği taraması: Çocuklarda anemi (kansızlık) sıklığı özellikle hızlı büyüme
dönemlerinde artmaktadır. Miadında doğan bir bebeğin demir depoları 4-6 ay yeterli
olduğundan, 6. aydan sonra demir eksikliği anemisi ortaya çıkar. Prematüre bebeklerde ise bu
süre 2-3 aydır. Üç aydan uzun süre devam eden demir eksikliği anemisi gelişimsel sorunlara
yol açar. Bu nedenle, demir eksikliği anemisi %10’un üzerinde olan ülkelerde miadında doğan
ve anne sütü ile beslenen sağlıklı bebeklerde 6-12 ay arası Hb/Hct taraması önerilir. Demir
eksikliği yönünden riskli bebeklerin aralıklı taranmaları önerilmektedir. Miadında doğan anne
sütü alan, demirden fakir inek sütü ile beslenen tüm bebeklere 4. aydan itibaren demir
profilaksisi uygulaması da, demir eksikliği anemisinin önlenmesinde etkili bir yöntemdir.
Prematüre bebeklere demir profilaksisi ikinci aydan itibaren uygulanmalıdır (Gökçay, &
Beyazova, 2017).
Çocukluk döneminde yapılması önerilen diğer taramalar: Ağız ve diş sağlığı taramaları
için her izlemde süt dişleri ve kalıcı dişler kontrol edilmeli, diş temizliği ve fırçalama teknikleri
hakkında çocuk ve aileye bilgi verilmeli, gerekirse diş hekimine yönlendirilmelidir. Üç
yaşından itibaren yılda bir kez kan basıncı ölçümü ile hipertansiyon taraması önerilmektedir.
Ailesinde kolesterol >240mg/dl ve kardiyovasküler risk etmeni olan iki yaşından büyük
çocukların açlık serum lipit düzeyine bakılarak hiperlipidemi (kanda yağ miktarı artışı) taraması
yapılabilir (Evliyaoğlu, 2007). Ayrıca erkek çocuklarda inmemiş testis muayenesi ve ailesinde
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doğuştan kalp hastalığı olan çocuklarda da doğuştan kalp hastalığı taraması önerilmektedir
(Gökçay, & Beyazova, 2017).

5.2. Çocukluk dönemlerinde fiziksel gelişim
Çocukluk döneminde fiziksel gelişimin izlenmesinde temel büyümenin izlenmesidir.
Büyüme, kütle, hacim ve ağırlık gibi niceliksel değişimleri ifade eder. Büyüme, bir çocuğun
fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan her durumdan etkilenebilir. Diğer taraftan büyümenin normal
olarak gerçekleşmesi en azından bir çocuğun sağlığını ciddi boyutta etkileyen bir problemin
olmadığını gösterir. Büyümenin izlenmesinde kullanılan en değerli aygıt "büyüme eğrileri"dir.
Dolayısıyla büyümenin izlenmesinde "ölçümler" esası teşkil eder. Yaş dönemlerine göre
büyüme incelendiğinde;
Yenidoğan dönemi (0-28 gün):
Büyümenin en hızlı olduğu dönemdir. Zamanında doğan sağlıklı bir bebeğin doğumda
ortalama ağırlığı 3200gr (2500-4000gr)’dır. Sağlıklı bir yenidoğan bebek doğumdan sonra ilk
bir haftada ağırlığının yaklaşık %5-6’sını kaybeder; bu ağırlık kaybının %10’u geçmemesi
gerekir. Birkaç gün sonra bebek kaybettiği ağırlığı geri kazanır. Yenidoğan bebeklerin
doğumda ortalama boyları 50 cm (48-54 cm) dir (Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi, 2013;
Gökçay, & Beyazova, 2017).
Doğum öncesi dönemdeki hızını takip ederek doğum sonrası ilk aylarda en hızlı gelişen
baştır. Doğumda sağlıklı bir bebeğin baş çevresi yaklaşık 33-36,5 cm’dir. Doğumdan sonra baş
büyümesi gittikçe azalmakla birlikte özellikle ilk altı ayda çok hızlı artar. Doğumda bebeğin
başının boy uzunluğuna oranı ¼’dür. Yenidoğan bebeklerin baş kemiklerinin birleşme
yerlerinde fontanel (bıngıldak) adı verilen açıklıklar vardır. Bu fontanellerin açık olup olmadığı,
baş kemiklerine göre seviyesi ve genişliği doğumdan itibaren büyüme sürecinde takip
edilmelidir. Önde frontal kemikler ile paryetal kemiklerin birleştiği yerde ön fontanel (eşkenar
dörtgen şeklinde) ve arkada paryetal ve oksipital kemiklerin birleşme yerinde arka fontanel
(üçgen şeklinde) vardır. Arka fontanel ilk üç ayda ve ön fontanel yaklaşık 12-18. aylarda
kapanır. Doğumda sağlıklı bir bebeğin göğüs çevresi 30-33 cm’dir. Altı aydan sonra göğüs
çevresinin büyüme hızı artar ve bir yaşından sonra baş çevresini geçer. Karaciğerin büyük ve
pelvisin (leğen kemiği) küçük olması nedeniyle yenidoğan bebeklerin karnı şiştir ve karın
çevresi iki yaşına kadar göğüs çevresinden fazladır (Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi,
2013; Gökçay, & Beyazova, 2017).
Süt çocukluğu dönemi (29 gün-1 yaş)
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Yenidoğan döneminde hızlı olan ağırlık artışı ilk iki yaşta gittikçe azalan hızda devam
eder. Bebekler ilk altı ayda günde 20-30 gr (haftada 150-250 gr) ve ortalama 200 gr alırlar.
İkinci altı ayda günde 15-20 gr (haftada 100-200 gr) ve ortalama 150 gr alırlar. Bir yaşından
sonra ağırlık artışı daha da azalır ve 1-2 yaş arasında haftada 50-60 gr ağırlık artışı olur. İki
yaştan sonra yılda yaklaşık 2-2,5 kg ağırlık artışı olur (Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi,
2013; Gökçay, & Beyazova, 2017). Bir bebek 5. ayda doğum ağırlığının iki katına ve bir
yaşında üç katına ulaşır. Çocukların büyüme sürecinde yaşa uyan ağırlık artışını tahmin etmede
kullanılan bazı formüller vardır. Bunlardan birisi 3-12 aylar arasındaki bebeklerde kullanılan
ağırlık formülüdür. Bebeğin yaşına (ay olarak) dokuz sabit sayısının eklenmesi ve bu sayının
ikiye bölünmesi sonucu elde edilen değer tahmini ortalama ağırlığı (kg ) verir. Bu hesaplamada
bebeklerin doğum ağırlığı ve cinsiyeti dikkate alınmaz, ayrıca alt-üst sınırlar da bilinmez.
Sadece o yaştaki ortalama ağırlık tahmin edilebilir.
Boy uzaması tıpkı ağırlık artışında olduğu gibi doğumdan sonra ilk aylarda oldukça
fazladır ve ilerleyen dönemlerde yavaşlayarak devam eder. Doğumdan sonra birinci ve ikinci
üç ayda 8’er cm olmak üzere, ilk altı ayda toplam 16 cm uzar. Başka bir deyişle ilk altı ay
süresince aylık boy artışının yaklaşık 2,5cm olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra üçüncü ve
dördüncü üç ayda 4’er cm olmak üzere, 6-12 aylar arasında toplam 8 cm uzar. Bebekler 1 yaşına
geldiğinde doğum boyunun yarısı kadar boy uzaması gösterirler. Çocuklarda 1-2 yaş arasında
toplam 10-12 cm, 2-4 yaş arasında yılda 7-8 cm ve 4 yaştan sonra yılda 5-6 cm artış gözlemlenir
(Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi, 2013; Gökçay, & Beyazova, 2017).
Bebeklerin baş çevresi üçüncü ayda 40,5cm, altıncı ayda 43cm, 12. ayda ise 47 cm olur.
Daha sonraki yaşlarda baş büyümesi gittikçe yavaşlar (Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi,
2013; Gökçay, & Beyazova, 2017).
Oyun çocukluğu dönemi (1-3 yaş):
Bu dönemde çocukların büyüme hızı önceki dönemlere göre daha yavaştır. Ağırlık artışı
yılda yaklaşık 1,8-2,7 kg (ortalama 2,3 kg)’dır.
Boy uzaması 1-2 yaş arasında 10-12 cm, 2-3 yaş arasında 7-8 cm’dir.
Baş çevresi 1-2 yaş arasında toplam 2,5 cm artar. Daha sonra baş çevresi artış hızı
gittikçe azalır. Tüm bebeklerin ilk üç yaşta baş çevresi ölçümleri yapılmalı ve büyüme eğrisinde
değerlendirilmelidir.
Okul öncesi çocukluğu dönemi (4-6 Yaş):
Bu yaşlarda büyüme hızı yavaşlar. Yılda ortalama 2,3 kg ağırlık artışı vardır. Üç
yaşından sonra boy uzaması yılda yaklaşık 5-6 cm’dir. Çocuklar dört yaşında doğum boylarının
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iki katına ulaşırlar. Bu yaşlarda çocuğun yağ dokusu azalmaya başlar. Çocukların süt dişleri üç
yaşından sonra düşmeye başlar. Altı-yedi yaşlara gelindiğinde kalıcı dişler çıkmaya başlar.
Okul çocukluğu dönemi (7-11 yaş):
Bu dönemde çocuklar daha ince ve uzun bir görünüm kazanırlar. Başın boy uzunluğuna
oranı azalır. Bu dönemde yılda ortalama 5-7 cm boy uzaması ve 2-3 kg ağırlık artışı olur. Kızlar
ve erkekler arasında fiziksel ölçülerde çok küçük farklıklar vardır. Altı-sekiz yaştaki erkekler
aynı yaştaki kızlardan daha uzun ve ağırdır. Büyüme hızındaki yavaşlama 10-11 yaşlarına kadar
devam eder. Dönemin sonunda kızlar erkekleri geçmeye başlar. Kızlarda 10-12 yaşlarda hızlı
bir boy artışı olur. On-on dört yaşlar arasında kızların tartı artışları erkeklerden daha fazladır
(Arıkan, Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi, 2013; Gökçay, & Beyazova, 2017).
Adölesan dönem (12-21 yaş):
Adölesan dönemde büyüme hızı oldukça fazladır. Hızlı fiziksel ve fizyolojik
değişmeler, beden yapısında büyük farklılıklara neden olur. Adölesan dönem puberteyle başlar;
kızlarda puberte 10-14 yaşlarda, erkeklerde ise 12-16 yaşlarda gerçekleşir. Puberte ikincil
cinsiyet karakterlerinin ortaya çıkmaya başladığı, cinsel organların gelişmeye başladığı,
üremenin mümkün hâle geldiği ve büyüme sıçramasının gerçekleştiği fiziksel gelişim
aşamasıdır. Büyüme sıçraması kilo artışıyla başlar, daha sonra bunu boy uzaması takip eder.
Büyüme sıçramasının zamanı ve süresi bireysel faktörlere göre değişiklik gösterir. Ağırlık artışı
kızlarda yağ kütlesinde, erkeklerde kas kütlesinde artışla kendini gösterir. Kızların boyu en çok
11 yaşta ya da ilk adet kanamasından (menarş) 6-12 ay önce uzama gösterir, erkeklerin boyu
ise en çok koltuk altı ve kasık kıllanması başladıktan, penis ve testisler geliştikten sonra uzama
gösterir. Kızlar menarştan sonra, erkekler ise 18-20 yaşından sonra fazla uzamazlar (Arıkan,
Çelebioğlu, & Güdücü Tüfekçi, 2013).
Büyümenin izlenmesi
Bir çocuğun normal büyüme hızını takip etmesi sağlıklı olduğunun önemli
göstergelerinden biridir. Büyümeyi izlemede amaç, normalden sapmaları tanımlayıp herhangi
bir duraklamayı erken fark etmek ve özellikle beslenme bozukluğu riski varsa önlemektir. Bir
çocuğun büyümesinin boyutunun sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi için ideal olarak
bulunduğu toplumdaki çocuklarda yapılan ölçümlerden oluşturulmuş büyüme eğrilerinden
yararlanılması gerekir. Ayrıca kızlarda ve erkeklerde büyüme özellikle puberte döneminde
farklılık gösterdiğinden her iki cins için ayrı büyüme eğrilerinin kullanılması önem taşır. Türk
çocuklarında Prof. Dr. Olcay Neyzi ve arkadaşları tarafından oluşturulmuş olan ve cinse ve
yaşa göre ağırlığın, boyun ve baş çevresinin değerlendirilmesini sağlayan büyüme eğrileri
mevcuttur (Gökçay, & Beyazova, 2017).
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5.3. Bağışıklanma
Aşılar çocuk ve erişkin sağlığını korumada, bulaşıcı hastalıkları önlemede maliyet ve
güvenilirlik açısından en etkili yöntemdir. Dünyada her yıl aşı ile önlenebilecek hastalıklardan
az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 2-3 milyon çocuğun öldüğü bilinmektedir. Eğer
küresel aşılama kapsamı arttırılırsa bu ölümlerin 1.5 milyonunun önlenebileceği
düşünülmektedir. Bağışıklama hizmetlerinin temel hedefi aşı ile korunulabilir hastalıkların
çocuk ve bebeklerde ortaya çıkmasını engellemek, enfeksiyonlara bağlı morbidite ve
mortaliteyi azaltmaktır.
Temel olarak patojen organizmaların zayıflatılmış ya da ölü bir şekilde vücuda
verilmesidir.

Bu

şekilde

vücudumuzdaki

immün

sistemin

aktif

hâle

getirilmesi

amaçlanmaktadır. Şimdiye kadar boğmaca, çocuk felci, difteri, hemofilus influenza tip b,
hepatit A, hepatit B, kabakulak, kızamık, kızamıkçık, konjuge pnömokok, suçiçeği, tetanoz,
tüberküloz gibi pek çok önemli hastalığın aşısı, Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği politikalar
ile pek çok ülkede başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Türkiye’de de Dünya Sağlık Örgütünün
politikalarına paralel olarak “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” başlatılmıştır. Devlet
politikası hâline getirilen aşılama çalışmaları sayesinde 2015 yılında aşılanma hızımız %97’ye
ulaşmıştır. Bununla beraber “Genişletilmiş Bağışıklama Programı” hac ve umre ziyaretleri,
turizm faaliyetleri, komşu ülkelerden gelen mülteci akını gibi farklı olaylara göre de sürekli
güncellemektedir. Son yıllarda aşıların otizim, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozuklukları,
nörolojik hastalıklar, enflamatuvar bağırsak hastalıkları ve bazı bağışıklık sistemi hastalıklarına
neden olduğuna yönelik iddialar bulunmaktadır. Bu durum aşı karşıtı kampanyaları gündeme
getirmiştir. Ancak bilimsel bulguların birbiri ile çelişmesinden dolayı bu konuda hâlen bir
belirsizlik vardır. Bu derlemede aşılar, aşılamanın önemi ve aşı karşıtı kampanyalar
tartışılmıştır.
Bağışıklık aktif ve pasif bağışıklık olmak üzere iki çeşittir. Pasif bağışıklık insanlar veya
hayvanlardan antikor transferi ile sağlanır. Anneden fetüse plesantadan antikor geçişiyle
sağlanan bağışıklık pasif bağışıklığın bir örneğidir. Aktif bağışıklık ise aşılar ya da hastalık
geçirerek kazanılır. Aşılar canlı-atenüe ve inaktive aşılar olarak gruplandırılabilir. Canlı atenüe
aşılarda bakteri veya virüslerin hastalık yapma özelliği kaldırılır fakat bağışıklık oluşturma ve
vücutta çoğalma özelliği korunur. İnaktive aşılar ise virüs ya da bakterinin tamamı veya bir
kısmı kullanılarak hazırlanırlar. Bu aşı tipleri dışında hala üzerinde çalışılan, yeni kullanılmaya
başlanan aşılarda bulunmaktadır. Bunlar rekombinant vektör aşıları, sentetik peptid aşıları ve
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DNA aşılarıdır. Rekombinant aşılar ile ilgili çalışmalar hala devam etmekte olup, aşı patojen
mikroorganizmanın antijen kodlayan geninin, vektör görevi gören atenüe bir virüs ya da
bakterinin genomuna yerleştirilmesi ile yapılır. Sentetik peptid aşısı ise antijen olarak işlev
gören proteinin aminoasit dizilimi belirlenir ve bu protein laboratuarda sentetik olarak
sentezlenir. DNA aşılarında istenilen antijenik yapının kodlandığı DNA parçası bir bakteri
plazmidine, uygun bir transkripsiyon başlatıcısı (promotor) ile yerleştirilerek elde edilir. HIV
(Human Immunodeficiency Virus), HBV (hepatit B virüsü), HCV (hepatit C virüsü), kuduz
gibi aşıların çalışmaları bu yöntem ile yapılmaktadır. Türkiye’de ilk aşılama 1930’da Çiçek
aşılaması ile başlamıştır. Sonrasında sırası ile;
• 1937: Difteri, Boğmaca Aşılaması
• 1952: BCG Aşılaması
• 1963: Canlı Polio Aşılaması
• 1968: DBT Aşılaması
• 1970: Kızamık Aşılaması
• 1981: Genişletilmiş Bağışıklama Programı
• 1985: Türkiye Aşı Kampanyası
• 1989: Polio Eradikasyonu Programı
• 1995: Polio Ulusal Aşı Günleri
• 1996: Kızamık Aşısı Hızlandırma Kampanyası
• 1997: Polio Mop‐up
• 1998: Hepatit‐B Aşılaması ve son polio olgusu
• 2003: Kızamık Okul Aşı Günleri
• 2004: Erişkinlere tetanoz aşısı uygulanması gereken her durumda Td aşısına geçiş
• 2005: Kızamık Aşı Günleri
• 2006: Kızamıkçık, Kabakulak ve Hib aşısının programa eklenmesi, Hepatit B ergen
aşılamasının başlatılması
• 2007‐2008: İlköğretim yaş gruplarının Hepatit B ve Kızamıkçık aşılarının
tamamlanması
• 2008: Beş bileşenli (DaBT‐P//Hib) aşının kullanılmaya başlanması
• 2008 Kasım: 7 bileşenli Konjuge pnömokok aşısının takvime girişi
• 2009 Şubat: Anne ‐yenidoğan Tetanoz Eliminasyonu
• 2010: İlköğretim 1. sınıfta Td ve Canlı polio aşısı yerine DaBT‐ İPA aşısının
uygulanmasına geçilmesi
• 2011 13 Bileşenli Konjuge Pnömokok Aşısının Uygulamasına Geçilmesi
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• 2012 Hepatit A Aşısı
• 2013 Suçiçeği Aşısının Güncel Aşı Takvimine Eklenmesi
Ülkemizde uygulanan güncel ulusal aşı takvimi aşağıda yer almaktadır.

Kaynak: https://asi.saglik.gov.tr/asi-takvimi/
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Uygulama Soruları

Çocuk sağlığı izlem ilkeleri nelerdir?
Sağlıklı çocuk izleminde olması gereken taramalar nelerdir ?
Büyüme nasıl izlenir ?
Güncel aşı takvimi nedir ? Zorunlu aşıları bir tablo içinde gösteriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlam çocuk izlemi sırasında çocuğun doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası sağlık
ve gelişimsel öyküsü alınır. Çocuğun genel fizik muayenesi yapılır, büyüme ve gelişmesi
değerlendirilir, aşıları, sağlık taramaları ve aile eğitimi gerçekleştirilir. Sağlam çocuk izleminde
amaç; sağlıklılığı sürdürmek, bebek ve çocuk ölümlerini, hastalık, sakatlıkları azaltmak ve
önlemektir. Daha geniş anlamda, sağlığın geliştirilmesi ve desteklenmesini sağlamaktır.
Sağlam çocuk izlemi; bebek, çocuk ve ergenlere yönelik düzenli sağlık kontrollerini içeren,
uzun süreli bir izlemdir. Hekim, aile, hemşire ya da yardımcı sağlık personeli işbirliği içinde
yürütülmeli, çocuk içinde bulunduğu fiziksel ve sosyal çevre ile birlikte değerlendirilmelidir.
Sağlıklı çocuk izleminde; beslenme, büyüme ve gelişme, aşılama ve taramalar yer almaktadır.
Çocukluk döneminde fiziksel gelişimin izlenmesinde temel büyümenin izlenmesidir.
Büyüme, kütle, hacim ve ağırlık gibi niceliksel değişimleri ifade eder. Büyüme, bir çocuğun
fiziksel ve ruhsal sağlığını bozan her durumdan etkilenebilir. Dolayısıyla büyümenin
izlenmesinde "ölçümler" esası teşkil eder. Yaş dönemlerine göre büyüme incelendiğinde;
yenidoğan dönemi büyümenin en hızlı olduğu dönemdir. Yenidoğan döneminde hızlı olan
ağırlık artışı ilk iki yaşta gittikçe azalan hızda devam eder. Boy uzaması da tıpkı ağırlık
artışında olduğu gibi doğumdan sonra ilk aylarda oldukça fazladır ve ilerleyen dönemlerde
yavaşlayarak devam eder. Kızlar menarştan sonra, erkekler ise 18-20 yaşından sonra fazla
uzamazlar. Büyümeyi izlemede amaç, normalden sapmaları tanımlayıp herhangi bir
duraklamayı erken fark etmek ve özellikle beslenme bozukluğu riski varsa önlemektir.
Aşılar çocuk ve erişkin sağlığını korumada, bulaşıcı hastalıkları önlemede maliyet ve
güvenilirlik açısından en etkili yöntemdir. Temel olarak patojen organizmaların zayıflatılmış
ya da ölü bir şekilde vücuda verilmesidir. Aşılar canlı-atenüe ve inaktive aşılar olarak
gruplandırılabilir. Canlı atenüe aşılarda bakteri veya virüslerin hastalık yapma özelliği kaldırılır
fakat bağışıklık oluşturma ve vücutta çoğalma özelliği korunur. İnaktive aşılar ise virüs ya da
bakterinin tamamı veya bir kısmı kullanılarak hazırlanırlar.
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Bölüm Soruları
1. I. Yaşa uygun beslenmenin sağlamak
II. Sağlıklılığı sürdürmek
III. Bebek ve çocuk ölümlerini azaltmak
Yukarıdakilerden hangileri sağlam çocuk izlemi amaçlarındandır?
a. I, II, III
b. II ve III
c. I ve III
d. I ve II
2. Aşağıdakilerden hangisi çocuk sağlığı izlemi ilkelerinden biri değildir?
a. Hastalıkların önlenmesi
b. Ailenin görmezden gelinmesi
c. Sağlık eğitimi
d. Erken tanı ve tedavi
3.

-Beslenme,
-Büyüme ve gelişme,
-Aşılama
-Taramalar
Sağlıklı çocuk izleminde yukarıdakilerden kaç tanesi yer almaktadır?

a. 1
b. 2
c. 3
d. Hepsi
4. Aşağıdakilerden hangisi sağlık izlemi taramalarındandır?
a. Yenidoğan metabolik hastalıklar taraması
b. Görme ve işitme taraması
c. Gelişimsel kalça displazisi taraması
d. Hepsi
5.

I. Büyümenin en hızlı olduğu dönemdir.
II. Ortalama ağırlı 3200 gramdır.
III. Baş çevresi 30-31 cmdir.
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi/hangileri yenidoğan dönemine aittir?

a. I ve II
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b. I ve III
c. II ve III
d. I, II, III
6. Doğumda bebeğin başının boy uzunluğuna oranı ……………. dir.
a. 1/2
b. 1/3
c. 1/4
d. 1/5
7. Yenidoğanda arka ve ön fontanelin kapanma zamanı aşağıdakilerden hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
a. 3 ay, 12-18 ay
b. 3 ay, 18-24 ay
c. 6 ay, 12-18 ay
d. 6 ay, 18-24 ay
8. Puberte kızlarda ……………… yaşlarda, erkeklerde ise ……………. yaşlarda
gerçekleşir.
a. 8-10, 10-12
b. 8-10, 12-14
c. 10-12, 14-16
d. 10-14, 12-16
9. Türkiye’de yapılan ilk aşı nedir ve hangi yılda yapılmıştır?
a. Boğmaca, 1937
b. Çiçek aşısı, 1937
c. Çiçek aşısı, 1930
d. Kızamık, 1970
10. ………………… virüs ya da bakterinin tamamı veya bir kısmı kullanılarak
hazırlanırlar.
a. İnaktive aşılar
b. Canlı atenüe aşılar
c. Rekombinant vektör aşıları
d. Sentetik peptid aşıları

Cevaplar
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1. A
2. B
3. D
4. D
5. A
6. C
7. A
8. D
9. C
10. A
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6. çocuklarda sık görülen hastalık bulguları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Ateş
6.2. Nöbet
6.3. Bulantı-Kusma
6.4. Karın Ağrısı
6.5. Kabızlık
6.6. İshal
6.7. İştahsızlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Hastalık nedir?
Hasta olduğumuzu nasıl anlarız?
Bir çocuğun hasta olduğunu nasıl anlarız?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Ateş

Ateşin
tanımı,
tehdit Kitaptaki
metinlerin
oluşturacak durumlar ve okunması ve tekrarı
müdehalesi hakkında bilgiler
kazanmak

Nöbet

Nöbetin
tanımı,
tehdit Kitaptaki
metinlerin
oluşturacak durumlar ve okunması ve tekrarı
müdehalesi hakkında bilgiler
kazanmak

Bulantı kusma

Bulantı kusmanın tanımı, Kitaptaki
metinlerin
tehdit oluşturacak durumlar okunması ve tekrarı
ve müdehalesi hakkında
bilgiler kazanmak

İshal

İshalin
tanımı,
tehdit Kitaptaki
metinlerin
oluşturacak durumlar ve okunması ve tekrarı
müdehalesi hakkında bilgiler
kazanmak
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Anahtar Kavramlar

Ateş, Nöbet, Bulantı-Kusma, Karın Ağrısı, Kabızlık, İshal, İştahsızlık
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Giriş
Aşılar bazı çocukluk çağı hastalıklarını nadir hâle getirse de, hâlâ devam eden
hastalıklar da yaşamı etkilemektedir. Bu hastalıklar kruplar gibi yaygın enfeksiyonlardan
Kawasaki hastalığı gibi nadir görülen gizemli hastalıklara kadar çeşitlilik gösterir. Bu nedenle
hastalıklar çocuklar üzerinde farklı etkiler yaratarak ortaya çıkışları ve oluşturdukları
şikayetlerde değişim göstermektedir. Hastalık belirti ve bulguları çocuklarda değişik
derecelerde yakınmalara yol açar, çocuğun yaşam kalitesi bozulur, bazen de hastaneye
yatırılması gerekebilir. Bu bölümde çocuklarda görülen hastalık belirti ve bulgularından ateş,
nöbet, kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal ve iştahsızlıktan bahsedilecektir. Bu belirti ve
bulgular çoğunlukla çocukta bir hastalığa özgü ortaya çıkar ve hastalığın iyileşmesiyle
kaybolur. Çocuklarda sık görülen hastalık bulguları incelendiğinde ailelerde özellikle stres
yaratan durumlar; ateşi nöbet geçirme, bulantı-kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal ve iştahsızlık
olarak sıralanabilir.

6.1. Ateş
Ateş, genellikle hastalık nedeniyle vücut sıcaklığındaki geçici bir artıştır. Ateşin olması,
sıra dışı bir şeyin vücutta devam ettiğinin bir işaretidir. Bir yetişkin için, ateş rahatsız edici
olabilir, ancak 39.4 C veya daha yüksek bir seviyeye ulaşmadıkça genellikle endişe kaynağı
olmaz ancak bebekler ve küçük çocuklar için, hafif yüksek bir sıcaklık ciddi bir enfeksiyona
işaret edebilir. Bu nedenle ateşin takip edilmesi önemlidir.
Çocuklarda vücut ısısı ölçümü; rektal, oral, koltuk altı, timpanik (kulak içi), temaslı/
temassız kızılötesi yolla (şakaktan, alından/ciltten) ölçülebilir. Alında/ciltten ateş ölçümü,
karotis arterden yüksek düzeyde kan akımının gerçekleştiği yüzeyel temporal arter aracılığıyla
yapılır. Bebeği/ çocuğu rahatsız etmeden, hızlı ve kolay kullanımı olan bir yöntemdir. Ancak
doğruluğu ve tutarlılığına ilişkin çalışmalar sınırlıdır (Çaka vd., 2015).
Ateş, bağışıklık sistemine tehdit olarak algılanan herhangi bir durumda vücudun
otonomik, davranışsal ve nöroendokrin olarak verdiği normal, koordineli ve karmaşık bir
fizyolojik yanıttır. Ateş, koltuk altı ölçümüne göre; 37.2-38.4°C subfebril ateş, 38-38.5°C hafif
ateş, 38.5-39°C orta ateş, 39-40°C yüksek ateş ve 40,5 ve üzeri hiperpireksi olarak tanımlanır
(Çaka vd., 2015). Ancak genel olarak koltuk altı ısısının 37.2°C; oral (ağız) yolla ölçülen ısının
37.8°C ve rektal (makattan) yolla ölçülen ısının 38°C üzerinde olması ateş olarak değerlendirilir
(Çaka vd., 2015; Sökün, & Gözen, 2017). Ateşi olan çocuklarda baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik,
bitkinlik ve susuzluk hissi görülebilir (Conk vd., 2013). Ateş, enfeksiyonlar, bağ doku
hastalıkları, kanser hastalıkları, metabolik hastalıklar gibi birçok nedene bağlı olabilir (Çaka
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vd., 2015). Ayrıca çocukların ateşi vücuttan su kaybı, sıcak çarpması ve yüksek çevre ısısı
nedeniyle de yükselebilir. Çocuklarda ateş yüksekliği öncelikle enfeksiyon varlığını
düşündürmelidir (Kuğuoğlu vd., 2014).
Ateş yüksekliği, çocukta nöbete neden olabileceği ve sonuçta nörolojik sekel
bırakabileceği düşüncesiyle ailelerde korku ve endişe yaratabilir. Ateş, aile bireylerini tedirgin
etse de bağışıklık sisteminin bazı işlevlerine yararlı etkisi vardır ve özellikle viral
enfeksiyonlarda vücudun korunmasına ve iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Ateşin olumsuz
etkileri ise oksijen, kalori ve sıvı gereksiniminin artması, kas yıkımının artması, zihin
yeteneklerinin geçici olarak azalması, bilinç değişikliklerine neden olması ve nöbeti
tetiklemesidir (Çaka vd., 2015).
Ateşe müdahalede çocuğun yaşı önemlidir. Ateşi olan 3 aylıktan küçük bebekler
mutlaka hastaneye götürülmelidir. Üç aylıktan daha büyük bebeklerde ve çocuklarda genel
durumu kötü görünmüyor ise (neşesi yerinde, halsizliği yok, baygın durmuyor) kalp atımı ve
solunumu hızlı değil, anneyi emebiliyor, ateş düşürücüye yanıt verebiliyor, kusmuyor ve
uykuya meyilli değilse 24 saat beklenebilir (Conk vd., 2013; Çavuşoğlu, 2011). Ilık suyla duş
yaptırmak ya da alnı, koltuk altı, boyun ve perine bölgelerine en az 20 dakika ıslak havlu ile
ılık (musluk suyu) uygulama yapılmalıdır. Ilık uygulama ile vücut ısısı 1,5- 2oC’ den fazla
düşürülmemelidir. Uygulama 5 dakikadan az, 30 dakikadan uzun sürmemelidir. Ateşin bir anda
düşmesini engellemek için sirke, alkol ve buz uygulamasından kaçınılmalı ve sık sık ateşi takip
edilmelidir. Yüksek ateşi olan çocuklara bol sıvı verilerek sıvı elektrolit desteği sağlanmalıdır.
Bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılmalı; ateşin kaynağı belirlenmeden ve reçetesiz antibiyotik
kullanılmamalıdır (Conk vd., 2013; Çaka vd., 2015).

6.2. Nöbet
Nöbetler, beyindeki ani bir elektriksel aktivite dalgalanmasından kaynaklanır. Bir nöbet
genellikle kişinin kısa bir süre için nasıl göründüğünü veya davrandığını etkiler. Nöbet geçiren
biri çökebilir, kontrol edilemez şekilde sallanabilir, hatta sadece uzaya bakabilir. Bunların
tümü, genellikle bilinç kaybı veya değişimiyle beyin fonksiyonunda kısa rahatsızlıklardır.
Korkutucu olabilirler, ancak çoğu yalnızca birkaç dakika sürer, kendi başlarına durur ve yaşamı
tehdit edici değildir. İki veya daha fazla nöbet geçirmiş olan bir kişiye, nöbet bozukluğu olarak
da bilinen epilepsi teşhisi konulabilir.
Nöbet sırasında istemsiz hareketler, algıda, davranışlarda, duyularda, vücut duruşu ve
pozisyonunda değişiklikler olabilir. Nöbetler çocuklarda en sık tedavi edilen rahatsızlıklardır.
Beynin farklı bölgelerinde farklı tiplerde nöbetler görülebilir ve lokalize olabilir (vücudun
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sadece bir bölümünü etkiler) veya yaygınlaşabilir (tüm vücudu etkiler). Nöbetler, özellikle
çocuklarda, birçok nedenden dolayı ortaya çıkabilir. Yenidoğanlarda, küçük çocuklarda, okul
çağındaki çocuklarda ve ergenlerdeki nöbetler birbirlerinden çok farklı olabilirler. Özellikle
sağlıklı bir çocukta nöbetler ebeveyn veya bakıcıyı korkutabilir.
Az sayıda da olsa çocukların bir kısmı 15 yaşından küçükken ateşli nöbetler (ateş
nedeniyle ortaya çıkan nöbet) geçirmektedir. Febril (Ateşli) bir nöbet, bir çocuğun ateş
eşliğinde kulak enfeksiyonu, soğuk veya su çiçeği gibi bir hastalığa yakalanması durumunda
ortaya çıkar. Febril nöbetler, çocuklarda en sık görülen nöbet tipidir. Çocukların yüzde iki ila
beşi çocukluk döneminde bir noktada ateşli nöbet geçirmektedir. Neden bazı çocukların ateşli
nöbet geçirdiği bilinmemektedir, ancak bazı risk faktörleri belirlenmiştir. Bunlardan ailesel
öyküsünün olması, postmatür doğum veya yenidoğan yoğun bakım ünitesinde 28 günden fazla
süre geçirmesi ya da daha önce nöbet geçirmiş olması sayılabilir.
Nöbetler, kısmi krizler beynin sadece bir bölümünü ve dolayısıyla sadece vücudun bir
bölümünü içerir. Basit parsiyel (Jacksonian) nöbetler, vücudun bir kısmında yer alan bir motor
(hareket) bileşenine sahiptir. Bu nöbet geçiren çocuklar uyanık kalır. Hareket anormallikleri,
nöbet ilerledikçe vücudun diğer bölgelerine "yürüyebilir". Kompleks parsiyel nöbetler,
çocuğun neler olup bittiğinin farkında olmaması dışında benzerdir. Sık sık, bu tür bir nöbet
geçiren çocuklar, nöbet boyunca alkış gibi bir etkinliği tekrarlarlar. Nöbet sona erdikten sonra,
çocuk sıklıkla postiktal dönem olarak bilinen bir durumda kötü davranır.
Genelleştirilmiş nöbetler beynin daha büyük bir bölümünü içerir. iki tipe ayrılırlar:
konvülsif (kas sarsıntısı) ve konvülsif olmayan.
Konvülsif nöbetler, birkaç dakika süren, genellikle 5'ten az olan ve ardından postiktal
dönem adı verilen uyuşukluk döneminin sürdüğü kontrol edilemeyen kas sarsıntısı ile görülür.
Çocuk yaklaşık 15 dakika içerisinde yorgunluk dışında normal kendine dönmelidir. Çoğu
zaman çocuğun inkontinansı(idrar veya dışkı kaçırması)

olabilir ve çocuğun nöbeti

hatırlamaması normaldir. Bazen sarsıntı, dil üzerindeki küçük bir ısırıktan kırılmış bir kemiğe
kadar değişebilen yaralanmalara neden olabilir.
Tonik nöbetler sürekli kas kasılması ve sertliği ile sonuçlanırken, tonik-klonik nöbetler
kas gruplarının ritmik sarsıntısıyla alternatif tonik aktivite içerir.
İnfantil spazmlar genellikle 18 aydan küçük çocuklarda görülür. Genellikle zeka geriliği
ile ilişkilidir ve çocuğun esnek bir boyuta sahip olmasına neden olan ani kas gruplarından
oluşur. Uyandıktan sonra sık görülürler.
Nöbet geçiren bir çocukta güvenli bir alan sağlanması önemlidir. Çocuğun nöbet
geçirdiği alanda sivri uçlu, kesici ve delici sert cisimlerin olmamasına dikkat edilmelidir.
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Çocuk nöbet geçirdiği sırada sakin olunmalı, nöbet sırasında çocuk yalnız bırakılmamalıdır.
Eğer çocuk ayakta duruyor ise nazik bir şekilde yere yatırılmalıdır. Boynunun çevresindeki
giysiler gevşetilmelidir. Çocuk güvenli bir yerde solunum yolu açık kalacak şekilde yüzüstü ya
da yan pozisyonda yatırılmalıdır. Çocuğun nöbet sırasında dilini ısırmaması için dişlerinin
arasına gazlı bez ya da rulo konulmalıdır. Çocuğun ağzı zorla açılmaya ya da ağzına herhangi
bir şey sokulmaya çalışılmamalıdır. Çocuk nöbet geçirirken herhangi bir şey yedirilip
içirilmemelidir. Çocuk fiziksel olarak kısıtlanmamalı ve nöbet sırasındaki hareketleri dikkatli
bir şekilde gözlenmelidir. Vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşun başvurulmalıdır
(Çavuşoğlu, 2011; Kuğuoğlu vd. 2014).

6.3. Bulantı-Kusma
Bulantı ve kusma çocuklarda sık karşılaşılan yakınmalardır. Kusma, diyafragma (göğüs
ve karın boşluğunu birbirinden ayıran kas-zar yapı) ve karın kaslarının kasılması, öğürme
hareketiyle yemek borusundaki halkasal kasların aniden açılması sonucu mide içeriğinin dışarı
atılmasıdır (Conk vd, 2013; Milli Eğitim Bakanlığı, 2013; Çavuşoğlu, 2011; Çaltepe, 2013).
Kusmanın miktarı ve rengi, beslenme ile ilişkisi, süresi, sıklığı, şiddeti ve eşlik eden
diğer belirti ve bulgular değerlendirilmelidir (Çavuşoğlu, 2011). Kusmanın birçok farklı sebebi
olabilir. Kusma nedenlerinin mide-bağırsak kaynaklı, nörolojik ya da bazı sistemik
bozukluklara bağlı olup olmadığını belirlenmesi önemlidir (Conk vd. 2013; Çavuşoğlu, 2011).
Yenidoğanlarda çoğunlukla doğumsal mide-bağırsak tıkanıklığı sonucu kusma görülür. Daha
büyük bebeklerde kusma en çok ishal, aşırı beslenme ve gastroözofageal reflü nedeniyle olur.
Ayrıca sistemik enfeksiyonlar, doğuştan metabolizma bozuklukları, kafa içi basınç artışı, beyin
kanaması gibi hastalıklar bebeklerde kusmaya neden olur. Çocuklarda beslenme hataları
(gereğinden fazla besleme, yaşa uygun olmayan besinlerin verilmesi vb.), bazı enfeksiyonlar
(sinüzit, gastrit, bağırsak enfeksiyonları vb.), sindirim sisteminin organik bozuklukları (pilor
stenozu, akalazya vb.), sinir sistemi ile ilgili sorunlar (sara, kafa travması vb.) ve zehirlenmeler
kusmaya neden olabilir (Kuğuoğlu vd., 2014; Milli Eğitim Bakanlığı, 2013; Çaltepe, 2013).
Çocuklarda kusma genellikle özel bir tedaviye gerek olmadan kendi kendine geçer.
Bununla birlikte kusmaya bağlı sıvı kaybı, elektrolit bozukluğu, beslenme yetersizliği,
aspirasyon (mide içeriğinin akciğerlere ya da solunum yollarına kaçması) gibi istenmeyen
sonuçlar da ortaya çıkabilir (Conk vd, 2013). Özelikle ciddi kusmalar vücuttan su-tuz kaybı ve
kilo kaybına yol açabilir. Aşırı kusmanın nedeni bağırsak tıkanıklığı, renal kolik (böbrek taşı
ya da iltihabına bağlı şiddetli böbrek ağrısı) veya pankreas iltihabı olabilir. Okul öncesi ve okul
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çağındaki çocuklarda bazen organik bir neden olmaksızın ani başlayan ve çoğu kez
kendiliğinden geçen tekrarlayan kusma atakları olabilir (Kuğuoğlu vd., 2014).
Kusması olan çocukta kusmanın tipi, kusma içeriğinin görünümü (kanlı, safralı),
miktarı, sıklığı, bulantı varlığı ve beslenme ile ilişkisi olup olmadığı, çocuğun bilinç durumu
ve davranışının doğru bir şekilde değerlendirilmesi önemlidir. Yapılacak girişimler kusma
nedenine göre belirlenir. Kusma yanlış beslenme yöntemlerinden kaynaklanıyorsa uygun olan
beslenme yöntemi ve doğru pozisyon öğretilmelidir. Kusma sindirim yollarındaki bir
tıkanıklıktan kaynaklanıyorsa genellikle çocuk beslenmez veya bir süre özel tekniklerle (örn.
intravenöz yol) beslenmesi gerekebilir. Bebeklerde kusmayı önlemek için besinin sıcaklığına,
miktarına, sıklığına ve beslenme süresine dikkat edilmelidir. Gazı çıkarılmalı ve sağ yan
pozisyonda yatırılmalıdır. Daha büyük çocuklar bulantısı olduğunu ifade ediyorsa rahat
edebileceği bir pozisyona getirilmelidir. Sıcaklık bulantıyı arttırdığı için oda sıcaklığı ayarlanır.
Hoş olmayan kokular varsa giderilmelidir. Derin soluk alıp vermesi bulantıyı azaltabilir. Kusan
bir bebek ya da çocukta aspirasyonu önlemek için başı yan çevrilir. Yarı oturur pozisyona
getirilmelidir. Çenesinin altına peçete yerleştirilmelidir. Bebeğin ağız içi nazikçe silinir.
Ağızdaki acı tadı ve kokuyu gidermek için ağzı temizlenir. İnatçı kusma varsa reçete edilen
ilaçlar verilir (Conk vd., 2013; Çavuşoğlu, 2011).

6.4. Karın Ağrısı
Çocuklarda görülen karın ağrıları çoğu zaman kolik veya kabızlığa bağlı olarak ortaya
çıkarken, bazen de ciddi sağlık sorunlarına işaret etmektedir. Küçük çocuklar ve bebekler ağrıyı
tarif edemedikleri için hastalığın teşhisi uzun sürebilir. Kronik hâle gelen karın ağrıları ise ciddi
sağlık sorunlarının belirtisi olarak ortaya çıkabilmektedir.
Acil servislere başvuran hastaların %5’i karın ağrısıyla gelir. Bu hastaların genellikle
%15-30’una cerrahi girişim uygulanır. Karın ağrısı yakınması ile acile gelen hastaların büyük
bir çoğunluğunun karın ağrısının nedeni bulunamayabilir. Karın ağrısı çocuklarda en çok midebağırsak enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, apandisit ve bağırsak tıkanıklığı nedeniyle
gelişir (Kuğuoğlu vd, 2014). Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde karın ağrıları, özellikle
idrar yolu enfeksiyonu, gastroenterit, enterokolit gibi enfeksiyonlar, kolik, doğumsal metabolik
hastalıklar, bağırsak tıkanıklıkları ya da bağırsak delinmesi kaynaklı olabilir. Daha büyük
çocuklarda karın ağrıları bir hastalık olmaktan ziyade birçok farklı hastalığın belirtisi olabilir.
Bazen apandisit, karında kitle gibi ciddi hastalıkların belirtisiyken bazen de geçici bir gaz
sancısı olabilir. Akut karın ağrısı çoğu zaman cerrahi sorunlar nedeniyle meydana gelir. Bunun
dışında bazı karın ağrıları günlerce, aylarca hatta senelerce devam eder. Bunlara da kronik karın
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ağrıları denmektedir. Kronik karın ağrısı çocuklukta yaygın bir sorundur; sıklığı Amerika
Birleşik Devletleri ve Avrupa'da okul çağındaki çocuklarda % 0.3 - 19 arasında değişmektedir.
Bu çocukların yaklaşık % 90'ında karın ağrısını açıklayan organik bir neden bulunamaz
(Korterink vd. 2015).
Karın ağrısı olan çocuğun kendini iyi hissettiği pozisyonda yatıp dinlenmesine izin
verilmelidir. Ağrı sırasında yemek yedirmeye çalışılmamalı, eğer alabiliyorsa, az az sıvı alması
sağlanmalıdır. Doktora danışmadan herhangi bir ilaç özellikle ağrı kesici verilmemelidir. Karın
ağrısıyla birlikte olan yakınmalar (ishal, kabızlık, ateş vb.), ağrının yeri, azaltan veya arttıran
faktörler hastaneye gitmeden önce not edilmelidir. Fonksiyonel karın ağrısında çocuğun rol
yapmadığı, gerçekten ağrı hissettiği bilinmeli ve çocuk suçlanmamalıdır (Milli Eğitim
Bakanlığı, 2011; Çavuşoğlu, 2011).

6.5. Kabızlık
Kabızlık, diğer adıyla konstipasyon, bağırsak hareketlerinin yavaş olması sebebiyle
haftada üç veya daha az sayıda dışkılama durumuna verilen isimdir. Dışkılama güçlüğü,
dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi olumsuz durumlara yol açan
kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya çıkmaktadır. Kabızlık bazen
tıkayıcı tipte bazen de bağırsak hareketlerinde yavaşlama olarak görülebilmektedir.
Yaşam koşulları ve beslenme şekilleri; kadın, erkek, bebek, çocuk ve yetişkinlerde
kabızlık rahatsızlığının görülmesine sebep olabilmektedir. Şişkinliğe yol açarak rahatsızlık
veren ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen bu duruma iyi gelen besinlerin yanı sıra ilaçlar da
bulunmaktadır. İleri derecede kabızlık görülen durumlarda ise ilaç kullanmak gerekebilir.
Uzun süreli kabızlık durumlarının altında ciddi sağlık sorunları yatıyor olabilir.
Kabızlıkla birlikte karın ağrısı, kilo kaybı, makattan kan gelmesi gibi belirtileri varsa,
kolonoskopi ve laboratuvar testleri ile bu soruna yol açan neden araştırılmalıdır.
Çocukların yaklaşık %5’inde kabızlık organik bir soruna bağlı gelişir. Bunlar çok çeşitli
hastalıklar olmakla birlikte genel olarak tiroid (guatr) hastalıkları (örn. hipotiroidi), diyabet,
doğumsal sorunlar (anüste darlık, metabolik hastalıklar (örn. kistik fibrozis) ve inek sütü
alerjisidir (Millî Eğitim Bakanlığı, 2013; Sarı, & Doğan, 2012; Çaltepe, 2013). Çocuklarda
kabızlık olgularının %95’inde kabızlığı açıklayacak organik bir neden yoktur; bu durum
fonksiyonel kabızlık olarak adlandırılır. Fonksiyonel kabızlık özellikle hayatın üç döneminde
sık görülür: Bunlar sırasıyla; 1) anne sütünden normal beslenmeye geçiş dönemi, 2) tuvalet
eğitimi verildiği dönem, 3) okul başlama dönemidir (Çaltepe, 2013).
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Yenidoğanlarda kabızlık çok nadir görülmekle birlikte en çok doğumsal hastalıklar (örn.
hipotiroidi, Hirschsprung hastalığı) veya formül mamayla beslenmeye bağlı gelişebilir (Sarı &
Doğan, 2012; Çaltepe, 2013). Süt çocukluğu döneminde kabızlık nadir görülür. Anne sütü alan
bebeklerde her beslenmeden sonra dışkılama olabildiği gibi birkaç gün dışkılama olmayabilir.
Genellikle formül mamadan inek sütüne geçiş ya da aşırı süt tüketimi nedeniyle görülmektedir.
Oyun ve okul öncesi çocukluğu döneminde ise kabızlığın nedeni genellikle yanlış tuvalet
eğitimine bağlı uygulamalardır. Bu dönemde özellikle zorlayıcı ve baskıcı ebeveyn tutumu
kabızlığa neden olabilir. Ayrıca anal fissür (anüste çatlak) veya dışkının sert olması da çocukta
korku yaratarak dışkılamasını engelleyebilir. Okul döneminde ise; okullarda tuvaletlerin
güvenli ve temiz olmaması, tuvalet kağıdının bulunmaması gibi nedenlerden dolayı çocuk
tuvaletini tutabilir ve bu durum kabızlığa yol açabilir. Ayrıca okula yeni başlayan çocuklarda
tuvaletlerin yabancı olması ve kirli olması gibi sebeplerden dolayı çocuk eve gidene kadar
dışkısını tutabilir. Bu da kabızlığa neden olabilir (Conk vd., 2013; Çaltepe, 2013). Çocuklarda
kabızlığa eşlik eden diğer yakınmalar karın ağrısı, anal bölgede ağrı, dışkı kaçırma, rektal
kanama, kilo kaybı ve karın şişliğidir (Sarı & Doğan, 2012).

6.6. İshal
Dünya Sağlık Örğütü (DSÖ) verilerine göre; Asya (Çin hariç), Afrika ve Latin
Amerika’da beş yaş altı çocuklarda yılda 1,3 milyarın üzerinde ishal epizodu olmakta ve
ishalden bu yaş diliminde her yıl %80’i hayatın ilk iki yılında olmak üzere dört milyon çocuk
yaşamını yitirmektedir. Azalma eğiliminde olsa da ishal, gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı
çocuklarda tüm ölümlerin hala %21’ini oluşturmaktadır.
İshal, dışkılamanın normalden daha cıvık olma durumudur. Bağırsak hareketlerinin
bozulması sonucu sürekli tuvalete gitme isteğinin artması da, cıvık dışkılama ile birlikte
seyreden şikayetlerden biridir. Günde üç defadan fazla sulu dışkılama durumu, ishal olarak
kabul edilir. Çok ağır ishal vakalarında günde 13-14 litre kadar sıvı kaybedilebilir. Sulu veya
cıvık dışkılama, acil ve sürekli olarak tuvalete gitme ihtiyacı, büyük tuvaleti tutamama,
susuzluk, kusma bulantı, halsizlikle karın bölgesinde gaz şikayeti de ishalin en büyük
belirtilerinden sayılmaktadır. Pek çok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkabilen ishal,
çoğunlukla çevresel faktörlerle gelişir. İshalin seviyeleri bulunmaktadır, hafif olması
durumunda ishale iyi şeyler ile durum kontrol altına alınmaya çalışılabilir.
İshal, enfeksiyoz nedenler, zehirli maddeler (örn. arsenik, kurşun, civa), çölyak
hastalığı, apandisit, bağırsak hastalıkları (örn. divertikülit, kolit) ve antibiyotikle ilişkili olarak
meydana gelebilir. İshalin başlıca belirti ve bulguları ateş, dışkı sayısı, miktarı ve içeriğinde
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değişiklik (örn. kanlı-mukuslu, pis kokulu ya da bol sulu, kokusuz ve pirinç suyu gibi), bulantıkusma, kilo kaybı, kramp şeklinde karın ağrısı, sürekli ıkınma hissi, dışkı kaçırma ve sıvı
elektrolit kayıplarını gösteren bulgulardır.
İshali olan çocuğun bakımında en önemli amaç ishalle kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin
yerine konması ve beslenmenin sürdürülmesidir. Kaybedilen sıvının yerine konması özellikle
küçük çocuklarda çok önemlidir. Kesinlikle besin ve sıvı alımı kesilmemelidir. Anne sütü ile
beslenen çocukların emzirilmesine devam edilmelidir. Mama ile beslenen bebeklere laktoz
içeriği düşük mamalar verilmelidir. Elektrolit kaybı evde hazırlanan veya eczaneden alınan oral
rehidratasyon sıvılarıyla (ORS) karşılanabilir. Özellikle çocuklarda oral rehidratasyon sıvıları
kaynatılıp soğutulmuş su veya pirinç suyu içerisinde çözündükten sonra verilebilir. Çocuğun
yaşına uygun olan besinler verilir. Pirinç, patates, muz ve tuzlu kraker gibi besinler dışkı
şekilleninceye kadar kullanılabilir. Devamlı kusma, kanlı-mukuslu ishal veya yüksek ateşi olan
çocuklar mutlaka en yakın sağlık merkezine götürülmeli, tıbbi izlem ve bakıma alınmalıdır
(Conk vd. 2013; Çavuşoğlu, 2011; Millî Eğitim Bakanlığı, 2013).

6.7. İştahsızlık
İştahsızlık, yemek seçiciliği ve besin fobisi gibi beslenme davranışları, özellikle
bebeklerde ve küçük çocuklarda çok yaygın görülen sağlık problemleridir. Her bir beslenme
davranışının altında önemli fizyolojik sebepler olabileceği gibi psikolojik sebepler de
olabilmektedir. Tedavide öncelikli amaç iştahsızlık ve diğer beslenme sorunlarının altında
yatan nedenlerin saptanmasıdır. Altta yatan organik bir neden varlığında öncelikli tedavi bu
nedenin ortadan kaldırılması olmalıdır. Diğer önemli yaklaşımlardan birisi de çocukta beslenme
güçlüğünün türünün saptanmasıdır. Bu durum tedavi yaklaşımlarının etkinliği açısından önem
taşımaktadır. Saptanan beslenme sorunlarında çocuk veya bebeğin yaşına uygun beslenme
ilkeleri, pratikte beslenme sorununun etkili bir şekilde tedavi edilmesini destekleyebilir.
Beslenme güçlüğünün türünün belirlenerek tedavi yöntemlerinin buna yönelik olarak
planlanması tedavinin etkinliği açısından önem taşımaktadır.
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Uygulama Soruları

Hastalık belirti ve bulguları çocuklarda değişik derecelerde yakınmalara yol açar bunlar
nelerdir açıklayınız?
Çocuklarda görülen hastalık bulgularından karın ağrısının özellikleri ve görülme durumları
nelerdir açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Aşılar bazı çocukluk çağı hastalıklarını nadir hâle getirse de, hâlâ devam eden
hastalıklar da yaşamı etkilemektedir. Hastalık belirti ve bulguları çocuklarda değişik
derecelerde yakınmalara yol açar, çocuğun yaşam kalitesi bozulur, bazen de hastaneye
yatırılması gerekebilir. Bu bölümde çocuklarda görülen hastalık belirti ve bulgularından ateş,
nöbet, kusma, karın ağrısı, kabızlık, ishal ve iştahsızlıktan bahsedilmiştir.
Ateş, genellikle hastalık nedeniyle, vücut sıcaklığındaki geçici bir artıştır. Ateşin
olması, sıra dışı bir şeyin vücutta devam ettiğinin bir işaretidir. Ateş, bağışıklık sistemine tehdit
olarak algılanan herhangi bir durumda vücudun otonomik, davranışsal ve nöroendokrin olarak
verdiği normal, koordineli ve karmaşık bir fizyolojik yanıttır. Çocuklarda vücut ısısı ölçümü;
rektal, oral, koltuk altı, timpanik (kulak içi), temaslı/ temassız kızılötesi yolla (şakaktan,
alından/ciltten) ölçülebilir.
Nöbetler ise, beyindeki ani bir elektriksel aktivite dalgalanmasından kaynaklanır. Bir
nöbet genellikle kişinin kısa bir süre için nasıl göründüğünü veya davrandığını etkiler. Nöbet
sırasında istemsiz hareketler, algıda, davranışlarda, duyularda, vücut duruşu ve pozisyonunda
değişiklikler olabilir. Nöbetler çocuklarda en sık tedavi edilen rahatsızlıklardır. Nöbet geçiren
bir çocukta güvenli bir alan sağlanması önemlidir. Çocuğun nöbet geçirdiği alanda sivri uçlu,
kesici ve delici sert cisimlerin olmamasına dikkat edilmelidir.
Bulantı ve kusma çocuklarda sık karşılaşılan yakınmalardır. Kusmanın miktarı ve rengi,
beslenme ile ilişkisi, süresi, sıklığı, şiddeti ve eşlik eden diğer belirti ve bulgular
değerlendirilmelidir. Çocuklarda kusma genellikle özel bir tedaviye gerek olmadan kendi
kendine geçer. Çocuklarda görülen karın ağrıları çoğu zaman kolik veya kabızlığa bağlı olarak
ortaya çıkarken, bazen de ciddi sağlık sorunlarına işaret etmektedir. Karın ağrısı olan çocuğun
kendini iyi hissettiği pozisyonda yatıp dinlenmesine izin verilmelidir. Ağrı sırasında yemek
yedirmeye çalışılmamalı, eğer alabiliyorsa az az sıvı alması sağlanmalıdır. Doktora danışmadan
herhangi bir ilaç özellikle ağrı kesici verilmemelidir.
Dışkılama güçlüğü, dışkının tam boşalamaması, ağrılı dışkılama ve şişkinlik gibi
olumsuz durumlara yol açan kabızlık, bağırsak bozuklukları arasında yaygın olarak ortaya
çıkmaktadır. İshal ise, dışkılamanın normalden daha cıvık olma durumudur. Bağırsak
hareketlerinin bozulması sonucu sürekli tuvalete gitme isteğinin artması da, cıvık dışkılama ile
birlikte seyreden şikâyetlerden biridir. İshali olan çocuğun bakımında en önemli amaç ishalle
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kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin yerine konması ve beslenmenin sürdürülmesidir. Kaybedilen
sıvının yerine konması özellikle küçük çocuklarda çok önemlidir. Kesinlikle besin ve sıvı alımı
kesilmemelidir.
İştahsızlık, yemek seçiciliği ve besin fobisi gibi beslenme davranışları, özellikle
bebeklerde ve küçük çocuklarda çok yaygın görülen sağlık problemleridir. Her bir beslenme
davranışının altında önemli fizyolojik sebepler olabileceği gibi psikolojik sebepler de
olabilmektedir. Bu durum tedavi yaklaşımlarının etkinliği açısından önem taşımaktadır.
Saptanan beslenme sorunlarında çocuk veya bebeğin yaşına uygun beslenme ilkeleri, pratikte
beslenme sorununun etkili bir şekilde tedavi edilmesini destekleyebilir.
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Bölüm Soruları
1. 40,5 ve üzeri ateş ……………. olarak tanımlanır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. Orta ateş
b. Subfebril ateş
c. Hiperpireksi
d. Yüksek ateş
2. I. Rektal
II. Timpanik
III. Koltuk altı
Çocuklarda ateş yukarıda verilen hangi yöntemlerle ölçülebilir?
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. I, II, III
3. ………………………..birkaç dakika süren, genellikle 5'ten az olan ve ardından
uyuşukluk döneminin sürdüğü kontrol edilemeyen kas sarsıntısı ile görülür.
a. Konvülsif nöbetler
b. Konvülsif olmayan nöbetler
c. Basit parsiyel nöbetler
d. Kompleks parsiyel nöbetler
4. I. Nöbet sırasında çocuk yalnız bırakılmalıdır.
II. Dişlerinin arasına gazlı bez ya da rulo konulmalıdır.
III. Yüzüstü ya da yan pozisyonda yatırılmalıdır.
Yukarıda verilenlerden nöbet geçiren bir çocuğa yapılacak doğru müdahaleler
hangileridir?
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. I, II, III
5. Aşağıdakilerden hangisi aşırı kusmanın nedenlerinden biri değildir?
a. Bağırsak tıkanıklığı
b. Renal kolik
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c. Pankreas iltihabı
d. Kıskançlık
6. I. Kendini iyi hissettiği pozisyonda yatırılabilir.
II. Ağrı kesici verilebilir.
III. Sıvı alması sağlanabilir.
Yukarıda verilenlerden karın ağrısı olan bir çocuğa yapılacak doğru müdahaleler
hangileridir?
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. I, II ve III
7. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonel kabızlığın en sık görüldüğü dönemlerden biri
değildir?
a. Tatil dönemi
b. Anne sütünden normal beslenmeye geçiş dönemi
c. Tuvalet eğitimi verildiği dönem
d. Okula başlama dönemi
8. İshal, gelişmekte olan ülkelerde beş yaş altı çocuklarda tüm ölümlerin ……… ‘ini
oluşturmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. %11
b. %21
c. %31
d. %41
9. – Besin ve sıvı alımı kesilmemelidir.
-

Oral rehidrasyon sıvıları kullanılabilir.

-

Pirinç, patates ve muz verilebilir.

-

Emzirmeye devam edilebilir.

İshal olan çocuk için yukarıdakilerden kaç tanesi yapılabilir?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
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10. Bebeklerde ………… en çok ishal, aşırı beslenme ve gastroözofageal reflü nedeniyle
olur.
a. Kabızlık
b. Bulantı
c. Kusma
d. İştahsızlık

Cevaplar
1. C
2. D
3. A
4. C
5. D
6. B
7. A
8. B
9. D
10. C
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7. İLKYARDIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
7.2. İlk yardımın ABC’si
7.3. İlk yardım uygulamaları
7.4. Acil Durumlarda Yapılması Gereken İşlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

İlk yardım nedir?
İlk yardımın önemi nedir?
Temel yaşam desteği yaş gruplarına göre nasıl olmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Hasta yaralı ve olay yeri

Hasta, yara ve olay yeri Metinlerin okunması
incelemesi hakkında detaylı tekrar ile uzmanlar
bilgi sahibi olmak
röportaj yapmak

İlkyardım

İlkyardımın kurallarının ve Metinlerin okunması ve
değerlendirme süreçlerinin tekrar ile günlük olaylar
kazanılması
üzerinden
örnekler
oluşturmak

İlkyarıdm uygulamaları

İlkyardım uygulamalarındaki Metinlerin okunması ve
süreçleri,
yapılması tekrarı
ile
öğrenilen
gerekenleri kavramak
yöntemlerin
simülasyon
şeklinde
tekrarının
ssağlnaması

Acil durumlar

Acil durumlarda yapılması Metinlerin okunması ve
gerekenlerin kavranması
tekrarı ile günlük hayattan
örneklerin karşılaştırılması

ve
ile
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Anahtar Kavramlar

İlkyardımın ABC’si ve İlk yardım uygulamaları,
Acil durumlarda yapılması gerekenler bu bölümün anahtar kavramlarını oluşturmaktadır.
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Giriş
İlk yardım
Kazalardan sonraki ölümlerin %10’u ilk 5 dakikada, %50’si ilk yarım saatte olmaktadır.
Kaybedilen her zaman dilimi ölüm oranını artırdığından ilkyardım eğitiminin yaygınlaşması,
bu konuda belli standartların oluşturulması, kişilerin çabuk ve bilinçli müdahale edebilmesi çok
önemlidir.
İlk yardım; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık
görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha
kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut
araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlkyardımın öncelikli amaçları; hayati
tehlikenin

ortadan

kaldırılması,

yaşamsal

fonksiyonların

sürdürülmesini

sağlamak,

hasta/yaralının durumunun kötüleşmesini engellemek ve iyileştirmeyi kolaylaştırmaktır
(Dereli, Turasal, Özçelik, 2010).
İlk yardımın temel uygulamaları KBK kuralı olarak adlandırılmakta ve bu Koruma,
Bildirme ve Kurtarma’yı ifade etmektedir.
Koruma: Olay yerinde olası tehlikeleri belirleyerek güvenli bir çevre oluşturmaktır.
Bildirme: Gerekli yardım kuruluşlarına (Tablo) en hızlı şekilde haber verilmesidir.
Kurtarma: Olay yerinde acil yardım gelene kadar hasta/yaralıya uygulanacak işlemleri
kapsamaktadır.
Acil Durumlarda Aranması Gereken
Telefonlar
ACİL YARDIM (HIZIR ACİL)

112

İTFAİYE

110

JANDARMA

156

POLİS

155

TRAFİK

154

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA
MERKEZİ

114

7.1. Hasta/Yaralının ve Olay Yerinin Değerlendirilmesi
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Olay yerini değerlendirmenin amacı nedir?
Olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması ve olay yerindeki
hasta/yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesidir. Olay yerinin değerlendirilmesinde yapması
gerekenler şu şekildedir:
• Kazaya uğrayan aracı mümkünse güvenli bir alana alın; kontağını kapatılıp el frenini
çekin; LPG’li ise tüpün vanasını kapatın.
• Olay yerini görünebilir biçimde üçgen reflektör vb. kullanılarak işaretleyin.
• Meraklı kişileri olay yerinden uzaklaştırın.
• Olası patlama ve yangın riskini önlemek için olay yerinde sigara içmeyin.
• Gaz varlığı söz konusu ise oluşabilecek zehirlenmelerin önlenmesi için gerekli
önlemleri alın.
• Ortamı havalandırın.
• Kıvılcım oluşturacak ışıklandırma ya da çağrı araçları kullanmayın ve kullanımına izin
vermeyin.
• Hasta/yaralıyı yerinden oynatmayın.
• Hasta/yaralıları yaşam bulguları yönünden değerlendirin.
• Hasta/yaralıyı kırık ve kanama yönünden değerlendirin.
• Bilinci kapalı olan hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey vermeyin.
• Hasta/yaralıları sıcak tutun.
• Tıbbi yardım isteyin (112).
• Hasta/yaralının endişelerini giderin; nazik ve hoşgörülü olun.
• Hasta/yaralının yarasını görmesini engelleyin.
• Hasta/yaralı ve olay hakkındaki bilgileri kaydedin.
• Yardım ekibi gelene kadar olay yerinde kalın.
Hasta/yaralının değerlendirilmesinin amacı nedir?
Hastalık ya da yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirmesi, ilkyardım önceliklerinin
belirlenmesi, yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi ve güvenli bir müdahale sağlanması
amacıyla yapılmaktadır. Bu amaçlarla hasta/yaralıyı değerlendirmede ilk ve ikinci
değerlendirme önemlidir. Bu değerlendirmelerden ilk değerlendirmede yapılması gerekenler
aşağıda yer almaktadır.
-

Öncelikle hasta/yaralının bilinç durumu kontrol edilmelidir. Bunun için nazikçe
hasta/yaralıya dokunularak “iyi misiniz?” “ne olduğunu biliyor musunuz?” gibi
138

sorular sorulabilir. Sonrasında ilk yardımın ABC’si olan Solunum yolu açıklığı,
Solunumun özelliği ve dolaşım değerlendirilmesi yapılır. Bunlar için;
Solunum Yolu Açıklığının Değerlendirilmesi (Airway)
• Hasta/yaralının ağız içini kontrol ederek yabancı cisim varsa işaret parmağınız ile
çıkarın.
• Bir elinizi hasta/yaralının alnına, diğer elin iki parmağını çene kemiğinin üzerine
koyun, alından bastırılarak başı geriye doğru itip Baş Geri-Çene Yukarı pozisyonuna getirin.
Solunumun Değerlendirilmesi (Breathing)
• Hasta/yaralının solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 10 sn. süreyle değerlendirilir.
Dolaşımın Değerlendirilmesi (Circulation)
• Bilinci kapalı ve solunumu varsa; hasta/yaralının nabzı değerlendirilir,
Yetişkin ve çocuklarda şah damarından üç parmak ile beş saniye,
Bebeklerde kol atardamarından 3 parmak ile 5 saniye kontrol edilir.
İlk değerlendirme sonucunda hasta/yaralının bilinci kapalı fakat solunum ve nabzı varsa
derhal koma pozisyonu verilerek diğer yaralılar değerlendirilir. İkinci değerlendirme de ise
daha detaylı olarak hasta/yaralının bedeninde meydana gelen hasar incelemesi yapılmaktadır.
Bu amaçla baştan aşağı kontrol uygulanmaktadır. Sırasıyla baş, boyun, göğüs kafesi, karın
boşluğu, kol ve bacaklar incelendikten sonra var olan duruma göre müdahale yöntemi belirlenir.
Bir ilkyardım uygulamasında bu uygulamayı gerçekleştiren kişiden kaza/yaralanma
durumunda beklenen müdahale aşağıdaki maddelerden oluşmaktadır.
- Hasta/yaralının durumunun değerlendirilmesi,
- Olay hakkında gerekli bilgilendirmelerin yapılması (112, 110,156 vb),
- Hasta/yaralının korku ve endişelerinin giderilmesi,
- Hasta/yaralıya müdahalede yardımcı olacak kişilerin organize edilmesi,
- Hasta/yaralının durumunun ağırlaşmasını engellemek için gerekli müdahalenin
gerçekleştirilmesi,
- Kanama, kırık, çıkık ve burkulma vb. durumlarda yerinde müdahale edilmeli,
- Hasta/yaralının yarasını görmesine izin verilmemesi,
- Hasta/yaralıları hareket ettirmeden müdahalede bulunulması,
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- Hasta/yaralıların en uygun yöntemlerle en yakın sağlık kuruluşuna sevk edilmelerinin
sağlanması.

7.2. İlk yardımın ABC’si
İlkyardımın ABC’si olarak adlandırılan hasta/yaralının değerlendirilmesi uygulanacak
kurtarma işleminin belirlenmesinde yol göstericidir. Herhangi bir girişimde bulunmadan önce
ilk yapılması gereken işlemdir. Bu nedenle sırasıyla;
Hava Yolu Açıklığının Değerlendirilmesi (Airway)
Hasta/yaralının ağız içini kontrol ederek yabancı cisim varsa işaret parmağınız ile
çıkarın.
Bir elinizi hasta/yaralının alnına, diğer elin 2 parmağını çene kemiğinin üzerine koyun,
alından bastırılarak başı geriye doğru itip Baş Geri-Çene Yukarı pozisyonuna getirin.
Solunumun Değerlendirilmesi (Breathing)
Hasta/yaralının

solunumu

Bak-Dinle-Hisset

yöntemiyle

10

saniye

süreyle

değerlendirilir.
Dolaşımın Değerlendirilmesi (Circulation)
Bilinci kapalı ve solunumu varsa; hasta/yaralının nabzı değerlendirilir,
Yetişkin ve çocuklarda şah damarından 3 parmak ile 5 saniye,
Bebeklerde kol atardamarından 3 parmak ile 5 saniye kontrol edilir.

7.3. İlkyardım uygulamaları
Temel Yaşam Desteği (CPR)
Hayat kurtarmak amacı ile hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu durmuş ve
hiçbir yaşam belirtisi görülmeyen kişiye, yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini; dış
kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye
Temel yaşam desteği ya da kardiyo pulmoner resüsitasyon adı verilir. Yetişkin, çocuk ve
bebeklerde temel yaşam desteği uygulamaları farklılık göstermektedir. Bunun nedeni anatomik
ve fizyolojik farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu nedenle temel yaşam desteği yetişkinler, 18 yaş çocuklar ve 0-12 ay bebekler için farklı uygulanmaktadır.
Temel yaşam desteği uygulamasında eğer tek kişi varsa 5 siklüs CPR (yaklaşık 2 dakika)
yapar. 30 kalp masajı ve 2 soluk verilir. Daha sonra acil yardım çağrılır. Eğer 2 kurtarıcı var ise
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bir kişi CPR yaparken diğeri hızlı bir şekilde acil yardım çağırır. Eğer travmadan
şüpheleniliyorsa ikinci kurtarıcı çocuğun boynunun stabil hâle getirilmesine yardımcı olur.
Boyun ya da omurga yaralanması olan çocuk veya infantlar sarsılmamalıdır. Pediatrik olgularda
bir yabancı cismin hava yollarını tıkadığından şüphe ediliyorsa ve ağız boşluğunun ınspeksiyon
sırasında bu yabancı cisim görülemiyorsa; parmakla ağız boşluğunun araştırılması yöntemi
önerilmez. İlk yardım gönüllüsü hava yolunu travma olsun ya da olmasın baş-çene manevrası
ile açmalıdır. Çene itme manevrası ilk yardım gönüllülerine tavsiye edilmemektedir. Sağlık
çalışanları ise hava yolunu açarken baş boyun travması olmayan bireylerde baş-çene manevrası
uygulayarak, travmaya ait bulgular var ise çene itme hareketi ile hava yolunu açmalıdır. Eğer
çene itme manevrası ile hava yolunu açamazsa, baş-çene manevrası ile hava yolu açılır.
Çocuklarda temel yaşam desteği adımları:
1. Uygulayıcı ve çocuğun güvenliği sağlanır
2. Çocuğun bilinç durumunu kontrol edilir:
•

Çocuğu uyararak, yüksek sesle “Nasılsın?” diye seslenilebilir.

3.A. Çocuk ağlıyor, yanıt veriyor veya hareket ediyorsa:
•

Çocuk bulunduğu pozisyonda bırakılır (daha ileri bir tehlike oluşturmayacak
şekilde)

•

Çocuğun durumu kontrol edilir ve yardım çağırılır (112’yi aranır).

•

Düzenli aralıklarla çocuk tekrar değerlendirilir.

3.B. Çocuk yanıt vermiyorsa:
•

Yardım çağırılır.

•

Çocuk dikkatlice sırt üstü çevirilir.

•

Çocuğun hava yolunu, başını geriye doğru iterek ve çenesini öne çekerek açılır.

•

El alına yerleştirip baş nazikçe geriye doğru itilir.

•

Aynı zamanda parmak uçları ile çenenin alt noktasından çocuğun alt çenesi
kaldırılır. Hava yolunu tıkayabileceği için çene altındaki yumuşak dokuya bası
uygulanmaz. Bu bebeklerde özellikle önemlidir.

•

Eğer bu yöntemle hava yolu açıklığı sağlayamıyorsa çeneyi itme manevrası (“jaw
thrust”)* denenebilir (sadece acil yardım uygulayıcıları tarafından):

•

Çok düşük de olsa bir boyun yaralanması şüphesi varsa: hava yolu sadece çeneyi
öne çekme yöntemi ile açılmaya çalışılmalıdır. Eğer bu yöntem yeterli hava yolu
açıklığı sağlamazsa, hava yolu açılana kadar başı bir miktar geriye doğru
itebilirsiniz.
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* “Jaw Thrust” yöntemi çene itme manevrası olarak adlandırılır ve travma sonucu
bilincini kaybetmiş hastalarda kullanılır. Uygulama için hastanın baş tarafına geçilir, iki elin
başparmak hariç diğer dört parmağı ile alt çenenin alt çıkıntısından ( kemikler üzerinden)
tutarak çene yukarıya doğru kaldır. Boşta kalan başparmakları ile de çene çıkıntısından tutarak
hastanın ağzı açılarak uygulanır.
4. Hava yolunu açık tutarak, uygulayıcının yüzü çocuğun yüzüne yaklaştırılır ve göğüs
kafesine bakarak
normal solunumun bulunup bulunmadığını saptamak için (bak, dinle ve hisset);
•

Göğüs kafesi hareketlerine bakılır.

•

Çocuğun ağız ve burnundan solunum sesleri dinlenir.

•

Yanakta hava hareketleri hissedilir.

•

Kalp durmasından (kardiyak arrest) sonra ilk birkaç dakika, çocuk yavaş ve seyrek
olarak “iç çekme” tarzında nefes alabilir. Karar vermek için ‘’bak-dinle-hisset’’
yöntemi 10 sn’den fazla uygulamamalıdır ve eğer solunumun normal olduğu
konusunda şüphe varsa solunum normal değilmiş gibi hareket edilir.

5.A. Eğer çocuk normal olarak soluyorsa:
•

Çocuk yan çevrilerek “Derlenme”* pozisyonuna getirilir. Travma öyküsü varsa,
boyun omurga yaralanması düşünülmelidir.

•

Yardım çağrılır - ambulans çağırmak için telefon edilir / acil servis aranır.

•

Solunumun devam edip etmediğini kontrol edilir.

5.B. Eğer solunum normal değilse veya solumuyorsa:
•

Belirgin hava yolu tıkanıklığı varsa ortadan kaldırılır.

•

Beş kurtarıcı soluk verilir.

•

Kurtarıcı solukları verirken herhangi bir “iç çekme” veya öksürme şeklindeki yanıt
olup olmadığı değerlendirilir. Böyle bir yanıtın olması veya olmaması daha sonra
tanımlanacak olan “yaşam belirtilerini” değerlendirmeyi şekillendirecektir.

*Derlenme pozisyonu: Bilinci kapalı fakat solunumu olan bir yaralıya tıbbi yardım
gelene kadar verilmesi gereken pozisyondur. Yaralının veya hastanın vücudu yan yatırılıp altta
kalan bacak düz konumda tutulur, üstteki bacak dik açı oluşturacak şekilde kıvrılır. Altta kalan
kol dik açı ile kıvrılır, üstteki kol ve el sırt ile alt çene desteklenecek şekilde yerleştirilir; bu
pozisyon solunum yolunu açık tutmak için geriye doğru yatırılan kafaya destek sağlar. Ancak
omurilik hasarından şüpheleniliyorsa bu pozisyon verilmemelidir.
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Bebekler için kurtarıcı soluk uygulaması
•

Başın nötral/hafif ekstansiyon/çiçek koklama pozisyonda (omuzların altına bir rulo
havlu/battaniye koyarak başı bu pozisyonda tutulabilir) ve çenenin öne doğru
kaldırılmış olduğundan emin olunur.

•

Soluk alınır ve uygulayıcının ağzı bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde
yerleştirerek hava kaçağı olmadığından emin olunur. Büyük bebeklerde ağız ve
burun birlikte kapatılamıyorsa, uygulayıcı ağzı ile sadece ağız veya burnu
kapatabilir (burun kullanıyorsa hava kaçağını önlemek için bebeğin dudakları
kapatılır).

•

Bebeğin ağız ve burnundan 1 saniye süreyle havayı sabit hızla, göğüs kafesini gözle
görülür şekilde kaldıracak kadar üflenir.

•

Başın geriye itilmiş ve çenenin öne kaldırılmış pozisyonunu koruyarak,
kazazedede/yaralıdan uzaklaşılır ve hava çıkışı sırasında göğüs kafesinin inişi
gözlemlenir.

•

Yeniden soluk alınarak ve aynı aşamalar uygulanarak bu işlem beş defa tekrarlanır.

Bir yaş üzerindeki çocuklar için kurtarıcı soluk uygulaması
•

Baş geriye itilip çene öne doğru kaldırılır.

•

Çocuğun alnında bulunan elin baş ve işaret parmakları ile burnun yumuşak kısımları
sıkıştırılarak kapatılır.

•

Ağzı hafifçe aralanarak çene öne doğru kaldırmaya devam edilir.

•

Nefes alınarak ağız çevresine hava kaçağı olmayacak şekilde çocuğun ağzına
dudaklar yerleştirilir.

•

Hava 1 saniye süreyle ağız içine göğüs kafesinin yükselmesine dikkat edilerek
üflenir.

•

Verilen havanın göğüs kafesinden dışarıya çıkışı gözlemlenir.

•

Tekrar soluk alınır ve bu aşama beş kez tekrarlanır. Kurtarıcı solukların etkililiği,
normal solunumda oluşan hareketlere benzer şekilde çocuğun göğüs kafesinin
yükselme ve inmesi gözlemlenerek değerlendirilir.
Bebek ve çocuklarda etkili solunum yaptırmada zorluk yaşanıyorsa, hava yolu tıkalı

olabilir. Bunun için;
•

Çocuğun ağzı açılır ve görünür bir yabancı cisim varsa uzaklaştırılır. Ağız içi
bebeklerde serçe parmak büyük çocuklarda ise işaret parmağı ile rastgele/görmeden
temizlenmemelidir.
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•

Başın yeterli derecede geriye itildiğinden ve çenenin öne kaldırıldığından, ancak
boynun aşırı ekstansiyona getirilmediğinden emin olunmalıdır.

•

Eğer başın geriye itilmesi ve çenenin öne doğru kaldırılması hava yolu açıklığını
sağlamamışsa, ve sağlık çalışanı varsa “jaw thrust” yöntemi denenmelidir.

•

Etkili solunum sağlamak için 5 kez soluk uygulanmalı, hala başarılı olunmuyorsa
göğüs basısına başlanmalıdır (Monsieurs vd, 2015).

Çocuklarda göğüs kompresyonu
Temel yaşam desteğindeki önemli farklılıklardan biri de göğüs kompresyonunda
görülmektedir. Kalp durmalarının nedenleri yetişkinlerde ve çocuklarda farklılıklar
göstermektedir. Benzer şekilde çocukların beden yapılarındaki farklılıklar nedeniyle
kompresyon uygulamasında 0-12 ay bebeklerde 2 parmakla kompresyon uygulaması
önerilirken, 1-8 yaş arasındaki çocuklarda tek el ve sonrasında çift elle kompresyon uygulaması
yapılmalıdır. Kompresyonların derinliği de çocukların yaşlarıyla bağlantılı olarak farklılık
göstermektedir. Çocuklarda göğüs kompresyonları göğüs derinliğinin en az üçte biri kadar
olmalıdır (yenidoğanlarda 4 cm, çocuklarda 5 cm). İlkyardım uygulayıcılarının 1 yaşından
küçük bebekler için göğüs kafesinin ön-arka çapının 1/3 ‘ ü kadar çöktürüldüğü göğüs
kompresyonları kabul edilmektedir. Bu, bebeklerde yaklaşık 4 cm (1,5 inç), çocuklarda 5 cm
(2 inç) arasında yer almaktadır. Çocuklar ergenlik çağına eriştiğinde (örneğin gençler), 5 cm
(2 inç) den fazla, ancak 6 cm’den (2,4 inç) az olan yetişkin kompresyon derinliği kullanılır.
Kompresyon hızı belirlenirken tek ya da çift kurtarıcı dikkate alınmalıdır. CPR
konusunda eğitilmiş 2 kurtarıcı (sağlık çalışanları, cankurtaran vb) var ise kalp masajı solunum
oranı 15 :2 yapılabilir. Çift kurtarıcı için önerilen 15:2 oranı ergenlik dönemine kadarki
çocuklarda uygulanabilir. 8 yaşın üzerindeki çocuklarda ise 30:2 oranında olmalıdır. Bebekler
ve çocuklarda önerilen yetişkin göğüs kompresyonu hızı olan, dakikada 100-120 göğüs
kompresyonu hızını kullanmak mantıklıdır.
Bebekler ve çocuklarda kalp durması hâlinde geleneksel CPR (kurtarıcı suni solunum
ve kalp masajları) uygulanmalıdır. Çoğu pediatrik kalp durmasının asfiksiyal doğası, etkin CPR
için suni solunumu gerektirmektedir. Bununla birlikte, primer kalp durması olan bir hastada
kurtarıcının suni solunum yapamaması ya da bunu yapmak istememesi hâlinde sadece kalp
masajlı CPR’ın etkili olabilecek olması nedeniyle kurtarıcıların kalbi durmuş bebekler ve
çocuklara sadece kalp masajlı CPR uygulamalarını tavsiye edilmektedir (ATUDER).
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Kaza ve yaralanmaların türüne göre genel önlemler
Düşme ve kırıklarda alınacak önlemler
Çocuklarda kırıklar çoğunlukla düşme sonucu meydana gelir. Kırıklar kapalı (kırık
kemik ucu vücut yüzeyine çıkmamış) ya da açık (kırık kemik ucu, deri ve altındaki dokuları
parçalayarak vücut yüzeyine çıkmış) kırık şeklindedir. Kırık meydana gelen vücut bölgesinde
şekil bozukluğu, hareket kısıtlılığı ya da hareketsizlik, şişme ve morarma görülür, ayrıca
hareketle sürtünme sesi duyulabilir. Çocuk kırık olan bölgede şiddetli ağrı hisseder, dokunmaya
duyarlılık gösterir ve dokundurmak istemez (Aydın Beşen, 2015).
Kaza sonrası çocukla ilk karşılaşan ebeveyn ya da öğretmen çocuğun yaşadığı kazaya
göre kırık olabileceği, kırık olan vücut bölümünü ve şiddetini değerlendirmelidir. Kırıkta
öncelikle bölgenin hareket etmemesi önlenir, varsa kanama durdurulur, ağrı kontrol edilir,
kırığın çevre doku ve organlara hasar vermesi ve enfeksiyon gelişmesi önlenir (Aydın Beşen,
2015).
Çocuk ciddi bir kazaya maruz kalmışsa 112 aranmalıdır.
Olay yerine göre güvenliği sağlandıktan sonra çocuğun bilinci, hava yolu açıklığı,
solunumu ve dolaşımı kontrol edilir.
Kırıkla birlikte açık yara, kanama ve şok bulguları olup olmadığı kontrol edilir.
Çocuk hareket ettirilmemeli ve vücudu sıcak tutulmalıdır.
Kol kırığı varsa kolunda ya da elinde saat gibi takılar çıkarılır
Kanama varsa durdurulur,

yara üzeri steril veya temiz bir bezle kapatılır. Yara

yıkanmamalıdır.
Ani hareketlerden kaçınarak bulunduğu pozisyonda tespit edilir
Ağrı, şişlik ve kanamayı azaltmak için kırık bölgesine en fazla 20 dakika süreyle buz
uygulanır.
Kırığın altında kalan vücut bölümü dolaşım (örn, nabız, renk, sıcaklık, duyu) açısından
izlenir.
Hastaneye gidinceye kadar çocuğa yiyecek ve içecek verilmez (Aydın Beşen, 2015).
Isı Dengesi Bozuklukları
Herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu ortaya çıkan doku bozulmaları ısı dengesi
bozuklukları olarak adlandırılır. Isının fazla miktarda olması ile yanıklar görülürken soğuğa
maruz kalma donma ile sonuçlanır. Her ikisinde de ilkyardım uygulamaları önemlidir.
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Yanma ve haşlanmalarda genel önlemler
Yanıkların büyük çoğunluğu ev ortamında gerçekleşir. Özellikle ilk beş yaş grubu için
ciddi risk oluşturur. Yanıklar özellikle ev ortamında yeterince güvenlik önlemlerinin
alınmaması, dikkatsizlik ve bebek ya da çocukların denetimsiz bırakılması sonucu
olabilmektedir.
Çocuklar meraklıdır ve sıcak olsa bile her şeye ulaşmaya, dokunmaya veya her şeyi
yakalamaya çalışırlar. Ütü, mum gibi sıcak şeylerin, sıcak yiyecek ve içeceklerin çocuğun
ulaşamayacağı yerde bulunması sağlanmalıdır.
Şömine, mangal veya ısıtıcıların etrafına güvenlik bariyerleri konulmalıdır.
Zemin veya duvarda bulunan elektrik kabloları sabitlenmeli ve kullanılmayan elektrik
prizlerine güvenlik kapakları takılmalıdır.
Su ısıtıcıları çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalı ve her zaman kullanmadan
önce suyun sıcaklığı kontrol edilmelidir.
Ev ve okuldaki bütün odalara duman detektörü yerleştirilmelidir (American Academy
of Pediatrics, 2018).
Bir çocukta yanma ya da haşlanma durumu ile karşılaşıldığında öncelikle hasta/yaralı
sıcak su veya sıcak cisimden uzaklaştırılarak yanığın daha da kötüleşmesi önlenir. Ateş
söndürülür, çocuğun yanan giysisi ılık su ile ıslatılır ve kıyafetleri soğutulur. Kıyafetleri cildine
yapışmamışsa çıkarılır. Ağrı duruncaya kadar yanmış deri üzerine soğuk su (musluk suyu; 1525 C) dökülür. Buz kullanılmaz ya da yoğurt, yağ, krem veya herhangi bir ilaç sürülmez. Daha
sonra cilt incelenir ve su kabarcığı oluştuysa kabarcıklar patlatılmaz. Yanık bölgenin nasıl
kapatılacağı doktora danışılmalıdır. Ayrıca, çocuğun yüzünde, ellerinde, ayaklarında veya
cinsel organında yanık varsa mutlaka hastaneye götürülmelidir.
Geniş veya derin yanıklarda, hemen 112 aranır. Yanmayı durdurup soğuttuktan sonra,
çocuk ılık temiz bir örtü ile örtülüp yardım gelinceye kadar bekletilir.
Elektrik yanıklarında, elektrik bağlantısı kesilir/kapatılır. Çocuğa çıplak elle
dokunulmaz. Bir ahşap sopa gibi iletken olmayan bir obje yardımıyla çocuk elektrik güç
kaynağından uzaklaştırılır. Tüm elektrik yanıkları mutlaka bir doktor tarafından kontrol
edilmelidir (American Academy of Pediatrics, 2018).
Donma durumda genel önlemler;
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Hasta/yaralı kişinin soğukla teması kesilir ve ılık bir ortama alınır. Sonrasında donmaya
maruz kalan kişi sakinleştirilir. Kişinin kesin istirahat ettirilmesi sağlanarak hareket etmesine
izin verilmez. Hasta/yaralıya kuru giysiler giydirilir ve bilinci açık ise sıcak, şekerli içecekler
verilir. Su toplamış bölgeler asla patlatılmaz, üstü örtülür. Donuk bölge asla ovulmaz,
kendiliğinden ısınması / çözünmesi sağlanır. El ve ayaklar doğal pozisyonda tutulur. Tıbbi
yardım istenir.

Zehirlenmeler
Zehirlenme, vücuda toksik (vücuda zararlı olan/zehirli) bir maddenin girmesiyle
vücudun normal fonksiyonlarının bozulmasıdır. Normal dozlarda zararlı olmayan bir madde
aşırı dozda alındığında vücudun normal fonksiyonlarını bozduğu için toksik kabul edilir. Başta
temizlik maddeleri, ilaçlar, tarım ilaçları, kozmetik ürünler ve gıdalar zehirlenmeye en sık
neden olan maddelerdir. Çocuklarda ise zehirlenmeye yol açan maddeler en çok kozmetik
ürünler, temizlik maddeleri, yabancı cisimler ve ilaçlardır. İlaçlar içerisinde en çok
asetaminofen (parasetamol) zehirlenmesi görülür (Demir Korkmaz, 2012). Son yıllarda çocuk
yaş grubunda küçük piller (düğme), çamaşır ve bulaşık makinasında kullanılan tabletlere bağlı
zehirlenmeler de yaygın olarak görülmeye başlanmıştır (Glenn, 2015).
Zehirlenmeler, dünya çapında beş yaşından küçük çocuklarda beşinci en yaygın ölüm
nedenidir. Zehirlenmelere bağlı gelişebilecek ölüm riskini azaltmak için etkin acil girişim
uygulanmalı ve ebeveynler bilgilendirilmelidir (Glenn, 2015).
Zehirlenmelerde genel belirtiler; bulantı, kusma karın ağrısı, ishal, bilinç kaybı, havale,
hareket bozukluğu, nefes darlığı, morarma, solunum durması, nabız ritminin bozulması, kalp
atım hızının artması veya azalması ve kalp durmasıdır (Demir Korkmaz, 2012). Bir çocuğun
zehirlendiğinden şüpheleniliyorsa öncelikle çocukta zehirlenme belirtileri olup olmadığına
bakılır. Sonrasında çocukla birlikte olan kişilerden bilgi alınır. Yakında zehirlenmeye neden
olan bir madde olup olmadığı, bu madde varlığını düşündüren koku, duman, dökülmüş ilaç ya
da madde veya açık bir dolap ya da kutu olup olmadığı araştırılır. Evlerde çocuklarda
zehirlenmeye yol açan maddeler en çok kozmetikler, temizlik maddeleri, ilaçlar ve yabancı
cisimlerdir. İlaçlar içerisinde en çok zehirlenmeye yol açan asetaminofendir (parasetamol)
(Demir Korkmaz, 2012).
Çocuklar en çok sindirim yoluyla zehirlenirler; genellikle evde buldukları toksik
maddeyi yanlışlıkla yutar, yer ya da içerler. Zehirli madde solunum yoluyla veya deri yoluyla
da vücuda alınabilir. Solunum yoluyla zehirlenme, zehirli gazlar (örn, karbonmonoksit), klor,
yapıştırıcı, boya ve deterjan gibi maddelerin solunmasıyla olabilir. Deri yoluyla zehirlenme ise
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ilaçlar, tarım ilaçları, böcek sokmaları ve hayvan ısırmaları sonucu zehirli maddenin deriden
vücuda emilmesiyle olur (Demir Korkmaz, 2012). Deri yoluyla zehirlenme cilt, göz ve
konjonktivaya temas şeklinde olabilir.
Çocuklarda zehirlenmeler çoğunlukla çocuğun yanlışlıkla yutması sonucu gerçekleşir.
Okul öncesi çocuklar özellikle küçük, renkli ve parlak olan her objeye kolaylıkla ilgi
gösterebilirler. Çünkü bu objeler avuç içine sığabilir büyüklüktedir, bir oyuncak ya da bir
yiyecekle kolaylıkla karıştırılabilir.
Önlemler
Küçük çocukların ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer bakıcıları yaşa bağlı özel
tehlikelerle ilgili olarak uyarılmalıdır.

Tüm tehlikeli maddeler ve eşyaların çocuğun

ulaşamayacağı bir şekilde güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda bilgilendirilmelidirler.
Ayrıca, tehlikeli maddeler orijinal ambalajlarında saklanmalı ve ayrı saklama kaplarına
aktarılmamalıdır. Çünkü çalışmalar, bu tür saklama yöntemlerinin kazara zehirlenme riskini
artırdığını göstermiştir. Temizlik malzemeleri ve sabunlar küçük bir çocuğa bakan herkesin
güvenlik listesinde olmalıdır (Glenn, 2015).
Çeşitli türdeki piller, sadece meraklı çocukların keşfetmeye çalıştıkları nesnelerden biri
değil, aynı zamanda en tehlikelilerinden biridir. Teknolojinin gelişmesiyle pillerin boyutları da
küçülmekte bu da çocukların pil yutmasını kolaylaştırmaktadır (Glenn, 2015). Özofagusta
takılan bir pil iki saat içinde akut doku yaralanmasına neden olabilir. Hasar, üç mekanizmanın
birleşiminden kaynaklanır: özofagus üzerindeki basınçtan doku nekrozu, alkali materyallerin
sızması ve pilin dış kutbundan vücudun sıvılarında hidroksit ile tetiklenen bir elektrik yükünün
yaratılması. Düğme pilleri, geleneksel akünün voltajının iki katı değerine sahiptir ve bununla
birlikte bir elektrik akımı üretme kapasitesi daha yüksektir. Bu tür yaralanmalardan
kaynaklanan sekel, trakeaözofageal perforasyon (yemek borusunda delinme) veya fistül, kan
damarının fistülüne sekonder kan kaybı, vokal kord paralizisi ve trakeostenozdur (Marom vd.,
2010).bakk (Glenn, 2015).
Zehirlenmelerde

İlk

yardım

Uygulamaları

zehirlenmenin

nasıl

gerçekleştiği

belirlenerek uygulanır. (Demir Korkmaz, 2012).
Sindirim yoluyla zehirlenme gerçekleştiyse öncelikle bilinç kontrolü yapılır,
Ağız içinde kalan zehirli madde su ile çalkalanır (çalkalayabiliyorsa), eldeki zehirli
madde sabunlu su ile yıkanır, yaşam bulguları değerlendirilir. Kusma, bulantı, ishal gibi
belirtiler değerlendirilir ancak hasta/yaralı kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin
alındığı durumlarda çocuk asla kusturulmaz. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir, üstü
örtülür ve tıbbi yardım istenir (112),
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Solunum yolu ile zehirlenme olan zehirlenmelerde ise hasta/yaralı temiz havaya çıkarılır
ya da cam ve kapı açılarak ortam havalandırılır. Yaşamsal belirtileri değerlendirilir (ABC) ve
bilinci açıksa yarı oturur pozisyonda tutulur. Bilinç kapalı ise koma pozisyonu verilerek tıbbi
yardım istenir (112). İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli
önlemleri almalıdır. Solunumu korumak için maske veya ıslak bez kullanılabilir, elektrik
düğmeleri ve diğer elektrikli aletler ve ışıklandırma cihazları kullanılmaz. Gerekli ise derhal
itfaiyeye haber verilir (110)
Deri yolu ile zehirlenmelerde ise yine yaşam bulguları değerlendirilerek ellerin zehirli
madde ile teması önlenmelidir. Zehir bulaşmış giysiler çıkartılır ve 15-20 dakika boyunca deri
bol suyla yıkanmalıdır. Tıbbi yardım istenir (112).
Solunum yolu tıkanmaları
Hava yolunun, solunumu gerçekleştirmek için gerekli havanın geçişine engel olacak
şekilde yemek, yabancı cisim vb. maddelerle tıkanmasıdır. Hava yolu tıkanıklıklarının
nedenleri incelendiğinde, büyük lokmalar yutmak, alt ve üst takma dişler, gülerken ve
konuşurken ağızda yiyecek olması, ağızda yiyecek varken koşmak ya da hareket etmek, bilye,
bozuk para, düğme vb. cisimlerin küçük çocuklarca ağza götürülerek yutması, bilinci kapalı
hastalarda kasların gevşemesi ile dilin geriye kaçması sayılabilir. Tıkanma tam tıkanma ya da
kısmi tıkanma şeklinde olabilir. Tıkanma belirtileri tam ya da kısmi tıkanmada farklılıklar
göstermektedir ve bu durumda uygulanacak ilkyardım da farklılaşmaktadır.
Kısmi Tıkanma belirtileri
Hasta öksürür
Konuşur
Az da olsa nefes alabilir.
Nefes alırken ıslık sesi duyulur.
Kişi tıkandığını ifade edebilir.
Bu durumda hastaya dokunulmaz, hasta öksürmeye teşvik edilir. Hastanın arkasında
beklenmelidir. Belirgin bir yabancı cisim varsa çıkarılır. Eğer çıkartılamıyorsa tam tıkanma
müdahalesi yapılır.
Tam Tıkanma belirtileri
Hava geçişi tamamen engellenmiştir.
Hasta konuşamaz, öksüremez
Nefes alamaz
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Acı çeker,
Ellerini boynuna götürür.
Yüzü morarmıştır.
Bilinç açık ise Heimlich Manevrası’ndan önce hasta öne hafifçe eğilerek iki kürek
kemiği arasına 5 kez el topuğu ile vurulup, ağız kontrol edilmelidir. Eğer bu çözüm olmazsa
Heimlich manevrası uygulanır.
Bilinç yoksa TYD geçilir.
Heimlich Manevrası
Heimlich manevrası, karından içe ve yukarı doğru kenetlenmiş elle yapılan basınç
uygulamasıdır. Bu uygulama ile akciğerler sıkıştırılarak içerdeki havanın dışarı itilmesi ve
soluk yolunu tıkayan cismin de yukarı (ağza) doğru sürüklenmesini sağlar. Uygulama yaş
gruplarına göre farklılık göstermektedir. Bebeklerde Heimlich uygulaması yapılmaz ancak
çocuk ve yetişkinlerde uygulanabilir. Uygulamada:
Arkadan sarılarak hasta/yaralının gövdesi kavranır.
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına; göğüs kemiği (iman tahtası) altına gelecek
şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır
Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.
Nabız ve solunum değerlendirilir.
Tıbbi yardım istenir (112).
Bebeklerde Tam Tıkanıklığın Açılması
Bebek ilkyardımcının bir kolu üzerine sırtüstü yatırılır,
Başparmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak baş-çene
pozisyonu korunur boyun zedelenmeden yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir,
5 kez el bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur
Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir,
Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır,
Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak sırtüstü şekilde tutulur,
Beş kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmına kalp basısı yapılan noktaya eğik bir
şekilde baskı uygulanır,
Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir,
Tıbbi yardım istenir (112).
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Boğulmalar, suda boğulma başta olmak üzere taneli gıda ve besin maddeleri ile yabancı
cisim yutmalarından dolayı meydana gelen boğulmalar, yanlış yatış, duruş sebebi ile boğulma
ve diğerleri olarak sıralanabilir. Boğulmaların önlenmesi için çocukların su içinde veya
kenarında sürekli gözetim altında tutulması önemlidir. Ayrıca bebeklerin birkaç santimetre
derinliğindeki suda bile boğulabilecekleri unutulmamalıdır. Bebek veya küçük çocuklar okulda
deney yapılırken, su ile ilgili herhangi bir etkinlik yapılırken ya da evde yıkanırken, kapı veya
telefona yanıt vermek için bile yalnız bırakılmamalıdırlar. Çünkü çocuklar çok çabuk
boğulabilirler. Su altında sadece 2 dakika kalan çocuk bilincini yitirebilir ve kalıcı beyin
hasarına maruz kalabilir. Yeni yürümeye başlayan bebekler ve oyun oynamak isteyen çocukları
korumasız su kenarlarından uzak tutmak önemlidir. Bu doğrultuda eğer varsa bahçe havuzları
boşaltılmalı ya da güvenli bir biçimde kapatılmalıdırlar. Bunun yanı sıra bahçede yağmur
suyunu tutabilecek herhangi bir şey bırakılmamalı ya da su birikintileri kontrol altına
alınmalıdır. Çocukların uyku odalarında bir yaşın altındaki bebeklerde yastık ve yorgan
kullanılmaması önerilmektedir. Yapılan araştırmalara göre bir yaşından küçük bebeler yastıksız
baş yan tarafa gelecek şekilde yatırılması gerektiği belirtiliyor. Diğer yaş gruplarına ise
yumuşak yastık kullanılmamalıdır. Karyolanın üzerinde cibinlik kullanılıyorsa gergin ve
destekli olmasına dikkat edilmeli uyurken kazara boğulmasına neden olabileceğinden, bebeğin
yetişkinlerle birlikte yatakta uyuması uygun değildir. Bunun yanı sıra küçük çocukların
kıyafetleri üzerinde kurdele, ip, bağcık bulundurmaması da korunmada önemli bir faktördür.

Kanamalar
Kan, vücuttaki tüm organların sağlıklı ve düzenli işlemesini sağlayan ve yaşamsal önem
taşıyan maddeleri ileten sıvıdır. Bu sebeple her türlü kan kaybı ciddiye alınmalı ve uygun ilk
yardım hızlı ve etkin bir biçimde yapılmalıdır. Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın
damar dışına ( vücut içine ya da dışına ) çıkmasına kanama denir.
Vücutta Kanın Aktığı Bölgeye Göre Kanamalar 3 başlıkta toplanmaktadır. Bunlar;
1. Dış kanamalar: Kanın vücut dışına doğru akmasıdır.
2. İç kanamalar: Kanın vücut içine akmasıdır.
3. Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs(makat) ve üreme
organlarından olan kanamalardır.
Kanama durumunda yapılması gerekenler kanamanın türüne göre değişmektedir. Dış
kanamalarda:
Yara üzerine direkt baskı yapılır.
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Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır.
Gerekirse bandaj ile sarılarak kanlanmış bezler kaldırılmadan basınç arttırılır.
Kanayan bölgeye en yakın basınç noktasına bası uygulanır.
Kanayan bölge yukarı kaldırılır.
Kanama kol veya bacaklardaysa ve kırık şüphesi yoksa kanama bölgesini kalp
hizasından yukarıda tutulur.
Şok pozisyonu verilir.
Sık sık yaşam bulguları kontrol edilir ( 2-3 dk. arayla ).
İç kanamalardaki uygulamalar;
Hasta/yaralının bilinci ve solunumu değerlendirilir.
Üzeri örtülerek ayakları 30 cm. kaldırılır.
Asla ağızdan yiyecek içecek verilmez.
Kapalı kırık varsa, kan damarlarının yaralanmasını önlemek ve bir iç kanamaya sebep
olmamak için hasta ya da yaralının hareketsiz kalması sağlanır.
Hasta/yaralının Şok Pozisyonunda, yaşamsal değişimleri izlenir.
112 aranarak tıbbi yardım istenir
Doğal deliklerden olan kanamalarda çocuklarda sıklıkla burun kanaması görülür. Böyle
bir durumla karşılaşıldığında;
Öncelikle sakin olunmalıdır.
Hemen baş öne doğru eğilir. Mümkünse oturtulur.
Burun kanatlarını sıkıştırarak iki parmakla sıkılır.
Bu işlem yaklaşık 5 dakika kadar devam edilir.
Kanamanın durmaması hâlinde hasta ya da yaralının en yakın sağlık kuruluşuna
götürülmesi gerekir.
Kulak kanamaları daha az görülse de böyle bir duruma karşılaşıldığında,
Hafifse:
Temiz bir bezle temizlenir.
Ciddi ise:
Kulak tıkanmadan gazlı bezle kapatılır.
Hasta/yaralının hareketsiz olarak, kanayan kulak üzerine yan yatması sağlanır.
Tıbbi yardım sağlanır.
Unutulmamalıdır ki, kulak kanaması olası bir beyin kanamasının habercisi olabilir.
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Isırıklar ve böcek sokmaları
Çocukluk çağında görülen ısırık ve sokmalarda, hayvanların dişleri veya iğneleri
çocuğun vücudunda yara ve enfeksiyona neden olur. Hayvandan boşalan zehirle, zehirlenmeler
ve ölüme kadar varan sonuçlar ortaya çıkar. Isırıklar; kedi, köpek, fare, yılan ısırıkları, sokmalar
ise; kene, yaban arısı, eşek arısı ve bal arısı, akrep ve örümcek sokması olarak ortaya
çıkmaktadır. Hayvan ısırmaları çoğunlukla ev hayvanlarından kaynaklanır fakat sokak köpek
ve kedileri, kokarca, sincap, yarasa gibi doğadaki hayvanlar da her yıl binlerce çocuğu
ısırmaktadır. Sahipsiz ve kontrol edilmeyen hayvanlar kuduz virüsü taşıyabilirler. Bu nedenle
tehlike oluşturmaktadırlar. Böcek ısırmasının belirtileri, deriye zehrin veya diğer maddelerin
bırakılmasıyla başlar. Hafif ısırıklar sivrisinek, pire, sinek, tahtakurusu, karınca vb. gibi böcek
ısırıklarıdır. Isırılan yerde bir şişlik oluşur, o bölge birkaç saat kaşınabilir ve eğer alerjik bir
durum yoksa kısa sürede rahatsızlık geçer. Fakat bazı tür örümcek ve akreplerdeki gibi zehir
güçlü ise, çocuk arı, eşek arısı sokmalarına karşı alerjikse tüm vücudunu etkileyebilir. Bu
durumda acil önlem almak gereklidir. Ayrıca ısırıklarda bir başka tehlike gerek hayvan gerekse
insan ısırıklarında ağızda mikrop bulunmasıdır. Özellikle küçük çocuklar okulda birbirlerini
ısırma eğiliminde olabilirler. Isırma durumunda ağızda bulunan mikroplar dokulara yayılarak
hastalık oluşturabilmektedirler (Ergin, 2016).
Kedi – köpek- insan ısırmalarında yapılması gerekenler,
Hafifse;
Yara 5 dakika süreyle sabun ve soğuk suyla yıkanmalıdır.
Yaranın üzeri temiz bir bezle kapatılmalıdır.
Ciddi ise:
Yaraya temiz bir bezle basınç uygulanarak kanama durdurulmalıdır.
Derhal tıbbi yardım sağlanmalı ( 112 ) ve hasta kuduz aşısı için uyarılmalıdır.
Arı sokmasında yapılması gerekenler
Yaralı bölge yıkanır.
Derinin üzerinden arının iğnesi görünüyorsa çıkarılır.
Soğuk uygulama yapılır ( soğuk su ). Amonyak vb. kullanılmamalıdır.
Eğer ağızdan sokmuşsa, solunumu güçleştiriyorsa buz emmesi sağlanır.
Ağız içi sokmalarında ve alerji hikâyesi olanlar için tıbbi yardım istenir.
Akrep sokmasında yapılması gerekenler
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Sokmanın olduğu bölge hareket ettirilmez!
Yatar pozisyonda tutulur.
Yaraya soğuk uygulama yapılır.
Kan dolaşımını engellemeyecek şekilde bandaj uygulanır.
Turnike uygulanmaz.
Yara üzerine hiçbir girişim yapılmaz ( kesilmez, emilmez vb.).
Yılan sokma / ısırmalarında yapılması gerekenler
Hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır.
Yara su ile yıkanır.
Yaraya yakın bölgedeki baskı yapabilecek eşyalar çıkarılır ( yüzük, bilezik, saat vb.).
Yaraya soğuk uygulama yapılır.
Yaralanan bölgeye dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj yapılır.
Turnike uygulanmaz.
Yaralı mümkün olduğunca hareket ettirilmez.
Yara üzerine hiçbir müdahale yapılmaz. (Kesmek, emmek vb. )
Yaşam bulguları izlenir.
Tıbbi yardım istenir.
Deniz canlıları sokmasında yapılması gerekenler
Kişi hareket ettirilmez.
Etkilenen bölge ovulmamalıdır.
Batan diken varsa ve görünüyorsa, çıkarılır.
Bu hayvanların enzimleri sıcağa karşı dayanıksızdır.
Sıcak uygulama yapılır.
Sağlık kuruluşuna sevk edilmelidir.

154

Uygulama Soruları

Olay yerinin değerlendirilmesi nedir açıklayınız.
İlkyardımın ABC’si hangi basamaklardan oluşmaktadır?
Karın ağrısı olan bir çocukta yapılması gereken işlemler nelerdir?
Kurumda çocuklar birbirlerini ısırmaları olası yaralanmalardan biridir. Bu
durumda neler yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İlk yardım; herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık
görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha
kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut
araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır. İlk yardımın temel uygulamaları KBK kuralı
olarak adlandırılmakta ve bu Koruma, Bildirme ve Kurtarma’yı ifade etmektedir. Olay yerini
değerlendirmenin amacı olay yerinde tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması ve olay
yerindeki hasta/yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesidir. Hastalık ya da yaralanmanın
ciddiyetinin değerlendirmesi, ilkyardım önceliklerinin belirlenmesi, yapılacak ilkyardım
yönteminin belirlenmesi ve güvenli bir müdahale sağlanması amacıyla yapılmaktadır. İlk
yardımın ABC’si olarak adlandırılan hasta/yaralının değerlendirilmesi uygulanacak kurtarma
işleminin belirlenmesinde yol göstericidir. Herhangi bir girişimde bulunmadan önce ilk
yapılması gereken işlemdir. Bu nedenle sırasıyla hava yolu açıklığının değerlendirilmesi,
solunumun değerlendirilmesi ve dolaşımın değerlendirilmesi yapılır.
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Bölüm Soruları
1. İlkyardımın temel uygulamaları …………. Kuralı olarak adlandırılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. ABC
b. KBK
c. DEC
d. DEF
2. Ulusal zehir danışma merkezinin numarası aşağıdakilerden hangisidir?
a. 110
b. 112
c. 114
d. 155
3. Solunumun değerlendirilmesinde aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?
a. Bak- dinle- hisset
b. Baş geri- çene yukarı
c. Koma pozisyonu
d. Göz kontağı kurma
4. Temel yaşam desteği uygulamasında ……….. kalp masajı ve …….. soluk verme işlemi
yapılır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
a. 15, 1
b. 30, 1
c. 15, 2
d. 30, 2
5. I. Derlenme pozisyonuna getirilir.
II. Beş kurtarıcı soluk verilir.
III. Hava yolu tıkanıklığı ortadan kaldırılmaya çalışılır.
Yukarıda verilenlerden hangileri çocuklarda solunumun normal olmadığı ya da
solumadıkları durumda yapılabilecek müdahaleler arasındadır?
a. I ve II
b. I ve III
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c. II ve III
d. I, II, III
6. Aşağıdakilerden hangisi kırık durumunda yapılabilecek müdahaleler arasında yer
almaz?
a. 20 dakika buz uygulaması yapılır.
b. Kanama varsa müdahale edilmez.
c. Vücut sıcak tutulmalıdır.
d. Kazazede hareket ettirilmemelidir.
7. Aşağıdakilerden hangisi donma durumunda yapılabilecek müdahaleler arasında yer
almaz?
a. Hareket etmesine izin verilmez.
b. Giysileri ılık su ile ıslatılır.
c. Şekerli içecekler verilir.
d. El ve ayaklar doğal pozisyonda tutulur.
8. Zehirlenmeler, dünya çapında beş yaşından küçük çocuklarda ……………. en yaygın
ölüm nedenidir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
a. İkinci
b. Üçüncü
c. Dördüncü
d. Beşinci
9. Çocuklar en çok ………………………….. ile zehirlenirler.
a. Sindirim yolu
b. Solunum yolu
c. Boşaltım yolu
d. Deri yolu
10. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılabilecek müdahaleler arasında yer
almaz?
a. Kanayan bölge yukarıya kaldırılır.
b. Yara üzerine direkt baskı yapılır.
c. Ağızdan yiyecek içecek verilebilir.
d. Şok pozisyonu verilir.
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Cevaplar
1. B
2. C
3. A
4. D
5. C
6. B
7. B
8. D
9. A
10. C
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8. ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

8.1. Çocukluk Dönemi Hastalıkları
8.2. Hastalıkların Bulaşma Yolları
8.3. Bulaşıcı Hastalıklar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Bulaşıcı hastalık kavramı nedir?
Herhangi bir bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için neler yapılmalıdır?
Çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıklarının önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Çocukluk
hastalıkları

Kazanım

dönemi Çocukluk
dönemi
hastalıklarının
neler
olduğunu ve günümüzdeki
durumunu kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrarı ile
Türkiye’deki
durumun
araştırmasının yapılması

Hastalıkların bulaşma yolları Hastalıkların
bulaşma Kitaptaki
metinlerin
yollarını kavramak
okunması ile günlük hayattan
örnekler vererek tekrarların
yapılması
Bulaşıcı hastalıklar

Bulaşıcı
hastalıkların
türlerinin, hastalığın kuluçka,
bulaşma
dönemi
gibi
süreçlerinin kavranması

Kitaptaki
okunması
görseller
izlenmesi

ile
ve

metinlerin
internetten
videoların
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Anahtar Kavramlar

Çocukluk dönemi sık rastlanan hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları bu bölümün anahtar
kavramlarını oluşturmaktadır.
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Giriş
Tüm çocuklar yaşamlarının bir döneminde mutlaka sağlık sorunu yaşamıştır. Bu
nedenle çocukluk dönemi hastalıkları, bulguları, çocuk üzerindeki etkileri ve tedavi
yöntemlerinin bilinmesi önemlidir.
Çoğunlukla, çocukluk dönemi hastalıkları yetişkinlerinkine benzese de, birkaç önemli
farklılık vardır. Örneğin, erken ergenlik gibi bazı spesifik bozukluklar çocuklar için
benzersizdir; akut nefrit (böbrek iltihabı) gibi diğerleri çocuklarda sık görülür ve yetişkinlerde
nadir görülür. Aynı zamanda, yetişkinlerde sık görülen bazı hastalıklar çocuklarda nadirdir.
Bunlar arasında esansiyel hipertansiyon (bilinmeyen nedenin yüksek tansiyonu) ve gut bulunur.
Son olarak, pediatrik bakımın büyük bir bölümü hem fonksiyonel hem de yapısal olarak
doğuştan anomalilerin tedavisi ve önlenmesi ile ilgilidir.

165

8.1. Çocukluk Dönemi Hastalıkları
Bebek ve çocukların vücut kısımlarının küçük olması, mikroorganizmaların hastalık
oluşturdukları yere girmelerini kolaylaştırır. Aynı zamanda birçok gelişimsel özellikleri
nedeniyle de (küçük objeleri ağzına almaları, alt bezleri, ağız sularının akması, emekleme gibi)
mikropların yayılmasına neden olurlar. Bunların yanı sıra çocuk bakım merkezlerinde
çocukların çok sayıda akranıyla yakın ilişkiye girmesi bu alanlarda mikroplara maruz kalma
riskini artırır.
Hastalıklar herkes için yıkıcı olabilir, ancak çocuklarda olması özellikle dikkat çekici
ve örseleyici görülmektedir. Özellikle bazı hastalıkların çocukları yetişkinlerden daha sık ve
şiddetli bir şekilde etkilediği bilinmektedir.
Bu bölümde, bazı yaygın çocukluk hastalıkları ve neden bazı hastalıkların çocuklarda
daha fazla görüldüğünü öğreneceksiniz. Araştırmacılar birçok çocukluk çağı hastalığını kontrol
etmede büyük adımlar atsalarda hastalıkları tamamen ortadan kaldırmaları mümkün değildir.
Özellikle aşılar binlerce çocuğun hayatını kurtarmıştır ve doğru kullanımla bunu yapmaya
devam edeceklerdir. Çocuklar birçok nedenden dolayı hastalıklara karşı daha hassastır.
Çocukların duyarlılığının artmasının temel nedeni, hastalıklara sınırlı maruz kalmaları ve bu
nedenle belirli hastalıklardan kurtulmak için gereken immünolojik savunmalarının henüz
oluşmamış olmasıdır. Çevre de hastalıkların oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Bu
nedenle çocuklarda hastalıkların oluşumunu, yayılımını ve çocuk üzerindeki etkilerini bilmek
önem taşımaktadır.

8.2. Hastalıkların Bulaşma Yolları
Gündüz bakım merkezlerindeki ve okuldaki çocuklar çevrelerinde enfeksiyon
hastalıklarının oluşması ve sonra onları eve götürmeleri ve kardeşlerine ve ebeveynlerine
geçirmeleri açısından da risk oluşturmaktadırlar. Bu, kırılması zor bir döngüdür. Çocuklar
ayrıca her zaman hijyen uygulamalarını iyi bir şekilde gerçekleştirememektedir ve bu da
hastalıkları birbirlerine iletmelerinin yanı sıra onları daha duyarlı hâle getirir.
Enfeksiyon hastalıklarının oluşmasında yer alan temel öğeler;
1.Kaynak
2.Bulaşma yolları
3.Konakçı
Hastalık kaynağının nerede olduğu ve etkileşiminin bilinmesi hastalıkların
önlenmesinde önemli bir faktördür. Sonrasında bulaşma yollarıyla mücadele yer almaktadır.
Son olarak ise konakçının duyarlılığı, direncinin düşük olması ya da hastalığa yatkınlığı o
hastalığın oluşmasında önemli faktörlerdir.
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Hastalıklar, 1- Doğrudan temas, 2- Dolaylı temas (havayla, araçlarla, vektörle)ile
bulaşırlar.
1 - Doğrudan temas: Enfekte kişi(hastalığın bulaştığı kişi), ile duyarlı kişinin
(konakçının) doğrudan temas etmesi sonucu oluşan bulaşma şeklidir. Doğrudan temas ile
bulaşmaya: cinsel ilişki, cinsel öpüşme ve kan naklini örnek verebiliriz. Bu yolla; AİDS, HBV,
frengi (bel soğukluğu), sifiliz, vd. hastalıklar bulaşmaktadır.
2 - Dolaylı temas: Mikroorganizmanın, konakçıya bir aracı kullanarak girmesidir. Bu
aracılar:
- HAVA YOLU İLE BULAŞMA:
Uzun süre açıkta canlı kalabilen
mikroorganizmalar hava, toz veya damlacıkla duyarlı konakçıya ulaşabilirler. Damlacıkla
yayılma; öksürme-aksırma, tükürük, balgam, burun, gözyaşı sıvılarının damlacıklar hâlinde
yayılmasıdır. TBC(tüberküloz, verem), grip, soğuk algınlığı, çocuk hastalıklarının çoğunluğu
bu yolla yayılmaktadır.
- ARAÇLARLA BULAŞMA: Kontamine olmuş ( enfeksiyon etkeni ile bulaşmış)
nesnelerle oluşan bulaşmalardır. Örnek: HAV, enfekte yiyeceklerle; tetanoz mikrobu paslı çivi
veya toprakla; hastalık etkenlerinin birçoğu da hastada kullanıldıktan sonra iyi sterilize
edilmeden başka kişilerde kullanılan malzemelerle(airway, foley sonda, çarşaf, giysi vd.)
bulaşır.
- VEKTÖRLE BULAŞMA: Bazı mikroorganizmalar, hayvanlarda gelişim aşamalarını
tamamladıktan sonra hastalık oluşturabilmektedirler, örneğin sıtma mikrobu. Bazı kistik
parazitler iyi pişmemiş etlerle ( inek, domuz eti ile) insan vücuduna girdikten sonra akciğer
veya karaciğerde kist oluşturabilmektedirler. Hayvan dışkısı bulaşmış ve iyi yıkanmadan ya da
pişmeden yenilen besinlerle parazitler vücuda girerek hastalık oluşturmaktadır. Veba (fare),
kuduz ( kedi-köpek-fare vd) hayvanlarla bulaşan hastalıklardır.
Bazı mikroorganizmalar (virüsler ve bakteriler) çok kolay bulaşabilirlerken; parazitler
ve mantarların bulaşması daha zordur.

8.3. Bulaşıcı Hastalıklar
Virüsler, bakteriler, mantarlar ve parazitler gibi hastalığa neden olan
mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denir. Bulaşıcı
hastalıklar ise kişiden kişiye bu enfeksiyon hastalıklarının yayılmasıdır. Enfeksiyon hastalıkları
sıklıkla çocuklarda bulunur ve bulaşıcıdırlar. Yani çocuktan çocuğa kolayca yayılırlar.
Çocuklar, özellikle yaşamın ilk beş yılında bağışıklık sistemleri tam gelişmediği,
aşılanmaları henüz tamamlanmadığı, diğer çocuklarla yakın temas hâlinde oldukları ve henüz
hijyen davranışları gelişmediği için daha fazla enfeksiyon riskine sahiptirler. Küçük çocuklar
denetlenmediklerinde tuvaletten çıktıktan sonra ellerini yıkamayabilirler. Ayrıca çocuklar, kirli
ellerini sık sık ağızlarına, burunlarına ya da gözlerine götürebilirler. Küçük çocuklar kirli
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objeleri ağızlarına da alabilirler. Sonuç olarak kötü hijyen koşulları ve yetersiz hijyen
davranışları nedeniyle daha fazla enfeksiyona yakalanma ve enfeksiyonu bulaştırma riski
taşırlar (Boztepe, 2015; Ball, Bindler, Cowen, & Shaw, 2017). Enfeksiyon hastalıkları, başta
solunum ve gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem enfeksiyonları olmak üzere çocuklarda sık
görülen, büyüme ve gelişmesinde aksamalara neden olabilen, çocuğun hastaneye yatırılmasına
ve hatta ölümüne neden olabilen hastalıklardır. Bu bölümde, sık görülen solunum yolu
enfeksiyonlarından, bulaşıcı hastalıklara kadar çocukluk döneminde sık görülen enfeksiyon
hastalıkları incelenecektir. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili bazı temel kavramlar ve enfeksiyon
hastalıklarının genel özellikleri aşağıda verilmiştir.


Enfeksiyon: Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması
ve koloniler oluşturmasına enfeksiyon denir.



Enfeksiyon hastalığı: Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girdikten sonra
konakçıda hastalık belirtileri ya da doku travması şeklinde fizyolojik yanıt oluşturmasına
enfeksiyon hastalığı denir. Direk ya da dolaylı olarak kişiden veya vektörlerle (sinek, kene
vb. hayvanlar), kontamine (mikroorganizmalarla kirlenmiş) objelerle geçen hastalıklara
denir (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011; Boztepe, 2015; Çavuşoğlu, & Erdem, 2013).



Etken: Enfeksiyon

yapma potansiyeli olan mikroorganizmalardır. Fakat tüm

mikroorganizmanlar tehlikeli değildir. Bazıları insan vücudunda yaşadığı halde
enfeksiyon yapmaz, aksine vücuda yararlıdır. Bu mikroorganizmalara saprofit
mikroorganizmalar

denir.

Bulunduğu

vücut

bölgesinde

hastalık

yapan

mikroorganizmalara patojen mikroorganizma denir (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011).


Kaynak: Patojen mikroorganizmaların yaşayıp çoğaldıkları çevreye denir. Bu kaynak
herhangi bir insan, hayvan veya gıda olabilir (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011).



Bulaşma: Yeni bir enfeksiyon oluşması için kaynaktan çıkan enfeksiyon etkenlerinin
duyarlı bir konakçıya taşınması için bir bağlantı gerekir. Mikroorganizmalar cinsel yol,
deriden deriye temas, enjeksiyonlar veya havadaki damlacıklarla bulaşır. Bulaşma, bazen
yakın temasla kaynaktan duyarlı kişiye doğrudan veya canlı (böcek ya da diğer hayvanlar)
ya da cansız aracılar (eşya, yiyecek, içecek, hava, eller, toz, toprak ve su vb.) ile dolaylı
olarak gerçekleşir (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011).



Duyarlı konakçı: Enfeksiyonun oluşabilmesi için konak duyarlı olmalıdır. Eğer konakçı
önceden hastalığı geçirerek veya aşılanarak dirençli hâle gelişmişse enfeksiyon o kişide
hastalığa neden olmaz. Fakat konakçı duyarlı ise yani, bağışıklık sistemi dayanıksız veya
baskılanmış ise savunmasız hâle gelir ve hastalık meydana gelir. Konakta hastalık
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oluşumunda yaş, cinsiyet, savunma yanıtı, ateş, beslenme, hormonlar ve daha birçok
bireysel ve çevresel faktör rol oynar (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011).


Enfeksiyon zinciri: Enfeksiyon zinciri, organizmanın yayılma ve yeni bir konakçıya
girerek hastalık oluşturma sürecini tanımlar. Enfeksiyonun oluşması için enfeksiyon
etkenine, etkili bir geçiş yoluna ve duyarlı bir konakçıya gereksinim vardır (Çavuşoğlu, &
Erdem, 2013).

Enfeksiyon hastalıklarının aşamaları;
a. İnkübasyon Dönemi: Hastalık etkeninin vücuda girmesinden hastalık belirtilerinin
ortaya çıkmasına dek geçen dönemdir. Genel süre 7-10 gündür. Fakat daha uzun olabilir.
Örneğin tetanoz için 2-21 gündür.
b. Prodromal Dönem: İnkübasyon döneminin bitiminden klinik bulgular ortaya çıkana
kadar geçen süredir. Birkaç saat ile birkaç gün arasında değişebilir. Bu dönemde letarji,
subfebril ateş, iştahsızlık görülebilir.
c. Klinik Bulgular Dönemi: Sistemlere ilişkin belirti ve bulguların görüldüğü dönemdir.
d. İyileşme: Kronikleşme ya da ölümle de sonuçlanabilir.
İnkübasyon sürecinin başından iyileşme sürecine kadar hastalık yayılabilir.
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (ÜSYE)
Otitis media (orta kulak enfeksiyonu), soğuk algınlığı, sinüzit, farenjit, tonsillit ve epiglotit
çocuklarda en sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır.
Otitis media (orta kulak enfeksiyonu),
1) Efüzyonlu Otitis Media (EOM), akut orta kulak enfeksiyonu belirti ve bulguları
olmaksızın orta kulakta sıvı toplanmasıdır.
2) Akut Otitis Media (AOM), genellikle üst solunum yollarında bir viral enfeksiyonun
komplikasyonu sonucu ortaya çıkar. AOM genellikle bakterilerden kaynaklanır ve
Streptococcus pneumoniae, AOM'un yaygın bakteriyel nedenidir.
Belirti ve bulgular
EOM’da orta kulaktaki sıvı timpanik zar ve orta kulağın işlevlerini etkileyerek, işitme
kaybına, kulakta dolgunluk hissi ve ağrıya yol açabilir.
AOM’da özellikle küçük çocuklarda orta kulak ve östaki borusu boyunca sıvı
boşalmasında (drenaj) azalmaya bağlı olarak şiddetli ağrı ve ateş, akut işitme kaybı, genel
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uyuşukluk gibi yakınmalar görülür. AOM sıklıkla soğuk algınlığı sonrası ortaya çıkar. Virüsler
orta kulakta sıvıya neden olur ve daha sonra bakteriler AOM'a yol açan sıvı içinde çoğalabilir.
Tedavi ve bakım Virüs ve bakterilerin birlikteliği AOM'un gelişiminde önemli rol oynar
ve bu durumda antibiyotiklerle tedavi edilebilir.
Korunma Pamuklu çubuk gibi nesneler dış kulakta kesik ve yaralanmalara neden
olabilir. Çocukların kulağına herhangi bir yabancı cisim sokulmamalı ve sıvı dökülmemelidir.
Soğuk Algınlığı
Soğuk algınlığı tıpta “üst solunum yolu enfeksiyonu”, “akut nazofarenjit” veya “akut
rinofarenjit” olarak adlandırılan hastalıktır. Soğuk algınlığına 200'den fazla virüs neden olabilir.
Belirti ve bulgular Soğuk algınlığına neden olan mikroorganizmalar ilk olarak burnu ve
sinüsleri (yüzdeki hava dolu cepler) enfekte ettiğinden burunda mukus (salgı) oluşur. İki veya
üç gün sonra, mukus beyaz, sarı veya yeşil renge dönüşebilir. Soğuk algınlığında, burun
akıntısı, tıkanıklığı oluşur ve oluşan salgı boğaza akar, bu da boğaz ağrısı ve öksürüğe neden
olabilir.
Tedavi ve bakım Belirtiler 10 günden fazla sürerse veya çocuğun yaşı üç aylıktan
küçükse ve ateşi varsa hekime danışılmalıdır. Soğuk algınlığı virüslerden kaynaklandığından,
antibiyotik kullanmak yararsızdır.
Korunma Soğuk algınlığını önlemeye yardımcı olmak için iyi el hijyeni sağlanmalı ve
solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları (ASYE)
Krup (Akut laringotrakeobronşit)
Solunum yolu mukozasında ödem oluşması sonucunda üst solunumu yolu tıkanıklığı ile
kendini gösteren bir tablodur. Krup küçük çocuklarda üst hava yolu tıkanıklıklarının en sık
nedenidir.
Belirti ve bulgular: Virüslere bağlı gelişen krupta 1-4 gün içinde şeffaf burun akıntısı, hafif
ateş ve solunum sayısında artma olur. Bunu takiben çocukta havlar tarzda öksürük (tipik bir
belirtidir) başlar. Çocuk nefes alıp vermekte zorlanır, nefes alırken ötme sesi duyulur.
Tedavi ve bakım: Hafif yakınmaları olan çocuklar evde tedavi edilebilir. Hastaneye yatırılan
kruplu çocuğa buhar tedavisi uygulanabilir.
Korunma: İnfluenza (mevsimsel grip), difteri ve kızamık aşılarının aşı takvimine uygun zaman
ve aralıklarda yaptırılması krup sendromu sıklığını azaltır.
Bronşiyolit;
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Çocuklarda sık rastlanan; öksürük, hışıltı (hırıltı) ve nefes verirken sıkıntıya neden olan
bir hastalıktır. Çoğunlukla ilk iki yaşta özellikle ilk altı ayda sık görülür. Çocukta ciddi solunum
sıkıntısına yol açabilir, belirtiler bakımından astıma benzer.
Belirti ve bulgular: Başlangıç belirtileri 3-5 gün süren burun akıntısı ve hafif
öksürüktür. Daha sonra hışıltı, soluk verme süresinin uzaması, solunum sayısında artma
şeklinde kendini gösteren solunum güçlüğü bulgularına diğer solunum sıkıntısı bulguları
eklenir. Akut hastalık iyileşse bile öksürüğü haftalarca devam edebilir.
Tedavi ve bakım: Tedavisi belirtilere göre yapılır. Orta ve ağır derecede hastalığı olan
çocuklar hastanede tedavi edilirler.
Pnömoni(Zatüre)
Pnömoni, sıklıkla enfeksiyon etkenleriyle oluştuğu gibi enfeksiyöz olmayan etkenlere
yanıt olarak da ortaya çıkan akciğer hastalığıdır. Dünyada çocukluk çağı pnömonileri çocuk
ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır ve 5 yaş altı ölümlerin %15’inden sorumludur
Belirti ve bulgular Pnömonide solunum sayısı artar, ateş, balgamlı veya balgamsız
öksürük, göğüs ağrısı, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve solunum güçlüğü bulguları (örn.
göğüste çekilmeler) oluşur. Tanıda akciğer radyografisi, ateşli ya da ateşsiz solunum
bulgularının varlığı önemlidir. Ayrıca hastalık öyküsü, fizik muayene ve kan testi pnömoni
tanısında kullanılan yöntemlerdendir (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
Korunma Çocuklarda ve yetişkinlerde pnömoninin bakteriyel nedenlerinden birisi ve
en önemlisi S. pneumoniae olduğu için bu etkene karşı tüm çocuklara bebeklik döneminde
pnömoni aşısının yapılması önemlidir (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
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Uygulama Soruları

Çocukluk dönemi hastalıklarının önemi nedir?
Hastalıkların bulaşma yolları nelerdir?
Çocukların hastalıklara duyarlılıklarının artmasının nedeni nedir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hastalıklar herkes için yıkıcı olabilir, ancak çocuklarda olması özellikle dikkat çekici
ve örseleyici görülmektedir. . Çocukların duyarlılığının artmasının temel nedeni, hastalıklara
sınırlı maruz kalmaları ve bu nedenle belirli hastalıklardan kurtulmak için gereken immünolojik
savunmalarının henüz oluşmamış olmasıdır. Çevre de hastalıkların oluşmasında önemli bir rol
oynamaktadır. Gündüz bakım merkezlerindeki ve okuldaki çocuklar çevrelerinde enfeksiyon
hastalıklarının oluşması ve sonra onları eve götürmeleri ve kardeşlerine ve ebeveynlerine
geçirmeleri açısından da risk oluşturmaktadırlar. Hastalıklar, doğrudan temas ve dolaylı temas
(havayla, araçlarla, vektörle) ile bulaşırlar.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyon hastalıklarının yer alan temel öğelerden biri
değildir?
a. Kaynak
c. Konak
b. Bulaşma yolları
d. Yaş
2. Hastalıkların bulaşmasında bazı mikroorganizmaların hayvanlarda gelişim aşamalarını
tamamladıktan sonra hastalık oluşturabilmesine nedir?
a. Doğrudan temasla
c. Vektörlerle
b. Hava yolu ile
d. Araçlarla
3. Çocukların daha fazla enfeksiyon riskine sahiptir olmalarından temel nedenlerden
hangisi yanlıştır?
a. Bağışıklık sistemleri tam gelişmemiş olması
b. Aşılarının henüz tamamlanmamış olması
c. Diğer çocuklarla yakın temas hâlinde olmaları
d. Aileye bağımlı olmaları
4. Bir mikroorganizmanın duyarlı konakçı dokusuna girip üremesi, çoğalması ve koloniler
oluşturmasına ne denir ?
a. Enfeksiyon
c. Etken
b. Enfeksiyon hastalığı
d. Bulaşma
5. Hastalık etkeninin vücuda girmesinden hastalık belirtilerinin ortaya çıkmasına dek
geçen döneme ne ad verilir?
a. Prodromal
c. Yumurtlama
b. İnkübasyon
d. Klinik
6. Özellikle küçük çocuklarda orta kulak ve östaki borusu boyunca sıvı boşalmasında
(drenaj) azalmaya bağlı olarak şiddetli ağrı ve ateş, akut işitme kaybı, genel uyuşukluk
gibi yakınmalara neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akut laringotrakeobronşit
c. Akut OM
b. Krup
d. Pnömoni
7. Çocuk ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer almaktadır ve 5 yaş altı ölümlerin
%15’inden sorumludur. Aşıyla korunulabilen hastalıklardandır. Ateş, balgamlı veya
balgamsız öksürük, göğüs ağrısı, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve solunum güçlüğü
bulguları olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a. Akut laringotrakeobronşit
c. Akut OM
b. Krup
d. Pnömoni
8. Çocuklarda sık görülen Otitis media (orta kulak enfeksiyonu), soğuk algınlığı, sinüzit,
farenjit, tonsillit ve epiglotit gibi hastalıklara ne ad verilir?
a. Üst solunum yolu hastalıkları
c. Enfeksiyonlar
b. Alt solunum yolu hastalıkları
d. Kruptik hastalıklar
9. Enfeksiyon yapma potansiyeli olan mikroorganizmalara ne ad verilir ?
a. Enfeksiyon
c. Bulaşıcı
b. Etken
d. Mikrop
10. Enfekte kişi ile duyarlı kişinin doğrudan temas etmesi sonucu oluşan bulaşma şekline
ne ad verilir?
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a. Doğrudan temasla
b. Hava yolu ile

c. Vektörlerle
d. Araçlarla

Cevaplar
1. D
2. C
3. D
4. A
5. B
6. C
7. D
8. A
9. B
10. A
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9. ÇOCUKLUK DÖNEMİ HASTALIKLARI II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Sindirim Sistemi Enfeksiyonları
9.2. Üriner Sistem Enfeksiyonları
9.3. Diğer çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıklarının önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Sindirim Sistemi Enfeksiyon Çocukluk
dönemi
hastalıkları
hastalıklarının
neler
olduğunu ve günümüzdeki
durumunu kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrarı ile
Türkiye’deki
durumun
araştırmasının yapılması

Üriner sistem enfeksiyonu Hastalıkların
bulaşma Kitaptaki
metinlerin
hastalıkları
yollarını kavramak
okunması ile günlük hayattan
örnekler vererek tekrarların
yapılması
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Anahtar Kavramlar

Sindirim sistemi enfeksiyonları, üriner sistem enfeksiyonları, çocukluk dönemi
enfeksiyon hastalıkları
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9.1. Sindirim Sistemi Enfeksiyonları
Akut Gastroenteritler (AGE)
Akut gastroenterit (AGE) akut kusma ve ishal ataklarının olduğu mide ve bağırsakların
enflamasyonudur.
Belirti ve bulgular Genellikle bulantı, kusma, sık ve sulu dışkılama, karında kramp tarzı
ağrı ve şişlik, kas ve eklem ağrısı, ateş, halsizlik görülür. Gastroenteriti olan bir çocukta en
önemli sorun sıvı ve elektrolit kaybıdır. Çocuklarda genel sıvı kaybı belirtileri; kilo kaybı, idrar
miktarı ve sıklığınızda azalma, ağız kuruluğu, susuzluk hissi, baş dönmesi, gözyaşında azalma,
göz kürelerinin içeri çökmesi, uykuya eğilim ya da uyuşukluktur. Bebeklerde ön fontanel
(bıngıldak) içe çöker. Ayrıca kan basıncı düşer, kalp hızı artar ve ateş yükselebilir.
Tedavi ve bakım İshalde değişik derecelerde sıvı ve elektrolit kaybı olduğu için tedavide
öncelik sıvı kaybını önlemek veya düzeltmektir. Bunun için çocuğun genel durumuna, sıvı
kaybı varlığı ve/veya derecesine göre uygun sıvı ve elektrolitler ağızdan ya da damar yoluyla
verilir. Ağızdan sıvı desteği erken başlanırsa sıvı kaybı önlenebilir ve tedavi evde
sürdürülebilir. Fakat bazen çocuğun yaşı, etken patojenin özelliği (hastalık yapıcı
mikroorganizma), altta yatan kronik hastalık ya da bağışıksal yetersizlik nedeniyle gastroenterit
çok ağır seyredebilir ve çocuğun hastaneye yatırılması gerekebilir. Hafif ya da orta şiddette
ishalli çocuğa günlük hazırlanabilen oral rehidratasyon sıvıları (ORS) ağızdan verilir. ORS
desteğinin hemen başlanması hem sıvı kaybını önler ve şiddetini azaltır hem de hastaneye yatış
riskini azaltır. Ayrıca çocuğun beslenmesi de sürdürülmelidir. Bazen çocukta şiddetli ishal ve
ağır sıvı kaybı gelişebilir ya da aşırı kusma görülebilir. Böyle durumda çocuğa hastanede damar
yoluyla sıvı ve elektrolit desteği verilmesi gerekir. Ayrıca ağızdan probiyotikler, çinko gibi
destek tedaviler de uygulanabilir (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
Korunma Kontamine (kirli) gıda ve suların ishal salgınları için temel neden olduğu
unutulmamalıdır. Korunmada önemli konulardan biri temiz gıda ve içme suyunun kullanımıdır.
Sanitasyon koşullarının iyileştirilmesi başta çocuklar olmak üzere tüm toplumun sağlığının
korunmasında önemlidir. Aile bireylerinin, öğretmenlerin ve diğer okul çalışanlarının besin ve
el hijyeni konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. Ayrıca çocuklara el yıkama alışkanlığının
kazandırılması önemlidir. El yıkama, özellikle kreş ve okul gibi toplu yaşam ortamlarında
fekal-oral (dışkı ile kirlenen eşya ya da besinlerin ağıza alınması) bulaşmanın önlenmesinde
oldukça önemlidir. TC Sağlık Bakanlığı aşılama programında yer almamakla birlikte bebeklere
ilk altı ayda Rotavirüs aşısı uygulanması önerilmektedir. İki tip Rotavirüs aşısı vardır; ilk aşı
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(RotaTeq®) 2., 4. ve 6. ay olmak üzere üç doz uygulanır ve diğer aşı (Rotarix®) 2. ve 4. ay
olmak üzere iki doz uygulanır (Centers for Disease Control and Prevention, 2018).
9.2. Üriner Sistem (İdrar Yolu) Enfeksiyonları
Üriner sistem enfeksiyonları böbreklerden başlayıp idrar yolu çıkışına (meatüs) kadar
olan vücut bölümünde oluşan enfeksiyonlardır. Çocuklarda sık görülen ve tekrarlama riski olan
enfeksiyonlardır. Tekrarlayan enfeksiyonlar geçici veya kalıcı böbrek hasarına yol açabilir.
Üriner sistem enfeksiyonları yenidoğan ve ilk bir yaşta daha çok erkek bebeklerde görülürken,
sonraki yaşlarda kızlarda daha sık meydana gelir.
Belirti ve bulgular Yaş gruplarına göre değişmekle birlikte çocuklarda genellikle ateş,
kusma, ishal, karın ya da yan ağrısı, iştahsızlık ve kilo kaybı gibi belirtilerin yanında idrar
yaparken yanma ve ağrı, idrarda kötü koku ve idrar kaçırma gibi belirtiler de görülebilir.
Özellikle yenidoğan ve küçük bebeklerde diğer belirtiler olmadan emmede isteksizlik, kilo
alamama, kusma, ishal ve sarılık görülebilir (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017; Ekti Genç &
Şenol, 2013).
Tedavi ve bakım Tedavide antibiyotik tedavisi önemli yer tutar ve genellikle 7-14 gün
süreyle uygulanır. Antibiyotiklerin hekimin önerdiği şekilde kullanılması tedavinin etkinliği
açısından önemlidir. Ayrıca antipiretik ve analjezik ilaçlar da kullanılabilir. Çocuğun yeterli
besin ve sıvı alması sağlanmalıdır (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017; Ekti Genç & Şenol,
2013).
Korunma Erkek bebeklerde erken sünnet enfeksiyon sıklığını azaltabilir. Özellikle kız
bebeklerde perine temizliğinin önden arkaya doğru yapılması önemlidir (Somer, Kara, Çiftçi,
& Tezer, 2017; Ekti Genç & Şenol, 2013). Bebeklerin çamaşırlarının sabunla yıkanması, bol
suyla durulanması ve alt bezinin sık değiştirilmesi önerilir.
Tüm yaşlardaki çocukların sıkı kıyafet giymemesi, pamuklu ve yumuşak iç çamaşırı
kullanması, küvet banyosu yerine duş şeklinde banyo yapması, günlük yeterli sıvı alması, kabız
olmaması ve idrarını uzun süre tutmaması enfeksiyondan korunmada önemlidir (Ekti Genç &
Şenol, 2013). Ayrıca çocuğun alt temizliğini yapan kişinin (anne ya da bakıcı) el hijyeni
önemlidir. Bütün çocuklara okul öncesi dönemden itibaren tuvaletten önce ve sonra el yıkama
alışkanlığı kazandırılması önerilebilir.
9.3. Diğer çocukluk dönemi enfeksiyon hastalıkları
Kabakulak
Hastalık etkeni paramiksovirüs’tür. Virüs tükürük (parotis) bezlerinde enfeksiyona
neden olur, fakat diğer organlara da yayılabilir. İnkübasyon dönemi 16-18 gündür. Bulaşma
direkt temas ya da damlacık yoluyla olur. Bulaştırıcılık en fazla tükürük bezleri şişmeden bir182

iki gün öncesi ile beş gün sonrasında artar. Erkeklerde eğer geçirilmediyse ilerleyen dönemde
ortaya çıkması kısırlığa neden olabilir (Çavuşoğlu, & Erdem, 2013).
Belirti ve bulgular Tükürük bezleri şişmeden önce halsizlik, iştahsızlık, ateş, yutma
zorluğu, kulak ve baş ağrısı gibi belirtiler gözlenir. Daha sonra enfekte olan bölgedeki tükürük
bezleri şişer ve ağrıya neden olur. Ayrıca ateş, kusma ve ense sertliği (çenenin göğüse
değdirmeye direnç göstermesi) görülür. Hastalığın tanısı belirti ve bulaşma öyküsü ile konur.
Şüpheli durumlarda kan testi yapılabilir (Çavuşoğlu, & Erdem, 2013).
Tedavi ve bakım Çocuk yatak istirahatine alınır. Bulaştırıcılığı çok yüksek olduğu için
bir süre okula gönderilmez.
Korunma Kabakulak aşıyla önlenebilen bir hastalık olduğu için çocukların mutlaka
aşılanması gerekir.
Boğmaca
En sık altı ayın altındaki çocuklarda görülen ve Bordetella pertusis adlı bakteri
nedeniyle oluşan çok bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonudur. Yaygın aşılanmaya rağmen hala
görülme sıklığı yüksektir. Boğmaca öksürük nöbetleri sırasında havaya karışan damlacıkların
solunmasıyla bulaşır. Ortalama inkübasyon süresi 7-10 gündür (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer,
2017).
Belirti ve bulgular Hafif öksürük ve burun akıntısı ile başlar. Ateş nadiren görülür.
Öksürük giderek artar. Üst üste kesik kesik boğulur tarzda öksürük, bunu izleyen derin ve sesli
bir soluk alma ve daha sonra da kusma görülür. Öksürük geceleri daha yoğun görülür. İnatçı
öksürük nöbetleri yaklaşık 2-6 hafta devam edebilir. Öksürük iyileşme döneminde de devam
edebilir.
Tedavi ve bakım Erken dönemde uygun antibiyotik tedavisinin başlanması önemlidir.
Korunma Hastaların duyarlı bireylere hastalığı bulaştırmasını önlemek için tedavi
başladıktan 5 güne ve tedavi edilmemiş durumlarda belirtiler başladıktan 21 gün sonrasına
kadar koruyucu önlemler alınır (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017). Çocuk bakım
merkezlerinde böyle bir durum söz konusu olduğunda halk sağlığı merkezleriyle iletişime
geçilmelidir (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
TC Sağlık Bakanlığı rutin aşı programında boğmaca aşısı yer almaktadır. Tüm bebek,
çocuk ve adölesanların aşılarının zamanında yapılması ve tamamlanması hastalık kontrolünde
önemlidir.
Kızamık
Aşıyla önlenebilen ve daha çok çocuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Nedeni
paramiksovirüs grubunun bir üyesi Morbillivirüs’dür. Kuluçka dönemi yaklaşık 8-12 gündür
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(Ball, Bindler, Cowen, & Shaw, 2017). Kızamık virüsü burun ve boğaz içindeki salgılarda
bulunduğu için hasta bireyden sağlıklı bireye konuşma, hapşırma ya da öksürme ile tükürük
damlacıklarının yayılması ile bulaşır. Bulaştırıcılık süresi döküntüler başlamadan önce üç gün
ve başladıktan sonra beş gün olmak üzere, yaklaşık 10-12 gündür. En çok sonbahar ve kış
aylarında görülür (İlçe, Alpteker, & Koçoğlu, 2013; Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
Belirti ve bulgular: Hastalığın başlangıcında birkaç gün yüksek ateş, halsizlik, burun
akıntısı, gözlerde kızarıklık (konjonktivit) ve öksürük olur, ardından ağız içinde kenarları
kırmızı ortası gri-beyaz lekeler (koplik lekesi) oluşur. İki-üç gün sonra ciltte küçük kırmızı
döküntüler görülmeye başlar. Döküntüler genellikle yüzde, boyunda veya kulak arkasında
başlar, daha sonra gövdeye, kollara ve bacaklara yayılır.
Tedavi ve bakım Kızamık geçiren çocuğun okula gitmemesi ve evde dinlenmesi gerekir.
Özellikle ateşli dönemde yatak istirahati gerekir. Reçete edilen ateş düşürücüler verilir. Yeterli
sıvı alması sağlanır. A vitamini eksikliği olanlara A vitamini desteği sağlanır
Korunma Kızamıktan korunmanın tek yolu aşıdır. Kızamık aşısı kızamığa karşı son
derece etkin ve güvenli bir aşıdır. Ülkemiz Sağlık Bakanlığı aşı takvimine göre kızamık aşısı
kabakulak ve kızamıkçık ile birlikte 12. ayda (birinci doz) ve ilkokul birinci sınıfta (ikinci dozu)
yapılmaktadır.
Kızamıkçık
Aşıyla önlenebilen ve daha çok çocuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Nedeni
kızamıkçık virüsüdür. Virüs vücuda girdikten 5-7 gün sonra tüm vücuda yayılır. Bulaştırıcılığı
döküntüler başlamadan 4 gün önce başlar ve döküntüler başladıktan sonra 4 gün daha devam
eder. Annenin gebelikte kızamıkçık geçirmesi ölü doğum, düşük ve bebekte doğumsal
bozukluklara neden olabilir.
Belirti ve bulgular Kızamıkçık hastalığı genellikle hafif geçirilir. Belirtiler ciltte
döküntüler, lenflerde büyüme ve hafif ateş şeklindedir. Döküntü yüzden başlar, 24 saat sonra
tüm vücuda yayılır ve üç gün içinde kendiliğinden söner.
Tedavi ve bakım Hastalığa özgü bir tedavi yoktur. Destekleyici tedavi yapılır.
Suçiçeği
Suçiçeği, Varicella zoster virüsünün neden olduğu enfeksiyondur. Enfeksiyonun
kaynağı insanlardır. Kuluçka dönemi yaklaşık 14-21 gündür. Suçiçeği her yaşta ve mevsimde
görülebilen bir enfeksiyon olsa da en çok 2-8 yaş arası çocuklarda ve kış-ilkbahar aylarında
görülür (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011; Ball, Bindler, Cowen, & Shaw, 2017). Solunum
damlacıklarıyla bulaşır. Bulaştırıcılık döküntüden 7 gün öncesinde başlar, döküntülerin tamamı
iyileşinceye kadar devam eder.
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Belirti ve bulgular Hastalık 1-2 gün süren hafif ateş, halsizlik, iştahsızlık, baş ve karın
ağrısı ile başlar. Daha sonraki günlerde yüzde ve saçlı deride başlayıp, daha sonra gövdeye, tüm
vücuda, hatta konjonkival mukozaya ve diğer mukozalara yayılır. Kaşıntılı olan bu döküntüler
kırmızı görünümden, 1-2 günde içi sıvı dolu lezyonlara dönüşür.
Tedavi ve bakım Tedaviye çocuğun immün durumuna ve hastalığın şiddetine göre karar
verilir. Suçiçeği geçiren çocuklara antiviral ilaçlar verilebilir. Suçiçeği olan çocuklara asla
aspirin verilmemelidir. Çünkü aspirin Reye sendromu denilen ağır ve öldürücü olabilen ağır
karaciğer yetmezliği ve beyin hasarlanması (ensefalopati) şeklinde bir tabloya yol açabilir
(Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
Korunma En önemli korunma yolu aşılanmadır.
Kızıl
Kızıl A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu döküntülü bulaşıcı bir
hastalıktır. Özellikle okul, yuva gibi kalabalık ortamlarda sık görülür. En sık 5-15yaş grubu
çocuklarda görülmekle birlikte 7-8 yaşta pik yapar. Üç yaştan önce nadirdir. Bulaşma hasta ve
taşıyıcının tükürük ve burun salgılarıyla doğrudan temasla ya da damlacık yolu ile olur (Görak,
Savaşer, & Yıldız, 2011; Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
Belirti ve bulgular Ani başlangıçlı ateş, titreme, boğaz ağrısı, yutma güçlüğü, toksik
(ağır hasta) görünüm vardır. Boyun lenfleri büyük ve hassastır. Ateş 38-40 oC’ye kadar yükselir.
Bir –iki gün içinde gövdeden başlayarak kol ve bacaklara yayılan eritem (ciltten kabarık
olmayan kırmızı) döküntüler oluşur. Özellikle kıvrım yerlerinin dışındaki döküntüler çizgili
özelliktedir. Boğaz, bademcikler kırmızı ve üzerlerinde beyaz tabakayla örtülüdür. Dil tipik
olarak çilek görünümdedir; dil üzeri önce beyaz zeminde ödemli tomurcuklu (papillalar) hal
alır (beyaz çilek), daha sonra bu görünüm kırmızı renge (kırmızı çilek) dönüşür.
Tedavi ve bakım Tedavide ilk olarak tercih edilen antibiyotik penisilindir. Penisilin
alerjisi olan çocuklarda alternatif antibiyotiklerle tedavi edilir. Tedavi yaklaşık 10 gün
sürdürülür (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017).
Korunma Henüz geliştirilmiş bir aşısı yoktur. Hasta çocuktan diğer kişilere bulaşmayı
önlemek için temas önlenmelidir.
Viral Hepatitler
Viral hepatitler farklı hepatit virüsleri ile oluşan ve farklı klinik özellikler gösteren
karaciğer enfeksiyonlarıdır. Bu virüsler Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E
ve Hepatit G virüsleridir (Görak, Savaşer, & Yıldız, 2011). Çocuklarda en sık görülen Hepatit
A ve B tipidir.
Hepatit A
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Çocuklarda yaygın olarak görülen hepatit enfeksiyonudur. En çok 5-14 yaş grubunda
görülür. Enfekte kişilerin dışkılarında bulunan hepatit A virüsü besinleri ve suları kirletir.
Hepatit A virüsü, özellikle hijyen koşullarının kötü olduğu, içme ve kullanma sularının kirli
olduğu ortamlarda yaşayan ve kişisel hijyenine dikkat etmeyen kişilere kolaylıkla bulaşır. Afet
durumlarında su şebeke sistemleri bozulacağı için salgınlar yapabilir. Kuluçka dönemi 15-30
gündür.
Hepatit B
Etken hepatit B virüsüdür. Tüm yaş gruplarında cinsiyet ve ırk farkı gözetmeksizin
görülür. Hepatit B virüsü oldukça bulaşıcıdır. Hepatit B, enfekte kan, kan ürünleri ve vücut
sıvılarıyla doğrudan temasla, cinsel yolla ya da damar yolu ile bulaşır. Ayrıca enfekte anneden
bebeğine plasenta (bebeği anne kanında besleyen eş) aracılığıyla bulaşır. Kuluçka dönemi
yaklaşık 60-90 gündür.
Belirti ve bulgular Genel olarak akut viral hepatitlerde prodromal dönemde bulantı,
kusma, yorgunluk, karın ağrısı, eklem ağrısı, kaşıntı gibi yakınmalar görülür. Daha sonra ikterik
dönem (sarılıklı dönem) başlar (Ball, Bindler, Cowen, & Shaw, 2017).
Çocuklarda hepatit A enfeksiyonu ya gribe benzer belirtilerle ortaya çıkar ya da belirti
vermez. Çocuklarda çoğunlukla hafif grip belirtileri görülür.
Hepatit B belirtileri çoğunlukla sinsi seyreder. Gözlerde deride ve ağız içinde sarılık
görülür, özellikle sağ üst karın bölgesinde ağrı, bulantı, kusma, iştahsızlık ve eklem ağrısı
oluşur. Daha sonra tüm vücutta sarılık ortaya çıkar.
Tedavi ve bakım Hepatitlerin özel bir tedavisi yoktur. Dinlenme, yatak istirahati, uygun
beslenme ve yeterli sıvı alımı önerilir.
Korunma Hepatit A’nın bulaşmasında enfekte dışkı ile kirlenmiş gıda ve suların ağız
yoluyla alınması temel neden olduğu unutulmamalı; temiz gıda ve içme suyu kullanımına özen
gösterilmelidir. Çocuklara el yıkama alışkanlığının kazandırılması önemlidir. El yıkama,
özellikle kreş ve okul gibi toplu yaşam ortamlarında fekal-oral (dışkı ile kirlenen eşya ya da
besinlerin ağıza alınması) bulaşmanın önlenmesinde oldukça önemlidir. TC Sağlık Bakanlığı
aşılama programında tüm bebeklere 18. ve 24. aylarda birer doz olmak üzere toplam iki doz
Hepatit A aşısı uygulaması yer almaktadır.
Hepatit B’den korunmada en önemli ve en etkin yol aşılamadır. Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de doğum ağırlığı 2000gram ve üstündeki bebeklere doğumdan sonra 24 saat
içerisinde hepatit B aşılaması başlatılmakta; daha sonra 1. ayda ikinci ve 6. ayda üçüncü doz
aşı yapılmaktadır.
Beşinci hastalık (Eritema enfeksiyozum)
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Parvovirüs 19’un neden olduğu, özellikle okul çağı çocuklarda görülen hafif seyirli,
ateşli ve döküntülü bir hastalıktır. Kuluçka dönemi 4-10 gündür. Hastalığın başlangıcında ateş
burun akıntısı, boğaz ağrısı, kusma, bulantı ve ishal görülür. Klinik bulguların ortaya
çıkmasından yaklaşık 2-5 gün sonra yüzde yanak ön-dış yan bölgelerinde (tokat atılmış gibi)
kırmızı döküntü ve ağız çevresinde solukluk başlar. Gebelik döneminde geçirilmesi anne
karnındaki bebekte bazen ölü doğum veya ağır anemilere sebep olabilir. Hastalığı geçirenler
ömür boyu bağışıklık kazanır.
Altıncı hastalık (Roseola infantum)
Herpes virüs ailesinden virüslerin neden olduğu süt çocukluğu döneminde görülen hafif
seyirli bir enfeksiyon hastalığıdır. Ateş en önemli belirtisidir; 39oC’nin üstüne çıkar ve 3-4 gün
sürebilir. Ateşin düştüğü sürelerde çocuk rahattır. Olguların yalnızca %20’sinde döküntü
görülürken, yaklaşık %80’inde döküntü görülmeyebilir. Ateş düştükten sonra tüm vücutta
yaygın olarak ense, boyun ve sırtta makülopapüler (pembe-kırmızı küçük sivilceye benzer)
döküntüler görülür. Özellikle 6-18 aylık bebeklerde ateşin yüksek olduğu dönemde nöbet
görülebilir.
El-ayak-ağız hastalığı
Çocuklarda Coxackie virüslerin neden olduğu el-ayak-ağız hastalığı veziküler (sulu
kabarcık tarzı) döküntülere neden olan bir hastalıktır. İlkbahar ve yaz aylarında daha sık
gözlenir. Kreş çocuklarında daha sık gözlenir.
Belirti ve bulgular Yüksek ateş, ağız, ağız çevresi ve boğazda vezikül (sulu
kabarcıklar), el ve ayaklarda makülopapüler, vaziküler döküntüler oluşur. Ateş 7 gün kadar
sürebilir. Ağız ve boğazdaki döküntüler, özellikle yumuşak damakta, yanak içinde, dişeti ve
dilde görülür (Somer, Kara, Çiftçi, & Tezer, 2017). El ve ayaktaki döküntüler daha çok el içi
ve ayak tabanında yer alır, ağrılı ve hassastır. Döküntüler sulu kabarcıklara dönüşür, daha sonra
kuruma, pullanma ve soyulmaya başlar.
Tedavi ve bakım Tedavi, belirti ve yakınmaları azaltmak için yapılır. Herhangi bir ilaçla
tedavisi yoktur.
Korunma Aşısı olmayan bir hastalıktır. Korunmada kreş ve okul gibi ortamlarda
çocukların genel hijyen ve el yıkama alışkanlıklarının kazandırılması önemlidir.
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Uygulama Soruları

Enfeksiyon hastalıkları nelerdir açıklayınız.
Çocuklarda Coxackie virüslerin neden olduğu bulaşıcı hastalık hangisidir ?
Ateş sonrası tüm vücutta yaygın olarak ense, boyun ve sırtta makülopapüler
döküntülerin görüldüğü hastalık hangisidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Virüsler,

bakteriler,

mantarlar

ve

parazitler

gibi

hastalığa

neden

olan

mikroorganizmaların oluşturdukları hastalıklara enfeksiyon hastalıkları denir. Bulaşıcı
hastalıklar ise kişiden kişiye bu enfeksiyon hastalıklarının yayılmasıdır. Çocuklar, özellikle
yaşamın ilk beş yılında bağışıklık sistemleri tam gelişmediği, aşılanmaları henüz
tamamlanmadığı, diğer çocuklarla yakın temas hâlinde oldukları ve henüz hijyen davranışları
gelişmediği için daha fazla enfeksiyon riskine sahiptirler. Enfeksiyon hastalıkları, başta
solunum ve gastrointestinal (mide-bağırsak) sistem enfeksiyonları olmak üzere çocuklarda sık
görülen, büyüme ve gelişmesinde aksamalara neden olabilen, çocuğun hastaneye yatırılmasına
ve hatta ölümüne neden olabilen hastalıklardır.
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Bölüm Soruları
1. En sık altı ayın altındaki çocuklarda görülen ve Bordetella pertusis adlı bakteri
nedeniyle oluşan çok bulaşıcı solunum yolu enfeksiyonu …………………’dır.
a.
Kabakulak
c. Boğmaca
b.
Kızamık
d. Kızıl
2. Parvovirüs 19’un neden olduğu, özellikle okul çağı çocuklarda görülen hafif seyirli,
ateşli ve döküntülü bir hastalık …………..’tır.
a.
Roseola infantum
c. El ayak ağız hastalığı
b.
Eritema enfeksiyozum
d. Kızamıkçık
3. Rotavirüs aşısı hangi hastalıktan koruyucu etkiye sahiptir?
a. Sarılık

c. İshal

b. Kusma

d. İdrar yolu enfeksiyonu

4. Herpes virüs ailesinden virüslerin neden olduğu süt çocukluğu döneminde görülen hafif
seyirli bir enfeksiyon hastalığı ………………………’dır.
a.

Roseola infantum

c. El ayak ağız hastalığı

b.

Kızıl

d. Kabakulak

5. Tükrük bezlerinde enfeksiyona neden olan, aşı ile korunabilen, erkeklerde ileri yaşlarda
geçirilmesinin soruna neden olduğu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Roseola infantum
c. El ayak ağız hastalığı
b.

Kızıl

d. Kabakulak

6. Hastalığın başlangıcında birkaç gün yüksek ateş, halsizlik, burun akıntısı, gözlerde
kızarıklık (konjonktivit) ve öksürük olur, ardından ağız içinde kenarları kırmızı ortası
gri-beyaz lekeler (koplik lekesi) oluşur. Bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Kızamık
c. Kızamıkçık
b.

Kızıl

d. Kabakulak

7. Aşıyla önlenebilen ve daha çok çocuklarda görülen bir enfeksiyon hastalığıdır. Annenin
gebelikte geçirmesi ölü doğum, düşük ve bebekte doğumsal bozukluklara neden
olabilir. Bu hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Kızamık
c. Kızamıkçık
b.

Kızıl

d. Kabakulak

8. Üç yaştan önce nadir görülen ve bulaşma hasta ve taşıyıcının tükürük ve burun
salgılarıyla doğrudan temasla ya da damlacık yolu ile olan özellikle okul, yuva gibi
kalabalık ortamlarda sık görülen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a.
Kızamık
c. Kızamıkçık
b.

Kızıl

d. Kabakulak

9. Viral hepatitler farklı hepatit virüsleri ile oluşan ve farklı klinik özellikler gösteren
karaciğer enfeksiyonlarıdır. Özellikle hijyen koşullarının kötü olduğu, içme ve
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kullanma sularının kirli olduğu ortamlarda yaşayan ve kişisel hijyenine dikkat etmeyen
kişilere kolaylıkla bulaşır. Afet durumlarında su şebeke sistemleri bozulacağı için
salgınlar yapabilme özelliği olan ve çocuklarda sık karşılaşılan hepatit türü
aşağıdakilerden hangisidir ?
a.
Hep. A
c. Hep. C
b.

Hep. B

d. Hep. G

10. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem enfeksiyonlarından korunmada yanlıştır ?
a. Tüm yaşlardaki çocukların sıkı kıyafet giydirilmelidir.
b. Pamuklu ve yumuşak iç çamaşırı kullanılmalıdır.
c. Küvet banyosu yerine duş şeklinde banyo yapılamlıdır.
d. Kabız olunmaması ve idrarın uzun süre tutulmaması gereklidir.
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Cevaplar
1. C
2. B
3. C
4. A
5. D
6. A
7. C
8. B
9. A
10. A
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10. kazalar ve yaralanmalar I
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

10.1. Çocuklarda kaza ve yaralanma nedenleri
10.2. Kazaları önleme stratejileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Kaza ve yaralanma nedir ?
Çocukluk dönemi gelişimsel yaralanmalar nelerdir?
Kazaların önlenmesinde neler yapılmalıdır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kaza
ve
yaralanmaları Kaza
ve
yaralanmaları
önleme stratejileri
önleyici
uygulamaları
kazanmak ve bu konu
hakkında düşünmek

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrarı ile
geliştirilebilecek
yeni
önleme stratejileri hakkında
araştırma yapmak
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Anahtar Kavramlar

Çocuklarda kaza ve yaralanma nedenleri
Kaza ve yaralanmaları önleme stratejileri bu bölümün anahtar kavramlarıdır.
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Giriş
Kazalar, bir yaşın üzerindeki çocuklarda en yaygın ölüm nedenidir. Kazaları önleme
yüksek bir öncelik olmaya devam etmektedir. Çocukluk kazalarının mevcut epidemiyolojisini
ve bunların önlenmesini önem taşımaktadır. Kazalar çocuklar için önemli sakatlıklara neden
olmaktadır. Özellikle kentsel alanlarda yaşayan çocukların kaza riski daha fazla olmaktadır.
Kaza riski faktörleri arasında düşük sosyal sınıf, psikososyal stres, güvensiz bir ortam ve çocuk
gelişim bozuklukları bulunur.

10.1. Çocuklarda kaza ve yaralanma nedenleri

Çocukları tüm darbelerden, çürüklerden, sıyrıklardan ve düşmelerinden korumak
mümkün değildir - veya iyi bir fikir bile - değildir. Bunlar aktif ve meraklı bir çocuk için
büyümenin sadece bir parçasıdır. Ancak bazı pratik adımlar ve planlamalarla, bu olayların,
ciddi kazalardansa basit bir öpücükle, kucaklaşmayla veya bandajla çözülebilecek hâle
getirmek muhtemeldir.
Kaza, önceden planlanmamış, beklenmeyen, ani olarak ortaya çıkan ve yaralanma, hasar
ile sonuçlanabilen, önlenebilen bir olaydır (Özcebe, 2006). Kaza sonucu yaralanmalar dünya
genelinde ölüm, hastaneye yatma ve sakatlığın önde gelen nedenlerinden biridir. Kazalar,
çocukluk çağındaki ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Kaza sonucu
gerçekleşen ölümler diğer nedenlerle oluşanlardan dört kat daha fazladır (Morrongiello, et al.,
2013).
Çocukluk çağı yaralanmaları büyük ölçüde önlenebilir olmakla birlikte, önemli bir halk
sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir. Küresel olarak, tahminen 2.400 çocuk yaralanma ve
şiddet nedeniyle her gün ölüyor ve birçoğu engelli birey hâline geliyor ya da ciddi tıbbi
müdahale gerektiriyor. Yüksek gelirli ülkelerde, 1-14 yaş arasındaki tüm çocuk ölümlerinin %
40'ını kazalar oluşturuyor ve Birleşik Krallık'taki (UK), 1-4 yaş arası çocukların önde gelen
ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Bu yaş grubundaki en yaygın yaralanmalar, çeyrek
milyondan fazla acil servis başvurusu ve her yıl 20.000'den fazla hastaneye yatışla sonuçlanan,
bunun yanı sıra 17 milyon £ 'dan fazla maliyetle sonuçlanan düşme, zehirlenme ve termal
yaralanmalardır (Orton, Kendrick, West&Tata; 2012).
Kaza, çocuğun sağlığının bozulmasına, hastalanmasına, sakatlanmasına hatta ölümüne
neden olmakta, ailenin kısa/uzun vadede sağlığını etkilemekte ve toplumsal kaynaklar üzerinde
ağır bir maddi yük getirmektedir (Ayvaz vd., 2003; Gür ve Yıldız, 2009; World Health
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Organization [WHO], 2008). Bu nedenle çocukluk çağı kazaları, dikkat gerektiren önemli bir
halk sağlığı problemidir.
Çocuk Yaralanmalarının Önlenmesi Dünya Raporuna göre, yaralanma sonucu
ölümlerin en başta gelen beş nedenini şöyle sıralamaktadır:
1. Trafik kazaları: Bu kazalar nedeniyle her yıl 260 bin çocuk ölmekte, 10 milyon kadar
çocuk da yaralanmaktadır. Trafik kazaları 10-19 yaş grubundaki çocuklar arasında
başlıca ölüm ve sakat kalma nedenidir.
2. Suda Boğulmalar: Her yıl 175.000’den fazla çocuk ölmekte, 3 milyon kadar çocuk suda
boğulma tehlikesi atlatmaktadır.
3. Yanıklar: Yanıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 96.000 çocuk ölmektedir. Yanıklar sonucu
ölüm oranı düşük ve orta gelirli ülkelerde, yüksek gelirli ülkelere göre 11 kat daha
fazladır.
4. Düşmeler: Her yıl düşmeler sonucunda 47.000 çocuk ölmekte, yüz binlercesi de aynı
nedenden dolayı farklı ağırlık düzeylerinde yaralanmaktadır.
5. Zehirlenmeler: Her yıl kaza ile zehirlenmeler nedeniyle, 45.000’den fazla çocuk
ölmektedir (WHO, 2008)

10.2. Kazaları önleme stratejileri
Yaralanmalar 19 yaş ve altı çocuklarda en önemli ölüm nedenidir. Ancak çoğu çocuk
yaralanması önlenebilir. Çocuklar kendilerini kazalardan koruyamadıkları için yetişkinler
tarafından kazalar açısından güvenli ortamlarda yaşamalarının sağlanması, koruyucu
önlemlerin alınması ve yaşam alanlarının güvenliğinin denetlenmesi gereklidir (Turan vd.,
2010). Ailelere 1-5 yaş grubundaki çocukların gelişim dönemleri ve özellikleri hakkında bilgi
verilmesi, ailelerin çocuklarını tanımalarına, olası kazaları öngörebilmelerine ve böylece
gerekli önlemleri almalarına katkı sağlayabilir (Altundağ ve Öztürk, 2007). Acil durumlarda
“yaşam kurtarma zincirinin” ilk halkası da çocuklarda kazalara karşı önlem alınmasıdır. Planlı
bir şekilde çocuğun yaşadığı ev ve okul ortamında alınan güvenlik önlemleri kaza oranlarını
önemli ölçüde azaltmaktadır.
Çocuk bakımı ortamlarında yaralanma ile ilgili olarak, Ulione ve Dooling (1997), çocuk
bakımı ortamlarında ABD'li çocuklar arasındaki yaralanmalara bağlı morbidite ve mortalite
oranlarının yüksek olduğunu belirtmektedirler. Ulione ve Dooling (1997) çalışması, Waibel ve
Misra (2003)’in 2000 yılında çocuklar arasında meydana gelen 800.000'den fazla yaralanmanın
çoğunlukla çocuk bakım ortamlarında olduğunu bildiren çalışma ile desteklenmektedir.
Gardner’ın (2007) çalışması da benzer şekilde Ulione ve Dooling’in (1997) iddiasını
desteklemektedir. Özellikle, Gardner, yaralanmaların ABD'li çocuklar arasında morbidite,
hastaneye yatış ve ölüm nedenlerini teşkil ettiğini göstermiştir. Okul öncesi ortamlarda
yaralanma nedenleriyle ilgili olarak, Gardner (2007), Kambas vd. (2004) ve Ayrıca litertürde
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yaralanmaya bağlı kazaların çoğunlukla düşmelerden (genellikle oyun sırasında) meydana
geldiğini gözlemlemiştir (Obeng, 2009).
Yaralanmalar acil müdahale gerektirir. Yaralanmayı tanımlamak, incelemek, eğer
gerekliyse tıbbi tedaviyi belirlemeye gereksinim vardır. Çocuklarla çalışan herkes ilkyardım ve
kardiyo pulmoner resüsitasyon (Temel yaşam desteği, kalp/solunum masajı) bilgilerini
güncellemelidirler. En azından çocuk bakım alanında bulunan bir kişi bu konuda eğitilmeli ve
her zaman bakım alanında bulunmalıdır.
Yanıkları Önleme
Her gün, 0 ila 19 yaşları arasındaki 300'den fazla çocuğa acil serviste yanma kaynaklı
yaralanmalar uygulanmaktadır ve iki çocuk yanma sonucu ölmektedir.
Küçük çocukları sıcak sıvılardan veya buhardan kaynaklanan haşlanma yanıklarından
daha büyük çocukların ise ateşle doğrudan temastan kaynaklanan alev yanıklarından
yaralanmaları daha olasıdır.
Yanma ve haşlanmasını önlemek için:
Evde, okulda veya bakım merkezlerinde duman alarmları olmalıdır.
Kurumların ya da ev yangınları için ailelerin yangından kaçış planları olmalıdır.
Yemek pişirirken dikkatli olunmalıdır. Özellikle küçük çocukların varlığında düşme ya
da dökülme tehlikesi olan tencereler ya da kaynayan sular ısıtıcıların arka bölümünde yer
almalıdır.
Yiyecekler asla ocakta gözetimsiz bırakılmamalıdır. Ayrıca, çocukların soba, fırın ve
özellikle mikrodalga fırın kullanımı denetlenmeli veya sınırlandırılmalıdır.
Su ısıtıcı sıcaklığı kontrol edilmeli, şofbenin termostatı düşük bir değere ayarlanmalıdır.
Bebekler ve küçük çocuklar çok sıcak olabilecek sudan uzaklaşamayabilir ve sabit bir termostat
ayarının sürdürülmesi evlerdeki su sıcaklığının kontrolüne yardımcı olabilir.
Boğulmaları Önleme
Herkes yüzmenin (suda yüzmenin, suda hareket etmenin) ve kardiyopulmoner
resüsitasyonun (CPR) temellerini bilmelidir.
Su alanları çitle korunmalıdır.
Eğer varsa yüzme havuzlarının etrafına kendiliğinden kapanan ve kendiliğinden açılan
kapılar ile dört taraflı bir yalıtım çiti takılmalıdır. Bu, çocukların yüzmemeleri gereken
bölgeden uzak durmasına yardımcı olabilir. Havuz çitleri evi ve oyun alanını havuzdan
tamamen ayırmalıdır.
Eğer havuz ya da su kenarında oyun oynanacaksa ya da çocuklarla birlikte su içinde
etkinlikler gerçekleşecekse güvenlik için can yelekleri şarttır. Çocuklar yüzmeyi bilseler bile,
200

göl veya okyanus gibi doğal su kütlelerinde ve çevresinde can yelekleri giymelerini sağlayın.
Can yelekleri daha yüzmeyi yeni öğrenen ya da öğrenmiş yüzücüler için havuzlarda ve
çevresinde kullanılabilir.
Suların olduğu yerde çocuklar mutlaka gözetlenmelidir. Çocuklar su içinde veya
yakınındayken (küvet dahil), her zaman yakından denetlenmelidirler. Boğulma hızlı ve sessiz
bir şekilde gerçekleştiğinden, su içinde veya yakınında çocukları izleyen yetişkinler, iskambil
oynamak, kitap okumak, telefonda konuşmak ve alkol veya uyuşturucu kullanmak gibi dikkat
dağıtıcı olaylardan kaçınmalıdır.
Düşmelerden korunma,
Güvenli oynamanın sağlanması, oyun alanları düşme, yaralanmaların ortak bir
nedenidir. Oyun alanı ekipmanı altındaki yüzeylerin güvenli, yumuşak ve uygun
malzemelerden yapıldığına emin olunmalıdır. Yüzey malzemeleri uygun bir derinlikte ve
bakımlı olmalıdır.
Evler daha güvenli hâle getirilmelidir. Zemin seviyesindeki pencerelerdeki korumalar,
merdiven kapıları ve koruma rayları gibi ev güvenlik aygıtları kullanılmalıdır. Bu cihazlar
hareketli, aktif bir çocuğun tehlikeli bir takla atmasını önlemeye yardımcı olabilir.
Spor alanları ve etkinlik alanlarında güvenliğin sağlanması önemlidir. Çocukların spor
ve eğlence sırasında koruyucu giysiler giydiğinden emin olunmalıdır. Örneğin, paten sırasında
bilek koruyucuları, diz ve dirsek pedleri ve kask kullanılmalıdır.
İster evde ister dışarıda oynarken, merdiven veya oyun alanı ekipmanı gibi düşme
tehlikesi yaratan yerlerde özellikle küçük çocukları her zaman denetlenmeli ve
gözlemlenmelidir.
Zehirlenmelerden korunmada;
İlaçları ve zehirli ürünleri, temizlik solüsyonları ve deterjan kapsüllerini, çocukların
göremediği veya alamadığı orijinal ambalajlarında saklanmalıdır. Ülkedeki zehir kontrol
merkezi telefon numarasını evde/okulda/bakım alanındaki her telefonun üzerine veya yanına
yerleştirilmelidir ve cep telefonuna kaydedilmelidir.
İlaçlar ve diğer tehlike oluşturabilecek şeyler için etiketler üzerindeki talimatlar
dikkatlice izlenmeli ve özellikle çocuklara ilaç verirken tüm uyarılar okunmalıdır.
Kullanılmayan, gereksiz veya son kullanma tarihi geçmiş reçeteli ilaçları ve reçetesiz
ilaçlar, vitaminler ve ekleri gereksiz yere depolanmamalıdır. İlaçları yerel geri alma
programında yer alan yerlere teslim edebilirsiniz.
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Uygulama Soruları

Çocuk bakımı ortamlarında yaralanmaların önlenmesinde neler yapılmalıdır?
Yaş gruplarına göre kazaların oluşum nedenleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kazalar, bir yaşın üzerindeki çocuklarda en yaygın ölüm nedenidir. Kazaları önleme
yüksek bir öncelik olmaya devam etmektedir. Kaza, önceden planlanmamış, beklenmeyen, ani
olarak ortaya çıkan ve yaralanma, hasar ile sonuçlanabilen, önlenebilen bir olaydır. Kazalar,
çocukluk çağındaki ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Altı yaşın altındaki
çocuklar zamanlarının çoğunu evde geçirdikleri için kazaların önemli bir kısmını ev içinde
geçirmektedirler. Yaralanmalar 19 yaş ve altı çocuklarda en önemli ölüm nedenidir. Ancak
çoğu çocuk yaralanması önlenebilir. Çocuklar kendilerini kazalardan koruyamadıkları için
yetişkinler tarafından kazalar açısından güvenli ortamlarda yaşamalarının sağlanması,
koruyucu önlemlerin alınması ve yaşam alanlarının güvenliğinin denetlenmesi gereklidir.
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Bölüm Soruları
1.

2.

Aşağıdakilerden hangisi yaralanma sonucu ölüm nedenlerinden biri değildir?
a. Düşmeler

c. Kolun kırılması

b. Trafik kazaları

d. Yanıklar

Kazalar en fazla ………………. yaşlarda gerçekleşir .
a. 5-7

c. 1-3

b. 3-5

d. 0-1

1 yaşından küçük çocuklar için, yaralanma ölümlerinin ……………….’ si

3.

boğulma nedeniyle olmuştur.
a.

2/3

c. 1/4

b. 2/5

d. 1/3

Aşağıdakilerden hangisi ölümcül olmayan yaralanmalardan biri değildir?

4.
a.

Böcek sokmaları

b. Düşmeler
5.

c. Zehirlenme
d. Boğulma

I. Duman alarmları olmalıdır.
II. Yemek pişirirken dikkatli olunmalıdır.
III. Kaçış planı yapılmalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangileri yanma ve haşlanmayı önlemek için yapılabilir?
a. I ve II

c. II ve III

b. I ve III

d. I, II ve III

6.
…….. yaşından büyükler için zehirlenme ölüm oranı küçük yaş gruplarının en
az beş katıdır.
a. 5
c. 15
b. 10
d. 20
7.
Altı yaş altındaki çocuklar en çok ………… ve ………….. sonucu yaralanırlar.
a. Yanma ve düşme
c. Trafik kazası ve düşme
b. Yanma ve boğulma
d. Boğulma ve düşme
8.
Kırıklar ………….. yaşta daha fazla görülür.
a. 1-3
c. 5-7
b. 3-5
d. 7-9
9.
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuklarının yaralanmalarını artıran
faktörlerden biri değildir?
a. Hayal güçlerinin geniş olması
c. Hareketli olmaları
b. Her şeyi merak etmeleri
d. Hareketsiz durabilmeleri
10.
Çocuk Yaralanmalarının Önlenmesi Dünya Raporuna göre aşağıdakilerden
hangisi yaralanma sonucu ölümlerin en başta gelen beş nedeninden biri değildir?
a. Trafik kazaları
c. Özkıyım
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b. Yanıklar

d. Boğulmalar

Cevaplar
1. C
2. B
3. A
4. D
5. D
6. C
7. A
8. B
9. D
10. C
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11. kazalar ve yaralanmalar II
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Yaş dönemlerine göre sık karşılaşılan kazalar ve yaralanmalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çocukluk dönemi gelişimsel yaralanmalar nelerdir?
Düşmelerin çocuklar üzerindeki etkisi nedir ?
Boğulmalarda neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Çocukluk döneminde kaza ve Çocukluk döneminde kaza ve
yaralanmalar
yaralanmaların
başlıca
nedenlerini ve kazalardan
ölüm nedenlerini kavramak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrarı ile
günlük hayattan örnekler
verilmesi

Yaş dönemlerine göre kaza Yaş dönemlerinde sıkça Kitaptaki
metinlerin
ve yaralanmalar
görülen
kaza
ve okunması ve tekrarı ile
yaralanmaları saptamak
günlük hayattan örnekler
verilmesi
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Anahtar Kavramlar

Yaş dönemlerine göre sık karşılaşılan kazalar ve yaralanmalar bu bölümün anahtar
kavramlarıdır.
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Giriş
11.1. Yaş dönemlerine göre sık karşılaşılan kazalar ve yaralanmalar
Çocuk yaralanmaları küresel bir halk sağlığı sorunudur. DSÖ, 2011 yılında 15 yaşın
altındaki 630.000'in üzerinde çocuğun bir yaralanmadan öldüğünü tahmin etmektedir.
Yaralanmalar başlıca ölüm nedenidir ve birçok ülkede ilk doğum gününden sonra çocuklar için
ölümün önde gelen nedenidir. Çocukluk çağı yaralanmalarına bağlı yüksek morbidite de vardır:
ölen her yaralı çocuk için, farklı derecelerde sakatlık yaşayan binlerce çocuk vardır. Bu
yaralanmaların büyük bir kısmı (örneğin, boğulma, yanma, düşme) evin içinde veya çevresinde
meydana gelir.
Altı yaşın altındaki çocuklar zamanlarının çoğunu evde geçirdikleri için kazaların
önemli bir kısmını ev içinde geçirmektedirler. Bu yaş grubundaki çocuklar en çok yanma ve
düşme sonucu yaralanırlar ve bu yaralanmaların çoğu 1-5 yaş arasında gerçekleşir. Kazalar bir
yaşından küçük bebeklere göre 1-2 yaşta daha fazla meydana gelir ve en fazla 3-5 yaşta
gerçekleşir. Yanma ve haşlanmalar (termal kazalar) en fazla 1-2 yaşta, zehirlenmeler 2-3 yaşta
ve kırıklar da 3-5 yaşta daha fazla görülür (Orton et al., 2012). Yine okul öncesi dönem çocuğun
aile ve ev ortamından ayrılıp okulla ilk tanışma dönemidir. Bu nedenle kaza ve yaralanmalar
açısından ev kazaları dışında okul kazaları da bu yaş grubu için önem taşımaktadır.
Özellikle okul öncesi dönem çocukları göz önüne alındığında bu yaş grubunun temel
özellikleri hareketli olmaları, hayal güçlerinin geniş olması ve her şeyi merak edip öğrenmek
istemeleridir. Bu nedenle; bağımsız hareket etmek isteyen bu yaş grubu çocuklar için sıyrıklar
ve yaralanmalar normaldir. Koşmak, eşyalara çarpmak onların temel yaralanma nedenleri
arasında yer alır. Bunun yanı sıra sokak ya da trafik güvenliği açısından değerlendirildiğinde
uzamsal zekalarının tam gelişmemesi nedeniyle araçla kendileri arasındaki mesafenin yanı sıra
araçların hızlarını da ayarlamakta sorun yaşayabilirler. Dış mekânlarda aniden koşma veya
gruptan ayrılma gibi davranışlar özellikle de sokaklarda trafik kazalarına yatkınlıklarını
arttırmaktadır. Tırmanmayı çok seven bu yaş grubu çocuklar yine ağaç, merdiven, pencere vb.
yerlere tırmanma nedeniyle düşmelere yatkındırlar. Küçük ev aletleri de yine okul öncesi
dönem çocukları açısından risk oluşturmaktadır. Bunları oyuncak olarak kullanmak istemeleri,
parçalarına ayırmaya çalışmaları ya da ben de yapabilirim diyerek kullanmak istemeleri
yanıklar, elektrik çarpmaları ya da zehirlenmelere zemin oluşturabilir. Ayrıca merak duyguları
nedeniyle karıştırdıkları dolaplardan bulabilecekleri ilaçlar ya da temizlik malzemelerini
tatmaya çalışmaları da zehirlenmeleri oluşturabilmektedir.
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Hastalık koruma ve kongrol merkez, (CDC) istatistikleri incelendiğinde kaza ve
yaralanmaların önemi daha da net ortaya çıkmaktadır. Son verilerde ölümcül ve ölümcül
olmayan istatistiklere göre;
Ölümcül yaralanmalar
Ortalama olarak, 0-17 yaşları arasındaki 12,175 çocuk ABD'de her yıl kasıtsız bir
yaralanma nedeniyle hayatını kaybetti.
Erkeklerde yaralanma ölüm oranı kadınlardan daha yüksekti. Erkeklerde ölüm oranı,
kadınların oranının neredeyse iki katıydı ve erkeklerin tüm çocukluk yaş gruplarındaki
kadınlara göre daha yüksek yaralanma ölüm oranı vardı.
Ulaşım nedeniyle yaralanmalar çocuklar için ölümün önde gelen nedenidir.
En yüksek ölüm oranları trafikteki motorlu taşıt yolcuları arasındaydı.
Ayrıca çocuklar arasında önemli sayıda yaya ve bisikletçi ölümü yaşandı.
0-19 yaş arasındakiler çocukların istenmeyen yaralanma ölümlerini birleştirerek
incelendiğinde, motorlu taşıt trafiğine bağlı ölümler önde gelen sebep olmuştur.
Önde

gelen

yaralanma

ölüm

nedenleri

yaş

gruplarına

göre

farklılık

göstermektedir.Amerika’da yapılan çalışmalara göre;
Boğulma 1 ila 4 yaşları arasında önde gelen neden olan yaralanma ölümüydü.
5 ila 19 yaş arası çocuklar için en çok yaralanma ölümü, bir motorlu taşıt trafik
kazasında yolcu olması nedeniyle meydana geldi.
Yaralanma ölüm oranları Amerikan Yerlileri ve Alaska Yerlileri için en yüksekti ve
Asya ve Pasifik Adalıları için en düşük idi.
Beyazlar ve Afrikalı-Amerikalılar için genel ölüm oranları yaklaşık olarak aynıydı.
Yaralanma ölüm oranları, ölüm nedenine bağlı olarak duruma göre değişmektedir.
Genel olarak, en düşük yaralanma ölüm oranına sahip eyaletler kuzeydoğuda idi. Bazı
güney eyaletlerinde yangın ve yanma ölüm oranları en yüksekti.
Ulaşımla ilgili yaralanmalardan kaynaklanan ölüm oranları bazı güney eyaletlerinde ve
bazı ova eyaletlerinde en yüksek, kuzeydoğu bölgesinde ise en düşük oranlarda gerçekleşmiştir.
15 yaşından büyükler için zehirlenme ölüm oranı küçük yaş gruplarının en az beş katıydı
ve bebekler için boğulma ölüm oranı tüm yaş gruplarının oranının 16 katıydı.
Ölümcül Olmayan Yaralanmalar ise,
Tahminen 9,2 milyon çocuğun her yıl kasıtsız bir yaralanma nedeniyle acil servis
ziyareti yapıldı.
1 ila 19 yaş arası çocuklar için ölümcül olmayan yaralanma oranları erkekler arasında
kadınlardan daha yüksekti, oranlar ise 1 yaşın altındakiler için yaklaşık olarak aynıydı.
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Düşmelere bağlı yaralanmalar ölümcül olmayan yaralanmaların önde gelen nedenidir.
Her yıl yaklaşık 2.8 milyon çocuk, düşme sonucu yaralananlar için acil servis ziyareti
yaptı.
1 yaşından küçük çocuklar için düşmeler, ölümcül olmayan yaralanmaların% 50'sinden
sorumludur.
Ölümcül olmayan yaralanmaların çoğu beş nedenden kaynaklanıyor.
Düşme, 15 yaşından küçük tüm yaş grupları için ölümcül olmayan yaralanmaların önde
gelen nedeni idi.
0-9 yaş arası çocuklar için, sonraki iki önde gelen neden bir nesneye veya hayvan
ısırıklarına veya böcek sokmalarına karşı oluşmuştur.
10 ila 14 yaş arası çocuklar için, bir sonraki önde gelen nedenler bir nesnenin
zorlanmasına ve aşırı zorlanmaya maruz kalmaktı.
15 ila 19 yaş arası çocuklar için ölümcül olmayan yaralanmaların önde gelen üç sebebi
bir nesneyle yaralanma, düşmeler ve motorlu taşıt yolcularının yaralanmasındır.
Ölümcül olmayan yaralanma oranları yaş gruplarına göre değişmektedir.
Ölümcül olmayan boğulma oranları, 1 yaşından küçükler için en yüksektir.
Yangın veya yanık ve boğulma oranları 4 yaş ve altındaki çocuklar için en yüksektir.
1-4 yaş arası çocuklar, en yüksek ölümcül olmayan düşme ve zehirlenme oranlarına
sahiptir.
Motorlu taşıtlara bağlı yaralanma oranları, 15 ila 19 yaş arası çocuklarda en yüksek
düzeydedir.
Yaygın çocukluk dönemi kazaları incelendiğinde;
Yanıklar,
Zehirlenmeler,
Boğulmalar,
Düşmeler,
Yabancı cisim aspirasyonları,
Trafik kazaları/Araç yaralanmaları,
Özellikle yurt dışında ateşli silahlarla ilgili yaralanmalara rastlanmaktadır.
11.2. Yanıklar
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Yanıklar, en sık görülen çocukluk dönemi yaralanmalarındandır ve birkaç şekilde ortaya
çıkabilir. Bunlar;
Güneş yanıkları: Güneş yanığı, ultraviyole (UV) ışığına maruz kaldıktan sonra kırmızı,
ağrılı bir cilt reaksiyonudur. Deri güneş ışığından UV ışığını emer. UV ışınları ayrıca ciltte
görünmez bir hasara neden olabilir. Aşırı veya çok sayıda güneş yanığı, cildin kırışmasına ve
erken yaşlanmasına neden olur. Güneşe maruz kalma aynı zamanda cilt kanserinin önde gelen
nedenidir.
Çocuklar genellikle günlerinin bir kısmını özellikle yaz aylarında güneşte açık havada
oynayarak geçirirler. Özellikle güneşte korunmasız olarak uzun zaman geçiren çocukların daha
sonraki yıllarda cilt kanseri olma olasılığı daha yüksektir:
Günlük aktiviteler ve oyun sırasında güneşe maruz kalmak en çok güneş hasarına neden
olan etkenlerdendir. 18 yaşından önce kontrolsüz bir şekilde güneş ışığına aşırı maruz kalma
cilde zarar verir.
Güneş yanıklarında en sık görülen bulgular; kızarıklık,, ağrı ve kabarcıkların
oluşumudur. Yanıktan 3 ila 8 gün sonra cildin kuruması, kaşınması ve soyulması durumuda
ortaya çıkar. Daha ciddi güneş yanıklarında ise; ateş, mide bulantısı, titreme ve solukluk
görülmektedir. Güneş yanığı belirtileri diğer cilt durumları gibi görünebilir. Ciddi güneş
yanıklarında sağlık kurumuna başvurulmalıdır. Ayrıca bakım merkezlerinde çocukların dış
mekan etkinliklerinde gerekli koruyucu önlemlere yer verilmelidir.
Elektrik yanıkları Küçük çocukların elektrik kablolarını ısırdıklarında ya da çatal veya
bıçak gibi metal nesneleri korumasız prizlere veya cihazlara soktuklarında oluşan şoklardır. Bu
yaralanmalar elektrikli oyuncaklar, aletler veya aletlerin yanlış kullanıldığı durumlarda veya
elektrik akımı çocuğun oturduğu veya durduğu suyla temas ettiğinde de meydana gelebilir.
Elektrikli ev süsleri bunların oluşumunda tehlikeler yaratmaktadır.
Elektrik yaralanmalarını önlemenin en iyi yolu tüm prizleri kapatmak, tüm kabloların
uygun şekilde yalıtıldığından emin olmak, kabloları çocuğun erişemeyeceği bir yere koymak
ve çocuklar potansiyel olarak elektrik tehlikesi bulunan bir alanda olduğunda yetişkin gözetimi
sağlamaktır. Etrafta bulunan küçük ev aletleri, küvet veya havuz tehlike yaratmaktadır ve önlem
almayı gerektirir.
Diğer yanıklar; Özellikle ev ortamında çocuklarda yanıklara neden olabilecek bir çok
tehlike bulunmaktadır. Bunlar arasında sobalar, şömineler, kibritler, yanan sigaralar, su
ısıtıcıları, kaynayan demlikler ve tencereler yer almaktadır. Gerek ev yangınlarının oluşması
gerekse haşlanma tarzı yaralanmalar açısından ev ve bakım alanlarında güvenlik önlemlerine
dikkat edilmelidir. Çocuklar asla yemek pişirme alanlarında gözetimsiz bırakılmamalı ve
tencere saplarını erişilememesine dikkat edilmelidir. Ayrıca evler ve yatak odalarının yakınında
duman alarmları kurulması ve düzenli bakımlarının yapılması da önemlidir.
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11.3. Zehirlenmeler,
Çocuklarda çok ciddi etkilere neden olabilecek zehirlenmeyi önlemek için adımlar
atılması önemlidir. Vücutları yetişkinlerinkinden daha küçük ve daha az gelişmiş olduğundan
çocuklar özellikle toksik maddelerin etkilerine karşı hassastır.
Zehirlenmeler, akciğerler, kalp, merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve
böbrekler gibi vücudun birçok bölümünü etkileyebilir.
Küçük çocuklarda zehirlenme özellikle sıvılar konusunda ortaya çıkmaktadır, çünkü
çok meraklıdırlar, çoğu maddeyi ağızlarına koyarlar ve sonuçlarının farkında değildirler. Öte
yandan, ergenler eylemlerinin sonuçlarının daha farkındadırlar, ancak akran baskısı ve risk
alma davranışları alkol ve yasadışı uyuşturucuları kötüye kullanmalarına neden olarak küçük
çocuklardan daha yüksek ölüm oranlarına yol açabilir. Küçük çocuklar, beden yapılarının
küçük olmasından ve fizyolojik gelişimlerinin tam gerçekleşmemiş olmasından ve özellikle
çoğu maddenin toksisitesinin vücut ağırlığının kilogramı başına dozu ile ilgili olduğu için
zehirlenmeye daha yatkındır. Sık görülen zehirlenme nedenleri incelendiğinde ise; Parasetamol,
öksürük / soğuk algınlığı ilaçları, vitaminler ve demir tabletleri, antihistaminikler ve
antienflamatuar ilaçlar gibi reçetesiz ilaçlar, antidepresanlar, narkotikler, analjezikler gibi
reçeteli ilaçlar, çamaşır suyu, dezenfektanlar, deterjanlar, temizlik maddeleri, kozmetik ürünler,
sirke gibi ev ürünleri, gazyağı, parafin gibi maddeler, böcek öldürücüler, kemirgen öldürücüler
ve herbisitler dahil böcek ilaçları, zehirli bitkilerin yanı sıra hayvan veya böcek ısırıkları temel
zehirlenme nedenleri arasında yer almaktadır.

11.4. Boğulmalar
Boğulma, dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmekte ve kazara
ölümlerin üçüncü önde gelen nedeni ve yaralanmayla ilişkili ölümlerin %7'sini oluşturmaktadır.
Boğulma sıvı ortamda batma/dalma sonucu oluşan ve solunum yetmezliği ile sonuçlanan bir
süreçtir. Bu süreç sonunda kişi ölebilir ya da kurtulabilir. Boğulmanın yaş dağılımı
incelendiğinde beş yaşından küçük çocuklarda bir artış olduğu görülür. Daha sonra ise, 15-25
yaş arasındaki erkeklerde bir artışın olduğu söylenebilir. Yıllık olarak, tahminen 372.000 kişi
suda boğularak ölmekte ve boğulma dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaktadır.
Boğulmalar önlenebilir kazalar arasında yer almakta ve çocuklar asla az miktarda bir su bile
olsa gözetimsiz bırakılmamalıdır.

11.5. Düşmeler,
Düşmeler, tüm yaş gruplarında hastanelerde tedavi edilen yaralanmaların en sık
nedenidir. Doğumdan sonra bile, bebekler her zaman düşme riski altındadır. Çocuklar doğal
olarak meraklıdır ve sıklıkla gördükleri her şeye girip çıkma istekleri vardır.
Kayma ve düşme, çocuğun gelişiminin normal bir parçasıdır. Örneğin, bir çocuk
yürümeyi öğrendiğinde, tökezlemek sürecin bir parçasıdır. Yaralanmaları önlemek için amaç,
yeni becerilerini uygulayabilecekleri güvenli bir ortam sağlamaktır.
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Birçok düşme ciddi değildir ve basitçe bir çarpma veya çürüme ile sonuçlanabilir,
diğerleri kırılma, kesilme veya kafa travması ile sonuçlanabilir. Daha ciddi yaralanmaları
önlemek için alınabilecek bir çok önlem vardır.
14 yaş ve altındaki çocuklarda en sık görülen düşmeler, oyun alanı ekipmanları; buz
patenleri, kayaklar, tekerlekli patenler veya kaykaylar içeren kayma, takılma ve tökezlemekten
kaynaklanmaktadır. Beş yaşın altındaki çocukların sandalyelerden veya mama
sandalyelerinden düşmeleri de muhtemeldir. Düşmenin ciddiyetini etkileyen üç önemli faktör
vardır. Çocuğun düşebileceği yükseklik: yükseklik ne kadar azsa, tehlike o kadar düşük olur.
Beş yaşın altındaki çocuklar 1,5 metreden yükseklere erişememelidir. Daha büyük çocuklar iki
metreden yükseklere erişememelidir. Çocuğun üzerine düştüğü şeyler: beton, seramik karolar
ve hatta sıkıştırılmış kum gibi sert yüzeyler, yumuşak yüzeylere göre daha tehlikelidir. Çocuğun
düşerken çarpabileceği: keskin kenarlı mobilyalar veya cam ciddi yaralanmalara neden olabilir.

11.6. Yabancı cisim aspirasyonları,
Çocuğun oyun oynarken ya da yemek yerken nefes borusuna yabancı bir cismin kaçması
durumu olarak tanımlanmaktadır. Yabancı cisim aspirasyonu (YCA) çocukluk döneminde sık
görülen bir sorundur. Hava yolunun bir kısmının ya da tamamının tıkanmasına bağlı olarak
farklı belirti ve bulgularla seyreder. Ani başlayan öksürük, wheezing(hırıltılı solunum) ve tek
taraflı azalmış solunum sesleri YCA’da en sık görülen bulgulardır.
Çocuklar fizyolojik yapıları ve kendilerine özgü davranışları nedeniyle 6-7 yaşlarına
kadar yutabilecekleri, aspire edebilecekleri küçük, uygunsuz nesnelerden korunmalıdır. Annebabalar ve bakıcılar tarafından çocukların çerez ve küçük parçaları bulunan oyuncaklardan uzak
tutarak aspirasyon olgularının çoğunluğu önlenebilir. Çocuklar beslenme sırasında konuşur
veya hareket ederlerse aspire edebilirler. Fiziksel aktivite çocukların konsantrasyonunu
bozabilir, solunum hızı ve derinliğini artırır ve aspirasyona yol açar. Bundan dolayı “çocuğun
eline yiyecek verip, sağa sola koşuşturması, oyalanması” aspirasyon riskini artıracağından
önlenmelidir.
Yabancı cisim aspirasyonlarında en önemli nokta asla sırta vulummaması ve eğer
biliniyorsa heimlich manevrasının uygulanmasıdır.

11.7. Trafik kazaları/Araç yaralanmaları
Trafik kazaları motorlu, motorsuz taşıtlar ile kara yollarında gelişen, özellikle 5-24 yaş
grubu yolcu, yaya ve sürücüleri ve hayvanları etkileyen kazalardır. 2-14 yaş arası gerçekleşen
ölümlerin önemli bir bölümü trafik kazalarına bağlı olduğu ve en az yarısının emniyet kemeri
ve çocuk araba koltukları gibi basit önlemlerle önlenebileceği bildirilmiştir.
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Uygulama Soruları

Gelişimsel açıdan düşmelerin çocuk dönemi kaza ve yaralanmalarındaki yeri nedir?
Zehirlenmelerin önlenmesinde neler yapılmaldır?
Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan yaralanmalar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Kazalar, çocukluk çağındaki ölüm nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Altı
yaşın altındaki çocuklar zamanlarının çoğunu evde geçirdikleri için kazaların önemli bir
kısmını ev içinde geçirmektedirler. Bu yaş grubundaki çocuklar en çok yanma ve düşme sonucu
yaralanırlar ve bu yaralanmaların çoğu 1-5 yaş arasında gerçekleşir. Kazalar bir yaşından küçük
bebeklere göre 1-2 yaşta daha fazla meydana gelir ve en fazla 3-5 yaşta gerçekleşir. Yanma ve
haşlanmalar (termal kazalar) en fazla 1-2 yaşta, zehirlenmeler 2-3 yaşta ve kırıklar da 3-5 yaşta
daha fazla görülür. Yine okul öncesi dönem çocuğun aile ve ev ortamından ayrılıp okulla ilk
tanışma dönemidir. Bu nedenle kaza ve yaralanmalar açısından ev kazaları dışında okul kazaları
da bu yaş grubu için önem taşımaktadır. Yaygın çocukluk dönemi kazaları yanıklar,
zehirlenmeler, boğulmalar, düşmeler, yabancı cisim aspirasyonları, trafik kazaları/araç
yaralanmaları ve ateşli silahlarla ilgili yaralanmalar olarak sıralanmaktadır.
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Bölüm Soruları

1. Ölümcül yaralanmalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
a. Zehirlenmeler en yüksek ölüm oranına neden olmaktadır.
b. En yüksek ölüm oranı motorlu araç yaralanmalarında görülmektedir.
c. Erkeklerin kaza yaralanmalardaki ölüm oranları kadınlardan yüksektir.
d. Ulaşım yaralanmaları ölüm nedenleri arasında yer almaktadır.
2. Önde gelen yaralanma ölüm nedenleri incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
a. 0-4 yaş arası çocuklarda boğulmalar ciddi ölüm nedenleri arasındadır.
b. Yaralanma oraları beyaz ırk ile Afrikalılar için farklılık göstermez
c. Zehirlenmelerden ölüm oranı özellikle küçük çocuklarda daha fazla
görülmektedir.
d. Düşmelere bağlı yaralanmalar ölümcül olmayan yaralanmaların önde gelen
nedenidir.
3. Güneş yanıkları çocukluk döneminde sık görülen sorunlar arasında yer almaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi güneş yanıkları için doğrudur?
a. Açık hava oyunları güneş yanıklarını oluşturduğu için önerilmez
b. Güneş yanıkları basit yanıklardır sağlık kurumuna gitmeye gerek yoktur
c. Kontrolsüz bir şekilde güneş ışınlarına maruz kalma cilde hasar vererek kan-ser
için zemin oluşturur.
d. Çocuk bakım merkezlerinde her çocuk için koruyucu önlem almak mümkün
değildir.
4. Elektrik yanıkları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Bu yaralanmalar elektrikli oyuncaklar ile oluşamaz.
b. Çocuklarda elektrik yanıkları genellikle elektrik akımı çocuğun oturduğu veya
durduğu suyla temas ettiğinde oluşur.
c. Elektrikli ev süsleri düşük voltajda olduğundan tehlike yaratmaz.
d. Küçük çocukların elektrik kablolarını ısırmaları çarpılma riski oluşturmaz.
5. Zehirlenmeler ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
a. Vücutları yetişkinlerinkinden daha küçük ve daha az gelişmiş olduğundan
çocuklar özellikle toksik maddelerin etkilerine karşı hassastır.
b. Küçük çocuklarda zehirlenme özellikle sıvılar konusunda ortaya çıkmaktadır.
c. Zehirlenmeler, akciğerler, kalp, merkezi sinir sistemi, gastrointestinal sistem ve
böbrekler gibi vücudun birçok bölümünü etkileyebilir.
d. Zehirli bitkiler temel zehirlenme nedenlerinden değildir.
6. Dünya çapında ciddi bir halk sağlığı sorunu olmaya devam eden ve kazara ölümlerin
üçüncü önde gelen nedeni ve yaralanmayla ilişkili ölümlerin %7'sini oluşturan
kaza/yaralanma türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Düşmeler
c. Travmalar
b. Boğulmalar
d. Yanıklar
7. Düşmelerle ilişkili olarak aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı işaretleyiniz.
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a. Çocuğun düşebileceği yükseklik ne kadar azsa, tehlike o kadar düşük olur.
b. Beş yaşın altındaki çocuklar 1,5 metreden yükseklere erişememelidir.
c. Çocuğun üzerine düştüğü şeylerden sıkıştırılmış kum gibi yüzeyler daha az
tehlikelidir.
d. Çocuğun düşerken çarpabileceği keskin kenarlı mobilyalar veya cam ciddi
yaralanmalara neden olabilir
8. Bir çocukta ani başlayan öksürük, wheezing(hırıltılı solunum) ve tek taraflı azalmış
solunum sesleri varsa ne düşünürsünüz?
a. Yabancı cisim aspirasyonu
c. Krup
b. Zaatüre
d. Laranjit
9. Aşağıdakilerden hangisi yabancı cisim aspirasyonuna neden olmaz?
a. Çocuğun beslenme sırasında konuşması
b. Çocuğun yatarak beslenmesi
c. Fiziksel aktivite çocukların konsantrasyonunu bozabilir, solunum hızı ve
derinliğini artırır ve aspirasyona yol açar.
d. Küçük parçalı oyuncaklar
10. Altı yaşın altındaki çocuklar zamanlarının çoğunu evde geçirdikleri için kazaların
önemli bir kısmını ev içinde geçirmektedirler. Bu yaş grubundaki çocuklar en çok
karşılaştıkları kaza/yaralanma durumu aşağıdakilerden hangisidir?
a. Donma
c. Düşme
b. Yabancı Cisim Aspirasyonu
d. Zehirlenme

Cevaplar
1. A
2. C
3. C
4. B
5. D
6. B
7. C
8. A
9. B
10. C
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12. ÇOCUK İSTİSMARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

11.1. Çocuk İstismarı ve İhmali
11.2. Çocuk İstismasının Tipleri ve Tanı
11.3. Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Çocuğa yönelik şiddetin önemi nedir?
Çocuk istismar ve ihmalinin toplumsal boyutu nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Çocuk istismarı ve ihmali

Çocuk istismar ve ihmali ile
ilgili
temel
kavramları
kazanmak ve dünyadaki son
durum
hakkında
bilgi
edinmek

Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrar edilmesi
ile
istatistiki
bilgilerin
araştırılması

Çocuk istismarının tipleri ve Çocuk istismarının tiplerini,
tanı
ipuçlarını, göstergeleri ve
tanının nasıl koyuldunuğunu
kavramak

Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrar edilmesi
ile
örnek
olayların
araştırılması

Çocuk istismar ve ihmalinin Çocuk istismar ve ihmalini
önlenmesi
önleme
türleri
ile
günümüzdeki
önleme
çalışmalarını kavramak

Kitaptaki
metinlerin
okunması ve tekrar edilmesi
ile güncel yasaların ve
çalışmaların araştırılması
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Anahtar Kavramlar

Bu bölümün anahtar kavramları bu bölümde tanımları verilen ve kısa açıklamalar
yapılan kavramların tamamıdır.
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Giriş
Çocuk istismarı, her ülkede, tüm sosyal gruplarda ve kültürde görülen küresel bir halk
sağlığı sorunudur. Bundan dolayı tanımlanması ve ölçülmesi kolay olmayan son derece
karmaşık bir konu olarak karşımızda durmaktadır. Çocuklara kötü muamelenin ne ile ilgili
olduğuna dair farklı yorumlar, çocukların neden istismar ve ihmal edildiği konusunda farklı
açıklamalar vardır.
Çocuk istismarı sıklığı ülkeden ülkeye çok farklılıklar göstermekle birlikte 16/1000
olarak bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl 15 yaş altında 57.000 çocuğun bu nedenle
yaşamını yitirdiğini tahmin etmektedir. Küçük çocukların (0-4 yaş) ölüm riski daha büyük
çocuklara (5-14 yaş) göre 2 kat daha fazladır. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde, 5 yaş altında çocuk
istismarından ölenlerin oranları yüz binde 2.2 iken, gelir düzeyi orta-düşük ülkelerde yüz binde
6.1’dir. En fazla ölümlerin görüldüğü yer yüz binde 17.6 ile Afrika bölgesidir. Bununla birlikte,
pek çok ülkede rutin postmortem incelemeler yapılmadığı için bu konuda kesin insidans
rakamları vermek mümkün değildir.
Dünya Sağlık Örgütü “hemen hemen tüm şiddetin öngörülebilir ve dolayısıyla
önlenebilir” olduğunu belirtmektedir (WHO,Global status report on violence prevention n.d).
Şiddetin önlenmesi için erken saptama ve müdahaleler önemlidir. Bunun için bütüncül ve çoklu
sistem yaklaşımı gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım, okullar, işyerleri, hastaneler, genel
uygulama, ceza adalet kurumları, sivil toplum örgütleri ve topluluklar arasında iyi iletişim ve
ilgili bilgilerin paylaşılmasını içermektedir (Bellis et al, 2012). Çocuklara yönelik şiddetin
önlenmesi uygulamalarında da bu gerçeklikten yola çıkılmaktadır.
Çocuk istismarı ve ihmali riskinin olup olmadığına bakılmaksızın tüm çocukların
istismar ve ihmalden korunmasına yönelik önleme çalışmaları birincil önleme olarak
tanımlanır. Çocuk istismarı ve ihmali riski olan çocukların istismar ve ihmalinin önlenmesi için
hazırlanan önleme çalışmaları ikincil önleme; daha önce çocuk istismarı ve ihmaline maruz
kalmış çocukların tekrar maruz kalmasını önlemeye yönelik çalışmalar ise üçüncül önleme
olarak adlandırılır. Çocuk istismarı ve ihmalini önlemeye yönelik çocuk, ebeveyn ve
öğretmenlere yönelik okul-temelli önleme programlarının çoğu birincil önleme çalışmalarıdır
Çocuklar dünyaya gelirken aslında çoğu durumda bir aileye gelirler ve uzun bir süre de
ailelerinin bakımına muhtaç olarak o ailenin içinde yaşarlar. Pek çok istismar olgusunun aile
içinde ebeveynler, kardeşler ya da akrabalar tarafından gerçekleştirildiği bilinmektedir (Polat,
2007). Aile görece küçük ve kapalı bir sistemdir ve çocuk olanları anlamayacak ve kendini
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koruyamayacak kadar küçüktür. İstismarcı bir aile ortamında yaşayan çocuk, çoğu zaman aile
dışına ilk kez okula başladığı zaman çıkar. Bu nedenle okul, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişime
katkı sağlamanın yanında aile içindeki istismar ve ihmalin fark edilmesi, durdurulması,
önlenmesi ve çocuğun güvenliğinin sağlanması için önemli fırsatlara sahiptir. Ayrıca okullar,
çocuk daha önce aile içinde istismar yaşamış olsun veya olmasın yaşamın ileriki dönemlerinde
de çocukların istismar ve ihmalden korunabilmesi için çocuğun ve ailenin bilgilendirilmesi
konusunda önemlidir.

12.1. Çocuk İstismarı ve İhmali
Çocuk istismarı tüm dünyada toplum ve çocuk sağlığı açısından oldukça önemli bir
sorundur. Tıp dünyasında ilk kez 1946 yılında Caffey adlı bir radyolog, subdural hematomla
birlikte uzun kemik kırıkları olan çocuklarda, kırıkların aileler tarafından uygulanan fiziksel
travmaya bağlı olduklarını ileri sürmüştür. Bu yıllardan itibaren hastanelere yaralanma
nedeniyle başvuran olgular arasından "Child maltreatment (çocuğa kötü davranma)" adı altında
olgular bildirilmeye başlanmıştır. 1962 yılında bir çocuk hekimi olan Dr. C. Henry Kempe
tarafından bu çocuklar için “Battered Child Syndrome (Hırpalanmış Çocuk Sendromu)” terimi
kullanılmıştır.
Çocuk istismarı sıklığı ülkeden ülkeye çok farklılıklar göstermekle birlikte 16/1000
olarak bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü her yıl 15 yaş altında 57.000 çocuğun bu nedenle
yaşamını yitirdiğini tahmin etmektedir. Küçük çocukların (0-4 yaş) ölüm riski daha büyük
çocuklara (5-14 yaş) göre 2 kat daha fazladır. Gelir düzeyi yüksek ülkelerde, 5 yaş altında çocuk
istismarından ölenlerin oranları yüz binde 2.2 iken, gelir düzeyi orta-düşük ülkelerde yüz binde
6.1’dir. En fazla ölümlerin görüldüğü yer yüz binde 17.6 ile Afrika bölgesidir. Bununla birlikte,
pek çok ülkede rutin postmortem incelemeler yapılmadığı için bu konuda kesin insidans
rakamları vermek mümkün değildir.
Çocuk istismarı olguları aslında erken dönemde hekime başvurabilir ancak tanı
konulamadığı zaman bu çocukların %35’i tekrar istismara uğramakta ve %5-10’u da yaşamını
yitirmektedir. Yapılan çalışmalarda çocuk istismarı olgularının sadece %10’unun sağlık
çalışanları tarafından bildirildiği, doktorların da %28’inin olguları bildirmediği saptanmıştır.
Bu nedenlerle özellikle sağlık çalışanlarının çocuk istismarı tanımlarını ve bulgularını iyi
bilmesi çok önemlidir. Tanı alan her çocuğun potansiyel ölüm tehlikesinden kurtarılmış
olabileceği unutulmamalıdır.
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12.2. Çocuk İstismasının Tipleri ve Tanı
Çocuk istismarı çocuğun yaşamı, sağlığı veya gelişimini olumsuz etkileyen (zarar veren
veya zarar verme potansiyeli olan) her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü davranma, cinsel
istismar, ticari veya başka bakımlardan sömürü olarak tanımlanır. Çocuk istismarı, fiziksel,
duygusal, cinsel istismar ve ihmal olarak dört ana başlıkta incelenmektedir. Aslında bu ana
başlıklar olsa da aynı olgu içinde farklı istismar tipleri görülebileceği unutulmamalıdır (Cinsel
istismar-ihmal, fiziksel-cinsel istismar vb).
A)

FİZİKSEL İSTİSMAR

Herhangi bir nedenden dolayı çocuğa bir başkası tarafından uygulanan doku
zedelenmesine yol açacak şekilde zarar verilmesidir. Fiziksel istismar sıklıkla 3 yaş altında
görülür ancak adolesan döneme kadar görülebileceği de unutulmamalıdır. Dünyada tüm
çocukların %25-50’sinin fiziksel istismara uğradığı tahmin edilmektedir. Fiziksel istismar
ekimoz, ısırık izleri, kırıklar, iç organ yaralanmaları ve kafa travması ile karşımıza çıkabilir
(Tablo 1).
Tablo 1: Fiziksel istismar düşündüren bulgular


Deri Yaralanmaları (%80)






Ekimoz (en sık)
Sıyrık
Isırık
Yanık



İskelet Sistemi Lezyonları



İç Organ Yaralanmaları






Kırık
Çıkık
Göğüs
Karın



Kafa Travması



Gelişme Geriliği



Diğer





Labial frenulumda yırtık
Ağız mukozasında yırtık
Diş kayıpları, bozuk ağız hijyeni

Çocuktaki yaralanma mevcut verilerle açıklanamadığında mutlaka fiziksel istismardan
şüphelenilmelidir. Öyküde fiziksel istismarı düşündürebilecek bazı ortak noktalar şunlardır:
•

Tedaviye başvurmada izah edilemeyen gecikmeler,
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•

İlk gelişte verilen öykünün sonradan değiştirilmesi,

•

Tek tek verilen ebeveyn öykülerindeki farklılık,

•

Çocuğun yaş ve gelişme durumu ile uyumsuz öykü,

•

Çocuğun kardeşinin suçlandığı yaralanmalar,

•

Ebeveynde veya bakıcılarda düşmanca davranışlar.

1. Ekimozlar
Ekimozlar fiziksel istismarda en çok karşılaşılan fizik muayene bulgusudur. Çocuklarda
kazaya bağlı ekimozlar da sık görüldüğü için istismar-kaza ayrımı yapmak önemlidir.
Ayrıntılı öykü ile birlikte çocuğun yaşı ve hareketlilik durumu, ekimozun yeri,
boyutları, yaşı mutlaka belirlenmelidir. Ekimozlar özellikle 24-36 ay arasındaki çocuklarda
görülür. Yürümeyen çocuklarda kazaya bağlı ekimoz sıklığı %1 altında iken emekleyen ve
sıralayan çocuklarda bu oran %17, yürüyen çocuklarda ise %50’dir. Kazaya bağlı ekimozlar
sıklıkla burun, ağız çevresi, alın bölgesi ve tibianın ön yüzünde görülür. İstismara bağlı olan
ekimozlar ise göz çevresi, yanaklar, çene, kulaklar, sırt, gluteal bölge ve üst bacakta görülebilir.
Bazen ekimozun boyutu ve şekli etiyolojiyi anlamamızı sağlayabilir. Özellikle fiziksel istismar
şekilli aletlerle yapıldığında kolaylıkla anlaşılabilir (Şekil 1). Fizik muayenede farklı
zamanlarda oluşan ekimozlar saptandığında da dikkatli olunmalıdır. Ekimozun zamanının
belirlenmesinde ise lezyonun rengi önemli olabilir. İlk günlerde kırmızı olan renk daha sonraki
günlerde mavi-yeşil-sarı-kahverengi şeklinde renk değiştirecektir. Ekimozun yerine,
dokulardaki kanama miktarına, kan dolaşımına bağlı olarak renk değişikliği günler sonra ortaya
çıkabilir bazen de aynı ekimozun içinde farklı renkler olabilir. Bu nedenle ekimozun rengine
göre olay zamanını belirlemek mümkün olmayabilir.
Sonuç olarak tıbbi bir nedenle açıklamayan vucudun farklı yerlerinde farklı zamanlarda
oluşmuş, tedaviye başvurmada gecikilmiş her ekimoz fiziksel istismar bulgusu olarak
değerlendirilmelidir.
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Şekil 1. Bazı cisimlerin deride bıraktığı izler

2. Isırık İzleri
Çocuk istismarında ısırık izleri adli tıp incelemesi ile istismarcının tanınabilmesini
sağladığı için oldukça önemlidir. Ancak çocuklar hayvanlar ya da başka çocuklar tarafından da
ısırılabilirler. Köpek ısırıkları dar çaplıdırlar ve deride daha derin izler yaratırlar. Çocuk ve
yetişkin ısırık izlerinin tanınabilmesi için ise her iki köpek dişinin deride bıraktığı izler
arasındaki mesafenin ölçülmesi önemlidir. Bu mesafe 3-4,5 cm arasında ise yetişkin, 2,5-3 cm
arasında ise çocuk ya da ergen, 2,5 cm altında ise çocuk ısırığı olduğu söylenebilir. Yetişkin
ısırığı klasik olarak karşılıklı iki konkavitesi olan oval ya da yuvarlak iz bırakır ve sıklıkla
istismar bulgusudur. Diş izleri arasında doku örnekleri bulunursa istismarcının DNA analizi de
yapılabilir. Irk, genetik ve cinsiyet özellikleri ısırık izlerinde farklılık yaratabilir. Bu nedenle
ısırık izlerinin değerlendirilmesi uzmanlık gerektiren bir konudur, adli tıp uzmanları ile diş
hekimlerinin birlikte çalışması gerekmektedir.
3. Yanıklar
Yanıklar özellikle 5 yaş altındaki çocuklarda önemli bir acil servis başvurusu nedenidir.
Yanıklar, ciddi çocuk istismarı vakalarının %10-20’sinde görülmektedir. Yanık ünitesine yatan
çocukların %35’inin istismar tanısı aldığı bildirilmiştir. Yanıklar haşlanma, sıcak cisimlere
dokunma ya da alevle oluşabilir Kazaya bağlı haşlanma sıklıkla sıcak maddelerin dökülmesi
sonucu oluşur ve sıklıkla üst dudak, yüz, boyun, gövde ve bacaklarda görülür. Kazaya bağlı
haşlama yanıkları asimetriktir, düzensiz kenarları vardır ve farklı derecelerdeki yanıklar birlikte
görülür. İstismara bağlı oluşan haşlanma şeklindeki yanıklar ise sıklıkla daldırma yanıkları
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şeklinde oluşur. Bu yanıklar çocuğun belden aşağısında sık görülür. Kıvrım yerleri korunur,
sınırları belirli, derinliği aynı, simetrik yanıklar olarak karşımıza çıkar (Şekil 2). Çocuğun elleri
ve ayakları daldırılarak yakıldığında ise eldiven-çorap şeklinde yanıklar oluşabilir.
Sıcak bir nesneye dokunarak oluşan yanıkların kazaya ya da istismara bağlı olup
olmadığını anlamak oldukça zordur. Bu yanıklar kazaya bağlı olduğunda çocuğun eliyle
dokunabileceği yerdeki cisimlerle oluştuğu için sıklıkla elin iç yüzünde oluşur. İstismara bağlı
yanıklar ise vücudun diğer bölgelerinde (sırtta ve boyunda) keskin sınırları olan yanıklar
şeklinde görülür. Bazen sıcak cisimlerle oluşan yanıkların şekli cismin ne olduğunu anlamamızı
sağlayabilir. Özellikle de sigara yanıkları istismara bağlı yanıklar arasında oldukça önemlidir
ve deride yaklaşık 1 cm çapında, daire şeklinde gözlenir.
Yanıklarda istismar-kaza ayrımını yapabilmek için öykü iyi alınmalı, olay yeri
incelenmeli, yanık tipi ve derecesi belirlenmelidir. Çocuklarda ikinci-üçüncü derece yanık
oluşması için geçmesi gereken sürenin, yetişkinlere göre daha kısa olduğunun bilinmesi
gerekmektedir. Aynı zamanda diğer önemli bir nokta kasıtlı olsun ya da olmasın yanıkların
sıklıkla ihmal ile birlikte olduğudur. Olay yerinin incelenmesi, kişilerin doğru öykü verip
vermediğinin ve olayın ihmal olup olmadığının anlaşılması açısından oldukça önemlidir.
4. Kırıklar
Kırıklar çocukluk çağında sık karşımıza çıkan bir travma bulgusudur. Fiziksel istismar
olgularının 1/3’ünde kırık olduğu bildirilmiştir. Ekimozda olduğu gibi kırıklarda da çocuğun
yaşı ve hareketlilik durumunun birlikte değerlendirilmesi istismar-kaza ayrımının yapılması
için oldukça önemlidir. Yapılan çalışmalarda 3 yaş altındaki çocuklarda oluşan kırıkların
%30’unun, 12 ay altındaki çocuklarda %75’inin istismar olduğu bildirilmiştir. Henüz
yürümeyen çocuklarda ise uzun kemik kırıklarının kazaya bağlı olma olasılığı oldukça
düşüktür. Uzun kemiklerin uç kısımlarında oluşan metafiz kırıkları, spiral/oblik kırıklar, kosta
(posterior), vertebra, skapula, sternum, kompleks kafatası kırıkları yüksek olasılıkla fiziksel
istismarı düşündürür. Bu kırıklar çocuğun sarsılması, çekilmesi, çarpılması ya da ekstremitenin
tutularak çevrilmesi sonucu oluşabilir. Kosta kırıkları çocuk istismarı açısından oldukça
spesifik bir bulgudur. Özellikle birden fazla posterior kosta kırıkları görülüğünde mutlaka
çocuk istismarı düşünülmelidir. Kafatası kırıkları çocukluk çağında istismara bağlı olabileceği
gibi kazaya bağlı da olabilir. Kafatası kırıklarında istismar olasılığı %30’dur. Çocuklarda en sık
görülen kafatası kırığı lineer kırıklar olup bu kırıklar istismara ya da kazaya bağlı olabilir.
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Birden fazla olan komplike kafatası kırıkları ile çökme kırıkları sıklıkla çocuk istismarını
düşündürür.
Farklı zamanlarda oluşan kırıklar fiziksel istismarı düşündürmelidir. İskelet taraması 2
yaşın altında fiziksel istismar şüphesi olan her olguda eski kırıkların da belirlenmesi için
mutlaka yapılmalıdır. Birden fazla ve farklı zamanlarda oluşmuş kırıklarda, kırık tipi öykü ile
uyumsuz olduğunda ya da istismar lehine olabilecek radyolojik bulgular saptandığında 10-14
gün sonra tekrar iskelet taraması yapılmalıdır.
5. İç Organ Yaralanmaları
Çocuk fiziksel istismarında künt travmalar sonucu iç organ yaralanmaları da görülebilir.
Çocuk istismarında iç organ yaralanmaları daha çok 2 yaş üzerindeki çocuklarda, karın ve
göğüs travması olarak karşımıza çıkar. Göğüs travması sonucunda pnömotoraks, hemotoraks
oluşabilir. Karın travması çok sık görülmemekle birlikte çocuk istismarında ikinci sıklıkta
ölüme yol açan travmadır ve mortalite oranı %40-50 civarındadır. İstismara bağlı karın travması
olan çocukların %60’ında fizik muayenede ekimoz olduğu bildirilmiştir. İstismara bağlı karın
travmaları karaciğer, dalak, böbrek, pankreas yaralanmaları ile bağırsak, mide, mesane, üreter
ve üretra perforasyonları şeklinde olabilir. Bulgular kusma, istahsızlık, karında şişlik gibi
nonspesifik olabileceği gibi dehidratasyon, sepsis, şok ve koma şeklinde ağır klinik tablolar da
görülebilir. İç organ yaralanmalarında tanı için direkt grafi, ultrason ve bilgisayarlı tomografi
gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılır.
6. Kafa Travması
İstismara bağlı kafa travması 2 yaşın altındaki çocuklarda önemli bir mortalite ve
morbidite nedenidir. Özellikle 2-6 ay arasındaki kafa travması nedeniyle getirilen çocuklarda
istismar olasılığı oldukça yüksektir. Travma öyküsü sıklıkla yoktur ya da küçük bir kaza/travma
öyküsü alınır. Bu nedenlerle, akla getirilmediğinde istismar vakaları atlanabilir.
En sık görülen intrakraniyal bulgular subdural ve subaraknoid kanamalardır. Epidural
and subgaleal kanama da görülebilir. Retinal kanamalar olguların %75-90’ında görülür.
Subdural ve retinal kanama birlikte saptanan olgularda sarsılmış bebek sendromu
düşünülmelidir. İkincil kafa travması bulguları olarak serebral ödem ve hipoksik iskemik hasar
görülebilir. Spinal travmalar ise kontüzyon, laserasyon ve intraspinal kanamalar şeklinde
olabilir.
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Kafa travması olgularında çocuğun yaşı-hareketlilik durumu ve ayrıntılı bir öykü
alınması çok önemlidir. Eğer travma ya da düşme öyküsü varsa kaç metreden düştüğü, düştüğü
zeminin özellikleri öğrenilmelidir. Yapılan çalışmalarda 150 cm’den daha düşük mesafelerden
düşen çocuklarda ciddi kafa travması bulgularının oluşmasının zor olduğu belirtilmiştir. Vakum
ve forseps yardımı ile doğan bebeklerde intrakraniyal ve retinal kanamalar görülebilirse de
genellikle 1 ay içinde tamamen düzelir.
7. Gelişme Geriliği
Kronik olarak fiziksel istismara uğrayan çocuklarda ciddi gelişimsel gerilikler
görülebilir. Bir çalışmada, gelişme geriliği olan çocukların üçte birinin istismara uğradığı
bildirilmiştir. Bazen gelişme geriliği tek başına çocuk istismarı bulgusu olabilir. Bu konuda en
büyük görev birinci basamak sağlık çalışanlarına düşmektedir. Çocuğun rutin kontrolleri
sırasında kilo alamadığı/kaybettiği gözlenirse ve bunu açıklayacak altta yatan bir neden
bulunamazsa çocuk istismarı/ihmali de akla gelmelidir.
8. Fiziksel istismarda diğer bulgular
Öyküyle uyumlu olmayan diğer muayene bulguları varlığında da çocuk istismarı ayırıcı
tanıda düşünülebilir. Fizik bakıda, diş kayıpları, ağız hijyeninde bozukluk, labial frenulumda,
dudakta ve ağız mukozasında yırtıklar saptandığında dikkatli olunmalıdır.
B)

CİNSEL İSTİSMAR

Çocuğun bir başka kişi tarafından cinsel haz amacıyla zorla ya da ikna edilerek cinsel
etkileşime maruz bırakılmasıdır. Ensest, tecavüz, çocuğu pornografi ve fuhuş malzemesi
yapmaktan; teşhircilik, cinselliği kışkırtan konuşmalar, cinsel ilişki ya da pornografik film
seyrettirme, cinsel organları okşama, oral sekse kadar değişen eylemler bu tanımın içindedir.
Cinsel istismar sıklığı konusunda ABD’de yapılan bir çalışmada kadınların %40’nın
erkeklerin %30’nun çocukluk döneminde cinsel istismara maruz kaldığını saptanmıştır.
Türkiye’nin üç büyük kentinde (İstanbul, Ankara, İzmir) bazı ceza mahkemelerine açılmış olan
çocuk istismarı ve ihmali olgularının sayısal boyutlarını ve istismar türlerini incelemek
amacıyla 1985-1986 yıllarına ait 48165 mahkeme karar dosyası incelenerek değerlendirilen bir
çalışmada 701’inin (%1.5) cinsel istismar ile ilgili olduğu görülmüştür. Bu 701 olayın 479’unun
(%68.3) ırza geçmek veya ırza sataşma, 10’unun (%1.4) fuhuşa teşvik olduğu saptanmıştır.
Ancak, ülkemizde cinsel istismar olgularının büyük bir kısmının aile içinde kaldığı ve dışarıya
yansıtılmadığı da bir gerçektir. Cinsel istismar olguları genelde ailenin şikayeti nadiren de
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kişinin kendi başvurusu ile ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle doktorların bu konuda bilinçli
olmaları tanı eksikliğini önlemekte çok önemlidir. Cinsel istismara uğrayan çocukların yaşa
göre dağılımları incelendiğinde: %40’ı 6-11 yaş, %30’u 2-5 yaş , %30’u 11 - 17 yaş olarak
belirlenmiştir Kız/erkek oranı 3/1’dir. İstismarcıların %96'sı erkek, %80'i de çocuğun tanıdığı
birisidir. En çok istismarı baba, üvey baba, erkek arkadaş ve komşu gerçekleştirmektedir.
Cinsel istismara uğrayan çocuklarda tanıyı kolaylaştıran bazı özellikler psikolojik özellikler
şunlardır:
•

Olayla ilgili kabuslar,

•

Uykuya dalma güçlüğü (karanlık olayı çağrıştırabilir ya da kabus göreceğini düşündüğü
için uyumak istemez),

•

Öfke patlamaları, konsantrasyon güçlüğü

•

Olayı anımsatan nesnelere karşı yoğun psikolojik sıkıntı,

•

Olayı anımsatan yerler, kişiler, görüntüler ve konuşmalardan kaçınma

•

Yaşına uygun olmayan cinsel davranışlar, cinsel davranışlarda artma, masturbasyon
Cinsel istismarda genital muayene bulguları çoğunlukla normal ya da tanı koydurucu

değildir. Genital muayene bulguları %20-30 normal, %10-15 kuşkulu (fissür gibi), %40-50
nonspesifik (kızarıklık, ödem, sıyrık gibi) olabilir. Ancak %15-35 olguda tanı koydurucu
özellik (sfinkter yırtığı, perianal ekimoz, hymende kaideye inen yırtık gibi) saptanabilir. Cinsel
yolla bulaşan hastalıkların çocukluk çağında saptanması cinsel istismar açısından çok
önemlidir.
C)

DUYGUSAL İSTİSMAR

Çocuğa bakan kişilerin çocuğun ruhsal sağlığı ve gelişimini olumsuz etkileyen
davranışları ve onun sağlıklı gelişimi için gereken uygun ve destekleyici bir ortamın
sağlanmaması olarak söylenebilir. Onur kırıcı sözler, sürekli kıyaslamalar, alay etme, tehdit ve
sindirme, ayrımcılık, çocuğun destek ve sevgiden yoksun bırakılması duygusal istismar ve
fiziksel olmayan diğer düşmanca davranış biçimlerini kapsar.
D)

İHMAL

Anne babaların çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılama
güçleri olduğu halde bunu yapmamaları olarak tarif edilebilir. Sağlık, eğitim, beslenme,
barınma, ruhsal gelişim için ihtiyaçlar ve güvenli bir ortam sağlanması çocuğun temel
ihtiyaçları olarak söylenebilir. Yalnız ihmal tanısı koyarken dikkat edilmesi gereken nokta,
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anne babaların bu ihtiyaçları karşılamada yeterli olanaklarının olup olmadığının ayrımının
yapılmasıdır.

12.3. Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi
Dünya Sağlık Örgütü “hemen hemen tüm şiddetin öngörülebilir ve dolayısıyla
önlenebilir” olduğunu belirtmektedir (WHO,Global status report on violence prevention n.d).
Şiddetin önlenmesi için erken saptama ve müdahaleler önemlidir. Bunun için bütüncül ve çoklu
sistem yaklaşımı gerekmektedir. Böyle bir yaklaşım, okullar, işyerleri, hastaneler, genel
uygulama, ceza adalet kurumları, sivil toplum örgütleri ve topluluklar arasında iyi iletişim ve
ilgili bilgilerin paylaşılmasını içermektedir (Bellis et al, 2012). Çocuklara yönelik şiddetin
önlenmesi uygulamalarında da bu gerçeklikten yola çıkılmaktadır. Birincil, ikincil ve üçüncül
önleme uygulamaları ile çocuklar istismar ve ihmalden korunmaya çalışılmaktadır.
Birincil Önleme
Birincil önleme faaliyetleri genel nüfusa yöneliktir ve meydana gelmeden önce kötü
muameleyi durdurma girişiminde bulunur. Topluluğun tüm üyeleri bu hizmetlere erişebilir ve
bu hizmetlerden yararlanabilir. Evrensel öneme sahip birincil önleme faaliyetleri, genel toplum,
hizmet sağlayıcılar ve karar vericilerin çocuklara yönelik kötü muameleyle ilgili sorunlar
hakkında farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Birincil önleme yönelik evrensel yaklaşımlar
şunları içerebilir(‘Framework for Prevention of Child Maltreatment’, n.d.):


Olumlu ebeveynliği teşvik eden kamu hizmeti duyuruları



Çocuk gelişimi, yaşa uygun beklentiler ve ebeveynlerin rolleri ve sorumlulukları üzerine
odaklanan ana eğitim programları ve destek grupları



Ailelerin mevcut hizmetlere erişebilmelerini ve aile üyeleri arasındaki olumlu etkileşimleri
destekleyecek kaynakları güçlendiren aile desteği ve aile güçlendirme programları



Şüpheli çocuk istismarı ve ihmalinin nasıl ve nerede rapor edileceği hakkında bilgi veren
kamuoyu bilinçlendirme kampanyaları(‘Framework for Prevention of Child Maltreatment’,
n.d.)



Anne ve çocuk bağlanmasını ve iletişimi destekleyecek, ebeveynlerin başaçıkma becerilerini
arttıracak programlar ve gebelik izlemi gibi uygulamalar, bütün ebeveynler için sağlandığında
toplumda istismar ve ihmali riski düşecektir (Öztürk Can & IRmak Yılmaz, 2017).
İkincil Önleme

Yüksek riskli bir odaklanma ile ikincil önleme faaliyetleri, yoksulluk, ebeveyn madde
bağımlılığı, genç ebeveyn yaşı, ebeveyn ruhsal sağlık sorunları ve ebeveyn veya çocuk engelleri
gibi çocuk istismarı ile ilişkili bir veya daha fazla risk faktörüne sahip olan popülasyonlara
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sunulmaktadır. Programlar, bu risk faktörlerinden herhangi birinin veya hepsinin yüksek bir
oranına sahip olan topluluklar veya mahalleler için hizmetleri hedeflemektedir (Olds et al,
2007) . Yüksek riskli popülasyonlara odaklanan önleme programlarına yaklaşımlar şunları
içerebilir(‘Framework for Prevention of Child Maltreatment’, n.d.):


Liselerde yer alan ebeveyn eğitim programları, genç anne babalara veya küçük çocuklu anneler
ve aileler için madde bağımlılığı tedavi programları



Ebeveynlerin günlük stresleriyle başa çıkmalarına yardımcı olan ve ebeveynliğin zorluklarını
ve sorumluluklarını yerine getiren ebeveyn destek grupları



Yeni annelere destek ve yardım sağlayan ev ziyareti programları



Özel ihtiyaçları olan çocuk sahibi ailelere bakım



Düşük gelirli mahallelerde yaşayan ailelere bilgi ve yönlendirme hizmetleri sunan aile
kaynakları merkezleri(‘Framework for Prevention of Child Maltreatment’, n.d.)
Üçüncül Önleme

Üçüncül önleme faaliyetleri, çocuk istismarının gerçekleştiği ailelere odaklanır ve
istismarın olumsuz sonuçlarını azaltmaya ve tekrarını önlemeye çalışır. Bu önleme programları
aşağıdakileri içerebilir:


Ebeveynlerin olumsuz uygulamaları ve inançları olumlu ebeveynlik davranışları ve tutumlarına
dönüştürmelerine yardımcı olan ana destek grupları



Aile içi iletişimi ve işleyişini iyileştirmek için istismardan etkilenen çocuklar ve aileler için
ruhsal sağlık hizmetleri
Ailelere kısa bir süre için günün 24 saati erişebilen eğitimli ruh sağlığı danışmanları ile
yoğun aile koruma hizmetleri(‘Framework for Prevention of Child Maltreatment’, n.d.)
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Uygulama Soruları

Çocuk istismarı nedir açıklayınız.
İstismarın bulguları nelerdir?
Çocuk istismarı için risk faktörleri nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Çocuk istismarı, her ülkede, tüm sosyal gruplarda ve kültürde görülen küresel bir halk
sağlığı sorunudur. Çocuk istismarı ve ihmali riskinin olup olmadığına bakılmaksızın tüm
çocukların istismar ve ihmalden korunmasına yönelik önleme çalışmaları birincil önleme olarak
tanımlanır. Çocuk istismarı ve ihmali riski olan çocukların istismar ve ihmalinin önlenmesi için
hazırlanan önleme çalışmaları ikincil önleme; daha önce çocuk istismarı ve ihmaline maruz
kalmış çocukların tekrar maruz kalmasını önlemeye yönelik çalışmalar ise üçüncül önleme
olarak adlandırılır. Birincil önleme faaliyetleri genel nüfusa yöneliktir ve meydana gelmeden
önce kötü muameleyi durdurma girişiminde bulunur. Topluluğun tüm üyeleri bu hizmetlere
erişebilir ve bu hizmetlerden yararlanabilir. Yüksek riskli bir odaklanma ile ikincil önleme
faaliyetleri, yoksulluk, ebeveyn madde bağımlılığı, genç ebeveyn yaşı, ebeveyn ruhsal sağlık
sorunları ve ebeveyn veya çocuk engelleri gibi çocuk istismarı ile ilişkili bir veya daha fazla
risk faktörüne sahip olan popülasyonlara sunulmaktadır. Üçüncül önleme faaliyetleri, çocuk
istismarının gerçekleştiği ailelere odaklanır ve istismarın olumsuz sonuçlarını azaltmaya ve
tekrarını önlemeye çalışır. İstismarcı bir aile ortamında yaşayan çocuk, çoğu zaman aile dışına
ilk kez okula başladığı zaman çıkar. Bu nedenle okul, bilişsel ve sosyo-duygusal gelişime katkı
sağlamanın yanında aile içindeki istismar ve ihmalin fark edilmesi, durdurulması, önlenmesi ve
çocuğun güvenliğinin sağlanması için önemli fırsatlara sahiptir. Çocuk istismarı çocuğun
yaşamı, sağlığı veya gelişimini olumsuz etkileyen (zarar veren veya zarar verme potansiyeli
olan) her türlü fiziksel ve/veya duygusal kötü davranma, cinsel istismar, ticari veya başka
bakımlardan sömürü olarak tanımlanır. Çocuk istismarı, fiziksel, duygusal, cinsel istismar ve
ihmal olarak dört ana başlıkta incelenmektedir.
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Bölüm Soruları
1. ……………………………… herhangi bir nedenden dolayı çocuğa bir başkası
tarafından uygulanan doku zedelenmesine yol açacak şekilde zarar verilmesidir.
a. Fiziksel istismar
b. Cinsel istismar
c. Duygusal istismar
d. İhmal
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismarı düşündüren iskelet sistemi lezyonları
bulgularından biridir?
a. Ekimoz
b. Labial frenulumda yırtık
c. Kırık
d. Yanık
3. Çocuk istismarında iç organ yaralanmaları daha çok ……………. üzerindeki
çocuklarda, karın ve göğüs travması olarak karşımıza çıkar.
a. 1 yaş
b. 2 yaş
c. 3 yaş
d. 4 yaş
4. Aşağıdakilerden hangisi göğüs travmasının sonuçlarında meydana gelmektedir?
a. Üretre perforasyonları
b. Pankreas yaralanmaları
c. Pnömotoraks
d. Üreter perforasyonları
5. Aşağıdakilerden hangisi spinal travmalar arasında yer almaktadır?
a. Kontüzyon kanamalar
b. Subdural kanamalar
c. Subaraknoid kanamalar
d. Retinal kanamalar
6. Cinsel istismara uğrayan çocukların kız/erkek oranı ……………. dir.
a. 2/1
b. 3/1
c. 4/1
d. 5/1
7. Anne babaların çocukların sağlıklı gelişimi için gerekli olan ihtiyaçlarını karşılama
güçleri olduğu halde bunu yapmamaları ……………………… dir.
a. Fiziksel istismar
b. Cinsel istismar
c. Duygusal istismar
d. İhmal
8. Genel nüfusa yönelik ve meydana gelmeden önce kötü muameleyi durdurma
girişiminde bulunan …………………………… faaliyetleridir.
a. Birincil
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İkincil
Üçüncül
Dördüncül
“Çocuğa bakan kişilerin çocuğun ruhsal sağlığı ve gelişimini olumsuz etkileyen
davranışları ve onun sağlıklı gelişimi için gereken uygun ve destekleyici bir ortamın
sağlanmamasıdır.” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
a. Fiziksel istismar
b. Cinsel istismar
c. Duygusal istismar
d. İhmal
10. I. Olay ile ilgili kabuslar
II. Öfke patlamaları
III. Masturbasyon
Yukarıda verilenlerden hangileri cinsel istismar vakalarında tanı koymayı kolaylaştıran
özelliklerdendir?
a. I ve II
b. I ve III
c. II ve III
d. I, II, III
b.
c.
d.
9.
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Cevaplar
1. A
2. C
3. B
4. C
5. A
6. B
7. D
8. A
9. C
10. D
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13. Acil Durumlarda Yapılması Gereken İşlemler
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

13.1. Acil Durumlarda Yapılması Gereken İşlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Acil durumlarda yapılması gerekenlerin önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

İlkyardım

İlkyardımın kurallarının ve Metinlerin okunması ve
değerlendirme süreçlerinin tekrar ile günlük olaylar
kazanılması
üzerinden
örnekler
oluşturmak

İlkyarıdm uygulamaları

İlkyardım uygulamalarındaki Metinlerin okunması ve
süreçleri,
yapılması tekrarı
ile
öğrenilen
gerekenleri kavramak
yöntemlerin
simülasyon
şeklinde
tekrarının
ssağlnaması

Acil durumlar

Acil durumlarda yapılması Metinlerin okunması ve
gerekenlerin kavranması
tekrarı ile günlük hayattan
örneklerin karşılaştırılması
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Anahtar Kavramlar

Acil, kanama, şok, 112, ilkyardım
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Giriş
Acil bir durum, ciddi bir yaralanma veya hastalığın çocuğun sağlığını tehdit ettiği veya
kalıcı bir hasara neden olabileceğinin düşünüldüğü zamanlardır. Bu gibi durumlarda, çocuğun
hemen acil tıbbi tedaviye ihtiyacı vardır. Böyle durumlar için kurumların önceden belirlenmiş
acil durum rehberlerinin bulunması gerekmektedir.
Acil durumlar tıbbi hastalıklardan kaynaklanabilir. Acil bir durumda, çocuklarda
aşağıdaki belirti ve bulgulardan herhangi biri gözlemlenebilir. Bunlar;
Davranışlarının alışılmışın dışında olması, içe kapanma, sessizlik ve uyku hâli
Çocuğun bilinç durumunun değişmesi, sesli uyaranlara cevap vermeme ya da boş
bakışların olması
Ritmik sarsıntılar (nöbet)
Nefes alıp vermede zorluk ve bunun için fazla çaba harcadığının gözlemlenmesi
Mavi, mor veya gri görünen ten rengi veya dudaklar
Ateşle birlikte boyun sertliğinin olması (Olası menenjit nedeniyle önemlidir)
Giderek artan ve geçmeyen şiddetli ağrılar,
Özellikle baş, göğüs veya karın bölgesinde derin kesikler
5 dakika boyunca basınç uygulandıktan sonra durmayan kanamalar
Vücutta geniş yer kaplayan, özellikler elleri, ayakları, kasıkları, göğsü veya yüzü
kaplayan yanıklar
Herhangi bir bilinç kaybı, devam eden ya da kötüleşen kafa karışıklığı, baş ağrısı veya
kafa travması sonrası kusma

13.1. Acil Durumlarda Yapılması Gereken İşlemler
Acil bir durum oluştuğunda;


Çocuğun sağlığının hızlıca kontrol edileceği



Gerek duyulursa 112 ya da uygun bir sağlık kurumundan yardım isteneceği
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Eğer gerekliyse ilk yardım ve temel yaşam desteği sağlanacağı.



Sonrasında aileleriyle bağlantıya geçileceği belirtilmelidir.



Her zaman polis, acil servis, ambulans servisi, zehir kontrol merkezi gibi gerekli
numaralar görünür bir yerde bulundurulmalıdır.



Her yıl ilk yardım eğitimleri tüm kurum çalışanları için tekrarlanmalıdır. (özellikle
çocuğa yönelik ilkyardım uygulamaları)



Kurumda kolay görülebilecek bir yere ilk yardım işlemleri asılmalıdır.



İlkyardım çantası tüm çocukların ulaşabileceği bir yerde olmalı ve içerisinde
eksik malzeme olmamalıdır.



Acil durumlarda kullanılmak için dolapta buz kapları bulundurulmalıdır.



İlkyardım spreyleri ya da merhemleri çocuklarda alerjik reaksiyonlara neden
olabileceği için kullanılmamalıdır. Alkol ya da antiseptik mendiller kullanmak
daha uygundur.



Kanla temas etmemek için mutlaka eldiven giyilmelidir.



İlkyardım çantası kolay ulaşılabilir bir yerde bulundurulmalı ya da oyun alanının
yakınında fermuarlı bir plastik torba içeresinde tek kullanımlık eldiven, steril gaz
bezi, sargı ve bandaj bulundurulmalıdır.

Her hangi bir yaralanma olduğunda;
* Sakin olunmalı
*Yaşamı tehdit eden bir durum olup olmadığını kontrol edilmeli ( kanama, şok ya da
boğulma gibi)
*Eğer ciddi bir yaralanma varsa 112’yi aranmalı.
*Gerekliyse temel yaşam desteği ya da ilkyardıma uygulanmalı.
*Aileyle iletişime geçilmeli
*Geliştirilmiş bir forma yapılan her şey kaydedilmelidir.
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Acil Durumlarda Yapılması Gereken İşlemler
İŞLEM

DURUM
Karın

Ağrısı

Aileye haber verin. Eğer çocuk yaralandıysa ve çocukta şiddetli kusma
veya kusmuğunda kan varsa, çocuğun rengi soluksa 112’ yi arayın. Çocuğun bir

(Ciddi)

şeyler yemesine ya da içmesine izin vermeyin
Sıyrıklar

Sıyrık olan yeri su ve sabunla yıkayın, kuruduktan sonra yapışmaz steril
bandajla kapatın. Aileyi bilgilendirin.

Boğulma

112’ yi arayın eğer çocuk zehirli gazların bulunduğu kapalı alandaysa
temiz havaya çıkarın. Çocuk nefes almıyorsa Temel Yaşam Desteği (TYD)

Nefes almama
Astım atağı

uygulayın
Çocuğun reçeteli ilacını verin (daha önce anne-babanın onayladığı
ilacı). Eğer ilaca rağmen çocuğun atağı geçmiyorsa ve çocuk soluk alıp vermede
zorlanıyorsa112’yi arayın. Eğer ilaç yoksa ve birkaç dakikada atak geçmiyorsa
aileyi arayarak ne yapılması gerektiğini sorun. Eğer çocukta ağır bir solunum
güçlüğü varsa 112’yi arayın.

Isırıklar ve böcek
sokmaları
Hayvan
Yarayı su ve sabunla yıkayın. Aileye çocuğu alıp kontrole götürmeleri
için haber verin. Eğer ısırık yarasa, tilki, rakun, kokarca ya da kışkırtılmamış kedi,
köpek ile olduysa kuduz acısından hastaneye başvurulmalıdır. Isıran hayvanın
yakalanıp gözlem altında tutulması sağlanmalıdır.

Su ve sabunla yıkayın. Aileyi bilgilendirin yada kanıyorsa sağlık
İnsan
Böcekler

merkezinin önerisini sorun.

Arı sokmasıysa eğer iğneyi çıkarmayın kırılabilir, ancak iğne görülüyor
ise tırnağınız ya da kredi kartıyla kazıyarak çıkarabilirsiniz ve soğuk uygulama
yapın. Aileyi bilgilendirin. Eğer döküntü, solukluk, güçsüzlük bulantı, kusma yada
solunum güçlüğü varsa 112’yi arayın.

Yılan

Zehir kontrol merkezini arayın. Buz uygulayın. Aileyi hemen bilgilendirin
ve sağlık kurumuna götürün.
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Solunum güçlüğü varsa 112’yi arayın.
Keneler

Aileyi bilgilendirin.
Aile izin verirse cımbızla çıkarın.
Gerekirse bir sağlık kurumuna başurun

Kanamalar(Kanın
normal

olarak

bulunduğu

içinde

kalp

damarlardan

ve

dışarıya

çıkmasına kanama denir.)

Dış
yara

(Kanın,

ağzından

dışına

vücut
çıkması

durumudur.

Bu

çıkış

kanayan damarın cinsine
ve yaranın büyüklüğüne
bağlı

olarak

değişik

derecelerde

olabilir.

Atardamar, kılcal damar
ya

da

venöz

şeklinde

kullanarak)
Eğer kanama fazla ve durmuyorsa üzerine pansuman materyalleriyle
basınç uygulayın ve 112’yi arayın.

kanama

görülebilir.

tehlikelisi

Küçük bir yaraysa gaz beziyle üzerine basınç uygulayın (eldiven

En

atardamar

kanamalarıdır.

Kan

basıncı sebebiyle fışkırır
tarzdadır. Atardamar kanı,
taşıdığı oksijen fazlalığı
sebebiyle parlak kırmızı
renktedir.)
İç

kanama

(Damardan çıkan kanın,

Eğer çocuk yaralanmış ve kusmuğunda çok miktarda kan varsa 112’yi
arayın. Aksi takdirde ailesini arayarak çocuğu doktora götürmelerini isteyin.

vücudun tabii boşluklarına
veya içi boş organlardan
birine akması hâlidir. Bu
tür kanamalar; kanamanın
şiddetine göre

değişen
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kansızlık

belirtileri

yanında,

biriken

kanın

miktarının

etkisiyle

organlarda

meydana

getireceği
veya

bozukluklar
tabii

çıkış

yollarından (ağız, burun,
makat, idrar yolu) dışarı
atılmalarıyla kendini belli
eder.)
Düşme

ya

da

çapma sonucu

Eğer çocuk hemofilikse (kanama bozukluğu hastalığı) ve eklemlerin de
bir yaralanma olduysa ailesine bilgi verin.

Çürükler

Eğer çürük yeni oluştuysa ilk 15-20 dk soğuk uygulama yapın.
Not: eğer morluk vücudun beklenmedik bir noktasındaysa istismar
açısından değerlendirin.

Yanıklar

ve

haşlamalar

Su

kabarcığı
Yanık ekstremiteyi (uzuv) soğuk su içine koyun ya da ağrısı geçene

yoksa

kadar ıslak soğuk bezle örtün(en az 15 dk)
Su

kabarcığı

Yukarıdaki işlemleri yapın su kabarcığını delmeyin. Aileye haber vererek
çocuğun tıbbi tedavi olmasını sağlayın.

varsa
Derin,

geniş

112’yi arayın

yanıklar
Soğuk su uygulamayın
Çocuğu sıcak tutmak için temiz bir örtüye örtün.
Elektrik

Güvenli bir şekilde elektrik bağlantısını kesin.
Elektrik bağlantısı kesilmeden çocuğa direk dokunmayın 112’yi arayın
Eğer gerekliyse TYD başlayın.
Aileye haber verin.
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Not:

Yanıklar

ve

haşlanmalarda

çocuk

istismarı

acısından

değerlendirme yapılmalıdır.

Diş yaralanmaları

Yaralanan kısma buz uygulayın,

yanak, dudak, dil kesikleri
Eğer kanama varsa nazikçe temiz bir gaz beziyle basınç uygulayın.

ve ısırmaları

Eğer 15 dk sonra kanama devam ediyorsa aileyi arayarak çocuğu sağlık
merkezine gönderin.
Çene

Çocuğun çenesini sabitleyin.

yaralanmaları
Çocuğun çenesinin altından bir havlu, mendil ya da kravatla bağlayın.
Aileye haber verin ve gerekliyse bir sağlık merkezine gitmesini sağlayın
Diş kırılması

Yaralı yeri ılık suyla yıkayın.
Yaralanan bölgenin dışından soğuk kompres uygulayın.
Diş parçalarını belirleyin ve bir yerde toplayın.
Hemen aileye haber vererek çocuğun diş hekimine gitmesini
sağlayın.(zaman çok önemlidir.)

Diş çıkma

Dişi bulun
Dişi suyla yıkayın ama ovuşturarak temizlemeyin
Bir bardak su ya da sütün içine dişi koyun.
Acil çocuğu diş hekimine götürün ve aileye haber verin (zaman çok
önemli)

Diş

(süt

dişinin

Temiz bir bez ya da gazlı bezi kanayan yere yerleştirin.

kaybı nedeniyle kanama)
Çocuğun bu bezi ısırarak 15 dk ağzında tutmasını sağlayın.
Buna devam edin eğer kanama durmuyorsa aileye haber vererek diş
hekimine gitmesini sağlayın.

254

Yaralar(soğuk

Eğer yara 1 haftadan daha uzun süredir devam ediyorsa aileye çocuğu

/pamukçuk)

doktor muayenesine götürmelerini söyleyin.
Çocuğun günlük ağız bakımını yapın.

Göz

Eğer göze bir kimyasal sıçradıysa gözü göz kapağını kaldırarak ılık

yaralanmaları

suyla yıkayın
Eğer lens kullanıyorsa lensi çıkarıp gözü ılık suyla en az 15 dk yıkayın.
Gözü ovuşturmayın ya da basınç uygulamayın
Göz hareketlerini azaltmak için gözü bir şekilde bandajla kapatın.
Aileye haber verip çocuğu sağlık merkezine gönderin.

Kırıklar

kol,

el,

ayak,

bacak,

Eğer yaralanan bölge şişmişse ve ağrıyorsa sabitleyin hareket
ettirmeyin.

parmak,(el ve ayak)
Aileyi arayıp çocuğu sağlık merkezine gönderin.
Boyun sırt

Çocuğu yaralandığı pozisyonda bırakın.
Güvenlik önlemlerini alın
112’yi arayın

Donma
ağrısı

soğuk

Koltuk altınıza alarak çocuğun kol, bacak, el, ayak ya da parmaklarını
ısıtın.
Avuç içlerinizle çocuğun kulaklarını ya da burnunu ısıtın.
Eğer çok daha derin bir donma varsa yaklaşık 40C lik bir suyun içine
etkilenen uzvu 20 dk koyun.
Çocukta uyku eğilimi varsa 112’yi arayın

Baş

Çocuğu yatırın

yaralanmaları
Aileye haber verin
Eğer çocuk; şiddetli baş ağrısından şikâyetçiyse
1 yaşın altındaysa

255

Burun ya da kulağından kan sızıyorsa
Seğirme ya da kasılmaları varsa
Vücudun herhangi bir bölümünü hareket ettiremiyorsa uykulu ya da
bilinçsizce kusuyorsa 112’yi arayın
Burun kanamaları

Çocuğu oturtun ve öne eğin
Boynunu sıkan giysileri gevşetin
Burun köküne basınç uygulayın

Zehirlenmeler

Zehir danışma merkezinin numarasını görünen bir yerde bulundurun
(114- ücretsiz)
Ambulans numarasını evde bulundurun (112)
Öncelikle sakin olun
Zehirlenmenin neden kaynaklandığını anlamak için çocuğun çevresinde
bulunan tüm ilaçları gözden geçirin
Çocuğu tehlikeli ortamdan uzaklaştırın
Bilinci kapalı ise nefes alıp almadığını ve nabzını kontrol edin
Hayatı tehdit eden bir durum varsa suni solunum ve kalp masajı için
hazırlanın
112’yi ararken sakin olmanız ve aşağıdaki bilgileri doğru bir şekilde
aktarmanız hayat kurtarıcı olabilir: Çocuğun o andaki bilinç durumu, ilacın tam
adı, kaç tablet veya şurup şişesinin ne kadarını içtiği, zehirlenmenin olduğu saat,
çocuğun yaşı ve tartısı
Her zehirlenmede kusturma doğru olmayabilir, Sağlık görevlilerine
sormadan hiç bir zehirlenmeyi kusturmaya çalışmayınız.

Nöbetler

Sakin olun
Çocuğu yaralanmalardan koruyun
Yan yatırın
Giysilerini gevşetin
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Çocuğun ağzına hiçbir şey koymayın
Eğer nöbet 5dk ‘dan daha uzun sürüyorsa ya da kafa yaralanması
sonucu geliştiyse 112 ‘yi arayın
Aileye haber verin.
Solunum

yolu

tıkanmaları
Bu durumda bebeğe/çocuğa dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir.
Kısmi tıkanma
(Öksürür,
alabilir,

Nefes

konuşabilir)

Tam Tıkanma
(Nefes

Bu durumda Heimlich Manevrası (=Karına bası uygulama) yapılmalıdır.

alamaz,

0 - 1 Yaş Bebeklerde Heimlich Manevrası

acı çeker, ellerini boynuna
götürür,
ağlayamaz,

konuşamaz,



rengi

Bebek kolun üstüne yüzükoyun yatırılır. Başı, başparmak ve diğer
parmaklarla boynu destekleyecek şekilde sıkıca tutularak öne doğru

morarmıştır.)

eğilir. Bebeğin başı gergin ve gövdesinden aşağı bir pozisyonda
olmalıdır. (Eğik yatırılmasının nedeni çıkacak yabancı cismin daha kolay
dışarı atılması içindir)


Bebek bu pozisyonda iken el bileğinin iç kısmıyla omuzları arası bölgeye
5 kez çok hafif olmayacak şekilde vurulur.



Bebek diğer kolun üzerine sırt üstü döndürülür, yabancı cisim çıkmış mı
bakılır görülüyorsa bir hamlede alınır.



Hala yabancı cisim çıkmadıysa 5 kez 2 parmakla göğüs kemiğinin alt
ucuna bası uygulanır. Tekrar yabancı cisim çıkmış mı diye bakılır



Bu işleme yabancı cisim çıkana kadar 5 göğüs basısı 5 sırta vurma
olarak devam edilir



Bu uygulamaları yaparken eğer bebeğin bilinci kaybolduysa bebeğe 1
solunum eklenerek işleme devam edilir. 5 kez sırta vurma, 1 solunum
ve 5 kez göğüs basısına yardım gelene( 112) kadar devam edilir.
1 - 8 Yaş Çocuklarda Heimlich Manevrası



Çocuğun arkasına geçerek onu arkasından kucaklayınız



Bir elinizi yumruk yaparak hastanın karnının üst bölümüne (göğüs
kemiğinin hemen altına yerleştiriniz), diğer elinizi de bu elinizin üzerine
koyunuz
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Ani hareketle karnın üst bölümüne, aşağıdan yukarıya doğru basınç
uygulayınız



Çocuğun boyu kısaysa boyuna uygun olarak diz çöküp uygulama yapılır.
Çocuk bilincini kaybettiyse solunumu ve dolaşımı yoksa temel yaşam
desteği verilir.
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Uygulama Soruları

Acil bir durumda ilk yapılması gereken nedir?
Acil durumlarda çocuklarda neler gözlemlenir?
Kaza sonucu süt dişi çıkmalarında neler yapılmalıdır?
Çocuklarda burun kanamaları sık görülen acil durumlardır. Bakımınız altındaki bir
çocukta travmaya bağlı burun kanaması varsa ne yapmalısınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Acil bir durum oluştuğunda; çocuğun sağlığının hızlıca kontrol edileceği, gerek
duyulursa 112 ya da uygun bir sağlık kurumundan yardım isteneceği, eğer gerekliyse ilk
yardım ve temel yaşam desteği sağlanacağı, sonrasında aileleriyle bağlantıya geçileceği
belirtilmelidir. Her zaman polis, acil servis, ambulans servisi, zehir kontrol merkezi gibi gerekli
numaralar görünür bir yerde bulundurulmalıdır. Her yıl ilk yardım eğitimleri tüm kurum
çalışanları için tekrarlanmalıdır. (özellikle çocuğa yönelik ilkyardım uygulamaları) Kurumda
kolay görülebilecek bir yere ilk yardım işlemleri asılmalıdır. İlkyardım çantası tüm çocukların
ulaşabileceği bir yerde olmalı ve içerisinde eksik malzeme olmamalıdır. Her hangi bir
yaralanma olduğunda; sakin olunmalı, yaşamı tehdit eden bir durum olup olmadığını kontrol
edilmeli ( kanama, şok ya da boğulma gibi) eğer ciddi bir yaralanma varsa 112’yi aranmalıdır.
Gerekliyse temel yaşam desteği ya da ilkyardıma uygulanmalı.
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Bölüm Soruları

1. Ciddi bir yaralanma veya hastalığın çocuğun sağlığını tehdit ettiği veya kalıcı bir hasara
neden olabileceğinin düşünüldüğü zamanlar nasıl adlandırılır?
a. İlkyardım
c. Yaralanma
b. Acil durum
d. Kaza
2. Davranışlarının alışılmışın dışında olması, içe kapanma, sessizlik ve uyku hâli, çocuğun
bilinç durumunun değişmesi, sesli uyaranlara cevap vermeme ya da boş bakışların
olması ve ritmik sarsıntılar (nöbet) hangi zamanlarda görülür?
a. İlkyardım
b. Acil durum

c. Yaralanma
d. Kaza

3. Aşağıdakilerden hangisi karın ağrısı durumunda yapılmamalıdır?
a. Çocukta ciddi bir karın yaralanması varsa 112 aranmalıdır.
b. Çocuğun rengi soluksa varsa 112 aranmalıdır.
c. Çocuk kurumdaysa ailesine haber verilmelidir.
d. Çocuğun sakinleşmesi ve rahatlaması için ılık bir şeyler içirilmelidir.
4. Böcek sokmaları özellikle kurum dışı etkinliklerde sorun yaratabilir. Özellikle arı
sokmaları çocuklar açısından ciddi sorunlar yaratmaktadır. Arı sokması durumunda
aşağıdakilerden hangisi uygulanmamalıdır?
a. İğne görülüyorsa cımbız ya da tırnakla tutularak çıkartılmalıdır.
b. Soğuk uygulama yapılmalıdır.
c. Aile bilgilendirilmelidir.
d. Çocuğun alerjisi varsa 112 aranmalıdır.
5. Kanamalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Dış kanamalar kanayan damarın cinsine ve yaranın büyüklüğüne bağlı olarak değişik
derecelerde olabilir.

b. Toplardamar kanamalarından kan basıncı sebebiyle fışkırır tarzdadır.
c. Kılcal damar kanamaları en basit kanamalardır.
d. Atardamar kanamalarında kan içeriğindeki oksijen nedeniyle parlak kırmızı renktedir.
6. Aşağıdakilerden hangisi iç kanamalarda görülür?
a. Kan içeride olduğundan kanama fark edilmez.
b. İçeride biriken kan tabi çıkış yollarından dışarı atılabilir.
c. İç kanamalar organları bozduğu için acil müdahale gerektirmez.
d. İç kanamalarda ortaya çıkan kansızlık demir ilaçlarıyla tedavi edilmelidir.
7. Diş yaralanmaları çocukluk döneminde düşme ve çarpmalara bağlı olarak görülen bir
sorundur. Diş yaralanmaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. Çıkan diş bulunarak temizlenmelidir.
b. Dişin çıktığı yer kanıyorsa bir pamukla tampon yapılmalıdır.
c. Diş bir bardak sütün içine konulmalıdır.
d. Eğer 5 dk içinde kanama durmuyorsa acile başvurulmalıdır.
8. Aşağıdakilerden hangi zehirlenme durumlarında aranır?
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a. 112
b.
c. 121
c. 118
d. 114
9. Aşağıdakilerden hangisi nöbet geçirme durumlarında yapılmamalıdır?
a. Çocuk yan yatırılmalıdır.
b. Dilini ısırmaması için ağzına bir şey konulmalıdır.
c. Giysiler gevşetilmelidir.
d. Çocuk başka yaralanmalardan korunmalıdır.
10. 0 - 1 Yaş Bebeklerde Heimlich Manevrası uygulamasından hangisi yanlıştır?
a. Bebek kolun üstüne yüzükoyun yatırılır.
b. El bileğinin iç kısmıyla omuzları arası bölgeye 5 kez çok hafif olmayacak şekilde vurulur.
c.

5 kez 2 parmakla göğüs kemiğinin alt ucuna bası uygulanır

d. Ani hareketle karnın üst bölümüne, aşağıdan yukarıya doğru yumruğumuzun alt kısmı
ile basınç uygulanır

Cevaplar
1. B
2. B
3. D
4. A
5. B
6. B
7. C
8. D
9. B
10. D
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14. Çocuk Bakım Kurumlarında Sağlık ve Güvenlik Uygulamaları
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

14.1. Sağlığı Geliştiren Okullar
14.2 Güvenli Yaşam

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Sağlığı geliştiren okulların önemi nedir?
Sağlık eğitiminde erken dönem niçin kritiktir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Sağlığı Geliştiren Okullar

Sağlık kavramanın eğitimde Metinlerin okunması ve
yer alması ile ilgili erken tekrar ile günlük olaylar
süreçlerin kavranması
üzerinden
örnekler
oluşturmak

Güvenli yaşam

Güvenlik uygulamalarındaki Metinlerin
süreçleri,
yapılması tekrarı
gerekenleri kavramak

okunması

ve
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Anahtar Kavramlar

Sağlıklı okul, güvenlik
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Giriş
Çocukların güvenliği, korunması ve bunların sağlığa etkileri, araştırmalardaki güncel
temalardır. Çocukluktaki dışsal nedenlerden kaynaklanan hastalık ve ölüm oranları, evde
güvenli uygulamaların önemi göz önüne alındığında, çocuk güvenliği çalışmalarınde çocuğun
yaşadığı çevrenin kalitesi ve onun gelişimi üzerindeki etkileri göze çarpmaktadır. Bu nedenle,
çocuk sağlığının yerel alanda teşvik edilmesi son derece önemlidir ve özellikle birinci basamak
sağlık hizmetleri bağlamında sadece sağlık çalışanları için değil çocuğun günün büyük bir
bölümünü geçirdikleri bakım merkezleri ve okullarında bu kapsamda değerlendirilmesi önem
taşımaktadır.
Bir toplumun içinde yaşayan insanların gelişimi, onların eğitimlerini, sağlık düzeylerini
ve ekonomik gelişmelerini kapsamaktadır. Özellikle yaşamın ilk yıllarını içine alan erken
çocukluk gelişimi sahip olduğu kapasite ve hızlı gelişim oranıyla öne çıkmaktadır. Erken
çocukluk döneminde verilecek olan eğitimle çocukların gelişimlerinin en başında sağlıklı
olmaları ve bütüncül bir yaklaşımla gelişim göstermeleri amaçlanmaktadır. Bununla paralel
olacak şekilde, Türkiye’de verilmekte olan okul öncesi eğitim öncelikle Milli Eğitimin genel
amaç ve temel ilkeleriyle paralellik gösterecek şekilde çocukların gelişimlerini ve olumlu
alışkanlıklarsa sahip olmalarını desteklemeyi, onları ilkokula hazırlamayı ve olumsuz
şartlardan gelen çocuklar için uygun bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, okul
öncesi döneme yapılacak bir yatırım toplumun daha sağlıklı olmasını, eğitim düzeyinin
yükselmesini, toplum içindeki uyumun gelişmesini ve tüm bunlara bağlı olarak toplumsal
sermayenin artmasını temellenmiş bir şekilde en başından sağlayabilecektir (Heckman, 2008;
2012; Nores & Barnett, 2010; Rolnick & Grunewald, 2003; Young 1996; van der Gaag 2000).
Sağlık eğitimi aracılığı ile birey potansiyelini fark etmekte, ihtiyaçlarını belirlemekte,
sağlıkla ilgili konularda söz sahibi olmakta, sağlıklı çevreler yaratılmasına katkıda
bulunmaktadır (Katz &amp; Peberdy, 1997). Erken yaşta verilen sağlık eğitimi ile sağlıklarını
korumayı ve bunu sürdürmeyi öğrenen çocuklar da sahip oldukları potansiyellerin farkına
varacaklar ve bu potansiyelleri ortaya çıkarabileceklerdir. Ayrıca, sağlıkları konusunda fikir
sahibi olan çocuklar sağlık davranışlarının nedenlerini bilecekler ve bu nedenle bu davranışları
sergilemeyi daha kolay alışkanlık hâline getirebileceklerdir. Böylelikle sağlıklı çocuklar
yetişerek sağlıklı bir toplum oluşturabileceklerdir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre sağlık eğitimini "Kişilere sağlıklı yaşam için
alınması gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya inandırmak; kendilerine sunulan
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sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya alıştırmak; sağlık durumlarını ve çevrelerini
iyileştirmek amacıyla, birey olarak ya da topluca karar aldırmaktır". Sağlık eğitiminin amacı;
bireyin ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak, sağlıklı yaşam için kişilerin sağlıklarını
korumalarını ve geliştirmelerini, tedavi olanaklarından yararlanmaları ve olumlu bir çevre
yaratmalarını sağlayacak davranış değişikliği oluşturmaktır. Bunun sonucunda sadece sağlık
eğitimi gerçekleştirilmez aynı zamanda sağlık okuryarlığıda oluşturulmuş olur. Uluslararası
literatürde daha çok kullanılan sağlık okuryazarlığı kavramı giderek ülkemizde de
yaygınlaşmaya başlamıştır. Sağlık okuryazarlığı sağlık hizmetlerine ulaşım, öz-bakım ile sağlık
hizmeti sunan ekip ve birey arasındaki etkileşim olmak üzere üç temel noktada sağlık
sonuçlarını etkilemektedir Sağlık okuryazarlığı okuma-yazma becerilerinin ötesinde sağlıklı
davranışlar, ilaçların doğru kullanımı, sağlık hizmetlerinden nasıl yararlanacağını bilmek,
aydınlatılmış onam formlarını anlamak ve imzalamak, özbakım ve hastalık yönetimi hakkında
kararlar verebilmek, evdeki tıbbi cihazları doğru kullanabilmek, bakım veren rolünü
üstelenebilmek gibi sağlık bilgilerini kavrama ve değerlendirme yetisini kapsamaktadır
Bireylerin sağlık durumu, sağlıkta eşitsizlik, maliyet artışları, sağlık bilgilerine ulaşabilme gibi
etkenler gözönüne alındığında sağlık okuryazarlığını artırmaya yönelik girişimlerin
planlanması ve uygulanması önem kazanmaktadır. Bu amaçla erken yaşta yapılacak
müdahalelerle hem sağlık okuryazarlığına katkı sağlanacak hem de bireylerin sağlıklarının
gelişmesi sağlanacaktır.

14.1. Sağlığı Geliştiren Okullar
Sağlık eğitimi, birey ve toplumların kontrol edebilecekleri sağlık davranışlarıyla ilgili
iken, sağlığı geliştirme uygulamaları ise bireyin kendisinin dışındaki bireylerin sağlıkları için
riskli olabilecek olan davranışları değiştirmeye yönelik yapısal, ekonomik ve kanunsal
düzenlemeleri de içermektedir (Butler, 2001; Özvarış, 2001).
1980’lerde ciddi boyutta vurgulanmaya başlayan sağlığı geliştirme kavramı sağlığı
geliştiren okul kavramının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Sağlığın geliştirilmesi kavramı detaylı
bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü tarafından geliştirilen bir raporda ele alınmıştır. Bu raporu
1986 yılında Kanada’da gerçekleştirilen Ottawa Bildirgesi (Sözleşmesi) izlemiştir. Ottawa
Bildirgesi’nde sağlığın geliştirilmesi amacıyla bir takım stratejiler belirlenmiştir. Bu stratejiler
şunlardır; (1) sağlığa ilişkin bir toplum politikasının oluşturulması, (2) sağlığı destekleyici bir
çevrenin oluşturulması, (3) sağlık ve sağlığı geliştirme ile ilgili faaliyetlere toplum katılımının
desteklenmesi, (4) sağlık bağlamında bireysel becerilerin geliştirilmesi ve (5) sağlık
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hizmetlerinin yeni ihtiyaçlara göre düzenlenmesidir (Özvarış, 2001). Bu yaklaşımla, sağlıklı
kentler, sağlığı geliştiren okullar ve sağlıklı işyerleri projeleri Dünya Sağlık Örgütü tarafından
oluşturulmaya başlanmıştır (Katz & Peberdy, 1997). Bu değişiklikler bağlamında, okullar
sağlığı geliştiren temel ortamlardan biri olarak kullanılmaya başlanmıştır. Okullarda ele alınan
sağlığı geliştirme kavramı ile sadece çocukların sağlık eğitimi almaları değil, tüm toplumun
sağlığını geliştirmek adına okullar tarafından yürütülebilecek tüm uygulamalar göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu noktadan hareketle, Avrupa ‘Sağlığı Geliştiren Okullar Ağı Projesi’ni
geliştirmiştir (Alkan, Ertem, Hatemoğlu, Hülür & Mollahaliloğlu, 2005).
Sağlığı geliştiren okul kavramı okuldaki tüm bireylerin sağlıklı bir yaşam tarzı elde
etmesini amaçlamaktadır. Bu durum, sağlığı geliştiren sosyal çevre, fiziksel çevre ve güvenlik
önlemlerine dikkat gösterilmesini gerektirmektedir (DSÖ, 1998). Okulu sağlıklı bir yer yapmak
için sağlık ve eğitim görevlilerini, öğretmenleri, öğretmen birliklerini, öğrencileri, aileleri,
sağlık sağlayıcılarını ve toplum liderlerini birleştirmektedir. Okul fiziksel sorunlarla
uğraşmanın yanı sıra çocukların ve personelin sosyal ve ruhsal sağlığı geliştirmek için de çaba
sarf etmeli ve sağlıklı bir çevre sağlamak için sağlık eğitimini ve okul sağlık servislerini projeler
veya sosyal yardımlar ile desteklemeye çalışmalıdır. Personel sağlığını geliştirme, beslenme ve
yiyecek güvenliği programları, fiziksel eğitim ve boş zaman etkinliği gibi faaliyetler ile sağlığı
geliştirme için fırsatlar yaratılabilir (DSÖ, 2011).

14.2. Güvenli Yaşam
Çocuk sağlığına odaklanan eylemler sadece hayatta kalmakla değil aynı zamanda
kişinin bütünsel gelişimi ile de ilişkilendirilmelidir. Çocuk bakımı, özellikle yaşamın ilk
yıllarında, sağlıklı bir şekilde büyümeleri ve gelişmeleri, fiziksel olarak sağlıklı olmaları,
duygusal olarak güvenli olmaları ve sosyal konular olarak saygı görmeleri için esastır. Büyüme
ve gelişme sürecinde, fiziksel ve duygusal sağlığın birlikte önemini kabul etmek temeldir.
Aileler bebeklerinin/çocuklarının sağlıklı olmasını isterler. Çocuklarının hastalanması
ve bu durumlarda neler yapılması gerektiğini bilmemek, kurumda yapılacak uygulamaları ve
kurum sağlık politikalarını bilmemek onlarda kaygı oluşturmaktadır. Bu nedenle kurumların
sağlık politikalarının oluşturulması ve kurum çalışanlarının temel sağlık bilgilerine sahip
olması büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda;


Kurumdaki çocukların sağlık öyküleri ve bağışıklanmaları



Kurum çalışanlarının sağlık öyküleri ve bağışıklanmaları
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Hastalıkları önleme Bildirilmesi zorunlu hastalıkları bildirme



Acil hastalıklar ya da yaralanma işlemleri



Özel gereksinimi olan çocuklar



İlaç uygulamaları



Evden getirilen besinler/beslenmeler denetlenmesi gereken konulardandır.

Ancak kurumlardaki bu güvenlik önlemlerinin yanı sıra okul güvenliği de önem taşımaktadır.
Okul güvenliği; öğrenciler, çalışanlar ve diğer paydaşlar olan veli ve ziyaretçilerin okul çevresi
ortamında güvende olmaları, kendilerini fiziksel, psikolojik ve sosyal bakımdan özgür
hissetmeleri olarak tanımlanmaktadır. Okul güvenliği yalnızca okul ortamının güvenliği ile
sınırlı değildir. Okul güvenliğinin kapsamı ve boyutları; çocuğun ya da diğer okul personelinin
okula gitmek amacıyla evinden ayrılması anından başlayarak tekrar evine gelinceye kadarki
tüm aşamaları içerir.
Okullarda etkili öğrenmenin gerçekleştirilmesi ve öğrencilerin kendi potansiyellerini
geliştirebilmeleri için, okulun öğrenci ve öğretmenler açısından güvenli bir yer olması gerekir.
Öğretmenler ve öğrencilerin güvenli ortamlarda öğretme ve öğrenme alanlarında olması
önemlidir. Öğrenciler güvenlik endişesi taşırsa öğrenmeye yoğunlaşamazlar. Öyleyse okulların
güvenli hâle getirilmesi önemli bir zorunluluktur.
Bir okulun güvenli olup olmadığını belirlemek kolay değildir. Güvenlik pek çok faktörden
etkilenir. Ancak okullarda güvenliğe ilişkin istatistiksel göstergelerden ve hükümet ve sivil
toplum örgütlerinin raporlarından bazı sonuçlar çıkarmak ve buna göre değerlendirmeler
yapmak mümkündür. Güvenli bir okulun nitelikleri incelendiğinde:
1. Okulda güçlü bir liderlik, kendini işine adamış öğretmen kadrosu, üst düzeyde veli ve
toplumsal katılım vardır ve programların seçilmesinde öğrencilerin görüşleri dikkate alınır.
2. Okulun fiziksel düzenlemeleri güvenlidir.
3. Sorunları önlemeye ve okul güvenliğini devam ettirmeye yönelik politikalar tutarlı ve
devamlı olarak uygulanmaktadır.
4. Okul güvenliğine ilişkin önleyici programlar öğrenci özellikleri dikkate alınarak
belirlenmektedir.
5. Okul güvenliğine ilişkin önlem ve politikalar gözlenebilir yaklaşımlara dayanmaktadır.
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6. Öğretmen ve diğer çalışanlar okul güvenliğine ilişkin programları uygulama konusunda
sürekli eğitilmekte ve desteklenmektedir.
7. Okul güvenliğine ilişkin önlemler ve programlar sürekli gözlemlenmekte ve
değerlendirilmektedir.
Gelişmiş ülkelerde okulların güvenliğini belirlemeye yönelik olarak standartlar belirlenmiştir.
Küçük çocuklar tehlikeyi anlayamazlar. Onlara tehlike hakkında bilgi vermek önemlidir, ancak
onları güvende tutmak için yeterli değildir. Riskli bir durumda ne olabileceği ya da ne yapılması
gerektiği konusunda önceden düşünemezler. Yetişkin gözetimi her zaman en iyisidir. Çocukları
güvende tutmanın en iyi yolu onları iyi denetlemektir. Okulun, sınıfın, bahçenin ve diğer
ortamların güvenli olduğundan emin olmak da önemlidir. Güvenlik gereksinimleri açık hava
güvenliği (dış güvenlik) ile bina güvenliği ve sınıf güvenliği olarak iki başlıkta incelenebilir.
Bu iki başlıkta da güvenliği sağlamak adına aşağıdaki maddelerin kontrolü mutlaka
yapılmalıdır.


Güvenlik



Kapılar



Pencereler



Yerler



Zemin/Döşeme



Tavanlar



Depolar



Ekipman



Etkinlikler



Kaynaklar



Isıtma



Aydınlatma



Elektrikli Aletler



Mutfak Alanı



Hiyjen



Yangın
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Uygulama Soruları

Sağlığı geliştiren okullar neyi amaçlamaktadır?
Sınıf içi güvenliği sağlamak adına yapılması gereken kontroller nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık eğitimi, birey ve toplumların kontrol edebilecekleri sağlık davranışlarıyla ilgili
iken, sağlığı geliştirme uygulamaları ise bireyin kendisinin dışındaki bireylerin sağlıkları için
riskli olabilecek olan davranışları değiştirmeye yönelik yapısal, ekonomik ve kanunsal
düzenlemeleri de içermektedir. Sağlığı geliştiren okul kavramı okuldaki tüm bireylerin sağlıklı
bir yaşam tarzı elde etmesini amaçlamaktadır. Bu durum, sağlığı geliştiren sosyal çevre, fiziksel
çevre ve güvenlik önlemlerine dikkat gösterilmesini gerektirmektedir. Okulu sağlıklı bir yer
yapmak için sağlık ve eğitim görevlilerini, öğretmenleri, öğretmen birliklerini, öğrencileri,
aileleri, sağlık sağlayıcılarını ve toplum liderlerini birleştirmektedir. Kurumların sağlık
politikalarının oluşturulması ve kurum çalışanlarının temel sağlık bilgilerine sahip olması
büyük önem taşımaktadır. Güvenlik gereksinimleri açık hava güvenliği (dış güvenlik) ile bina
güvenliği ve sınıf güvenliği olarak iki başlıkta incelenebilir.
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Bölüm Soruları
1.

Kişilere sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetmeye ve uygulamaya
inandırmak; kendilerine sunulan sağlık hizmetlerini doğru olarak kullanmaya
alıştırmak; sağlık durumlarını ve çevrelerini iyileştirmek amacıyla, birey olarak ya da
topluca karar aldırmak aşağıdakilerden hangisidir ?

2.

a.

Sağlık eğitimi

c. Sağlık okuryazarlığı

b.

Sağlığı geliştirme

d. Güvenli yaşam

Sağlıklı

davranışlar, ilaçların

doğru

kullanımı, sağlık hizmetlerinden nasıl

yararlanacağını bilmek, aydınlatılmış onam formlarını anlamak ve imzalamak, özbakım
ve hastalık yönetimi hakkında kararlar verebilmek, evdeki tıbbi cihazları doğru
kullanabilmek, bakım veren rolünü üstelenebilmek gibi sağlık bilgilerini kavrama ve
değerlendirme yetisi aşağıdakilerden hangisidir?

3.

a.

Sağlık eğitimi

c. Sağlık okuryazarlığı

b.

Sağlığı geliştirme

d. Sağlık planlaması

Bireyin kendisinin dışındaki bireylerin sağlıkları için riskli olabilecek olan davranışları
değiştirmeye

yönelik

yapısal,

ekonomik

ve

kanunsal

düzenlemeler

hangi

uygulamalarda yer almaktadır?

4.

a.

Sağlık eğitimi

c. Sağlık okuryazarlığı

b.

Sağlığı geliştirme

d. Sağlık planlaması

Sağlığı geliştiren okul kavramının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tüm bireylerin sağlıklı yaşam tarzı edinmeleri
b. Evdeki tıbbi cihazları kullanmayı öğretmek
c.

Hastalık yönetimini öğretmek

d. Sağlık hizmetlerini tanıtmak
5.

Aşağıdakilerden hangisi sağlığı geliştiren okullar için geçerli değildir?
a.

Okul fiziksel sorunlarla uğraşmak

b.

Çocukların ve personelin sosyal ve ruhsal sağlığı geliştirmek

c.

Okul sağlık servislerini projeler veya sosyal yardımlar ile desteklemeye
çalışmak

d.
6.

Personele sağlık bakım hizmeti sunmak

Kurumların sağlık politikaları oluşturulurken aşağıdakilerden hangisi bu listede yer
almamaktadır?
a. Çocuklar ve ailelerinin sağlık öyküleri
b. Çalışanların sağlık öyküleri
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c.

Bildirilmesi zorunlu hastalıklar

d. İlaç uygulamaları
7. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir okulun nitelikleri arasında değildir?
a. Güvenliğe yönelik önleyici programlar geliştirmektedirler.
b.

Öğretmen ve diğer çalışanlar okul güvenliğine ilişkin programları uygulama
konusunda sürekli eğitilmekte ve desteklenmektedir.

c. Okul güvenliğine ilişkin önlem ve politikalar gözlenebilir yaklaşımlara
dayanmaktadır.
d. Okul güvenlik standartları yoktur.
8. Küçük çocuklar için riskli durumların tanımlanmasında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Küçük çocuklar tehlike hakkında bilgilendirilmelidir.
b. Küçük çocuklar tehlikelerin farkındadırlar.
c.

Yetişkin gözetimi en iyi risk korumasıdır.

d. Riskli durumları kestiremezler.
9. Kurumlarda güvenlik gereksinimleri açık hava güvenliği (dış güvenlik) ile bina güvenliği

ve sınıf güvenliği olarak iki başlıkta incelenebilir. Aşağıdakilerden hangisi sadece dış
güvenlik başlıklarındandır?
a. Kapılar

c. Zemin döşemeler

b. Ekipmanlar

d. Güvenlik

10. Kurumlarda

güvenlik gereksinimleri açık hava güvenliği (dış güvenlik) ile bina

güvenliği ve sınıf güvenliği olarak iki başlıkta incelenebilir. Aşağıdakilerden hangisi
sadece iç güvenlik başlıklarındandır?
a. Bahçe ekipmanları

c. Oyun parkları

b. Isıtma

d. Aydınlatma

Cevaplar
1. A
2. C
3. B
4. A
5. D
6. A
7. D
8. B
9. D
10. B
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