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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Düşününüz.
2)

Çocuğun tanımı ve özelliklerine ilişkin sorulabilecek sorular nelerdir?

Çocuk ve erişkin arasındaki farkları nasıl açıklarsınız?

3)
Tarihsel süreç içinde çocuk ve çocuk haklarının gelişiminde neler olmuş, hangi
bildirgeler yayınlanmıştır? Düşününüz.
4)

Temel Sağlık Hizmetleri kavramı nedir? Düşününüz

5)

TSH’ne göre örgütlenme ilkelerini nasıl açıklarsınız?

6)

Çocuk Hakları Bildirgesi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşününüz

7)
Geleneksel tıbbi bakım anlayışı ile TSH anlayışı arasındaki başlıca farklar
nelerdir? Düşününüz
8)
Birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlar ve bu kurumlarda çalışan
görevliler kimlerdir? Düşününüz
9)
Düşününüz

Koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında çocuğa verilen hizmetler nelerdir?

10)
Sağlık Bakanlığının ülkemizde uyguladığı Ana-Çocuk Sağlığı Programları
nelerdir? Düşününüz
11)
TNSA verilerine göre ülkemizde yenidoğan, bebek ve beş yaş altı ölüm
oranları nedir? Dünyadaki ortalamalar ile karşılaştırınız.
12)

Çocuk Sağlığı İzlemi nedir? Nasıl uygulanır?

13)

Çocuk hemşiresinin özelliklerini nasıl sıralarsınız? Düşününüz

14)
Çocuk hemşireliğinde aile merkezli bakım kavramını nasıl açıklarsınız? İçinde
hangi özellikleri barındırmaktadır?
15)
Çocukların yaş gruplarına göre hastaneye yatmaya karşı gösterdiği tepkiler
nelerdir, hemşirelik yaklaşımında dikkat edilecek özellikler nelerdir? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çocuk tanımı ve
özellikleri

Çocuk ve erişkin arasındaki
farkları değerlendirebilmek

Okuyarak / Uygulayarak

Tarihsel süreç içinde
çocuk ve çocuk hakları

Çocuğun geçmişte ve
günümüzdeki durumunu ve
haklarını öğrenmek ve
değerlendirebilmek

Okuyarak / Uygulayarak/
Araştırarak

Temel Sağlık Hizmetleri

Temel Sağlık Hizmetlerini
değerlendirebilmek

Okuyarak / Uygulayarak/
Araştırarak

Sağlık hizmetlerinin
yapılanması

Sağlık hizmetlerinin
yapılanmasını
değerlendirebilmek

Okuyarak / Uygulayarak/
Araştırarak

Dünyada ve Türkiye’de
çocuk sağlığı
göstergeleri

Dünyada ve Türkiye’de
çocuk sağlığı göstergelerini
değerlendirebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çocuk Sağlığı İzlemi

Çocuk Sağlığı İzlemini
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak//
Araştırarak

Çocuk hemşireliği

Çocuk hemşireliğini
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak//
Araştırarak

Çocuk hemşireliğinde
Aile Merkezli Bakım

Çocuk hemşireliğinde Aile
Merkezli Bakımı
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak//
Araştırarak

Hospitalizasyon

Yaş gruplarına göre
hospitalizasyonu
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak//
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Çocuk



Tarihsel süreç



Çocuk hakları



Çocuk Hakları Bildirgesi



Alma- Ata Bildirgesi



GOBİ-FFF Hedefleri



Sağlık hizmetleri



Yapılanma



Temel Sağlık Hizmetleri



Çocuk Sağlığı Hizmetleri



Yenidoğan ölüm oranı



Bebek ölüm oranı



Beş yaş altı ölüm oranı



Çocuk Sağlığı İzlemi



Çocuk hemşireliği



Roller



Aile Merkezli Bakım



Hospitalizasyon
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ÇOCUK
SAĞLIĞI
HEMŞİRELİĞİNE GİRİŞ
1.

VE

HASTALIKLARI

Çocuk, bebeklik ve ergenlik çağı arasında bulunan insan olup, fizyolojik ve bilişsel
yönlerden immatür, ancak gelişen bir canlıdır. Anatomik, fizyolojik, hastalıkları ve hastalığa
karşı davranışları yönleriyle erişkinden farklıdır. Geçmiş dönemlerde çocuğa gereken değer
verilmezken, geçmişten günümüze çocuk hakları, sağlık hizmetlerinin yapılanması ve
Temel Sağlık Hizmetleri olumlu ilerlemeler kaydetmiştir. Ülkemizde Çocuk Sağlığı
Hizmetlerindeki gelişmelerle yenidoğan, bebek ve beş yaş altı ölüm oranları azalmış,
dünya ortalamalarının altına inmiştir. Çocuk Sağlığı İzlemi; uygulama sırası, izlem aralıkları
ve izlem basamakları doğrultusunda gerçekleştirilmelidir.
Çocuk hemşireliği çocuk alanında özelleşmiş hemşirelerin çalıştığı bir alan olup,
çocuk hemşiresi yaş gruplarına özgü çocuğu hastaneye kabul eden ve uygun bakımı
profesyonel hemşirelik rolleri doğrultusunda ve aile merkezli bakım çerçevesinde
verebilen kişidir.
Bölüm içinde; çocuk sağlığı ve hastalıkları hemşireliğine giriş, tarihsel süreç içinde
çocuk ve çocuk hakları, dünyada ve ülkemizde çocuk sağlığının durumu, çocuk sağlığı izlemi,
çocuk hemşireliği, aile merkezli bakım ve hospitalizasyon yer alacaktır.

1.1. Çocuk Tanımı ve Özellikleri
Sözlük anlamı: Bebeklik ve ergenlik çağı arasında bulunan insan demektir. Ergenlik
süresi kızlarda 18 yaş, erkeklerde 20 yaşa kadar olan dönemdir. 1990’da yapılan Çocuk
Haklarına Dair Sözleşme’ ye göre ise 18 yaşına kadar her insan çocuk sayılır.
Çocuğun Özellikleri: Çocuk fizyolojik ve bilişsel yönlerden immatür, ancak gelişen
bir canlıdır, erişkinin minyatürü değildir. Benlik kavramı, baş etme becerileri ve sosyal
davranışları tam gelişmemiştir. Hastalığa fiziksel, bilişsel ve duygusal tepkileri içinde
bulunduğu gelişim dönemine göre değişir. İmmatürlüğü nedeniyle sağlığının sürdürülmesi ve
restore edilmesi için erişkin savunuculuğunu/ sözcülüğünü gerektirir. Bir sistem olarak aileyi
etkileyen her şey, çocuğu da etkiler. Çocuğun erişkinden farklılıkları;

1.1.1. Çocuk ve Erişkin Arasındaki Farklar
Anatomik Farklılıkları

Burun - boğaz boşluğu ile orta kulak arasındaki eustachi borusu düze yakın ve
kısadır. Özellikle sırt üstü beslenen ve yatan bebeklerde nezle, orta kulak İltihabı gelişebilir.


Baş kemikleri yumuşaktır.



Fontaneller açıktır.



Baş travmalarında intrakranial kanama riski vardır.
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Kafatası kırıkları ilk aylarda nadirdir.



Kardia sfenkteri gevşek, kusma sıktır.



Diş çıkarma, heyecan sıklıkla kusmaya neden olur.

Fizyolojik Farklılıkları


Vücut ısısı kolay yükselir.



Yüksek ateşte konvülsiyon geçirir.



Enfeksiyona rağmen preterm ve yenidoğanda ateş yoktur.



Yenidoğan ve süt çocuğunun asit baz dengesi çabuk bozulur.



Dehidratasyon ve asidoza eğilimi vardır.

Hastalığa Karşı Davranış Farklılıkları


Şikâyetini söyleyemez.



Hareketli bir çocuk hasta iken sakinleşir.



Oyuna isteksizlik, hareketsizlik ve durgunluk hastalık işareti olabilir.

Hastalık Yönüyle Farklılıklar


Konjenital anomaliler yenidoğanda görülür.



Rh uyuşmazlığı yenidoğanda görülür.



Doğum travmaları yenidoğanda görülür.



Çocukluk çağı enfeksiyonları, zehirlenmeler ve yanıklar sık görülür.



Lösemi, habis hastalıklar yetişkinlere oranla çocuklarda daha azdır

1.2. Tarihsel Süreç İçinde Çocuk ve Çocuk Hakları
İlk Çağlar (M.Ö. 3000 Yılları): Yazılı kayıtlar olmadığı için bu döneme özgü çok az
şey bilinmektedir. Bu dönemde defektli doğan bebekler, zayıf ve güçsüz bebekler, yılın
istenmeyen bir zamanında doğan bebekler, istenmeyen cinsiyetteki bebekler ölüme terk
ediliyordu.
Eski Medeniyetler (M.Ö. 3000 - M.S. 500 Yılları): Eski kültürlerde aile
büyüklüğünü sınırlamak ve defektli çocukları elimine etmek için küçük çocukların
öldürülmesi görüşü geniş ölçüde kabul görüyordu. Roma yasalarına göre baba, çocuklarını
öldürme, cezalandırma, hapsetme yetkisine sahipti.
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İslamiyetten önce de Arap toplumlarında kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu.
Daha sonra islamiyetin ve hiristiyanlığın yayılması, insan yaşamının kutsallığına ilişkin yeni
felsefenin gelişmesinde önemli rol oynadı.
Bu dönemde uygulamalar hem tıbbi bilgi hem de büyüye dayanıyordu. Çin’de ve
Hindistan’da ilk defa çiçek aşısının uygulandığı görülmektedir. Çinde hipertermi ve
konvulsiyonların tedavisinde bitkilerin kullanıldığı bilinmektedir. Celsus, ilk defa çocukların
yetişkinlerden farklı bir tedaviye ihtiyacı olduğunu açıklamıştır.
Ortaçağ (M.S. 450 – 1350): Ortaçağda bulaşıcı hastalıklar çok yaygındı ve bundan en
çok etkilenen grup çocuklar oluyordu. Hijyen bilgisinin eksikliği ve bakım koşullarının
kötülüğü nedeniyle ölüm oranları yüksekti. Bulaşıcı hastalıkların yaygın olması nedeniyle ilk
kez gemiler Akdeniz’e girmeden önce 40 gün bekletilerek karantina uygulanmıştır.
Rönesans ve Modern Çağın Başlangıcı (M.S. 1350 – 1800): Kağıdın bulunması ve
kullanılması ile bilgi paylaşımı hızlandı. 16. yy İngiliz pediatrist Thomas Phaer ve Alman
Felix Wurtz’ün ilk iki tıp kitabı pediatrideki uygulamaları büyük ölçüde etkiledi.
Endüstri devriminin gerçekleşmesi ile birlikte çocukların düşük ücretli ve çok güç
koşullarda çalıştırılması gündeme geldi. Buna bağlı olarak kazalar, hastalıklar ve ölüm çok
yaygındı. Çocukları koruyan herhangi bir yasa yoktu. Bu dönemde çalışan çocukların
sağlığını koruma ve çalışma şartlarını iyileştirmek için ‘Çocuklar İçin Savaşım’ hareketi
başladı. Özel sektörlerin artması bu programın yürütülmesi için bir engeldi. Özellikle gönüllü
organizasyonlar / özel sektör katılımı (Rotary Club, Lions Club vb) sağlığı bozulan çocuklar
ve yetişkinler için çalıştı.
Modern Çağlardan Günümüze (M.S. 1800- …): Hastalıkların tedavisinde, bilimsel
ve sosyal gelişmelere paralel olarak bilimsel bilgiler hızla yayıldı ve hümanistik düşünce
yerleşti. 1900 yılında çocuk hareketi ve çocuklara yeterli sağlık bakımı kapsamında ilk
‘Ulusal Çalışan Çocuk Komitesi’ Alabama’da kuruldu. Okul sağlığından sorumlu eğitim
hareketi başlatıldı. 1908 yılında ilk ‘Çocuk Hijyeni Bürosu’ kuruldu.
1909 yılında Amerika ‘Yeni Doğan Ölümlerini Önleme Derneği’ kurdu. Dernek
üyeleri yenidoğan bebeği olan annelerin evlerine düzenli ziyaretler yaptı. Yenidoğanın bakımı
ve ishalden korunma önlemlerini öğrettiler. Çocuklara ağırlık ve boylarına göre çalışma
belgesi verilmeye başlandı.
Halk sağlığı kavramının gelişmesine paralel olarak sanitasyon önlemleri, aşı
programları, çocuk istismarı, çocukların evlat edinmelerini düzenleyen yasalar ve ana-çocuk
sağlığı merkezleri açılması söz konusu oldu. 19. yy’da artık çocuğun yetişkinlerden farklı
gereksinimleri olduğu kabul edildi. 1912 yılında Amerika’da çocuk bürosu kuruldu. 1920
yılında Cenevre’de ‘Uluslararası Çocuk Esirgeme Birliği’ kuruldu. 1924 yılında Milletler
Cemiyeti, Uluslararası Çocuk Refahı Birliği tarafından hazırlanan ‘Çocuk Hakları Cenevre
Bildirgesi’ ni kabul etti. Tablo 1’de Çocuk Haklarının Tarihsel Kronolojisi verilmiştir.
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Tablo 1: Çocuk Haklarının Tarihsel Kronolojisi
Yıl

Olay

1924

Genevre Çocuk Hakları Bildirgesi

1945

BM’in Kurulması

1946

BM ‘re Bağlı UNİCEF’in Kurulması

1948

DSÖ’nün Kurulması

1959

Çocuk Hakları Bildirgesi

1977

2000 Yılında Herkes Için Sağlık Hedefleri

1978

Alma- Ata Bildirgesi, Temel Sağlık Hizmetleri

1979

BM Uluslararası Çocuk Yılı

1980’li yıllarda

GOBİ-FFF Hedefleri

1989

Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

1990

BM Çocuk Zirvesi

1995

DSÖ 2020 Yılına Kadar Herkese Sağlık

1999

İvedi Eylem Sözleşmesi – ILO

2000

Bin Yıl Kalkınma Hedefleri

2002

BM’de Çocuklar Için Özel Oturum Zirvesi ve 2010 Hedefleri

2000 sonrası

21. Yüzyılda Herkes Için Sağlık: 21 Hedef
(MEB, 2013; DPT, 2005)

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945) antibiyotik ile tanışma dönemi oldu. Antibiyotikler
‘mucize ilaç’ olarak nitelendirildi ve çocuk ölümlerini o dönemde çok azalttı. Özellikle
pnömoni ve dizanteriden çocuk ölümlerini önemli ölçüde önledi.
1945 yılında ‘Birleşmiş Milletler Örgütü’ kuruldu. 1946 yılında Dünya çocuklarının
durumunu iyileştirmek amacıyla BM’ye bağlı ‘Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara
Yardım Fonu (UNİCEF)’ kuruldu. 1948 yılında Birleşmiş Milletlere bağlı olarak ‘Dünya
Sağlık Örgütü (DSÖ)’ kuruldu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ‘İnsan Hakları Evrensel
Bildirgesi’ ni kabul etti. Ancak Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesinde çocuk hak ve
özgürlüklerine yeterince değinilmediğinden BM genel kurulunda çocuklara özgü ayrı
çalışmalar başlatıldı. Paris’te Uluslararası Çocuk Merkezi kuruldu.
1940-1959 yılları arasında beyaz sarayda çocuklar için demokrasi konferansı yapıldı.
Acil anne-yeni doğan bakım programı gerçekleştirildi. Polio vaccine aşısı bulundu. Mental
bozukluğu olan çocukların eğitimine önem verildi. İlk çiçek aşısı Edward Jenner tarafından
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geliştirildi. 1959 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 10 madde olarak hazırlanan
‘Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi’ni kabul etti. Bu Bildirge, çocuklarla ilgili bir dizi
evrensel standardı ayrı bir belgede bir araya getiren ve çocuk haklarını yasal bir zorunluluk
olarak tanıyan ilk uluslararası insan halkları belgesidir. 1977 yılında Dünya Sağlık
Assemblesi yapıldı ve ‘2000 Yılına Kadar Herkes İçin Sağlık Hedefleri’ başlığı altında 38
hedef belirlendi. Hedeflerin amacı sağlıklı yaşam biçiminin benimsenmesi, bu konuda
ilişkilerin güçlendirilmesi ve insanların bireysel ya da toplumsal sağlıkla ilgilenmesinin
sağlanmasıdır.
1978 yılında Kazakistan’ın o zamanki başkenti olan Alma-Ata’da DSÖ ve UNİCEF
(United Nations International Children's Emergency Fund - Birleşmiş Milletler Uluslararası
Çocuklara Acil Yardım Fonu) tarafından düzenlenen ve kabul edilen ‘Temel Sağlık
Hizmetleri (TSH) Bildirgesi’ yayınlandı.

1.2.1. Temel Sağlık Hizmetleri ve Çocuk Hakları
1.2.1.1. Temel Sağlık Hizmetleri
Günümüzdeki sağlık hizmeti anlayışı 1978 yılında Alma-Ata’da hemen hemen tüm
ülkelerin ve ilgili uluslararası kuruluşların katılımıyla toplanan ‘Temel Sağlık Hizmetleri
Konferansı’nda tartışıldı ve şekillendirildi.
Alma-Ata Bildirgesi’nde verilen tanıma göre TSH; bir toplumdaki birey ve ailelerin
geneli tarafından kabul edilecek yollardan, onların tam olarak katılımları ile ülke ve toplumca
karşılanabilir bir harcama karşılığında onlara götürülen esas sağlık hizmetidir. TSH, ülkenin
sağlık hizmetlerinin çekirdeğini oluşturmakta olup, genel anlamda toplumsal ve ekonomik
kalkınmanın vazgeçilmez parçasıdır. TSH, ulusal sağlık sisteminin, insanların yaşadığı ve
çalıştığı yerlerin, mümkün olduğu kadar yakınına götürülmüş, bireylerin, ailelerin ve
toplumun ilk başvuru yeri olan sağlık hizmeti zincirinin birinci halkasını oluşturur
Temel Sağlık Hizmetleri’nin 4 önemli kapsamı vardır. 1. TSH, sağlık hizmetlerinin
genelini ilgilendiren bir görüştür. 2. TSH, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesinde anahtardır. 3.
TSH, sağlık hizmetlerinin ilk basamağıdır. 4. TSH, bir faaliyetler grubudur.
TSH felsefesinin temelinde; sosyal eşitlik (sağlık doğuştan kazanılmış bir haktır), öz
sorumluluk (herkes kendi sağlığının değerini bilmeli ve sorumlu olmalıdır), sağlık hizmetleri
boyutu (sektörler arasında eş güdüm gereklidir) ve uluslararası dayanışma (sağlık bir dünya
ve insanlık sorunudur) vardır.

1.2.1.2. TSH’ne Göre Örgütlenme İlkeleri
Toplum, sağlık hizmetlerine katılmalıdır. Sağlık hizmetleri değişik meslek üyelerinden
oluşan bir ekip tarafından verilmelidir. Bu ekipte sağlıklı/hasta birey ve ailesi merkezde;
etrafında hekim, hemşire, eczacı, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, psikolog ve
fizyoterapistler olmalıdır. Toplum içinde, halkın ‘ilk başvuruları’ için hizmet birimleri
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kurulmalıdır. Sağlık örgütlenmesi içinde kademeli bir hasta sevk sistemi işletilmelidir.
Korunma, tedavi, rehabilitasyon ve sağlığı geliştirici hizmetler birlikte bir bütün olarak ele
alınmalıdır. Hizmetler sürekli olmalıdır. Sağlık yönünden risk altındakileri belirlemek için
evlere ve iş yerlerine kadar uzanan bir sistem oluşturulmalıdır. Hizmet modeli, kişilerin kendi
sağlıklarından sorumlu olmalarını destekler biçimde olmalıdır. Hizmet modeli o ülkenin
toplumuna ve koşullarına uygun olmalıdır. Geleneksel tıbbi bakım anlayışı ile TSH anlayışı
arasındaki başlıca farklar Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Geleneksel Tıbbi Bakım Anlayışı ile TSH Anlayışı Arasındaki Başlıca Farklar
Geleneksel Tıbbi Bakım
– Hastalık tedavisi
– Hastaya hizmet
– Belirli sorunlara ağırlık
– Hekim ağırlıklı hizmet
– Uzman kullanımına ağırlık
– Pasif toplum
– Yalnızca sağlık sektörü

TSH
– Sağlığın korunup geliştirilmesi
– Herkese sürekli hizmet
– Geniş boyutlu hizmet
– Ekip anlayışı
– Genel pratisyenlere ağırlık
– Toplumun katılımı
– Sektörler arası işbirliği

1.2.1.3. TSH Kapsamında Çocuk Haklarına Yönelik Faaliyetler
Alma-Ata Bildirgesi’nde TSH’ni içeren 8 faaliyet, ‘en az bakım - minimal care’
kavramı kapsamında benimsenmiş olup, her ülke bu faaliyetleri kesinlikle yapmak
zorundadır. Bunlar; halkın sağlık eğitimi, beslenme durumunun geliştirilmesi, çevre sağlığı ve
temiz su sağlanması, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, bağışıklama, endemik hastalıkların
kontrolü, sık görülen hastalık ve yaralanmaların uygun tedavisi ile temel ilaçların
sağlanmasıdır.
1979 yılı Birleşmiş Milletler tarafından ‘Uluslararası (Dünya) Çocuk Yılı’ ilan edildi
ve Çocuk Hakları Bildirgesinin Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesine dönüştürme
hazırlıkları başlatıldı.
TSH kavramı yetişkinlerde olduğu gibi çocuk sağlığı hizmetlerinde de uygulamaya
konularak koruyucu sağlık hizmetlerinde olumlu gelişmeler sağlandı. UNICEF, TSH
kavramının çocuk sağlığı yönünden uygulanışı hakkındaki kesin görüşünü 1983 yılında
açıkladı. Bu görüşe göre; Dünyada özellikle gelişmekte olan ülkelerde çocuk ölümlerinin
başta gelen nedenleri; beslenme bozukluğu, ishal, kızamık, boğmaca, tetanos gibi aşı ile
korunabilen hastalıklardır. Çocuklarda yaygın olarak görülen bu infeksiyon hastalıklarının
basit girişimlerle ortadan kaldırılması için yapılması gereken 7 hedef/faaliyet belirlenmiştir.
Bu faaliyetlerin tümüne UNICEF; ‘Çocuk Yaşatma Seferberliği/ Çocuk Yaşatma Paketi ya
da Minimum Hizmet Paketi’ adını vermektedir. Hedeflerin her birinin İngilizce ilk harfleri
dikkate alınarak ‘GOBI-FFF’ olarak kısaltılmıştır. Bunlar;
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G: Growth Monitoring (Gelişmenin İzlenmesi): Bir çocuğun sürekli olarak yetersiz
beslenmesi ve sık sık hastalanması sonucu büyüme ve gelişmesi haftalar ve aylar içinde
hissedilmeden yavaşlar. Çocuk düzenli olarak izlenmelidir.
O: Oral Rehydratation Therapy (Ağızdan Sıvı Tedavisi): Her yıl dünyada 5 milyon
çocuk ishale bağlı dehidratasyondan ölmektedir. Dehidratasyonun tanısı, tedavisi ve
önlenmesi çok kolaydır. Damardan sıvı verilerek tedavisi en uygun yöntem değildir. Önemli
olan hastanın bu duruma kadar gelmesini önlemektir. Bunun ucuz ve etkili yolu "Ağızdan Sıvı
Tedavisi - AST” dir.
B: Breastfeeding (Emzirme): Kentleşme, kadınların çalışmaları, mama üreticilerinin
reklamları gibi nedenlerle bebeklerin anne sütü yerine mama ile beslenmeleri giderek
yaygınlaşmıştır. Emzirmeyi teşvik etmek ve bebeklerin en azından doğumdan sonra 6 ay
süreyle ve yalnızca anne sütüyle beslenmeleri sağlanmalıdır. UNICEF, bu uygulama ile yılda
bir milyon bebeğin ölümünün engellenebileceğini ileri sürmektedir.
İ: Immunization (Bağışıklama): Kızamık, difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci ve
verem hastalıkları gelişmekte olan ülkelerde yılda ortalama 5 milyon çocuğun ölümüne neden
olmakta ve çocuk ölümlerinin üçte birini oluşturmaktadır.
F: Food Entitlement (Gıda Desteği): Aile, çocuğu için yeterli miktarda gıda
sağlayamıyorsa, çocukta gelişme geriliğinin ortaya çıkması ve sağlığının bozulması
kaçınılmazdır. Dünya'da, çocuklarında kötü beslenme sorunu olan ailelerin üçte biri gıdalarını
sağlayamayacak kadar fakirdirler. Bu sorunun çözümü zor olmakla birlikte ailelerin gelirlerini
arttırıcı girişimler, gıda üretiminde aile işletmeleri, ev konserveciliğinin geliştirilmesi, ailelere
toprak sağlama, kredi yardımları ve gıda yardımları gibi önlemler yararlı olabilir.
F: Family Spacing (Aralıklı Doğum): Ardarda doğan kardeşler arasında 2 yaştan
daha az yaş farkı olduğunda özellikle ikinci doğanın ölme şansı, 4 yıl ya da daha seyrek
aralarla doğan kardeşlere göre iki kat daha fazladır. Etkili Aile Planlaması Hizmeti ile bebek
ölüm hızı dörtte bir oranında düşürülebilir.
F: Female Education (Kadınların Eğitimi): Bilgili annelerin çocuklarına daha iyi
bakım sağlayacakları tartışılamayacak bir gerçektir. Kadınlarda okuryazarlık oranının
arttırılması çocuk bakımı konularında bilgilendirilmelerini kolaylaştıracak en önemli
faktördür.
1989 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’yi
oy birliği ile kabul etti. 1990 yılı Ocak ayında Sözleşme imzaya açılmış ve aynı gün 61 ülke
tarafından imzalanmıştır. 1990 Eylül ayında Sözleşme 20 ülke parlamentosunun onayı ile
uluslararası niteliğe kavuşmuştur. Türkiye 1990’da sözleşmeyi imzalamış, 1995 yılında
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
Çocuk Haklarına dair Sözleşme, bugüne kadar çocuk haklarına ilişkin en eksiksiz
hazırlanmış uluslararası yasa gücü olan metindir. Bu yönü ile devletlere konuya ilişkin
yükümlülük getirmesi açısından önemi büyüktür. Sözleşmede yer alan maddelerin temeli
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‘Çocuk Hakları Bildirgesi’ ndeki ilkelere dayanır. Sözleşme, çocukların gereksinimlerini
karşılama sorumluluğunu aile, devlet ve geniş anlamda topluma vermektedir. Haklar tüm
çocuklar için eşit ölçüde geçerlidir. Sözleşme; 18 yaşından küçük her hangi bir kişinin;
yaşama, gelişme, korunma ve katılım gibi bireysel haklarını işleyen 4 Temel Alanı
kapsamakta ve toplam 54 madde’ den oluşmaktadır. Sözleşme; Eşitlik, koruma, vatandaşlık,
isim, barınma, beslenme, eğitim, sağlık, fırsat eşitliği, yetenek geliştirme, sevgi ve sömürüden
koruma gibi konuları içermektedir.
1990 yılında Birleşmiş Milletler ‘Çocuklar için Dünya Zirvesi’ toplandı ve 2000
yılında ulaşılacak hedefleri içeren bir eylem planı imzalandı. Bu hedefler; genel hedefler,
çocuk sağlığına yönelik hedefler, beslenme hedefleridir. 1995 yılında DSÖ ‘2020 yılına
kadar Herkese Sağlık’ politikaları ve gerçekleştirecek stratejileri belirledi.
1999 yılında Çocuk İşçiliğinin En Kötü Biçimlerinin Önlenmesi ve Yasaklanması için
‘İvedi Eylem Sözleşmesi – ILO’ benimsendi. Eylül 2000’de BM üyesi devletler, kalkınma
çabalarının bir parçası olarak 2015 yılına dek öncelikli olarak çözülmesini planladıkları
sorunları çözmek amacı ile 8 hedefi belirlemişler, buna ‘Bin Yıl Kalkınma Hedefleri’ adını
vermişlerdir. Bu hedefler; yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, herkese temel eğitimin
sağlanması, cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi, çocuk ölümlerinin
azaltılması, anne sağlığında iyileşme, HIV/AIDS, sıtma ve diğer bulaşıcı hastalıklarla
mücadele, çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması, kalkınma için küresel bir ortaklık
oluşturulmasıdır. 2000 yılında BM iki protokol benimsedi. Bunlar; silahlı çatışmalar-çocuk
satışı, fuhuşu ve pornografisinin önlenmesi ve yasaklanması idi.
2002 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ‘Çocuklar İçin Özel Oturum Zirvesi’
ni gerçekleştirdi ve 2010 hedeflerini belirlediler. Bunlar; sağlığın geliştirilmesi, Çocuk Ölüm
Hızı’nın (ÇÖH) 1/3 azaltılması, anne ölümlerinin en az 1/3 azaltılması, temiz su ve
sanitasyona ulaşan ailelerin 1/3 arttırılması, malnütrisyonun 1/3 azaltılması, eğitim kalitesinin
artırılması, çocukların istismar ve şiddetten korunması ve HIV/AIDS ile savaşılmasıdır.
2000’ den sonra ‘21. Yüzyılda Herkes İçin Sağlık: 21 Hedef’ belirlendi. Bunlar; 1. Avrupa
bölgesindeki üye ülkeler arasındaki sağlık düzeyi arasındaki fark 1/3 oranında azaltılacaktır,
2. Sağlıkta hakkaniyet sağlanacaktır, 3. Tüm yenidoğan bebekler ve çocuklar daha sağlıklı
olacaklardır, 4. Gençlerin sağlığı daha da iyileştirilecektir, 5. Yaşlılar, 6. Ruh sağlığı, 7.
Bulaşıcı hastalıklar, 8. Bulaşıcı olmayan hastalıklar, 9. Şiddet ve kazalar, 10. Sağlıklı ve
güvenli çevre, 11. Sağlıklı yaşam kurallarına uyulması, 12. Alkol, uyuşturucu madde ve
sigaranın zararlarının azaltılması, 13. Sağlıklı yerleşim yerleri yaratılması, 14. Sağlıkta
sektörler arası işbirliği, 15. Sağlık sektörünün kendi içinde entegrasyonu, 16. Hizmetlerde
kalite güvencesi, 17. Sağlık hizmetlerinin finansmanında kurumsallaşma, 18. Sağlık insan
kaynağının geliştirilmesi, 19. Sağlık için araştırmaların yapılması 20. Sağlık için toplumun
mobilizasyonunun sağlanması, 21. Politika ve stratejiler oluşturulmasıdır. Bunlardan hedef 3
ve 4 çocuk sağlığı açısından önemlidir.
Hedef.3. 2020 yılında, tüm bebekler ve çocuklar daha sağlıklı olmalıdır. Bu hedefe ait
alt başlıklar;
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• Tüm ülkelerde bebek ölüm hızını %0 20 altına düşürmek, bebek ölüm hızı düşük
olan ülkelerde bebek ölüm hızını %0 10’un altına düşürmek,
•

Konjenital anomali ve özürlü ölümleri yok etmek (BÖH düşük ülkelerde)

•

2500 gram altındaki bebek doğumları % 20 azaltmak,

•

Beş yaş altında şiddet kaynaklı mortalite ve sakatlıkları % 50 azaltmak,

• Beş yaş altı çocuklarda beslenme bozukluklarını %35, iyot yetersizliği
hastalıklarını %90 azaltmak,
•

İlk altı ay tek başına anne sütü alan çocuk oranını %80’e çıkarmak,

Hedef.4. 2020 yılına kadar, bölgedeki gençler daha sağlıklı olmalı ve toplumdaki
rollerini daha iyi yerine getirebilmelidirler. Çocuklar ve gençler daha iyi yaşam becerileri ve
sağlıklı seçim yapma kapasitesine sahip olmalıdır. Bu hedefe ait alt başlıklar;

Gençlerin karıştığı şiddet ve kazalara bağlı ölüm ve sakatlık en az % 50
azaltılmalıdır.

İlaç, tütün ve alkol tüketimi gibi zararlı davranışlara yönelen gençlerin oranı
azaltılmalıdır.


Adolesan gebeliklerin insidansı en az üçte bir azaltılmalıdır.

Herkese Sağlık (Sağlık 21) Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri
Sağlık Bakanlığı 2001 yılında Ulusal Sağlık 21 Politikası’nı belirlemiş ve
Türkiye’nin 21. Yüzyılda Herkes için Sağlık Hedef ve Stratejilerini açıklamıştır. Türkiye
kendi koşullarına uygun 10 Hedef belirlemiştir.
Hedef 1. Bulaşıcı Hastalıkların Azaltılması: 2020 yılına kadar, uygulanacak
kademeli programlar sonucunda toplum sağlığı açısından önemli bulaşıcı hastalıkların
kontrolünü, eliminasyonunu ya da eradikasyonunu sağlamak.
Hedef 2. Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Azaltılması: 2020 yılına kadar, toplum
sağlığı açısından önemli bulaşıcı olmayan hastalıkların sıklığını ve bunlara bağlı erken ölüm,
sakatlık ve iş göremezliği azaltarak yaşam kalitesini yükseltmek.
Hedef 3. Kaza, Şiddet ve Afetlerin Sonuçlarının Azaltılması: 2020 yılına kadar,
kaza, şiddet ve afetlere bağlı yaralanmaları, sakatlıkları ve ölümleri önemli ölçüde azaltmak
ve bunun sürekliliğini sağlamak.
Hedef 4. Bebek ve Çocuk Sağlığının Geliştirilmesi: 2020 yılına kadar bütün
yenidoğanların, bebeklerin ve okul öncesi yaştaki çocukların yaşama sağlıklı başlamalarını ve
sürdürmelerini sağlamak.
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Hedef 5. Üreme ve Cinsel Sağlığının Geliştirilmesi: 2020 yılına kadar, üreme ve
cinsel yaşamdan kaynaklanan sağlık sorunlarını en az %50 azaltmak (genç sağlığı, sağlıklı
yaşama).
Hedef 6. Risk Faktörlerinin Azaltılması: 2020 yılına kadar, tütün, alkol, uçucu
maddeler ve psiko-aktif ilaçlar gibi bağımlılık yapan maddelerin kullanımı, yetersiz fizik
aktivite ve kötü beslenme gibi sağlığı olumsuz etkileyen faktörleri mümkün olan en alt
düzeye indirmek (alkol, ilaç ve tütüne bağlı zararların azaltılması).
Hedef 7. Ergen, Yaşlı ve Özürlülerin Sağlığının Geliştirilmesi: 2020 yılına kadar,
ergen, yaşlı ve özürlülerin daha sağlıklı olmalarını ve toplum içinde daha aktif rol almalarını
sağlamak (yaşlıların sağlığı, sağlıklı yaşam).
Hedef 8. Ruh Sağlığının Geliştirilmesi: 2020 yılına kadar, halkın psiko-sosyal iyilik
durumunu geliştirilmek ve ruh sağlığı sorunu olan kişilerin özel bakım almalarını sağlamak.
Hedef 9. Çevre Sağlığının Geliştirilmesi: 2020 yılına kadar, toplumdaki bireylerin
evde, okulda, işyerinde ve yaşanılan her yerde daha sağlıklı bir ortamda yaşama olanağına
kavuşturmak.
Hedef 10. Ulusal Sağlık Sisteminin Geliştirilmesi: Toplumun tüm kesimlerine
“ulaşılabilir, kabul edilebilir ve kullanılabilir” kaliteli sağlık hizmeti sunmak, hizmet ağını
bölgesel ve sosyal farklılıkları giderecek şekilde yayarak, sürekliliğini sağlamaktır.

1.3. Sağlık Hizmetlerinin Yapılanması
1.3.1. Sağlık Hizmetlerinin Yapısı
Sağlık hizmetlerinin yapısı bir koni şeklinde düşünülürse koninin tabanında daha geniş
bir kitleye temel sağlık hizmetinin verilmesini sağlayan 1. basamak sağlık hizmetlerinin
verildiği kurum ve kuruluşlar ile buralarda çalışan görevlilerin yer aldığını görmekteyiz.
THS’nin en yaygın bilinen ve uygulanan yönü birinci basamak sağlık hizmetleridir.
Bu basamak koruyucu hizmetlerle evden ve ayaktan tedavi hizmetlerinin bir arada sunulduğu
hizmet basamağını anlatır. Halkın ilk başvuru basamağıdır. Burada tanı ve tedavisi
yapılamayanlar ikinci basamağa sevk edilir. Tablo 3’de sağlık hizmetlerinin yapısı verilmiştir.
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Tablo 3: Sağlık Hizmetlerinin Yapısı
Hizmet Basamakları
1. Basamak hizmetler
(koruyucu + tedavi edici)

Görevliler
Aile hekimi
Hemşire
Diğer sağlık personeli

2. Basamak hizmetler

Uzman hekim
Hemşire
Diğer sağlık elemanları
Yan dal uzmanı
Hemşire
Diğer sağlık elemanı

3. Basamak hizmetler

Hizmet Veren Kurumlar
Aile sağlığı merkezleri
Hekim muayenehaneleri
Sağlık merkezleri
Hastane poliklinikleri
Hastaneler
Özel üniteler (yenidoğan
yoğun bakım ünitesi,
hemodiyaliz ünitesi vb.)

1.3.2. Çocuk Sağlığı Hizmetleri
Üç aşamalı sağlık hizmeti şeklinde incelenmektedir. Bunlar;
1. Koruyucu Sağlık Hizmetleri: İnsan sağlığını ve bütünlüğünü koruma ve
geliştirmeyi, zarar verici faktörleri en aza indirmeyi amaçlar. Sağlığı koruma-geliştirme,
sağlık eğitimi ve tarama-tanı vb. işlevleri kapsar. Koruyucu Sağlık Hizmetleri kendi içinde
primer (birincil), sekonder (ikincil) ve tersiyer (üçüncül) sağlık hizmetleri olarak 3 gruba
ayrılmakta olup, işlevleri Tablo 4’de görülmektedir.
2. Tedavi Edici Hizmetler: Erken tanı, tedavi ve bakım hizmetini sağlamayı amaçlar.
Tarama, hastalık durumunu saptama, tedavi, bakım ve komplikasyonları önleme, vb. işlevleri
kapsar.
3. Rehabilite Edici Sağlık Hizmetler: Bedensel, ruhsal ve sosyal yeteneklerini
kaybeden kişilere yeniden yaşama uyum, yetenek kazandırma ve sınırları ile yaşamayı
öğretmeyi amaçlar. Yetersizliği ve sakatlığı sınırlama, sınırlarla yaşamayı öğretme,
rehabilitasyon ve sosyal yardım, vb. işlevleri kapsar.
Tablo 4: Koruyucu Sağlık Hizmetleri
Primer Koruyucu Sağlık
Hizmetleri
A. Sağlığın Geliştirilmesi
• Sağlık eğitimi
• Yaşa ve gelişim düzeyine
uygun yeterli ve dengeli
temiz besin sağlama
• Kişisel gelişime özendirme
• Hijyenik önlemler
• Olumlu çevre koşullarının
sağlanması
• Ergenlere evlilik

Sekonder Koruyucu Sağlık
Hizmetleri
A. Erken Tanı ve Tedavi İle
Koruma
• Erken tarama testlerini
uygulama: Fenilketonüri
(guthrie)
• Özel inceleme ile erken
tanı, tedavi
B. Uygun Tedavi İle
Hastalığı Kısıtlama
• Hastalığın daha ileri

Tersiyer Sağlık
Hizmetleri
Restorasyon veya
Rehabilitasyon
• Hasta çocuklarda mevcut
kapasiteyi en iyi
kullanmak için sürekli
eğitimle toplum ve
hastane olanaklarını
hazırlama
• Rehabilite edilen kişileri
özel alanlara yerleştirerek
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danışmanlığı ve cinsel eğitim
• Genetik tarama ve genetik
hastalıkları önleme
• Periyodik incelemeler
B. Özel Önlemler İle
Koruma
• Bağışıklama: rutin/özel
• Hijyenik önlemleri sürdürme
• Çevre sanitasyonu
• Kazalardan korunma
• Özel beslenme ile korunma
(AŞTE)
• Karsinojenlerden korunma
• Alerjenlerden korunma
• Amniyosentezle tanı konarak
malformasyonlu çocuk
doğumunu engelleme

•

•
•
•

gitmesini ve komplikasyon
oluşmasını önleme
Anne-fetüs arasında kan
uyuşmazlığı olduğunda
doğum sonrası Rh0-GAM
uygulama
Streptekok enfeksiyonunda
10 gün penisilin tedavisi
uygulama
Fenilketonüride
fenilalaninsiz diyet
uygulama
Akut Romatizmal Ateş
geçiren çocukta 5 yıl
süreyle depo penisilin
uygulama

üretken hale getirme
• Hastanelerde rehabilitatif
hizmetleri düzenleme
• Hastalarda sosyal uyumu
sağlayıcı önlemler alma
• Çeşitli grupları özel
korumaya alma

1.3.3. Sağlık Bakanlığının Ülkemizde Uyguladığı Ana-Çocuk Sağlığı
Programları
Anne ve çocuk sağlığına yönelik Sağlık
programlardan çocuk sağlığına yönelik olan bazıları;

Bakanlığı



Postnatal Bakım Programı,



Yenidoğan Yoğun Bakım Programı,



Temel Yenidoğan Bakım Hizmetleri Programı,



Yenidoğan Canlandırma Programı,



Yenidoğan Tarama Programı,



Yenidoğan İşitme Taraması Programı,


Programı,


Programı,

tarafından

uygulanan

Anne Sütüyle Beslenmenin Önemi ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları

‘Demir Gibi Türkiye’ Programı,
D Vitamini Yetersizliğinin Önlenmesi ve Kemik Sağlığının Geliştirilmesi



Bebek Ölümleri İzleme Programı,



Çocukluk Dönemi Enfeksiyonlarının Önlenmesi Programı,
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İshalli Hastalıkların Kontrolü Programı,



Bebek ve Çocuk Gelişiminin İzlenmesi ve Desteklenmesi Programı,



Genişletilmiş Bağışıklama Programı,



Kızamık Eliminasyon Programı,



Maternal ve Neonatal Tetanozun Eradikasyonu Programı,



Ergen Sağlığı ve Gelişimi Programıdır.

1.4. Dünyada ve Türkiye’de Çocuk Sağlığı Göstergeleri
Ülkelerin çocuk sağlığı açısından gelişmişlik düzeyleri çocuk sağlığına yönelik
demografik göstergelerinin iyi olması ile yakından ilişkilidir. Bu bağlamda çocuk nüfusunun
genel nüfusa oranı ile perinatal, yenidoğan, 0-1 yaş ve 5 yaş altı ölüm oranları önemli sağlık
göstergelerdir.
Perinatal Ölüm Oranı: Perinatal mortalite bir yılda perinatal dönemde (anne
karnında) ölen çocuk sayısının aynı yılda canlı ve ölü doğan toplam çocuk sayısına oranıdır.
Yenidoğan Ölüm Oranı: Bir yılda canlı doğan ve bir ayı tamamlamadan ölen bebek
sayısının aynı yılda canlı doğan 1000 bebek sayısına oranıdır.
0-1 Yaş Ölüm Oranı (Süt Çocuğu Ölüm Oranı): Canlı doğup 1 yaşını
tamamlamadan ölen bebek sayısının aynı yıl içinde 1000 canlı doğan bebek sayısına oranıdır.
5 Yaş Altı Ölüm Oranı: Her 1000 canlı doğumda, 5 yaşından küçük çocuklardaki
ölüm oranıdır.
Türkiye’de nüfus sayısı; 1927 yılında 13,6 milyon, 2000 yılında 67,4 milyon, 2007
yılında 74 milyondur. 2013 yılında Türkiye nüfusu 76 667 864, İstanbul nüfusu 14 160 467,
erkek nüfusun oranı %50,2, kadın nüfusun oranı %49,8, ortanca yaş erkek 29,8 kadın 31’dir.
Türkiye; Dünyanın en kalabalık 20 ülkesi arasındadır. Avrupa'nın Almanya'dan sonra
gelen en fazla, Orta Doğu'nun da en fazla nüfusa sahip ülkesidir. Türkiye nüfusunun 2025
yılında 88 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yıllar içinde nüfus piramitleri
incelendiğinde; 1935 yıllarında küçük yaş grubundaki çocuk nüfusu fazla, yaşlı nüfusu az
iken, giderek her ne kadar piramitin tabanında yer alsa da çocuk nüfusunun önceki yıllara
oranla azaldığı, orta yaş ve yaşlı nüfusunun da önceki yıllara göre arttığı görülmektedir. 2013
yılında 0-34 yaşlar arasındaki nüfusun birbirine benzer olduğu görülmektedir. Şekil 1’ de
Türkiye’ nin 1935, 2000, 2003 ve 2013 nüfus piramitleri verilmiştir.
Nüfusunun yüzde 26’sı 15 yaşın altında olan Türkiye, genç bir nüfus yapısına sahiptir.
Yaşı 65 ve üzeri nüfus ise Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 8’ini oluşturmaktadır.
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Gelişmekte olan ülkelerde 0-4 yaş nüfusu, toplam nüfusun yaklaşık 1/5’ini, 0-14 yaş nüfusu,
toplam nüfusun yaklaşık 2/5’ini oluşturmaktadır.
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Şekil 1: 1935, 2000, 2003 ve 2013 Nüfus Piramitleri
TNSA-2013 raporuna göre; 2013’den önceki beş yıl için, bebek ölümlülüğü hızı binde
13, çocuk ölümlülüğü hızı binde 2 ve beş-yaş altı ölüm hızı binde 15 olarak hesaplanmıştır.
Sonuçlar aynı dönem için neonatal ölüm hızının binde 7 olduğunu göstermektedir. Tüm bebek
ve çocuk ölümlülüğü göstergeleri son yıllarda düşmüştür. 1993 - 2013 yılları arasındaki
TNSA verilerine göre perinatal, neonatal, postneonatal, bebek, çocuk ve beş yaş altı ölüm
hızlarındaki değişimler Tablo 5’de verilmiştir.
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Tablo 5: Perinatal, Neonatal, Postneonatal, Bebek, Çocuk ve Beş Yaş Altı Ölüm Hızlarındaki
Değişimler (TNSA 2013)

Dünya’da 5 yaş altı ölüm nedenleri (DSÖ 2013) incelendiğinde; % 46’sının yenidoğan
dönemindeki ölümler olduğu ve bunların içinde prematürelik nedeniyle olan ölümlerin ön
sırada yer aldığı görülmektedir. Postneonatal dönemdeki ölümlerin ilk sıralarında ise
pnömoni, diare, vb önlenebilir nedenler olduğu görülmektedir (Şekil 2).

Şekil 2: Dünya’ da 5 Yaş Altı Ölüm Nedenleri (DSÖ 2013)
UNICEF’in temel raporu, Sayılarla Dünya Çocuklarının Durumu 2014’ e göre 2012
yılında 5 yaşından küçük yaklaşık 6,6 milyon çocuk önlenebilir nedenler yüzünden ölmüştür.
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Bu çocukların % 17’si pnömoniden, %9’u diyareden ölmüştür. Bu ölümlerin 3 milyonu
yenidoğan döneminde olmuştur. UNICEF’in 2014 raporuna göre (binde) bazı ülkelerin
yenidoğan, bebek ve çocuk ölüm oranları Tablo 6’ da gösterilmiştir.
Tablo 6: Yenidoğan, bebek, çocuk ölüm oranları (binde) UNİCEF 2014

1.5. Çocuk Sağlığı İzlemi
Çocuk Sağlığı İzlemi (0-6 Yaş); çocuğun sağlık durumunu tanılayarak, hastalıkların
erken dönemde belirlenmesi ve gereken önlemlerin alınmasına yönelik girişimleri kapsar.

1.5.1. Çocuk Sağlığı İzlemi Uygulama Sırası
Ortam ısısı ve ışığı ayarlanır. Çocuk ve aile ile tanışılır. Görüşme yapılır ve öykü
alınır. Aile, çevre, çocuk ilişkisi gözlenir. Gözlem her aşamada uygulanır. Yaşına uygun
olarak muayeneye hazırlanır. Baştan ayağa fiziksel olarak değerlendirilir. Gelişimi de
değerlendirilir. Fiziksel ölçümleri alınır ve değerlendirilir. Yaşına uygun varsa taramalar
yapılır. Aşı kartı incelenir, eksik aşıları varsa yaptırması için yönlendirilir. Danışmanlık ve
sağlık eğitimi yapılır. Bir sonraki izlem için yaşa uygun randevu tarihi belirlenir,
gereksinimlerine uygun eğitim verilir. Yapılan işlemler ve sonuçları formlara kaydedilir.
Uygulama hemşirelik notuna kaydedilir.

1.5.2. Çocuğun İdeal İzlem Aralıkları
Amerikan Pediatri Akademisine göre: Doğumdan sonraki ilk 48 saat ve 15. günde
görülmelidir. Daha sonra; 2, 4, 6. aylarda ve 9, 12, 15, 18 ve 24 aylık iken kontrol
edilmelerini önerilmektedir. Süt çocukluğundan sonra 6-12 ayda bir kontrollere devam
edilmelidir.
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Unicef’in önerdiği çocuk sağlığı izlemi standart programında: Doğumdan sonra ilk 48
saatte, 15.ve 41. günde, 2. ayda, 3-4 ayda birer kez, 6, 9,12. ayda birer kez, 13-36 ay arasında
altı ayda bir, 4-6 yaş arasında yılda bir kez izlem yer almaktadır.

1.5.3. Çocuk Sağlığı İzlem Basamakları
Görüşme ve Öykü Alma: Şimdiki hastalık öyküsü, doğum öncesi, doğum öyküsü,
geçirilmiş hastalık, kaza ve ameliyat öyküsü, alerji hikayesi, alışkanlıkları, kişisel ve sosyal
öykü alınır. Hastaya ilk yaklaşım öykü almakla başlar. Öykü anne/ çocuğa bakım veren
kişiden elde edilir. 6 yaş üstü çocukların kendisinden bilgi alınabilir. Adölesanlar bazı
bilgileri ailesinin yanında söylemek istemeyebilir. Bu durumda çocuk ve aile ile ayrı ayrı
görüşülür.
Çocukla ilgili öyküde; kimlik bilgileri, şikayeti, şimdiki hastalık öyküsü, doğum
öncesi, doğum öyküsü, geçirilmiş hastalık, kaza ve ameliyat öyküsü, alerji hikayesi, aşılanma
durumu, büyüme ve gelişmenin değerlendirilmesi, alışkanlıkları sorgulanır. Kişisel ve sosyal
öyküde; aile öyküsü, aile bireylerindeki kalıtsal (fizik sakatlık, zeka geriliği, alerjik hastalık,
vb) ve bulaşıcı hastalık varlığı araştırılır. Ölen varsa nedeni ve ölüm yaşı araştırılır. Aile
ilişkileri ve problem çözme becerileri araştırılır.
Gözlem - İnceleme, Çocuğa/Aileye Yaklaşım ve Pozisyonlar: Bebeklik döneminde; 0
- 4 ayda; annesini görecek şekilde yatırılır. 4 - 12 ayda anne kucağına oturtulur. Hazırlıkta
bezi hariç giysileri çıkarılır. Parlak eşyalar, çıngırak sesi ile oyalanır. Gülümseme, yumuşak
ses tonu ile sakin hareket edilir. Ağlarsa emzik verilir, kucağa alınır. İnceleme oskültasyonla
başlar (kalp-akciğer-karın dinlenir), nabız-solunum hızı kaydedilir, baştan-ayağa hızla
incelenir, travmatik işlemler(rektal ısı, vb) sona bırakılır.
Oyun çocukluğu döneminde (1-3 yaş) ayakta /annesinin kucağında sırtüstü
/yüzükoyun yatırılarak incelenir. Hazırlık aşamasında incelenecek vücut alanları açılır.
Steteskop, abeslang eline verilir. Hemşire sandalyesine oturarak çocuğu sakinleştirir. Kısa
cümlelerle yapılacak işlem açıklanır, sırtı okşanır. İşbirliği yapmayan çocuğun ailesinden
yardım istenir. İşlemler hızla yapılır. İncelemede; tüm vücut parmak sayma, ayak tabanını
gıdıklama gibi oyunlar yoluyla gözlenir. Gözlem sırasında adı ve ilgisini çekecek basit sorular
sorulur. Sakin dönemlerde dinleme ve palpasyon yapılır. Travmatik işlemler sona bırakılır.
Okul öncesi dönemindeki (3-6 yaş) çocuk işbirliği yapar. Oturması/ayakta durması
sorun yaratmaz. Ailenin yakın olması tercih edilir. Hazırlıkta soyunması istenir. Utanıyorsa iç
çamaşırları çıkartılmaz. Aletleri incelemesi ve onları kullanması için fırsat verilir. İşlemler
kağıda çizilerek açıklanır. İşbirlikçi çocuklara olumlu cümleler kullanılır. Ağzınızı açınız, vb.
İnceleme; işbirlikçi çocuklarda baştan aşağı hızla yapılır. İşbirliği yapmayan çocuklara oyun
çocuğundaki gibi davranılır.
Okul çocukluğu döneminde (6-12 yaş) küçük çocuklar aileleri ile birlikte, büyükler tek
başına oturtularak incelenir. Hazırlıkta çocuğun kendi kendine soyunması istenir. İç
çamaşırları ile kalmasına izin verilir. İşlemin amacı, kullanılan malzeme açıklanır. Vücut
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fonksiyonları ve bakımı hakkında eğitim yapılır. İnceleme; baştan aşağı hızla yapılır. Gizlilik
hissine saygı gösterilir, genital bölge en son incelenir.
Adolesan döneminde (10-18/20 yaş) çocuğun aile üyelerinin yanında kalmasını isteyip
istememesine göre hareket edilir. Hazırlıkta; inceleme alanı açılır. Özel durumlarda giysiler
çıkarılarak bir gömlek giydirilir. Gizlilik duygusuna saygı gösterilir. İnceleme bulguları
açıklanır, gerekirse seksüel gelişme hakkında bilgi verilir. İnceleme; okul çocuğunda olduğu
gibidir.
Fiziksel değerlendirme: Gözlem ve fiziksel inceleme devamlı bir süreçtir. 3 aşamada
yapılır. Bunlar; büyüme ölçümlerinin alınması, fizyolojik ölçümlerin alınması, genel görünüm
ve sistemlerin incelenmesidir. Büyüme ölçümleri olarak; tartı, boy uzunluğu, baş çevresi,
göğüs çevresi ve oturma yüksekliği ölçümleri alınır. Büyüme ve gelişme değerlendirilir.
Fizyolojik ölçümler olarak; vücut ısısı, solunum, nabız, kan basıncı ölçümleri alınır.
Sonra genel görünümü ve sistemlerin incelenmesine geçilir. Genel olarak davranışı, duruşu,
pozisyonu, şuur durumu incelenir. Daha sonra deri ve deri ekleri, lenf nodülleri, baş ve boyun
incelemesi (gözler, kulaklar, burun, ağız ve boğaz) yapılır. Göğüs bölgesi, karın bölgesi,
genital bölge, anüs ve rektum incelenir. Çocuk çevrilerek sırt ve ekstremitelerin incelemesi ile
fiziksel değerlendirme tamamlanır. Gelişi de değerlendirilir. Fiziksel ölçümleri alınır. Yaşına
uygun varsa taramalar yapılır. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından zorunlu ve ücretsiz
olarak yapılan tarama testleri fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biyotinidaz eksikliği ve
kistik fibrozis hastalıklarına yönelik olarak yapılmaktadır. Daha sonra aşılama, danışmanlık
ve sağlık eğitimi yapılır. Daha sonra aşı kartı incelenir, varsa eksik aşıları yapılır. Çocukluk
dönemlerinde uygulanan aşı takvimi Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 7: Çocukluk Dönemlerinde Uygulanan Aşı Takvimi
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1.6. Çocuk Hemşireliği
Hemşirelik; bilgi, beceri ve sanata dayalı, kendi mesleki bilgi birikimi olan, birey, aile
ve toplumun sağlık problemlerine karşı mevcut ve olası tepkileri tanılayan ve bunları insan
yararına uygun girişimlerle ele alan bir meslektir.
Çocuk sağlığına ve hastalığına yönelik alanlarda; hemşire, doktor, sosyal hizmet
uzmanı, eczacı, psikiyatrist, oftalmolog, diş hekimi, beslenme uzmanı, acil bakım teknisyeni,
konuşma terapisti ve fizik-tedavi uzmanı gibi çeşitli sağlık profesyonelleri bir arada
çalışmaktadır. Bu alanlarda hemşireler sürekli çocukla birlikte bulunduklarından, çocukların
sağlık bakımında önemli bir rol oynamakta ve çeşitli sorumluluklar üstlenmektedirler. Çocuk
hemşireliğinde uygulama alanları; perinatal dönemden başlayan ve tüm çocukluk dönemlerini
içine alan yaş gruplarında çocukların her türlü bakımını içerir.
Çocuk alanında özelleşmiş hemşirelerin çalıştığı alanlar; hastane servisleri (yoğun
bakım üniteleri, yeni doğan servisi, radyoloji, poliklinikler, vb) çocukların yatarak veya
ayaktan tedavi edildikleri yerlerin yanı sıra; sağlık bakım merkezleri, evde bakım hizmetleri,
rehabilitasyon merkezleri, okullar, çocuk bakım merkezleri, kamplar ve toplum sağlığı
hizmetleridir.
Çocuk Hemşireliğinin Amacı: Aile ve toplumda çocuğun sağlığını koruma,
geliştirme, hastalık durumunda iyileştirmeye yönelik bakım hizmetlerini vermektir.
Çocuk Hemşireliğinin Hedefi: Çocuğun/ergenin aile ve toplum içinde; fiziksel,
entelektüel, duygusal ve sosyal yönlerden sağlıklı olgunlaşmasını sağlamaktır. Bu hedefe
ulaşmak için; çocuğun fiziksel, duygusal, entelektüel ve sosyal gelişimine yönelik tehditlerin
önlenmesi, değerlendirilmesi ve müdahale edilmesi gereklidir.

1.6.1. Çağdaş Çocuk Hemşiresinin Rolleri
Birincil rolleri; bakım verici, savunucu, eğitici, araştırmacı, yönetici/lider rolleridir.
İkincil rolleri; vaka yönetimi ve danışman rolleridir. Aşağıda birincil rollerine yer verilmiştir.
Bakım Verici Rolü: Bu kapsamda hasta izlemi, tedavi edici girişimlerin uygulanması
ve izlemi, kaliteli bakımın sağlanması ve bakım kalitesinin izlenmesi, hızla değişen
durumların etkili biçimde ele alınması, çocuk ve aileye hemşirelik sürecine dayalı bakım
verilmesi görevleri yerine getirir. Bakım verici rolü için; kritik düşünme becerisi, koordine
etme ve işbirliği becerisi, patofizyoloji, hastalık, büyüme-gelişme, biyolojik bilimlerden
edinilen bilgileri ve değerlendirme bulgularını entegre etme becerisi, pediatrik farmakoloji
bilgisi (ilaç dozları, uygulama yolları, yan etkiler ve ilaç uygulama) gereklidir.
Savunucu Rolü: Savunuculuk çocuk ve ailenin çıkarlarını gözeterek ve
bilgilendirilerek karar vermelerine yardım etmektir. Çocuk hemşiresi savunuculuk rolü
kapsamında; çocuk ve aileyi hakları, seçenekleri ve sonuçlarına ilişkin bilgilendirme, çocuk
ve ailenin özerk karar vermelerini destekleme, çocuk ve ailenin verdiği kararlara ve haklarına
saygılı davranma, açık iletişim içinde bilgi ve güven verme görevlerini yapar.
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Araştırmacı Rolü: Diğer hemşirelik alanlarında olduğu gibi sorunları bilimsel
araştırmalarla belirlemek, araştırma sonuçlarını uygulamalara entegre etmek, kanıta dayalı
uygulama ve araştırma bulgularından yararlanmak çocuk hemşireleri için de geçerlidir.
Yönetici/Lider Rolü: Bu rolü kapsamında; hasta bakımını yönetmek (hemşirelik
bakımında önceliklerin belirlenmesi, planlanması ve organize edilmesi), meslektaşlarını
yönetmek, çocukların ve ailelerin bakım gereksinimleri hakkında bilgili olmak, kayıt ve
raporları gözden geçirmek ve hemşirelik ekibinin tutum ve davranışlarını belirlemek
görevlerini yapar.
Eğitici Rolü: Bu rolü kapsamında; çocuk ve aileleri çeşitli ortamlarda ve farklı
konularda eğitme, eğitimi çocuğun gelişimsel düzeyine uygun yöntemlerle yapma, çocuğun
yönelttiği soruları kısa ve anlayabilecekleri bir dille yanıtlama, çocukların dikkat sürelerinin
kısa olduğu göz önünde bulundurularak eğitimi yineleme, çocuğun gereksinimine yönelik
açıklamalarda bulunma, ergen eğitimini ebeveynlerin bulunmadığı ortamlarda yapma gibi
görevleri üstlenir.
Aileye yapılan eğitimin etkili olabilmesi için; ailenin katılımı sağlanmalı, aile
suçlanmamalı, soru sormalarına fırsat verilmeli, sorularına dürüst cevap verilmeli, geri
bildirimle konunun anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmeli, uygun yer, zaman, dil, uygun
araç-gereç seçilmelidir.

1.6.2. Çocuk Hemşiresinin Özellikleri
Çocukları sevmeli, dürüst olmalı, nazik ve yumuşak davranış sergilemeli, bilgili ve
deneyimli olmalı, çocuk yaş dönemlerine özgü büyüme gelişme özelliklerini bilmelidir.
Çocuk hemşiresi iyi bir gözlemci olmalıdır. Gözlem; gözlemek, anlam çıkarmaktır ve devam
eden bir süreçtir. Gözlem ile; çocuğun görünüşü (anemisi, hijyeni, vb), davranışı (korkulu,
agresif, bencil, vb), aktivite durumu, aile ilişkileri değerlendirilir.
Çocuk hemşiresi ayrıca; çocuğun sağlığını olumsuz etkileyen durumları ve korunma
yollarını bilmelidir. Empati becerisi gelişmiş olmalı, koordinatör rolünü (çocuk-aile-diğer
sağlık üyeleri) üstlenmelidir.
İyi bir eğitimci, araştırıcı, danışman ve çocuk savunucusu olmalıdır. Aileye yapılan
eğitimin etkili olabilmesi için; ailenin katılımı sağlanmalı, aile suçlanmamalı, soru
sormalarına fırsat verilmeli, sorularına dürüst cevap verilmeli, geri bildirimle konunun
anlaşılıp anlaşılmadığı kontrol edilmeli, uygun yer, zaman, dil, gerekiyorsa uygun araç-gereç
seçilmelidir.
Çocukla; yaş ve gelişim düzeyine uygun ve aile ile iyi bir iletişim (sözel-sözel
olmayan) kurmalı, aile merkezli bakımın önemini bilmelidir. İletişimde iyi bir dinleyici
olmalı, çocuğa da söz hakkı vermelidir. Çocuk hemşireliği ile ilgili yenilikleri, gelişmeleri
takip etmeli, toplantılara katılmalıdır.
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Evrensel çocuk hemşireliği ilkelerine uygun hareket etmelidir. Çocuk ve ailenin kaygı
ve ön sezgilerine duyarlı olmalı, ön yargılı davranmamalı; çocuğun güvenini sarsmamalı,
ihanet etmemeli; çocuğun fiziksel, ruhsal, zihinsel, sosyal sağlığını korumalı ve geliştirmeli;
hemşirelik yeteneğini çocuktan çocuğa farklı kullanmamalıdır.

1.7. Çocuk Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım
Aile toplumun en küçük birimidir. Çocuğun beden ve ruh sağlığı için gerekli olan
sevgi, şefkat, yakın ilgi yanında bakım verilen doğal ortamı sağlar. Ailenin çocuğa sağladığı
bakım ve sevgiye dayalı destek, çocuğun güven duygusunun gelişmesinde etkilidir.
Çocuk sağlığı ve aile sağlığı birbirinden etkilendiğinden, çocuk sağlığı düzeyinin
yükseltilebilmesi için aile doğum öncesi dönemden başlayarak eğitilmedir. Çocuk hemşireliği
günümüzde; çocuğun bakımından, ana-çocuk hemşireliğinin bağımsız yeni bir alanı olan aile
merkezli bakıma dönüşmüştür.
Aile merkezli bakım, çocuk ve ailesini; fiziksel, duygusal, entelektüel, sosyal,
kültürel, spiritüel yönlerden bir bütün olarak ele alan bütüncü bir yaklaşımı içerir. Aile
merkezli bakım dinamik bir süreçtir. Aile, bakımın merkezindedir. Aile merkezli bakım
görüşü 1950’li yıllara dayanır. Daha önceki yıllarda hemşirelerin hasta çocuğa ailelerinden
daha iyi bakım verecekleri inancı vardı. Uzun süreli anne yoksunluğunun (ayrılık
anksiyetesinin); çocuğun sonraki yaşamında kişiliğini ve ruh sağlığını olumsuz etkilediği,
çocuğun iyileşmesini geciktirdiği saptanmıştır.
1959 yılında İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Platt raporunda;
çocukların hastanede anneleri ile birlikte bulunmalarının, açık ziyaret saati uygulamasının,
ünitede oyun aktiviteleri sağlanmasının önemi üzerinde durulmaktadır. 21. YY’ da çocuk
hemşireliğinin temel felsefesi haline gelen aile merkezli bakım tanımı ilk kez 1987 yılında
yapılmıştır.
Aile merkezli bakımın uygulanması ile; ailenin çocuğun yaşamındaki gerekliliği ve
sürekliliği önemli olduğundan, çocuk ve aile arasındaki bağ kesintiye uğramadan sürdürülür.
Ailenin çocuğun bakımına katılımı sağlanır. Ailenin güçlü yönleri tanınır. Çocuğa ilişkin
bilgiler; sürekli, eksiksiz olarak ebeveynlerle paylaşılır. Aile üyeleri arasında destek ve
bağların devamı sağlanır. Aile içinde ve aileler arasında kültürel farklılık ve bireysellik kabul
edilir. Çocuk, aile ve sağlık ekibi üyeleri arasında daha sağlıklı bir iletişim kurulur. Çocuk ve
ailenin; anksiyete düzeylerinin azalmasına, güven duygusu ve sorun çözme kapasitelerinin
artmasına, hastanede yatmaya, tedavi ve bakıma kolay uyum sağlamalarına ve daha fazla
memnun olmalarına katkı sağlanır. Ayrıca; çocuk ve ailenin iyileşme sürecinin kısaldığı ve
daha erken taburcu olduğu, profesyonel memnuniyeti arttıran bir uygulama ortamının
oluşmasına katkı sağladığı, uygulanan program ve politikaların gelişimini desteklediği,
sağlıklı bir şekilde elde edilen veri ve işbirliğine dayalı bakım planı oluşturularak
uygulandığı ve değerlendirildiği kabul edilir.
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1.8. Hospitalizasyon
Hospitalizasyon hastayı hastalığının tedavisi için hastaneye yatırmak demektir.
Çocukların hastalığı algılaması ve hastalığa karşı gösterdiği tepkiler yaş ve gelişimsel
özelliklerine göre farklıdır. Özgüven, sorunlarla baş etme ve sosyal davranış özellikleri de
yetişkinlere göre az gelişmiştir. Bu nedenle çocukların hospitalizasyonu erişkinden farklıdır.
Çocuklarda Hastaneye Yatışın Tehlikeleri: Travma yaşama, rutinlerinden,
ebeveyninden, akranlarından ayrılma, bilinmeyen yeni ve yabancı kişiler ve olaylarla
karşılaşma, kesin olmayan sınırlılıklara maruz kalma ve kontrol kaybıdır.
Tepkilerin Şiddetini Etkileyen Faktörler: Çocuğun yaşı ve bilişsel gelişimi, hastalığın
süresi ve tipi, ağrı ve hareket kısıtlılığının dozu ve çocuğun hastalık ya da hastaneye yatma ile
ilgili önceki deneyimleridir. Ayrıca vücuda herhangi bir alet sokularak yapılan işlemlerin tipi
ve sıklığı, ebeveynlerle olan ilişkiler, hastaneye yatmaya hazırlanma durumu, hastalığın
algılanması ve ebeveynin anksiyetesi de tepkilerin şiddetini etkiler.

1.8.1. Hastaneye Yatmaya Karşı Çocukların Gösterdiği Tepkiler
Çocukların hastaneye yatmaya karşı gösterdiği tepkiler yaş gruplarına göre farklıdır.
Bu tepkileri yaş dönemlerine göre incelendiğinde;
Bebeklik Dönemi: Bu dönemde hastaneye yatan çocukta görülen tepkiler protesto,
ümitsizlik ve inkardır. Bu tepkilerin yönetiminde hemşirenin rolü; annenin çocukla birlikte
hastanede kalmasını sağlamalıdır. Bu mümkün değilse çocuğun sürekli aynı hemşire
tarafından bakılması, çocuğun evdeki rutinleri öğrenilerek o doğrultuda bakım yapılması,
çocuğun sevdiği oyuncaklarının hastaneye getirilmesi sağlanmalıdır.
Oyun Çocukluğu Dönemi: Bu dönemde hastaneye yatan çocukta; ayrılık, terk edilme
korkusu, regresyon, agresif davranışlar ve hastaneye yatmayı kendisine verilen bir ceza olarak
algılama söz konusudur. Bu tepkilerin yönetiminde hemşirenin rolü; ebeveynin çocukla
birlikte kalmasını sağlamalı, çocuk uyurken ebeveynin hastaneden ayrılmaması konusunda
eğitmeli, çocuk saldırgan ve regresif davranışlar nedeniyle cezalandırılmamalıdır.
Okul Öncesi Dönemi: Bu dönemde hastaneye yatan çocukta; ayrılık anksiyetesi, kan
alınması, ameliyat olma, düşme vb. nedenlerle vücudun zarar göreceği endişesi, regresyon,
içe kapanma ve agresif davranışlar görülebilir. Bu tepkilerin yönetiminde hemşirenin rolü;
ailenin çocuğu daha sık ziyaret etmesi sağlanmalı, kesme-kanama gibi kelimelerin
kullanılmamasına dikkat edilmeli, yapılacak işlemler anlayabileceği düzeyde açıklanmalı,
kullanılacak araç-gereci tanımasına izin verilmeli ve olayları nasıl algıladığını değerlendirmek
için terapötik oyun yöntemleri kullanmalıdır.
Okul Dönemi: Bu dönemde hastaneye yatan çocukta; ayrılık ansiyetesi (arkadaş,
sosyal aktivite), bağımsızlığın kısıtlandığı düşüncesi, mahremiyet hissi, vücuda zarar
verileceği (ponksiyon, ameliyat gibi) korkusu ve cezalandırma olarak algılama olur. Bu
tepkilerin yönetiminde hemşirenin rolü;çocuk ve ebeveyne servis rutinleri hakkında bilgi
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verilmeli, oyun aracılığı ile çocuğun düşünceleri anlamaya çalışılır, yanlış anlamaları
düzeltilir. Ağrılı işlemlerde gösterdiği cesaretli davranışları takdir edilir. Ebeveynlerin bakıma
katılımlarının sağlanır. İşlemler hakkında açıklama yapılır. Servis rutinlerine yardım (çevreyi
kontrol etme duygusu) edilir. Aynı yaştaki diğer çocuklar ile ilişkiyi sürdürmesi sağlanır.
Adölesan Dönemi: Bu dönemde hastaneye yatan çocukta; beden imajındaki
değişikliklerden korkma, reddedilme korkusu (akranları tarafından), bağımsızlığını kaybetme
(arkadaşlarından ayrılma) ve içe kapanma durumları gelişir. Adolesanın tepkilerinin
yönetiminde hemşirenin rolü;akranları ile ilişkisini sürdürmesine yardım edilir. Gizlilik
gereksinimine saygı gösterilir. Kendi bakımını üstlenmesi için destek olunur ve kararlara
katılması sağlanır. Ameliyat sonrası oluşan fizik değişiklikleri anlamasına yardım edilir. Aynı
durumdaki diğer adölesanlarla tanıştırılır. Söylediğini dinlemeye istekli olunur, kendisine
değer verildiği hissettirilir.

1.8.2. Hastane Oryantasyon Programının Çocuğa Yararları
Oryantasyon programı ile çocuk; hastanenin korkulacak bir yer olmadığını görür.
Hemşirelerin ve doktorların kendilerine yardım ettiğini anlar. Hastane ve evde farklı kurallar
olduğunu öğrenir. Hastane personelinin onlara düşman olmadığını anlar. Hasta kişilerin
hastanede aldığı bakımla iyileştiğini görür.
Ailenin Hazırlığı: Çocuğun hastaneye yatış nedeni aileye açıklanmalı, hastane ortamı
gezdirilmeli, çocuğa bakacak hemşire ve doktorlarla tanıştırılmalı, hastane kuralları hakkında
bilgi verilmelidir (ücret durumu, ziyaret saatleri vb). Ayrıca soru sormaları sağlanmalı, ailenin
çocuğun yaşına göre hastaneye yatışa hazırlanması için katkı sağlaması, çocuğun hastaneye
beraberinde getireceği bir oyuncağı varsa seçim yaptırılması, çocuğa ve arkadaşlarına hangi
hastaneye neden gideceğinin açıklaması gereklidir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
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İçinden; Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği,
Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, s 1-52.
2)
Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1. Genişletilmiş 11.
Baskı, Ankara, Sistem Ofset Basımevi, s 1-31, 51-70.
3)
Görak G., Erdoğan S., Savaşer S., Çakıroğlu S. (1996).Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Hemşireliği. Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, s 1-44.
4)
Savaşer S., Yıldız S., Gözen D., Balcı S., Mutlu B., Çağlar S. (2009).Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti. s 59100.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm yaş grubundaki sağlıklı ya da hasta
çocukların erişkinden farklı yönlerini düşününüz.
2)
Uygulama alanında tüm sağlıklı ya da hasta çocukları evrensel çocuk hakları
ve TSH kapsamında değerlendiriniz ve bakımında dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken
özellikleri düşününüz.
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz sağlıklı ya da hasta çocukları; izlemleri
ve hospitalizasyonları sırasında çocuk hemşireliğin görevleri doğrultusunda nasıl
değerlendireceğinizi düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuk tanımı ve özellikleri, çocuk ve erişkin arasındaki farklar, tarihsel
süreç içinde çocuk ve çocuk haklarına yer verilmiştir. Ayrıca TSH, TSH’ne göre örgütlenme
ilkeleri ve TSH kapsamında çocuk haklarına yönelik faaliyetler tarihsel süreç içinde
irdelenmiştir.
Çocuk sağlığı izlemi uygulama sırası, çocuğun ideal izlem aralıkları ve çocuk sağlığı
izlem basamakları ile çocuk hemşiresinin rolleri ve özellikleri doğrultusunda görevleri, çocuk
hemşireliğinde aile merkezli bakım da öğrenilen konular arasındadır.
Ayrıca çocuk hemşiresi olarak çocuğun yaş gruplarına göre hastaneye yatmaya karşı
gösterdiği tepkiler ile bu tepkilerin yönetiminde hemşireye düşen görevlerin neler olduğuna
ve hastane oryantasyon programlarının çocuğa yararlarının neler olduğuna ilişkin uygulama
alanında kullanabileceğiniz bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
verilmiştir?

Aşağıdakilerden hangisinde çocuğun özellikleri ile ilgili doğru bilgiler

I.

Erişkinin minyatürü değildir.

II.

Benlik kavramı ve sosyal davranışları tam gelişmemiştir.

III.

Bir sistem olarak aileyi etkileyen her şey, çocuğu da etkiler.

IV.

Fizyolojik ve bilişsel yönlerden matür, ancak gelişen bir canlıdır.

V.

Hastalığa tepkileri, içinde bulunduğu gelişim dönemine göre değişmez.

a)

I, II, III *

b)

I, II, IV

c)

III, IV,V

d)

I, IV, V

e)

I, II, III, IV,V

2)

Aşağıdakilerden hangisi primer koruyucu sağlık hizmetleri kapsamına girmez?

a)

Bağışıklama

b)

Erken tarama testleri *

c)

İntrauterin tanı koyma

d)

Büyüme - gelişmenin izlenmesi

e)

Periyodik incelemelerin yapılması

3)
Aşağıdakilerden hangisi çocuklarının sağlığını koruma, geliştirme, haklarını
savunma gibi amaçlarla faaliyet gösteren ulusal/uluslararası kuruluşlardan değildir?
a)

UNICEF

b)

UNESCO*

c)

Dünya Sağlık Örgütü

d)

Birleşmiş Milletler Örgütü

e)

T.C. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
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4)
Sadece çocuğa bakım verme ile sınırlandırılamayan, ailenin tüm üyelerini
kapsayan ve onlara kadar uzanan bakım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Aile merkezli bakım*

b)

Holistik bakım

c)

Hümanistik bakım

d)

Bireyselleştirilmiş gelişimsel bakım

e)

Atravmatik bakım

5)
Hemşireler tarafından ailelere yapılacak sağlık eğitiminde yanlış olan seçeneği
işaretleyiniz.
a)

Aile suçlanmamalıdır

b)

Geri bildirim alınmalıdır

c)

Ailenin katılımı sağlanmalıdır

d)

Hastalığı ve durumu ile ilgili bilgi verilmelidir

e)

Sorulara her zaman dürüst cevap verilmeyebilir*

6)
Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre çocuğun erişkinler tarafından karşılanması
gereken 4 temel gereksinimi nelerdir?
a)

…………………………………………………

b)

…………………………………………………

c)

…………………………………………………

d)

…………………………………………………

7)
1983 yılında Unicef’in TSH kavramının çocuk sağlığı yönünden uygulanışı
hakkındaki görüşünü ifade eden Çocuk Yaşatma Seferberliği/Çocuk Yaşatma Paketi
olarak adlandırdığı çocuk ölümlerini azaltmak için yapılması gereken 7 hedeften 3’nü yazınız.
a)

…………………………………………………

b)

…………………………………………………

c)

…………………………………………………
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8)

Eski toplumlardan hangisinde kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu?

……………………………………………………………………………….
9)
Sağlık hizmetlerinin örgütlenme yapısında üçüncü basamakta yer alan kurum
ve kuruluşlara 2 örnek veriniz?
a)

…………………………………….

b)

…………………………………….

10)
Çocuk Hakları Evrensel Bildirgesi Birleşmiş Milletler tarafından hangi yılda
kabul edildi?
-

…………………………………………………………………………………

Cevaplar: 1) a, 2) b, 3) b, 4) a, 5) e, 6) Çocuğun; yaşama, gelişme, korunma ve
katılım hakkı., 7) GOBİ-FFF (Gelişmenin izlenmesi, Ağızdan sıvı tedavisi, Emzirme,
Bağışıklama, Aralıklı doğum, Gıda desteği, Kadınların eğitimi)., 8) Arap toplumlarında, 9)
Özel üniteler (yenidoğan yoğun bakım ünitesi, hemodiyaliz ünitesi vb.), 10) 1959 yılında
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2. NORMAL VE RİSKLİ YENİDOĞAN VE HEMŞİRELİK BAKIMI 



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr.Serap Balcı tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Yenidoğanın Tanımı ve Sınıflandırılması
2.2. Yenidoğanın Dış Ortama Uyumu
2.3. Yenidoğanın Genel Tanılaması (Öykü, apgar, gestasyon yaşının belirlenmesi,
fiziksel özellikleri, refleksleri)
2.4. Normal ve Riskli Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı
2.5. Riskli Yenidoğanın Taburcu Edilme Kriterleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Yenidoğanları sınıflandırarak açıklayınız.

2)

Normal yenidoğanın özelliklerini sıralayınız.

3)

Prematüre yenidoğanın özelliklerini sıralayınız.

4)

Postmatüre yenidoğanın özelliklerini sıralayınız

5)

Normal ve riskli yenidoğanın bakım kriterlerini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Yenidoğanın
sınıflandırılması
Normal yenidoğanın
özellikleri
Prematüre yenidoğanın
özellikleri
Postmatüre yenidoğanın
özellikleri
Normal ve riskli
yenidoğanın bakım
kriterleri
Riskli yenidoğanın
taburcu edilme kriterleri

Kazanım
Yenidoğanın tanımını,
sınıflandırmasını
öğrenebilmek
Normal, sağlıklı
yenidoğanın özelliklerini
öğrenebilmek
Prematüre yenidoğanın
ayırıcı özelliklerini
öğrenebilmek
Postmatüre yenidoğanın
ayırıcı özelliklerini
öğrenebilmek
Hem normal hem de
prematüre yenidoğanın
hemşirelik bakım kriterlerini
öğrenebilmek
Riskli yenidoğanın taburcu
edilme kriterlerini
öğrenebilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Yenidoğan



Prematüre



Gebelik Yaşına Göre Küçük Bebekler



Bakım



Hemşirelik



Taburculuk
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Giriş
Doğumdan itibaren ilk 28 günlük süreyi içeren döneme yenidoğan dönemi
denmektedir. Yenidoğanda fizyolojik, patolojik ya da nöromüsküler sorunların olmaması
durumu "normal yenidoğan" olarak adlandırılır. Riskli yenidoğanlar ise, gebelik haftası ya da
doğum ağırlığına bakılmaksızın mortalite ve morbidite riski daha fazla olan yenidoğanlardır.
Yenidoğan döneminde bebekler intrauterin yaşamdan ekstrauterin yaşama uyum
sağlamaya çalışır. Yaşamın ilk saatlerinde solunum ve dolaşım fonksiyonlarını ve
termoregülasyonu stabilize etmeye çalışırlar. Yaşamın en riskli, dolayısıyla da en belirleyici
dönemi yenidoğan dönemidir. Çünkü doğum anı, doğum sonrası ilk dakikalar, ilk günler ve
haftalar bireyin yaşam kalitesini belirler. Birçok yenidoğan bebekte, dış ortama uyum
güçlükleri olabilmesi, bu dönemde morbidite ve mortalitenin yüksek olmasına neden
olmaktadır. İntrauterin yaşamdan ekstrauterin yaşama geçişte yenidoğan son derece etkin bir
yaşam desteğine ihtiyaç duymakta, bu desteğin yetersizliğinde ya bebek kaybedilmekte ya da
ileride yaşam kalitesi azalmaktadır.
Bu nedenle bu dönemdeki bebeğin izlemi, tedavi ve bakımı çok önemlidir. Hemşire;
bebeğin doğumundan taburcu olana kadar ki süreçte bebeği izlemeli ve bakımını dikkatli bir
şekilde sürdürmelidir. Bu süreçte; yenidoğanın vücut ısısının korunması ve sürdürülmesi,
solunumun desteklenmesi, enfeksiyonlarının önlenmesi, bebeğin beslenmesinin desteklenmesi
ve özellikle anne sütü alması, ebeveyn- bebek etkileşiminin en erken dönemde başlanması,
tarama testlerinin alınması, aşılanması, genel hijyenik bakımı, bebeğin ve ailenin taburculuğa
hazırlanması ve ailenin bu konuda eğitimi gibi birçok konuda girişimlerde bulunur.
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2. NORMAL VE RİSKLİ YENİDOĞAN VE HEMŞİRELİK
BAKIMI
2.1. Yenidoğanın Tanımı ve Sınıflandırılması
Yenidoğan dönemi doğumdan sonraki ilk 28 günü kapsayan bir dönemdir. Bu dönem
erken (doğumdan sonraki ilk 7 gün) ve geç (8-28.gün) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Riskli
yenidoğanlar ise, gebelik haftası ya da doğum ağırlığına bakılmaksızın mortalite ve morbidite
riski daha fazla olan yenidoğanlardır. Bu yenidoğanlar; prematüre ve postmatüre bebekler,
Gebelik Yaşına Göre Küçük Bebekler (SGA), Gebelik Yaşına Göre Büyük Bebekler (LGA),
diyabetik anne bebekleri, Düşük Doğum ağırlıklı bebeklerdir.
Yenidoğanlar, gestasyon yaşına göre ve intrauterin büyüme gelişme eğrilerine göre
sınıflandırılmaktadır.

2.1.1. Gestasyon yaşına göre sınıflandırma

Prematüre (preterm) yenidoğanlar: Doğum ağırlığına bakılmaksızın 37.
gestasyon haftasını tamamlamadan (36 hafta + 6 gün = 259 günden küçük) doğan bebeklerdir.

Matür (term) yenidoğanlar: Normal gebelik süresi sonunda doğmuş yani 37.
haftadan 1 gün almış bebek ile, 42. haftayı tamamlamış (260 - 294 gün) bebeklerdir.

Postmatür (postterm) yenidoğanlar: 42 haftadan büyük doğan (42 haftayı
tamamlamış) bebeklerdir (295 günlükten büyük) bebeklerdir.

2.1.2. İntrauterin büyüme gelişme eğrilerine göre sınıflandırma
(Doğum Ağırlığının Gebelik Haftası ile Uyumu)

Gebelik Yaşına Göre Küçük Bebekler (SGA =Small for Gestational Age):
İntrauterin gelişme eğrilerine göre doğum ağırlığı 10. persantilin altında olan bebeklerdir.
Ayrıca bu bebekler Proporsiyonel SGA (Bütün persentiller <10%) ve Disproporsiyonel
SGA (Sadece ağırlık <10%) olarak da ikiye ayrılmaktadır.

Gebelik Yaşına Göre Uygun Bebekler (AGA =Appropriate for Gestational
Age): İntrauterin gelişme eğrilerine göre doğum ağırlığı 10-90. persantilin arasında olan
bebeklerdir.

Gebelik Yaşına Göre Büyük Bebekler (LGA=Large for Gestational Age):
İntrauterin gelişme eğrilerine göre doğum ağırlığı 90. persantilin üzerinde olan bebeklerdir.
Bu yenidoğanlar preterm, term ve postterm olabilir. Örneğin; preterm SGA, preterm
LGA gibi.
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Şekil 1: Lubchenko'nun İntrauterin Büyüme Eğrisi (Görak G, 2008:133)

2.2. Yenidoğanın Dış Ortama Uyumu
İlk 24 saat içinde kalp atım hızı, solunum, motor aktivite, renk, muköz yapımı
bağırsak aktivitesinde gözlenen değişiklikler normaldir. Çünkü bu dönemde yenidoğan stabil
olmadan önce düzensiz bir uyum dönemi içindedir. Uyum açısından ilk 6-8. saatler, özellikle
ilk 30 dakika çok önemlidir. İlk 30 dakikada bağırsak sesleri aktif, vücut ısısı azalmaya
başlar, muköz sekresyonlar artmıştır, uyanıktır, kuvvetle ağlar, yumruğunu hırsla emer,
çevresi ile ilgilidir, gözleri açıktır, emme güçlüdür, bu nedenle ebeveynleri ile aktif etkileşime
geçirilmeli ve emzirilmelidir.30 -120. dakika ise Sessiz Dinlenme Dönemi'dir. Bu dönemde
tepkiler azalmıştır, kalp ve solunum hızı azalmıştır, vücut ısısı düşmeye devam eder, muköz sekresyonlar azalmıştır, uyur ve sakindir, uyarana minimal tepki verir, meme almaz. Vücut
ısısı düşmeye devam ettiği için giydirilmeli ve banyo yaptırılmamalıdır. 2.-6.saatleri arasında
ise derin uyku döneminin ardından uyanıklık başlar, muköz sekresyonlar artmıştır, çevresi ile
ilgilidir, kalp ve solunum hızı artar, gastrik sekresyonlar artar. Bu dönem ebeveyn-bebek
etkileşimi için yine uygun bir dönemdir. Bu üç dönem sonunda fizyolojik sistemlerde
stabilizasyon görülür.
Yenidoğan özellikle yaşamın ilk birkaç saatinde solunum ve dolaşım fonksiyonlarını,
termoregülasyonu stabilize etmek için çabalar. Fetal dolaşımın postnatal dolaşıma dönüşümü
ile yenidoğanın dolaşımında önemli değişiklikler olur. Plasentadan gelen kan akımının
durması ile umblikal arter ve venlerde akım azalması sonucu açık olan kapakçıklardan ductus
venosus, sağ atriumda basınç azalması sonucu foramen ovale, aortada basınç artması sonucu
ductus arteriosus botalli kapanır. Solunumda ise fetüsün akciğerleri sıvı ile doludur. Doğum
esnasında vajinal kas ve dokular, fetüs göğsüne basınç yapar ve sıvının büyük bir kısmı atılır.
Geri kalan sıvı akciğer lenfleri tarafından emilir. İlk solunum doğumdan 15-20 saniye sonra
başlar. İlk solunumu başlatan faktörler; dış ortamdaki düşük çevre ısısı, plasentanın kesilmesi
ile kandaki karbondioksit düzeyinin yükselmesi, takdil (dokunsal) uyarılardır. Özellikle ilk
saatlerde kısa süreli apne nöbetleri, periyodik solunum görülebilir. Tüm akciğerler 2-4. günde
solunuma katılır.
Yenidoğan derisinin ince, deri altı yağ dokusunun az, vücut yüzeyinin geniş olması ve
vazomotor fonksiyonların iyi olmaması nedeniyle ısı kaybına eğilimi fazladır. Yenidoğan,
derisinden 4 yolla ısı kaybeder.
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- Radrasyon (ışıma) yolu ile: Temas etmeyen soğuk nesnelere ısı kaybıdır. Çıplak bir
yenidoğanda ısı; soğuk oda, soğuk duvarlar ve pencere kenarlarındaki ısı ile yer
değiştirilebilir. Kaybedilen ısı miktarı direkt olarak soğuk yüzey ile bebek arasındaki mesafe
ile ilişkilidir. Bu nedenle çevre ısısı yükseltilir, bebek yatağı soğuk koridordan uzak
tutulmalıdır (duvar dibine, pencere kenarına konmaz).
- Konveksiyon (hava akımı) ile: Yenidoğanın cildi ile çevre havası arasındaki ısının
değişimi ile olur. Cereyanda kalması önlenmelidir.
- Kondüksiyon (iletim) ile: Yenidoğan cildinin soğuk yüzeylere teması ile olur (tartı
aleti, battaniye gibi). Bu nedenle yenidoğan soğuk yüzeylere yatırılmaz. Bebeğe doğrudan
temas eden malzemeler ısıtılmalıdır (battaniye, tartı aleti).
- Evaporasyon (buharlaşma) ile: Vücuttan su moleküllerinin buharlaşması ile olur.
Çevredeki nem oranı düşükse buharlaşma hızlanır. Yenidoğan, sıcak havlularla kurulanır. Isı
stabil oluncaya kadar (özellikle ilk 24 saat) yıkanmaz. Nem arttırılır.

2.3. Yenidoğanın Genel Tanılaması
2.3.1. Öykü alma
Anneye ve bebeğe ilişkin öykü alınmalıdır. Öyküde; annenin yaşı, antenatal bakım
alma durumu, gebelik süresince aldığı tartı, kronik veya metabolik hastalık varlığı, geçirdiği
enfeksiyonlar, gebelik süresince aldığı ilaçlar, kötü alışkanlıkları, gebeliğin seyri, doğum
komplikasyonları, önceki çocuklarında var olan bozukluk/ hastalık varlığı vb. durumlar,
çocuğa ilişkin ise doğumun yapıldığı yer, doğum şekli, doğum müdahaleleri, travay süresi vb.
sorgulanmalıdır.

2.3.2. Apgar değerlendirmesi
En sık kullanılan başlangıç değerlendirme sistemidir. Yenidoğanın hızlı tanılanmasını
sağlar. 1953 yılında Dr. Virgine Apgar tarafından geliştirilmiştir. Her yenidoğan için
yapılmalıdır. Doğumdan sonraki 1. ve 5. dakikalarda yapılır. Bebek 5 standart kriter
yönünden değerlendirilir.
-

Appearance (Deri Rengi)

-

Pulse (Kalp Atım Hızı)

-

Grimace (Uyarıya Cevap)

-

Activity (Kas Tonusu)

-

Respiration (Solunum)

Bu kriterlerin her biri tek tek değerlendirilerek 0,1,2 puan verilir. Bu puanların toplamı
apgar skorunu oluşturur (Tablo 1). 8-10 puan tehlike yok, bebeğin durumu iyi; 7- 4 puan
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tehlike var, izlenmeli - Orta derecede deprese; 3 puan ve altı, durumu ağır-acil yoğun bakım
ihtiyacı var - Ağır derecede deprese olarak değerlendirilir.
Tablo 1: Apgar Skorlaması
Belirti

0
Soluk, mor

Renk

Kalp Atım Hızı Yok

1

2

Vücut
pembe, Tüm vücut pembe
ekstremiteler mor
100/dk altında

100/dk üzerinde

Refleksler

Yok

Yüz
buruşturma

Ağlama, hapşırma, uyarandan
uzaklaşma, ayağını çekme

Kas Tonüsü

Gevşek

Hafif fleksiyon

Aktif, spontan fleksiyon

Solunum

Yok

Düzensiz, güçsüz

Düzenli, güçlü

(Sarıkaya KS, Ergün S. 2013:298)

2.3.3.Gestasyon Yaşının Değerlendirilmesi
Annenin son adet tarihi bilinmiyor, gebelik boyunca izlemleri yapılmamış ise bir
bebekte fizik muayene ile gebelik yaşı tahmin edilir. Doğumdan sonra yenidoğanlarda
kullanılan basit gestasyonel yaş belirleme araçlarından biri Ballard Skalasıdır. Bu skala
doğum sonrası ilk 48 saat içinde uygulandığında sonuçlar güvenilirdir. Skalada fizik gelişim
(6) ve nöromusküler (6) olmak üzere toplam 12 kriter bulunmaktadır. Skorlama tablosuna
göre skaladan alınan toplam puanın karşısındaki değer, bebeğin gestasyonel yaşını
göstermektedir
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Şekil 2: Ballard Skalası

(King P, Annen N. 2007:176).

2.3.4. Normal ve Riskli Yenidoğanların Fiziksel Özellikleri
Vücut Ölçülerinin Değerlendirilmesi: Kilo, boy, baş çevresi yenidoğanda yapılan
ölçümlerdir. Yenidoğanın ortalama kilosu 3300 gr (2500 – 4000 gr), boy uzunluğu ortalama
50 cm (48 – 52 cm), baş çevresi ise ortalama 35 cm (33 – 37 cm)dir.
Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi: Yenidoğanda ortalama kalp atım hızı/apikal
nabız dakikada 120-160, düzensiz, solunum hızı dakikada 30 - 60, retraksiyon yok, vücut ısısı
36.5-37.5 0C, kan basıncı sistolik 65-95 mmHg/ diastolik 30-60 mmHg arasındadır.
Genel Görünüm:Normal yenidoğan fleksiyon pozisyonundadır. Kollar ve bacaklar
fleksiyon ve addüksiyondadır. Eller yumru şeklindedir. Baş vücuda oranla daha büyüktür.
Deri: Yenidoğan derisi yumuşaktır, doğumda parlak kırmızı görünür, 2 - 3. günlerde
gül pembesi (eritema neonotorum), 1. ayın sonunda soluk pembe renk olur. 3 - 4. günlerde
deride soyulma (desquamatio neonotorum) görülür. Deri, verniks kazeoza ile kaplıdır.
Verniks kazeosa; yağ bezlerinin sekresyonu ve epitel hücrelerinden oluşan peynirimsi ve
kaygan özelliği olan bir maddedir. Kıvrım yerlerinde daha fazladır. Yenidoğanı; enfeksiyon
ve hipotermiden korur. Bu nedenle doğumda yıkanmamalıdır.
Lanugo tüyleri (ayva tüyü), yenidoğanların omuzlarında, sırtında, ekstremitelerde ve
yüzde fazladır. Prematürelerde daha çoktur. Miadında doğan bebeklerde
genellikle
kaybolmuştur.
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Milia, özellikle burun üzerinde ve çenede yağ bezlerinin tıkanması sonucu oluşan,
genellikle küçük gruplar halinde bulunan toplu iğne başı büyüklüğünde sarımsı beyaz renkte,
sert 1-2 mm çapında papüllerdir. Birkaç haftada kendiliğinden kaybolur.
Toksik eritem, yenidoğanda 2.-3. günlerde görülen; kırmızı renkli, ortaları sarımsı
beyaz, pire ısırığına benzer geçici makülopapüler döküntülerdir. Yenidoğan isiliği de
denmektedir. Merkezlerinde iğne ucu büyüklüğünde sarı-beyaz vezikül olabilir. Vücutta
yaygındır. İlk günlerde görülür, yaklaşık 2 hafta içinde kendiliğinden kaybolur.
Mongol lekesi, kalça ve sırtta sık görülen morumtırak mavi lekelerdir (derinin alt
tabakalarında pigment hücrelerinin varlığı). Patolojik değildir, genellikle erken çocukluk
döneminde kaybolur.
Akrosiyanoz, doğumdan sonra periferik dolaşımın yetersizliğine bağlı el ve ayaklarda
siyanoz (mavimsi renk) olmasıdır. 4-5 saat sonra ellerde (ayaklara göre) azalmaya başlar. 824 saat içinde ya da ısıtıldığında geçmez ise konjenital kalp hastalığı araştırılmalıdır.
Cutis Marmoratus, derinin mermer görünümü almasıdır, bebeğin el ve ayaklarında
hafif siyanoz vardır. Çevre ısısı değişimine bağlı fizyolojik bir reaksiyondur.
Kapiller hemanjiyom, kapiller damar yumaklarıdır. Özellikle alın, boynun ön yüzü,
burun kökü, göz kapakları gibi daha çok orta hatta yerleşim gösterir. Bebek birkaç aylık
olunca solmaya başlar ve genellikle 1-2 yaş civarında kaybolur.
Sklerem, yenidoğanda periferik dolaşım bozukluğuna bağlı olarak deri ve deri altı
dokusunun sertleşmesidir. Patolojik bir durumu gösterir.
Baş: Baş büyüklüğünün vücuda oranı; vücut yüzeyinin dörtte birine eşittir (yetişkinde
sekizde bir).Baş kemiklerinde birleşme yerleri (suturalar) açıktır. Doğum kanalında baş
sıkıştığında (özellikle pelvis darlıklarında) kemikler birbiri üzerine binmiş (overriding)
olabilir. Başın şekli doğum kanalına yerleşimi ve kalış süresine göre farklılık gösterir. Doğum
kanalında oluşan baş şeklindeki bozukluklar ilk haftada kendiliğinden düzelir. Sezaryen
doğumlarında baş yuvarlaktır. Baş kontrolü zayıftır.
Fontanel, baş kemiklerinin birleşme yerleri arasında kalan membranöz kısımlardır.
Toplam 6 tane fontanel vardır (2’şer tane yan fontanel, bir ön ve bir arka).Ön fontanel
ortalama 2,5 cm çapındadır, eşkenar dörtgen şeklindedir. Arka fontanel 0.5 cm üçgen
şeklindedir. Ön fontanel ortalama 9-18. aylarda, diğerleri ilk aylarda (4-6 haftada) kapanır.
Fontaneller ve suturalar muhakkak palpe edilmelidir. Elle bastırıldığında yumuşak olarak
hissedilir. Çöküklük ya da kabarıklık olup olmadığına bakılmalıdır. Ağlama, öksürük ile ve
yatarken bombe olabilir. Pulsasyon alınabilir. Ön fontanelin çapının hesaplanmasında,
fontanel enine ve boyuna ölçülerek toplanır ve ikiye bölünür.
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Şekil 3. Fontanellerin yandan ve üstten görünümü

Şekil 4: Fontanel çapının ölçülmesi
Kiesler J,Ricer R. 67 (12): 2003: 2547-52
Fizyolojik kraniyobates, doğum sonrası 3. aya kadar bebeğin baş kemiklerine her iki
yandan bastırıldığında ping pong topu gibi içe çökmesidir, normal bir bulgudur.
Doğum travmasına bağlı baş ile ilgili sorunlar olabilir. Bunlardan Caput suksedenum
(doğum şişi), saçlı deri ve deri altında kan ve sıvı toplanmasıdır. Sefal hematom, kafa
kemiklerinde periost altında kan toplanmasına bağlı başın şekil bozukluğudur.
Yüz: Simetri, fasiyel hareketler, yüz ifadesi gibi özellikler açısından değerlendirilir.
Yüzde fetal duruş pozisyonu nedeniyle asimetri olabilir. Yüz hareketlerindeki düzensizlikler
izlenmeli ve not edilmelidir.
Gözler, gözler ödemlidir (2 gün sürer), Gözler ilk yarım saatte açık, daha sonra
kapalıdır. Göz rengi 3- 6 ayda gri-mavi olabilir, sonra gerçek rengine dönmeye başlar. Şaşılık
olabilir. Lakrimasyon 2 hafta sonra başlar (gözyaşı bezleri tam gelişmediğinden). Çekik göz
trisomi 21 sendromunda görülür. Görme yeterli gelişmemiştir. Işığa reaksiyon verirler.
Pupilla refleksi bulunur. 2-4 haftalık iken 17-25 cm uzaklığı görebilir (anne yüzü ve
göğsünü). Objelere fikse olur, annesini 45 oC yanlara takip edebilir.
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Burun, burun delikleri eşit ve simetrik olmalıdır, doğumda basık olabilir. Açık olup
olmadığı doğumda kontrol edilmelidir. Her iki burun deliğinden NG sonda ile kontrolü
yapılmalıdır. Hapşırma, beyaz akıntı görülebilir. Burun kanadı solunumu, solunum
yetersizliğinin en önemli belirtilerinden birisidir. Yenidoğanlar ilk aylarda burun solunumu
yaptığından burun temiz ve açık tutulmalıdır. Konjenital enfeksiyonlarda; burunda kanlı,
cerahatli ya da mükoz akıntı (sifiliz) görülür. Koku alma duyusu iyi gelişmiştir.
Ağız, dudaklar aşırı duyarlıdır. Tükürük bezleri immatür olduğu için salya yoktur, sert
damağın her iki yanında ebstein incileri (epitel hücre birikimleri) olabilir. Birkaç hafta sonra
kaybolur. Antenatal diş olabilir, dili ve anne memesini ısırarak zedeleyebileceği ve gevşek
yerleşimli olduğundan, kolayca düşüp aspire edilebileceği için çekilmelidir. Tavşan dudağı,
yarık damak gibi anomali olup olmadığı kontrol edilir. Dil bağı (frenilum) bazı bebeklerde
kısa olabilir, dilin hareketleri ile zamanla uzar, beslenmeye engel ise kesilmelidir.
Kulak,
kulağın yapısı, pozisyonu, işitme fonksiyonu değerlendirilmelidir.
Yenidoğanda dış kulak yolu düz ve kısadır. Kıkırdak dokusu gelişmiştir. Kulak kepçesi
normal şeklini almıştır. Kulak kepçesinin deriyle birleştiği yer göz hizasındadır (düşük kulakböbrek anomalileri ve kromozom anomalilerini düşündürebilir). İşitme iyi gelişmiştir.
Kuvvetli seslere reaksiyon (moro refleksi, göz kırpma, sıçrama ya da ağlama şeklinde) verir,
vermiyorsa işitme sorunu düşünülmelidir.
Boyun, yenidoğanda boyun kısadır, kilolu bebeklerde boyunda derin pililer olabilir.
Boyunun her yöne hareketi serbesttir. Boyun şekil ve hareketlerindeki simetri açısından
incelenmeli, şişlik açısından palpe edilmelidir. Doğumda sternokleidomastoid kasının
zedenlenmesi sonucu bir şişlik-sertlik olması ve buna bağlı bebeğin başının etkilenen kas
tarafına, yüzün ise ters yöne dönmesine Tortikolis denmektedir. Bu durumda bebeğin boyun
hareketleri sınırlı olmakta, eğri boyun gelişmektedir. Boyunda güçsüzlük, kontraktürler,
klavikula muayenesi sırasında ağlama ya da kolunu hareket ettirememe gibi durumlar varsa
muhakkak değerlendirilmelidir.
Göğüs ve Memeler, göğüs yuvarlık, ön-arka ve sağ-sol çapları eşittir. Ksifoid çıkıntı
belirgin olabilir. Sternal ve interkostal çekilmeler, asimetrik göğüs ekspansiyonu, fazla sayıda
meme ucu olup olmadığı değerlendirilmelidir. Meme başları gözlenmelidir. Anneden geçen
hormonların etkisiyle memelerde şişlik - bazen sarımtırak bir salgı gelebilir. 4-6 haftada
kendiliğinden geçer. Mastit oluşumunu önlemek için ellenmemeli, temiz tutulmalıdır.
Karın, normal bir karın yumuşak ve yuvarlak görünümlüdür. Karın kasları tam
gelişmeyenlerde (prematüre) umbilikal herni görülebilir- bir yaşına doğru kendiliğinden
düzelir. Bağırsak sesleri, doğumdan 15-20 dk sonra duyulmaya başlar. Göbek kordonunda 2
arter, 1 ven bulunmalıdır. Karaciğer (1-2 cm), dalak ucu (1 cm ), böbrekler palpe edilebilir.
Femoral nabızlara mutlaka bakılmalıdır. Doğum sonrası ilk 24 saat idrar çıkışı, ilk 48 içinde
ise mekonyum çıkışı görülmelidir. Karında distansiyon, göbek kordonu çevresinde akıntı,
kanama, kızarıklık, mekonyum ve idrar çıkışının olmaması gibi durumlara dikkat edilmelidir.
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Genital Organlar, Kız bebeklerde; Kızlarda labia majörler, minörleri ve klitorisi
örter. İlk günlerde anneden geçen hormonların etkisiyle vaginal kanama olabilir, geçicidir.
Labia majörlerde geçici ödem olabilir (özellikle makat gelişlerde). Labialar arasında bol
verniks bulunabilir. Şüpheli genital açısından mutlaka muayene edilmelidir. Vaginal
akıntı/kanama görülebilir. Vaginadan feçes geliyorsa, rektovaginal fistül düşünülmelidir. Anal
kanalın açık olup olmadığı doğumda sonda yardımıyla belirlenmelidir. Erkek bebeklerde;
Testisler mutlaka palpe edilmelidir. Skrotuma inmemiş (Kriptorşidizm) olabilir. 1 yaşına
kadar inmesi beklenir, inmemişse tedavi gerekir. Skrotumda sıvı toplanması (hidrosel) sıktır,
3-4 ayda kaybolması beklenir. Penis ucunda üretra ağzı gözlenmelidir. Üretra ağzının glansın
alt kısmında kalmasına Hipospadias, dorsal yüzeyinde kalmasına ise Epispadias denir.
Sünnet derisi yapışık ise, açmak için uğraşılmamalıdır. Fimozisde kesik kesik idrar yapıyorsa
erken sünnet gerekebilir. Skrotum, özellikle makat doğumlarda ödemli olabilir. Esmer
bebeklerde ise skrotum daha koyu renklidir. Hidrosel (skrotuma sıvı toplanması) açısından da
bebek izlenmelidir.
Sırt, yüz üstü yatan bebekte sırt gözlenmelidir. Omurga çizgisi düzdür. Omurgada
şişlik, içe çöküklük, açıklık, kese gibi anomaliler olmamalıdır. Beyin ve omuriliği çevreleyen
kemik kanalın gelişimsel defekti sonucunda spina bifida gelişebilir. Ayrıca kıllanma artışı da,
spina bifida belirtisi olabilir.
Ekstremiteler, Fleksiyon pozisyondadır. Kol ve bacakların simetrisi, hareket ve
refleksleri gözlenmelidir. Parmaklar sayılmalı, sindaktili, polidaktili gibi anomaliler kontrol
edilmelidir. Tırnak yatakları pembe olmalıdır. El ayası kıvrımları gözlenmelidir. Dirsek,
kalça, omuz, dizler tam hareket etmelidir. Ekstremiteler tam hareket etmiyorsa: Duchenne Erb
veya Klumpke paralizisi, gelişimsel kalça displazisi açısından bebek izlenmelidir.
Yenidoğanın Refleksleri
Yakalama Refleksi: Çocuğun el ayasına bir obje ile dokundurulduğunda parmakları
kapanır. İstemsiz olan bu refleks elde 5-6 aylıktan, ayakta ise 9-10. aydan sonra kaybolur.
Arama Refleksi; Çocuğun ağzına, yanağına bir şey değdirildiğinde başını o yana
çevirmesidir. 2-3. aylarda kaybolur.
Yürüme Refleksi (Adım atma Refleksi); Çocuğun sırtı muayene eden kişiye gelmek
üzere dik olarak koltuk altından tutulduğunda bebeğin yürüme hareketi yapmasıdır. 3. ayda
kaybolur.
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Moro Refleksi: Çocuk muayene masasında yatarken, baş elle hafif kaldırıldıktan sonra
aniden bırakıldığında önce kol ve bacaklarını yana açar (ekstansiyon) ve birkaç saniye sonra
kollarını göğüs üzerine kavuşturur (fleksiyon). 5-6. ayda kaybolur. MSS değerlendirilmesinde
kullanılır.

Ward S,L., Hisley S,M.(2009):590-591
Emme refleksi: Dudaklara dokunmakla emme refleksinin başlamasıdır. Çocuğun
ağzına anne memesi, parmak veya emzik verildiği zaman emme hareketleri başlar. 6. ayda
azalmaya başlar, 1 yaşında kaybolur.
Tonik ense refleksi: Bebek sırt üstü yatarken başı bir yana doğru hızla çevrildiğinde,
aynı taraf ekstremitelerde ekstansiyon, karşı taraf ekstremitelerde fleksiyon tarzında hareket
görülür.

Ward S,L., Hisley S,M.(2009):590-591
Galant Refleksi: Omurganın her iki yanından yukarıdan aşağıya parmakla çizilir gibi
yapılarak elde edilir. Hangi taraftan çiziliyorsa bebek o tarafa doğru tüm vücudu ile kıvrılır. 4
aya kadar alınabilen bu refleks nöral kanal sorunlarında yardımcı olur.
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Prematüre Bebeğin Özellikleri
-

Fizyolojik hipotoni vardır. Bebekler ne kadar immatürse o kadar hipotoniktir.

-

Başın gövdeye oranı term bebeğe göre daha büyüktür (Prematüre megasefalisi)

-

Fontaneli geniş, karnı gergin, kulak kıkırdağı ve göğüs duvarı yumuşaktır.

-

Deri ince ve jelatinöz görünümlüdür.

-

Tırnakları 32. haftada parmak uçlarına erişir, kısa ve yumuşaktır.

-

Meme başları küçüktür, pigmentasyon yoktur ve palpe edilemez.

-

Göbek kordonu geç düşer.

-

Genellikle sırtta, omuz başlarında ve yüzde lanugo tüyleri vardır.

-

Verniks kazeoza nadirdir.

-

Genital organları az gelişmiştir.

-

Ekstremiteleri uzundur, avuç içi ve ayak tabanındaki çizgiler azdır,

Refleksleri olmayabilir ya da az gelişmiştir. Emme, yutma ve solunum
koordinasyonu 32- 34. gestasyon haftasında gelişir.
Deri altı yağ dokusunun az vücut yüzeyinin geniş olması, dolaşımın iyi
olmaması, titreme ve terleme fonksiyonlarının olmaması nedeniyle hipotermiye eğilim vardır.
-

Mide kapasiteleri küçük, besinlerin mideden geçişi yavaştır.

-

Hipoglisemi,hiperbilirubinemi ve anemi sık görülür.

-

İmmün sistem olgunlaşmadığı için enfeksiyona yatkınlık vardır.

-

Retinal vasküler sistem iyi gelişmediği için “Preterm Retinopatisi” görülebilir.
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Solunum kaslarının
hipoventilasyona neden olur.

zayıflığı

ve

göğüs

kafesinin

yumuşak

olması

Akciğerler yeterince havalanmadığı için Patent Ductus Arteriozus (PDA)
kapanmayabilir.
görülebilir.

Renal sistem immatür olduğu için vücuttan sıvı, protein ve glikoz kaybı da

Postmatüre Bebeğin Özellikleri
-

Saçlar ve tırnaklar uzundur.

-

Deri ince, kuru, parşomen kağıdı gibi pul pul ve çatlaktır.

-

Verniks kazeoza ve lanugo kılları az ya da yoktur.

-

Subkütan yağ dokusu azdır.

-

İrritabilite, bazen hipotoni ve letarji olabilir.

-

Gözleri açıktır.

-

Deri, tırnak ve göbek kordonunda mekonyum görülür.

Mekonyum aspirasyonu, asfiksi, hipoksik iskemik ensefalopati, hipoglisemi,
hiperglisemi, hipotermi, soğuk stresi, malnütrisyon, polisitemi ve doğum travmaları
görülebilir.

2.4.Normal ve Riskli Yenidoğanın Hemşirelik Bakımı
İntrauterin hayattan ekstrauterin hayata geçiş yapan her yenidoğan, doğum odasından
başlayıp devam eden özel bir bakıma gereksinim duyar. Hemşirelerin vereceği bakımla
yenidoğanın dış yaşama uyumu kolaylaşacaktır. Doğum sonrası ilk 5 dakikada bebeğe bilinçli
yaklaşım çok önemlidir.

2.4.1.Normal Yenidoğanın Bakımı
Doğumdan sonra sekresyonu fazla olmayan, ağlayan, solunumu iyi bir bebekte
ağız ve burundaki sekresyonlar steril bir gazlı bezi ile temizlenmelidir. Eğer aspirasyon
gerekli ise önce ağız daha sonra burun bir puar ile veya aspirasyon kateteri ile (8F veya 10F)
aspire edilmelidir. Gereksiz aspirasyondan kaçınmalı, şiddetli ve derin aspirasyon
yapılmamalıdır (travma-vagal uyarım). En yüksek basınç 100 mmHg olmalıdır.
-

Bebek doğduğunda anne perinesi düzeyinde tutulur.
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Göbek kordonu klempe edilmeden önce bebek ile plesantanın aynı düzeyde
tutulmalarına dikkat edilmelidir.
Bebek plesantadan daha yüksek düzeyde tutulursa anemi ve hipovolemi, daha
düşük düzeyde tutulursa polisitemi, hiperbilirubinemi ve hipervolemi gelişebilir.
İlk solunum hareketleri başladığında ve göbek kordonunda pulsasyon
durduğunda, kordon karın duvarından 10-15 cm uzaklıktan klemplenir.
1-2 cm ara ile ikinci klemp konulur ve iki klemp ortasından kesilir. Göbek
damarları (2 arter 1 ven/ tek arter varsa majör kalp anomalisi riski) kontrol edilir ve bakımı
yapılır.
Bebek ağlayıp ilk solunum hareketini yaptıktan sonra anne ve bebek arasındaki
ilk ten tene temas (kanguru bakımı) doğumdan sonraki ilk birkaç dakika içinde
başlatılmalıdır. Böylece anne-bebek arasındaki ilk bağlanma (bonding) gerçekleştirilir. Ayrıca
annenin süt salınımı artar, oksitosin artışı olur ve uterus involusyonu kolaylaşır. Dünya Sağlık
Örgütü de tüm bebeklerin doğdukları gibi annelerinin çıplak tenine yatırılmasını
önermektedir.
Doğumdan sonraki ilk 30 dakika bebeğin en uyanık olduğu dönemdir. Emmesi
güçlü olduğu için emzirilmelidir.
Bebek hipotermiden korunmalıdır. Bunun için; ortam ısısı en az 25°C olacak
şekilde ayarlanmalı, bebek kesinlikle yıkanmamalı, verniks silinmemelidir.
Bebek ılık komprese sarılmalı ve kurulanmalıdır. Solunumu uyarmak için 30
saniyenin sonuna kadar kurulama işlemi uygulanabilir. Başı kurulamaya özen gösterilmelidir.
Kurulama sonrası ıslak havlu uzaklaştırılır. Bebek önceden ısıtılmış radyant ısıtıcı altına veya
anne göğsüne konmalıdır.
Yenidoğan ışıma, iletim, hava akımı, buharlaşma yoluyla ısı kaybedebilir. Bu
nedenle hava akımı engellenmelidir. Bebeğin cildinin temas ettiği yerler sıcak olmalıdır.
Vücut ısısı stabil hale getirilmeli ve sürdürülmelidir. Başına hemen başlık giydirilmelidir.
Müküs drenajını kolaylaştırmak için bebek yatırılırken başı 15-30 derece
aşağıda olmalıdır. Sırt üstü pozisyonda yatırılmalıdır.
Apgar değerlendirmesi 1. ve 5. dk. da yapılır. Apgar puanı 7 ve altında ise
gerekirse aspire edilir, oksijen verilir (sadece periferde siyanoz varsa oksijen uygulanmaz),
izlenir.
Düzelme varsa rutin bakım işlemlerine (göbek kordonun bağlanması vb.)
devam edilir. Düzelme yoksa resüsitasyona devam edilir.
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Bebeğin; vücut ağırlığı, boyu baş çevresi ölçümleri alınmalıdır. Bebek çıplak
bir şekilde tartılmalı, ancak iletim ile oluşabilecek ısı kaybını önlemek için tartı aletinin üzeri
temiz, yumuşak bir kompres/ bez ile örtülmelidir.
Bebeğin fiziksel,
değerlendirilmelidir.

nörolojik (refleksleri..) ve

davranışsal özellikleri

Konjenital anomaliler (spina bifida, yarık damak ve dudak, hidrosefali, anal
atrezi gibi) yönünden bebek gözlenmelidir.
Nazogastrik sonda ile; koanal atrezi, özofagus atrezisi,
yönünden bebek değerlendirilmelidir.

anal

atrezi

Yenidoğanın hemorajik hastalığını önlemek için bebeğe K vitamini yapılır.
Yenidoğan bağırsağında K vitamini üretecek flora henüz oluşmamıştır, anneden geçen miktar
yetersizdir, anne sütünde yetersizdir. Doğumdan hemen sonra 0.5-1 mg IM yapılmalıdır.
Gonore enfeksiyonundan ya da diğer etkenlerle olabilecek konjunktivit’den
korumak için de göze antibakteriyel bir damla (%1’lik tetrasiklin, %0,5’lik eritromisin)
kullanılabilir.
Göbek bakımında ise bebeğe hastanede yattığı ilk birkaç günde bir antiseptikli
solüsyon kullanılabilir. Taburcu olan bebeklerde ise yalnızca göbeğin kuru tutulması
önerilmektedir. Bebek bezi göbeğin altından bağlanmalıdır.
grubu…).

Laboratuvar bulguları değerlendirilmelidir (Hb, Htc, bilirubin, kan şekeri, kan

Kurum politikasına göre bebeğin ayak/parmak izleri alınmalı, bileğine kimlik
kartı takılmalıdır. Tüm yapılan işlemler kayıt edilmelidir.
-

Bebek giydirilmelidir (özellikle başlık takılması önemlidir).

Anne
sağlanmalıdır.

bilgilendirilmeli

ve

yenidoğanın

anne

ile

birlikte

transportu

Özellikle bebek sağlıklı ise anne-bebek ilişkisinin başlatmak ve beslenmeyi
sürdürmek için bebek anne yanına verilmeli (rooming in) ve emzirmesi sağlanmalıdır.
Annenin bebeğe dokunması, okşaması ve bebeğin bakımına katılması
sağlanmalı, anne ve bebek arasındaki ilişki gözlenmelidir.
edilmelidir.

Bebeğin ilk 24-48 saat içinde idrar ve mekonyum yapıp yapmadığı kontrol

Yenidoğanın ilk aşısı olan Hepatit B aşısının ilk dozu bebek hastanede iken
yapılmalıdır.
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Beslenmeye başladıktan sonraki 24.saatten sonra ya da bebek taburcu olmadan
tarama testleri için kan örneği alınmalı, aileye sonuçların takibi konusunda bilgi verilmelidir.
Bebeğin taburcu edilmeden önce ailenin bebeği kabul etmesi, bebek bakımında
yeterli ve eğitim almış olması gerekmektedir. Taburculuk eğitiminde; vücut ısısının
korunması, beslenme ve emzirme eğitimi, aşılar, büyüme ve gelişmesi, yatış pozisyonu, temel
bebek bakımı, giyimi, bebek güvenliği (uyku için sırt üstü pozisyon-odası, araba koltuğu,
sigara içilmeyen çevre…), hastaneye başvuru gereken durumlar, izlem zamanı vb. konular yer
almalıdır.

2.4.2. Riskli Yenidoğanın Bakımı
Sağlıklı yenidoğanın bakım kriterleri bu bebekler için de geçerlidir. Ancak riskli
yenidoğan bebeklerin bakımında ek olarak farklı bakım uygulamalar da bulunmaktadır. Riskli
yenidoğanlardan prematüre bebebeğin bakım kriterleri aşağıda sıralanmıştır.
Prematüre yenidoğanın gelişimi ve dış yaşama uyumu kolaylaştırmak için
yenidoğan ünitelerinde çevresel uyaranlar (gürültü, ışık, ısı ve koku gibi) kontrol altına
alınmalıdır.
Prematüre bebeği hipotermiden korumak için doğumhanenin ve bebeğe
canlandırma uygulanacak yerin sıcaklığı arttırılmalıdır. İleri derece prematüre bir bebeğin
buharlaşma ile ısı kaybını önlemek için doğumdan hemen sonra, polietilen şeffaf örtülerin
(strech gibi) veya torbaların (vinil-şeffaf ve geçirgenliği olmayan, büzgülü) kullanılması
bebeğin hem ısı hem de sıvı kaybını azaltacaktır. Ancak bu yöntem uzun süreli
kullanılmamalı, günlük hemşirelik bakımı ve uygulamaları süresince çıkarılmalıdır. Çünkü
uzun süreli kaldığında cilt yüksek ısıya maruz kalabilir, ciltte maserasyon gelişebilir.
Bebeğe yapılan tüm uygulamalarda aseptik kurallara uyulmalı, bebeğe
dokunmadan önce ve sonra eller yıkanmalıdır. "Maksimum gözlem, minimum dokunma"
ilkesine uyularak bakım yapılmalıdır.
Hemşirelik bakımları mümkün olduğu kadar bir arada yapılmalı, bebeğin en az
2 saat hiçbir uyarana maruz kalmaması sağlanmalı, mümkünse bebek uyurken rahatsız
edilmemelidir.
Isı kaybının 1/5'i baştan olduğu için kuvöz içinde ve dışında bebeğe başlık
giydirilmelidir.
Çift duvarlı kuvözler kullanılmalı, yaşamın ilk 7 gününde nemlilik oranı %7090 oranında tutulmalıdır.
Prematüre bebeğe dokunma sürtünme şeklinde olmamalı, dokunacak kişi elini,
bebeğin başına, sırtına ya da kol ve bacağına sabit olarak yerleştirmelidir.
-

Bebeğin ağrısı, her üç saatte bir ağrı skalası ile değerlendirilmelidir.
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-

Bebeğin kalp, solunum, oksijenasyon durumu, vücut ısısı izlenmelidir.

Oksijen bebeğin ihtiyacına göre kuvöz içinde, nazal prong, oksijen başlığı ya
da ventilatöre bağlanarak verilir. Özellikle oksijenin az veya fazla kullanımına yönelik
gelişebilecek risklerden dolayı bebeğin monitorize edilerek oksijen seviyesi her saat başı
gözlenmelidir.
-

Bebeğin klinik durumuna göre kan gazları alınmalıdır.

Rutin aspirasyon uygulanmamalı, bebeğin klinik durumuna göre aspirasyon
sıklığı ayarlanmalıdır.
Göğüs fizyoterapisi yapılmalıdır. Bu işlem, parmaklarla göğüs üzerine
vurularak veya bu iş için elektrikli diş fırçaları kullanılarak yapılabilir.
Bebeğin genel durumu iyi ise erken dönemde minimal enteral besleme, enteral
beslenmeye geçişi hızlandırabilir.
Prematüre bebeğin hidrasyon durumu (deri turgoru, ısısı, idrar miktarı vb),
vücut ağırlığı sürekli değerlendirilmelidir. Dehidratasyon ve aşırı hidrasyon (overhidrasyon)
belirtileri gözlenmelidir.
Glikozun kontrolünü sağlayan adaptasyon mekanizmalarının immatür olması
edeniyle erken dönemde hipoglisemi sıktır. İlk saatlerde kan-glikoz değeri ölçülmelidir.
Çoğu kez emme ve yutma refleksleri iyi gelişmediğinden beslenme güçlükleri /
aspirasyon riski sıktır.
Ağız yoluyla beslenemiyorsa gavajla veya parenteral yolla beslenir. En uygun
besin kendi annesinin sütüdür. Prematüre bebekler anne göğsünü tutamadıklarında anne
tamamen emzirene kadar sütünü sağarak kaşık veya fincanla bebeğine verebilir.
Büyüme ve Gelişmenin izlenmesinde düzeltilmiş yaş kullanılmalıdır. Çünkü
büyüme ve gelişmeleri term bebeklerden farklıdır. Büyümenin izlenmesinde, her kontrole
gelişlerinde vücut ağırlıkları, boyları ve baş çevreleri ölçülmelidir. Standart büyüme eğrileri
ile değerlendirme yapılırken bebek 36 aylık olana kadar düzeltilmiş yaş kullanılmalıdır.
Düzeltilmiş yaş, bebeğin kronolojik yasından erken doğduğu hafta sayısının
çıkartılmasıyla elde edilir. Örnegin; 32.gestasyon haftasında doğan ve simdiki kronolojik yaşı
(takvim yası) 20 hafta olan preterm bir bebeğin düzeltilmiş yaşı şu şekilde hesaplanır:
“Ortalama gestasyon haftası olan 40 haftadan, doğduğu gestasyon haftası olan 32 hafta
çıkarılır (40-32 = 8) ve sonuçta bebek 8 hafta erken doğmuştur. Daha sonra kronolojik yaşı
olan 20 haftadan erken doğduğu 8 hafta çıkarılır (20-8 =12) ve böylece bu bebeğin düzeltilmiş
yaşı 12 hafta olarak bulunur”.
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2.4.3. Riskli Yenidoğanın Taburcu Edilme Kriterleri
-

Günde 15-30 g/kg veya daha fazla tartı alması

-

Açık yatakta vücut ısısını koruyabilmesi,

-

Postkonsepsiyonel yaşın 34-37 haftaya ulaşması,

-

Hastanede yatmayı gerektirecek tıbbi bir sorununun olmaması,

-

Fizyolojik olgunlaşma ve kardiyovasküler stabilizasyonunun olması,

-

Taburcu edilmeden hemen önce bakımda önemli bir değişikliğin yapılmamış

-

Son bir haftadır apne ve bradikardi olmaması,

-

Bebeğin tarama testlerinin tamamlanmış olması,

-

Anne memesini veya biberonu tam olarak alabilmesi,

-

Yaşı ve kilosu uygunsa aşılamasının yapılması,

olması,

Ailenin bebeği kabul etmesi, bebek bakımında yeterli ve eğitim almış olması
gerekmektedir.
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Uygulama Soruları
1)

Yenidoğan reflekslerini değerlendiriniz.

2)

Riskli yenidoğanın hemşirelik bakımını açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yenidoğan dönemi doğumdan sonraki ilk 28 günü kapsayan bir dönemdir. Bu dönem
erken (doğumdan sonraki ilk 7 gün) ve geç (8-28.gün) olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Riskli
yenidoğanlar ise, gebelik haftası ya da doğum ağırlığına bakılmaksızın mortalite ve morbidite
riski daha fazla olan yenidoğanlardır. Yenidoğanlar, gestasyon yaşına göre ve intrauterin
büyüme gelişme eğrilerine göre sınıflandırmaktadır. Gestasyon yaşına göre; preterm, term,
postterm diye intrauterin büyüme gelişme eğrilerine göre ise SGA, AGA, LGA olarak
sınıflandırılmaktadır.
Yenidoğanın doğumu izleyen ilk dakikalar, saatler ve günlerde biyokimyasal ve
fizyolojik değişikliklerle dış ortama uyumu çok önemlidir. Bu uyumu engelleyebilecek
bozuklukların tespiti için yenidoğanın ilk değerlendirilmesi doğum odasında yapılmalı,
bakımı da doğum odasından başlayıp hastanede kalış süresince devam etmelidir. Doğumdan
sonra ilk 24 saat içinde bebeğin yaşamını ya da gelişimini etkileyebilecek olası risk
faktörlerini belirlemek için bebeğin fiziksel, nörolojik ve davranışsal özellikleri
değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler sırasında öncelikle kalp ve solunum sistemleri
incelenmeli, spina bifida, yarık damak ve dudak, hidrosefali, imperfore anüs, trakeofagial
fistül gibi anomaliler yönünden de bebek gözlenmelidir.
Yenidoğanın rutin bakımında; doğumda yenidoğanın ağız içi sıvılarının temizlenmesi,
anne ve bebek arasındaki ilk ten tene temasın sağlanması, yenidoğan ve plasenta arasındaki
kordonun kesilmesi ve kontrolü, yenidoğanın vücut ısısının korunması, 1. ve 5. dakikalarda
apgar skorunun belirlenmesi, yenidoğanın fiziksel ölçümlerinin (vücut ağırlığı, boyu ve baş
çevresi ölçümleri) alınması, yenidoğanın kimliğinin belirlenmesi, yenidoğana K vitamini ve
Hepatit B aşısı uygulaması, beslenmeye başladıktan sonraki 24.saatten sonra ya da bebek
taburcu olmadan önce tarama testlerinin yapılması ve taburculuk öncesinde anneye taburculuk
eğitimi verilmesi vb. yer almalıdır.
Normal ve riskli yenidoğanların izlemi, bakımı, bebeğin dış ortama ve ebeveynlerin
bebeğe uyumunda hemşire önemli bir fonksiyona sahiptir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi intrauterin büyüme eğrilerinde gestasyon yaşına göre
doğum tartısı 10-90 persentil eğrileri arasında olan bebekleri tanımlamaktadır?
a)

AGA (Appropriate For Gestational Age)

b)

SGA (Small For Gestational Age)

c)

LGA (Large For Gestational Age)

d)

Prematüre

e)

Postmatüre

2)
ifade eder?

Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda testislerin skrotuma inmemesi durumunu

a)

Hipospadias

b)

Hidrosel

c)

Kriptorşidizm

d)

Sistosel

e)

Epispadias

3)
Omurganın her iki yanından yukarıdan aşağıya parmakla çizildiğinde, hangi
taraftan çiziliyorsa bebek o tarafa doğru tüm vücudu ile kıvrılır. 4 aya kadar alınabilen bu
refleks nöral kanal sorunlarında yardımcı olur. Bu refleks aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Moro refleksi

b)

Galant refleksi

c)

Babinski refleksi

d)

Tonik ense refleksi

e)

Yakalama refleksi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi normal yenidoğanın bakımı içinde yer almaz?

a)

Yenidoğan hipotermiden korunur

b)

İlk 24 saatteki idrar ve mekonyum çıkışı gözlenir

c)

Yenidoğan erken ve sık beslenerek hipoglisemiden korunur

d)

Önce ağzı, sonra da burnu aspire edilmelidir.

e)

Baş yüksekte olacak şekilde pozisyon verilmelidir.

5)
nelerdir?

Normal yenidoğanların ısı kaybını önlemek için alınacak önlem/önlemler

I. Bebek yatağı muhakkak pencere kenarlarına yakın olmalıdır.
II. Bebeğin cereyanda kalması önlenmelidir.
III. Bebeğe doğrudan temas eden malzemeler ısıtılmalıdır.
IV. Çevrenin nem oranı azaltılmalıdır.
V. Isı stabil oluncaya kadar yıkanmamalıdır.
a)

I, II

b)

I, II, III

c)

II, III, V

d)

III, IV, V

e)

I, III, IV, V

6)

Yenidoğanları gestasyon yaşlarına göre sınıflandırınız.

7)

Düzeltilmiş yaşı açıklayınız.

8)

Prematüre bir yenidoğanın aşılaması nasıl olmalıdır?

9)

Fontanel çapı nasıl ölçülür? Açıklayınız.

10)

Postmatüre yenidoğanın özelliklerini belirtiniz.

Cevaplar: 1) a 2) c 3) b 4) e 5) c
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3. YENİDOĞANIN DAHİLİ VE CERRAHİ SORUNLARI VE
HEMŞİRELİK BAKIMI2

2

Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Seda ÇAĞLAR tarafından hazırlanmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Yarık damak/yarık dudak sorunu olan bir bebeğe ameliyat öncesi dönemde
hemşirelik bakımında yapılması gereken girişimleri yazınız.
2)

Hipospadias ve epispadiasın en önemli 2 belirtisini yazınız.

3)
Yenidoğanda Nekrotizan Enterokolit (NEC) oluşmasına neden olan risk
faktörlerini yazınız.
4)

Yenidoğan asfiksisinde görülen belirti ve bulguları yazınız.

5)

Rh uyuşmazlığını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Doğum Travmaları

Yenidoğan Asfiksisi
Mekonyum
Aspirasyonu
Sendromu
Respiratuvar Distres
Sendromu

Yenidoğan Sarılığı

Nekrotizan
Enterokolit

Yarık Dudak Yarık
Damak

Özofagus Atrezisi ve
Trakeaözofageal
Fistül

Pilor stenozu

Ürogenital Sistem

Kazanım
Doğum sırasında meydana
gelebilecek travmalar hakkında
bilgi sahibi olarak gerekli
hemşirelik bakımını yapabilme
Yenidoğan asfiksisine yol açan
faktörleri öğrenerek gerekli
müdahalede bulanabilmek
Mekonyum Aspirasyonu
Sendromunu öğrenerek gerekli
müdahalede bulanabilmek
Respiratuvar Distres Sendromu
hakkında bilgi sahibi olarak
tedavide sürfaktan uygulamasını
yapabilmek
Yenidoğan sarılığı ve türlerini
öğrenerek fototerapi, kan değişimi
ve farmakolojik tedavi hakkında
bilgi sahibi olabilmek
Nekrotizan enterokolit ve zemin
hazırlayan faktörleri öğrenerek
anne sütünün önemini
kavrayabilmek
Yarık Dudak Yarık Damak
anomalisi hakkında bilgi sahibi
olarak ameliyat öncesi ve sonrası
dönemde uygun hemşirelik
bakımını sağlayabilmek
Özofagus Atrezisi ve
Trakeaözofageal Fistül ve türlerini
öğrenerek uygun hemşirelik
bakımını sağlayabilmek
Pilor stenozu hakkında bilgi
sahibi olarak ameliyat öncesi ve
sonrası dönemde aileyi
bilgilendirerek uygun hemşirelik
bakımını sağlayabilmek
Ürogenital Sistem Defektlerinin
türlerini öğrenerek ameliyat

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak
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Defektleri

Anorektal Anomaliler

Diyafragmatik Herni

Gastroşizis

Omfolosel

sonrası dönemde uygun bakımı
sağlayabilmek
Anorektal Anomali türlerini
öğrenerek ameliyat sonrası
dönemde uygun bakımı
sağlayabilmek
Diyafragmatik Herni nin yaşamsal
önemini kavrayarak acil
müdahalede bulunabilmek
Gastroşizis tanısını öğrenerek
hemşirelik bakımını
sürdürebilmek
Omfolosel tanısını öğrenerek
hemşirelik bakımını
sürdürebilmek

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak
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Hemşirelik Bakımı
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3.1. Yenidoğanın Dahili Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
Yenidoğan bebeklerde yaşamın ilk günlerinde görülen ve hayatı tehdit eden dahili
sorunların arasında; doğum travmaları, asfiksi, mekonyum aspirasyonu, respiratuvar distres
sendromu, hiperbiluribinemi ve nekrotizan enterokolit yer almaktadır.
Bu bölümde yenidoğanın sık karşılaşılan dahili sorunları ve hemşirelik bakımı
anlatılacaktır.

3.1.1. Doğum Travmaları
Doğum travması, doğum sırasında yenidoğanın mekanik etmenler ve anoksi sonucu
zarara uğramasıdır.
Sıklık: Doğum travmaları 6/1000 – 8/1000 arasında görülmekle birlikte neonatal ölüm
nedenleri arasında 11. sırada yer alır. Doğum travmaları sonucunda caput succadenum, sefal
hematom, konjenital tortikolis, sinir zedelenmeleri ve kafa içi kanamalar gözlenir.
Etiyoloji: hızlı doğum, fetüs baş çevresi ve doğum kanalı çevresi arasındaki
uyumsuzluk, preterm yada düşük doğum ağırlıklı bebek, anormal presentasyon, hatalı forseps,
vakum uygulaması, çoğul gebelik gibi nedenlerle oluşur.
Caput succadenum; çoğunlukla parietal ve oksipital bölgelerdeki saçlı deri ve deri
altında sıvı toplanmasıdır. Doğumda belirgin olmakla birlikte sonrasında büyüme gözlenmez.
Palpasyonla şişlik yumuşaktır ve elle hareket ettirilebilir. Şişlik suturalarla sınırlı değildir.
Birkaç günde kendiliğinden geçer.
Sefal hematom; kafa kemiklerinde periost altında kan toplanmasına bağlı başın şekil
bozukluğudur. Kanama sızıntı şeklinde olduğu için yavaş oluşur ve saatler sonra ortaya çıkar.
Suturalarla sınırlıdır. Çoğunlukla parietal kemiklerde görülür. 2-10 hafta içinde kaybolur.
Nadiren kemik kalsifikasyonu olabilir. Kesin nedeni bilinmemekle birlikte forseps uygulanan
doğumlarda daha sık rastlanır.
Konjenital tortikolis; boynun her iki yanında bulunan sternokleidomastoid kasının
doğum sırasında hasar görmesine bağlı olarak gelişir. Bu hasar iyileşirken bir bağ dokusu
oluşmakta ve kas üzerinde sert bir kitle ortaya çıkmaktadır. Bu durum kasın kısalmasına yol
açmaktadır. Makat doğumlarda sık karşılaşılır. Başlarda bulgu vermemekle birlikte 2 haftadan
sonra 1-2 cm lik kitle palpe edilir. Bebeğin başı şişlik olan tarafa doğru eğiktir. 5-7. Aylarda
kaybolur. Düzelmeyen durumlarda cerrahi operasyon gerekebilir.
Sinir zedelenmeleri; Fasiyal paralizi; fasiyal sinir doğumda en sık zedelenen sinirdir.
Çoğunlukla tek taraflıdır. Bebek ağlarken yüzün bir tarafı hareketsizdir. Göz kapağı tam
olarak kapanmaz, ağız sağlam tarafa doğru çekiktir. Birkaç haftada kendiliğinden düzelir.
Düzelmediği durumlarda cerrahi operasyon gerekebilir.
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Brakiyal paralizi; kol, bilek ve el kaslarını oynatan brakiyal sinirlerin zedelenmesidir.
Duchenne Erb ve Klumpke olmak üzere iki tipi vardır. Duchenne Erb tipinde 5 ve 6. Servikal
sinirler zedelenerek üst kol paralizisine yol açarlar. Bebeğin omzu düşük ve kolu omuzdan içe
dönüktür. Paralizi olan tarafta moro refleksi gözlenmez fakat yakalama refleksi vardır.
Klumpke tipinde ise 7 ve 8. Servikal sinirler zarar görerek el bilekte paraliziler oluşturur.
Bebeğin kolu dirsekten fleksiyonda, parmakları fleksiyonda olur ve elde ödem ve siyanoz
gözlenir. Elin küçük kasları ve el fleksörleri felçlidir. Yakalama refleksi gözlenmez.
Sinir zedelenmelerinde amaç sağlam kasların çekmesi ve kontraktür gelişmesini
engellemektir. İlk 2 hafta kol uygun pozisyonda tutularak parsiyal immobilizasyon sağlanır.
7-10 gün sonra egzersize başlanır. 3-6 ay içinde düzelme gözlenir. Düzelmeyen durumlarda
cerrahi tedavi gerekir.
Kafa içi kanamalar; doğum travmaları içinde en tehlikeli olanıdır. Preterm
doğumlarda, makat gelişli ve müdahaleli doğumlarda sık gözlenir. Prognoz kanamanın
bulunduğu yere ve miktara göre değişir. Nörogelişimsel komplikasyonlara ve hidrosefaliye
yol açabilir. Hipoksi, RDS, pnömotoraks, ventilatör tedavisi, ani volüm genişlemesi, aşırı
girişimler, konvülsiyon ve hızlı trakeal aspirasyon gibi durumlar beyin kan akımını artırarak
veya akım dengesini bozarak kanama riskini artırır. Dalgınlık, huzursuzluk, emme güçlüğü,
kusma, konvülsiyon, düzensiz solunum, fontonel kabarıklığı, tiz ağlama, moro ve pupilla
refleksinin olmaması, hipertoni ve hipotoni gibi belirtiler genellikle 3 günden sonra gözlenir.

3.1.2. Yenidoğan Asfiksisi
Asfiksi, neonatal dönemde prenatal, natal veya postnatal faktörlerin etkisiyle oluş an ve
hipoksi, hiperkapni ve asidozun eş lik ettiği bir durumdur. Geliş mekle olan ülkelerde perinatal
asfiksi oranı, canlı doğan bebekler arasında %27 olarak bildirilmektedir. Düşük doğum tartılı
yenidoğanlarda, pretermlerde, diyabetli anne çocuklarında ve sezaryen ile doğan bebeklerde
asfiksi sık görülür.
Apgar skorunun 1. ve 5. dakikada 6 nın altında olması, solunumun 30 sn içinde
başlamaması, bebeğin ilk 1 dakika içinde ağlamaması, yüzeysel ve düzensiz solunum, siyanoz
asfiksinin belirtileridir. Hemen müdahale edilmezse hipotoni, uyarılara cevapsızlık ve ölümle
sonuçlanabilir.
İlk müdahalede ABCDE kuralı (havayolu açıklığının, solunumun, dolaşımın
sağlanması ve ilaç uygunlaması) uygulanır. Solunum yolunun açık tutulması için baş geriye
doğru çekilir ve hafif ekstansiyon pozisyon verilir, ağız içi temizlenir. Ambu ve maske ile
solunum sağlanır veya entübe edilir, meme hattının 1 parmak altından 1.5-2.5 cm derinliğinde
kalp masajı yapılır.

3.1.3. Mekonyum Aspirasyonu Sendromu
Mekonyum aspirasyonu sendromu yenidoğanda solunum sıkıntısına yol açan
aspirasyon sendromlarından en sık görülenidir. Mekonyum, fetal bağırsaklar içinde bulunan
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epitel hücreleri ve safra asitlerinin karışımıdır. İntrauterin asfiksi geliştiğinde peristaltizm
uyarılır, anal sifinkter açılır ve mekonyum amniyos sıvısına karışır. Soluk alma ile mekonyum
akciğerlere çekilir. Böylece solunum yollarında kısmi yada tam tıkanma meydana gelir.
Sıklık: amniyon sıvısının mekonyumla boyanması tüm gebeliklerin %10-12 sinde
oluşur ve bu olguların %10’unda aspirasyon gerçekleşir. MAS gelişen bebeklerin %5-37’si
kaybedilir. Gestasyon yaşı arttıkça MAS riski artar.
Belirti ve bulgular: klinik bulgular arasında en dikkat çekeni solunum sıkıntısıdır.
Göbek, deri ve tırnaklar doğumda mekonyumla boyalıdır, Dispne, taşipne, apne, siyanoz,
göğüste şişkinlik, burun kanadı solunum, uzamış ekspiryum, soluk görünüm, hipotansiyon ve
kalp yetmezliği, intrakraniyal kanamalar, konvülziyon ve şok gelişebilir.
Tedavi: Tedavinin ana hedefi bebeğin yeterli solunum yapabilmesidir. Bebek doğar
doğmaz ağzı ve burnu aspire edilir. Trakeal aspirasyon yapılır. Bebek yenidoğan yoğun bakım
ünitesine alınır ve monitörize edilir. Oksijen uygulanır, entübasyon gerekebilir. Sürfaktan
verilir ve antibiyotik tedavisi başlanır.

3.1.4. Respiratuvar Distres Sendromu
Hyalin Membran Hastalığı olarak ta adlandırılan Respiratuvar Distres Sendromu
(RDS) akciğer alveollerinin yüzey gerilimini sağlayarak akciğerlerin kollabe olmasını önleyen
sürfaktan maddesinin eksikliği sonucu oluşur. perinatal ve neonatal bakımdaki gelişmelere
rağmen halen en önemli neonatal mortalite ve morbidite nedenidir.
Sıklık: gebelik yaşı 24-28 hafta olan bebeklerde %60-80, gebelik yaşı 32-36 hafta
arasında olan bebeklerde ise %5-30 oranında gelişir. Erkeklerde kızlara göre 3 kat fazla
görülür.
Etiyoloji: Sürfaktan 24. Gestasyon haftasından sonra salgılanmaya başladığından
pretermlerde, çoğul gebeliklerde, sezaryen doğumlarda, diyabetik anne bebeklerinde sık
görülür.
Belirti ve bulgular: Doğumdan sonra 2 saat içinde taşipne, dispne, inleme, hırıltı,
siyanoz görülür. Solunum sıkıntısı arttıkça yardımcı solunum kasları solunuma katılır.
İnterkostal ve subkostal çekilmeler meydana gelir. Burun kanadı solunum başlar. Oksijen
verilmesine rağmen siyanoz düzelmez. Bebek Kurbağa pozisyonunda (hipotonik) yatabilir.
Ağız açık, baş bir yana düşmüştür. Grafide buzlu cam görünümü vardır.
Tedavi: RDS oluşumunu önlemek için preterm doğumların engellenmesi, anneye
antenatal dönemde steroid uygulanması gerekir.
Sürfaktan uygulaması: Korunma ve tedavide intratrakeal yolla 2 doz sürfaktan verilir.
İlk doz entübe edildikten hemen sonra, ikinci doz ise 6 saat sonra uygulanır. Endotrakeal tüpün
içinden geçirilen sonda ile verilir. Önce sağ yan yatar pozisyonda, toplam dozun yarısı verilir
ve ambulanır. Sonra kalan yarısı sol yan pozisyonda verilir ve ambulanır. Tekrar ventilatöre
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bağlanır, bebeğin durumu düzeldikçe oksijen ve basınç hızlıca azaltılır. Bebeğe küvözde
bakım verilir. Baş hafif ekstansiyonda tutulur, solunum yoksa canlandırma yapılır. Kan
gazları takip edilerek oksijen verilir. Yeterli olmazsa entübe edilir.

3.1.5. Yenidoğan Sarılığı (Hiperbilirubinemi)
Sarılık, kandaki sarı-turuncu renkteki bilirubin pigmentinin normal sınırların üzerine
çıkarak deride ve sklerada birikmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilirubin üretiminin,
bilirubin eliminasyonundan daha fazla olduğu durumlarda bilirubinin dolaşımdaki miktarı
artarak sarılığa sebep olur.
YD’da bilirubin düzeyinin normal sınırları 2-4mg/dl dir. Bilirubin düzeyi 6-7 mg/dl
olduğunda sarılık gözle görülür. Sarılık baştan ayağa doğru ilerler. Yüzde görülme 5-7 mg/dl,
Gövdede/Karında görülme 10-12 mg/dl, Ayaklarda görülme yaklaşık 15 mg/dl.
Sıklık: Hiperbilirubinemi ya da kan bilirubin düzeyinin artması yenidoğanlarda sık
görülen bir sağlık sorunudur. Preterm yenidoğanların % 80’inde, term yenidoğanların % 4060’ında hiperbilirubinemi gelişmektedir.
Etiyoloji: Rh ve ABO grup uyuşmazlıkları, diazepam, oksitosin gibi ilaçlar,
Gestasyonel diyabet, Gebeliğe bağlı hipertansiyon, forseps ya da vakumla doğum, ailede
sarılık, karaciğer hastalığı ya da anemi öyküsü gibi maternal faktörler, Doğum ağırlığının
1500 gr’ın altında olması, prematürelik, Erkek cinsiyet, Hipotermi, asfiksi, hipoalbünemi,
Direkt bilirubine çevrilmeyi etkileyen faktörler (enzim azalması, safra yolu tıkanıklığı),
Sepsis, menenjit, polisitemi, Albümine bağlanmayı etkileyen ilaçlar, Konjenital
hipotiroidizm, sık beslenmeme ya da anne sütü, Eritrositlerin morfolojik anomalileri, eritrosit
enzim defektleri, Genetik yatkınlık gibi yenidoğana ait faktörler nedeniyle oluşur.
Fizyolojik Sarılık; Anne karnındaki bebekte oluşan sarılık maddesi (bilirubin),
plasenta yoluyla anneye geçerek anne karaciğerinde işlenir. Dolayısıyla, bebek bu
bilirubinden zarar görmez. Bebek doğduğunda kanındaki bilirubin düzeyi % 1-2 mg
civarındadır. Doğumdan sonra yavaş yavaş yükselmeye başlar. Normal YD’da doğumdan
sonraki 48 saatten sonra, Pretermlerde 4-6. günlerde ortaya çıkar. Bilirübin düzeyi 12-15
mg/dl. aşmaz. Artış hızı günde 5 mg/dl'yi geçmez. Normal YD’da 7-10. günlerde kaybolur.
Pretermlerde kaybolması 15 günü bulur. Hastalık değildir. Tedavi gerektirmez. Bebek
gözlenmelidir, emzirme sürdürülür, gerekirse fototerapiye başlanır.
Anne Sütü Sarılığı;
Erken Anne Sütü Sarılığı (yetersiz AS alımı); İlk birkaç gün içinde görülür ve anne
sütünün özelliklerinden ziyade emzirmedeki teknik yanlışlıklara bağlıdır. Bu durumda
emzirme sıklığı arttırılmalı, anneye destek olunmalı ve mama ile beslenme engellenmelidir.
Geç Anne Sütü Sarılığı (Anne sütü Sarılığı Sendromu); Doğumdan sonraki 3-5
günden sonra bilirubin düzeyi artar. Bu durum anne sütü içindeki bazı maddeler ile ilişkilidir.
Bilirubin yüksekliği yaklaşık 2-3 hafta kadar devam etmekte, daha sonra da yavaş yavaş
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azalarak birkaç ay içinde normale dönmektedir. Bilirubin düzeyi kernikterus açısından
tehlikeli sınıra yaklaşmadan anne sütü ile beslenmeye ara verilmesi düşünülmemelidir.
Patolojik Sarılık; Doğumdan sonraki ilk 24-48 saat içinde başlar. Bilirubin düzeyi
15mg/dl’nin üzerindedir. Term bebeklerde 1 hafta, Pretermlerde 2 haftadan uzun sürer.
Patolojik sarılığın nedenleri arasında yenidoğanın hemolitik hastalıkları arasında yer alan; Rh
uyuşmazlığı ve ABO uyuşmazlığı bulunmaktadır.
Rh Uyuşmazlığı (Eritroblastozis Fetalis): Rh negatif anne, Rh pozitif bebek arasında
gelişir. Fetüsden anneye antijen geçişi olur. Bir önceki gebelik, düşük, fetustan anneye
kanama, doğum, amniyosentez, invazif girişimler hazırlayıcı faktörlerdir. Fetal kan hücreleri
hazırlayıcı faktörler nedeniyle anneye geçer. Anne kanında antikor oluşur. Rh antikor
oluşumu doğum sonrası 72 saatte olduğundan, ilk bebekler daha az etkilenir, Anne Rh
antijeniyle tekrar karşılaştığında antikor üretmeye başlar. Antikor plasenta yoluyla fetusa
taşınır. Fetusta hemoliz oluşur.
Hidrops Fetalis: Rh uyuşmazlığının en ağır şeklidir. Fetal dokularda ve vücut
boşluklarında sıvı toplanması ile karakterize nonspesifik bir bulgu olup çok değişik şekillerde
karşımıza çıkmaktadır.
ABO uyuşmazlığı; Annedeki anti-A ve anti-B antikorlarının, fetüs eritrositlerinin A
ve B antijenleri ile reaksiyona girmesi ile olur, Sıklıkla ‘’0’’ grubu annenin bebekleri ‘’A’’
veya ‘’B’’ grubunda olduğunda hastalık ortaya çıkar. Daha sık görülmesine rağmen, daha
hafif seyirlidir. Anemiye neden olur. Sarılık, doğumdan 24 –72 saat sonra başlar. Anne A
veya B grubu ise antikorlar büyük moleküllü (IgM) plasentadan geçemez. Anne ‘’0’’ grubu
ise antikorlar küçük moleküllü (IgG) plasentadan geçerek fetusa taşınır. ABO grup
uyuşmazlığı Rh uyuşmazlığından daha sıktır, ancak Rh uyuşmazlığı kadar ciddi bir hemolize
neden olmaz.
Doğum öncesi tanı; anamnez, daha önceki gebelik, düşük, anne-babanın kan grubu,
Rhogam uygulanıp uygulanmadığı, Rhogam yapılmamış kadında gebeliğin 28. haftasında
indirekt coombs testi. Test – ise anneye ilk 72 saat içinde anti D Gama Globulin (Rho-GAM)
yapılır. Test + ise fetus eritroblastozis açısından izlenir.
Doğum Sonrası Tanı; Kordon kanında ABO ve Rh tayini, Kordon kanında kan grubu
ve direkt commbs testi (+ ise fetus antikorla karşılaşmıştır) bakılır. Bilirubin düzeyi izlenir.
Kan gazları ve glukoz düzeyleri incelenir.
Kernikterus; Bilirubinin kan beyin bariyerini aşması sonucu nöropatolojik sekellerin
ortaya çıktığı durumdur. Normal yenidoğanlarda 20mg/dl, Prematürelerde 16-18 mg/dl
bilüribin düzeyi kernikterusa yol açar. Hastaneden erken taburcu olma (<2 gün), kontrol
muayenelerine gitmeme, yetersiz laboratuvar testleri, annenin emzirmeye hazırlanamaması,
emzirmenin yeterince iyi değerlendirilememesi gibi faktörler kernikterusu kolaylaştırır.
Belirti ve bulgular;
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1)

Evre: birkaç gün bebekte belirgin sarılık, letarji, hipotermi, besini redetme

2)

Evre; yaklaşık bir hafta, hipertoni ve opistotonus 1. evre bulgularına eklenir,

3)
Evre; hipotermi, tiz sesle ağlama, işitme-görme bozuklukları, beslenme
bozuklukları, bazen zeka geriliğidir.
Kernikterus’ta; ölüm oranı yüksektir. Yaşayan bebeklerde beyin felci, zeka geriliği,
sağırlık, ataksi (denge-kontrol boz) gibi sekeller olabilir. Preterm bebeklerde belirtiler spesifik
olmaz, mortalite %100 e yakındır.
Tedavi: Tedavide amaç, bilirubinin toksik etkilerini ve yükselmesini önlemektir.
Anneye anti Rh antikoru; İlk 72 saatte (RhoGAM, 200-300 μg), bebeğin yaşına ve tartısına
göre, total bilirubin düzeyindeki artış hızına göre fototerapi ya da kan değişimi ve
farmakolojik tedavi uygulanır.
Fototerapi; 1956 yılının bir yaz günü İngiltere’nin Essex şehrindeki Rochford
General Hospital’da Prematüre Servisi’nin sorumlu hemşiresi Miss Jane Ward ile başlar. 1958
yılında Cremer ve ark. kan değişiminden önce aldıkları kan örneğinin, güneş ışığı alan bir
pencerenin yanında bıraktıklarında bilirubin düzeyinin önemli derecede azaldığını görünce,
ışığın bilirubin üzerine etkisi olabileceğini düşünerek, hiperbilirubinemi tedavisinde ilk olarak
fototerapi kullanmışlardır. Fototerapi 50 yıl kadar bir süredir yaygın olarak kullanılmakta ve
genellikle güvenilir olduğu düşünülmektedir. Karaciğerde konjuge olmaksızın bilirubini suda
çözünen isomerlere dönüştürerek vücuttan atılmasını sağlamakta böylece serum bilirubin
düzeyini düşürmektedir.
Tedavinin tam olarak etkili olabilmesi için bebeğin tamamen çıplak olması gerekir.
Derinin rengi fototerapinin etkinliğini değiştirmez. Yatağa beyaz örtü serilmesi bebeğin ışık
almayan bölgelerine ışığı yansıtmada yardımcı olabilir. AAP etkili bir fototerapinin 30
cm’den daha uzaktan verilmesini önermiştir. AAP ye göre bilirubinin en iyi absorbe ışık 430490 nm dalga boyundaki mavi-yeşil ışıktır. Gün ışığının dalga boyu 550-600 nm arasında
olduğundan etkisi daha azdır. Retinal hasarı önlemek için gözler opak ped ile kapatılır.
Fototerapi lambaları 30-40 cm yüksekte olmalıdır. Genital organlar ışıktan korunur. 2 saat ara
ile pozisyon değiştirilmelidir. Bebeğin rengi ışık söndürülerek değerlendirilmelidir. Deri
bakımı uygulanır ancak bebe yağı kullanılmamalıdır. Yarı geçirgen pomadlar kullanılabilir. 2
saat ara ile yaşam bulguları takip edilmelidir. Kan alımı sırasında lambalar söndürülmelidir.
Parenteral beslenme ürünlerinin üzeri, pulse oksimetre folyo ile kapatılmalıdır. İndirekt
bilirübin 10 mg/dl'nin altına düştüğünde fototerapiye son verilir. 8-12 saat sonra ölçüm tekrar
edilir. Fototerapi ampullerinin kontrolü yapılmalıdır. Yeterli sıvı alımı ve beslenme
sürdürülmelidir. Günlük %10-20 ekstra bir sıvıya gereksinim vardır. Aldığı çıkardığı sıvı
takibi üç saatte bir yapılmalıdır. Bebekler fark edilmeyen sıvı kayıplarına karşı günlük olarak
tartılmalıdır. Fototerapi kesildikten sonra en az bir gün daha bilirubin düzeyleri takip
edilmelidir.Yan etkiler yönünden gözlenmelidir.
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Yan etkiler; Retina hasarı, dehidratasyon ve ishal, deri döküntüsü, trombositopeni, cilt
yanıkları, transepidermal sıvı kaybı, bronz bebek sendromu, hipokalsemi, patent duktus
arteriozus (1000 g’ın altındaki pretermlerde PDA gelişim olasılığı iki kat), dışkı sıklığı ve
dışkın özelliği belirlenmelidir. Biluribinin parçalanması ve peristaltizminin artması nedeniyle:
dışkı yumuşak yeşilimtırak veya koyu kahverengi renk alır.
Kan Değişimi; Bebeğin kanının uygun donör kanı ile değiştirilmesidir. Böylece
duyarlı eritrositler uzaklaştırılır, bilirubin düşürülür, Hct değeri ise yükseltilir.
Kan Değişimi Endikasyonları; Kordon kan bilirubin düzeyinin 4,5mg/dl, Hb 11mg/dl
olması, Fototerapi uygulanmasına karşın saatte 1mg/dl bilirubin artışı, Bilirubinin 20mg/dl ye
doğru artış eğilimi, 6 saatlik yoğun fototerapiden sonra total serum bilirubin değeri kan
değişim değerlerinin üzerinde kalıyorsa, kan değişimi dikkate alınır.
Kan değişimi uygulaması; Göbek venine 5 veya 8 Fr göbek kateteri yerleştirilir,
Göbek kateteri ksifoid ile göbek arası mesafe kadar itilir. 4 yollu musluk takılarak, İşleme kan
alınarak başlanır. Daha sonra çekme-verme (pull-push) metoduyla bir enjektör yardımıyla
işlem tek kişi tarafından yapılabilir. Kan değişimi için kullanılacak kan, taze (<72 saat - 4
gün) ve bebeğin kanıyla uygunluğu (cross-match) test edilmiş olmalıdır. Her alışverişte 5
ml/kg kan değiştirilmeli ve her alışveriş ortalama 3-5 dakikada yapılmalıdır. Yenidoğanın kan
hacmi 85ml/kg dır. Term bebekte 150-180 ml, pretermde 120 ml kan kullanılarak yapılan
değişim ile eritrositlerin %85’i değişir. Kan değişimi yaklaşık 1.5 saatte tamamlamalıdır. Kan
değişimi hızlı yapıldığında, kan basıncı değişiklikleri serebral ve gastrointestinal kan
akımlarını olumsuz etkileyebilir. Bebeğin vital bulguları monitörize edilir. Kalsiyum glukonat
(her 100 ml kan değişiminde 1ml %10’luk), hipokalsemi riski nedeniyle bütün kan
değişimlerinde verilmelidir. İşlemden sonra bebek yerine alınır. 3-4 saat yakından yaşam
bulguları, komplikasyon varlığı (hipoglisemi, hipokalsemi, ısı değişiklikleri, aritmi,
bradikardi, taşikardi, anemi ve pıhtılaşma bozuklukları, taşipne, siyanoz ve solunum aresti,
sepsis vb.) izlenir. Sorun yoksa 2-4 saat sonra beslenir.
Farmakolojik tedavi
Fenobarbital; Antenatal dönemde doğumdan 10 gün önce anneye verilen 100 mg
fenobarbitalin yenidoğan bebekte hiperbilirubinemiyi % 50 oranında azalttığı saptanmıştır.
Intravenöz immunglobilin; Kontrollü çalışmalar Rh ve ABO hemolitik hastalıklarında
IVIG uygulamasının kan değişimine olan gereksinimi önemli ölçüde azalttığını göstermiştir.
Genel uygulama şekli ilk 24 saat içerisinde 2 saatlik bir infüzyonla 500 mg/kg verilmesidir.

3.1.6. Nekrotizan Enterokolit
Nekrotizan Enterokolit (NEK) pretermlerin en önemli gastrointestinal sorunudur.
Kusma, kanlı ishal, batın gerginliği belirtileri ile ortaya çıkan, ince ve kalın barsaklarda septik
nekroz gelişen, mortalitesi yüksek bir hastalıktır. NEK özofagustan anüse kadar GIS’in
herhangi bir bölgesini tutabilir, sıklıkla etkilenen barsak bölümleri; terminal ileum, çekum ve
sigmoid kolondur.
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Sıklık; Her 1000 canlı yenidoğandan 1-3’ünü etkilemektedir. Bu oran çok düşük
doğum ağırlıklı yenidoğanların (<1500gr) %5’ini oluşturmaktadır. Düşük doğum tartılı
bebeklerde, yüksek riskli yenidoğanlarda, anne sütü ile beslenemeyenlerde daha sıktır.
Mortalite oranı %25’tir.
Etiyoloji; NEK oluşumunun tek bir nedeni yoktur. Araştırmalar preterm bebeğin
henüz tam olgunlaşmamış bağırsağına çeşitli faktörlerin etki etmesiyle oluştuğunu
göstermektedir. Bunların en önemlileri hipoksi, enfeksiyonlar ve beslenmedir.
Belirti ve bulgular; NEK normal olarak yaşamın 3.-10. günlerinde klinik bulgu verir.
letarji, beslenme intoleransı, vücut ısısında dengesizlik, apne nöbetleri, kusma, bradikardi,
batın distansiyonu, karın duvarında ödem ve kızarıklık, karında hassasiyet, kötü kokulusafralı veya kanlı kusma, rektal kanama gibi belirtiler görülmektedir.
Tanı: Klinik bulgular tanıda yol göstericidir. Abdominal radyografide bağırsak
duvarında kalınlaşma görülür. Laboratuar bulgularında anemi, lökopeni, trombositopeni,
elektrolit dengesizlikleri, metabolik ve respiratuar asidoz görülür. Kan kültüründe patojen
organizma pozitiftir.
Tedavi; Anne sütünün NEK gelişimini engellediği ortaya konmuştur. Anne sütünde
NEK gelişimini engelleyen laktobasillus büyüme faktörü, immunglobulinler, lizozim,
laktoferrin, makrofajlar ve lenfositler gibi birçok yararlı maddeler bulunmaktadır. Çok küçük
prematürelerde ve perinatal asfiksi ile doğan bebeklerde, enteral beslenmeye küçük
miktarlarla başlanmalı ve anne sütü ile beslenme tercih edilmelidir. Mama ile beslenme
zorunluluğu olan durumlarda mama önceleri dilüe edilerek osmolaritesi düşürülmeli, giderek
konsantrasyonu arttırılmalıdır. Tüm bebekler beslenmelerinin arttırıldığı dönemlerde, vital
fonksiyonlar, gastrik rezidü, abdominal distansiyon, beslenme intoleransı ve dışkıda gizli kan
pozitifliği açısından yakından izlenmelidir. Son yıllarda uygulanan koruyucu tedavi
yöntemlerinden biri de probiyotiklerin kullanılmasıdır. 33 haftadan küçük pretermlerde özel
mamaların içine bifidobakterium ve lactobasidophilus gibi yararlı organizmalar eklenerek
bebeğe verilmesinin NEK riskini azaltabileceği bildirilmektedir.
Tedavide amaç; barsağı dinlendirmek ve komplikasyon gelişmesini önlemektir.
NEK’li yenidoğanların çoğunluğu cerrahi girişime gerek kalmadan tedavi edilmektedir. Orta
ve ağır derecede NEK te cerrahi tedavi gerekmektedir. Bu tedavide perfore ve nekrotik barsak
segmenti çıkarılır. Tıkanıklığı azaltmak için geçici ileostomi/kolostomi açılabilir

3.1.6. Hemşirelik Bakımı
Yüksek riskli doğumlarda ailenin ve bebeğin uyumu güçleşeceğinden bu süreçte
hemşire desteği oldukça önemlidir. Hemşire prenatal dönemden itibaren anneyi, izlemlerin
önemi ve sıklığı konusunda bilgilendirmeli, nitelikli ve etkin bir bakım için riskli verileri
değerlendirebilmeli ve uygun girişimleri planlayabilmelidir. Prenatal bakım hizmetinin amacı,
riskli gebe, fetüs ve ailesinin fiziksel ve psikososyal bakım gereksinimlerini karşılayarak
gebeliğin sağlıklı koşullarda ve hedeflenen optimal düzeyde sonlandırılmasını sağlamaktır.
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Anneyi prenatal dönemde sigara, alkol, ilaç ve madde kullanımının fetüs üzerindeki zararları
konusunda bilgilendirmek yüksek riskli doğumların önlenmesinde hemşirenin en önemli
sorumluluklarından biridir. Riskli yenidoğanlara hızlı ve erken müdahalede bulunacak bilgi
ve donanıma sahip olmak yenidoğan hemşiresinde olması gereken en önemli özelliktir. Bu
doğrultuda yenidoğan hemşiresi, doğum anından itibaren dahili sorunlar gelişen bebeğe
uygun yaklaşım için gerekli olan oksijen desteği, resüsitasyon, ventilatör desteği,
monitorizasyon, beslenme, sıvı elektrolit dengesi, ilaç yönetimi, termoregülasyon, ağrı
kontrolü ve taburculuk konularında deneyimli olmalıdır.

3.2. Yenidoğanın Cerrahi Sorunları ve Hemşirelik Bakımı
Yenidoğan cerrahisi ameliyat öncesi, sırası ve sonrası dönemlerde gereksinimlerin
karşılanmasını, bakımın sürdürülmesini ve gelişimsel bakım ilkeleri doğrultusunda kanıt
temelli uygulamaları bilmeyi gerektirir. Her yıl, genetik ve çevresel etkenler nedeniyle
bebeklerin yaklaşık %2-3’ü majör bir doğumsal defekt ile doğmaktadır. Başarılı bir
yenidoğan cerrahisi süreci prenatal dönemdeki tanılamayla başlamakla birlikte birçok defekt
intrauterin dönemde cerrahi olarak düzeltilebilmektedir.
Bu bölümde yenidoğanın sık karşılaşılan cerrahi sorunları ve hemşirelik bakımı
anlatılacaktır.

3.2.1. Yarık Damak Yarık Dudak
Yarık damak ve dudak yaşam boyu ciddi morbiditeye sebep olan birlikte yada ayrı, tek
yada çift taraflı olabilen, bir çok etyolojiye sahip major konjenital bir anatomik bozukluktur.
Tedavisi multidisipliner olup cerrahi, dental, psikoterapi ve konuşma eğitimlerinden oluşur.
Yarık Dudak; üst çene, dudak ve burun gelişimi sırasında maksiller ucun burun
yüksekliği ile birleşmemesi, yarık damak ise yumuşak ve/veya sert damağın buruna kadar
yarık olmasıdır.
Etiyoloji: Orofasial yarıkların etyolojisinde çevresel ve genetik faktörler rol
oynamaktadır. Monozigotik ikizlerin orofasial yapılarının birbirinden ayrılamaz şekilde
benzer oluşu orofasial yapının normal gelişiminde genetik faktörlerin önemli rolü olduğunu
göstermektedir. Çevresel çok sayıda teratojen de bu patolojinin etyolojisinde yer almaktadır.
Deformitesi bulunan bebeklerin annelerinde B ve A vitamini eksiklikleri tespit edilmiş tir.
Oligohidroamnios, ileri yaş gebeliği, akraba evliliği, hamilelikte ilaç (steroid ilaçlar,
aminopterin, antikonvülzan ilaçlar gibi) kullanımı, uyuş turucu, alkol, sigara kullanımı,
hamilelik sırasında radyasyona maruz kalınması, hamilelik sırasında geçirilen hastalıklar
(toksoplazma ve rubella enfeksiyonları gibi) olası sebepler olarak sayılmaktadır.
Sıklık: Sıklığı etnik, ırksal ve sosyal nedenlerden dolayı 1/500 ile 1/2500 arasında
değişmektedir. Canlı doğmuş bebeklerde dudak ve damak yarığı sıklığı Asyalılarda 1:470850, beyaz ırkta 1:775-1000 ve siyah ırkta ise 1:1370-5000 olarak tahmin edilmektedir. Tek
baş ına yarık damak deformitesinin görülme sıklığı ırklara göre farklılık göstermekle birlikte
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0.5:1000’dir. Verilere ölü doğum ve düş ükler eklendiğinde deformitenin görülme sıklığı
artmaktadır. Türkiye’de ise yarık dudak ve damak görülme insidansı binde 0.95, izole yarık
damak görülme insidansi ise binde 0.77 olarak bildirilmiş tir.
Tedavi: Yarık dudak ve damak anomalisi olan hastaların ayrıntılı değerlendirilmeleri
gerekmektedir. Tıbbi ve genetik öyküleri alındıktan sonra ayrıntılı fizik muayeneleri
yapılmalıdır. Zamanında ve uygun tedaviye baş lanmalıdır. Amaç çocukların normal yüz
geliş imini, düzgün konuş masını ve iş itmesini sağlayarak normal öğrenim ve kültürel
geliş imine destek olmaktır. Tedavisi gerçek anlamda bir ekip çalış masını gerektirir. Plastik ve
rekonstrüktif cerrah, maksillofasiyal cerrah, anatomik defektin onarımından sorumludur.
Kulak burun boğaz uzmanı ve odyolog olası iş itme bozukluğu açısından, konuş ma terapisti
ise çocuğu konuş ma ve dil problemleri açısından düzenli olarak takip eder. Diş lerinin normal
düzeninde çıkması ve düzensizliklerin önlenebilmesi için ortodontist tarafından takip
edilmelidir. Aile hekimi, çocuğun büyüme ve geliş mesinin takibi ve gereken uzmanlık
dallarına zamanında yönlendirilebilmesi için ekibin önemli parçasıdır. Çocuklar ve aileleri
gerekli zamanlarda genetik ve psikososyal faktörler açısından danış manlık alabilmelidirler.
Bu ş ekildeki bir ekip yaklaş ımı, çocuğun ailesel, sosyal, emosyonel, fizyolojik ve eğitimsel
ihtiyaçlarını içeren çok geniş bir perspektifte bakımını sağlamaktadır.
Damak yarığı olan hastalarda en ciddi sorunlar, beslenme güçlükleri ve gıda
aspirasyonudur. Cerrahi müdahale çene geliş imini engellememek için 12-18. aylarda
yapılmaktadır. Bu döneme kadar beslenme problemi öncelikle giderilmesi gereken
sorunlardandır. Beslenme ihtiyacının karş ılanması çocuğun normal geliş imine devam etmesi
için önemlidir. Damak yarığı olan hastalar yeterli vakum kuvveti oluş turamadığından, emerek
beslenme gerçekleştirilemez. Aynı zamanda hastalar üst solunum yollarının sürekli gıda
aspirasyonu ile irrite edilmesi nedeni ile üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha
yatkınlardır. Vakum kuvvetinin oluşumuna destek olarak beslenmeyi kolaylaştıran, yutkunma
fonksiyonunun yerine getirilmesi ve dil postürünün daha iyi olmasını sağlayan protetik olarak
beslenme plakları yapılır. Dudak ve damak yarığı olan hastalar, beslenme güçlüğü ve
yetersizliği, sık tekrarlayan enfeksiyonlar ve tekrarlayan cerrahi müdahaleler nedeniyle
büyüme geriliği riski altındadırlar.
Yarık dudak doğumdan sonraki 2-3 ay içinde chelioplasti ile, yarık damak ise 6 ay-5
yaş arasında palatoplasti ile düzeltilmelidir.

3.2.2. Özofagus Atrezisi ve Trakeaözofageal Fistül
Genellikle tek bir durum olarak değerlendirilen özofagus atrezisi (ÖA) ve
trakeaözofageal fistül (TÖF) ayrı ayrı görülebilmekle beraber genellikle birlikte ortaya çıkan
iki ayrı konjenital anomalidir.
Özofagus atrezisi, özofagusun gelişimini tam olarak tamamlayamamasıdır.
Trakeaözofageal fistül, özofagus ile trakea arasında anormal bir bağlantı olmasıdır. Doğumdan
hemen sonra bebeğin ağzından köpük gelmesi, verilen besinlerin ağızdan ve burundan geri
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gelmesi, nelaton sonda ile mideye girilememesi, besinlerin trakeaya geçmesi ile öksürük,
siyanoz ve nefes almada güçlük gibi belirtileri vardır.
Etiyoloji: ÖA ve TÖF anomalilerinin nedeni bilinmemekle birlikte oluşumunda
birden fazla faktörün etkili olduğu düşünülmektedir.
Sıklık: ÖA/TÖF sıklığı 2500-4000 canlı doğumda 1 dir. Erkek çocuklarda görülme
sıklığı daha fazladır.
Sınıflandırma:
Tip A: Yalnızca özofagus atrezi. %3-5 oranında görülür.
Tip B: Özofagus atrezisi ve proksimal fistül. %2 oranında görülür.
Tip C: Özofagus atrezisi ve distal fistül. %85 oranında görülür.
Tip D: Özofagus atrezisi ve proksimal- distal fistül. %3-5 oranında görülür.
Tip E: Yalnızca trakeaözofageal fistül. %3-6 oranında görülür.
Tedavi: Tedavi cerrahidir. Ameliyat öncesinde aspirasyon pnömonisinin önlenmesi ve
solunum desteğinin sağlanması önemlidir.

3.2.3. Pilor stenozu
Pilor stenozu bebeklerde safrasız kusma ile karakterize yaygın bir cerrahi bozukluktur.
Doğumu takip eden 2-3 haftadan sonra, beslenmeden 30-60 dakika sonra fışkırır tarzda
safrasız kusma ile birlikte görülür.
Yaşamın ilk 2 haftasında başlayan, giderek artan, fışkırır tarzda (1 metre uzağa
fışkırtabilir) kusma görülür. Kusulan materyal safra içermez. Kusma beslenmeden hemen
sonra ya da birkaç saat sonra meydana gelir. Bebek kustuktan sonra hemen emmek ister.
Özellikle beslenmeden sonra inspeksiyonla, midenin soldan sağa doğru giden peristaltik
hareketlerinde artış gözlenir. Pilor kası zeytin büyüklüğünde dıştan ele gelir. Sayıca az, koyu
renkli açlık dışkısı vardır. Tartı kaybı ve dehidratasyon bulguları (müköz membranlarda
kuruluk, fontanellerde çökme, ateş, kilo kaybı, idrar miktarının azalması, deri turgorunun
azalması) gözlenir.
Etiyoloji: Pilor stenozunun sonradan kazanılmış bir hastalık olduğu düşünülmektedir.
Bebeğin beslenme biçimi değişiklikleri, anne yada bebeğin aşırı gastrik yapımı, mide
peristaltizm aktiviteleri, pilor gevşemesindeki koordinasyon bozukluğuna bağlı gelişebileceği
bildirilmektedir.
Sıklık: Kafkas bebeklerde 1000 canlı doğumda 1-4 oranında görülürken beyaz
olmayan bebeklerde görülme oranı daha azdır. Erkeklerde kızlara göre 4 kat fazla görülür.
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Tedavi: cerrahi olarak yapılan piloromiyotomidir. Piloromiyotomi ile karaciğerin
üzerinden rektus kasının üzerinde sağ üst kadrandan karın boşluğuna girmek amacıyla
transvers bir kesi açılır.

3.2.4. Ürogenital Sistem Defektleri
Fimozis: Glans penis üzerindeki sünnet derisinin geriye doğru çekilememesidir.
Sünnet olmamış erkek bebeklerde ve çocuklarda görülür. Glansın üzerindeki sünnet derisi
meatusu daraltır ve bu durum idrar akımının obstrüksiyonuna neden olur. Tedavisi sünnettir.
Hipospadias- Epispadias: Hipospadias, üretral açıklığın meatüse yakın bir yere ya da
penisin ventral (alt) yüzeyine çeşitli pozisyonlarda lokalize olması durumudur. 300 canlı
doğumda 1 oranında görülür. Penisin en yaygın konjenital anomalisidir. Hafif düzeyde açıklık
penisin ucuna yakın bir yerde olmakla birlikte ağır düzeyde açıklık skrotumda olabilir.
Epispadias üretral açıklığın penisin dorsal (üst) yüzeyine açılmasıdır. 120.000 canlı doğumda
1 oranında görülür. Defekt cerrahi olarak (meatotomi) düzeltilmezse fertilite etkilenebilir.
Genellikle operasyon ilk 1 yaş içinde yapılır. Sünnet derisi cerrahi onarım için
kullanabileceğinden bu bebekler öncesinde sünnet ettirilmemelidir.
Kriptorşidizm (İnmemiş Testis): Bir ya da her iki testisin skrotuma inmemesidir.
%15 oranında çift taraflıdır. Normalde testisler skrotuma gebeliğin 7-9. ayında iner. Testisler
hormonal yetersizlik ve inguinal kanalı darlığı gibi mekanik sorunlarla skrotuma inemez.
Yenidoğanlarda görülme sıklığı %3 olmakla birlikte bu oran prematüre bebeklerde daha
fazladır. Tedavide testislerin spontan inişi ilk 1 yıl içinde olmazsa human choionic
gonadotropin verilebilir veya 2 yaşından önce orşiyopeksi adı verilen cerrahi müdahale
yapılır.
Hipospadias, epispadias ve kriptorşidizm %10 oranında birlikte görülmektedir.
Hidrosel: Skrotum içinde sıvı birikmesidir. Genellikle testisin ön kısmında
lökolizedir.

3.2.5. Anorektal Anomaliler
Anorektal açıklığın doğumsal şekil bozukluğunun anal stenoz, anal membran atrezisi,
anal agenezis ve rektal atrezi olmak üzere 4 farklı türü vardır.
Anal stenoz; anal açıklık vardır fakat anüsün 1-4 cm kadar yukarısında darlık görülür
ya da darlık tüm anüs boyunca devam eder. Defakasyonda güçlük ve şerit şeklinde dışkılama
görülür. Anal kanal dilatatörlerle genişletilir. Anorektal malformasyonlar arasında görülme
sıklığı %20’dir.
Anal membran atrezisi; anüs yarı saydam bir zarla kapalı olup, dışa açıklığı yoktur.
Bebek mekonyum yapamaz. Anoplasti ile cerrahi tedavi yapılır.
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Anal agenezis; anüs yoktur ve rektum bir kese şeklinde anüsten daha yukarıda
sonlanır. Anorektal anomalilerin %80’ini oluşturur.
Rektal atrezi; anal kanal uygun şekilde gelişmiştir fakat rektumla ilişkisi yoktur.
Sıklık; anorektal malformasyonlar tüm dünyada yaklaşık 5000 doğumda 1 görülür.
Erkeklerde daha yaygındır.
Tedavi: tedavi cerrahi olup onarım 3 aşamalı olarak yapılmaktadır; 1) geçici
kolostomi açılması, 2) ana onarım, 3) kolostomi kapatılması şeklindedir. Çocuklara barsak
alışkanlığı kazandırmak için barsak eğitim programı uygulanır.

3.2.6. Diyafragmatik Herni
Abdominal bölgedeki organların diyafragmadaki bir defektten toraks boşluğuna
çıkması olarak tanımlanan konjenital bir anomalidir. Sıklıkla sol tarafta olmak üzere
diyafragmanın posterolateral bölgesinde meydana gelir. Mide, karaciğer ve bağırsaklar
defektten göğüse girebilirler.
Etiyoloji: Sebebi bilinmemektedir.
Sıklık: 3000 canlı doğumda 1 görülür.
Hafif vakalarda orta derecede solunum sıkıntısı ağır vakalarda yassı/düz abdomen,
ağır derecede solunum sıkıntısı, taşikardi, siyanoz, interkostal ve subkostal çekilmeler
gözlenir. Etkilenen tarafta akciğer sesleri duyulmaz. Bağırsak sesleri diyafragmanın üst
tarafında duyulur. Gastrointestinal distansiyon ve pulmoner hipertansiyon gelişebilir.
Tedavi: Acil cerrahi tedavi gereklidir. Cerrahi müdahale sırasında toraks kavitesine
çıkan tüm organlar aşağı indirilir ve defekt kapatılır. (Bkz Ünite 13)

3.2.7. Gastroşizis
Gastroşizis 10. gestasyon haftasında umbilikal halkanın tam olarak kapanmaması
sonucu karın içi organların karın duvarı defektinden dışarıya doğru fıtıklaşmasıdır. Defekt
genellikle göbeğin sağında olur ve 3 cm i aşmaz. Fıtıklaşan bölümün üstü peritonla kaplı
değildir. Çoğunlukla ince bağırsaklar fıtıklaşmıştır.
Etiyoloji: Gastoşizisin oluşum nedeni bilinmemektedir. Göbek deliğinin erken
kapanması, embriyonik doku yetersizliği ve kordon etrafındaki yırtılmalar sonucu oluşabildiği
düşünülmektedir. Bağırsağın fıtıklaştığı karın duvarında iskemik güçsüzlük oluşturan sağ
umblikal ven trombozu nedeniyle de oluşabileceği bildirilmektedir. Gebelikte ilaç kullanımı,
sigara ve alkol alışkanlığının da gastroşizis riskini artırdığı bildirilmektedir.
Sıklık: gastroşizisin görülme sıklığı 10.000 canlı doğumda 2,6-5 tir.
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Tedavi: Cerrahidir. Bebek doğduktan sonra sıvı kaybı ve enfeksiyonu önlemek
amacıyla 24 saat içinde ameliyat gerçekleştirilir.

3.2.8. Omfolosel
Karın duvarında, umblikal kordonun fetusa giriş yerinde (fetusun göbeğinde) oluşan
genişlemeye bağlı olarak karın içi organların fıtıklaşmasıdır. Organlar genellikle ince ve
saydam bir periton tabakası ile kaplıdır. Anomali 2-15 cm arasında farklı boyutlarda
gelişebilir. Küçük olanlarda fıtıklaşan kesenin içinde sadece bağırsaklar bulunurken daha
büyüklerde karaciğer ve dalak ta bulunabilir.
Etiyoloji: Kesin sebebi bilinmemekle birlikte sefalik, kaudal ve lateral olan abdominal
katmanları birleşmesindeki sorunlar nedeniyle oluşabileceği düşünülmektedir.
Sıklık: 3200-10.000 canlı doğumda 2.5-3 oranında görülmektedir.
Tedavi: Cerrahidir. Eğer omfolosel küçükse hemen ameliyat edilerek barsaklar karın
boşluğuna yerleştirilir ve karın duvarı kapatılır. Büyük ise tüm organları abdomene
yerleştirmek aşamalı olarak gerçekleştirilir.

3.2.9. Hemşirelik Bakımı
Yenidoğan cerrahisinde ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrasında yüksek
kaliteli bakımın sağlanması, multidisipliner bir ekip anlayışı ile sağlanabilir. Hemşireler
bireyselleştirilmiş bakım doğrultusunda komplikasyonları belirleme, müdahale etme ve aileyi
destekleme sorumluluklarıyla tüm cerrahi sorunlarda kardiyopulmoner stabilizasyon,
termoregülasyon, sıvı-elektrolit dengesi, beslenme desteği, ağrı yönetimi, ilaç tedavisi ve yara
bakımında etkin görev üstlenirler.
Solunum seslerinin oskültasyonu; göğüs yüksekliğinin, renk ve perfüzyonun
gözlenmesi, kan gazları ve oksijen saturasyonlarının izlenmesini; kardiyak output, kalp hızı,
kan basıncı, periferik perfüzyon ve idrar çıkışının değerlendirilmesini içerir.
Termoregülasyonu sağlamak için; ameliyathaneye ve ameliyathaneden servise
transport sırasında önceden ısıtılmış radyant ısıtıcı ya da servokontrol mekanizmalı
nemlendirme özelliği olan küvöz kullanımı yanında ameliyathane çevre ısısının 28-30 °C’de
tutulması oldukça önemlidir. Hipotermiyi önlemek için ameliyatın radyant ısıtıcı altında
yapılması ya da hasta ısıtma sistemlerinin kullanılması gerekir.
Cerrahi girişim gereken yenidoğanlar, sıvı dengesizliklerine yatkın olduklarından idrar
miktarının, dansitenin ve ozmolaritenin uygun bir şekilde ölçülmesi önemlidir. Ameliyat
öncesi dönemde yenidoğanın sıvı elektrolit düzeyleri değerlendirilmelidir. Gerektiğinde sıvı,
ilaç ve kan ürünleri uygulamak için damaryolu açmak gerekir. Sıvı elektrolit düzeyinin
ameliyat öncesi ve sırası dönemdeki yönetimi, ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek
komplikasyonların azalmasını sağlar.
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Cerrahi stres altındaki yenidoğanın besin ihtiyacı; yara iyileşmesi, solunum
fonksiyonlarının sürmesi ve enfeksiyon direnci için artar. Günlük kalori gereksinimleri her
bebeğin bireysel büyüme eğrisine ve devam eden besin ihtiyaçlarına göre belirlenmeli ve
sürekli değerlendirilmelidir. Enteral beslenen yenidoğanlarda beslenme sürecinde, safralı
aspirasyon içeriği, kusma, diyare, abdominal distansiyon gibi bulguların yakın izlemi oldukça
önemlidir. Dışkı kıvamı, rengi ve rutin gizli kan testi sonuçları kaydedilmelidir. Enteral
beslenmeye toleransı artırmak için emme refleksini, kilo alımını ve oksijenizasyonu
artırdığından yenidoğana bu dönemde non-nutritif emme (besleyici olmaya emme)
uygulanabilir. Kilo, haftalık baş çevresi, boy gibi antropometrik ölçümler alınmalı ve optimal
büyümeyi sağlamak için beslenme planında gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.
Ağrı yönetimi cerrahi operasyon geçiren yenidoğanın bakımının önemli bir
bileşimidir. Ameliyat sırasında ve sonrası ilk dönemlerde orta ve ciddi düzeydeki ağrıyı
kontrol etmede sürekli IV infüzyon şeklinde opioidler uygulanır. Daha sonraki dönemlerde ve
daha az ağrılı prosedürlerde nonfarmakolojik ağrı geçirme yöntemleri (non-nutritif emme,
kanguru bakımı, cenin pozisyonu, kundaklama, gelişimsel destekleyici bakım) uygulanabilir.
Yenidoğanın ağrısını tanımlamak ve ölçmek hemşirenin sorumlulukları arasındadır. Bu
doğrultuda CRIES ve N-PASS yenidoğan döneminde kullanılabilecek çok boyutlu ağrı
değerlendirme skalalarıdır.
Yenidoğanlarda ilaçların emilimi, dağılımı, metabolizması ve atılımı birçok faktörden
etkilenir. İmmatür karaciğer ve böbrek fonksiyonları ilaçların yarılanma ömürlerinin
uzamasına ve toksisite riskine neden olur. Bu nedenle ilaç doz ve aralıklarının dikkatli bir
şekilde hesaplanması, hemşirenin ilaçların metabolizması, atılımı, güvenli ilaç uygulaması,
yan etkiler, doz ve veriliş yolu hakkında bilgi sahibi olması oldukça önemlidir.
Yenidoğanlar immatür olan immün mekanizmaları nedeniyle sepsis ve yara
enfeksiyonlarına daha yatkındırlar. Pansuman tipi ve değiştirme sıklığı cerrahi operasyonun
tipine göre değişir. Pansuman yarayı korumalı ve çıkarma sırasında minimal travma
oluşturmalıdır. Cilt bütünlüğünü bozan flaster kullanımından kaçınılmalıdır. Pansuman
çıkarılırken steril su ve serum fizyolojik kullanılmalıdır. Hemşire sık sık yara ve cilt
tanılaması yaparak süreci kaydetmelidir. AWHONN Yenidoğan Cilt Durumu Skoru (NSCS)
deri bütünlüğünü değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir araçtır.
Başarılı bir şekilde bebeğin taburculuğunun sağlanması için hemşire ebeveynlerin
bebeklerinin primer bakım vericileri haline gelmelerine yardım etmeli, gerekli beceri ve
cesareti sağlamalıdır. Ebeveynler ilaç uygulama, mama hazırlama, özel araçları kullanma ve
sağlık hizmeti gerektiren acil durumlar hakkında bilgilendirilmelidir. Enfeksiyon belirtileri,
gastrostomi bakımı, yara bakımı gibi konularda ebeveynlere broşür vermek taburculuk
sürecinde etkili bir eğitim yoludur.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Bolışık, Z.B., Yardımcı F., Akçay Didişen N. (2015). Pediatrik Cerrahi Hastasının
Hemşirelik bakımı (Çeviri Kitap). Nobel Kitabevi. Ankara.
Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği.
Akademisyen Kitabevi. Ankara.
Törüner K. E. , Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. Ankara.

84

Uygulama Soruları
1)
Cerrahi sorunu olan hastaya yönelik ameliyat sonrası dönemdeki hemşirelik
yaklaşımını düşününüz
2)

Yenidoğan asfiksisinde risk faktörleri neler olabilir tartışınız.

3)

Gastroşizis ve omfolosel arasındaki farkı tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yenidoğanın sık görülen cerrahi ve dahili sorunları ile hemşirelik
bakımları yer almıştır. Bu doğrultuda yenidoğan dahili sorunları arasında doğum travmaları,
yenidoğan asfiksisi, mekonyum aspirasyonu sendromu, respiratuvar distres sendromu,
yenidoğan sarılığı, nekrotizan enterokolit hastalıkları ve hemşirelik bakımına, yenidoğan
cerrahi sorunları arasında ise yarık dudak yarık damak, özofagus atrezisi ve trakea özofageal
fistül, pilor stenozu, ürogenital sistem defektleri, anorektal anomaliler, diyafragmatik herni,
gastroşizis ve omfolosel hastalıkları ve hemşirelik bakımına ait bilgilere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi yenidoğanda abdominal bölgedeki organların
diyafragmadaki bir defektten toraks boşluğuna çıkması olarak tanımlanan konjenital bir
anomalidir?
a)

Fimozis

b)

Hidrosel

c)

Omfolosel

d)

Gastroşizis

e)

Diyafragmatik Herni

2)
2 haftalık Aras bebek, beslemeden hemen sonra fışkırır tarzda kusma, koyu
renkli ve sulu dışkı, kilo kaybı şikayetleri ile hastaneye kabul edildi. Aras bebeğin tanısı
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Yarık damak yarık dudak

b)

Pilor stenozu

c)

Özefagus atrezisi

d)

Trakea-özefagial fistül

e)

Anal membran atrezisi

3)
Akciğer alveollerinin yüzey gerilimini azaltan surfaktan
eksikliğine bağlı prematürelerde gelişen hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Asfiksi

b)

Pnömotoraks

c)

Hiperbiluribinemi

d)

Mekonyum aspirasyonu

e)

Respiratuar Distres Sendromu

maddesinin
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4)

Aşağıdakilerden hangisi kernikterus belirtilerinden değildir?

a)

Opistotonus

b)

Hipertoni

c)

Konvüziyon

d)

Tiz sesle ağlama

e)

Moro refleksinde artma

5)

Aşağıdaki fasiyal sinir paralizisine ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

En sık zedelenen sinirdir.

b)

Göz kapağı tam kapanmaz.

c)

Birkaç haftada kendiliğinden düzelir.

d)

Ağlamada yüzün iki tarafıda hareketsizdir.

e)

Düzelmediği durumlarda cerrahi operasyon gerekebilir.

6)

Caput succadenum bulgusunu açıklayınız.

7)

Respiratuvar Distres Sendromunu açıklayınız.

8)

ABO uyuşmazlığını açıklayınız.

9)

Yarık damak amelitı hangi dönemde yapılmalıdır?

10)

Diyafragmatik Herni sorununa ait belirtileri yazınız.

Cevaplar: 1) e, 2) b, 3) e, 4)e, 5) d, 6) Caput succadenum; çoğunlukla parietal ve
oksipital bölgelerdeki saçlı deri ve deri altında sıvı toplanmasıdır.,7) RDS, akciğer alveollerinin
yüzey gerilimini sağlayarak akciğerlerin kollabe olmasını önleyen sürfaktan maddesinin
eksikliği sonucu oluşur., 8) ABO uyuşmazlığı; Annedeki anti-A ve anti-B antikorlarının, fetüs
eritrositlerinin A ve B antijenleri ile reaksiyona girmesi ile olur, Sıklıkla ‘’0’’ grubu annenin
bebekleri ‘’A’’ veya ‘’B’’ grubunda olduğunda hastalık ortaya çıkar., 9) yarık damak 6 ay-5
yaş arasında düzeltilmelidir., 10) Hafif vakalarda orta derecede solunum sıkıntısı ağır
vakalarda yassı/düz abdomen, ağır derecede solunum sıkıntısı, taşikardi, siyanoz, interkostal
ve subkostal çekilmeler gözlenir. Etkilenen tarafta akciğer sesleri duyulmaz. Bağırsak sesleri
diyafragmanın üst tarafında duyulur. Gastrointestinal distansiyon ve pulmoner hipertansiyon
gelişebilir.
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4. BÜYÜME – GELIŞME VE BOZUKLUKLARI3

3

*Bu bölüm Doç.Dr. Duygu GÖZEN tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. BÜYÜME - GELİŞME VE BOZUKLUKLARI
4.1. Büyüme ve Gelişmeye Giriş
4.1.1. Büyüme ve Gelişme Kavramlarının Tanımları
4.1.2. Büyüme ve Gelişme Arasındaki Farklar
4.1.3. Çocukluk Dönemlerinin Sınıflandırması
4.2. Büyüme ve Gelişmeyi Yönlendiren Kurallar
4.2.1. Büyüme-Gelişme Devam Eden Bir Süreçtir
4.2.2. Büyüme- Gelişme Sürecinde Belli Bir Yön ve Sıra Düzeni Vardır
4.2.3. Organ ve Sistemlerin Büyüme- Gelişmesinde Farklılıklar Vardır
4.2.4. Büyüme-Gelişme Sürecinde Çocuklar Arasında Bireysel Farklılıklar
Vardır
4.2.5. Büyüme-Gelişmede Yüzyıl Eğilimi Vardır
4.3. Büyüme- Gelişmeyi Etkileyen Faktörler
4.3.1. Prenatal Ortam Faktörleri
4.3.2. Genetik Faktörler
4.3.3. Hormonal Faktörler
4.3.4. Postnatal Ortam Faktörleri
4.3.5. Diğer Faktörler
4.4. Büyüme- Gelişme Kuramcıları ve Kuramları
4.4.1.Psikoseksüel Gelişim Kuramı
4.4.2. Psikososyal Gelişim Kuramı
4.4.3.Olgunlaşma Kuramı
4.4.4. Bilişsel Gelişim Kuramı
4.4.5. Taklit ile Öğrenme Kuramı
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4.5. Büyüme- Gelişmenin Değerlendirmesi
4.5.1. Fiziksel Büyüme
4.5.1.1. Vücut Tartısı
4.5.1.2. Boy Uzunluğu
4.5.1.3. Baş Çevresi
4.5.1.4. Göğüs ve Karın Çevresi
4.5.2. Büyümenin değerlendirilmesi ve izlemi
4.5.3. İskelet ve Kemik Gelişimi
4.5.4. Dişlerin Gelişimi
4.5.5. Cinsel Gelişim
4.5.6. Nöromotor Gelişme
4.5.6.1. Büyük Motor Gelişme
4.5.6.2. Küçük Motor Gelişme
4.5.7. Duyu Organlarının Gelişimi
4.5.8. Mesane ve Barsak Kontrolünün Gelişimi
4.5.9. Dil Gelişimi
4.5.10. Zeka Gelişimi
4.5.10.1. Çoklu Zeka Kuramı
4.5.10.2. Duygusal Zeka Kuramı
4.6. Çocuklarda Sık Görülen Büyüme- Gelişme Bozuklukları ve Hemşirelik
Bakımı
4.6.1. Hipofizer Cücelik ve Hemşirelik Bakımı
4.6.2. Turner Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
4.6.3. Klinefelter Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
4.6.4. Down Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
4.6.5. Adrenogenital Sendrom ve Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Büyüme ve gelişme kavramları arasındaki farklar nelerdir? Düşününüz.

2)

Çocukluk dönemleri yaş gruplarına göre nasıl ayrılır?

3)

Büyüme ve gelişmeyi yönlendiren kurallar nelerdir? Düşününüz.

4)

Büyüme ve gelişmeyi etkileyen faktörler nelerdir? Düşününüz.

5)

Büyüme-gelişme kuramları nelerdir? Düşününüz.

6)

Büyüme-gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?

7)

Büyüme-gelişme izlemini nasıl yaparsınız? Düşününüz.

8)

Nöromotor gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz? Düşününüz.

9)

Duyu organlarının gelişimini yaşa göre nasıl açıklarsınız?

10)

Çocuklarda mesane ve barsak kontrolü nasıl gelişmektedir?

11)

Çocuklarda dil gelişimi nasıl olmaktadır?

12)
Son yıllarda geliştirilen kuramlar doğrultusunda çocuklarda zeka gelişimine
ilişkin görüşler nelerdir?
13)
Çocuklarda sık görülen büyüme-gelişme bozukluğuna neden olan hastalıklar
nasıl sınıflandırılır? Düşününüz.
14)
Hipofizer cücelik nedir, hemşirelik yaklaşımında dikkat edilecek özellikler
nelerdir? Düşününüz.
15)
Turner sendromu nedir, hemşirelik yaklaşımında dikkat edilecek özellikler
nelerdir? Düşününüz.
16)
Klinefelter sendromu nedir, hemşirelik yaklaşımında dikkat edilecek özellikler
nelerdir? Düşününüz.
17)
Down sendromu nedir, hemşirelik yaklaşımında dikkat edilecek özellikler
nelerdir? Düşününüz.
18)
Adrogenital sendrom nedir, hemşirelik yaklaşımında dikkat edilecek özellikler
nelerdir? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Büyümenin izlemi

Çocuklarda fiziksel büyümeyi
değerlendirebilmek

Okuyarak/Uygulayarak

Gelişmenin izlemi

Çocuğun yaşına uygun gelişimini
değerlendirebilmek

Okuyarak/ Uygulayarak

Büyüme-gelişmenin
değerlendirmesi

Kuramlar doğrultusunda çocuğun
yaşına uygun büyüme-gelişmesini
değerlendirebilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Büyümeyi etkileyen
hastalıklar

Çocuklarda büyüme-gelişmeyi
olumsuz etkileyen hastalıkları ve
hemşirelik yaklaşımını bilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Büyüme



Gelişme



Çocukluk yaş dönemleri



Fiziksel büyüme



Büyüme izlemi



Gelişim kuramları



Psikoseksüel gelişim



Psikososyal gelişim



Bilişsel (zihinsel) gelişim



Hipofizer cücelik



Klinefelter sendromu



Down sendromu



Turner sendromu



Adrogenital sendrom
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Giriş
Büyüme- gelişme çocuklarda sağlığın en önemli göstergelerindendir. Büyüme ve
gelişme süreci henüz intrauterin dönemde başlar ve çocukluk dönemlerinin biterek,
yetişkinliğe geçişe kadar devam eder. Çocukla erişkin arasındaki en önemli farklılık çocuğun
büyüme- gelişmesidir.
Sağlıklı olan bir çocuğun büyümesi; normal referans persantil değerleri (3 ile 97.
Persantil) arasında olmasının yanısıra sürekli de aynı eğri ya da maksimum iki eğri üzerinde
olacak şekilde devam eder. Çocuğun sürekli büyüme izleminde bulunduğu referans persantil
eğrisinin altına düşmesi; beslenme bozukluğu, psikolojik sorun, fizyolojik sorun, ciddi
hastalık ya da sosyal bir soruna işaret ediyor olabilir. Yatık olan bir eğri büyümede
duraklamayı, aşağı doğru inen bir eğri ise büyümede gerilemeyi göstermektedir.
Nedene bakılmaksızın çocuk hemşireleri çocukla ilk karşılaştığında mutlaka büyümegelişme değerlendirmesi yapmalıdır. İlk yapılan büyüme değerlendirmesinden itibaren de her
çocuğun büyüme izlemine devam edilmelidir.
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4.1. Büyüme ve Gelişmeye Giriş
Büyüme ve gelişime biribiirnden ayrılmaz iki kavram olmakla birlikte, iki kavram
birbirinden farklı özellikleri kapsayan ancak biribiri ile daima ilişkili olan kavramlardır.
Çocukta yeterli büyüme olmadan büyümeye bağlı oluşacak gelişme de gözlemlenemez.
Büyüme- gelişme organizmanın ve çevrenin karşılıklı etkileşim içinde olduğu bir süreçtir.

4.1.1. Büyüme ve Gelişme Kavramlarının Tanımları
Büyüme: Çocukta daha çok hacim ve kitleye ilişkin sayılabilen, niceliksel,
organizmanın hücre sayısı ve büyüklüğünde artışı gösteren yani ölçülebilen ve gözlenebilen
kalitatif değişiklikleri kapsar.
Gelişme: Çocukta yaş ile birlikte gözlenen fonksiyonel olgunlaşmayı gösteren
değişikliklerdir.

4.1.2. Büyüme ve Gelişme Arasındaki Farklar
Büyüme kavramında vücut ağırlığında artış, boy ölçümünde uzama, baş çevresinde
genişleme gibi gözlenebilen ve ölçülebilen değişikliklere ait özellikler değerlendirilir. Oysa
gelişme niteliksel ve daha kompleks olarak çocuğun yaşındaki ilerlemeyle paralel meydana
gelen bazı davranış ve işlevleri yapabilme becerisinde artışı ifade etmektedir. Doku ve
fonksiyonlarda olgunlaşma ile karakterize olan gelişme bebek ve çocuğun dil, zeka, el
becerisi gibi tüm alanlarda gözlenebilen, kalitatif yani niteliksel özelliklerini kapsar.
Hem büyüme hem gelişme döllenmeden itibaren başlar. Yaşamın belirli dönemlerinde
hızlanma ve yavaşlamalar göstermektedir. Büyümenin en hızlı olduğu dönem döllenmeden
doğuma kadar olan intrauterin döenem ve bunu izleyen doğum sonrası ilk yaşa kadar olan
dönemdir. Ayrıca organ ve sistemlerin de büyüme- gelişmesinde farklılıklar
gözlenebilmektedir.

4.1.3. Çocukluk Dönemlerinin Sınıflandırması
Çocukluk temel olarak doğum öncesi ve doğum sonrası şeklinde iki döneme
ayrılmaktadır. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Dersi kapsamında büyüme gelişme
özellikle doğum sonrası dönemde daha detaylı olarak ele alınacaktır.
Doğum Öncesi Dönem: Döllenmeden itibaren başlayan bu dönem miada yani 40± 2
haftaya kadar devam ederek fetüsün doğumu ile birlikte son bulur. Bu dönem kendi içinde
ovum dönemi, embriyonel dönem ve fetal dönem olmak üzere üç döneme ayrılır.
a) Ovum dönemi: Ovum dönemi, döllenmeden itibaren dölllenmiş yumurtanın
bölünerek çoğaldığı iki haftayı kapsayan dönemdir.
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b) Embriyonel dönem: Embriyonel dönem ovum dönemini takiben intra uterin
dönemin ikinci haftasından sekizinci haftasına kadar geçen, doku ve organ oluşumlarının
meydana geldiği, vücut hatlarının belirginleşmeye başladığı dönemi kapsar.
c) Fetal dönem: Fetal dönem embriyonel dönemi takiben intrauterin yaşamın sekizinci
haftasından itibaren doğuma kadar geçen süreyi kapsayan, büyümenin hızlı olduğu dönemdir.
Bu dönem içinde onuncu haftada tüm organ taslakları oluşur ve bebek dış dünyaya uyum
sağlayacak olgunluğa erişir.
Doğum Sonrası Dönem: Ekstrauterin yaşamın başlangıcından itibaren çocuğun
yetişkinliğe geçiş dönemine kadar geçen bu süre; yenidoğan dönemi, bebeklik ve süt
çocukluğu dönemi, oyun çocukluğu dönemi, okul öncesi çocukluk dönemi, okul çocukluğu
dönemi ve adolesan (ergenlik ya da puberte) dönemi olmak üzere toplam altı dönemden
oluşur.
a) Yenidoğan dönemi: Bebeğin doğumundan itibaren ilk ayını (28-30 gün) doldurana
kadar geçen bu dönem bebeğin dış dünyaya uyum çabası içinde olduğu, hızlı büyümenin
dikkat çektiği dönemdir. Bu dönemin ilk haftası perinatal dönem olarak adlandırılır. En fazla
perinatal dönem olmak üzere yenidoğan döneminde bebek ölümleri diğer yaş dönemlerine
göre daha fazla görülür. Bu durum bebeğin ekstrauterin çevreye uyum çabasından
kaynaklanmaktadır. Bebeğin alacağı bakımın kalitesi, bebeğin yaşamının sürdürülmesi
açısından bu dönemde oldukça önemlidir.
b) Bebeklik-Süt çocukluğu dönemi: Bebeklik dönemi yenidoğan dönemini takiben
birinci aydan onikinci ayın sonuna kadar geçen dönemi kapsamaktadır. Bu dönemde de hızlı
büyüme- gelişme görülmektedir. Bu dönem birçok literatürde “infantil dönem” ve bu
dönemdeki bebek de “infant” olarak adlandırılmaktadır.
c) Oyun çocukluğu dönemi: Çocukluğun bir ile üç yaşlar arasını kapsar. Büyümenin
devam etmesinin yanısıra birçok alanda gelişimin de hızlı olduğu ve sosyalleşmenin başladığı
çocukluk dönemidir. Bu dönemdeki çocuk zamanının büyük kısmını oyun aktiviteleriyle
geçitmekte ve oyunlarına sosyal yaşamının etkilerini de yansıtmaktadır.
d) Okul öncesi çocukluğu dönemi: Oyun çocukluğunun ardından başlayan bu dönem
üç yaş ile altı yaş arasını kapsar. Bu dönemde çocuk daha çok sosyalleşerek, özellikle iletişm
berecilerinin gelişimini kapsayan sürekli çevresinde olup biteni merak eden, araştıran ve soran
bir gelişme evresi içindedir. İnce motor gelişim bu dönemde oldukça dikkat çekicidir.
e) Okul çocukluğu dönemi: Oyun çocukluğunu takiben altı yaştan itibaren adolesan
dönem başlangıcı olan oniki yaşa kadar devam eden çocukluk dönemini kapsar. Bu dönemde
çocuğun bilişsel gelişimi hızlı olup, öğrenmeye, keşfetmeye yönelik bilişsel faaliyetlerde
bulunur. Hacim, kütle, uzaklık, enlem boylam gibi kavramları öğrenmeye başlar. Okul,
öğretmen ve arkadaş çocuk için önemlidir. Fiziksel büyüme yavaşlamakta ancak devam
etmektedir, motor becerilerde artış dikkat çekicidir.
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f) Adolesan (Ergenlik- püberte) dönem: Adolesan dönem kızlarda (10 yaş) erkek (12
yaş) çocuklara göre daha erken başlamakta, epifizlerin kapandığı yetişkinlik dönemine kadar
(kızlarda 18- erkeklerde 20 yaş) devam etmektedir. Bu dönemde fiziksel büyüme çok
hızlanmış bu nedenle kızlar erkeklerden dönemin başında daha uzun boylu gözlemlenmeye
başlamıştır. Özellikle vücudun yağ dokusunda artış görülmekte ve sekonder seks
karakterlerinin gelişimi ile birlikte ergenlik dönemine özgü fiziksel değişiklikler meydana
gelmektedir. Ayrıca uzun kemiklerde ve ekstremitelerdeki hızlı büyümeye bağlı orantısız bir
görünüm ve yüz kemiklerindeki büyümeye bağlı değişiklikler dikkat çekicidir.

4.2. Büyüme ve Gelişmeyi Yönlendiren Kurallar
Büyüme ve gelişmeyi yönlendiren fizyolojik kurallar aşağıda yer almıştır.

4.2.1. Büyüme-Gelişme Devam Eden Bir Süreçtir
Büyüme gelişme döllenmeden başlayarak ergenliğin bitimine kadar devam eden bir
süreçtir. Bu süreç kapsamında büyüme hızının yaş dönemlerine göre değişim gösterdiği ancak
devamlı ilerleyici bir geliştiği bilinmektedir. Büyüme sürecinin hızı her dönemde aynı
değildir. Fetal dönemde özellikle doğuma yakın giderek artan büyüme hızı doğum sonrası ilk
aylarda ve yaşta da hızlıdır. Bir yaş sonrası özellikle okul öncesi ve okul dönemi çocukların
büyüme hızının daha yavaşlamış olduğu görülürken, adolesan dönemde tekrar hızlandığı
dikkat çeker. Kemiklerde epifizlerin kapanmasıyla ve seksüel gelişimin tamamlanmasıyla
birlikte büyüme durur.

4.2.2. Büyüme- Gelişme Sürecinde Belli Bir Yön ve Sıra Düzeni
Vardır
Büyüme süreci tüm çocuklarda baştan ayağa (cephalo-caudal) ve merkezden uçlara
(proksimo-distal) bir yön izler. Doğum sonrası en hızlı büyüyen vücut bölümü baştır. Tüm
çocuklar önce başını tutabilir, sonra oturabilir daha sonra yürüyebilir. Baştan ayağa ve
merkezden uçlara doğru olan bu büyüme ve gelişme sıra düzeni tüm çocuklarda aynı yön ve
sırada gözlemlenir.
Büyüme gelişme süreci içinde tüm çocuklarda sırasıyla olgun olmayan davranışlardan
olgun davranışlara, daha basit olan becerilerden karmaşık becerilere, bağımlı davranışlardan
bağımsız davranışlara doğru bir gelişim gözlemlenir.

4.2.3. Organ ve Sistemlerin Büyüme- Gelişmesinde Farklılıklar
Vardır
Organ ve sistemlerin büyüme gelişme hızı değişiklik göstermektedir. Yaşamın ilk
yıllarında merkezi sinir sistemi ve beyin gelişimi oldukça hızlıdır. İlk iki yaşta beyin
gelişimini değerlendirmek amacıyla baş çevresi ölçümü mutlaka yapılmalıdır.
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Lenf sisteminin gelişimi 12 yaşa kadar devam etmektedir. Hem bebeklik hem de
çocukluk döneminde lenf sistemi ve lenf dokularının çok hızlı geliştiği bilinmektedir.
Genital sistemin büyüme gelişmesi değerlendirildiğinde, çocukluk döneminde yavaş
adolesan dönemde ise hızlı geliştiği ve sekonder seks karakterlerine özgü değişikliklerin
oluştuğu görülür.

4.2.4. Büyüme-Gelişme Sürecinde Çocuklar Arasında Bireysel
Farklılıklar Vardır
Çocuklar bireysel genetik yapılarına bağlı olarak büyüme-gelişme temposu gösterirler.
Aynı yaştaki çocukların vücut yapısı, büyüme hızı, davranışsal becerilerinin gelişimi
birbirinden farklılık gösterebilir. Bazı çocuklarda ergenlik belirtileri daha erken başlarken bazı
çocuklarda daha geç başlayabilir.
Referans persantil eğrileri çocukların arasındaki bireysel farklılıklara örnek oluşturur.
Referans persantil eğrisi 3 olan çocuk da 97 olan çocuk da birbirinden farklı büyüme
gösterdikleri halde aynı yaşta sağlıklı çocukların büyüme referans aralığında
değerlendirilmektedir. Getirmiş oldukları bireysel özelliklere bağlı olarak farklı boylarda
olabilmektedirler. Nitekim farklı toplumlarda o topluma özgü referans büyüme eğrilerinin
kullanılmasının nedeni de bireysel farklılıklar arasında sayılabilir.

4.2.5. Büyüme-Gelişmede Yüzyıl Eğilimi Vardır
Günümüzde çocukların büyüme- gelişmeye ilişkin fiziksel belirtileri ve olgunlaşma
yaşları geçmişe göre daha erken yaşlara kaymıştır. Günümüzden 50 yıl öncesine göre
bebekler daha iri doğmakta ve büyümeleri daha hızlı, gelişmeleri daha erken olmaktadır.
Çevre şartlarının iyileşmesi, yeterli- dengeli beslenmenin sağlanması, sosyo-ekonomik
ve eğitim durumunun iyileşmiş olması bebek ve çocukların büyüme-gelişmesinin erken
yaşlara kaymasında etkili olmuştur. Puberde daha erken yaşlara kaymıştır.
Okul öncesi çocukların boy uzunluğu ortalamasında her on yılda bir “1 cm” ve vücut
ağırlığında “1 kg” artış meydana gelmektedir. Adolesan dönemdeki çocukların büyümesi
incelendiğinde de; her 10 yıldaboy uzunluğu ortalamasında yaklaşık 2 cm ve vücut ağırlığında
ise ortalama 2,5 kg artış meydana gelmektedir.

4.3. Büyüme- Gelişmeyi Etkileyen Faktörler
Büyüme gelişmeyi etkileyen faktörler beş ana başlık altında sınıflandırılabilir:

4.3.1. Prenatal Ortam Faktörleri
Intraunterin dönemde fetüsü etkileyen tüm faktörler prenatal ortam faktörleri olarak
adlandırılır. Fiziksel, hormonal, kimyasal ya da genetik olarak fetüsü olumsuz etkileyen ve
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fetüse zarar veren etkenlere teratojen denir. Teratojenlerin fetüs üzerinde etki gösterebilmesi
bazı kurallara bağlıdır:
a)

Her fiziksel- kimyasal ajan her memeliyi aynı şekilde etkilemez

Bazı fiziksel ya da kimyasal ajanlar insanda zararlı etki gösterirken, hayvanlarda
zararlı etkiye neden olmayabilir. 1960’lı yıllarda gebelik dönemindeki bulantı kusma
belirtisini önlemeye yönelik üretilen Thalidomide isimli ilacın hayvanlara zarar vermediği
görülmüş, ancak ilacı kullanan gebe kadınların bebeklerinde ekstremitelerde malformasyon
yarattığı saptanmıştır.
b)

Her ilacın kullanımı ve zararı her hamile kadında aynı etkiyi göstermez

Bir ilacın teratojen etki göstermesinde ilacın veriliş yolu, dozu, verilen kişinini genetik
özellikleri, vücut yapısı, beslenme durumu ve fetüsün gestasyon yaşına bağlı olarak
değişebilmektedir. Az dozda verilen bir ilaç zararlı etki göstermezken, yüksek dozda
verildiğinde teratojen etkiye neden olabilir. Beslenme bozukluğu olan ya da birkaç ilaç bir
arada kullanılan kadının bebeğinde teratojen etki ortaya çıkma olasılığı daha fazladır.
c)

Teratojene maruz kalma zamanı önemlidir

Fetusta teratojenlerin en fazla etki gösterdiği zaman organ ve sistem taslaklarının
oluştuğu intrauterin yaşamın embriyonel dönemi olan 2-8 haftalar arasını kapsamaktadır. Bu
dönemde gebenin karşılaştığı viral enfeksiyonlar anomalilere ya da zeka geriliğine neden
olabilmektedir. Toxoplazmozis fetüsün ölü doğumu ya da beyin ve gözde anomalisine neden
olabilmektedir. Genital herpes simplex virüsü olan gebe kadının bebeğinde körlük ya da
anomali meydana gelebilmektedir.
d)

Teratojenler bazı organ ve sistemler üzerinde daha etkilidir

Gebelik döneminde alınan bir ilaç vücudun tüm organ ve sistemlerini etkilemeyebilir.
Bazı organlarda defekt meydana getirirken diğer organlarda hiçbir sorun görülmeyebilir.
Örneğin thalidomide ilacı fetusun sadece ekstremitelerinde anomaliye neden olmuştur.
e)

Dokuların teratojenlere gösterdiği tepkiler farklıdır

Dokuların teratojene gösterdiği tepkilerde de farklılıklar bulunabilmektedir. Bazı
dokularda atrofi meydana gelirken, bazı dokularda hipertrofi oluşabilmektedir. Ayrıca bazı
dokularda büyümede duraksama olup bazılarında büyümede gerileme meydana
gelebilmektedir.

4.3.2. Genetik Faktörler
Çocuğun ailesinden gelen genetik özellikleri ve yapısı büyüme- gelişmesini
etkilemektedir. Birçok hastalık ya da genetik özellik kuşaktan kuşağa taşınmaktadır. Genetik
özelliklerin ortaya çıkışında genetik ya da çevresel faktörler ayrı ayrı ya da karşılıklı etki
gösterebilmektedir. Akraba evilikleri genetik bozuklukların kuşaklara taşınması ve ortaya
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çıkışında önemli rol oynamaktadır.
Genetik faktörler tek gene bağlı kalıtım ile,
multifaktöriyel kalıtım ile ve kromozom anomalileri ile kuşaktan kuşağa geçmektedir.
Tek gene bağlı kalıtım: Tek gene bağlı kalıtsal özellikler ve hastalıklar genin
özellğine, anne-babanın homozigot ya da heterozigot oluşuna göre otosomal dominant ya da
otosomal resesif özelliklerle taşınmaktadır.
a. Otosomal dominant kalıtımın özellikleri:


Özellik ya da hastalık her kuşakta ortaya çıkar ve kuşak atlamaz.



Her iki cins eşit olarak etkilenmektedir.


%50’dir.

Heterozigot olan kişinin hastalık veya özelliği çocuklarına geçirme olasılığı


Hastalığın taşıyıcılığı olmaz, sağlıklı olan %50 hastalığı taşımaz ve diğer
kuşaklara geçirmez
b. Otosomal resesif kalıtımın özellikleri:


Mutant genin etkisi sadece geni homozigot taşıyanlarda belirti verir.



Normal görünümdeki anne-babanın çocuklarında hastalık belirtileri görülür.



Hastalık kardeşler arasında sık görülür



Cinsiyet faktörü etkili değildir, kız ve erkekleri eşit oranda etkiler


Taşıyıcı (heterozigot) anne- babanın çocuklarında hastalık görülme olasılığı
%25, sağlıklı olama olasılığı %25 ve taşıyıcı olma olasılığı %50’dir.

Anne babadan sadece biri taşıyıcı(heterozigot) ise çocuklarında %50 oranında
hastalığı taşıma olasılığı vardır, hastalık görülmez, %50 olasılıkla sağlıklı çocuk sahibi
olurlar.

Anne-babadan sadece biri hasta, hiçbirinde taşıyıcılık yoksa, çocuklar %100
olasılıkla taşıyıcı olarak etkilenirler.
Multifaktöryel kalıtım: Birden fazla mutant genin yaşla birlikte çevresel faktörlerden
etkilenmesi sonucu hastalık belirtileri ortaya çıkmaktadır. Multifaktöryel kalıtımda tek gene
bağlı kalıtım kurallarındaki kurallar geçerli değildir. Daha çok erişkin yaşlarda ortaya çıkan
diyabet, kanser gibi kronik hastalıklar bu yolla geçiş göstermektedir.
Kromozom anomalileri ile kalıtım: Normal büyüme-gelişme ve bozukluklar
kromozomların gen içeriği ve gen dengesine bağlıdır. Bazı kromozom anomalileri genetik ve
doğumsal bir kısmı ise büyüme gelişme süreci içinde, hücrelerin bölünmesi sırasında
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kromozom sayısı ve yapısındaki düzensizliklere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Kromozom
yapısında bir parçanın kopup kaybolmasına delesyon, kromozom çiftinin kaybolmasına ise
translokasyon denir.

4.3.3. Hormonal Faktörler
Büyüme ve gelişmede hormonal faktörlerin etkisi oldukça fazladır. Hipofiz ön
lobundan salgılanan büyüme hormonu (somadotrop, somadotropin) büyümede en etkili iki
hormondan ilkidir. Tüm organ ve sistemlerin büyümesinden sorumludur.
Büyümede en etkili ikinci hormon tiroid bezinden salgılanan tiroid hormonudur.
Tiroid hormonu büyüme- gelişme, olgunlaşma, oksijen kullanımı, vücut ısısının oluşumu,
lipit-karbonhidrat ve protein metabolizmasının yanı sıra sinirsel işlevlerde de etkilidir.
Böbrek üstü bezlerden salgılanan androjen hormon, erkeklerde testislerden salgılanan
testesteron hormonu ve kızlarda overlerden salgılanan östrojen hormonu da büyüme-gelişme
de özellikle sekonder seks karakterlerinin olgunlaşmasında etkili hormonladır. Adolesan
dönemde bu hotmonların salgılanmasında artış meydana gelmektedir.

4.3.4. Postnatal Ortam Faktörleri
Çocuğun içinde yaşamış olduğu çevre, ailenin sosyo-ekonomik-eğitim-kültür düzeyi,
ırk, cinsiyet, iklimler, mevsimler, çocuğun sağlık-hastalık durumu gibi faktörler de büyümeyi
ve gelişmeyi etkilemektedir.

4.3.5. Diğer Faktörler
Herhangi bir şekilde sınıflandırılamayan ve çocuğun büyümesini etkileyen diğer
faktörler; annede kronik hastalığın varlığı, deniz seviyesinden daha yukarıda yaşama (düşük
doğum tartılı bebek), çoğul gebelik ve kan uyuşmazlığıdır.

4.4. Büyüme- Gelişme Kuramcıları ve Kuramları
Büyüme-gelişme ile ilgili pekçok kuram bulunmaktadır. Bu kuramlar arasında
hemşirelikte ve çocuk sağlığına ilişkin uygulamalarda sıklıkla kullanılması gereken kuramlar
açıklanmıştır.

4.4.1. Psikoseksüel Gelişim Kuramı
Bu kuram kapsamında Sigmond Freud çocuğun seksüel gelişimini beş evrede
incelemiş, kişiliği oluşturan üç yapıyı (id, ego, süperego) biyolojik bir temele oturtarak kişilik
gelişimini açıklamıştır. Sigmond Freud tarafından geliştirilmiş psikoseksüel gelişim kuramı
kapsamında çocukların aşağıda yer alan yaş dönemlerine özgü psikoseksüel gelişimleri
tanımlanmıştır.
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a)
Oral dönem- Id (0-1 yaş): Bu dönemde bebek için emme fizyolojik bir
gereksinimdir. Ağız ve dudaklar, bebeğin gereksinimlerini karşılamada en önemli haz
bölgeleridir. Bebek tamamen bakım veren kişiye bağımlı bir yaşam sürmekte, açlık-susuzluk
gereksiniminin giderilmesinde “emme, yutma ve dokunma” duyusunun uyarılarak doymanın
sağlanması, böylece bebeğin rahatlaması ve gereksiniminin karşılanması önemlidir. Bebeğin
doğal olan gereksinimlerinin karşılanmasında annenin bebeğin yanında bulunması, onu
kucağına alması, emzirmesi ve gereksinimlerini zamanında gidermesi aynı zamanda annebebek bağlanmasında da etkilidir. Bu dönemdeki bebekte emme bir reflekstir. Freud emme
gereksiniminin karşılanamaması, sevgi bağının oluşmaması ya da uzun süreli anneden ayrı
kalma sonucu kişilik gelişiminin olumsuz etkileneceği ve oral dönemde saplanmaya neden
olacağı üzerinde durmuştur.
b)
Anal dönem-Ego (1-3 yaş): Bu dönem çocuğun yürümeye, konuşmaya ve
kendini çevresinden ayırt etmeye başlamış, bebeklik dönemine göre bağımsızlığı kazanmaya
yönelik çabalar içine girmiş ve bakım verici kişinin kontrolünden kurtulma çabası içine
girmiştir. Bu dönemin en dikkat çekici özelliği çocuğun anal ve üretral sfinkterlerin
kontrolünü kazanmasıdır. Tuvalet eğitimi sırasında, dışkıyı tutma ya da bırakmaktan haz
duymakta aynı zamanda anne ile ortaya çıkan çatışmalar sonucu, ayrılma, bireyselleşme ve
bağımsız olma isteğini içeren duygular arasında karmaşa yaşamaktadır. Bu nedenle tuvalet
eğitimi aşırı katı ve kuralcı olmamalı, çocuğu cezalandırma, utandırma, korkutmaya ilişkin
tutum ve davranışlarla çocuğun özerklik çabası bastırılmamalıdır. Freud anal dönemi, annesi
ile uyum içinde geçiren çocukların, seçimlerini özgürce yapabilme, bağımsızlığını kazanma,
sürdürme, girişimci olma, sorunları çözebilme ve çevresindeki bireylerle işbirliği yapabilme
yeteneklerini kazanacaklarını bildirmektedir. Ayrıca bu dönemde bazı aile tutumlarının (sıkı,
katı, cezalandırıcı, aşırı koruyucu ya da titizlik içeren tutumlar) çocukta anal saplanmaya ve
farklı kişilik özelliklerinin gelişmesine yol açabileceğini vurgulayarak, ileriki yaşamlarında,
aşırı düzenlilik, katı görüşlülük, inatçılık, cimrilik yanı sıra öfkeyi içinde tutma, obsesyon ve
kompulsiyon gibi kişilik sorunlarına eğilimlerinin olabileceğini bildirmiştir.
c)
Fallik Dönem- Süperego (3-6 yaş): Bu dönemde çocuk cinsiyet ile ilgili
farklılıklara ilgi duymaya başlar. Bu dönemde penis her iki cinsin ilgi odağı olur, kız
çocukları bu organa önceden sahip olduklarını ve sonradan yitirdiklerini düşünürler. Bu
dönem cinsel kimliğin, merak ve girişimciliğin, insanlar ve nesneler üzerinde etkili olma hissi
ile içsel süreçlerin ve dürtülerin denetim ve kontrolünün oluştuğu dönemdir. Cinsel ilgi ve
rollerin benimsenmesi çocukların oyunlarında belirgin şekilde gözlemlenmektedir. Bu
dönemdeki en önemli sorunlar kastrasyon fobisi ve oedipus karmaşasıdır. Çocuğun vicdan ve
ahlak duygusu bu dönemde gelişir. Bu dönemdeki çocuğun merak doğrultusunda soracağı
cinselliğe ilişkin sorularına uygun yanıt verilmeli, öğrenme tutkusu ve girişimciliği
engellenmemelidir. Başka çocuklarla ilişki olanakları kısıtlanmamalı, sosyal çevresi ile
iletişim kurmasına olanak sağlanmalıdır. Bu dönemde yaşanan problemlerin ileriki yaşlarda
saplantılara, aşırı çekingenlik, suçlama eğilimleri, cinsel kimlik duygusunda sapma eğilimleri
ve evlilik hayatında sorunlara yol açabildiği bildirilmektedir.
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d)
Latent dönem (6-12 yaş): Okul yaşamnın başladığı bu dönemde çocuğun algı,
yönetim, bellek, yargılama gibi bilişsel yetileri giderek gelişmektedir. Zaman, yer, biçim,
kütle, hacim gibi kavramları ve çevreyi tanıması gelişir. Neden sonuç bağlantılarını kurmaya
başlar, kavramsal ve soyut düşünme becerisi gelişir. Düşüncelerini giderek gerçeklik ilkesine
ve bilgi öğrenmeye dayandırmaya başlar. Çocuğun fallik dönemde belirgin olan cinsel
ilgilerinin yerini okul, oyun, öğretmenler, spor, arkadaşlar gibi çevresel aktviteler almıştır. Ev
ve aile ortamından çok öğretmenleri ve arkadaşları ile özdeşimler başlamıştır. Bu dönemde
çocuk, toplumsal kurumlar ve kurallarla karşılaştıkça olgunlaşarak sosyal yaşama uyum
becerilerini geliştirmeye başlayacaktır. Çocuksu davranışlar giderek azalarak yerini toplumun
bir bireyi olmak, yeni bilgiler öğrenmek, çalışmak ve başarabilmek duygusularıları alacaktır.
Ayrıca bu dönemde savunma mekanizmaları da gelişmeye başlar. Bu dönemde motor ve
bilişsel becerilere ilgi ve yetenek artar, neden-sonuç ilişkisi, kavramları algılama, genelleme
gibi düşünce sistemine hakimiyette artış görülür, öğrenme, ilgi ve merak oyun etkinliklerinin
de beceri ve başarı kazanmaya yönelik faaliyetlere dönüşmesinde etkilidir. Arkadaşlık ve
dostluk kavramları önem kazanır. Bu özellikleri doğrultusunda dönemin en önemli yaklaşımı
çocuğun eğitim faaliyetlerinden kaliteli şekilde yararlanabilmesinin sağlanmasıdır. Çocuğun
öğrenmesine, kişilik gelişimine, girişimcilik ve yaratıcılığına yeterli olanak sağlanmaması
yaşamın ileriki dönemlerinde başaramama korkusu, aşağılık ve yetersizlik duygularına,
yalnızlık hissetmesine neden olabilmektedir.
e)
Genital dönem (12-18 yaş): Bu dönemde büyüme ve tiroid hormonunun
yanısıra, FSH, LH, östrojen ve testesteron hormonlarında salınımında artış meydana
gelmektedir. Hormon salınımındaki artış çocukta fiziksel gelişimin hızlanmasına, cinsiyete
ilişkin fiziksel özelliklerin gelişimine ve karşı cinse ilginin başlamasına neden olmaktadır.
Toplumda sosyal bir yer edinebilme, rol arayışı ve karmaşası yanında aileye bağımlılığın da
sürmesi adolesan dönem sorunlarına, duygusal fırtınalara neden olmaktadır. Bir yandan
ailesinden kopmaya çalışan adolesan diğer yandan onlara bağımlılığın karmaşasını
yaşamaktadır. Bu karmaşık duyguların şiddeti çoğu zaman daha önceki dönemlerini sağlıklı
geçirip geçirmemiş olmasına, genetik-biyolojik yapısına, aile ve toplumun tutumlarına göre
değişim gösterir. Öğrenimine, meleğine ve geleceğine ilişkin karar verme, gelecekle ilgili
seçim yapma zorunluluğu bu dönemde karşılaşılan diğer önemli problemdir. Bu dönemi
sağlıklı ve başarılı geçiren adolesanlar daha tutarlı bir kişilik gelişimi sergiler, potansiyelinin
farkındalığı ile sevgi ve saygıya dayanan sağlıklı ilişkiler kurabilirler. Geleceğe yönelik
belirledikleri amaçlarına ulaşmak için çalışır, üretir ve doğru seçimler yaparlar.

4.4.2. Psikososyal Gelişim Kuramı
Erik Erikson tarafından geliştirilen bu kuramda çocuğun çevreden etkilenmesi ve
olgunlaşmanın üzerinde çevresel faktörlerin önemine yer verilmiştir. Freudun kuramından
etkilenmiş olmakla birlikte, olgunlaşmanın sadece biyolojik büyümenin etkisinde olmasığını,
çocuğun içinde yaşadığı çevrenin, kültürün ve toplumsal etkenlerin olgunlaşmayı
şekillendirdiğini vurgular. Erikson, yaşam boyunca bireyin 8 gelişim evresinden geçtiğini, her
bir evrenin bir sonraki evreyi etkilediğini, bir önceki evrenin sağlıklı geçirilmesinini bir
sonraki evreyi olumlu, sağlıksız geçirmenin ise olumsuz etkileyeceğini vurgulamıştır.
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Erikson’un kuramını diğer büyüme kuramlarından ayıran temel özellik bir döneme ait
olumsuz durumun bir sonraki dönemde gösterilen yakın ilgi ve bakımla tekrar olumlu hale
çevirilebileceğidir. Aşağıda psikososyal gelişim kuramı farklı evrelerdeki özellikleri
doğrultusunda açıklanmıştır.
a)
Güven-Güvensizlik Evresi (0-12 ay): Freud tarafından oral-doyum dönemi
olarak tanımlanan bu dönemde bebek, fiziksel, emosyonel ve sosyal gereksinilerinin
karşılanmasına odaklanmıştır. Hem gereksinimini nasıl ortaya koyacağını hem de
gereksiniminin karşılanması amacıyla sunulanı almayı öğrenir. Bebeğin güven duygusunun
temeli annesi ya da bakım veren kişiyle olan gereksinimlerine ilişkin deneyimlerine dayanır.
Bu dönemin ilk aylarında anne ile kendini bit bütün olarak algılarken çevreyle iletişiminin
artması sonucu giderek anne ile kendi arasındaki ayrımı algılar. Bu dönemde yaşanan
olumsuzluklar, ileriki yaşamda ikili ilişkilerde temel güven duygusunun ve umudun
gelişmesini engeller, toplumdan çekilme, regresyon ve güvensizlik duygusuna yol açabilir.
b)
Özerklik-Utanç-Şüphe-Kararsızlık evresi (1-3 yaş): Konuşmanın gelişmesi,
sfinkter ve kas kontrolünün gelişmesi, idrar ve dışkıyı tutma ve bırakma deneyiminin
başlaması bu dönemin dikkat çeken davranışsal özellikleridir. Bu dönemdeki çocuk kendine
yetebilir hale gelirken bağımsızlık ister ve otonomi geliştirme çabası içine girer. Bu dönemde
egosentrik yapıya sahip olan çocuk diğer insanların duygularını önemsemez. Oyunlarında
taklit ve semboller dikkat çeker. Annesinden ayrılmayı kısa süreli olarak tolere edebilir. Bu
yaş grubu çocuklar deneyimlerini ve tekrarlar ile öğrenme eğilimindedirler. Çevresindeki
objeler arasındaki ilişkiyi yaklaşık 18 aydan itibaren kurmaya başlayabilirler. Oyun ve
oyuncaklar bu yaş grubu çocuğun en önemli gelişim materyalleridir. Kendi içsel kontrolünü
geliştirmeye yeni yeni başlayan çocuğa karşı aşırı sertlik ya da aşırı serbestlik gösterilmesi,
çocuğun kendi kontrolünün ve yargılamasının oluşmasını engeller. Çocuğun bu dönemde
kendini ifade edebilmesi, kendini tutması ya da itaat etmesi gibi seçimleri yaparken ailenin
bilinçli desteği çok önemlidir. Bu dönemdeki olumsuzluklar ileriki dönemlerde güvensiz ve
kuşkucu, mükemmeliyetçilik, acımasız kişilik özellikleri geliştirmeye neden olabilir.
c)
Girişkenlik-Suçluluk Evresi (3-6 yaş): Bu yaş grubu çocuklarda fiziksel, motor
ve bilişsel gelişimin oldukça hızlandığı, yaşamına ilişkin temel alışkanlıkları geliştirdiği
gözlemlenir. Çocuğun dil becerilerinin artması, kelime dağarcığının gelişmesi çevresiyle
sosyal iletişimini arttırır. Çocukta herşeyi öğrenme, merak, fallik dönemin etkisiyle özellikle
cinselliğe yönelik sorular dikkat çeker. Bu yaş grubu çocukların en büyük korkusu,
vücudundandan bir bölgenin “kesilmesi”, “koparılması” ve “atılması”dır. Bu nedenle
iletişimde “senden şimdi kan alacağız” gibi vücudundan bir şeyin eksileceğine dair
kelimelerin kullanılmaması hemşirelerin en önemli dikkat etmesi gereken kuraldır. Egosentrik
düşünceye sahip olan bu yaş grubu çocuklar yaklaşık beş yaştan itibaren sorumluluk
verilmesinden hoşlanırlar. Hayal dünyaları geniş olduğundan bilmedikleri ses, olay, kavram
ya da objeler korku yaşamalarına neden olur. Ayrılık anksiyetesi ahlen olmakla birlikte artık
azalmıştır ve ailesinden kısa süreli ayrılıkları rahatlıkla tolere edebilirler. Bu dönemdeki
olumsuzluklar ileriki yaşlarda amaç belirleyememe, içe kapanıklık ve fobilerin oluşmasına
neden olabilir. Ailenin çocuğa yaklaşımına bağlı olarak çocuk yaptığı davranışların kötü
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olduğuna inanırsa ya da davranışları baskı altında engellenirse ileriki yaşamında “suçlu”
kişililk gelişecektir. Bu nedenle çocuğun davranışları övülmeli, desteklenmeli, sorularına
yaşına uygun cevaplar verilmelidir.
d)
Üreticilik- Aşağılık Duygusu evresi (6-12 yaş): Bu döneme girilmesiyle çocuk,
dış çevre ile daha fazla etkileşim içinde olarak, daha çok öğrenmeye, öğretmen ve
arkadaşlarına iletişime girer ve eve olan bağımlılığı azalmaya başlar. Öğrenme ve okul çevresi
yeni beceriler kazanarak, kendini geliştirmesine ve toplumdaki yerini almasına yardımcı olur.
Okul öncesi dönemde hayal ve fantezi dünyasında yaşayan çocuk okul döneminde
öğretmenleriyle özdeşim kuran çocuk gerçeğe yönelmeye başlar. Akranları ile birlikte
çalışma, verilen görevleri başarma, bilgi öğrenme, yetenek ve üretkenlik kazanma konusunda
gelişirler. Çocuğun çevresinde yer alan rol modeller ve öğretmenler toplumsal değerleri
öğrenmesinde, çocuğun becerilerini destekleyerek kendini yeterli hissetmesinde önemli rol
oynarlar. Bu dönemdeki olumsuz yaklaşımlar, ileride yaratıcılığı bastırılmış, üretken
olmayan, kimlik arayışı içinde olan ve aşağılık duygusu gelişen bir kişilik oluşumuna neden
olabilir.
e)
Kendini Tanıma- Rol Karmaşası evresi (12-18 yaş): Ergenlik döneminin
başlaması ile birlikte çok hızlı büyüme ve fizyolojik değişimler, bedensel, duygusal, sosyal ve
bilişsel gelişmelerinde hızlanmasında etkili rol oynar. Çocuk aniden ortaya çıkan emosyonel
düzensizlik ve dengesizlik dönemine girmekte, çevresindeki bireylerle sorunlar yaşamaya
başlamıştır. Ergenler bu dönemde nasıl hissettikleri ile başkalarının gözünde nasıl
göründüklerinin karşılaştırmasını yaparlar, yeni bir kişiliğe bürünmeye başlar, rol ve
becerilerini nasıl güncel mesleklerle ilişkilendireceğini düşünmeye başlayarak duygularıyla
uyum sağlayamaya ve gerginliğini azaltma çabasına girerler. Ergen henüz bir yetişkin
donanımına sahip değildir ancak bir yandan da ailesinden bağımsız olmak istemektedir. Bu
dönemde aileden çok arkadaşlar önemlidir. Kendini arkadaşı çevresi içinde var etme çabası
içinde olan ergen için saçlarının tarzı, giyim şekli ve davranışsal değişiklikler büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca bu dönemde karşı cinse ilgide de artış gözlenir. Ergen kendini tanıma,
meslek ve eş seçimi gibi geleceğe yönelik kaygılar içinde net bir kimlik kazanmaya
çalışmaktadır. Bu dönemdeki olumsuzluklar kimlik karmaşasına, suçluluk hissine ve strese
yol açabilmektedir.
f)
Yakınlık/Yalnızlık Evresi (18-25 yaş): Erikson; cinsellik yanı sıra sevgi ve özel
yakınlık kurmayı ifade etmiş bu yaş grubu kişilerde yakın ilişkinin önemini vurgulaamıştır.
Genç erişkinde yakınlaşma, sadakat ile yakından ilişkilidir. Genç erişkinin eşinin olması,
olumlu yakın ilişki kurabilmesi bu dönemde önemlidir. Bu dönemdeki olumsuzluklar
sonucunda reddetme, sosyal yaşamdan izole olma, öfkeli olma gibi kişilik özellikleri
oluşabilir.
g)
Üreticilik/Durgunluk Evresi (26-40 yaş): Erikson’a göre, bu dönemde kişi
temelde sonraki kuşağı oluşturmak ve onlara rehberlik etmek amacı içindedir. Yakın ilişkiler
kurma evresini başarıyla tamamlayan kişi, artık çalışmaya, üretmeye, yaşamının geri kalan
kısmında ailesini nasıl destekleyeceğini düşünmeye başlar. Üretkenlik davranışı ile birlikte
birey ailesinin sorumluluğunu alır, başarmanın verdiği doyumu hisseder. Bu dönemde
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yaşanan olumsuzluklar, durgunluk, ve değersiz hissetme duygularının oluşmasına, alkol ve
madde bağımlılıklarına ve sadakatsiz ilişkiler kurulmasına yol açabilir.
h)
Mutluluk- mutsuzluk evresi (40 yaş üzeri): Bu evrede birey kendini geçmişe
yönelik değerlendirme, başarı ve başarısızlıklarını gözden geçirme eğilimindedir. Geçmişteki
üretkenlik ve başarılı aile yaşamından hoşnut olan kişi mutluluk, olmayan kişi ise mutsuzluk
hissi yaşar.

4.4.3. Olgunlaşma Kuramı
Arnold Gessel tarafından geliştirilen bu kuramda, genel beceri, motor aktivite,
manuplasyon becerisi, sosyal uyum açısından çocuklar gözlemlenmiştir. Merkezi sinir
sisteminin gelişimi ile çocuğun tüm beceri ve düşüncelerinde değişim meydana geldiği
bildirilmiştir. Gessel çocuğun içinde bulunduğu çevre ve kültürün etkisinin az olduğunu
savunmuştur. Çocuğun genetik olarak getirdiği özelliklerin gelişiminde daha etkili olduğunu,
dış etkenlerin sadece küçük değişikliklerde etkili olduğunu bildirmiştir.
4.4.4. Bilişsel Gelişim Kuramı: Jean Piaget tarafından geliştirilen zihinsel gelişim
kuramında Gessel’den farklı olarak çevrenin ve çevreden gelen uyaranların çocuğun bilişsel
gelişiminde büyük rol oynadığı üzerinde durulmuştur. Piaget çocukların zihinsel gelişimini 4
yaş grubu evresinde değerlendirmiştir.
a)
Duyusal Motor Dönem (Sensori-motor, 0-2 yaş): Bu yaş grubu çocuk
sorunları deneme yanılma yoluyla çözerek öğrenir. Zihinsel olarak düşünmez, daha çok duyu
ve hareket eylemleri ön plandadır. Kendini annesiyle bir bütün sana çocuk bu dönem içinde
kendini çevresindeki olaylardan ayırmayı öğrenir. Objelerin gözden kaybolsalar da
varlıklarını sürdürdüklerini öğrenir. Örneğin annesi odadan çıkan çocuk annenin yokluğuna
tepki olarak ağlar ve annesi geri gelir. Bu dönemin sonuna doğru çocuk oyunlarında
sembolleri kullanma becerisini kazanmaya başlar. Örneğin babası sigara içen bir çocuk bir
krakeri sigara sembolü olarak kullanarak oyunununa sigara içen baba figürünü yansıtabilir.
b)
İşlem Öncesi Dönem (Sembolik-sezgisel, 2-7 yaş): Bu dönemde çocuğun
düşüncesinde ben merkezcilik hakimdir. Çevresindeki olayları ve davranışları öğrenmeye
başlamıştır. Bu dönem içinde bir düşünce aşamasından diğerine geçebilecek zihinsel yeteneği
oluşur. Çevresindeki bireyleri mutlu etmek ister ancak kendisinden ne istendiği açık şekilde
anlatılmalıdır. Örneğin birçok oyuncağın olduğu bir odada annesi çocuğa “bir oyuncak getirie
misin” dediğinde karmaşa yaşayabilir, oysa “sarı tüylü ayıcığı getirir misin” denirse hemen
alıp annesine vermek ve annesini mutlu etmek ister. Bu dönemd taklit eme ve oyun oynama
yeteneği gelişmiştir. Oyunlarında sembolleri kullanmaktan hoşlanır, obje ve insanları temsil
eden kelime ya da semboller geliştirir.
c)
Somut İşlemsel Dönem (7-12 yaş): Bu evrede öğrenme oldukça hızlı olup, yer,
boyut, zaman, uzaklık ve hacim kavramlarını algılama gelişmeye başlamıştır. Soyut düşünce
henüz tam olarak gelişmemiştir, ancak bu evre sonuna doğru gelişmeye başlayacaktır.
Yaşamın büyük bölümünü koleksiyon, objeleri gruplandırma gibi faaliyetlerle geçirir. Kişiler
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arası ilişkilerinde arkadaşları ve öğremeni çok önemlidir. Bu dönemin sonuna doğru soyut
kavramları da algılamaya ve kullanmaya başlar. Örneğin içinde aynı miktarda su bulunduğu
halde soyut kavram gelişimi olmayan bir çocuk uzun boylu bardaktaki suyu daha fazla
miktarda algılarken soyut kavram gelişimi olan çocuk hem kısa geniş bardaktaki hem de uzun
dar bardaktaki suyun miktarının eşit olduğunu kavrar.
d)
Formal İşlemsel Dönem (12 yaş üzeri): Bu yaş grubu çocuklarda artık soyut
kavramlar gelişmiştir. Olayları detaylı olarak algılayabilir, analiz edebilir ve bir sonuç
çıkarabilir. Adolesan dönemin de etkisiyle yaşamında sorunlar yaratmaktan ve bu sorunları
çözmekten zevk alır. Bu dönem çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemidir. Erişkin düzeyinde
düşünebilme yeteneği bu dönemde gelişmeye başladığından tartışmalara katılımı sever,
mantık oyunlarıyla uğraşmayı sever. Resim, müzik, şiir gibi faaliyetlerle düşüncelerini
sembollere yansıtır.

4.4.5. Taklit ile Öğrenme Kuramı
Albert Bandura tarafından geliştirilen bu kuramda çocukların davranışları “dikkat
ederek” öğrendiği, daha sonra davranışları “aklında tuttuğu”, bunu takiben davranışları taklit
yoluyla “tekrarladığı” ve yeniden yaparak “pekiştirdiği” bildirilmiştir. Böylece taklit yoluyla
çocukların çevresinde rol model aldığı kişilerin davranışlarını öğrendiği vurgulanmıştır.

4.5. Büyüme- Gelişmenin Değerlendirmesi
Büyüme gelişmenin değerlendirmesi çok yönlü olup, büyümenin değerlendirmesinde
daha çok fiziksel ölçümler ve bu ölçümlerin değerlendirmelerini içeren persantil referans
eğrileri kulanılmaktadır. Çocuğu erişkinden ayıran en önemli özelliklerden biri olan büyüme,
çocuk sağlığının temel göstergesidir. Büyümenin izlenmesi çocuğun hastalık durumunun
erken tanılanmasında, beslenmesinin değerlendirilmesinde önemli yere sahiptir. Büyümenin
izlenmesinde amaç; çocuğun büyümesinde meydana gelen duraksama ya da yavaşlamaları
erken dönemde tespit ederek ortaya çıkabilecek malnütrisyon durumunu önlemektir.

4.5.1. Fiziksel Büyüme
4.5.1.1. Vücut Tartısı
Vücut ağırlığı, süt çocukluğu döneminde kısa sürede meydana gelebilen değişikliklere
en duyarlı fiziksel ölçümdür. Vücut ağırlığı özellikle çocuğun beslenme durumundaki
değişiklikleri erken dönemde tespit belirlemek amacıyla değerlendirilir.
Vücut ağırlığı ölçümünde 50-100 g’a duyarlı tartı aletleri kullanılmalı ve bebek ya da
çocuk çıplak olmalıdır. Manuel tartılar her ölçümden önce ve sonra hassas bir şeklide
ayarlanmalıdır. Mümkün olduğunca çocuğun az hareket etmesi için anne ve çocuğun yüz yüze
birbirini görebilmesi sağlanmalıdır. Çocuğun travmaya maruz kalmasını engelleyecek
güvenlik önlemlerine de dikkat edilmelidir.
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Yenidoğanlar doğumdan sonraki ilk günlerde vücut ağırlığının %5-6’sını vücut
sıvısındaki azalmaya bağlı olarak kaybederler. Doğumdan sonraki bir- hafta 10 gün sonra
bebek tekrar doğum tartısına ulaşır ve yeterli beslenen bebeğin ilk 6 ayda haftalık 150-250 g
(ortalama 200 g) tartı artışı olur. İlk 6 aydan sonra ise bebeğin vücut ağırlığı artışı biraz
azalarak 12 aylık olana kadar haftalık 100-200 g (ortalama 150 g) olacak şekilde devam eder.
Bir –altı yaş arası çocukların yılda yaklaşık 1,8-2,7 kg, 6-12 yaş arası çocukların ise yılda
yaklaşık 2-3 kg tartı artışı olur. Bunun dışında ortalama vücut ağırlıkları aşağıdaki yaş
gruplarına özgü formüller ile hesaplanabilmektedir.
3-12 ay arası bebeklerde vücut ağırlığı formülü: Yaş(ay)+9 / 2 kg
1-6 yaşlar arasında vücut ağırlığı formülü: Yaş(yıl)×2+8 kg
7-12 yaşlar arasında vücut ağırlığı formülü: Yaş(yıl)×7-5 / 2 kg’dır. Bu formüller
doğrulusunda elde edilen vücut ağırlığı değerleri 50. Persantil referans eğrisi değerine eş
değer ortalama vücut ağırlığını vermektedir.

4.5.1.2. Boy Uzunluğu
Boy ölçümü; boy ölçüm masaları ya da sert bir zemin kullanılarak gerçekleştirilir. Boy
ölçüm işlemi ilk iki yaşta sırtüstü yatar pozisyonda, 2-3 yaştan sonra ayakta gerçekleştirilir.
Uygulamada bebeğin bacaklarının ekstansiyon pozisyonuna getirilmeli, başı, sırtı, kalçası,
bacakları ve topukları ölçüm yapılan zemine tam olarak temas etmelidir. Bebeğin başı ölçüm
masasının sabit bölümüne, ayakları zemine 900 açı oluşturmalı, ayak tabanı ölçüm yapılan
masanın hareketli bölümüne tam olarak temas etmelidir.
Miadında doğan bebeklerin ortalama boy uzunluğu 50 cm’dir. Bebeklerin boyları
ortalama olarak; doğumdan sonraki ilk 3 ayda 8cm, ikinci üç ayda 8 cm; üçüncü üç ayda 4 cm
ve dördüncü üç ayda 4 cm uzar. Boy uzaması süt çocukluğu döneminde ortalama 24-25 cm,
1-2 yaş arası 10-12 cm, 2-4 yaş arasında 7cm ve 4-12 yaş arasında ortalama 5-6cm dir.
İki yaş sonrası boy: Yaş (yıl)×6+77cm formülü ile hesaplanır. Bu formül sonucu elde
edilen değer ortalama 50. persantile eşdeğerdir.

4.5.1.3. Baş Çevresi
Miyadında yenidoğanın baş çevresi ortalama 33-35,5 cm, 3 aylıkta 40,5 cm, 6 aylıkta
43 cm ve 12 aylıkta yaklaşık 46 cm’dir. Baş çevresi 1-2 yıl arasında yaklaşık 2-2,5 cm artarak
48 cm olur. Üç yaşında bir çocuğun baş çevresi ortalama 50 cm dir, 5 yaşa kadar yılda 1,25
cm artarak devam eder ve 6-12 yaşta baş çevresinde büyüme azalır.
Baş çevresi ölçümü mezüranın oksipital kemiğin en çıkıntılı noktasından, kulaklar ve
kaşların üzerinden geçecek şekilde yerleştirilmesi ile gerçekleştirilir. Baş çevresi ölçüm değeri
de her büyüme izleminde persantil eğrileri üzerinde değerlendirilmelidir.
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4.5.1.4. Göğüs ve Karın Çevresi:
Göğüs çvresi ölçümü; süt çocukarında yatar pozisyonda, daha büyük çocuklarda otrur
pozisyonda yapılır. Mezura arkada skapula kemiklerinin alt ucundan, önde meme çizgisinden
geçirilerek ölçüm yapılmalıdır. Önce inspirasyon, sonra ekspirasyonda ölçüm yapılıp iki
ölçüm değerinin ortalaması alınmalıdır. Göğüs gelişimini ve atelektazi gibi bazı göğüs
hastalıklarında göğüsün durumunu değerlendirmek amacıyla yapılır, rutin olarak kullanılmaz.
Süt çocuklarında yatar pozisyonda, büyük çocuklarda oturur pozisyonda ölçüm yapılabilir.
Miadında yenidoğanın göğüs çevresi ortalama 33cm, 1 yaşında 47cm ve 5 yaşındaki çocukta
55cm’dir.
Karın çevresi ölçümü, sırt üstü yatar pozisyonda yapılmalı, mezura arkada lomber
vertebralar, önde göbek üzerinden geçirilerek ölçülmelidir. Aynı göğüs çevresi ölçümündeki
gibi önce inspiryum sonra ekspiryum sırasında ölçüm yapılarak iki değerin ortalaması alınır.
Çocuğun açlık, tokluk, gaza bağlı distansiyon durumları not edilmelidir. Karaciğer, böbrek
hastalıkları ve bağırsak bozukluklarında ya da kortikosteroit kullanan hastalarda karın
çevresini değerlendirilir, rutin olarak kullanılmaz. Karın çevresi ölçüm değerleri göğüs
çevresi değerleriyle hemen hemen aynıdır.

4.5.2. Büyümenin Değerlendirilmesi ve Izlemi
Çocuk sağlığının izlemi çocuk ölümlerinin azalmasında, hastalık ve sakatlıkların
önlenmesinde, çocuk sağlığı düzeyinin gelişmesinde büyük önem taşır. Çocuğun sağlığını
olumsuz etkileyen durumlar büyüme sürecini yavaşlatır, durdurur ya da normal gidişini bozar.
Bu nedenle doğumdan itibaren büyümenin izlenmesi, bebeğin sağlığında meydana gelen
değişikliklerin erken dönemde tanınması açısından önem taşır. Fiziksel ölçümlerin
değerlendirilmesinde sıklıkla; ülkenin genel çocuk popülasyonuna ait fiziksel ölçümlerinin
değişik yaşlarda göstermiş olduğu alt ve üst sınırlarının dağılımlarından hazırlanan tablo ve
grafiklerden oluşan persantil referans eğrileridir.
Sürekli aynı büyüme eğrisi üzerinde büyüme değerine sahip ya da daha önce
bulunduğu eğrinin üzerine çıkan çocuğun normal, sağlıklı büyüdüğü düşünülür. Büyüme
değerlendirmesi ve izleminden, hekim, hemşire ve ailenin yanısıra okul çağında öğretmenler
de sorumludur. İlk kez karşılaşılan daha önce izlenmemiş çocukların eğer varsa doğum
ağırlığı, boyu ve daha sonraları yapılmış olan aralıklı ölçüm değerleri o güne ait ölçüm
değerleriyle karşılaştırılmalı ve büyüme eğrileri üzerinde değerlendirilmelidir. Hangi yaşta
olursa olsun sağlık personeli çocukla karşılaştıktan itibaren büyüme izlemini de başlatmalıdır.
Büyümenin yavaşlaması; beslenme bozukluğu, psikoloji sorun, fizyolojik sorun,
hastalık ya da psikososyal sorunlar nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Aşağı doğru inen
persantil erişi büyüme hızında gerileme, iki eğriden daha fazla sapma büyüme bozukluğu,
yatık ilerleyen eğri ise büyümede duraksamayı ifade etmektedir. 3. Persantil eğrisinin altında
olan bir çocukta malnütrisyon düşünülmelidir.
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4.5.3. İskelet ve Kemik Gelişimi
Intrauterin yaşamın ikinci ayında embriyoda iskelet yoktur. İskelet gelişimi 2. Ayın
sonunda başlar, ergenlik döneminin sonuna kadar devam eder. İlk kemikleşme süreci uzun
kemiklein orta kısımlarında yani diafizde başlar ve primer kemikleşme süreci olarak
adlandırılır. Daha sonra kemiklerin uç kısımları olan epifizlerdeki sekonder kemikleşme süreci
ile kemik büyümesi devam etmektedir. Metafizde kemikleşme ise kemiklerin diafiz ve epifizi
arasındaki bölümde oluşan kemik büyümesi sürecidir ki, diafizle epifiz arasında birleşme
meydana geldiğinde çocuk artık erişkin dönem boy uzunluğuna ulaşır. Böylece kemik
gelişimi tamamlanmış olur.
Kemik yaşı kemiklerin olgunlaşma derecesini gösterir. Tespitinde 5-6 ayda diz ve
ayak bileği grafileri, 5-6. Aydan sonra ise el ve el bileği grafilerinin değerlendirmesinden
yararlanır. Kemik yaşının geri kalmasında etkili en önemli faktör tiroid ve büyüme hormonu
eksikliğidir. Ayrıca kronik beslenme bozukluğu, D vitamini eksikliği, kronik enfeksiyonlar,
raşitizm ve turner sendromu da kemik büyümesinin geri kalmasına neden olan faktörler
arasında yer almaktadır.

4.5.4. Dişlerin Gelişimi
Bebeklerde süt dişlerinin gelişimini etkileyen en önemli faktör genetik yatkınlık ve
tiroid hormonudur. Bireysel farklılıklar olmakla birlikte süt dişleri bebekler ortalama 5-6 aylık
olduğunda çıkmaya başlar ve yaklaşık 2-3 yılda tamamlanır. Süt dişleri tamamlandığında
toplam 20 tanedir. Çocuk 3 yaşını tamamladığında süt dişleri dökülmeye başlar. Kalıcı diler
ise okul çocukluğu dönemi başlangıcında (6-7 yaş) sürmeye başlar. Kalıcı dişlerin
tamamlanma süreci yaklaşık 12 yıl sürer. Tamamlandığında toplam 32 kalıcı diş olması
beklenmektedir.
İlk 2 yaş için dişlerin sayısı hesaplanırken; çocuğun yaşı (ay olarak)- 6 formülünden
yararlanılabilir.

4.5.5. Cinsel Gelişim
Kız çocuklarda erkek çocuklara göre daha erken başlayan cinsel gelişim belirtileri; ilk
olarak meme gelişimi (9-10 yaş) olmak üzere sırasıyla pubis kıllanması (10-10,5 yaş), aksiller
kıllanma (10-11 yaş), menarş olarak adlandırılan ilk menstrüasyondur (12-13 yaş).
Erkek çocuklarda ise testis büyümesi 11-12 yaşlarda başlar, bunu pubis kıllanması
(11-12 yaş), aksiller kıllanma (13 yaş), ses kalınlaşması (14 yaş) ve sakalların çıkması (14-15
yaş) takip eder.

4.5.6. Nöromotor Gelişme
Nöromotor gelişim çocuğun sinir kas kontrolünü kazanmasını ifade eder. İki temel
şekilde değerlendirilir.
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4.5.6.1. Büyük Motor Gelişme
Daha çok büyük kasların hareketlerini ifade eden büyük motor gelişme; vücut
bütününün hareketi, başın kontrolü, oturma, emekleme, ayakta durabilme ve yürüme gibi
vücut postürüne ilişkin davranışları yapabilme yeteneğinin gelişimini gösterir.
Büyük motor gelişmenin yönü büyümede olduğu gibi; baştan ayağa (cephalo-caudal),
merkezden uçlara (proksima- distal) ve sırtüstünden yüzüstüne (supine- pronasyon) dorudur.
Yenidoğan döenminde bebeklerde fizyolojik hipertoni vardır, oturtulursa sırtı C şeklini alır
kamburlaşır, başını tutmakta güçlük çeker. Bebek yaklaşık dört aylık olduğunda sırtüstü
pozisyondan sağa ve sola doğru yüzüstü pozisyona yuvarlanır. Altıncı aydan itibaren
desteklendiğinde oturabilen bebek 8-9 aylık olduğunda uzun süre desteksiz oturabilir ve
emekleyebilir. Ortalama 10-11 ayda yardımla yürüyen bebek ilk bağımsız adımını 12-14 aylar
arasında atar ve 18 aylık olduğunda elinden tutulursa merdiven çıkabilir. Tüm bu gelişimsel
davranışlar büyümenin yönü doğrultusunda bütün çocuklarda aynı sıra ile meydana
gelmektedir. Çocuk üç yaşına geldiğinde tek ayak üzerinde durablir, üç tekerlekli bisiklet
kullanabilir, dört yaşıda merdivenleri ayaklarını değiştirerek çıkıp inebilir.

4.5.6.2. Küçük Motor Gelişme
Özellikle el ile gözlerin koordinasyonunu gerektiren, daha küçük kasların kullanıldığı,
el ve parmakları kulllanabilmeye ilişkin davranış becerilerini fade etmektedir.
Küçük motor gelişmenin yönü; merkezden uçlara (proksima-distal), ulnar-radian (4-5.
Parmaklardan 1.,2.,3. Parmaklara) ve avuçiçinden parmaklara (prone-supinasyon) doğrudur.
Çocuklar önce ellerinin dış yan kısımları ike avuç içi ile objeleri kavrar daha sonra baş
parmak ve işaret parmakları ile küçük cisimleri tutabilirler. Örneğin yenidoğanda yakalama
refleksi güçlüdür, avuç içine obje değtirildiğinde parmaklarını kapatarak objeyi kavrar. Bebek
üç aylık olduğunda avuç içine konan oyuncağı ağzına götürür, 4 aylık olduğunda parmaklaını
ve ellerini hareket ettirerek izlemekten hoşlanır. Bebek 5-6 aylık olduğunda ayak parmaklarını
ağzına götürmeye başlar, bu aya kadar eşyaları avucunun ulnar yönü ile kavrarken 6 aydan
sonra avucunun ve parmaklarının radial yönünü kullanmaya başlar. Bu nedenle 6aydan sonra
küçük cisimlerin bebekten uzak tutulması kazalardan korumak açısından önemlidir. Bebekler
8-9 aylık olduklarında 2-3 küple oynayabilir ve sağ mı yoksa sol elinimi kullanacağı belli
olmaya başlar. Bebek 11 aylık olduğunda oyuncakları alıp atma ve kutu içine doldurup
boşaltmaktan hoşlanır. Yaklaşık 1,5 yaşından itibaren kaşığı ağzına götürerek kendini
besleyebilir, yatay ve dikey çizgiler çizebilir. Çocuk 4-5 yaşına geldiğinde eğer fırsat tanınırsa
ellerini yıkar ve kurular, makas kullanabilir ve paraları tanıyıp alışveriş yapabilir.

4.5.7. Duyu Organlarının Gelişimi
Görme: Yenidoğanda göz hareketleri kordine olmayabilir. Genellikle cisimlere
fiksasyon ve lokalizasyon çok iyi değildir. Net görüş mesafesi yaklaşık 20 cm’dir. Hareket
eden bir cismi yakın mesafede ve dik açıda görebilir ancak çok kısa süreli 45-90 derecelik bir
açıda takip edebilir. Bebek 2 aylık olduğunda yaklaşık 2-3 metre mesafeyi görmeye başlar,
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görüş açısı 1800 olmuştur. Üç aylık olan bebek 6-7 metre mesafeyi görebilir. Bebek 4-8 aylar
arasında renkli objeleri orta hattan yanlara doğru takip edebilir. Görme işlevinin
tamamlanması ortalama 5-6 yaşta meydana gelmektedir. Bu nedenle okul öncesi dönemde
çocuklarda görme keskinliği muayenesi yapılmalı ve görme durumları değerlendirilmelidir.
Tat: Yenidoğan doğumdan hemen sonra tataları ayırt edebilir. Tat yenidoğanda en iyi
gelişmiş duyudur. Henüz intrauterin dönemde tat tomurcuklarının oluşumu başladığından
yenidoğan doğumdan itibaren farklı tatları ayırt edebilmektedir. Tatlı besinlerin yenidoğanı
sakinleştirdiği pek çok çalışmada kanıtlanmıştır.
Koku: Tat ve işitme duyusuna göre daha az gelişmiş olmakla birlikte koku da iyi
gelişmiş bir duyudur. Yenidoğanlar kötü kokulardan rahatsız olduklarını davranışsal
tepkileriyle belirtmekte olup, anne sütünün konusunu ayırt ettikleri araştırmalarda
bildirilmiştir.
Dokunma: Deri yenioğanın en duyarlı dokusu olup dokunmaya karşı yenidoğan
oldukça hassastır. Yenidoğanın cildi oldukça ince, stratum korneum tabakası az, ağrı, basınç,
ısı gibi uyaranlara tepki verdikleri bilinmektedir. Bu nedenle yenidoğana dokunmada hassas
olunmalı, sürtünme şeklinde hareketlerden kaçınılmalıdır.
İşitme: İşitme de yenidoğan döneminde geliişmiş bir duyudur. Hafif ve ritmik sesler
bebeği rahatlatmaktadır. Yenidoğan ani seslerde irkilme şeklinde tepkiler vermektedir.
Annenin konuşması ve sesi bebeğin sakinleşmesinde etkilidir. Yaklaşık bir aylık olduğunda
bebek sesin geldiği tarafa doğru başını çevirir.

4.5.8. Mesane ve Barsak Kontrolünün Gelişimi
Mesane kontrolünün gelişimi: Yenidoğan döneminden itibaren bebek uykudan altını
ıslattığında uyanır. Ortalama 7 aylık olduğunda kuru kalma süresi yaklaşık 1-2 saat olmuştur,
bir yaşını doldurduğunda ise gündüz uykusundan kalktığında altı kuru kalkabilir. Bir yaşından
itibaren bebekler altının ıslak olmasından oldukça rahatsız olup, bezi değişene kadar
ağlayabilir. Bebek 15 aylık olduğunda idrarını tutma süresi 2-3 saate kadar uzar ve yaklaşık
1.5 yaşında artık mesanesinin dolgunluğunu hissederek annesine söyleyebilir. Bu dönemden
itibaren istem dışı idrarını yapmaktan utanmaya başlar. Bu belirtiler bebeğin artık mesane
kontrolünün gelişmeye başladığını ve tuvalet eğitimine hazır oluşluğunu gösterir. Çocuk 2
yaşında artık mesane kontrolü iyi gelişmiştir, idrarının geldiğini söyleyebilir ve geceleri kuru
kalabilmektedir. Çocuk 2,5 yaşına geldiğinde idrar tutma süresi 5 saate uzar. Erkek çocuklar
2,5 yaşından itibaren ayakta idrar yapmaya başlayabilirler. Üç yaşından itibaren ise artık
altına idrar kaçırma sayısı oldukça azalarak, mesane kontrolü rutinleşmeye başlamıştır. Beş
yaşından itibaren idrarını kendi yapabilir ve 6 yaşında tek başına sorumluluk alabilir.
Barsak kontrolü: Çocuklar ortalama 1,5 yaşında birkaç kaza dışında barsak kontrolünü
yapabilir, dışkılamayı tuvalete yapabilecek yeteneği gelişir. Çocuk 2.5 yaşına geldiğinde ise
utanma duygusu gelişerek tuvaletini yalnız yapmak ister.
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4.5.9. Dil Gelişimi
Bebekler ilk 9 ayda “agu”, “ba” gibi sesler çıkartırken ilk bilinçli sözcüklerini 9-12
aylar arasında söylerler. Çocuklar sırasıyla; “isim” (anne, baba vb), “fiil” (ver, al, tut vb),
“sıfat” (iyi, güzel vb), “zarf” (burada, orada), “zamir” (ben, sen, o) gramerlerini
konuşmalarında kullanırlar. İki yaşındaki çocukların konuşması telgraf konuşmasına benzer
şekilde ortalama 300 kelime dağarcığından oluşmaktadır. Konuşma gelişimi de çocuktan
çocuğa bireysel faklılıklar göstermekle birlikte, konuşmanın yaşa uygun değerlendirmesinde
kabaca 4-5 yaşa kadar yaşına eş değer sayıda kelimeyi yanyana getirerek cümle kurabilir.
Ortalama 4-5 yaşta kelime dağarcığı 1500- 2000 kelime iken, 5-6 yaşlar arasında 3000
kelimeye ulaşarak düşüncesini rahatça ifade edebilirler ve neden, niçin sorularını sık sık
kullanırlar.

4.5.10. Zeka Gelişimi
İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özelliği gelişmiş beyin yapısı ve zekasıdır.
Birey sorunlarının çözmek ve yaşadığı çevreye uyum sağlayabilmek için zihinsel becerilerini
kullanır. Zeka doğuştan kazanılmış olmakla birlikte bireyin gelişimi sırasında çevreyle olan
etkileşimi zihinsel gelişimi etkilemektedir. Kalıtımın ve çevrenin sentezi sonucu ortaya çıkan
zeka, bireyin aile yapısı, ailedeki birey sayısı, doğum sırası, sosyo- ekonomik durum, eğitim
durumu, ırk, kültür gibi sosyo- demografik özelliklerinden; cinsiyet, beslenme, genetik,
hastalık, kullanılan ilaçlar gibi biyolojik faktörlerden ve bireyin algılama- kavrama
yeteneğinden etkilenmektedir. Fizksel büyüme- gelişme, duyusal fonksiyonların (işitmegörme) gelişimi ve ailenin sosyo-kültürel durumu (psikososyal gelişim, dil gelişimi) çocuğun
zeka gelişiminde etkili faktörlerdir.

4.5.10.1. Çoklu Zeka Kuramı
Çoklu Zeka Kuramı Nöro-Psikolog olan Howard Gardner tarafından1983 yılında
ortaya atılmıştır. Gardner zekanın klasik IQ testleriyle açıklanamayacak kadar çok boyutu
olduğununu bildirerek, bu boyutları zeka alanları olarak toplam 8 alanda tanımlamıştır.
Çoklu Zeka Kuramına göre; zeka ‘’bir veya daha fazla kültürel yapıda değeri olan bir
ürüne şekil verme ya da problem çözme yeteneği’’ dir. Gardner’a göre farklı zeka alanlarının
bireyde her zaman birlikte çalıştığı, bireyin birden fazla zeka alanına sahip olduğu, bu zeka
alanlarının bireylerde değişik düzeylerde bulunduğu, zeka alanlarının birlikte çalışma
şeklinin karmaşık yollarla gerçekleştiği, her bireyin çeşitli zeka alanlarından her birini yeterli
bir düzeyde geliştirebileceği ve bireyin her alanda zeki olabilmesinin birçok yolunun olduğu
ifade edilmiştir. Örneğin bir futbolcu bedensel zekasını koşarken ya da topa vururken, görseluzamsal zekasını sahayı ve görevini tanırken, dil ve sosyal zekasını oyun kurallarını
öğrenirken ve stratejileri tartışırken, içsel zekasını ise kendini değerlendirirken
kullanabileceği belirtilmiştir.
Çoklu zeka kuramı birçok alanda öğretim yöntemi olarak kullanılabilir. Her bireyin
kendine özgü öğrenme şekli bulunmaktadır. Bu teoride asıl olan bireysel farklılığın
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keşfedilmesi ve bireyin aktif olarak öğrenme aktivitesine katılımıdır. Her bireyin her bir zeka
alanında belli bir potansiyeli bulunmakta, uygun koşullarda bireyin çeşitli zeka alanlarındaki
yeteneklerinin arttırılabileceği ifade edilmektedir. Çoklu zeka kuramına dayanan eğitim ve
öğretim sistemleri son yıllarda uygulamaya konulmuş, bu sistemle birlikte bireyin öğretim
faaliyetlerine katılımının aktif olduğu, tutum, motivasyon ve öz yeterliliklerinin olumlu yönde
etkilendiği, zeka alanlarının geliştiği bildirilmiştir.
Çoklu zeka kuramında; bireyde bulunan 8 farklı zeka alanının, her bireyde var olduğu,
zekanın bun alanların birleşiminden oluştuğu, ancak bazı zeka alanlarının bireyde daha baskın
olabileceği bildirilmiştir.
Çoklu Zeka Alanları
a)
Sözel- Dilsel Zeka Alanı: Dilin tüm özelliklerini kullanabilme becerisini içeren
sözel zeka alanı bireyin şiir, hikaye, masal, gramer, soyut ve simgesel düşünme, kavram
oluşturma gibi alanlarda bireyin dilsel yeteneklerini kapsamaktadır. Dilsel zeka kelimelerin
etkili kullanımı, okuma, yazma, dinleme ve konuşmada yetenek düzeyini ifade etmektedir.
b)
Mantıksal- Matematiksel Zeka Alanı: Matematik ve mantık içeren sistemleri
kullanma becerilerini kapsar. Sayıları etkili kullanarak sonuca varma, sayılar ve mantıksal
sistemler arasındaki ilişkiyi kavrama, istatistiksel çalışmalar, bilgisayar programlama vb
çalışmalar mantıksal zeka alanında ele alınmaktadır.
c)
Görsel- Uzamsal Zeka Alanı: Görsel olarak farklı derinlik, yüzey ve açılardan
bakabilme, tasarımlar yapabilme becerisini, görsel ve uzamsal olguları kavrama ve algılamayı
kapsar. Bu zeka alanında en önemli duyu görme duyusudur. Görsel zeka alanı iyi gelişen
birey görme duyusuna bağlı olarak yeni tasarıları ve görselleri yaratma becerisini ortaya
çıkartır, renklere, keskinlik, boşluk, biçim ve sanatsal aktivitelere duyarlıdır.
d)
Bedensel- Kinestetik Zeka Alanı: Bireyin düşünce ve duygularını vücudunu
kullanarak anlatabilmesine ilişkin becerilerini kapsar. Duygular çocuklarda oyunlara yansıyan
fiziksel beceriler olarak karşımıza çıkarken, yetişkinlerde bir ürünün üretilmesi olarak
gözlenir. Bu zeka alanı fiziksel koordinasyon, denge, el becerisi, güçlülük, dayanıklılık,
esneklik ve hız gibi özel becerileri kapsamaktadır.
e)
Müziksel- Ritmik Zeka Alanı: Ses, müzik ve müzik aletlerine karşı duyarlılık,
ritm ve melodiyi tanıma, kavrama, müzikal biçimlerdeki farklılığı algılama, enstrüman
çalabilme ve müzik alanına ait bilgileri kullanabilme yeteneğini kapsar.
f)
Sosyal Zeka Alanı: Diğer bireylerle iletişim kurma, sözlü- sözsüz diğer
insanlara kendini ifade edebilme, beden dilini etkili kullanabilme, grup çalışmalarına
katılabilme, empati kurabilme ve bireyleri ikna edebilme yeteneğini kapsar. Kendi
duygularının farkında olan birey aynı zamanda önsezi yeteneğine de sahiptir.
g)
İçsel Zeka Alanı: Bireyin kendi iç dünyasını, duygularını, duygusal tepkilerinin
derecesini, öz benliğini anlaması, sınırlarının, gücünün farkında olması ve kendini duygusal
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yönden yansıtabilmesi becerisini kapsar. Bireyin kendi iç ruh hali, amaçları, motivasyonu,
istek, arzu ve huyu ile ilgili farkındalık, kendini anlama, öz kavram ve gerektiğinde öz
disiplin sağlayabilme becerisi bu zeka alanı içinde yer almaktadır.
h)
Doğa Zekası Alanı: Doğaya ve çevreye duyarlılık, doğadaki ayrıntıları ve
ilişkileri fark etme, her türlü doğal olguyu hissedebilme, düşünme ve faaliyetler
sergileyebilme becerilerini kapsar. Doğa zekası olan bireyler doğal olayları anlayabilme,
doğayı koruma, bitkileri ve hayvanları ayırt edebilme gibi yetenekleri gelişmiş bireylerdir,
doğaya, çevresel sorunlara duyarlı ve gezmeyi seven bireylerdir.

4.5.10.2. Duygusal Zeka Kuramı
Duygusal Zeka kavramı ilk olarak Çoklu Zeka kuramını tanımlayan Gardner(1983)
tarafından içsel zeka alanı kavramı kapsamında ifade edilmiştir. Duygusal zeka bireyin duygu
ve kabiliyetlerinin farkında olması ve bunları yaşamında kullanabilmesidir.
1990 da Peter Salloway ve John Mayer duygusal zekayı duyguları anlayabilme,
sorgulayabilme, düşünce içinde özümseyebilme, kendinin ve başkalarının duygularını
düzenleyebilme yeteneği olarak tanımlamışlardır. 1995 yılında Daniel Goleman ‘’Duygusal
Zeka’’ kitabını yayınlayarak duygusal zeka kavramının birçok alanda tartışılmasına neden
olmuştur. Goleman’ın duygusal zeka tanımında bireyin kendi ve başkalarının duygularını
tanıması ve anlaması, içsel anlamda ve diğer bireylerle duygularını doğru yöneterek
ilişkilerini düzenleyebilme yeteneği olarak ifade edilmiştir. 1990’lı yıllarda duygusal zeka ile
ilgili yapılan araştırmalar mesleki başarı ve saygınlığı belirlemede duygusal zeka yeteneğinin
akılcı zekadan 4 kat daha önemli olduğu vurgulanmıştır.
Duygusal zekanın alt boyutları; duyguların farkında olabilme, duygularla baş
edebilme, kendi kendini motive edebilme, empati kurabilme ve ilişkilerini yönetebilmedir.
Her birey duygusal zekanın bu farklı alanlarında farklı yeteneklere sahip olabilir ve farklı
özellikler gösterebilir.
Duyusal zihin akılcı zihinden daha hızlı eyleme geçer ve mantık yürütmeksizin
harekete geçmeye neden olur. Örneğin bir anne odada ayangın çıktığını görse yanacağını
düşünmeksizin çocuğunu kurtarmak için içeri girer. Duygusal zihin bir gerçeği simgeleyen
öğeleri o gerçekliğin aynısı olarak kabul eder, mantığı çağrışımsaldır. Bir aksesuarın
kendisine uğur getirdiğini düşünen kişi iş görüşmesine giderken o aksesuarla gitmek
isteyecektir. Duygusal zihin çocuksudur, duygular ve duygulara inanç güçlendikçe bu özelliği
artış gösterir. Duygusal zihin işleyişi duruma bağlı olarak ortaya çıkan duygu doğrultusunda
gerçekleşir. Örneğin çok sinirli bir kişiye iltifat etmeniz bu iltifatı kötü bir söz gibi
algılamasına neden olabilir. Duygusal zeka kişinin hem kendi hemde çevresindeki kişilerin
duygularını anlamasına yardımcı olacaktır. Bu nedenle duygusal zekası gelişmemiş bir
bireyin akılcı zekası gelişmiş olsa bile yaşamda başarılı olması mümkün olmayacaktır.
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4.6. Çocuklarda Sık Görülen Büyüme- Gelişme Bozuklukları ve
Hemşirelik Bakımı
Çocuklarda büyüme bozuklukları birçok nedenle meydana gelebilmektedir. Konjenital
malformasyonlar, genetik yatkınlık, kromozom anomalileri (down sendromu, turner
sendromu, klinefelter sendromu), ana organların fonksiyon bozuklukları (hipotiroidi,
hipofizer cücelik, akondroplazi), çevresel nedenler (beslenme yetersizliği, enfeksiyon
hastalıkları, psikososyal sorunlar), tek gen bozuklukları ve multifaktöriyel genetik
bozukluklar (doğumsal kalça çıkığı, doğumsal kalp hastalıkları, pilor stenozu, yarık
damak/dudak, alerjik hastalıklar, iskemik kalp hastalıkları vb) büyüme bozukluklarının ortaya
çıkmasında en önemli etkenlerdir. Çocuklarda sıklıkla görülen bazı büyüme bozuklukları
aşağıda yer almıştır.

4.6.1. Hipofizer Cücelik ve Hemşirelik Bakımı
Hipofiz ön lop hormonlarından bir ya da daha fazlasının yetersiz salgılanması sonucu
ortaya çıkar. Hormonun yetersiz salgılanmasında doğumsal gelişme bozukluğu sonucu hipofiz
bezinin yokluğu ya da hipoplazisi, doğum travmaları sonucu asfiksi, ön hipofizde ya da
hipotalamusta tümör, ansefalit, hidrosefali neden olabileceği gibi aynı zamanda idiyopatik de
meydana gelebilir. Büyüme geriliği, seksüel olgunlaşma eksikliği ile karakterize kompleks
bir sendromdur. Erkeklerde kız çocuklardan 3 kat daha fazla görülmektedir.
Belirti ve bulgular: Çocukta orantılı fiziksel gelişme geriliği meydana gelir. Çocuk 10
yaşında iken 4-5 yaşındaki birçocuğun fiziksel görünümündedir. Erişkin (20 yaş) döneme
geldiğinde 7-10 yaşlar arasında bir çocuk görünümüne sahip olurlar. Boyları 3. Persantil
referans eğrisinin altındadır. Erişkin dönemde ulaşabileceği boy uzunluğu ortalama 120-122
cm’dir. Zeka düzeyleri genellikle normal, utangaç ve sıkılgan yapıya sahip çocuklardır.
Sesleri ince ve tiz, saçları zayıf ve ince yapılıdır. Bu çocukların başları yuvarlak yapıda,
yüzleri kısa ve geniş, burun kökü çökük ve burun geniştir. Gözler hafif egzoftalmik, dişleri
geç çıkar ve sıkışık görünümdedir. Fontoneller 2-3 yaşa kadar açık kalmaktadır. Hipofizer
cücelik sorunu olan çocukların kemik yaşları geri kalmış, el ve ayakları küçük, dış genital
organları hipoplaziktir. Bu çocuklarda puberte belirtileri gecikir ya da olmaz. Kıllanma
görülmez ya da oldukça azdır. Süt çocukluğu döneminde hipoglisemi görülmektedir.
Emosyonel sorunlar dikkat çekicidir.
Tanı: Tanıda aile öyküsü önemlidir. Fizik muayene, el bileği grafisi ile kemik yaşı
tespiti, tümöre bağlı ortaya çıkmasında ayırıcı tanıda beyin grafileri çekilmektedir. Hormon
düzeylerini belirlenmesinde laboratuar incelemeleri yapılmalı bu nedenle kan örnekleri
alınmalıdır. Beslenme, kronik hastalık ve psikolojik kökenli boy kısalığı nedenleri açısından
değerlendirme yapılması tanıda ayırıcı rol oynar.
Tedavi: Tedavi hormon eksikliğinin yerine konması esasına dayanır. Büyüme
hormonu verilmesi böylece boy uzamasının desteklenmesi hedeflenmektedir. Son yıllarda
sentetik büyüme hormonları kullanılmaktadır. Büyüme hormonu tedavisi çocuklarda ilk yılda
10-12 cm boy uzaması sağlamaktadır. Ancak daha sonra boy uzaması yavaşlayarak devam
117

etmektedir. Büyüme hızı yılda 2,5cm’in altında ise tedavi kesilmektedir. Ergenlik boyunca
diğer hormonlarında desteklenmesi gerekmektedir. Eğer hipofizer cücelik hipofizdeki
tümörün yaptığı baskıya bağlı olarak meydana gelmiş ise cerrahi tedavi ile tümörün
çıkartılması önerilmektedir.
Hemşirelik Bakımı:


Büyüme gelişme izlenmelidir.



Aile ve çocuğa bilgi verilmelidir (testler, tedavi vb).


Olumlu benlik kavramının elişmesi için çocuğun görüntüsüne değil yaşına
uygun davranış sergilenmelidir.


Davranış sorunları ve anksiyeteleriyle baş etmede yardımcı olunmalıdır.


Hipoglisemiye eğilim olduğundan hipoglisemi belirtileri ve hipoglisemiye
yaklaşım aileye öğretilmelidir.

Çocuğa yaşına uygun sorumluluk verilmeli, kendini kabul etmesine yardımcı
olunmalıdır.


Yaşına uygun kıyafet seçimi yapılması konusunda aile uyarılmalıdır.



Puberte gecikmesi konusunda çocuk ve aile bilgilendirilmelidir.


Gelişimi desteklemek için atletik sporları yapmaları konusunda aile
bilgilendirilmelidir.

4.6.2. Turner Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
Turner sendromu cinsiyet cromozomlarının 46XX yerine 45XO yapısında olması
sonucu kız çocuklarda görülen bir bozukluktur. Araştırmalar intrauterin dönemde düşükle
sonuçlanan olgulara işaret etmektedir. Yaklaşık 10000 doğumda bir görülmektedir.
Belirti ve bulgular: Bebekler genellikle düşük doğum tartılı doğarlar. Boy kısalığı 6-7
yaşında farkedilir. Kemik yaşları geri kaldığından erişkin dönem boy uzunluğu genellikle 150
cm’i geçmez. Boyun yapısı kısa, ense derisi katlı, kanat biçiminde yele boyun vardır ve
gevşek görünümdedir. Ensede saç çizgisinin düşük olması spesifik bir bulgudur. Yüz yapısı
üçgen, maksilla ve damak dar, mandibula küçüktür. Üst göz kapağı hafif düşük olabilir.
Doğumda el ve ayak sırtında lenfödem görülmekle birlikte bazen bu bulgu gözden kaçabilir.
Tırnak uçları dışa kıvrılmaya eğilimli ve kolay kırılan bir yapıya sahiptir. Bu çocuklarda
puberteye ilişkin meme gelişimi, menarş gibi belirtiler görülmez, sterilite vardır. Vücut
yapısında kolların dışa dönük oluşu dikkat çeker. Dış genital yapı normal görünüme sahip
olmakla birlikte immatürdür. Meme uçları arasındaki mesafe geniştir. Konjenital olarak turner
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sendromuna kalp ve böbrek anomalileri eşlik edebilir. Zeka düzeyleri ve yaşam süreleri
normaldir.
Tanı: Hormon düzeylerini belirlenmesinde laboratuar incelemeleri yapılmalı, bu
nedenle kan örnekleri alınmaktadır. Ayrıca kromozom analizi yapılmaktadır.
Tedavi: Büyüme hormonu ve östrajen hormonu tedavide önemli bir yer tutmaktadır.
Genetik danışmanlık alınması gerektiği aileye bildirilmelidir. Fiziksel görünümün olumsuz
psikolojik etkilerinin azaltılması için çocuk ve aileye psiko-sosyal destek sağlanmalıdır.
Ayrıca hormon tedavisi konusunda aile ve çocuğun bilgilendirilmesi, hastalık ile ilgili
eğitiminin sağlanması önemlidir.
Prognoz: Tedavi edilen olguların %1’inde menstrüasyon ve %1’inde hamilelik
görülebilmektedir.
Hemşirelik Bakımı:
•
Gelişim geriliğinin yarattığı üzüntü ve korku nedeniyle emosyonel destek
verilmelidir.
•
Çevrenin çocuksu davranışlar sergilemesi önlenmeli, yaşına uygun iletişim
kurulmalıdır.
•

Adolesan cinsel eğitim konusunda özel destek alınmalıdır.

•
Fiziksel kusurlarını
bilgilendirme yapılabilir.

düzeltmeye

yönelik

cerrahi

işlemler

konusunda

•
Benzer sorunu olan ailelerle tanışmaları ve sosyal destek imkanlarını
kullanmaları konusunda yardımcı olunabilir.
•

Ev çevresinin çocuğun fiziksel yapısına göre hazırlanması aileye önerilir

•

Çocuğa yaşına uygun elbiseler giydirilmelidir.

•

Müzik, dans gibi sosyal aktivitelere katılımı sağlanmalıdır.

•
önemlidir.
•

Aileden birinin cinsel konulara çocuğa yardımcı olması için eğitilmesi

Tedavi ile çocuk sahibi olabileceğinin anlatılmalıdır.

•
Tedaviye devamlılığın önemi ve devamlılığın sağlanması konularında aile
eğitimi yapılmalıdır.
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4.6.3. Klinefelter Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
Erkek çocuklarda görülen klinefelter sendromunda cins kromozomları XXY yapısındadır.
Bir tane olması gereken X kromozomu birden fazladır. Yaklaşık 600- 1000 çocuktan birinde
görülmektedir. En sık kromozom yapısı XXY (47 XXY) şeklinde görülmekte olup, XXYY
veya XXXYY şeklinde de görülebilmektedir. Kromozom sayısı artıkça hastalığın ciddiyeti de
artmaktadır.
Belirti ve bulgular: Klinefelter sendromunda çocukta puberte gecikmesi görülür. Bu
çocuklarda penis ve testis akranlarına göre daha küçüktür. Pubis ve aksiller kıllanma azdır.
Olguların yaklaşık yarısında jinekomasti görülmekte olup, vücut yapıları zayıf, kolları ve
bacakları uzun yapıya sahiptir. Ergenlikten önce tanınması zordur. Bu çocuklarda konuşmada
gecikme ve öğrenme güçlüğü gözlenmektedir. Zeka düzeyleri düşük ya da sınırda olduğundan
akademik başarıları düşük olabilmektedir. Azospermi ve infertilite görülmektedir. Sakalları
seyrek olarak çıkmaktadır. Kişilik bozuklukları ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilmektedir.
Tanı: Histolojik incelemede belirlenmesi gereken Barr cisimciği ile tanı konur. Barr
cisimciği histolojik incelemede kadındaki XX kromozomdan X’ in tekini ifade eder.
Normalde erkeklerde olmaması gereken kromozom klinefelter sendromunda görülmektedir.
Tedavi: Diğer büyüme bozukluklarındaki gibi hormon tedavisi, genetik danışmanlık,
psikolojik destek tedavileri uygulanmaktadır.
Hemşirelik Bakımı:
•
Çocuğun bedensel, sosyal, dil, motor becerilerinin yaşa uygun gelişiminin
izlenmesi ve destek olunması konusunda aile bilgilendirilmelidir.
•
Zihinsel sorunlara yönelik sosyal destek sistemleri hakkında aileye bilgi
verilmelidir.
•

Beden imajına ilişkin emosyonel sorunlarına destek olunmalıdır.

•

Çocuk ve aile duygularını ifade edebilmesi için desteklenmelidir.

•
Gelişim geriliğinin yarattığı üzüntü ve korku nedeniyle emosyonel destek
verilmelidir.
•

Adolesan cinsel eğitim konusunda özel destek alınmalıdır.

•
Fiziksel kusurlarını
bilgilendirme yapılabilir.

düzeltmeye

yönelik

cerrahi

işlemler

konusunda

•
Benzer sorunu olan ailelerle tanışmaları ve sosyal destek imkanlarını
kullanmaları konusunda yardımcı olunabilir.
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•
önemlidir.

Aileden birinin cinsel konulara çocuğa yardımcı olması için eğitilmesi

•
Tedaviye devamlılığın önemi ve devamlılığın sağlanması konularında aile
eğitimi yapılmalıdır.

4.6.4. Down Sendromu ve Hemşirelik Bakımı
Down sendromu 21. Kromozom çiftine fazladan bir kromozom eklenmesi ile ortaya
çıkan bir kromozom anomalisidir (21. kromozom 3 tanedir). Kromozom anomalilerinin en sık
görülen şeklidir. Basit tip (Trisomi 21); olguların yakşalık %95’ini oluşturur, annenin yaşı ile
yakından ilgilidir. Anne yaşı arttıkça görülme sıklığı da artar. Annenin yaşı 25’in altında ise
görülme sıklığı 1/2000 iken, 35-49 yaş arası bu oran 1/50 ve 40 yaş üzerinde 1/20’ ye
yükselmiştir. Translokasyon tipi; anne yaşının önemi yoktur, ailevi yatkınlık rol oynar.
Mozaik Tip;yaklaşık %1 oranında nadir görülmektedir.
Anne yaşının artmasıyla down sendromu riski artmaktadır. Bunun yanında radyasyon,
virüsler gibi çevresel faktörler, ailevi eğilim (kardeşlerde var ise risk daha fazla) sıklığın
artmasında önemli diğer faktörler arasında yer almaktadır.
Belirti ve bulgular: Yenidoğan döneminde bebekte aşağıda yer alan 10 esa belirtiden
6’sı varsa Down Sedromu tanısı konulmaktadır.
1.

Hipotoni

2.

Zayıf moro refleksi

3.

Eklemlerde hiperfileksibilite (aşırı esneklik)

4.

Ensede fazla deri kıvrımı

5.

Düz ve basık yüz görünümü

6.

Gözlerin yukarı çekik olması

7.

Kulak kepçesi anomalisi (ufak, düşük ve yuvarlak)

8.

Pelvis displazisi

9.

Klinodaktili (5. parmak virgül şeklinde)

10.

Avuç içinde simian çizgisi

Bu çocuklarda yaş ilerledikçe fizk motor ve mental gelişme geriliği ortaya
çıkmaktadır. Zeka seviyeleri akranlarına göre daha düşüktür (IQ 25-50). Hafif mikrosefali,
kısa boyun yapısı, kısa el ve ayak parmakları dikkat çekmektedir. İlk 8 ayda büyüme çok
yavaş gözlenir, daha sonra büyümede hızında artış görülmekle birlikte hedef boy akranlarına
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göre kısa kalmaktadır. Dişler daha geç çıkar ve diş yaısında bozukluk görülebilir. Puberte
belirtileri gecikir. Olguların yaklaşık %40’ında konjenital kalp hastalıkları eşlik etmektedir.
Down sendromu olan çocuklarda hipotiroidi, epilepsi ve akut lenfoblastik lösemi de sağlık
çocuklara oranla daha sık görülmektedir.
Tanı: Intrauterin dönemde anneye uygulanan tarama testleri ve amniyosentez ile tanı
konulabilmektedir. Ayrıca doğum sonrası yukarıda belirtilen bulguların fizik muayenesi, öykü
ve gözlem tanı koymada önemlidir.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı:
Kesin tedavisi olmayan down sendromu çocukların tedavi ve yaklaşımında amaç:
Ailenin durumu kabullenmesini, evde çocuğun bakımını üstlenmesini sağlamak, çocuğun
giderek kendi kendisine yetebilmesini ve yaşamını tek başına sürdürebilecek beceriye sahip
olmasını sağlamaktır.
•
Down sendromu olan çocuklarda kas tonüsü zayıf olduğundan güvenli ortam
sağlanmalı ve aile bu konuda eğitilmelidir.
•
Çocuğa olumlu uyarı sağlayan yaşına uygun oyuncaklarla yakın ilgi ve eğitim
vermeleri konusunda aile cesaretlendirilmelidir.
•
Büyüme takibi yapılarak tedavinin sürdürülmesinde yakın sağlık izleminin
önemi aileye anlatılmalıdır.
•
Çocuğun üretken olmasını sağlayacak özellikle el becerisini arttırmaya yöneli
faaliyetlere katılımı sağlanmalıdır.
•
Mutlu, taklitçi, arkadaş canlısı, müzik yeteneği olan çocuklar olduğundan
sosyal alanlarda desteklenmeleri önemlidir.
•
Destekleyici (semptomlara yönelik) tedavinin düzenlenmesi ve sürdürülmesi
konusunda ailenin desteklenmesi ve kaynaklar sağlanması önemlidir.
•
Erken başlatılan yoğun ilgi ve
arttırabileceğinden aile bu konuda desteklenmelidir.

eğitim

çocuğun

zeka

gelişimini

4.6.5. Adrenogenital Sendrom ve Hemşirelik Bakımı
Kortizol biyosentezi için gerekli enzimlerden birinin doğumsal olarak eksikliği veya
yokluğu sonucu adrenal bezlerden salgılanan hormonlarda artış nedeniyle meydana
gelmektedir. Adrenal korteksteki hiperfonksiyon kızlarda dış genital organlarda her iki cinse
ait anatomik özelliklerin görülmesine neden olmaktadır. Erkek çocuklarda ise sekonder seks
karakterlerinin erken dönemde gelişimi ile belirti veren bu sendrom otosomal resesif geçiş
göstermektedir.
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Tanı: Dış genital organlarda ortaya çıkan belirtilerin gözlemlenmesi, idrarda kortizol
enzim düzeyinin artması, kanda ve idrarda testesteron hormonu düzeyinde artış meydana
gelmesi ve cinsiyet kromozomlarının incelenmesi ile tanı konulur.
Belirti ve bulgular: Erkek çocuklarda doğumda dış genital organlarda her hangi bir
patolojik bulgu görülmez. Ancak çocuk 4-5 yaşına geldiğinde adolesan döneme özgü cinsel
gelişim belirtileri görülmeye başlar. Penis ve skrotumda büyüme, kıllanma belirtileri görülür.
Kas kitlesinde artış meydana gelir ve kemik yaşı kronolojik yaşına göre daha ileri yaştadır. Bu
çocuklarda püberte belirtileri erken başladığından epifizler yaşıtlarına göre daha erken kapanır
ve erişkin dönem boyları kısa kalır.
Kızlarda ise doğumda klitoris penisi andıracak düzeyde büyüktür. Labia-skrotal
yapışıklık görülür. Vanina ve üretra aynı boşluğa açılmaktadır ancak iç genital organlar
normal dişi karakter yapıdadır. Yaşıtlarına oranla boyları daha erken dönemde uzamaya
başlar, ses kalınlaşır, kasları gelişir. Erkeksi davranışlar dikkat çeker. Tedavi başlanmazsa
kızlara özgü püberte belirtileri olan meme gelişimi ve menstrüasyon görülmez.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı:
•
Tedavide çocuğun durumuna göre pral ya da IM kortikosteroidler
kullanılmaktadır
•
Fiziksel defektlerde çocuğun genotipine uygun cerrahi düzeltme yapılmaktadır.
Bu durumda aileye destek olunması önemlidir.
•

Aile test sonuçlarına göre eğitilmelidir.

•

Psikolojik danışmanlık almaları sağlanır.

•
Bu çocuklarda Sıvı-elektrolit dengesizlikleri görüleceğinden; dehidratasyon,
hiponatremi ve hiperpotasemi yakından izlenmeli ve sıvı elektrolit dengesizliğine ilişkin
önlemler alınmalıdır. Hiperpotasemi
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında karşılaştığınız tüm çocukların yaşına ve cinsiyetine özgü
büyüme durumunu nasıl değerlendireceğinizi düşününüz.
2)
Uygulama alanında karşılaştığınız tüm çocukları gelişim kuramları
doğrultusunda nasıl değerlendireceğinizi ve nasıl iletişim kuracağınızı düşününüz.
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta çocukların büyük
ve küçük motor gelişiminin yaşına uygun olup olmadığını nasıl değerlendireceğizi
düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocukların doğumdan itibaren fiziksel, psiko-sosyal, dil, motor büyümegelişmelerine ilişkin bilgiler ve bu bilgiler ışığında nasıl değerlendirme yapacağınız
konusunda açıklamalara yer verilmiştir.
Hemşire olarak çocukla karşılaştığımız her koşulda çocuğun sağlığını en iyi yansıtan
büyüme değerlendirmesi konusunda kullanabileceğimiz ölçüm yöntemleri konusunda bilgiler
verilmiştir.
Hemşirelikte çocuk ile iletişim ve yaşa uygun psikososyal yaklaşım konusunda
kuramlar doğrultusunda bilgilerin yer aldığı bu bölümde ayrıca büyümeyi olumsuz etkileyen
ve sık görülen hastalıklar, tedavisi ve hemşirelik yaklaşımlarına da yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Annesi Ayşegül’ü aile sağlığı merkezine getirmiştir. 6 aylık olan Ayşegül’ün
doğum ağırlığı bilinmemektedir. Ayşegül’ün şuanki ortalama ağırlığı yaşa uyan formül
doğrultusunda kaç gramdır?
a)

6000 g

b)

6500 g

c)

7000 g

d)

7500 g*

e)

8000 g

2)

Zihinsel Gelişme Kuramının hangi döneminde ben merkezcilik öne çıkar?

a)

İşlem Öncesi Dönem*

b)

Duyusal Motor Dönem

c)

Formal İşlemsel Dönem

d)

Somut İşlemsel Dönem

e)

Mantıksal İşlemsel Dönem

3)
Aşağıdakilerden hangisi Klinefelter Sendrom ile ilgili verilen belirti ve
bulgulardan değildir?
a)

Zeka düşük ve sınırdadır.

b)

Puberte gecikmesi vardır.

c)

Kız çocuklarda görülür.*

d)

Cins kromozomları XXY yapısındadır.

e)

Konuşma gecikmesi, öğrenme güçlüğü vardır
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4)
doğrudur?

Aşağıda Turner sendromuna ait verilen bilgilerden hangisi / hangileri

I. Cins kromozomları 45 XO yapısındadır.
II. Boy uzunluğu 150 cm’i geçmez.
III. Sadece erkek çocuklarda görülür.
IV. Genellikle adolesan döneminde fark edilir.
a)

I – II ve III

b)

III ve IV

c)

II-IV

d)

I-II ve IV *

e)

e)II- III ve IV

5)
doğrudur?

Büyüme-Gelişme sürecine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri

I. Büyüme baştan ayağa doğru (cephalo-caudal) bir yön izler
II. MSS gelişimi doğum sonrası ilk 2 yaşta çok hızlıdır
III. Her çocuk genetik yapısına bağlı büyüme-gelişme temposu gösterir
IV. Okul öncesi çocukların vücut tartısı ortalaması 10 yılda bir 1 kg artar
a)

I ve II

b)

I- II- III

c)

I- II- IV

d)

d)II ve IV

e)

Hepsi*
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6)
Resesif geçişli bir hastalığı taşıyan anne ve hasta olan babanın çocuklarının
hastalıktan etkilenme oranlarını yazınız.
7)

Çocukların “taklit yoluyla öğrendiğini” savunan kuramcı kimdir?

8)

Avuç içinde “simian çizgisi” belirtisi hangi hastalığa özgü bir belirtidir?

9)
Otosomal dominant kalıtımlı bir hastalığı olan annenin çocuklarında
hastalıktan etkilenme oranını yazınız.
10)

Zihinsel gelişim kuramını geliştiren kuramcı kimdir?

Cevaplar
1) d, Çözüm: Tartı: Yaş(Ay)+9 / 2 = 6+9 / 2 = 7.5 kg= 7500 gr, 2) a, 3) c, 4) d, 5) e, 6)
%50 hasta, %50 taşıyıcı, 7) Albert Bandura, 8) Down sendromu, 9) %50 hasta, %50 sağlıklı,
10) Jean Piaget
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5. ÇOCUKLUK ÇAĞLARINDA BESLENME, BESLENME
BOZUKLUKLARI ve HEMŞİRELİK BAKIMI4

4

*Bu bölüm Prof. Dr. Suzan Yıldız tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. 0-2 Yaş Döneminde Beslenme
5.1.1. İlk Altı Ayda (0-6 Ay) Beslenme
5.1.1.1. Doğal (Anne Sütü İle) Beslenme
5.1.1.2. Doğal Olmayan (Yapay - Suni) Beslenme
5.1.2. Tamamlayıcı Beslenme Dönemi (6-24 Aylar Arası)
5.2. Oyun Çocukluğu ve Okul Öncesi Dönemde Beslenme
5.3. Okul Çocukluğu Döneminde Beslenme
5.4. Adolesan Döneminde Beslenme
5.5. Beslenme Bozuklukları
5.5.1. Protein-Enerji Malnütrisyonu (PEM)
5.5.2. Obesite (Şişmanlık)
5.5.3. D Vitamini Yetersizliği (Raşitizm, Rahitis, Rikets)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Düşününüz

Çocukluk çağlarında beslenmeye ilişkin sorulabilecek sorular nelerdir?

2)

Emzirme tekniğinde dikkat edilecek özellikler nelerdir?

3)

Tamamlayıcı beslenme nedir? Nasıl uygulanır?

4)

Beslenme bozukluklarından korunmada neler önerirsiniz?

5)

D vitamini ve demir preparatları niçin verilir? Nasıl uygulanır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Doğal beslenme

Doğal beslenmeyi
sağlamak
Tamamlayıcı beslenmeyi
sağlamak

Tamamlayıcı beslenme

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak / Uygulayarak
Okuyarak / Uygulayarak

Oyun çocukluğu ve okul
öncesi dönemde
beslenme

Oyun çocukluğu ve okul
öncesi dönemde
beslenmeyi sağlamak

Okuyarak / Uygulayarak

Okul çocukluğu
döneminde beslenme

Okul çocukluğu
döneminde beslenmeyi
sağlamak

Okuyarak / Uygulayarak

Adolesan döneminde
beslenme

Adolesan döneminde
beslenmeyi sağlamak

Okuyarak / Uygulayarak

Beslenme bozuklukları

Beslenme
bozukluklarından korumak

Okuyarak / Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Beslenme



Anne sütü



Laktasyon



Kolostrum



Emzirme



Yapay beslenme



Formül süt



Tamamlayıcı beslenme



Tamamlayıcı besin



Oyun çocuğu



Okul çocuğu



Adolesan



Protein enerji malnütriyonu



Boya göre ağırlık



Yaşa göre boy



Obezite
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Raşitizm



Hemşirelik bakımı
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Giriş
Beslenme besinlerin doğru ve dengeli bir şekilde organizmaya alınmasıdır. Çocukluk
dönemlerinde beslenme hızla büyüyen ve gelişen çocuğun içinde bulunduğu yaş grubuna
uygun olarak yapılmalıdır. İlk altı ayda tercih edilen beslenme şekli anne sütü ile emzirmeyi
içeren doğal beslenmedir. Doğal beslenmenin yapılamadığı durumlarda formül sütlerinin
kullanıldığı yapay beslenme uygulanır. Altıncı aydan itibaren 2 yaşına kadar anne sütü veya
formül sütlerin yanı sıra ek gıdaların verilmesiyle uygulanan tamamlayıcı beslenmeye
geçilir. Oyun çocukluğu ve okul öncesi dönemi, okul çocukluğu dönemi ve adolesan
dönemindeki beslenme de çocuğun organizmasının gereksinimleri doğrultusunda yapılmalı,
sağlıklı beslenme davranışları geliştirilmelidir. Çocukluk dönemlerinde beslenme ile ilgili sık
görülen sorunlar Protein enerji malnütrisyonu, obezite ve raşitizmdir. Çocukların
beslenmesi ve beslenme sorunlarının düzeltilmesi sırasında hemşirelerin önemli
sorumlulukları vardır.
Bölüm içinde çocukluk çağlarında beslenme, beslenme bozuklukları ve hemşirelik
bakımı yer alacaktır.
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5.1. 0-2 Yaş Döneminde Beslenme
Doğumdan itibaren ilk iki yaş döneminde beslenme çok önemlidir. Bu dönemde
büyüme çok hızlı olduğundan; makro ve mikro besin ihtiyacı yüksektir, beyin gelişiminin
%90’ı tamamlanır, bağırsak mikrobiyotası erişkin halini alır. “Kritik pencere" dönemi denen
bu dönemde; çocukluk çağı hastalıklarının ve ölümlerinin en önemli nedenlerinden olan
büyüme geriliği, bazı vitamin ve mineral eksiklikleri ve ishaller en sık karşılaşılan sorunlardır.
Aynı şekilde 0-2 yaşta oluşan büyüme geriliğinin iki yaş sonrasında düzeltilmesi oldukça
zordur. Bu dönemde beslenme ile ilgili atılan temeller sağlıklı çocukluk-erişkin dönemi ile
yakından ilişkilidir. Beslenme davranışının gelişimi için de çok önemli ve kritik bir dönemdir.

5.1.1. İlk Altı Ayda (0-6 Ay) Beslenme
5.1.1.1. Doğal (Anne Sütü İle) Beslenme
Tanım: İlk 6 ayda sadece anne sütü ile beslemedir. D vitamini ve Fe dışında hiç bir
ek besin verilmez. Su bile verilmemelidir. Anne sütünün % 85’ inden fazlası zaten sudur.
Emzirme oranlarına bakıldığında; TNSA 2013 raporuna göre ülkemizde tek başına
anne sütüyle beslenme oranları: İlk 2 ayda %57,9 iken, 4-5 aylıkta % 9,5’e, 6-7 aylıkta % 4,7’
ye kadar düşmektedir. DSÖ ve UNİCEF dört aydan küçük bebeklerde sadece anne sütü ile
beslenme oranlarını % 39 olarak bildirmektedir.
Anne Sütünün Oluşumu: Term bebek anneleri 750-850 ml /gün süt üretebilir.
Preterm bebek anneleri için bu miktar bilinmemektedir. Ancak her annenin çocuğuna yetecek
miktarda süt ürettiği bildirilir. Doğumdan sonra anne ve çocuğa ait refleksler laktasyonda rol
oynar. Bunlar;
Süt Oluşumu Refleksi (Prolaktin Refleksi): Çocuk emme refleksi ile emer. Meme
uçlarına bebeğin emerek verdiği uyarı ile hipofiz ön lobundan prolaktin hormonu salgılanır,
kanda prolaktin düzeyi artar. Süt alveol hücrelerinde süt yapımı başlar. Prolaktin hormonu
ovulasyonu baskılar ve gece daha fazla salgılanır.
Süt Salgılanması Refleksi (Oksitosin Refleksi): Emmenin devamı ile hipofiz arka
lobu uyarılarak oksitosin salgılanır. Oksitosin süt alveollerinin etrafını saran kası uyararak
kasılmasını ve sütün boşalmasını sağlar. Bebeğin emmesi ile süt bezleri boşaltılır ve süt
yapımı artar. 3-4. günlerde süt yapımı giderek artar. 4-6. haftalarda en üst düzeyde olur. 4.
ayın sonuna kadar gereksinimleri rahatça karşılar. Annenin sevgiyle bebeğini düşünmesi,
bebeğin sesini duyması, bebeğini görmesi ve güven içinde olması oksitosin refleksine
yardımcı olur. Annenin endişeli, stresli, acılı, kuşkulu, vb. olumsuz duygular içinde olması
oksitosin refleksini baskılar.
Anne Sütünün Üstünlükleri
Anne sütünün değişkenlik özelliği: Anne sütünün enerji ve besin içeri değişkendir.
Anne sütü; sütün salgılandığı döneme, annenin beslenme durumuna ve bebeğin erken ve
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düşük tartılı olmasına göre değişir. Ayrıca sütün; taze ve dondurulmuş olup olmadığına,
kolostrum, geçiş sütü veya olgun süt oluşuna göre, yani annenin sütü bebeğin gestasyon
haftasına uygun olarak değişir/üretilir. Ayrıca;

Anne sütü hazırdır, ucuzdur, ekonomik yük getirmez. Mikropsuzdur,
infeksiyonlara neden olmaz.

Alerjen değildir. İnek sütündeki alerjen beta laktoglobulin anne sütünde
yoktur. Anne sütünde IgA vardır, alerjen besin maddelerinin emilimini önler.

Anne sütü immünolojik özellikleri ile infeksiyonlara karşı korur. Anne sütünde
bulunan IgA-s (bakteri ve virüslere etkili) doğal bağışıklık sağlar. Antibakteriyel faktör olan
lizozim inek sütüne göre 3 misli fazladır. Laktoferrin bakterilerin üremesini önler.

Anne sütünün sindirimi kolaydır. Anne sütünde bulunan yağ, karbonhidrat ve
aminoasit emilimi ve sindirimi fazladır. Dolayısıyla bebeğin midesinden boşalma zamanı
kısadır.

Anne sütü whey proteinlerinden zengindir (alfa laktalbumin, laktoferrin,
lizozim, immünglobulinler ve serum albumin). Anne sütünde sindirimi kolay olan whey
proteinleri % 60 oranındadır. Küçük moleküllü bu proteinlerin biyolojik yararlılığı çok
fazladır.


Anne sütü hastalıklara karşı korur. Enfekte annede akyuvarlar aktif olur,
antikor yaparak anneyi, antikorlar süte salınarak bebeği korur. Anne sütü ile beslenen
bebeklerde pişik, grip, farenjit, otit, kabızlık az görülür.

Anne sütü büyümeyi düzenleyen faktörlerden (epidermal, nöronal, insülin
benzeri, vasküler-endotelyal, eritropoetin) zengindir.

Anne sütü esansiyel yağ asitleri ve uzun zincirli doymamış yağ asitlerinden
zengindir. Yağ içeri gün içinde ve anneden anneye değişir.

Anne sütü laktozdan zengindir. Laktoz, barsaktan kalsiyum emilimini
kolaylaştırır. Laktobasil florasının gelişimini sağlar (bifidus faktörü) ve çocuğu
gastroenteritten korur.


Mineral içeriği çok uygundur, böbrek yükü oluşturmaz.


Eser elementlerden zengindir. Mikrobesinler (A, B1, B2, B6, B12, D
vitaminleri ve iyot) anne beslenmesine ve depolarına göre değişiklik gösterir. K vitamini çok
azdır, bebek doğduğunda 1 mg/İ.M yapılır.

Emzirme anne-çocuk yakınlığını sağlar. Anne ve bebekte güven ve tatmin
duygusunu artırır. Bebek daha az ağlar; annenin bebeğini hırpalaması ve terk etmesi daha az
görülür. Annenin bebeğin gereksinimlerini daha kolay sağlar. Annenin güveni artar. Emzirme
daha uzun sürer.
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Emzirme uterusun çabuk küçülmesini sağlar.



Emzirme yeni bir gebeliği geciktirir.



Emziren annelerde meme kanseri riski düşüktür.

Anne Sütünün İçeriği: Anne sütünde 0.9-1.2 gr/dl protein; 3.2-3.6 gr/dl yağ; 6.7-7.8
gr/dl laktoz vardır. Enerji miktarı ise 65-70 kcal/dl’dir. Anne sütü ve inek sütünde demir oranı
benzer (50-70µg/100 ml) olmasına rağmen; inek sütündeki demirin %10’u, anne sütündeki
demirin ise %50’si bebeğin bağırsakları tarafından emilir. Anne sütü ve inek sütü
bileşimindeki bazı farklılıklar Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1. Anne sütü ve inek sütü bileşimindeki farklar
Bileşim (100 ml)
Böbrek tuz yükü
(mOsm/l)
Su (g)
Ig A (mg)
Enerji (kcal)
Whey proteinleri (%)
Kazein (%)

Anne sütü
73

İnek sütü
226

87.6
0.10
70
65
35-40

87.7
0.003
67
21
80

D Vitamini ve Demir Niçin Ek Olarak Verilmelidir?
Ülkemizde normal beslenme uygun şekilde yapılmadığı ve güneş ışınlarından tam
olarak yararlanılmadığı için raşitizmi önlemek amacıyla; term yenidoğanda doğumun birinci
gününden itibaren-1 yaşa kadar 400 İ.Ü /gün (3 damla) D vitamini ücretsiz olarak
verilmektedir. Bir yaşın üstündeki çocukların ihtiyacı varsa devam edilir. Pretermlerde ise
pretermlik derecesine göre belirlenir.
Ülkemizde annelerde ve çocuklarda demir eksikliği anemisi de yaygın olarak
görülmektedir. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı “Demir Gibi Türkiye - Demir Desteğinin
Uygulanması” projesini başlatmıştır. Proje kapsamında 4-12 ay arası her bebeğe 4. ayda DBT
aşısının 3. dozu için bağlı bulunduğu Aile Sağlığı Merkezine geldiğinde, desteklemek
amacıyla 10 mg/gün x bir kez, 6 ay süre ile demir preparatı ücretsiz olarak verilmektedir.
Kolostrum – Geçiş Sütü – Olgun Süt
İlk 5-7 günde memeden salgılanan sarımsı renkteki süte kolostrum denir. Protein ve
mineralden zengin, yağ ve KH’ tan fakirdir. Antikor (IgA-s) ve lökositten zengindir.
İmmünolojik faktörlerden zengindir, infeksiyon ve alerjiden korur. Hafif müshil etkisi vardır;
kabızlığı önler, mekonyum çıkışını kolaylaştırır, sarılığı önler. Büyüme faktörleri içerir,
bağırsakların olgunlaşmasını sağlar.
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Olgun süte geçiş yavaş yavaş olur. 5-7 gün ile 15 gün arasında salgılanan süte geçiş
sütü denir. 15 günden sonra salgılanan süte olgun süt denir. Emzirme sırasında memeden
önce gelen süte ön süt, sonra gelen süte ise son süt denir. Son sütün enerji oranı daha
yüksektir. Aynı zamanda daha yağlıdır ve doygunluk sağlar. Ön süt ve son sütün içeriği Tablo
2’de verilmiştir.
Tablo 2. Ön süt ve son sütün içeriği
100 ml

Ön süt

Son süt

Protein (g)
Na (mmol)
Yağ (g)
Ca (mmol)
Fosfor (mmol)
Enerji (kcal)

1.0
0.5
0.5-1.0
0.4
0.5
46

1.07
0.6
4
0.8
0.5
70

Emzirmeye Başlama Zamanı, Sıklığı ve Süresi
Emzirmeye Başlama Zamanı: Anne sütü ile emzirmeye başlama zamanı doğumdan
hemen sonra, ilk yarım saat içinde olmalıdır. Süt oluşsun diye emzik, mama ve şekerli su
verilmemelidir.
Emzirme Sıklığı: İlk 3-4 ayda çocuğun isteğine göre, 2-3 saat aralarla, 5-20 dakika (en
az 7-10 dak) süre emzirilir. Hiçbir ek sıvı verilmez ve kilo artışı iyi ise uykudan uyandırılmaz.
Prematüre, hasta, iştahsız ve titiz annelerin çocukları saatli beslenir. İlk 5 dk’da sütün %90’ını
bebek emer.
Her Öğündeki Emzirme Süresi: İlk gün her iki memeden 5’er dk, günde 10-12 kez,
sonraki günlerde 10-15 dk, her iki göğüs emzirilir. Göğüslerin daha iyi boşalması için
emzirmeye en son verilen memeden başlanır. Bir öğünde emzirme süresi 20 dk’yı geçerse gaz
şikayetleri artar.
Anne Sütünün Verilme Süresi: Anne sütü, ek gıdalarla birlikte 1 yaşına kadar verilir.
1 yaşından sonra anne sütü geceleri verilmeye devam edilerek 2 yaş ve ötesine kadar devam
edilebilir.
Emzirme Tekniği
Çocuğun altı kuru, burun delikleri açık, oda ısısı, giysileri uygun seçilir. Anne ellerini
sabunlu su ile yıkar. Meme başı kaynamış su ile ıslatılmış tülbentle silinir. Anne ve çocuğun
pozisyonu rahat olmalıdır. Annenin kolu ile bebeğin başı, sırtı ve altta kalan kolu desteklenir.
Anne serbest olan elinin başparmağını areolanın kenarına ve üste, diğer 4 parmağını
areolanın altına olacak şekilde tutar, hafifçe bastırarak lakteollere süt akımı sağlanır. Meme
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başı bebeğin yanağı ve dudağına dokundurularak arama refleksi uyarılır ve meme başını
bulması sağlanır. Arama refleksi ile bebeğin ağzını en çok açtığı zamanda meme başıyla
birlikte, areolanın bir kısmı da (altta kalan areolanın hemen hemen tamamı, üstte kalan
areolanın ise 3/4'ü) ağız içine verilir. Bebeğin yüzü ve vücudu anneye dönük, vücudu anne
vücuduna yakın olmalı, çenesi anne memesine değmelidir. Meme ile bebeğin burun delikleri
kapatılmaz. Teknikte dikkat edilecek kurallar “DÜZ TUT, YAKIN TUT, DESTEKLE, YÜZ
YÜZE BAK” dır. Emzirmeden sonra bebeğin gazı çıkarılır. Bebek, beslenme sonrası sağ
yanına ya da yüzükoyun yatırılır. Anne kalan sütü sağarak boşaltmalı ve göğüs ucunu silerek
kapatmalıdır.
Normalde bebekte arama, emme ve yutma refleksi vardır. Bebeğin dudaklarına ya da
yanaklarına bir şey dokunursa bebek ağzını açar ve dilini öne ve aşağıya doğru uzatır.
Damağa bir şey değdiğinde bebek emmeye başlar. Ağız sütle dolduğunda bebek yutar. Bu
durumda emzirme tekniğinde; annenin bebeğe pozisyon vermeyi öğrenmesi, bebeğin de
memeyi almayı öğrenmesi hünerdir.
Memeye Yanlış Yerleştirme: Memeye yanlış yerleştirme sonucunda meme başında
ağrı ve zedelenme olur. Bu durumda meme başı çatlakları ve ağrılı meme başı oluşur. Bebek
anne sütünü etkin bir şekilde alamaz, buna bağlı olarak meme sütle dolar, şişer ve süt azalır.
Sütün azalmasına bağlı olarak; bebek tatmin olamaz, sinirlenir ve emmeyi reddeder. Sütün
azalması aynı zamanda memede daha az süt yapılmasına neden olur. Yeterli süt olmayınca
bebek sinirlenir ve emmeyi reddeder, sonuçta bebek iyi tartı alamaz.
Anne Sütünü Artıran ve Azaltan Durumlar, Annenin Beslenmesi
Anne Sütünü Artıran Durumlar: Beslenmeye erken başlama, göğüslerin tam
boşalmasını sağlama, bebeğin emme gücünün kuvvetli olması, annenin uygun beslenmesi ve
annenin psikolojisinin uygun olmasıdır.
Anne Sütünü Azaltan Durumlar: Şekerli su, mama, biberonla başka sütler verme,
öğün atlama (göğüsün dolu kalması), meme başındaki ağrı ve çatlaklar, acı çekme, annenin
gergin olması (sütüm yetmeyecek korkusu), annenin fazla sorumluluk yüklenmesi, endişe,
yorgunluk, uykusuzluk, yetersiz sıvı alımı ve memelerin şeklinin bozulacağı endişesidir.
Annenin Beslenmesi: Günde 2-3 su bardağı süt veya yoğurt, peynir (2 kibrit kutusu
büyüklüğü kadar), et, tavuk, balık (3-4 porsiyon), yumurta, kuru baklagiller (1 porsiyon), taze
sebze ve meyveler (5-7 porsiyon), ekmek (4-6 dilim) ile pirinç, bulgur, makarna, vb en fazla
2-3 porsiyon’ dur. Günlük kalori gereksiniminin 2000-2500 kcal/gün olduğu kabul edilir.
Anne Sütünün Verilmediği Durumlar
Anne Yönünden: Annenin psikonörotik hastalığı, açık kaviteli tüberküloz, sıtma, aktif
hepatit, ciddi kronik hastalığı ve özel diyet tedavisi gerektiren metabolik hastalığının olması,
Kemoterapotik, antihipertroidi tedavisi alması, kurşun, civa, arsenik ve pestisitlerle temasının
olmasıdır. Anne memesinden cerahat gelmesi geçici olarak anne sütünün verilmesine engel
olan bir durumdur.
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Çocuk Yönünden: Mekonyum aspirasyonu, RDS, hipoglisemi, tavşan dudak, kurtağzı
vb. sorunlar geçici olarak anne sütünün verilmesine engel olan durumlardır.
Sütün Saklanması: Steril kaplara sağılarak oda ısısında 3 saat, buzdolabı rafında (+ 4
derece) 3 gün, derin dondurucuda (- 18 derece altı) 3 ay saklanabilir. Kullanılmadan önce
benmari usulü ısıtılır ve kaşıkla verilir. Oda ısısına getirilen anne sütü yeniden dondurulmaz.
Emzirme Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

Beslendikten sonra regürjitasyon (bir avuç dolusu kadar kusma) sık rastlanan
bir durumdur. Genellikle bebeğin beslenme sonrası gazını çıkarırken oluşur.

Meme başı ağrılı-çatlak olabilir. Emzirmeye daha az ağrıyan taraftan başlanır.
Çatlak meme başına bitkisel yağ-lanolinli krem sürülebilir, ya da her emzirmeden sonra anne
kendi sütünü meme başı ve etrafını sürebilir.

Memelerin küçük olması emzirmeye engel değildir. Meme başı çökükse, ancak
bebek emince çıkıyorsa veya tutunca uzuyorsa emzirilebilir

Emziren annelerde mastite sık rastlanır. Ateş, halsizlik, titreme, göğüste
kızarıklık, hassasiyet vb vardır. İltihap gelmiyorsa emzirmeye devam edilir. Gerekiyorsa
antibiyotik kullanılır

Bebekler 10-14. günlerde ve ilk üç ayda 2-3 hafta devam eden bir sürede hızlı
büyür ve hızlı kilo alırlar. Bu dönemlerde sık acıktıkları için çok sık emzirilmelidir. Böylece
ihtiyaçları olan süt salgılanmış olur ve ilave süte gerek kalmaz.

Sütün yetersiz olacağı korkusu annede gerginlik yaratır. Aşırı yorgunluk,
sorumluluk, uykusuzluk vb. süt yapımını azaltır.

Anne çalışıyorsa gece daha sık emzirmelidir. Gündüz ise sütünü sağarak
saklamalıdır. Sağılmış süt benmari usulü ile (sıcak su içine oturtularak) ısıtılır


Çoğu ilaç süt ile çocuğa geçer. Hekim kontrolünde ilaç alınmalıdır.

5.1.1.2. Doğal Olmayan (Yapay - Suni) Beslenme
Tanım: Çocuğun anne sütü dışındaki besinlerle beslenmesine denir. Çocuğun anne
sütü alamadığı durumlarda ilk 6 ayda yapay beslenme tercih edilir. Yapay beslenmede inek
sütünden yapılmış formül süt (çocuk maması) olarak bilinen anne sütüne benzetilmiş
endüstriyel süt formları kullanılır. Formül sütler en az 6 ay mümkünse 1 yaşına kadar
kullanılmalıdır. Ekonomik durumu yetersiz olan ailelerde inek sütü verilebilmektedir. Yapay
beslenen bebeklere ekstra su ile birlikte esansiyel yağ asitlerini içeren besinler ve demir
verilir.
Formül Mamalar: Whey Ağırlıklı Mamalar (WAM) ilk 6 ay tercih edilir. Kazein
Ağırlıklı Mamalar (KAM) 6 aydan sonra tercih edilir.
142

Formül sütlerin hazırlanışında dikkat edilecek kriterler
Formüle süt kutusunun üzeri dikkatli okunmalıdır. Formüle sütün hazırlanacağı su
kaynamış ılıtılmış olmalıdır. Eklenen mama miktarı kutu üzerinde yazan miktar kadar olmalı,
eksik ya da fazla olmamalıdır (PEM’i önlemek için). Sterilize edilmiş biberona
hazırlanmalıdır (infeksiyonlardan korumak için). Sütün ısısı 38°C olmalıdır. Biberon dik
pozisyonda tutularak beslenmelidir. Artan süt kullanılmamalıdır. Formül süt kutusu açıldıktan
sonra iyice kapatılarak buzdolabında saklanmalıdır.
İnek Sütü: İnek sütü bebeklere tercihen ilk 1 yaştan önce verilmemelidir. İnek sütünün
protein içeriği yüksek olduğundan alerjiye ve ileri yaşlarda otoimmün hastalıklara zemin
hazırlar. Vitamin ve demir içeriği azdır. Fazla verildiğinde sindirim güçlüğü, gastrointestinal
kanama, konstipasyon yapabilir, renal solüt yükü fazladır. Formul süt almak için bütçesi
uygun olmayan ailelere 6. aydan itibaren inek sütü ile hazırlanmış gıdalar önerilebilir.
İnek sütü kullanılacaksa anne sütüne benzetilmelidir. İnek sütünü anne sütüne
benzetebilmek için; mikroplardan arındırmak amacıyla kaynatmak, böbrek yükünü azaltmak
ve sindirimi kolaylaştırmak amacıyla sulandırmak ve şeker ilave etmek (%5) gereklidir. İlk 6
ayda inek sütü kullanılacaksa 2 kısım inek sütü, bir kısım su ile karıştırılarak kullanılmalıdır.
Biberonların Özelliği ve Temizliği: Isıya dayanıklı camdan olmalıdır. Üzerinde
miktar okunabilmelidir. İçinin kolay temizlenebilmesi için ağzı geniş olmalıdır. Emziğin
delikleri çocuğu yoracak kadar küçük veya aspire edecek kadar büyük olmamalıdır. Biberon
ters çevrildiğinde sütün kısa bir süre fışkırır, daha sonra damla damla gelmesi deliklerin
yeterli olduğunu gösterir. Biberonlar sıcak su- sabun ve fırçayla yıkanıp durulandıktan sonra
dik pozisyonda ve üzerini su örtecek kadar derin bir tencereye yerleştirilerek kaynatılır.
Biberonlar su kaynamaya başladıktan sonra 10 dk, emzikler 5 dk kaynatılır.
Bebek ve Çocukların Vücut Ağırlığına Göre Günlük Sıvı Gereksinimleri: Bebek
doğduktan itibaren ilk üç günde idrar yapımı az olduğundan sıvı gereksinimi 80-100
ml/kg/gün’ dür. Üçüncü günden sonra hızla artar. Sağlıklı bir bebekte günlük tüketilen su
miktarı vücut ağırlığının %10-15’i, erişkinde ise %2-4 oranındadır. Preterm bebeklerin hızlı
büyüme gereksinimleri nedeniyle sıvı gereksinimleri 180-200 ml/kg/gün olabilmektedir.
Term bir yenidoğanda sıvı gereksinimi 150 ml/kg/gün iken, vücut ağırlığı 3-10 kg arasında
olan 0-1 yaş grubu bebeklerde (ilk 10 kg’a kadar) sıvı gereksinimi 100 ml/kg/gün, vücut
ağırlığı 10-20 kg arası olanlar için 1000 ml + 10 kg üstü her kg için 50 ml ve vücut ağırlığı 20
kg üstü olan çocuklar için ise 1500 ml + 20 kg üstü her kg için 20 ml olarak hesaplanır.
Anne Sütünün Verilme Süresi – Anne Sütünden Kesme: Anne sütünün verilmesi 2
yaş ve ötesine kadar uzayabilir. Tek başına anne sütü ilk 6 ayda bebeğin gereksiniminin
%100’ünü karşılarken, 6-12 aylar arasında %50’sini ve 12-24 aylar arasında %30’unu
karşılar. Çocuk 6 aydan sonra katı besinlere alıştıktan sonra annesini daha az ve seyrek emer.
Annesini emmediği dönemlerde ek gıdalar verilir. Hastalık veya seyahat durumunda çocuk
memeden kesilmez. Zorunlu bir neden olmadıkça anne sütünden kesme işlemi kademeli
olarak gerçekleştirilir, aniden kesilmez. Önce gündüz öğünleri, sonra gece öğünleri kesilir.
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Emzirmenin ani olarak kesilmesi gerektiği durumlarda annenin sıvı alımı kısıtlanır, göğüslere
bandaj yapılır.

5.1.2.Tamamlayıcı Beslenme (6-24 Aylar Arası)
Tanım: İlk altı ay sonrası tek başına anne sütü bebeğin besin ihtiyacını tamamen
karşılayamaz. 6-24 aylar arasındaki dönemde bebeğin besin gereksinimlerini karşılamak için
anne sütü ile birlikte anne sütü dışındaki ek gıdaların verilmesi tamamlayıcı beslenme olarak
adlandırılır. Anne sütüne ilave olarak verilen ek besinlere tamamlayıcı besin denir. Formül
sütler ek besin tanımı içine girmez.
Postnatal yaşamın 6 ayından itibaren sindirim fonksiyonları büyük ölçüde olgunlaşır
ve bu dönemde katı gıdalara yavaş yavaş geçiş başlayabilir. Sağlıklı bir tamamlayıcı
beslenme zamanında başlamalı, enerji ve besin öğesi bakımından zengin gıdalarla yapılmalı,
temiz - güvenli ve yeterli miktarda olmalı ve anne ile bebek keyif almalıdır. Tamamlayıcı
beslenme döneminde de bebeğe alabildiği kadar anne sütü verilmelidir. Ek gıdalara 4. aydan
itibaren başlanıp-başlanamayacağı konusu tartışmalı olup, görüş birliği yoktur. Tamamlayıcı
besinlere 17. haftadan önce başlamamalı, 26. haftadan sonraya da bırakılmamalıdır.
Tamamlayıcı Besinlere Başlama Zamanı Ne Olmalıdır?
Tamamlayıcı Besinlere 6 Aydan Önce Başlanmamalıdır: Altı aydan küçük
bebeklerde böbrek fonksiyonları ve sindirim sistemindeki enzimler yeterince gelişmediğinden
nişasta ve protein sindirimi yeterli değildir, immün sistem de yeterli gelişmediğinden besin
alerjisi sıklığı artar. İlk aylarda bebeğin ağzına verilen besini dili ile dışarı itme refleksi
güçlüdür, verilen besini dili ile geri iter. Çiğneme becerisi 6 aydan önce gelişmez. Baş
kontrolü ilk aylarda tam olarak gelişmemiştir. Dik oturamadıkları ve oral motor aktiviteleri
yeterli olmadığından katı gıdaları alma sırasında aspirasyon riski vardır. Zatürre, ishal başta
olmak üzere infeksiyon hastalıklarında artışa neden olmaktadır. Ayrıca anne sütü yapımında
azalmaya neden olur. Bu durumlar nedeniyle tamamlayıcı beslenmeye 6 aydan önce
başlanmamalıdır.
Tamamlayıcı Besinlere Başlama 6 Aydan Sonraya Bırakılmamalıdır: Altı aydan
sonra anne sütünün verimi giderek azalır. Hızla büyüyen bebeğin artan kalsiyum ve enerji
gereksinimi yalnızca anne sütüyle karşılanamaz, doğumda sağlanan demir ve çinko depoları
tükenir. İlaveten besin alınmaması bebeğin artan gereksinmelerinin karşılanmamasına sebep
olur. Büyüme ve gelişmesi daha yavaşlar. Besin öğelerinin yetersiz alınması malnütrisyon,
demir eksikliği anemisi, tip 1 diyabet ve çölyak gibi hastalıkların görülme riskini arttırır.
Anne sütünün hastalıklara karşı koruyucu etkisi azalır.
Diğer taraftan 6 aydan sonra başlayan çiğneme becerisi ağız ve dil koordinasyonunu
arttırır. Ayrıca farklı tat ve kıvamlardaki besinler bebekte ısırma ve çiğneme becerisini arttırır.
Ağızlarına bir şeyler almayı severler. Bebeğin sindirim sistemi çeşitli besinleri sindirebilecek
yeterli olgunluğa erişir. Ek gıdalara daha geç başlanması bebeğin katı gıdaları reddedilmesine
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neden olabilir. Bu nedenlerle tamamlayıcı beslenmeye başlama yaşı 6 aydan sonraya
bırakılmamalıdır.
Tamamlayıcı Beslenmede Kullanılacak Besin Miktarları ve Öğün Sayıları: Bu
dönemde bebeğin annesini emmesi giderek azalacağından anne sütüne ilave olarak çocuğun
alması öngörülen günlük enerji miktarları; 6-8. aylarda ortalama 200 kcal/gün, 9-11. aylarda
300 kcal/gün ve 12-23. aylarda 550 kcal/gün’dür. Tamamlayıcı besinlerin bir gramında en az
0,8 kcal, tercihen 1-1,5 kcal enerji bulunması önerilmektedir. Anne sütü ile birlikte 6-8 aylık
bir bebeğin 2 öğün, 9-11 aylık bebeğin 3 öğün tamamlayıcı besin alması yeterlidir; 12−24
aylık bebekte gerekirse 1-2 ara öğün eklenir. Anne sütü miktarı az ise devam sütü ile
desteklenir, devam sütü temin edilemiyorsa ilave bir öğün tamamlayıcı besin verilebilir. 1
yaşından sonra bebeklere pastörize edilmiş inek sütü verilebilir.
Tamamlayıcı Beslemede Dikkat Edilecek Noktalar

edilmelidir.

Tamamlayıcı besleme sırasında anne sütü azaltılmadan verilmeye devam


Gıdaların temiz olması gerekir. Sebze, meyve gibi besinler taze olmalı, çok iyi
yıkanmalı ve kabuğu soyularak kullanılmalıdır. Gıdalar kaynatılmış su kullanılarak
hazırlanmalıdır. Besinlerin hazırlığında kullanılan kaşık, kase vb. araçlar temiz olmalıdır.

Ek gıdalar mümkün olduğunca kaşıkla veya bardakla verilmeli, biberon
kullanılmamalıdır. Yiyecekleri (haşlanmış havuç, kereviz, vb) bebeğin eline vererek de
yemesi sağlanmalıdır.

Hoşlanmadığı ve reddettiği yeni verilen gıdalar zorla verilmemeli, bir süre
sonra bebek açken az miktarda tekrar denenmelidir.

Birkaç ek besine aynı günde başlanmamalıdır. Tek çeşit ile başlanmalıdır.
Farklı gıdalar 2-3 gün ara ile teker teker eklenmelidir.

Sebze çorbası gibi besinler günlük hazırlanmalı sonra tekrar ısıtılarak
kullanılmamalıdır.

Ek gıdalar ezilerek verilmeli, blender kullanılmamalı, en geç 10. aya kadar
pürtüklü gıdalara alıştırılmalıdır.

Ek besinlere çok az miktarda başlanmalıdır (1-2 tatlı kaşığı kadar). Ek gıdayı
çocuğun tolere edip etmediği, alerjik reaksiyona neden olup olmadığı gözlenmeli ve bir
sonraki günlerde giderek miktarı artırılmalıdır. Aile öyküsüne göre alerji yapan besinler
öncelikle denenmemelidir. 3-5 günde bir porsiyona ulaşabilir. Kabaca bir porsiyon her kişinin
kendi elinin avucunu açık şekilde tutacağı miktar kadardır.
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Çocukların mide kapasiteleri göz önünde bulundurulmalı, erişkinin mide
kapasitesi ile kıyaslanmamalıdır. Mide kapasiteleri ortalama olarak doğumda 30 cc (2 yemek
kaşığı), altıncı ayda 180 cc (1 çay fincanı), bir yaşında 240 cc (1 su bardağı) kadardır.

Mide kapasitesi küçük olduğundan gıda seçimi de çok önemlidir. Enerjisi
yüksek, proteini ve vitamini yeterli, tuz ve şeker içermeyen, ucuz, kolay ulaşılabilen ve kolay
hazırlanabilen gıdalar tercih edilmelidir. Yağ miktarı fazla olmamalıdır. Ek besinler sindirimi
kolay, az posa bırakan ve baharatsız olmalıdır. Ek besinler önce püre kıvamında, sonra
ezilmiş, daha sonra küçük parçalara ayrılmış şekilde verilir. Ancak emziren anne iyotlu tuz
kullanması önerilmelidir. Eğer bebek 6. aydan sonra anne sütü almıyorsa çorba,vb
yiyeceklerine çok az miktarda iyotlu tuz eklenir.

Bal çiğ olduğundan ve infantil botulizme neden olabileceğinden 1 yaştan önce
verilmemelidir.

Hastalık sırasında ve sonrasında bebek normalden daha fazla emzirilmeli, öğün
sayısı artırılmalı, kaybettiği ağırlığı kazanması sağlanmalıdır. Hasta iken yeni bir besin
tattırılmamalıdır.

Büyüme eğrileri izlenmeli, anne sütü ile beslenen bebeklerin eğrileri
kullanılmalıdır.
Tamamlayıcı beslenmede aylara göre verilen ek gıdalar: Formüle süt ile
besleniyorsa sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez verilerek ek gıdalarla beslenmeye
başlanır. Tamamlayıcı beslenmede verilecek besinler; muhallebi gibi tamamen bebeğe özel
olarak hazırlanan besiler olabildiği gibi, ailenin yediği besinlerden değiştirilerek bebeğin
kolaylıkla tüketebileceği şekle sokulan zengin besin öğesi olan gıdalar olabilir. Amaç bu
dönemde bebeklerin yavaş yavaş aile besinlerine alışmasını sağlamaktır.
Ek gıdalara 4. aydan itibaren başlanıp-başlanamayacağı konusu tartışmalı olup, görüş
birliği yoktur. Ancak geçiş dönemi olarak adlandırılan bu dönemde anne sütü veya formül
sütle ağırlıklı beslenme temelinde sebze, meyve suları veya püreleri ile sütlü gıdalar az
miktarlarda başlanabilir.
6. Ayda: Anne sütüne veya anne sütünün yerine verilen formül sütlere devam edilir.
Yanı sıra yoğurt, meyve suları ve püreleri, sebze suyu ve püresi, sütlü yiyecekler, yumurta ve
pekmez beslenmesine ilave edilir.
Yoğurt: Yoğurt evde yapılmalı, taze olmalı, günlük mayalanmalıdır.
Meyve suları ve püreleri: Elma, şeftali ilk tercih edilen meyvelerdir. Daha sonra muz
ve portakal suyu verilebilir. Tercihen cam rende ile rendelenerek, taze hazırlanmalıdır. Meyve
suyunun kıvamı hızla artırılarak erken dönemde püre şekline geçilmelidir. Meyve suyu
biberonla değil, başlangıçta kaşıkla sonra bardakla verilmelidir. Günlük 120–180 ml’ye kadar
çıkılabilir.
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Sebze suyu ve püresi: Kullanılacak malzemeler 1/2 boy havuç (25 g), 1/2 boy patates
(50 g), 1 tatlı kaşığı pirinç veya bulgur (silme: 5 g), 1 tatlı kaşığı yağ (5 g) ve 2 su bardağı
sudur. Bazen 1 çay kaşığı irmik (2.5 g) konulabilir. Yapılışında havuç, patates ve pirinç
yıkanır, sebzelerin kabukları soyularak küçük küçük doğranır. Diğer malzemeler ilave
edilerek kapalı kapta sebzeler yumuşayıncaya kadar pişirilir. Çatalla ezilerek önce suyu, daha
sonra suyu ile birlikte püre kısımları tercihen öğle öğününde yarım çay bardağı kadar başlanır.
Çocuğun isteğine göre yavaş yavaş artırılır.
1-2 hafta sonra her gün bir yenisi olmak üzere allerjik olmayan diğer mevsim sebzeleri
eklenir (maydonoz, kabak, kereviz, karnabahar, ıspanak, vb). Bakla ve patlıcan tercih
edilmez. 2-3 kez çekilmiş kıyma 30 g kadar sebze çorbasına eklenir. Daha sonraları çorbaya
bulgur, mercimek vb tahıllar da katılabilir. Çorbalara tuz eklenmemelidir. Ispanak fenol
bileşikleri ve fitat içeriği yüksek olan bir besindir. Demir ve çinko emilimini baskılar.
Kullanımından kaçınmak, besine ilave edildi ise bekletmeden kısa sürede tüketmek gereklidir.
Sütlü yiyecekler: Şekersiz muhallebi, sütlaç en çok tercih edilen sütlü gıdalardır. İlk 12
ayda yağsız veya az yağlı süt ürünlerinin kullanılması önerilmemektedir.
Muhallebi: Kullanılacak malzemeler 1 su bardağı inek sütü (200 ml), 3 tatlı kaşığı
pirinç unu (silme)’dir. Yapılışında soğuk sütün bir kısmıyla pirinç unu iyice ezilir. Kalan süt
ilave edilir ve ateşte karıştırılarak pişirilir.
Formül süt muhallebisi: Kilo artışı iyi olmayan çocuklarda istem durumunda formül
sütlerle de muhallebi hazırlanır. Yapılışında; 1 su bardağı su (200 ml), 3 tatlı kaşığı pirinç unu
(silme) katılarak su muhallebisi yapılır. Ateşten indirilir ve hafif soğuduktan sonra 6 ölçek
formül süt tozu (30 g) katılarak karıştırılır.
Yumurta: Katı pişmiş yumurtanın sarısından 1 nohut tanesi büyüklüğünde başlanır ve
her gün miktarı arttırılarak verilir. Taze ve günlük olmalıdır.
Pekmez: 1 tatlı kaşığı
Besinlerin hazırlanmasında inek sütü küçük miktarlarda kullanılabilir.
7 - 8. Aylarda: Anne sütüne veya anne sütünün yerine verilen formül sütlere devam
edilir. Yoğurt, meyve veya sebze suyu/ püresi, sebze çorbası, pirinç unu ve pirinç ile yapılmış
gıdalar verilmeye devam edilir. Yeni gıdalarla tanışan bebekler 6-7. aylarda kaşıkla
yedirilebilen yemekleri bitince önüne az haşlanmış, hafif sert kıvamda renkli sebzeler
konularak elleriyle yemesi teşvik edilir. Yumurta sarısı tam olarak verilir. Kırmızı et sebze
çorbasına katılarak verilmeye devam edilebileceği gibi, ızgara köfte şeklinde ayrı olarak da
verilebilir. Bu ayda kırmızı et yerine dönüşümlü olarak tavuk ve balık da başlanabilir. Omega
3’den zengin yağlı balıklar (somon, tuna, sardalya, uskumru) D vitamininden zengindir. Balık
haftada 2’den fazla verilmemelidir. Çocuklar için en uygun balık küçük ve kılçıksız
olduğundan hamsidir. Verilen her türlü et taze ve günlük olmalıdır. Yine bu ayda pekmez
verilerek yavaş yavaş kahvaltıya alıştırılmaya başlanır.
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9. Aydan 12. Aya Kadar: Anne sütüne veya anne sütünün yerine verilen formül sütlere
devam edilir. Bebeğin alabildiği gıdalara ilave olarak et (balık, tavuk etleri ve kırmızı et) yanı
sıra kuzu veya tavuk karaciğeri (haşlama olarak ve zarı çıkarılıp püre şeklinde, veya sebze
çorbasına katılarak) haftada 1 kez verilmeye başlanır. Bebeğin günde bir kez etli gıda alması
yeterlidir. Bitkisel yağlar ile evde büyükler için pişirilen baharatsız ve az tuzlu yiyeceklerden
küçük parçalar şeklinde yemeye başlayabilir. Kıymalı ve sebzeli yapılmış ev yemekleri biraz
ezilerek verilebilir. Tahıllı gıdalar; kırmızı mercimek, yoğurtlu yayla, acısız tarhana çorbaları,
kuru fasulye, nohut, bezelye, makarna, vb. menüye eklenir. Bu aylarda kahvaltı öğünü
konulabilir. Kahvaltıda katı pişmiş yumurtanın tamamını yiyebilir. Pastörize inek sütünden
yapılmış ve tuzu alınmış peynir de 1 kibrit kutusu büyüklüğünde eklenmelidir. Çiğ sütten
yapılmış peynir kullanılmamalıdır. Şeker çikolata gibi gıdalar bebeğin iştahını kapatabilir ve
diş çürüklerine neden olabilir. Bu gıdalardan sakınmak gerekir. Bebek aile sofrasında yer alır
ve ailenin yediği tüm besileri tüketebilir. Ancak kendi başına yeme isteğine izin verilmelidir.
12. Aydan 24. Aya Kadar: Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme, besin gruplarının
önerilen miktarlarda tüketilmesiyle sağlanır. Besin grupları incelendiğinde;
Süt grubu: Süt, yoğurt, peynirdir. Bu besinler protein, kalsiyum, çinko, iyot,
magnezyum, A ve B vitaminleri içerir. Bebek her istediğinde emzirilmeye devam edilir. 1
yaşından sonra çocukların besin gereksiniminin 1/3’ü anne sütünden karşılanmalıdır.
Et grubu: Kırmızı et, tavuk, balık, hindi, organ etleri (karaciğer, kalp, vb), yumurtadır.
Organ etleri haftada 1’den fazla verilmemelidir. Bu besinler protein, A ve B vitaminleri,
demir, çinko ve lif içerir.
Kuru baklagiller, kabuklu yemişler ve yağlı tohumlar: Kuru fasulye, nohut, mercimek,
bezelye, fındık, fıstık, ceviz, badem, tohumlardır. Bu besinler iyi birer demir kaynağıdır. Aynı
zamanda protein, A ve B vitaminleri, çinko ve lif içerir. Kabuklu yemişler öğütülerek
verilmelidir.
Tahıl grubu: Buğday, mısır, pirinç ve bunlardan yapılan ekmek, un, makarna, bulgur,
erişte, şehriyedir. Bu besinler protein, niasin, tiamin, demir, kalsiyum ve lif içerir.
Sebze ve meyve grubu: Tüm sebze ve meyvelerdir. Bu besinler A ve C vitaminleri,
folik asit, potasyum, demir ve lifle birlikte bol miktarda su içerir.
Yağ: İlk 2 yaşta yağ sınırlaması yapılmaz. Sıvı yağlar tercih edilir.
Ailenin yediği baharatsız ve az yağlı evde yapılmış yiyeceklerden günde 3 ana, 2-3 ara
öğün şeklinde verilir. Bir seferde 1 su bardağı veya 1 porsiyon (bebeğin avuç içi kadar)
vermek yeterlidir. Bu yiyecekler;
Peynir, pekmez, ekmekle birlikte taze sebze (domates, salatalık, biber, vb),
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Yumurta, domates, biber, peynir, sıvı yağ ile hazırlanan menemen ya da yumurta,
peynir (ya da domates, biber, patates, havuç, vb), sıvı yağ ile hazırlanan omlet ekmekle
birlikte,
Sıvı yağ ile hazırlanmış etli (kıymalı, tavuklu, vb) sebze yemeği (kabak, ıspanak,
patates, vb) yoğurt ve ekmekle birlikte,
Sıvı yağ ile hazırlanmış kuru baklagillerle yapılan yemekler (kuru fasulye, nohut,
bezelye, vb) ekmek veya pilavla (pirinç pilavı, bulgur pilavı) birlikte,
Kıyma, yumurta sarısı, sebze, pirinç ve bulgurla yapılmış biber dolması, kabak
dolması, sulu köfte gibi yemekler,
Mercimek, yoğurtlu tarhana veya yayla çorbaları ekmek ile birlikte,
Izgara köfte, pilav (makarna, patates, vb),
Mevsim meyveleri ve sebzeleri,
İçecek olarak kaynatılmış su, ayran, inek sütü, taze sıkılmış meyve suları’ dır.
Bu dönemde görülebilecek sorunlar ve dikkat edilecek noktalar:
İştahsızlık: Sıklıkla görülebilir. Aileden beslenme listesi, uyku ve yemek yeme
saatlerine ilişkin bilgi alınmalıdır. Uykunun düzene girmesi ile beslenme sorunu genellikle
ortadan kaldırabilir. Öğün aralarında çikolata, kola gibi iştah kapatıcı besinleri tüketmesi
önlenmelidir.
Aspirasyon: Bir başka sorun olarak karşımıza çıkabilir. İlk 3 yaşta besinler yumuşak
kıvamda, haşlanmış ve püre şeklinde verilmelidir. Fındık, fıstık gibi sert ve küçük besinler
tercihen 5 yaşından önce verilmemeli, veriliyorsa iyice öğütülerek verilmelidir.
Dikkat edilecek noktalar;

Beslenme davranışının geliştiği ilk 2 yaşa kadar çocuk mutlaka denetlenmeli,
yemek zamanları düzenli ve aynı saatte olmalıdır.

Çocuğun yemek tabağı ayrı olmalı, yaşına uygun boyutta masaya erişebileceği
ve rahat oturabileceği sandalye, kaşık–çatal, vb. sağlanmalıdır.

Çocuk beslenirken yalnız bırakılmamalı, yediği miktar gözlenmeli, kendisinin
yemesine izin verilmesi, ancak gerektiğinde desteklenmelidir. Tabağındaki yemeğin tamamını
bitirmesi için ısrar edilmemelidir.

Kaşık kullanma becerileri zayıf olduğundan eli ile ve yavaş beslenebilir, etrafı
kirletebilir. Sabırlı olmalı, acele edilmemeli ve beslenme için yeterli zaman ayrılmalı, ancak
yarım saati geçmemelidir. Yemeği dökmesine kızılmamalı- ceza verilmemelidir.
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Aile çocuk ile birlikte yemek yemeli, aile sofrasının önemini kavraması için
aile rol model olmalıdır. Çocuğun yanında “ben bu yemeği sevmiyorum” denmemelidir.


Yemek ortamı rahat ve huzurlu olmalıdır. Sofra keyifli hale getirilmelidir.


Besinler değişik tat, kıvam, renk ve çeşitlilikte sunularak çocuğun ilgisi
çekilmelidir. Yemek aşırı sıcak-soğuk olmamalıdır.

Şekerli besinlerden kaçınılmalı,
verildiğinde ana öğünden sonra verilmelidir.

özel

durumlar

dışında

verilmemeli,


Çocuk susuz bırakılmamalı, ancak su, vb. içecekler yemek aralarında
verilmelidir.

Ana ve ara öğün saatleri iyi ayarlanmalı, ana öğün öncesi 2 saatlik boşluk
bırakılmalıdır. Çocuğun aşırı acıkarak sinirlenmesine fırsat verilmemelidir. Çocuk zorla ve
uykulu iken beslenmemelidir.

5.2. Oyun Çocukluğu ve Okul Öncesi Dönemde Beslenme
Oyun çocukluğu (2-3 yaş) ve okul öncesi (4-5 yaş) dönemlerde de çocuğun sağlıklı
yaşamı yeterli ve dengeli beslenmesi ile mümkündür. Çocuğun aldığı günlük enerjinin %4550’sini karbonhidratlardan, %15-20’sini proteinlerden ve %30-35’ini yağlardan alması
sağlanmalıdır. Okul öncesi çocuklarda doygunluk hissi vereceği ve diğer besinleri yeterli
oranda alamayacağı için enerji açığına neden olacağından fazla lifli gıdalar dikkatli
kullanılmalıdır. Özellikle fitat içeriğinin yüksek olması demir, kalsiyum, çinko, bakır ve
magnezyum gibi minerallerin emilimini olumsuz etkileyebilir. Bu çocuklarda gaz ve sık
dışkılama şikayetleri olabilir. Bu gibi nedenlerle günlük lif alımı 6-12 g olmalıdır. Bu miktar;
günde 3 kez ailenin yediği besinlerle verilir. Bir öğünde çocuğa verilebilecek besin miktarı
1.5 su bardağı veya 1 kase kadardır. 1-2 orta boy meyve, 1-2 porsiyon sıvı yağ ile yapılmış
etli / sebzeli yemek, 4-5 dilim ekmek veya bulgur, makarna gibi tahıllar, haftada 1-2 kez
tüketilen baklagillerden günlük lif alımı karşılanabilir. Yiyeceklere tuz ilavesi yapılmamalıdır.
Besinlerde bulunan sodyum doğal olarak tuz gereksinimini karşılar.
Bu Dönemde Görülebilecek Sorunlar ve Dikkat Edilecek Noktalar
Demir Eksikliği Anemisi: En sık karşılaşılan sorundur. Önlemek için; ek besinlere
zamanında başlanmalı, uygun besinler seçilmeli, süt ve yoğurt tüketimi günde 500 ml ile
sınırlandırılmalı, şekerli besinler, asitli içecekler, hazır meyve suları ve çay tüketimi
sınırlandırılmalı, yeterli demir alımı için haftada 3-4 kez kırmızı et, karaciğer tüketilmeli,
yumurta sarısı, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kuru yemiş, kuru meyve, pekmez,
susam gibi demirden zengin besinlerle beslenmeye özen gösterilmeli, demir emilimini
arttırmak amacıyla domates, mandalina, portakal gibi C vitamini içeren besinler verilmelidir.
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Kabızlık: Bu dönemde görülen önemli beslenme sorunudur. Çocuklarda zamansız ve
yanlış tuvalet eğitimi nedeniyle ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında beslenme hataları da
kabızlığa neden olabilmektedir. Diyetin lif ve sıvı miktarındaki artışı kabızlığı önler.
İştahsızlık, Yemeği Reddetme ya da Seçici Davranma: Bu dönemde sık karşılaşılan
sorunlardır. Önlemek için; çocuğun yediklerini ve beslenme alışkanlıklarını gözlemlemek için
aileden ayrıntılı beslenme öyküsü alınmalı, günlük tüketilen enerji ve protein miktarı
hesaplanmalı, yemekten bir saat önce ve yemek sırasında sıvı alımı azaltılmalı, süt tüketimi
günde 2 su bardağını geçmemeli, farklı çeşitte besinler sunularak çocuğun gereksinimine göre
miktar ayarlanmalı, besinin reddi durumunda farklı bir besinin denenmesi, onun reddi
durumunda da diğer öğüne kadar herhangi bir besin verilmemesi ve reddedilen besinin bir
süre sonra tekrar denenmesi gerektiği anlatılmalı, yiyecekler çocuğun kolay yiyebileceği ve
ilgilenebileceği biçimde sunulmalı, anne-babalar da olumlu yeme davranışı içinde olmalı,
grup halinde yaşıtları/arkadaşlarıyla yemek yemesinin olumlu yemek davranışı gelişimine
yardımcı olacağı ailelere söylenmeli ve yemek saatlerine özen gösterilmelidir.

5.3. Okul Çocukluğu Döneminde Beslenme
Bu dönemde beslenme; çocuğun büyüme ve gelişmesini sağlıklı bir şekilde sürdürmesi
ve hastalıklardan korunması için önemlidir. Ayrıca okul başarı düzeyini etkileyen en önemli
faktör beslenmedir. Çocukların kahvaltı etmeden okula gitmesi veya okulda bir şeyler
yememesi davranışlarını ve anlatılanları algılamalarını etkiler. Okul çocuklarında yağ
tüketimi erişkinlere önerilen miktarlarda olup, günlük total kalorinin %30’u yağlardan
alınmalıdır. Lif gereksinimi 12-18g/gün olup “çocuğun yaşı+5” formülü ile hesaplanabilir.
Günde evde yapılan yiyeceklerden 1-2 porsiyon sebze, 1-2 porsiyon meyve, 5-6 dilim tam
buğday unundan yapılmış ekmek ve haftada 1-2 porsiyon tüketilen kuru baklagiller ile
beslenmesi yeterlidir.
Bu Dönemde Görülebilecek Sorunlar ve Dikkat Edilecek Noktalar
Bu dönemde yapılan beslenme hataları sonucu; anemi, obezite, ateroskleroz, diş
çürümesi ve vitamin yetersizlikleri gibi sorunlar oluşabilir. Önlemek için; dengeli
beslenmesinin sağlanması önemlidir. Besinlerde çeşitliliğin sağlanması, nişasta içeren
karbonhidratlar ve lifli gıdaların dengeli tüketilmesi, yağ ve şeker tüketiminin
sınırlandırılması, vitamin ve minerallerin yeterli oranda alınması ve sağlıklı vücut ağırlığının
korunması gereklidir. Çocuk büyüme eğrilerine göre değerlendirilir ve beslenmeleri
konusunda gerekli önlemler alınır.
Aynı zamanda; besinlerin temizlik ve güvenirliğinden emin olunmalı, akşam geç
vakitlere kadar oturtularak uykusuz bırakılmamaları, uykusuzluk, vb. nedenlerle sabah
kahvaltısını etmeden okula gönderilmemeli, okulda yemek çıkmıyorsa çocuğa beslenme
çantası hazırlanmalı, okul çevresinde açıkta satılan ve kantinde satılan sağlıksız gıdaları
tüketmemeli, okul dönüşü hafif bir kahvaltı vb. öğün verilmeli, patates kızartması-hamburger
gibi gıdaları çok sık tüketmemeli, yemek saatleri mümkün olduğunca aynı saatte olmalıdır.
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Beslenmede Okul Yönetimlerine Düşen Görevler: Tam gün öğretim yapan okullarda
verilen öğle yemekleri çocukların günlük besin ihtiyacının üçte birini karşılayacak şekilde
düzenlenmeli, okulda beslenme eğitimi ve danışmanlığı verilmeli, okul kantinlerinde satılan
yiyeceklerin besleyici değeri olan, sağlıklı yiyecek ve içecekler olmasına dikkat edilmeli,
yemek verilen okullarda diyetisyen veya beslenme uzmanının görev alması sağlanmalıdır.
Aslında okullarda okul hekimi ve hemşiresi de olmalıdır. Çocukların büyüme ve gelişmeleri
izlenmeli, büyüme eğrileri her çocuk için oluşturularak büyüme - gelişmesi yetersiz olan
çocuklar tespit edilmeli, sapma durumunda aileleri ile işbirliği yaparak bu çocukların yeterli
büyümeleri için gerekli önlemler alınmalıdır.

5.4. Adolesan Döneminde Beslenme
Adolesan döneminde çocuklar fiziksel, bilişsel ve duygusal yönden önemli
değişiklikler yaşar. Fiziksel olarak hızla oluşan farklılıklar ergenin dış görünümü ile daha
fazla ilgilenmesine neden olur. Kemik ve kas gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir. Hızlı
büyümelerine bağlı iştah artması kilo almaya eğilimini artırır. Bağımsız davranma isteği ve
arkadaş etkisi evde ev yemeği veya okulda verilen yemeği yemek istemez. Arkadaşları ile
birlikte dışarıda veya okul kantininde ya da okul çevresinde satılan gıdalarla ayaküstü yemek
yeme, karbonatlı içecekleri içme alışkanlığını artırır. Karbonhidrat ve yağdan zengin, demir,
kalsiyum, çinko ve folat gibi esansiyel minerallerden eksik bir şekilde beslenir.
Adolesan döneminde besin ve enerji alımı hızla büyüyen ve aşırı hareketli olan
organizmanın gereksinimlerini karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. Lif gereksinimi 1525g/gün’ dür. Bunu karşılamak için günde 4-5 porsiyon (etli/etsiz sebze yemeği ve meyve), 56 dilim ekmek ve haftada 2 kez baklagillerden tüketilmesi gerekir. Ayrıca günde 1200-1400
mg kalsiyum gereksinimi vardır. Bunun için süt, peynir, yoğurt gibi gıdaların bol tüketilmesi
gerekir. Ancak yine de bu oranı karşılamak zor olduğu için D vitamini desteği yapılması
önerilmektedir.
Şişmanlık veya aşırı zayıflık daha çok kızlarda görülen beslenme sorunlarıdır. Kilo
sorunu olanlara yağsız ya da yarım yağlı süt ürünleri önerilir. Kalsiyum yeterli alınmazsa ileri
yaşlarda osteoporoz riskini artırır. Kalsiyum emilimini engelleyen karbonatlı içecekler
tüketilmemelidir.
Demir eksikliğine bağlı anemi de adolesan dönemde sık görülen sorunlarından biridir.
Kızlarda menstrüasyon ile kan kaybına bağlı olarak oluşur. Proteinli besinleri (et, yumurta,
kuru baklagiller, kuruyemiş, vb) C vitamininden zengin sebze ve meyvelerle tüketmesi
önerilir.
Ayrıca; adolesana arkadaş gibi davranılmalı, aşırı disiplinli olmamalı ya da aşırı
gevşek bırakılmamalıdır. Kendilerine olduğu gibi, onları bilinçlendirmeleri için ailelerine,
öğretmenlerine, antrenörlerine beslenme konusunda eğitim verilmelidir.
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5.5. Beslenme Bozuklukları
Çocukluk dönemlerinde hızla büyüyen organizmanın esansiyel besin öğelerine
gereksinimi yetişkinlerden daha fazladır. Yeterli besin öğelerinin alınamaması, dengesiz
beslenme, vitamin ve mineral eksiklikleri durumunda çocuklarda beslenmeye bağlı sorunlar
sık görülmektedir. Çocukların beslenme durumları izlemleri sırasında düzenli olarak
değerlendirilmelidir. Beslenme durumunun değerlendirilmesinde; öykü, fizik muayene,
antropometrik ölçümler; tartı, boy, baş çevresi, derialtı kıvrım kalınlığı (trseps, subskapular),
biyokimyasal incelemeler ve diyet değerlendirilmesi yapılır. Çocukların beslenme
durumlarını açıklamada en çok kullanılan standart göstergeler: yaşa-göre-boy, boya-göre
ağırlık ve yaşa-göre ağırlık oranlarıdır. Bu göstergeler çocuklarda hem yetersiz beslenmeyi
hem de fazla kiloluluk/şişmanlığı incelemek için kullanılmaktadır.
Tekrarlayan infeksiyonlar ve kronik hastalıklardan da etkilenen bodurluk (stunting),
çocuğun yeterli besinleri uzun bir dönemde alamamış olmasının göstergesidir. TNSA 2008
verilerine göre ülkemizde beş yaşından küçük çocukların %12’si uluslararası referans nüfusla
karşılaştırıldığında bodurdur (yaşına göre kısa). TNSA 2013 verilerine göre bu oran %10’a
düşmüştür. Bodurluk kırsal alanlarda, doğu bölgesinde ve annesi eğitimsiz/çok az eğitimli
olan çocuklarda ve iki doğum arası 24 aydan daha kısa süre olan çocuklar arasında daha
yaygındır. Zayıflık daha önemsiz bir sorun olup, genellikle yakın zamandaki akut yetersiz
beslenmenin göstergesidir. Beş yaş altındaki zayıf çocukların oranı daha düşük olup % 2’i
düzeyindedir. Hem akut hem de kronik yetersiz beslenmenin göstergesi olan yaşa-göre ağırlık
değişmemiş, yüzde 2 düzeyinde kalmıştır
Çocukluk çağlarında protein enerji malnütrisyonlarından başka rahitis ve obesite de
önemli sağlık sorunları olup bölüm içinde incelenecektir.

5.5.1. Protein-Enerji Malnütrisyonu (PEM)
Tanım: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün tanımına göre; her birinin besideki değeri
değişebilmekle birlikte gerek proteinden gerekse kaloriden fakir bir beslenme sonucu oluşan,
en çok süt çocuklarında ve küçük çocuklarda görülen, sık olarak infeksiyonların da eşlik ettiği
bir patolojik semptomlar grubudur. Besin eksikliği durumunda vücut direncinin düşmesiyle
oluşan infeksiyonlar katabolik bir süreci oluşturur. Besin alımları azalır, gereksinimleri artar.
İshal, kusma vb bulgularla kayıplar arttıkça gereksinimler karşılanamaz. Organizma
fonksiyonlarını gerçekleştirmek için gerekli olan enerjiyi aldığı besin miktarı ile
karşılayamadığından malnütrisyon gelişir.
İnsidans ve Etyoloji: PEM gelişmekte olan ülkelerde ve gelişmiş ülkelerin
sosyoekonomik düzeyi düşük bölgelerinde sık görülür. PEM en çok 6 ay ile 5 yaş arasındaki
çocukları etkiler. Dünyada çocuk ölümlerinin yaklaşık olarak yarısından fazlasının altta yatan
nedeni malnütrüsyondur. PEM’ in önlenmesi veya erken dönemlerde belirlenerek tedaviye
başlanması ile çocuklardaki ölüm ve hastalık oranları belirgin bir şekilde azaltılabilir.
Görülme oranları ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Genel olarak yaşam koşulları kötü
olan toplumlarda çocuk nüfusunda ağır derecede PEM görülme oranları %2-3’dür. Böyle bir
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toplumda yaşayan çocukların yaklaşık %60’ında ise hafif derecede PEM görülmektedir.
Toplumlardaki PEM oranları; politik nedenler, sosyoekonomik düzey, eğitim düzeyi, çevre
koşulları, kültürel ve dini beslenme alışkanlıkları, anne sütü ile beslenme durumları,
enfeksiyon hastalıklarının oranı ve düşük protein içerikli beslenme durumu ile yakından
ilişkilidir.
Ayrıca hamilelik öncesi ve sırasında annede malnütrüsyon olması, annenin sık doğum
yapması, ailede diğer aile bireylerini etkileyecek hastalıkların (tüberküloz, vb) olması, ek
gıdalara erken ya da geç başlanması, parçalanmış aile çocukları, annenin çalışması, kalabalık
yaşama koşulları, psikolojik sorunlar, eve giren besin miktarının az olması, hasta çocuğun aç
bırakılması gibi geleneksel hatalar, sağlık hizmetlerinden yararlanmama, ailenin beslenme
alışkanlıkları, vb durumlar PEM oluşumunu kolaylaştıran faktörlerdir.
PEM etyolojisinde rol oynayan faktörler iki grupta toplanır
Birincil (Esas) Faktörler: Beslenme hataları (diyet alışkanlıkları, miktar ve kalori
açısından yetersiz beslenme, vb), kusma ve ishaller, infeksiyonlar, doğumsal faktörler,
yetersiz sosyal çevre (ekonomik, kültürel, psikososyal faktörler, eğitim eksikliği, vb)
İkincil (Hazırlayıcı) Faktörler: Erken doğum, düşük doğum ağırlığı, doğum travması,
zeka geriliği, sindirim sisteminin anatomik bozuklukları (tavşan dudağı, kurt ağzı), sistem
hastalıkları (kalp, dolaşım, böbrek ve sinir sistemi bozuklukları, vb), metabolizma ve
endokrin hastalıkları (diyabet, hipotiroidi, vb), yapısal bozukluklar (çölyaki, kistik fibroz, vb)’
dır.
Protein-Enerji Malnütrisyonunun Sınıflandırılması: PEM ağırlık derecesine göre;
en hafif şekli olan büyüme geriliği ile başlayıp ağır şekli olan marasmus (aşırı zayıflık),
kwashiorkor (ödemli PEM) ve marasmik-kwashiorkora (aşırı zayıflık ve ödem) kadar geniş
bir çerçevede incelenen ve değerlendirilen bir sorundur. Ağır PEM şekli genellikle hastaneye
müracaat eden grup olduğundan tanınması daha kolaydır. Ancak toplumlarda hafif ve orta
derecede PEM oranları daha yaygın olup fark edilmemektedir.
Değerlendirilmesi için değişik antropometrik sınıflandırılmalar yapılmıştır. Bunlar;
Gomez sınıflaması (1956), McLaren sınıflaması (1967), Wellcome sınıflaması (1970),
Waterlow sınıflaması (1972), Harward sınıflaması ve Dünya Sağlık Örgütü’nün
sınıflamasıdır. Ayrıca üst kol çevresi, kol çevresi/baş çevresi ve göğüs çevresi/baş çevresi
oranlarına göre malnütriyon sınıflamaları yapılabilmektedir.
Gomez Sınıflaması: Oldukça yaygın kullanılan bir sınıflamadır. Yaşa göre olması
gereken (beklenen) ağırlık esas alınmıştır. Aşağıdaki formüle göre elde edilen sonuç
malnütrisyonun derecesini gösterir.
Hastanın ağırlığı
----------------------------------------------------------------------------x 100
Aynı yaştaki sağlıklı bir çocuğun ağırlığı (50. persantil değeri)
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Malnütrisyon derecesi

Yaşa göre beklenen ağırlık (%)

Normal (malnütrisyon yok)

> 90

Hafif (1.derece)

75-89

Orta (2.derece)

60-74

Ağır (3.derece)

< 60

Wellcome Sınıflaması: Gomez sınıflamasında olduğu gibi yaşa göre olması gereken
(beklenen) ağırlık esas alınır. Değerlendirmede ağırlık yüzdeleri ile ödem varlığı ya da
yokluğu karşılaştırılarak tanı konulur. Ayrıca albumin ve total protein düzeyleri
karşılaştırılarak 0-7 arası puan verilir. Elde edilen toplam puanlara göre ağır PEM tipi
belirlenir.
Waterlow Sınıflaması: Uygulama alanlarında çocuğun beslenme durumunu
değerlendirmede en sık kullanılan sınıflamadır. Boya göre ağırlık (rölatif ağırlık) ve yaşa göre
boy oranları ölçülmektedir. Buna göre yaşa göre boy %95’in altı ise kronik malnütrisyon,
boya göre ağırlık %90’nın altı ise akut malnütrisyon vardır. Her ikisi bir arada ise kronik
malnütrisyona akut bir atak eklenmiştir.
Hastanın ağırlığı
Boya göre ağırlık % :------------------------------------------------------------------- x 100
(rölatif ağırlık: RA) Aynı boydaki sağlıklı bir çocuğun ağırlığı (ideal ağırlık)
Hastanın boyu
Yaşa göre boy %: ----------------------------------------------------------- x 100
Aynı yaştaki sağlıklı bir çocuğun boyu
Malnütrisyon derecesi

Boya göre ağırlık(RA)

Yaşa göre boy

Normal

> 90

> 95

Hafif

81-90

90-95

Orta

70-80

85-89

Ağır

< 70

< 85

Klinik Bulgular: PEM’ in ağırlık derecesine göre vakalarında fizyolojik, yapısal,
metabolik ve davranışsal değişiklikler gözlenir. Bu bağlamda büyüme ve gelişme geriliği,
protein-yağ ve karbonhidrat metabolizmasında değişiklik, ilaç metabolizmasının etkilenmesi,
hormonal değişiklikler ve tüm sistemlerin etkilenmesi durumu söz konusudur. Bu
değişiklikler sonucu kaslarda ve dokularda atrofi gelişir.
Hafif ve Orta PEM: Bu çocuklar PEM’ li vakaların en büyük bölümünü oluşturur.
Büyüme geriliği, fiziksel ve zeka gelişiminde duraklama görülür. Kiloları normalin altındadır.
Sık tekrarlayan ishaller ve diğer enfeksiyonlar görülür. Boya oranla ağırlıkta belirgin bir
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azalma vardır. Boya göre ağırlık eksikliği % 10 ve üzeri ise boy kısalığının beslenme
bozukluğuna bağlı olması muhtemeldir. 2-3 yaşından büyük çocuklarda başka bir nedene
bağlanamayan kısa boyluluk, bebeklikte geçirilmiş beslenme bozukluğunu yansıtır. Böyle
çocuklarda başlangıçta yaşa göre ağırlık / boy oranı düşüktür ve 2-3 yaştan sonra yeterli kalori
içeren diyet alınması ile boya göre ağırlık artar, ağırlık / boy oranı normale döner.
Ağır PEM: Marasmus, kwashiorkor ve marasmik kwashiorkor olmak üzere üç tipi
vardır. Ortak klinik bulguları; kilo alamama veya kaybı, boy kısalığı, büyüme geriliği,
hareketsizlik, apati, ruhsal dengesizlik, anemidir.
Marasmus: Ağır PEM’in en yaygın tipidir. Belirli bir besin öğesinin eksikliği değil,
besinin tümünün eksikliği sonucu gelişir. Kalori eksikliği ön plandadır. Kronik bir açlık hali
vardır. Anne sütü alamayan, 6 aydan sonra halen tek başına anne sütü alan ve yetersiz yapay
beslenen çocuklarda görülür. En sık 5-6. aydan sonra görülür.
Klinik bulgu olarak; aşırı zayıflık ve büyümede durma, cilt altı yağ dokusunda
azalma, kas atrofisi (erime), ihtiyar adam yüzü görünümü (voltaire yüzü), gözlerde çökme,
boy kısalığı (bodurluk), apati, hareketsizlik, huzursuzluk, hipotermi, hipotansiyon,
hipoglisemi görülür. Çocuk kendi yaşı için verilen standart ağırlık ölçülerinin çok altında,
kaşektik görünümdedir.
Kwashiorkor: Proteinden yoksun beslenme şeklidir. En sık 18 ay-3 yaş arasında
görülür. Gana dilinde “Yeni kardeşin doğumu ile bakımsız kalan çocuk” anlamındadır.
Kwashiorkorun klinik bulguları; büyümede gerilik, ruhsal durgunluk, apati, periferal ödem
(hipoalbuminemi kolloid osmotik basıncı azaltır)’dir. Deride pullanma, depigmentasyon,
hiperpigmentasyon, çatlaklar, ülserleşme vardır. Saçlar parlaklığını kaybeder, kolay kırılır.
Sıklıkla karın kaslarının zayıflığı nedeniyle batın bombedir.
Ağır kwashiorkorda klinik bulgular; uykuya eğilim/stupor, kapiller dolum zamanında
gecikme, vücut ısısının 35 derecenin altında olması, açık deri lezyonları, ciddi infeksiyonlar,
uzun süren ishaller, belirgin anemi, ayaktan yapılan tedaviye yanıtsızlık vardır.
Marasmus ve Kwashiorkor’un Karşılaştırılması
Bulgular

Marasmus

Kwashiorkor

Etiopatogenez

Kronik açlık

Özellikle protein azlığı

En sık görülen yaş

5-6 aydan sona

18 ay- 3 yaş arasında

Ödem

(-)

(+)

Yüz

Zayıf, voltaire yüzü

Aydede yüzü

Doku kaybı

İleri derecede

Belirgin değil

Ağırlık kaybı

İleri derecede

Az veya yok

Cild

Normal

Pigmentasyon, dermatit

Saçlar

Seyrek ve ince

Gri veya kızıl renkte
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Mental değişiklik

İrritabilite

İrritabilite veya apati

İshal

Genellikle var

Genellikle var

İştah

Normal veya az

Az

Anemi

Olabilir

Genellikle var

Serum proteini

Normal veya hafif 

Düşük

Komplikasyonları: PEM komplikasyonları sıvı ve elektrolit bozukluğu,
enfeksiyonlar, ishal, anemi, hipotermi, hipoglisemi, cilt ve mukoza lezyonları, avitaminozlar,
kalp yetmezliği, anoreksiadır.
Tanı İşlemleri: Tanı işlemleri öykü alma, fizik muayene ve antropometrik ölçümler
ile
laboratuvar incelemelerini kapsar.
Öykü Alma: Diyet öyküsünde çocuğun son günlerde alınan yiyecek ve içecekler,
hastalık oluşmadan önceki diyet, anne sütü alımının sorgulanması önemlidir. İshalin
sorgulanmasında ise; ishal süresi ve sıklığı, ishalin sulu- kanlı ve/veya mukuslu oluşu ve dışkı
miktarı sorgulanır.
Öykü almada ayrıca iştah kaybı, ailenin sosyal ve kültürel düzeyi, kronik öksürük, Tbc
temas öyküsü, son zamanlarda kızamık ile temas öyküsü, HIV enfeksiyonunun bilinmesi veya
şüphesi, kronik hastalık varlığı sorgulanır.
Fizik Muayene: Fizik muayenede acil ve öncelikli bulgular; dehidratasyon, solunum
sıkıntısı, infeksiyon bulguları, bilinç değişikliği, ödem varlığı, saç-mukoza vb deri bulguları,
siyanoz, solukluk ve şok bulgularıdır.
Malnütrisyonda Saptanan Antropometrik Bozukluklar: Kilo alımında yavaşlama,
durma ya da kilo kaybı, boy uzamasında yavaşlama ya da durma, normal ya da azalmış
ağırlık / boy oranı, azalmış kol çevresi, gecikmiş kemik maturasyonu, normal ya da azalmış
cilt kıvrım kalınlığıdır.
Laboratuar Bulguları: Serum albümin düzeyinde azalma (klasik bulgu), elektrolit
bozuklukları, anemi, normoglisemi / hipoglisemi, lipid ve kolesterol düşüklüğü bulgularıdır.
Tek başına laboratuar bulguları ile tanı konulamaz.
Tedavi ve Hemşirelik Yönetimi
Ambulatuar (Ayaktan) Tedavi: Hafif ve orta PEM vakalarında uygulanır. Diyet
tedavisini içerir. Hafif ve orta derecedeki PEM’ de tedavi ilkeleri; çocuğun yaşına ve sosyal
yaşantısına uygun diyet almasını sağlamak, eksik olan besin öğelerini yerine koymak, kilo
alımını hızlandırmak, lineer büyümeyi sağlamak, çocuğu infeksiyonlardan korumak ve
infeksiyon varsa tedavi etmektir.
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Diyet düzenlenirken dikkat edilecek noktalar; kullanılan besinlerin ucuz ve kolay
bulunabilir olması, öğün sayısı en az 5 olması, diyetin hastaya-annesine ve içinde bulunduğu
toplumun geleneklerine uygun olması, öğünlerde yemeklere zeytin yağı- tereyağı-süt tozu
ilave edilmesi (2 çay kaşığı/kg/gün ilavesi çocuğa günde fazladan 1.5 gr/kg protein sağlar),vb’
dir. Tedavide Öncelikle uygun protein ve enerji sağlanır. Bunun için çocuğun diyeti 2-3 gr/kg
/gün protein ve 100-150 kcal/kg/gün enerji içermelidir. Vitaminler ve minerallerin verilmesi
de son derecede önemlidir. A vitamini 5000 Ü/gün, D vitamini 400 Ü/gün, Fe (ferroz sülfat)
3-5 mg/kg/gün, çinko sülfat 50mg/ gün (2 mg /kg/gün) verilir. Enfeksiyonların tedavisi
yapılır.
Yatırılarak Tedavi: Ağır PEM vakalarında uygulanır. Komplikasyonların tedavisi
amaçlanır. Hastaneye yatış kriterleri: Belirgin ağırlık kaybı; boya göre ağırlığın standardın
%70’inden az ve yaşa göre ağırlığın standardın %60’tan az olması ile birlikte ödem, ağır
dehidratasyon, tekrarlayan ishal ve / veya kusma, ağır solukluk, hipotermi, şok bulguları,
sistemik infeksiyon, ağır anemi (Hb < 5 g/dl), sarılık ve çocuğun yaşının 1 yaştan küçük
olmasıdır.
Bu hastalarda beslenme desteği açısından yapılan tedavide; kısa dönemde metabolik
fonksiyonların düzeltilerek, hücresel fonksiyonların eski normal haline döndürülmesi, uzun
dönemde ise kaybedilmiş dokuların tekrar oluşturulması amaçlanır. Öncelikle dehidratasyon,
elektrolit bozuklukları, ağır anemi ve hipoglisemi düzeltilir. Gerekirse kan transfüzyonu
yapılır. Enfeksiyon varsa antibiyotik verilir.
Esas tedavi yüksek protein ve kalori içerikli, biyolojik değeri iyi ve tüm esansiyel
besin öğelerini kapsayan bir diyet uygulamasıdır. Beslenmeye önce çok az miktarlarda
(1g/kg/gün protein ve 100kcal/kg/gün) başlanır, çocuğun uyumu oranında artırılır. Uyum
dönemi 2-3 hafta sürebilir. Daha sonra 4g/kg/gün protein ve 100-150 kcal/kg/gün kalori
içerecek şekilde bir diyet uygulanır. Ödemli dönemlerde verilen sıvı 100ml/kg/gün’ ü
geçmemelidir. İlk günlerde çocuğun kilo alması beklenmez, aksine ödemi çözüleceğinden
kilo verebilir. Bu dönemde kilo kaybı beklenirken ağırlığın ve ödemin artması
malnütrüsyonlu çocuklarda önemli bir ölüm nedeni olan ve beslenmenin erken döneminde
görülebilen yeniden beslenme sendromu’ nu düşündürür. Bu sendrom; uzun süreli açlıkta
vücudun sağ kalımını sağlamak için metabolizmayı yavaşlatan endokrinolojik değişikliklerin
beslenmenin başlaması ile hızla tersine dönmesi sonucu oluşan endokrin ve metabolik
değişikliklerdir. Önlemek için; sıvı ve sodyum yüklenmesini önlenmek, onkotik basıncı
korunmak, potasyum desteği sağlanmak, uygun kalori ve protein vermek, vücut ısısının
izlenmek ve infeksiyonlardan korumak gerekir.
Hemşirelik Yönetimi: Çocuğa uygun beslenme durumu değerlendirilerek, önerilen
yaşına uygun beslenmenin en kısa sürede sağlanması, sık aralıklarla ve az miktarlarda
beslenmesi, genel durumunun düzelmesiyle önerilen besin miktarlarının tolere edebildiği
oranlarda artırılması, anne sütü alıyorsa almasına devam ettirilmesi, iştahının
değerlendirilmesi ve besinlerin iştah açıcı bir şekilde sunulması, aktivitelerinin azaltılması,
kilo, boy, beden kitle indekslerinin, laboratuvar bulgularının değerlendirilmesi ve günlük tartı
izleminin yapılması, aileye çocuğun beslenmesine yönelik bilgi verilmesi, komplikasyonların
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varlığının gözlenmesi, varlığında uygun hemşirelik girişimlerinin yapılması, çocuğun
bireysel ve çevresel hijyenine dikkat edilmesi, infeksiyon ve ishalden koruma, koruyucu
sağlık hizmetlerinin (aşılama, vb) uygulanması, vb’dir.

5.5.2. Obezite (Şişmanlık)
Tanım: Enerji alımının enerji harcanmasından daha fazla olduğu durumlarda vücut
ağırlığına oranla yağ dokusunda aşırı yağ depolanması şeklinde ortaya çıkan fiziksel, sosyal
ve ruhsal sorunlara yol açan enerji metabolizması bozukluğudur. DSÖ ise şişmanlığı ‘’Sağlığı
bozacak ölçüde vücutta anormal yağ birikmesi’’ olarak tanımlanmıştır.
İnsidans ve Etyoloji
Çocuklarda obeziteye ilişkin istatistiksel rakamlar hızla artmaktadır. DSÖ verilerine
göre çocukların 1/5’i fazla kiloludur. Çocukluk dönemlerinde obezitenin başlangıç yaşı
genellikle yaşamın ilk yılı, 5-6 yaş arası ve ergenlik dönemidir. Şişman çocukların %30
kadarı daha sonra şişman yetişkinler olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelişmiş ülkelerin en
önemli sağlık problemidir. Ülkemizde ise Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA)
2010 verilerine göre çocuk ve ergenlerde hafif şişmanlık oranı %10-15 ve şişmanlık oranı
%1.6-16.0 arasındadır.
Etyolojide Rolü Olan Faktörler – Risk Faktörleri
Genetik Faktörler: Ailesel yatkınlık nedeniyle hormonal ve genetik sorunlara bağlı
gelişebilir. Yaş ve cinsiyet de önemlidir. Şişmanlık süt çocukluğu döneminden itibaren
başlamakta ve tüm yaş gruplarında görülmektedir. Yine ilkokul çağındaki ve adolesan
dönemindeki kızlarda erkeklere oranla daha fazladır.
Çevresel Faktörler: Bunlar aile, arkadaş çevresi ve aktivite durumudur. Düşük
sosyoekonomik düzey, ailenin ve akranlarının sağlıksız yeme alışkanlıkları, kalori içeriği
yüksek besin seçimleri, öğün sayılarının fazla olması, fiziksel aktivite azlığı, sedanter bir
yaşam, vb’dir.
Psikolojik Faktörler: Okulda başarısızlık, arkadaş edinememe, aile ilişkilerinin iyi
olmaması, vb. faktörler yeme bozukluklarına veya şişmanlığa yol açabilir.
Obezitenin Sınıflandırılması
Obezite nedenine göre sınıflamada iki ana başlık altında toplanabilir.
1. Primer Obezite (basit şişmanlık - ekzojen şişmanlık): Çocukların büyük bir
kısmındaki şişmanlık basit tipidir. Basit şişmanlıkta, altta yatan organik bir problem yoktur.
Alınan ve kullanılan enerji arasındaki dengesizlik sonucu meydana gelir. Oluşumunda yaş,
cinsiyet, beslenme alışkanlıkları (aşırı yemek yeme, yeme bozuklukları, vb) yetersiz fiziksel
aktivite, sosyo-ekonomik ve kültürel düzey gibi faktörler sıralanabilir.
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2. Sekonder Obezite (endojen şişmanlık): Hormonal, genetik bir bozukluğa veya
diğer nedenlere bağlı olarak gelişen şişmanlık bu başlık altında değerlendirilir. Oluşumunda;
genetik (Prader-Willi sendromu, down sendromu, Cohen sendromu, vb), endokrin (cushing
sendromu, hipotiroidi, büyüme hormonu eksikliği, hiperinsülinizim, hipogonadal sendromlar,
vb), hipotalamik bozukluklar (tümörler, postenfeksiyöz ensefalit, travma, vb), ilaçlar
(glukokortikoidler, trisiklik antidepresanlar, östrojen, progesteron, vb) olabilir.
Tanı Kriterleri
Boya Göre Ağırlık (Rölatif Tartı) %’si: 120’nin üzerinde ise obez olarak
değerlendirilir.
Beden Kitle İndeksi (BKİ): Vücut ağırlığı(kg) / Boy (m)² formülü ile hesaplanır.
Obezitenin değerlendirilmesinde kullanılan en pratik ve güvenilir ölçüm kabul edilir. Çıkan
sonuç o ülke çocuklarının yaşlarına ve cinsiyetlerine göre hazırlanmış BKİ persentil eğrileri
değerlerine göre değerlendirilir. Türk çocukları için yaşa ve cinse göre BKİ persentil eğrileri
belirlenmiştir. Uluslararası kabul gören ABD Hastalık Koruma ve Kontrol Merkezi (CDC) ve
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün benimsediği yaşa ve cinse göre oluşturulmuş Beden Kitle
İndeksi (BKİ)’i değerleridir. BKİ değeri 85 persentil ve üzerinde olanlar riskli grup (fazla
ağırlıklı), 95 persentil ve üzeri olanlar ise obez olarak kabul edilir. Cole ve arkadaşları erişkin
BKI kategorilerinden yola çıkarak çocuklar için yaşa ve cinsiyete göre aşırı kiloluluk (BKİ:
25 – 29) ve şişmanlık (BKİ > 30) kesme noktaları belirlemişlerdir
Deri Kıvrım Kalınlığı Ölçümü: Özel bir alet (kaliper) yardımıyla vücudun çeşitli
yerlerindeki (triseps, suskapular, suprailiak, abdominal) cilt altı dokunun kalınlığı ölçülür.
Ölçülen değer yaşa ve cinsiyete göre düzenlenmiş tablolardaki normal değerler ile
karşılaştırılır.
Bel – Kalça Oranı: Çevre ölçümleri vücut dansitesi, yağsız vücut dokusu, adipoz doku
kitlesi, total vücut protein kitlesi ve enerji depolarının göstergesidir. En sık üst orta kol, bel,
kalça, uyluk ve baldır çevreleri kullanılır.
Vücut Yağının Doğrudan Ölçümü: Vücut yağının doğrudan ölçümü sualtı tartımı ile
vücut dansitesinin hesaplanması, toplam vücut suyunun izotop dilüsyonu ile saptanması,
toplam vücut potasyumunun ölçülmesi, direkt laboratuar yöntemleri, vb. ile yapılmaktadır.
Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Sorunları
Bu çocuklar iri olup erken geliştiklerinden ergenlik belirtileri erken yaşta ortaya çıkar,
büyüme de erken yaşta tamamlanır. Hızla gelişimini tamamlayan iskelet sisteminde pes
planus (düztabanlık), bacaklarda eğrilik gibi ortopedik sorunlar olabilir.
Şişman çocuklarda yürüme gecikir, bacak aralarında sürtünme sonucu pişikler görülür.
Karın ve kalçalarda yağ fazlalığı nedeni ile cilt çatlamaları (strialar) ve cilt altı yağ dokusunun
artışı ile cilt enfeksiyonları gelişebilir. Erkek çocuklarda meme bölgesinde yağ toplanması
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(jinekomasti) görülebilir. Ayrıca özgüven kaybı, içe kapanma, vb psikolojik sorunlar da
olabilir.
Serum lipidlerinde artış (trigliserid), kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2
diyabet mellitus, safra kesesi hastalıkları, uyku apnesi, solunum yetmezliği, bazı kanserler,
osteoartrit, mental durgunluk obezite ile birlikte görülebilen sağlık sorunlarıdır.
Tedavi ve Hemşirelik Yaklaşımları
Tedavide uygulanan yöntemler; beslenmenin düzenlenmesi, fiziksel aktivitenin
artırılması, ilaç tedavisi başlıkları altında toplanabilir. Cerrahi tedavi çocukluk yaş gruplarında
tercih edilmemektedir.
Beslenmenin Düzenlenmesi: Çocukların büyümeleri devam ettiğinden, kilo
verdirmek yerine vücut ağırlıkları korunmalı, kilo artışları durdurulmalıdır. Dengeli ve az
kalorili diyet uygulanır. Sadece aşırı şişman ya da komplikasyonu olan ve iskelet sistemi
gelişimini tamamlamış çocuklara tedavi önerilmektedir. Diyetin yanı sıra hatalı beslenme ve
hatalı öğün uygulamaları (hızlı yemek yemenin terk edilmesi, sık veya seyrek yemek yemenin
terk edilmesi, gece yatmadan önce kalori bakımından yüksek yiyeceklerin alınmaması)
düzeltilmelidir. Glisemik indeksi (kan şekeri yükseltme potansiyeli) düşük besinler tercih
edilmelidir. Çocuklara ve ailelerine günlük kalori alımı, yeterli ve dengeli beslenme, sağlığa
yararlı – zararlı yiyeceklerle ilgili bilgiler verilmelidir. Çocukların ilgisini çekecek, enerji
değeri yüksek, besin değeri düşük yiyeceklerin reklamları sınırlanmalı veya kaldırılmalıdır.
Haftalık kilo izlemi yapılmalıdır. Ailenin model teşkil etmesi önemlidir. Kilo kaybettikçe
motive edilmeli ve desteklenmelidir. Yemekleri evde yemeli, yemek sırasında radyo,
televizyon ya da kitap okuma gibi dikkati başka yöne çeken uyaranlar bulunmamalıdır. Okul
kantinleri denetlenerek yararlı besinlerin satışı sağlanmalıdır. Her aşamadaki eğitim
kurumlarında beslenme servisleri diyetisyen denetiminde olmalıdır
Fiziksel Aktivitenin Artırılması: Diyetten beklenen kilo kaybını kolaylaştırmak için
çocukların fiziksel aktivitesini artıracak faaliyetler düzenlenir. Bu kapsamda; çocuğun gün
içinde uzun süre televizyon izlemesi ya da uzun süreli video/bilgisayar oyunu oynaması gibi
hareketsiz aktiviteler engellenmeli, çocukların okula yürüyerek gitmeleri sağlanmalı, ailenin
çocukla birlikte fiziksel aktiviteye katılması teşvik edilmelidir. Okullarda ders programları
içinde fiziksel aktiviteye yeterli zaman ayrılmalı, uygun aktivite alanları sağlanmalı, tatil
dönemlerinde de bu alanlar rahatlıkla kullanılmalıdır.
İlaç Tedavisi: Çocuklarda obezitenin tedavisinde ilaç ve cerrahi tedavinin yeri çok
azdır. Hekim tarafından önerilmediği sürece ailelerin bu beklentilerinin olmaması
gerekmektedir. Dirençli vakalarda -diyetle alınan yağ emilimini %30 azaltan, barsak
hareketlerini değiştiren ve A vitaminin emilimini bozan ilaçlar kullanılmaktadır.
Korunmanın, tedaviden daha önemli ve etkili bir yaklaşım olduğu göz önünde
bulundurularak birincil korunma düzeyinde ailede, okulda şişmanlığın önlenmesine yönelik
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yaşam biçimi değişikliklerinin gerçekleştirilmesi ve bunun toplumsal - ulusal düzeyde
sürdürülebilmesi için gereken uygulamaları desteklemelidir.

5.5.3. D Vitamini Yetersizliği (Raşitizm, Rahitis, Rikets)
Tanım: Kıkırdak matriksin kalsifiye olamaması, dolayısı ile enkondral kemikleşmenin
düzenli oluşamaması ile karakterize, büyüme döneminde görülen patolojik bir durumdur.
Çocukluk çağında raşitizmin en sık nedeni vitamin D eksikliğidir. Vitamin vücuttaki
metabolik olaylarda kofaktör işlevi gören, vücutta sentez edilmeyen, diyetle alınması gereken
besin ögeleridir. Vitamin D denmesine karşın kolekalsiferolün vitamin gibi etki etmediği
bilinir.
Etyoloji: Raşitizmin etyolojisinde pek çok faktör etkilidir. Bunlar; konjenital rikets,
yetersiz alım (hatalı beslenme), yetersiz güneş ışığı ile karşılaşma, vitamin D’ye gereksinimin
artması (prematüre bebek olması, antikonvülsan ilaç kullanımı, hızlı büyüme), annede D
vitamini eksikliğinin varlığı, ırk, malabsorbsiyon (kronik karaciğer hastalıkları, genel
malabsorbsiyon sendromları, barsak rezeksiyonları), vitamin D’nin aktif metabolitlerine
dönüşememesi (kronik karaciğer hastalıkları, kronik böbrek hastalıkları, stronsiyum ve
aluminyum vb. ağır metal zehirlenmeleri) gibi durumlardır.
Belirti ve Bulgular
Huzursuzluk, ağlama, uyku düzeninde bozulma genel olarak çocuklarda görülen bir
durumdur. Kabızlık, terleme (önemli bir belirtidir), oksipital bölgede terleme nedeniyle
başını sürtmesine bağlı saç dökülmesi, hareket azlığı, adale hipotonisi, hepatomegaliye bağlı
karın şişliği (kurbağa karnı), enfeksiyonlara (ÜSYE) sık rastlanır Metabolik bir komplikasyon
olan Tetani görülür. Raşitizm büyüyen kemiklerin hastalığı olduğu için en önemli bulguları
büyüme süreci doğrultusunda (baştan ayağa doğru) kemik bulgularıdır. Bunlar;
İlk aylarda (3.ayda) belirtiler önce başta görülür. Kafatası kemikleri yumuşaktır
(kraniotabes). Buna bağlı başta şekil bozuklukları oluşur. Fontanel açıktır/veya geç kapanır.
Baş büyük, alın açıktır, dört köşe kafa görünümü vardır (kaput kuadratum). 4-10. aylar
arasında göğüs kafesinde deformiteler görülür. Kostalarda tespih dizisi şeklinde şişlikler
(chapelet costale/raşitik rozari) oluşur. Göğsün yan alt kısmında çöküklük (harrison oluğu),
kunduracı göğüsü, tavuk göğüsü gibi şekil bozuklukları gelişir.
Bir yaşından sonra uzun kemiklerde şekil bozuklukları görülmeye başlar. El ve ayak
bileği eklemlerinde genişleme oluşur ve röntgende uzun kemiklerde kadehleşme görüntüsü
vardır. Bacaklarda eğrilik (X,K bacak), O bacak (genu varum – parantez bacak) oluşur. Süt
dişlerinin çıkmasında gecikme ve oturma ve yürümede gecikme olur.
Tanı ve Tedavi
Öykü, fizik muayene ve gözlem tanı için önemlidir. Laboratuvar incelemeleri (Ca, F,
Alkalen Fosfataz vb. değerleri) yapılır. Radyolojik inceleme ile kesin tanı konur. Tedavide
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amaç klinik, laboratuvar ve radyolojik bulguların düzeltilmesi ve uygun dozlarda D vitamini
verilerek depoların doldurulmasıdır. Tedavi 2 seçenekte yapılabilir.
Düşük Dozda Uzun Süreli Oral Vitamin D Desteği: Günde 2.000 - 5.000 Ü dozunda
D vitamini 4-6 hafta süreyle oral yolla verilir. Beraberinde hipokalsemik tetaniyi önlemek için
ilk 10 gün 75mg/kg kalsiyum preparatları verilir. Böylece 1-2 haftada biyokimyasal, 3-4
haftada radyolojik düzelme olur ve 2-3 ayda tam iyileşme olur.
Kısa Süreli Yüksek Dozda Oral veya İM D Vitamini Desteği: 150.000- 600.000 Ü D
vitamini tek veya bölünmüş dozlarda (2 haftalık aralarla) oral veya paranteral yolla verilir. Bu
tedavi ile birkaç günde biyokimyasal, 10-15 günde radyolojik düzelme sağlanır.
Her iki tedavi seçeneğini takiben günlük rutin D vitamini dozunu (400 Ü) almaya
devam eder.
Hemşirelik Bakımı
Aileye bebeklerinin tedavileri konusunda yardımcı olmalarının önemi, verilen ilaçları
nasıl kullanacakları, tedavi sürecinden sonra da günlük D vitamini dozunu kullanmalarının
önemi, yeterli miktarda D vitamini ve içeren (süt, karaciğer, balık yağı, yumurta sarısı vb.)
besinlerin düzenli olarak verilmesi gerektiği, güneş ışığının önemi ve bebeğin güneş ışınından
nasıl yararlandırılacağı, kundaktan kaçınılması gerektiği, tedaviye geç kalındığı durumlarda
fizik tedavi, alçı, atel veya cerrahi girişimin nasıl uygulanacağı, infeksiyonlardan korunmanın
önemi, D vitamininin toksik etkileri (baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal) anlatılmalıdır.
Komplikasyonlar
Sık karşılaşılan komplikasyonlar anemi ve kalıcı iskelet deformiteleridir.
Korunma
Yenidoğanlarda D vitamini doğduğu günden itibaren (1. günden) 400 İÜ /gün başlanır.
Preterm yenidoğanlarda ise pretermlik derecesine göre 200-400 İÜ / gün verilmektedir. D
vitamini 1 yaşına kadar verilir. İhtiyacı varsa daha ileri yaşlara kadar devam edilebilir. 1
yaşından sonra yeteri kadar D vitamini içeren gıdalar alanlarda D vitamini kullanmaya gerek
yoktur.
Ek besin dönemine gelen çocukların; her gün yoğurt, peynir, çökelek gibi kalsiyum
içeren besinleri tüketmeleri sağlanmalıdır. Ek besinler, kalsiyum ve fosfordan zengin olan
sebze çorbası, yumurta sarısı, yeşil sebzeler gibi besin maddeleri ile zenginleştirilmelidir. D
vitamini ve kalsiyumdan zengin geleneksel besinlerin (balık ürünleri özellikle de balık yağı,
pekmez, yoğurt) tüketimi arttırılmalıdır. Pek çok sebze de kalsiyum içermektedir. Kalsiyum
ile zenginleştirilmiş meyve suyu ve kahvaltılık besinler süt ve süt ürünlerini sevmeyen
çocuklar için önerilebilecek besinlerdir.
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Bütün hamile kadınların ve bebeklerin öğle saatleri dışında güneşe çıkartılması teşvik
edilmelidir. Çocuklar güneşlenirken doğrudan güneş ışınlarına temas etmesi gereklidir.
Camdan geçerek gelen ışığın D vitamini sentezi bakımından bir yararı yoktur. Güneşlenme
sırasında çocuğun başında şapka olması ve kol-bacakların çıplak olması gereklidir.
Bebeklerin kendilerine yetecek miktarda D vitamini üretebilmeleri için bez bağlı olarak günde
10 dakika; baş, yüz, el ve ayaklar açık olarak ise haftada iki saat güneş görmesi gerekmektedir
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1)
Bal Yılmaz, H., Bolışık B.(2013). Çocuklarda Beslenme. İçinden; Conk Z.,
Başbakkal Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği, Ankara, Akademisyen
Tıp Kitabevi, s 233-270.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm yaş grubundaki sağlıklı ya da hasta
çocukların beslenmesinde dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken özellikleri düşününüz.
2)
Uygulama alanında tüm sağlıklı ya da hasta çocukların beslenme ile ilgili
sorunlarının değerlendirilmesinde ve bakımında dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken
özellikleri düşününüz.
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta çocukların
sağlıklı beslenmesine ve beslenme bozukluklarına yönelik tanılamada değerlendirdiğiniz
bulguları düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Büyüyen ve gelişen bir varlık olan çocuk, organizmasının hızlı büyüme ve gelişmesine
orantılı bir şekilde beslenmesi gereklidir. Çocukların yaş gruplarına uygun bir beslenmenin
sağlanması ve beslenme sorunlarının olduğu durumlarda hemşirelik bakım uygulamalarının
etkili yürütülebilmesi için doğru hemşirelik tanıları ve girişimlerinin belirlenmesi gerekir. Bu
nedenle çocukların sağlıklı beslenmesinin ve beslenme bozukluklarının değerlendirilmesi
önemlidir.
Bu bölümde sağlıklı çocukların yaş gruplarına uygun beslenmesine ve beslenme
bozukluklarına yönelik teorik bilgi ve hemşirelik girişimlerine yer verilmiştir. Ayrıca
çocukluk yaşlarına uygun beslenme ve beslenme bozukluklarının değerlendirmesine ilişkin
uygulama alanında kullanabileceğiniz bilgiler sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi biberonların özelliği ve temizliğine yönelik bilgilerden

a)

İçinin kolay temizlenebilmesi için ağzı geniş olmalıdır.

b)

Isıya dayanıklı camdan olmalı ve üzerindeki miktar okunabilmelidir.

c)

Temizliği sıcak su-sabun ve fırçayla yıkandıktan sonra kurulanmalıdır. *

d)
Emziğin delikleri çocuğu yoracak kadar küçük veya aspire edecek kadar büyük
olmamalıdır.
e)
Biberon ters çevrildiğinde delikten sütün kısa bir süre fışkırır, daha sonra
damla damla gelmelidir.
2)
Aşağıdaki sorunlardan hangisi 6 aydan önce tamamlayıcı besinlere
başlanmasına bağlı olarak görülmez?
a)

Gastroenterit

b)

Katı gıdaları reddetme *

c)

Enfeksiyon sıklığında artış

d)

Besin allerjisi sıklığında artış

e)

Anne sütü yapımında azalma

3)

Aşağıdakilerden hangisi 6 aylık bir çocuğun beslenme rejiminde yer almaz?

a)

Yoğurt

b)

Mercimek*

c)

Muhallebi

d)

Meyve suyu

e)

Sebze çorbası
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4)
Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönem çocuklarının beslenmesinde
dikkat edilecek durumlardan değildir?
a)

Sofra keyifli hale getirilmeli

b)

Yemek saatleri uygun seçilmeli

c)

Yemek için yeterli zaman ayrılmalı

d)

Menü sevdiği yiyeceklerden oluşmalı *

e)

Reddettiği besini bir süre sonra tekrar verilmeli

5)

Aşağıdakilerden hangisi marasmus bulguları arasında yer almaz?

a)

Seyrek saçlar, ishal (+)

b)

İnce saçlar, pigmentasyon

c)

Aydede yüz görünümü, ödem (+)*

d)

Normal cilt, ileri derecede doku kaybı

e)

Kronik açlık, ileri derecede ağırlık kaybı

6)
Anne yönünden değerlendirildiğinde anne sütünün verilmemesi gereken
durumlardan 2 tanesini yazınız.
………

…………………………………………………………………………………

………

…………………………………………………………………………………

7)

Sadece anne sütü ile beslenen bir çocukta 6 aydan sonra tamamlayıcı besinlere

Başlanmadığı zaman ortaya çıkabilecek sorunlardan 2 tanesini yazınız?
-

.............................................................................................................................

..........................................................
…………………………………………………
8)
Protein Enerji Malnütrisyonu (PEM) oluşumunda rol oynayan esas nedenlerden
3’ünü yazınız?
-

...............................................................................................................................

-

…..........................................................................................................................
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-

..............................................................................................................................

9)

Primer obeziteye yol açan nedenlerden 2’sini yazınız.

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
10)
yazınız.

10. Rahitisten korunmak için çocuklara yapılması gerekenlerden 2 tanesini

…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Cevaplar: 1) c, 2) b, 3) b, 4) d, 5) c
11)
Annenin psikonörotik hastalığı, açık kaviteli tuberkuloz, sıtma, aktif hepatit,
ciddi kronik hastalığı ve özel diyet tedavisi gerektiren metabolik hastalığının olması,
Kemoterapötik, antihipertiroidi tedavisi alması, kurşun, civa, arsenik ve pestisitlerle temasının
olmasıdır. Anne memesinden cerahat gelmesi (geçici olarak).
12)
Yetersiz enerji ve protein alımına bağlı sorunlar, büyüme ve gelişmede
yavaşlama, demir eksikliği anemisi, tip 1 diyabet ve çölyak görülme riski, katı gıdaları
reddetme
13)
Kültürel faktörler, psikososyal faktörler, infeksiyonlar, doğumsal defektler,
ishal kusma, diyet alışkanlıkları, eğitim eksikliği, miktar ve kalori açısından yetersiz
beslenme, ekonomik faktörler.
14)
Aşırı yemek yeme, yetersiz egzersiz, yeme bozuklukları, yetersiz fiziksel
aktivite, sosyo-ekonomik ve kültürel faktörler.
15)
Yenidoğanlarda D vit. Doğduğu günden itibaren 400 İÜ /gün, Preterm
yenidoğanlarda D vit. pretermlik derecesine göre 200-400 İÜ / gün, D vit. 1 yaşına kadar
verilir, ihtiyacı varsa daha ileri yaşlara kadar devam edilir. 1 yaşından sonra yeteri kadar D
vit. içeren gıdalar alanlarda D vit kullanmaya gerek yoktur.
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6. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN KALP HASTALIKLARI VE
HEMŞİRELİK BAKIMI5

5

Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Birsen MUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Kalbin Anatomisi
6.2. Fetal-Neonatal Dolaşım
6.3. Doğumsal Kalp Hastalıkları
6.3.1. Tanılama
6.3.2. Görülme Sıklığı ve Etyoloji
6.3.3. Sınıflandırma
6.3.3.1. Pulmoner kan akımını arttıran defektler (soldan sağa şantlı)
6.3.3.1.1. Ventiküler Septal Defekt
6.3.3.1.2. Atrial Septal Defekt (ASD)
6.3.3.1.3. Patent Duktus Arteriozus (PDA)
6.3.3.2. Pulmoner kan akımını azaltan defektler (sağdan sola şantlı)
6.3.3.2.1. Fallot Tetralojisi (TOF)
6.3.3.2.2. Pulmoner Atrezi
6.3.3.2.3. Triküspit Atrezisi
6.3.3.3. Daralmaya yol açan defektler
6.3.3.3.1. Pulmoner Stenoz (PS)
6.3.3.3.2. Aort Stenozu (AS)
6.3.3.3.3. Aort Koarktasyonu
6.3.3.4. Kan akımınının karıştığı defektler
6.3.3.4.1. Büyük Arterlerin Transpozisyonu (BAT)
6.3.3.4.2. Total Pulmoner Venöz Drenaj Anomalisi
6.3.3.4.3. Trunkus Arteriozus
6.4.3. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı
6.5. Akut Romatizmal Ateş
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Doğumsal kalp hastalıklarında tanılama nasıl yapılır?

2)

Doğumsal kalp hastalıklarının etyolojisinde rol oynayan faktörler nelerdir?

3)

Doğumsal kalp hastalıklarının sınıflandırması nasıldır?

4)
Hipoksik nöbete neden olan durumlar ve nöbet sırasında yapılması gereken
girişimleri açıklayınız?
5)
nasıldır?
6)

Doğumsal kalp hastalıklarında ameliyat öncesi ve sonrası hemşirelik bakımı

Akut romatizmal ateşin beliti bulguları ve tanı kriterleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Doğumsal kalp
hastalıkları

Doğumsal kalp
hastalıklarının tanılaması
öğrenmek
Doğumsal kalp
hastalıklarının etyolojisinde
rol oynayan faktörleri
kavrayabilmek
Doğumsal kalp
hastalıklarının
sınıflandırması
anlayabilmek
Hipoksik nöbete neden olan
durumları bilmek ve nöbet
sırasında acil olarak
uygulanacak girişimleri
kavramak
Doğumsal kalp
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Anahtar Kavramlar


Kalp hastalığı



Çocuk



Doğumsal



Hemşire



Akut romatizmal ateş
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Giriş
Çocuklarda kalp hastalıkları doğumsal ve edinsel olarak ortaya çıkabilir. Doğumsal
kalp hastalıkları adından da anlaşılacağı üzere bebek doğduğunda anatomik olarak kalbin ve
büyük damarların bozukluğu söz konusudur ve çocukluk döneminde önde gelen ölüm
nedenlerindendir. Edinsel kalp hastalıkları ise çocukluk döneminde değişik nedenlerle ortaya
çıkabilen kalp ve damarlarına ilişkin sorunlardır.
Bu bölümde doğumsal kalp hastalıklarına ve edinsel kalp hastalıklarından akut
romatizmal ateşe değinilicektir.
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6.1. Kalbin Anatomisi
Kalp göğüs boşluğunun biraz solunda iki akciğerin arasında ve orta mediastinumda
yer alır. 4 boşluktan oluşur. Kalbin sağ tarafı kanı akciğerlere sol tarafı ise tüm vücuda
pompalar. Dolaşımdan gelen oksijeni düşük kan inferior vena cava (İVC) ve superior vena
cava (SVC) aracılığı ile sağ atriuma gelir. Sağ atriumdan triküspit kapak aracılığı ile sağ
ventriküle, sağ ventrikülden de pulmoner kapak aracılığı ile oksijenlenmek üzere akciğerlere
gider. Akciğerlerde oksijenlenen kan pulmoner venler aracılığı ile sol atriuma, sol atriumdan
mitral kapak aracılığı ile sol ventriküle, sol ventrikülden ise aort kapak ve aort damarı
aracılığı ile tüm vücuda pompalanır. Kalp içten dışa doğru endokard, myokard ve perikard
tabakalarından oluşur. Endokard kalbin iç boşluklarının yüzeyini kaplayan seröz bir
membrandır. Myokard kalbin orta tabakasını oluşturur, iskelet kası gibi çizgili olup, düz kas
gibi istem dışı hareket eder. Perikard en dıştaki tabaka olup myokardı saran fibröz bir zardır.

6.2. Fetal-Neonatal Dolaşım
Fetal dolaşımda akciğerler aktif değildir ve sıvı ile doludur. Fetüsün oksijen ve besin
ihtiyacının karşılanması ve atık ürünlerin atılması plasenta aracılığı ile sağlanır. Fetal
dolaşımda postnatal dolaşımdan farklı olarak damarlar ve odacıklar arasında kan geçişini
sağlayan üç tane şant vardır. Fetal dolaşımda inferior İVC ile umblical arter arasında duktus
venozus (DV), sağ atrium ile sol atrium arasında foramen ovale (FO) ve pulmoner arter ile
aorta arasında duktus arteriozus (DA) açıklığı bulunmaktadır. Fetüsü besleyen kan
plesantadan gelmektedir. Plasentadan gelen oksijen satürasyonu yüksek kan umblikal ven
aracılığı ile fetüsün dolaşımına katılır. Abdomende kanın bir kısmı hepatik venlere ve
karaciğerin portal sistemine geçer. Diğer kısmı duktus venozus aracılığı ile İVC’a ulaşarak
vücudun alt tarafından gelen venöz kan ile birleşir ve sağ atiuma gelir. Sağ atriuma gelen
kanın büyük bir kısmı FO aracılığı ile sol atriuma geçerek buraya akciğerlerden pulmoner
venlerle gelen kan ile karışarak sol ventriküle ve inen aortaya pompalanır, plesantaya geri
döner.
Sağ atriuma SVC (fetüsün baş ve üst eksremitelerinden gelen) ve İVC ile gelen kan
sağ ventriküle geçer, oradan da pulmoner arterlere gider. Ancak akciğerler fetal hayatta sıvı
ile dolu olduğundan pulmoner arterlerdeki kanın ancak %10’u akciğer dokusunu beslemek
amacıyla akciğerlere gitmektedir. Pulmoner arterdeki kanın diğer kısmı ise pulmoner arter ile
aorta arasında yer alan DA aracılığıyla inen aortaya geçer ve plesantaya geri döner.
Bebek doğunca kordonun bağlanması ile birlikte sistemik arter ve sol ventrikül basıncı
yükselir. İVC’dan sağ atriuma gelen kan akımı azalır, pulmoner dolaşım ile sol atriuma dönen
kan artar ve sağ ventrikül basıncı sağ atrium basıncından daha yüksek olur. Bu basınç
farklılıkları sonucunda doğumdan sonra birkaç saat içinde FO fonksiyonel olarak kapanır.
Diğer yandan solunumun başlaması ile akciğer aktif hale gelir, pulmoner damar direnci düşer
ve pulmoner kan akımı artar. Akciğerlerdeki direncin azalması ve solunuma bağlı intratorasik
negatif basıncın etkisi ile DA’dan geçiş azalır ve DA önce fonksiyonel olarak sonra da yapısal
olarak kapanır.
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6.3. Doğumsal Kalp Hastalıkları
Doğumsal kalp hastalıkları kalbin ve büyük damarların anatomik bozukluğu sonucu
görülür ve çocukluk döneminde önde gelen ölüm nedenlerindendir.

6.3.1. Tanılama
Tanılamada ayrıntılı öykü alınması son derece önemlidir. Öykü prenatal, doğum ve
posnatal dönemi içermelidir. Prenatal döneme ilişkin annenin hamilelik döneminde geçirdiği
enfeksiyonlar (özellikle ilk 3 ayda kızamıkçık geçirme), kronik hastalık, kullandığı ilaçlar,
sigara ve alkol kullanımı, radyasyon maruziyeti olup olmadığı sorulmalıdır. Doğuma ilişkin
bebeğin gestasyon haftası, doğum sırasında herhangi bir sorun yaşanıp yaşanmadığı, doğum
ağırlığı, apgar puanı bilinmelidir. Postnatal döneme ilişkin ise bebeğin beslenme durumu, tartı
artışı, beslenme sırasında veya eforla birlikte dispne, taşipne, egzersiz intoleransı, siyanoze
olma, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme öyküsünün olup olmadığı; daha büyük
çocuklarda ise merdiven çıkarken, koşarken veya bisiklet sürerken nefes nefese kalma,
siyanoze olma, çömelme, bayılma, sık enfeksiyon geçirme hikayesi sorgulanmalıdır.
Fizik muayene çocuk sakinken yapılmalıdır. İnspeksiyon, palpasyon ve oskültasyonu
içermelidir. İnspeksiyonda; solunum sıkıntısı, siyanoz, çomak parmak, ödem, gögüs
deformitesi, palpasyonda; periferik nabız hızı, ritmi, dolgunluğu, alt ve üst ekstremiteler
arasındaki nabız farklılığı, tril (kalpteki ses veya üfürümlerin oluşturduğu titreşimlerin
palpasyonla hissedilmesi) varlığı, oskültasyonda; normal ve patolojik kalp sesleri ve ritmi,
üfürüm varlığı ve farklı ekstremitelerden kan basıncı ölçümü değerlendirilmelidir.
Kalp hastalıklarının tanılanması amacıyla yardımcı testler ve işlemlerden yararlanılır.
Bunlar; telekardiyografi, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), hematolojik
testler, kalp kateterizasyonu ve anjiyokardiyografidir.

6.3.2. Görülme Sıklığı ve Etyoloji
Görülme sıklığı 1000 canlı doğumda 4-10 dur. Ailede hastalığın bulunması görülme
riskini arttırmaktadır.
% 90’ında etyoloji multifaktöriyeldir. %3-5’inde ailevi ya da kalıtsal sendromların bir
parçası olarak, %5’i kromozom anomalileri ile birlikte ve %2-3’ünde maternal faktörler rol
oynar. Maternal faktörler arasında annenin hamileliğin ilk 3 ayı içinde kızamıkçık geçirmesi,
annenin ilaç kullanımı, radyasyona maruz kalması, kronik bir hastalığının olması
(diyabet,fenilketonüri vb.), yaşının 40’tan büyük olması, sigara, alkol veya ilaç bağımlılığı,
iyi beslenememesi, plasenta yetersizliği ve intrauterin gelişim geriliği olması sayılabilir.
Doğumsal kalp hastalığı olan çocuklarda kalp dışı anomalilerde görülebilmektedir.

6.3.3. Sınıflandırma
Doğumsal kalp hastalıkları patofizyolojisi ve defektin tipi göz önünde bulundurularak
şu şekilde sınıflandırılmaktadır.
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1)

Pulmoner kan akımını arttıran defektler (soldan sağa şantlı)

2)

Pulmoner kan akımını azaltan defektler (sağdan sola şantlı)

3)

Daralmaya yol açan defektler

4)

Kan akımınının karıştığı defektler

6.3.3.1. Pulmoner Kan Akımını Arttıran Defektler (Soldan Sağa
Şantlı)
Bu grupta en sık görülen defektler Ventriküler Septal Defekt (VSD), Atrial Septal
Defekt (ASD) ve Patent Duktus Arteriozus (PDA)’dur. Bu defektlerde kalbin bölümlerinde ve
damarlardaki basınç farklılıkları nedeniyle basıncın yüksek olduğu sol taraftan basıncın daha
düşük olduğu sağ tarafa kan geçişi olmaktadır. Ancak bu defektler büyükse ve tedavi
edilmezse kalbin sağ tarafına sürekli kan geçişi nedeniyle bir süre sonra sağ tarafın basıncı sol
tarafın basıncını geçmekte ve soldan sağa olan şantın yönü basınç farklılığı nedeniyle sağdan
sola dönüşmekte ve siyanoz görülmektedir. Bu duruma einsenmenger sendromu denir.

6.3.3.1.1. Ventriküler Septal Defekt (VSD)
Kalbin iki ventrikülü arasında açıklık olmasıdır. Doğumsal kalp hastalıklarının
%25’ini oluşturur ve en sık görülenidir. Küçük, orta büyüklükte ve geniş olarak adlandırılan
üç tipi vardır.
Klinik Bulgular: Küçük VSD’si olan çocuklar genellikle asemptomatiktir. Orta ve
geniş VSD sağ ventrikül hipertrofisi, sağ atriumda genişleme, pulmoner hipertansiyon ve
akciğer damarlanmasında artmaya neden olur. 3.-4. interkostal aralıktan işitilen pansistolik
üfürüm duyulur. Büyük defektlerde genellikle solukluk, aşırı terleme, dispne, çabuk yorulma,
taşikardi, sık alt solunum yolu enfeksiyonu geçirme, büyümede gerilik ve konjestif kalp
yetmezliği bulguları görülür.
Tedavi: Küçük VSD’ler genellikle 2 yaşına kadar kendiliğinden kapanır. Orta ve
geniş VSD’ler küçülebilir, ancak kapanması için cerrahi tedavi gerektirir. İlaç tedavisine yanıt
veren bebeklerde ameliyat bebek 11 kg oluncaya kadar ertelenebilir. Çocukluk yaşında tedavi
edilmezse 20-30 yaşlarında komplikasyon olarak pulmoner hipertansiyon, mitral ve triküspit
kapak yetmezliği, atrial ritm bozukluğu ve kalp yetmezliği gelişebilir.

6.3.3.1.2. Atrial Septal Defekt (ASD)
Atriumlar arasında kanın soldan sağa geçmesine yol açan konjenital bir açıklık
olmasıdır. Tüm doğumsal kalp hastalıklarının %10-15’ini oluşturur. Kızlarda daha fazla
görülür. Üç tipi vardır. Ostium secundum fossa ovalis bölgesindedir. Ostium pirimum tipinde
defekt atrial septumun alt kısmında, sinüs venosus tipinde ise atrial septumun üst kısmındadır.
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Klinik Bulgular: Yenidoğanlar ve küçük çocuklar genellikle asemptomatiktir. Defekt
büyükse sağ atriumda kan volümünün artmasına bağlı sağ atrium ve sonrasında sağ
ventrikülde genişleme, akciğerlere giden kan miktarında artışa bağlı pulmoner arterde
genişleme ve akciğer damarlanmasında artma görülür. Egzersiz toleransında azalma, çabuk
yorulma, dispne, sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme, büyüme ve gelişmede gerilik
saptanır.
Tedavi: Küçük defektler genellikle kendiliğinden kapanabilir. Defekt büyükse ve 4
yaşına kadar kapanmazsa cerrahi olarak kapatılır.

6.3.3.1.3. Patent Duktus Arteriozus (PDA)
Fetal dolaşımda pulmoner arter ile aorta arasında bulunan duktus arteriozus açıklığının
doğumdan sonra kapanmamasıdır. Normalde duktus arteriozus açıklığı ilk 3 gün içinde
kapanır, tam olarak kapanması birkaç ay sürebilir. Tüm doğumsal kalp hastalıklarının içinde
görülme sıklığı %10-12.5’dur. Oluşumunda birçok faktör etkili olmakla birlikte maternal
rubellanın (annenin kızamıkçık enfeksiyonu geçirmesi) duktusun gelişimini durdurduğu
belirtilmektedir. Düşük oksijen basıncı, hipoksi ve asidoz duktusun açık kalmasına neden
olur. Düşük atmosferik oksijen olasılığı nedeniyle deniz düzeyinden yüksek düzeylerde
doğanlarda PDA daha sık görülür. Prematürelerde henüz duktus olgunlaşmadığı için yüksek
oksijen basıncına ve prostoglandin yoğunluğundaki değişikliklere normal yanıt veremez. Bu
nedenle prematürelerde daha sık görülmekte ve gestasyon yaşı ne kadar küçükse görülme
oranı o kadar artmaktadır.
Klinik Bulgular: Duktus arteriozusun açık kalması sonucu basıncın yüksek olduğu
aortadan düşük olduğu pulmoner artere kan geçişi olmaktadır. Pulmoner artere kan kaçışı
olması nedeniyle sistemik dolaşıma giden miktar azalmakta, sol ventrikül sistemik dolaşıma
yeterli kan pompalayabilmek amacıyla daha çok çalışmaktadır. Bu durum sol ventrikül ve sol
atrium hipertrofisine yol açmaktadır. Duktus arteriozus açıklığı küçük olan bebekler
asemptomatiktir. Açıklığın geniş olduğu vakalarda ise sık solunum yolu enfeksiyonu geçirme,
beslenme güçlüğü, egzersiz dispnesi, büyüme geriliği görülür. Fontanelden palpe edilen
kuvetli nabız vardır. Kanın diyastol süresince pulmoner artere kaçması nedeniyle geniş nabız
basıncı saptanır. En iyi sol 2. interkostal aralıktan duyulan, makine sesine benzeyen üfürüm
vardır. Genellikle tril üfürüme eşlik eder. Cerrahi girişim yapılmazsa pulmoner hipertansiyon
ve kalp yetmezliği bulguları ortaya çıkar.
Tedavi: Duktus kapanmamışsa başlangıçta sıvı kısıtlaması, solunum desteği, oksijen
tedavisi ve diüretik verilerek destek tedavi uygulanır. Prematürelerde 48 saatte kapanma
olmazsa indometasin (prostoglandin sentetaz inhibitörü-duktusun kontraksiyonu ve
kapanmasını sağlar) 0.2 mg/kg/IV verilir. Yine kapanmazsa 12 saat ara ile 2 doz daha
tekrarlanır. İndometasin oligüri, trombosit sayısının azalması, hiponatremi ve gastrik
irritasyona neden olabilir. İndometasinin bulunması güç olduğu için duktusun kapanmasında
etkili olan diğer bir ilaç ibuprofen de tedavide kullanılmaktadır. İbuprofen başlangıçta 10
mg/kg başlanarak, takiben 2x5 mg/kg/24 saat şeklinde devam ettirilir. İlaç tedavisine yanıt
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alınamazsa cerrahi tedavi planlanır. Kalp yetmezliği ve bakteriyel endokardit gelişmişse
cerrahi tedaviden önce düzeltilmelidir.

6.3.3.2. Pulmoner Kan Akımını Azaltan Defektler (Sağdan Sola
Şantlı)
Bu gruptaki defektlerde sorun darlık veya atreziler nedeniyle pulmoner kan akımının
azalmasıdır. Akciğerlere oksijenlenmek üzere yeterli kan gidemediği için vücutta dolaşan
oksijenlenmiş kan miktarı çok azdır, bu durum siyanoz ve hipoksiye neden olur. Fallot
tetralojisi, pulmoner atrezi ve triküspit atrezisi pulmoner kan akımının azaldığı defektler
arasındadır.

6.3.3.2.1. Fallot Tetralojisi
Siyanozlu doğumsal kalp hastalıkları arasında en sık görülenidir. Fallot Tetralojisinde
dört anomali bir arada görülür. Bunlar;
1. Ventriküler septal defekt
2. Pulmoner stenoz (PS)
3. Sağ ventrikül hipertrofisi
4. Aortanın sağa pozisyonudur (Ata binen aorta)
VSD ile sol ventrikülden sağ ventriküle kan geçişi olduğu için sağ ventrikülün
pompalaması gereken kan miktarı artar, ancak sağ ventrikülde artan bu volüm pulmoner
stenoz nedeniyle pulmoner artere yeterince gönderilemez. Bu duruma bağlı sağ ventrikül
hipertrofisi gelişir ve akciğerlere yeteri kadar kan gönderilemediği için akciğer
vaskülaritesinde azalma olur. Hastada bu anomalilere ilave olarak ASD varsa pentaloji,
sadece ASD, PS ve sağ ventrikül hipertrofisi varsa triloji ve PS az, sağdan sola şant küçükse
pembe tetraloji olarak adlandırılır.
Klinik Bulgular:

Siyanoz doğumdan birkaç ay sonra belirginleşir ve arteryel oksijen
satürasyonunun düşüklüğünü gösterir. Siyanozun şiddeti pulmoner darlığın derecesi ile
ilişkilidir. Darlık ne kadar fazla ise akciğerlere o kadar az kan gider ve siyanoz artar.

görülür.

Çabuk yorulma, büyümede gecikme, efor ve beslenme sırasında dispne


Hiperpne, hırçınlık, ağlamada ve siyanozda artış sonrasında şuur kaybı ve
konvülziyon ile karakterize hipoksik nöbet tablosu görülebilir. Müdahale edilmezse
solunumun durması sonucu çocuğun kaybedilmesine neden olabilir.
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Hipoksi nedeniyle bebek genellikle hipotoniktir.



Hipoksik nöbet dışında taşikardi ve taşipne görülmez.



Nabızlar rahat alınır, patolojik özellik yoktur.


Egzersiz sırasında siyanozun artmasına bağlı çocuk çömelme pozisyonu alır.
Çömelme sayesinde alt ekstremitelerdeki venöz dönüş azalmış ve pulmoner kan akımı artmış
olur.


Anoksiye bağlı olarak 6. aydan sonra çomak parmak oluşur.


Arteryal oksijen düzeyinin düşüklüğü nedeniyle kemik iliği oksijenin
taşınmasını arttırmak amacıyla kan yapımını uyarır. Hemoglobin ve hematokrit değerleri
yükselir. Hematokrit düzeyinin %65’in üzerine çıkması tromboflebit, emboli riskine sebep
olur.


Pulmoner kapak kapanma sesi duyulmaz.


Hastalığın prognozu pulmoner darlığın derecesi ile ilgilidir. Darlık ne kadar
fazla ise prognoz o kadar kötüdür.
Hipoksik Nöbet: Sağ ventrikül çıkışındaki infindubuler kas kitlesinin spazmı sonucu
oluştuğu kabul edilir. Çoğunlukla sabahları beslenme sırasında veya ağlama nöbetlerini
takiben gelişir. Birdenbire eforla morluğun artması sonucunda solunum durur. Müdahale
edilmezse bebek ya da çocuk hipoksik nöbet nedeniyle kaybedilebilir.
Hipoksik (anoksik) nöbet sırasında sırasıyla yapılması gereken girişimler


Acilen oksijen desteği verilir.


Bebeklere diz-göğüs pozisyonu, çocuklara çömelme pozisyonu verilerek alt
ekstremitelerden gelen venöz dönüş azaltılmış, pulmoner kan akımı ve hayati organlara
oksijenlenmiş kanın gitmesi arttırılmış olur. Bu sayede hipoksik nöbetin süresi de kısaltılmış
olur.

Hekim istemi göz önünde bulundurularak 0.1-0.2 mg/kg subkütan (SC) veya
intramüsküler (IM) olarak morfin yapılır.

Damar yolu açılır. Durum düzelmemiş ise ve hekim istemi varsa morfin
intravenöz (IV) olarak tekrarlanır. Morfin uygulamasının bulantı kusma ve solunum
depresyonu gibi ciddi yan etkileri olacağı göz önünde bulundurulmalı ve tedbirli olunmalıdır.

Asidozu azaltmak amacıyla NaHCO3 1 mEq/kg IV olarak yapılabilir.
Gerekirse aynı doz 15 dk sonra tekrar verilebilir.


Hekim istemi doğrultusunda IV sıvı desteği verilir
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uygulanır.

Stenozu çözmek amacıyla hekim istemiyle propranolol 0.1-0.2mg/kg IV olarak

Hipoksik nöbetin oluşmasını uyaran ve neden olan durumlar


Aşırı taşikardi, hipovolemi



Ağlama, ıkınma, stres gibi uyarıcı aktivitenin yapılması



Enfeksiyonlar



Fe eksikliği anemisi



Dehidratasyon

Tedavi: Çocuğun durumuna göre önce palyatif şant ameliyatı mı yoksa tam düzeltme
ameliyatı mı yapılacağı ve ameliyatın zamanlaması belirlenir. Pulmoner arter gelişimi ciddi
derecede geri olan bebeklerde genellikle önce Modifiye Blalock-Taussing olarak adlandırılan
palyatif şant ameliyatı planlanır. Şant ameliyatı ile subklavian arter ile pulmoner arter arasına
5 mm çapında kondiüt denilen bağlantı tüpü yerleştirilir. Şant ameliyatı yapılan çocuk tam
düzeltme ameliyatına kadar 1 yıl kazanmış olur. Çocuğun durumu göz önünde bulundurularak
yenidoğan döneminden başlayarak tam düzeltme ameliyatı yapılabilir. Açık kalp ameliyatı ile
sağ ventrikül çıkış yolu ve pulmoner arterdeki darlık giderilerek VSD yama ile kapatılır.

6.3.3.2.2. Pulmoner Atrezi
Oldukça ciddi bir doğumsal kalp hastalığıdır. Pulmoner arter tamamen kapalıdır, bu
nedenle sağ ventrikülden pulmoner artere kan akımı mümkün değildir. Atrezi pulmoner kapak
hizasında ya da pulmoner arterde olabilir. VSD ile birlikte de görülebilir. VSD yoksa sağ
ventrikülden kan pulmoner artere geçemediği için sağ atriuma geri dönerek foramen ovale
aracılığı ile sol atriuma, sol ventriküle ve aortaya geçer. Akciğerlere kan akışı pulmoner arter
ile aorta arasında yer alan duktus arteriozus açıklığı aracılığı ile olur.
Klinik Bulgular: Siyanoz doğumda vardır ve çok ciddidir. Taşipne, dispne, taşikardi,
asidoz, hipoksik nöbet, hepatomegali görülür. Erken dönemde konjestif kalp yetmezliği
gelişir. PDA’ya bağlı devamlı üfürüm duyulur. Röntgende kardiyomegali ve akciğer
vaskülaritesinin azalmış olduğu saptanır. Kesin tanı EKO ile konur
Tedavi: Cerrahi girişim yapılmayan bebeklerin 2 aydan fazla yaşaması mümkün
değildir. Cerrahi tedavi yapılana kadar duktus arteriyozusu açık tutmak için IV prostaglandin
E1 infüzyonu yapılır ve oksijen verilir. Çünkü prognoz ductus aracılığı ile sağlanan pulmoner
dolaşıma bağlıdır. Cerrahi girişim sırasında subklavian arter ile pulmoner arter arasına şant
konulur, eğer sağ ventrikül boşluğu normale yakınsa pulmoner valvulotomi yapılır. Sağ
ventrikülün çok küçük olduğu durumlarda pulmoner kan akımının direkt olarak sağ atriumdan
sağlanması için fontan ameliyatı (vena cava inferior ile pulmoner arter arasına açıklık
oluşturma) yapılır.
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6.3.3.2.3. Triküspit Atrezisi
Sağ atrium ile sağ ventrikül arasında yer alması gereken triküspit kapağın
olmamasıdır. Sıklıkla ASD ve VSD ile birlikte görülür. Kan sağ atriumdan sağ ventriküle
geçebilmek için ASD yoluyla sol atriuma, oradan sol ventriküle sonra da VSD yoluyla sağ
vetriküle geçer. VSD açıklığı yoksa kanın akciğerlere gitmesi için PDA açıklığına ihtiyaç
vardır.
Klinik Bulgular: Doğumdan hemen sonra belirgin siyanoz, dispne ve hipoksi
nöbetleri görülür. Pulmoner stenozunda olduğu vakalarda ağır siyanoz vardır ve çocuk
kaybedilebilir.
Tedavi: Acil cerrahi tedavi uygulanır. Cerrahi tedavi yapılana kadar duktus
arteriyozusu açık tutmak için IV prostaglandin E1 infüzyonu yapılarak hipoksi azaltılır.
Cerrahi tedavi ile sağ atrium pulmoner artere direkt olarak veya bir tüp aracılığı ile bağlanır.

6.3.3.3. Daralmaya yol açan defektler
Kalbin damar veya kapaklarında daralma sonucu kan geçişinin azalmasına neden olan
defektlerdir. Darlığın gerisinde kan basıncı artarken, darlığın sonrasına kan geçişi azaldığı
için basınç azalmaktadır. Bu grupta pulmoner stenoz, aort stenozu ve aort koarktasyonu yer
almaktadır.

6.3.3.3.1. Pulmoner Stenoz
Sağ ventrikül çıkış yolunda pulmoner kapak düzeyinde, kapağın altında veya üstünde
darlık görülmesidir. Stenoz nedeniyle sağ ventriküldeki kanın pulmoner artere geçişi yeterli
olmaz, sağ ventrikülde basınç artışı ve hipertrofi gelişir.
Klinik Bulgular: Hafif darlık varsa bebek veya çocuk asemptomatiktir. Sol 2.
interkostal aralıktan üfürüm duyulur. Ciddi darlıklarda çabuk yorulma, siyanoz, dispne
görülür. Sağ kalp yetersizliği gelişmişse hepatomegali ve periferik ödem vardır.
Tedavi: Darlığın derecesine göre tedavi planlanır. Duktus arteriyozusu açık tutmak
için IV prostaglandin E1 infüzyonu yapılarak akciğerlere daha fazla kan gitmesi sağlanabilir.
Balon valvülolasti yapılır. Balon valvülolasti ile tedavi edilemeyen hastalarda cerrahi olarak
darlık giderilir.

6.3.3.3.2. Aort Stenozu
Aort kapak hizasında valvüler (kapakta), subvalvüler (kapağın alt kısmında) veya
supravalvüler (kapağın üst kısmında) darlık görülmesidir. Valvüler stenoz en sık görülen
tipidir. Erkeklerde daha fazla görülür. Aort kapakta darlık olması nedeniyle sol ventrikülden
aortaya pompalanan kan yeterince geçemez. Sol ventrikülün basıncı ve yükü artar, sol
ventrikül hipertrofisi gelişir.
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Klinik Bulgular: Hafif darlıklarda bebek veya çocuk asemptomatik olabilir. Ciddi
darlıklarda şiddetli apikal vuru, nabız basıncında düşme, hipotansiyon, üfürüm, efor dispnesi,
baş dönmesi, bayılma ve göğüs ağrısı bulguları vardır. Ciddi darlığı olan yenidoğanlarda
konjestif kalp yetmezliği gelişir.
Tedavi: Balon valvüloplasti veya cerrahi olarak valvulotomi ameliyatı yapılır. Stenoz
giderilene kadar duktus arteriyozusu açık tutmak için IV prostaglandin E1 infüzyonu yapılır.

6.3.3.3.3. Aort Koarktasyonu
Aort lümeninin herhangi bir yerinde darlık olmasıdır. Darlık %98 oranda duktus
arteriozus hizasında (jukstaduktal) görülür. Nadiren preduktal (darlık duktus arteriozusdan
önce) ve postduktal (darlık duktus arteriozusdan sonra) tipte koaktasyonlarda görülebilir.
Darlığın gerisinde kan basıncı artmış, sonrasında ise azalmıştır. Erkeklerde 2 kat fazla
görülür. Tüm doğumsal kalp hastalıkları içinde görülme sıklığı %8-10’dur.
Klinik Bulgular: Subklavian arter anatomik olarak darlıktan önce yer aldığı için baş
ve üst ekstremitelerde basınç artışı, radiyal nabızda dolgunluk vardır. Darlığın sonrasında
basınç azaldığı için alt ekstremitelerde kan basıncı azalır, femoral nabız zayıftır veya
alınamaz. Kol ve bacaklar arasında nabız farkı vardır. Kollardaki kan basıncı bacaklardan 20
mmHg fazladır. Yüksek kan basıncına bağlı baş ağrısı, baş dönmesi, epistaksis görülebilir.
Ciddi darlıklarda egzersize tolerans azlığı, çabuk yorulma, bacaklarda ağrı ve bayılma olur.
Yenidoğanlarda doğumdan 2 hafta sonra taşipne, taşikardi, hafif siyanoz, kilo almama,
beslenme güçlükleri görülür. Sistemik dolaşımda azalma fazla ise böbrek yetmezliği ve
nekrotizan enterokolit gelişebilir. Darlık ciddi veya orta derecede ise ilk ayda bulgular ortaya
çıkarken, hafif darlıklarda okul çağına kadar tanı konulamayabilir.
Tedavi: Öncelikle kalp yetmezliği gelişmiş ise tıbbi tedavi yapılmalıdır. Darlığın
derecesine bağlı balon anjiyoplasti, stent veya cerrahi girişim planlanır. Tedavi edilen hastalar
restenoz, hipertansiyon, anevrizma gibi riskler açısından uzun süre izlenmelidir.

6.3.3.4. Kan Akımınının Karıştığı Defektler
Bu tip defektlerde pulmoner ve sistemik dolaşım kanı birbirine karışmaktadır. Ciddi
derecede siyanoza ve konjestif kalp yetmezliğine neden olur. Büyük Arterlerin
Transpozisyonu, Total Pulmoner Venöz Drenaj Anomalisi ve Trunkus Arteriozus kan
akımının karıştığı defektlerdendir.

6.3.3.4.1. Büyük Arterlerin Transpozisyonu (BAT)
Büyük arterlerin transpozisyonu aorta ve pulmoner arterin kendi yerlerinden
çıkmaması, aortanın pulmoner arterin yerinden yani sağ ventrikülden, pulmoner arterin
aortanın yerinden yani sol ventrikülden çıkması halidir. Bu durumda vücuttaki oksijeni
yüksek olan kan (temiz kan) kendi içinde, oksijeni düşük kan (kirli kan) da kendi içinde
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dolaşmaktadır. Çocuğun yaşayabilmesi için mutlaka ASD, VSD, PDA vardır. Tüm doğumsal
kalp defektlerinin %5’ini oluşturur.
Klinik Bulgular: Doğumdan hemen sonra siyanoz, beslenme güçlüğü, dispne,
ilerleyici taşipne vardır. Kısa sürede pulmoner hipertansiyon gelişir. Hipoksik nöbet, asidoz,
hipoglisemi, polisitemi, büyüme geriliği ve konjestif kalp yetmezliği görülür.
Tedavi: Duktusu açık tutmak için IV prostaglandin E1 infüzonu yapılır ve oksijen
verilir. Düzeltici cerrahi girişim için birkaç gün beklenecekse vakit kaybetmeden kalp
kateterizasyonu yapılarak balon septostomi ile atriumlar arasına açıklık (ASD) oluşturulur
veya var olan ASD genişletilir. Kalp yetmezliği varsa tedaviye digoksin ve diüretik eklenir.
Cerrahi tedavide aort ve pulmoner arter kalpten çıktıkları bölgeden kesilerek yer
değiştirilir (arteriyel switch-Jatene prosedürü), yani her biri olması gereken yere anastomoz
edilir. Ek anomaliler nedeni ile arteriyel switch ameliyatı yapılamayan ya da gecikmiş
olgularda Atriyal swich ameliyatı (Senning prosedürü) yapılır. Bu ameliyat ile sistemik venöz
dolaşım (SVC, IVC) sol venriküle, pulmoner venler sağ ventriküle yönlendirilir. Tedavi
edilmezlerse %90’ı 6 ay içinde kaybedilir.

6.3.3.4.2. Total Pulmoner Venöz Drenaj Anomalisi
Pulmoner venlerin sol atrium yerine sağ atriuma (doğrudan, VCS veya VCİ aracılığı
ile) açılmasıdır. Böylece kalbe gelen tüm oksijenlenmiş kan sağ atriumda toplanmış olur.
Pulmoner dönüşte darlık varsa durum daha ciddidir. Tüm doğumsal kalp defektlerinin %15’ini oluşturur.
Klinik Bulgular: Yenidoğanda belirgin siyanoz, beslenme sırasında siyanozda artış
vardır. Dispne, hırıltılı solunum, retraksiyonlar, pulmoner hipertansiyon, taşikardi ve
beslenme zorluğu görülür. EKO’da sağ atrium ve ventrikül hipertrofisi saptanır. ASD varsa
siyanoz daha azdır.
Tedavi: Duktusu açık tutmak için IV prostaglandin E1 infüzonu yapılır ve oksijen
verilir. Konjestif kalp yetmezliği ve pulmoner ödemi tedavi etmek amacıyla inotrop desteği,
diüretik tedavisi uygulanır. Pulmoner venöz dönüşte darlık varsa ilk 6 ay içinde acil cerrahi
girişim planlanmalıdır. Cerrahi olarak pulmoner venöz odacık sol atriuma anastomoz edilir.
Cerrahi düzeltme yapılmazsa çocuk 1 yaşına kadar kaybedilir.

6.3.3.4.3. Trunkus Arteriozus
İki ventrikülün arasında yer alan VSD’den pulmoner arter ve aortanın tek bir damar
(trunkus) halinde çıkmasıdır. Her iki ventrikülden gelen kan trunkusta karışır. VSD ile
trunkus arasında trunkal kapak (2’den 6’ya kadar değişen sayıda yapraktan oluşan) vardır.
Pulmoner direnç sistemik dirençten düşük olduğu için akciğerlere daha fazla kan gider.
Klinik Bulgular: Yenidoğan bebek doğumdan sonra siyanotiktir. Periferik nabızlar
sıçrayıcı, nabız basıncı geniştir. Geniş VSD nedeniyle soldan sağa fazla miktarda kan geçişi
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olduğu için konjestif kalp yetmezliği gelişir. Dispne, taşipne, taşikardi, aktivite intoleransı
vardır. Bebeğin tartı artışı yetersizdir ve sık solunum yolu enfeksiyonu geçirir.
Tedavi: Akciğerlere kan akımını azaltmak için bir ya da iki pulmoner artere palyatif
bant uygulaması yapılır. Tam düzeltme ameliyatında (Rastelli) VSD kapatılarak sol ventrikül
çıkışı trunkusa bağlanır. Cerrahi düzeltme sırasında pulmoner arterler trunkustan ayırılır ve
pulmoner arter ile sağ ventrikül arasında bir bağlantı (kondüit) oluşturulur. Doğumdan sonraki
ilk aylarda ameliyat edilmelidir. Bebek ameliyat edilmezse en fazla 1 yıl yaşar.

6.4. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı
Hemşirelik bakımının amacı kardiyovasküler ve solunum fonksiyonlarının, büyümegelişmenin, beslenmenin en iyi şekilde sürdürülmesi, enfeksiyon ve komplikasyonların
önlenmesi, ebeveynlerin ve çocuğun var olan duruma ve evde bakıma uyum göstermeleri için
en iyi şekilde hazırlanmasını içerir. Çocuklar genellikle ameliyat öncesi dönemde pediatrik
kardiyoloji servisinde, ameliyat sonrası önce kalp-damar cerrahisi yoğun bakım ünitesinde,
sonra pediatrik kardiyoloji servisinde takip edilmektedir.
Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı

Ameliyat olacağı zamana kadar en üst düzeyde iyilik halinin sürdürülmesi
amacıyla çocuğun yaşam bulguları (ateş, nabız, solunum) yakından takip edilir. Nabız ve
solunum 1 dk süreyle sayılmalı, tansiyon 15 dakikalık dinlenme sonunda ölçülmelidir


Hasta monitörize ise kalp ritmi izlenir.



Gerektiğinde oksijen verilir ve pulse oksimetre ile satürasyon takibi yapılır.



Gerektiğinde kan gazı takibi yapılır.



Çocuğa rahat nefes alabileceği yarı oturur pozisyon verilir.



Vücudunu sıkıca saran giysiler giydirilmemelidir.



Aldığı-çıkardığı takibi yapılır.


DKH olan çocuklarda iştahın azalması, yetersiz oksijenlenmeye bağlı
besinlerin yetersiz kullanımı, emilimde azalma, sık enfeksiyon geçirme, gastrointestinal
sisteme ilişkin ilave anomali varlığı gibi nedenlerden dolayı büyüme geriliği görülür. Bu
nedenle çocuğun büyüme-gelişmesi takip edilir ve beslenmesi düzenlenir. Normal büyüme
için tavsiye edilen tartı artışı ˃20 g/gündür.


B-G takibi hastanede iken en az haftada 1, evde ise en az 3 ayda 1 yapılmalıdır.


DKH olan çocuklar sağlıklı çocuklara göre az miktarlarda ve sık sık
beslenmelidir. Sık emmek, beslenmek hem yorucu olduğu hem de volüm artışına neden
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olabileceğinden anne sütü, formula mama veya verilen besinler yüksek yoğunlukta enerji
takviyeleri ile desteklenmelidir.

Beslenme uzmanı tarafından yaşa özgü hedef kalori, protein miktarı
hesaplanarak beslenmesi düzenlenir, ebeveynler beslenme planı hakkında bilgilendirilir.


Yorulmayı azaltmak için biberonun deliği genişletilir.


Ağızdan alınamadığı durumda nazogastrik sonda veya gastrostomi ile
beslenmesi sürdürülür.


Siyanotik kalp hastalığı olan çocuklarda Fe desteği yapılmalıdır.


Bebeğin ameliyat öncesi dönemde iyi beslenmiş olması preoperatif dönemde
malnütrisyona ilişkin riskleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda post operatif dönemde
büyüme yakalamasını destekler.


Çabuk yorulma ve egzersiz dispnesi açısından takip edilir.



Tolere edebildiği aktiviteleri yapmasına izin verilir.



Özellikle siyanozlu kalp hastalıklarında hipoksik nöbet geçirme riskine karşı
tedbirli olunmalıdır. Hipoksik nöbete sebep olan (enfeksiyonlar, Fe eksikliği anemisi,
dehidratasyon, ağlama, ıkınma, hipovolemi, aşırı taşikardi) durumlardan kaçınılmalıdır.


Hipoksi nöbet geçiren çocuğa acil müdahale edilir (Bkz. Fallot tetralojisi).


Ebeveynler hipoksik nöbeti başlatan faktörlerden çocuğun uzak tutulması,
nöbet sırasında yapılacaklar konusunda bilgilendirilmelidir. Aile ve çocuk büyükse anksiyete
ve korkuları giderilmeye çalışılır.

Hekim kontrolünde çocuğun rutin aşılamasına devam edilir. Grip aşısı
yaptırmaları önerilebilir.

Aileye enfeksiyondan korunma bilgileri öğretilir. Ziyaretçi kısıtlaması yapılır,
çocuğun hasta kişilerle teması önlenir.


Çocuğun bulunduğu ortamda sigara içilmez.


DKH olan çocuklarda enfektif endokardit (EE) insidansı genel nüfustakinden
15-140 kat daha yüksektir. Bu nedenle endokardit proflaksisi son derece önemlidir.

Antibiyotik profilaksisi yalnızca EE riski en yüksek olan hastalarda
düşünülmelidir.
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Antibiyotik profilaksisi önerilen hastalar
-

Protez kapak bulunan hastalar

-

Daha önce EE geçirmiş hastalar

Tam olarak onarılmamış (palyatif şantlar ya da kondüitler dahil) doğumsal kalp
defekti olan hastalar
Protez materyal kullanılarak onarım yapılmış doğumsal kalp hastalarında
girişimden sonraki ilk 6 ayda
Protez materyali kullanılarak onarım yapılmış olan alanda rezidüel defekti
devam eden doğumsal kalp hastalar
Öncesinde antibiyotik profilaksisi önerilen girişimler
Diş etinin ya da dişin periapikal bölgesinin manipüle edildiği dental
girişimlerde ve ağız mukozası perforasyonuna neden olan girişimlerde
-

Biyopsi ve insizyonu içeren tüm invaziv girişimlerde


DKH olan çocuklarda dental hijyen eksikliği endokardit riskini arttırdığı için
çocukların 6 ayda bir dental kontrole götürülmesi tavsiye edilmektedir.

Siyanozlu doğumsal kalp hastalıklarında tromboz gelişme riski açısından
dikkatli olunmalı, çocuk huzursuzluk, ödem, anüri, hematüri, konvülziyon, koma, paraliziler
açısından gözlenmelidir.
Ameliyata Hazırlık


Çocuk 1-2 gün önceden hastaneye yatırılır. Gerekli tetkikleri tamamlanır.


Kan volümü ve ilaç dozlarının hesaplanabilmesi için boy, vücut ağırlığı
ölçülmelidir.


Digoksin alıyorsa genellikle ameliyattan 24 saat önce kesilir.



Ameliyatın öncesinde ebeveynler

-

Ameliyat öncesi gece 24.00’dan sonra çocuğun beslenmemesi,

Ameliyattan sonra çocuğun görünümü, çocuğa takılı olan materyal ve
cihazların ne olduğu, hangi amaçla takıldığı, bunların tahmini ne zaman çıkarılacağı,
Çocuğunu ameliyattan sonra ne zaman göreceği ve yoğun bakım ortamı
konusunda bilgilendirilmelidir.
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Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı


Hasta yatağına alınır hemen monitörize edilir.



Monitörün ayarları çocuğun yaşına ve geçirdiği operasyona göre ayarlanır.


Yaşam bulguları ve drenaj tüpü ilk 1 saat ve durum stabilleşinceye kadar 15 dk
arayla, sonra 30 dk arayla ve saat başı olacak şekilde takip edilir ve kaydedilir. Hipovolemi,
hipotansiyon riski olabileceği unutulmamalıdır.

Vücut ısısı başlangıçta düşük olabilir. İlk 48 saatte doku travmasına
inflamatuar yanıt nedeniyle 37.7 0C’ye çıkabilir.

Eğer ateş 48 saatten sonra 38,50C’ ın üzerinde ise hekim tarafından tam kan
tetkiki, sedimentasyon ve CRP bakılır, klinik durumuna göre balgam (aspirasyon), idrar ve
kan kültürleri (30 dk. ara ile 3 farklı venden kan kültürü) alınır.


Ameliyattan gelince entübasyon tüpünün numarası ve seviyesi kayıt edilir.


Aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılır. İdrar çıkışı saatlik takip edilir. 12ml/kg/saat’ten az olmamalıdır. Azaldığı durumlarda rapor edilir.


CVP ve ve pulmoner arter basıncı ölçülür.


İdame sıvı tedavisi hastanın patolojisi, uygulanan prosedür, hastanın
kardiyopulmoner ve renal fonksiyonlarına göre belirlenir. Postoperatif 1. Günde; açık kalp
ameliyatı sonrası idame sıvının %60’ı, kapalı kalp ameliyatı sonrası ise %80-90’ ı verilir.
Hastanın klinik durumuna göre sonraki günlerde sıvı miktarı artırılır.


Kan glikoz düzeyi yakından takip edilmelidir.


Drenaj tüpünden gelen mayinin miktarı ve içeriği takip edilmelidir. İlk 1 saatte
5-10 ml/kg/saat’den fazla, ilk 3 saatte 3ml/kg/saat’den fazla ise rapor edilmelidir. Drenaj
tüpünün tıkanma ihtimali de göz önünde bulundurulmalı bu nedenle osilasyonu takip
edilmelidir.

Hastanın bir yerden başka bir yere taşınması durumunda drenaj tüpünün
devrilmesi ihtimali göz önünde bulundurularak taşınma sırasında drenaj tüpü mutlaka
klemplenmelidir.

edilmelidir.

Monitörden hastanın ritmi izlemelidir. Ritimde bir anormallik olduğunda rapor



Kan gazı ve elektrolit düzeyleri (ort. 6 saatte bir) takip edilmelidir.



Pulseoksimetre ile satürasyon izlenmelidir.
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Yeterli hemodinamik dengeyi sağlamak için kalp ameliyatı olan çocuklar
genellikle 24-48 saat entübe olarak kalmaktadır. Extübe edilecek hastanın uyanıklığı ve
solunum kas gücü yeterli,
hemodinamik stabilitesi sağlanmış olmalı, aşırı drenajı
bulunmamalı, diğer sistem fonksiyonları normal olmalıdır.


Extübe edilen tüm hastalara maske veya hood ile 3 - 6 lt/ dk O2 verilir.


Ekstübasyondan sonra çocuğun solunumu çok yakından takip edilmeli,
solunum fizyoterapisi yapılmalı, anlayabilecek yaşta olan çocuklara derin nefes alma ve
öksürme egzersizi yaptırılmalıdır. Solunum yolunda sekresyon birikimi durumunda
aspirasyon yapılmalıdır.

Extübasyondan 15-30 dk sonra kan gazları kontrol edilir ve değerlendirilir.
Kan gazında PH <7.35, PCO2 >50mmHg, PO2 < 60 mmHg ise ve hastanın solunum sıkıntısı
varsa sorumlu hekime haber verilir ve hasta olası reentübasyon için hazırlanır.

Durumu stabil olan, ekstübe, solunumu rahat, İV ilaç desteği kesilmiş, kan
gazı, idrar miktarı ve kan değerleri normal olan çocuklar, göğüs drenaj tüpü çıkartıldıktan ve
hekim tarafından telekardiyografisi değerlendirildikten sonra yoğun bakım ünitesinden çocuk
kardiyoloji servisine transfer edilir.

Özel bir gereksinim yoksa çocuğun santral venöz kateteri servise transfer
edilmeden önce çıkarılmış ve yerine periferik bir line takılmış olmalıdır.

Ebeveynler çocuğun evde bakımı, kullanılan ilaçlar, aktivite, beslenme,
hastaneye başvurması gereken acil durumlar, acil durumda aranacak telefon numarası,
enfeksiyonlardan korunma, endokardit proflaksisi uygulanması gereken durumlar, izlem
aralıkları ve takibin önemi konularında bilgilendirilmelidir.
Ameliyat Sonrası İzlem

Ameliyattan 1 hafta sonra kalp-damar cerrahisi kontrolü, 3-4 hafta sonra da
kardiyoloji kontrolü yapılır.

Geçirilen operasyonun ciddiyeti ve çocuğun durumu göz önünde
bulundurularak izlem aralıkları belirlenir. Genellikle 6-12 ay aralıklarla izlem
sürdürülmektedir.


Bu izlemler sırasında büyüme ve gelişme takibi de yapılmalıdır.

6.5. Akut Romatizmal Ateş
Tanım ve Etyoloji
Akut romatizmal ateş (ARA), A grubu beta hemolitik streptokokların neden olduğu bir
enfeksiyondan yaklaşık 2-3 hafta sonra gelişen, birçok sistemi tutan inflamatuar bir
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hastalıktır. Bu hastalık sıklıkla eklemleri, kalbi, sinir sistemini, deri ve deri altı dokuyu etkiler.
Etkeni A grubu beta hemolitik streptokoklar olması nedeniyle geçirilmiş kızıl hastalığı sonrası
ARA görülebilir. Ancak impetigo gibi streptokokların neden olduğu deri enfeksiyonları
sonrası hastalığın görüldüğüne ilişkin bir bulgu yoktur.
Epidemiyolojisi
5-15 yaş arası çocuklarda, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, kış ve ilkbahar
aylarında görülme sıklığı daha fazladır. ARA’nın kış ve ilkbahar mevsiminde daha sık
görülmesi bu mevsimlerde sterptokokların etken olduğu üst solunum yolu enfeksiyonu
geçirme sıklığının artmasıyla ilişkilendirilmektedir. Ayrıca kalabalık ortam, düşük sosyoekonomik düzey, buna bağlı yoksulluk ARA görülmesi açısından risk faktörleridir. Genetik
yatkınlığın etkili olduğu düşünülmektedir.
Klinik Bulgular
ARA’da birden fazla sistem veya doku etkilendiği için bulgularda bu doğrultuda
çeşitlilik gösterir. ARA’da görülen bulgular majör, minör ve destekleyici bulgular olarak
sınıflandırılır. Majör bulgular poliartrit, kardit, kore (sydenham koresi), eritema marginatum
ve deri altı nodüllerdir. Minör bulgular ise ateş, artralji, laboratuar bulgusu olarak akut faz
reaktanlarında artış (eritrosit sedimantasyon hızı ve C-reaktif protein yükselmesi) ve
elektrokardiyografide PR aralığının uzamasıdır.
Majör Bulgular
Poliartrit: ARA’nın en sık görülen bulgusudur ve hastaların yaklaşık %75-80’inde
görülür. Diz, dirsek, el ve ayak bileği gibi büyük eklemlerde şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve ağrı
gibi eklem enflamasyonu bulguları vardır. Artrit birden çok eklemde asimetrik olarak görülür
ve gezici özellik gösterir. Salisilat veya antienflamatuar ilaç tedavisi başlandıktan 24-48 saat
sonra artrit bulguları geriler.
Kardit: En ciddi majör bulgudur ve kalıcı sekel bırakabilir. Değişik derecelerde
kalbin tüm tabakalarını (endokard, myokard, perikard) tutabilen pankardittir. Kalp tutulumu
varsa artrit bulgularını takiben 1-2 hafta içinde ve genellikle de ilk ARA atağından sonra
ortaya çıkar. Genellikle kapak tutulumu vardır. Kardit gelişen hastalarda kalp kapaklarında
yetersizlik, üfürüm, taşikardi, kardiyomegali ve kalp yetmezliği bulguları görülür. ARA atağı
sırasında kardit geçiren bir çocuğun sonraki ataklarda kardit geçirme olasılığı daha yüksektir.
Kore (sydenham koresi): ARA’nın geç gelişen bir bulgusudur. Bu nedenle kore
saptandığında akut romatizmal ateşe ilişkin diğer bulgular görülmeyebilir. Yüz ve ekstremite
kaslarında genellikle tek taraflı, düzensiz, amaçsız, istemsiz sıçrayıcı hareketler ve kaslarda
koordinasyon bozukluğu vardır. İstem dışı hareketler uyku esnasında görülmez. Dilde kasılma
görülmesi nedeniyle konuşma bozukluğu olur. Duygusal dengesizlik, ağlama ve gülme
atakları, dikkat dağınıklığı, beceriksizlik, yazı yazmada bozukluk ve okulda başarısızlık
görülür. Kore görülen çocuklar genellikle 2-3 ayda iyileşir, nadiren 2 yıla kadar uzayabilir.
Büyük çocuklarda daha sık görülür.
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Eritema marginatum: Seyrek görülmekle birlikte ARA için karakteristik bir deri
döküntüsüdür ve karditli hastalarda daha sık görülür. Gövdede ve ekstremitelerin proksimal
kısımlarında ve iç yüzeylerinde görülen harita görünümünü andıran, etrafı koyu pembe
renkte, ortası soluk, kaşıntısız, üzerine bastırıldığında beyazlaşmayan, deriden hafif kabarık
döküntülerdir. Döküntüler yüzde görülmez, artrit gibi gezicidir ve kısa sürede kaybolur.
Deri altı nodüller: Sert, ağrısız, hareket ettirilebilen, 0,5-2 cm çapında nodüllerdir.
Sıklıkla dirsek, diz, bilek gibi eklemlerin ekstansör yüzeylerinde ve oksipital bölgede görülür.
Nodüllerin üzerindeki deride renk değişikliği olmaz ve kaybolması haftalarca sürebilir.
Minör Bulgular
Ateş: 38.5 0C üzerindedir ve genellikle 1 hafta sürer.
Artralji: Bir veya daha fazla eklemde ağrı ve hareket kısıtlılığı olmasıdır.
Akut faz reaktanlarında artış: Eritrosit sedimantasyon hızı ve CRP gibi akut faz
reaktanları yükselmiştir.
PR aralığının uzaması: EKG’de saptanır ve nonspesifik bir bulgudur. Hastada kardit
gelişmişse PR aralığının uzaması minör bulgu olarak kabul edilmez.
Destekleyici bulgular
Destekleyici bulgular streptokok enfeksiyonu geçirildiğinin kanıtlanmasını sağlar.
Boğaz kültüründe A grubu streptokok saptanması, streptokok antijen testinin pozitif olması ve
streptokok antikor titresinin (ASO) yükselmiş olmasıdır.
Tanı
Tanı Jones kriterlerine göre konur. Jones kriterlerine göre 2 majör bulgu ya da 2 minör
1 majör bulgu yanında streptokok enfeksiyonu geçirildiğinin saptanması ile konur.
Tekrarlayan atak söz konusu ise 1 majör veya birkaç minör ölçütle birlikte streptokok
enfeksiyonu geçirildiğinin kanıtı bulunmalıdır.
Tedavi
Tedavi antibiyotik tedavisi, antienflamatuar tedavi ve hastanın istirahatinin
sağlanmasından oluşur.
Antibiyotik Tedavisi (Birincil koruma): Hekimin önerisi doğrultusunda aşağıdaki
tedavi şemalarından birisi uygulanır.

Benzatin Penisilin G; 27 kg’ın altındaki çocuklarda 600.000 ünite, tek doz, IM
27 kg’ın üstündeki çocuklarda 1.200.000 ünite, tek doz, IM


Penisilin V; 3x250 mg/gün, 10 gün süreyle, ağızdan
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Eritromisin; penisilin alerjisi olanlarda 20-40 mg/kg/gün, 2-4 doz, ağızdan

Antienflamatuar tedavi: Amaç semptomların kontrol altına alınmasıdır. Artriti olan
hastalarda aspirin, karditi olan hastalarda kortikosteroid kullanımı önerilir.
İstirahat: Artrit varlığında 2 hafta yatak içi, 2 hafta ev istirahati, kardit varlığında ise
3 hafta yatak içi, 2-3 ay ev istirahati önerilir.
İkincil Korunma Tedavisi: Kardit geçiren ve kapak tutulumu olan hastalarda ömür
boyu, kardit geçiren ancak kalıcı sekel kalmayan ve kapak sorunu düzelen hastalarda 10 yıl
sonrasına veya 25 yaşına kadar, kardit geçirmeyen çocuklarda son ataktan 5 yıl sonrasına
veya 21 yaşına kadar antibiyotik tedavisi uygulanır. İkincil korumada kullanılacak ilaçlar ve
dozları yukarıda antibiyotik tedavisinde belirtildiği gibidir. Genellikle benzatin penisili G
tercih edilir ve 21 günde bir kilograma göre uygulanır. Penisilin V ya da eritromisin
kullanılacaksa ağızdan hergün alınması gerekmektedir.
Hemşirelik Bakımı


Çocuğun yaşam bulguları (ateş, nabız, solunum) yakından takip edilir.


Ateşin yüksek olduğu dönemde ılık uygulama yapılır, hekim önerisi
doğrultusunda antipretik verilir.


Aldığı-çıkardığı ve ödem takibi yapılır.


Kardit ve kalp yetmezliği gelişen çocuklarda oksijen desteği sağlanır ve
solunumunu rahatlatacak yarı fawler pozisyon verilir.

Eklem ağrısı olduğu dönemlerde ağrıyı arttırmamak amacıyla çocuk yatak
içinde desteklenerek, yavaşça hareket ettirilir.

Çocuğun tedavisinde yer alan ilaçlar zamanında uygulanır. İlaçların yan etkileri
açısından çocuk takip edilir.

Özellikle steroidlerin yan etkileri arasında yer alan ödem, kan basıncında
yükselme, kan şekerinin yükselmesi, enfeksiyona yatkınlık, büyümede yavaşlama, iştah ve
tartı artışı, aydede yüz, mide asiditesinin artması, kalsiyum emiliminde azalmaya bağlı kemik
sorunları, yorgunluk, huzursuzluk, ajitasyon vb. konusunda uyanık olunmalıdır. Yan etkileri
kontrol altında tutmak için kan şekeri, tansiyon, ödem, kilo ve büyüme takibi yapılmalıdır.
Hekim istemi konusunda çocuğun mide koruyucu ilaç alması sağlanmalıdır.

Hastalığın aktif döneminde çocuk yatak istirahatine alınır. İstirahatin önemi ve
süresi hakkında çocuk ve aileye bilgi verilir.

Yatak istirahati döneminde çocuğu yormayacak aktiviteler (kitap okuma, yatak
içinde oynanan oyunlar vb.) planlanır.
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Anaflaktik reaksiyon gelişme riski nedeniyle penisilin uygulamasının
hastanede yapılması gerektiği anlatılır.

Korenin geçici olduğu çocuğa ve ailesine anlatılmalıdır. İstemsiz hareketleri
azaltmak amacıyla çocuk stresli uyaranlardan uzak tutulur. Kore görülen çocuklar
düşmelerden ve travmalardan korunmalıdır. Aspirasyon riskini önlemek için beslenme
dikkatli ve yavaş yapılmalıdır.

Aile ikincil korunma tedavisi, enfeksiyonlardan korunma ve kalabalık
ortamlarda bulunmama konusunda bilgilendirilir.
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Uygulama Soruları
1)

Doğumsal kalp hastalığı olan çocuğun hemşirelik bakımını açıklayınız.

2)

Hipoksik hecmede uygulanması gereken girişimleri sırasıyla açıklayınız.

3)
Akut romatizmal ateşte uygulanması gereken hemşirelik bakımını ve aile
eğitimini tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde doğumsal kalp hastalıkları ve çocukluk çağında görülen kalbi olumsuz
etkileyen bir hastalık olan akut romatizmal ateş hakkında teorik bilgi ve bu hastalıkların
hemşirelik bakımına ilişkin uygulama alanında kullanılacak bilgiler verilmiştir.
Doğumsal kalp hastalıklarının kavranmasını kolaylaştırmak amacıyla kalbin
anatomisi, fetal-neonatal dolaşım, tanılama ve etyolojide rol oynayan faktörlerden
bahsedilmiştir. Doğumsal kalp hastalıkları pulmoner kan akımını arttıran, pulmoner kan
akımını azaltan, daralmaya yol açan ve kan akımının karıştığı defektler olmak üzere dört
grupta ele alınmıştır. Gruplarda yer alan hastalıkların tanımı, belirti-bulguları ve tedavi
yöntemlerine değinilmiştir. Özellikle siyanozlu kalp hastalıklarından fallot tetralojisinde
görülen ve acil müdahale gerektiren hipoksik hecmeye, hecmenin görülmesine neden olan
durumlara ve sırasıyla yapılması gereken girişimlere yer verilmiştir. Doğumsal kalp
hastalıklarının hemşirelik bakımı benzerlik göstermesi nedeniyle ameliyat öncesi hemşirelik
bakımı, ameliyat sonrası hemşirelik bakımı ve izlem basamakları başlıkları altında tüm
hastalıklar için ortak olarak yazılmıştır.
Edinsel kalp hastalıkları kapsamında yer alan ve kalbi etkileyen bir hastalık olan akut
romatizmal ateşin belirti-bulguları, tanı kriterleri (Jones kriterleri), hemşirelik bakımı, birincil
ve ikincil korunmaya yönelik girişimler ve aile eğitimine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi Fallot tetralojisine ilişkin 4 yapısal bozukluktan biri

a)

Ata binen aorta

b)

Pulmoner atrezi

c)

Aortanın sağa pozisyonu

d)

Sağ ventrikül hipertrofisi

e)

Ventriküler septal defekt

2)
Hipoksik nöbet geçiren oyun çağı dönemindeki bir çocuğa aşağıdaki
pozisyonlardan hangisi verilir?
a)

Diz-göğüs

b)

Sol lateral

c)

Fawler

d)

Çömelme

e)

Supine

3)
Aşağıdakilerden hangisi doğumsal kalp hastalıkları sınıflandırmasına göre
“pulmoner kan akımını azaltan defektler” arasında yer alır?
a)

Patent Duktus Arteriozus (PDA)

b)

Aort Koarktasyonu

c)

Triküspit Atrezisi

d)

Trunkus Arteriozus

e)

Total Pulmoner Venöz Drenaj Anomalisi
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4)

Aşağıdakilerden hangisi akut romatizmal ateşin majör bulgularındandır?

a)

Ateş

b)

Poliartrit

c)

PR aralığının uzaması

d)

Sedimantasyon hızında artış

e)

Boğaz kültüründe A grubu streptokok saptanması

5)
Doğumsal kalp hastalığı olan bir çocuğun hemşirelik bakımına ilişkin verilen
bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)

Endokardit riski nedeniyle dental hijyen hakkında bilgi verilmelidir.

b)

Siyanotik kalp hastalığı olan çocuklarda ilave Fe desteği sağlanmalıdır.

c)

Monitörün ayarları çocuğu yaşına ve geçirdiği operasyona göre ayarlanır.

d)
olmalıdır.

Büyüme-gelişmesi takip edilir, normal büyüme için tartı artışı ˃60 g/gün

e)
Çocuk tedavisinde digoksin varsa amaeliyattan 24 saat önce kesilmesi
konusunda aile bilgilendirilir.
6)
Doğumsal kalp hastalığı nedeniyle açık kalp ameliyatı geçiren bir çocuk hangi
koşullar sağlandığında yoğun bakımdan servise transfer edilebilir. Yazınız.
7)
8)
yazınız?

Akut romatizmal ateş tanısının nasıl konduğunu açıklayınız.
Hipoksik (anoksik) nöbet sırasında yapılması gereken girişimleri sırasıyla

9)

Büyük Arterlerin Transpozisyonunu tanımlayarak klinik bulgularını yazınız?

10)

Einsenmenger Sendromunu tanımlayınız?

Cevaplar: 1) b 2) d 3) c 4) b 5) d
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7. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN SOLUNUM SİSTEMİ İLE İLGİLİ
SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI 



Bu bölüm, Doç. Dr. Duygu Gözen tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. Çocuklarda Sık Görülen Solunum Sistemi ile İlgili Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
7.1. Çocuklarda Solunum Sisteminin Tanım ve Değerlendirmesi
7.1.1. Solunuma İlişkin Kavramlar ve Tanımları
7.1.2. Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
7.1.3. Solunum Ssleri ve Tiplerinin Değerlendirmesi
7.1.4. Solunum Hastalıklarında Görülen Diğer Belirti-Bulgular
7.2.Ani Bebek Ölümü Sendromu
7.2.1. Tanımı ve Epidemiyolojisi
7.2.2. Risk Faktörleri ve Belirtiler
7.2.3. Tanı ve Tedavisi
7.2.4. Hemşirelik Bakımı
7.3. Çocuklarda Sık Görülen Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
7.3.1. Otitis Media
7.3.1.1.Tanım
7.3.1.2. Belirtiler
7.3.1.3 Tanı-Tedavi
7.3.1.4 Hemşirelik Bakımı
7.3.2. Akut Farenjit
7.3.2.1.Tanım
7.3.2.2. Belirtiler
7.3.2.3 Tanı-Tedavi
7.3.2.4 Hemşirelik Bakımı
7.3.3. Tonsilit
7.3.3.1.Tanım
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7.3.3.2. Belirtiler
7.3.3.3 Tanı-Tedavi
7.3.3.4 Hemşirelik Bakımı
7.3.4. Adenoidit, Adenoit Vejetasyon
7.3.4.1.Tanım
7.3.4.2. Belirtiler
7.3.4.3 Tanı-Tedavi
7.3.4.4 Hemşirelik Bakımı
7.4. Çocuklarda Sık Görülen Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Hastalıkları
7.4.1. Pnömoni
7.4.4.1.Tanım
7.4.4.2. Belirtiler
7.4.4.3 Tanı-Tedavi
7.4.4.4 Hemşirelik Bakımı
7.4.2. Bronşial Astım
7.4.2.1.Tanım
7.4.2.2. Belirtiler
7.4.2.3 Tanı-Tedavi
7.4.2.4 Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
nelerdir?

Çocuklarda solunum sisteminin değerlendirmesine ilişkin sorulabilecek sorular

2)
nelerdir?

Çocuklarda solunum sisteminin değerlendirmesinde inceleyeceğiniz özellikler

3)

Ani bebek ölümü sendromu nedir, risk faktörleri ve önlemleri nelerdir?

4)
Çocuklarda sık görülen üst solunum yolu enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı
uygulamaları nelerdir? Düşününüz.
5)
Çocuklarda sık görülen alt solunum yolu enfeksiyonları ve hemşirelik bakımı
uygulamaları nelerdir? Düşününüz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Solunum sistemi
değerlendirmesi

Çocuklarda solunum
sistemine ilişkin fiziksel
ve fizyolojik özellikleri
değerlendirebilmek

Okuyarak/Uygulayarak

Ani Bebek Ölümü
Sendromu

Ani Bebek Ölümü
Sendromu ve aileye
yaklaşımı bilmek

Çocuklarda sık görülen
üst solunum yolu
enfeksiyonları

Çocuklarda sık görülen üst
solunum yolu
enfeksiyonları ve
hemşirelik bakımını
bilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Çocuklarda sık görülen
alt solunum yolu
enfeksiyonları

Çocuklarda sık görülen alt
solunum yolu
enfeksiyonları ve
hemşirelik bakımını
bilmek

Okuyarak/Araştırarak/
Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak/
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Solunum



İnspeksiyon



Palpasyon



Öykü



Burun



Ağız



Apne



Dispne



Hipoksi
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Giriş
Solunum sistemi; insan vücudunun gaz alışverişini, oksijenin vücuda alınması ve
karbondioksitin atılması gibi hayati fonksiyonunu yerine getiren sistemdir. Bu sistem; burun,
ağız, farenks, larenks, trakea, bronşlar, bronşioller ve alveollerden oluşur. Çocuklarda henüz
lenf sistemi gelişimini tamamlamadığından solunum yoluna ilişkin en sık görülen hastalıklar
solunum sisteminin enfeksiyonlarıdır. Solunum sistemi enfeksiyonları genellikle bağlı olduğu
anatomik bölgeye göre ya da etkene göre tanımlanır. Ancak diğer sistem ve organları da
etkileyebilmektedir. Enfeksiyonlar, solunum sisteminin mukozal yapısı nedeniyle önlem
alınmadığında sıklıkla yayılma eğilimindedir.
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7. Çocuklarda Sık Görülen Solunum Sistemi ile İlgili Sorunlar ve
Hemşirelik Bakımı
Solunum sistemi hastalıklarının çoğu küçük çocuklarda görülür ve sık görülmekle
birlikte bulgular genellikle hafif ve orta düzeyde şiddetlidir. Bu yüzden erken tedaviye kısa
sürede cevap alınır ve genellikle çocuklar evde tedavi edilebilir. Ancak astım ya da kistik
fibröz gibi hastalıklara bağlı ortaya çıkan kronik solunum sistemi hastalıkları çocuğun
büyüme-gelişmesini olumsuz etkiler. Solunum sisteminin gelişimi 12 yaşına kadar devam
eder. Solunum sistemi hastalıkları genellikle üst solunum yolu (burun, farenks, larenks) ve alt
solunum yolu (trekea, bronş, akciğerler) olmak üzere iki bölümde gruplandırılarak incelenir.

7.1. Çocuklarda Solunum Sisteminin Tanım ve Değerlendirmesi
Solunum, yaşam için gerekli kimyasal enerji olan atmosferdeki oksijeni ağız ve burun
yardımıyla alınarak alveollere gönderilmesi (ventilasyon), ordan kana geçerek (diffüzyon),
daha sonrada dokulara taşınması (perfüzyon) ve kanda olumuş karbondioksiti dışarı atarak
yaşamın devamlılığını sağlanmak için gerçekleşen fizyolojik bir süreçtir.

7.1.1. Solunuma İlişkin Kavramlar ve Tanımları
Normal solunum için santral sinir sistemi, solunum kasları, havayolları, alveolllerin ve
dolaşımın birlikte uyum içinde çalışması gerekir. Bu sistemde gelişebilecek her hangi bir
sorun solunum yetersizliğine sebep olur ve solunum sağlanamadığı takdirde beyin
hücrelerinde oksijensizliğe bağlı geri dönüşümü olmayan yıkım oluşur.
İnsan vücudunun hücreleri yaşamnı sürdürmek için oksijene gereksinim duyarlar.
Solunum sistemi vücut hücrelerinin oksijenlenmesinden, beyin ise soluk alıp verme ritminin
düzenlenmesinden sorumludur. Gaz alışverişinin durması ya da duraklaması; vücudun
canlılığını yitirmesine, metabolik sorunlara ve doku yıkımına neden olur.

7.1.2. Solunum Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi
Solunum fonksiyonlarının değerlendirmesinde inspeksiyon, palpasyon ve oskültasyon
muayene yöntemleri kullanılır. Ayrıca bazı tanı yöntemleri de (X-Ray, Solunum fonksiyon
testleri, laboratuvar tetkikleri) hastalık bulgularının, etkenlerin ve lokalizasyonunun
belirlenmesinde kullanılmaktadır.
İnspeksiyon: İnspeksiyonda çocuğun solunum fonksiyonunu değerlendirilecek
bölgeye (burun, boğaz, göğüs) göre şekil, boy, simetri ve solunum hareketlerinin gözlemi
yapılır. Ayrıca çocuk solunum hızı, rahatlığı, derinliği, anormal solunum sesleri, siyanoz,
öksürük, çomak parmak gibi yönlerden değerlendirilir. Yaklaşık 7 yaşa kadar çocukların
solunumunda göğüs hareketlerine karın da eşlik eder, bu normal fizyolojik bir durumdur.
Aşağıda solunum siteminin inspeksiyonuna ilişkin sık görülebilecek bazı tanı ve
bulgulara yer verilmiştir.
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Fıçı göğüs: Göğüs ön arka çapının genişleyerek, yuvarlak-oval bir görünüm aldığı
göğüs şeklidir. Astım, kistik fibröz, kronik pulmoner anfizem de zorlu solunuma bağlı gelişir.
Yenidoğanda fizyolojik görünüm kabul edilir ve yaklaşık 6 aya kadar bebeklerde fıçı göğüs
görünümü mevcuttur.
Pektus karinatum; Raşitizm, konjenital kalp hastalıkları ve konjenital anomali olarak
ortaya çıkan bu bulguda çocuğun göğsü sternum bölgesinde kuş göğsüne benzer şekilde dışarı
doğru çıkmış göğüs duvarı şeklinde gözlemlenmektedir.
Pektus excavatum; Konjenital anomali olarak ortaya çıkan bu bulguda pektus
karinatumun aksine göğüs duvarında içe doğru çöküklük meydana gelmiştir. Halk arasında bu
göğüs şekli kunduracı göğsü olarak adlandırılır.
İnspirasyon: Soluk alma inspirasyon olarak adlandırılır. İnspirasyonda göğüz ve
akciğerler hava ile dolar, göğüs ön arka çapı genişler, toraksın hacmi artar ve diyafram aşağı
doğru hareket eder.
Ekspirasyon: Ekspirasyon soluğun dışarı atılması fazıdır. İnspirasyonun aksine göğüs
çapı havanın boşaltılmasıyla küçülür, toraks hacmi azalır ve diyafram yukarı doğru hareket
eder.
Solunum sayısının inspeksiyonu: Normal fizyolojik solunumsayısı yenidoğanda
dakikada 30-60; 1-12 ay arasındaki süt çocuklarında dakikada 25-35; 2-6 yaş arasındaki
çocuklarda dakikada 20-30; 6-12 yaş arasındaki çocuklarda dakikada 18-26 ve adolesanlarda
yetişkine benzer şekilde dakikada 12-20’dir.
Normal sağlıklı bir bireyde solunum nabız oranı ¼’dür. Yani kişi nabzının dörtte biri
kadar soluk alıp verir. Sağlıklı bireyin solunumu eforsuz ve sessizdir, uyku ve istirahat
durumunda solunum sayısında yavaşlama olurken egzersiz, enfeksiyon ve ateşli hastalıklarda
solunum sayısında artma görülür.
Palpasyon: El ile muayene yöntemi olan palpasyonda muayeneyi yapan kişi ellerini
sırasıyla göğüse ve sırta yerleştirerek çocuktan ses titreşimi çok olan kelimeleri (Kırkbir,
onbir) söylemesini ister. Eliyle göğüs duvarındaki titreşimi hissetmeye çalışır. Titreşimde
artma; pnömoni, atelektazi ve tüberkükozda görülürken, azalma; bronşial tıkanıklık,
amfizem, astım ve pnömotoraks gibi solunumun güçleştiği hastalıklarda görülür. Palpasyon
yöntemiyle şişlik, hassasiyet, sertlik, lenf nodülleri, meme dokusu, klavikula ve kostalar da
kontrol edilir.

7.1.3. Solunum Sesleri ve Tiplerinin Değerlendirmesi
Aşağıda bazı hastalıklara bağlı olarak sıklıkla ortaya çıkabilecek solunum ses ve
tiplerine ilişkin bulgular ve bu blguların gözlemlendiği hastalıklara yer verilmiştir.
Öpne; normal solunum, eforsuz, sessiz, yaşa uyan normal sayıdaki solunum tipidir.
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Taşipne; solunum sayısının artmasıdır. Pnömoni, ateş, egzersiz durumunda ortaya
çıkar.
Bradipne; solunum sayısının azalmasıdır. Zehirlenme, beyin tümörü, sedatif alan
hastalarda görülür.
Apne; solunumun 20 saniyeden uzun süre durmasıdır. Prematüre bebeklerde sıklıkla
olmak üzere, pnömoni ve hipoglisemisi olan çocuklarda da görülebilir.
Hiperpne; solunum derinliğinin artmasıdır. Asidoz, alkaloz, ateş ve anemisi olan
çocuklarda görülür.
Hipopne; solunum derinliğinin azalmasıdır. Alkaloz-asidoz, diyafragmatik paralizide
görülen solunum tipidir.
Dispne; hava açlığı nedeniyle eforlu, yardımcı solunum kaslarının kullanıldığı
solunum tipidir. Larenjit, larenks ödemi, yabancı cisim aspirasyonu, bronşiolit, astım, akciğer
ödemi olan çocuklarda gözlemlenir.
Periyodik solunum; sıklıkla prematüre ve yenidoğanlarda görülen, 15-20 sn
ventilasyon dönemini takiben, 5-10 sn apne periyodlarının olması ile karakterize solunum
tipidir.
Cheyne stoke solunum; solunum derinliğinin değiştiği arka arkaya gelen hiperpne ve
apne nöbetleriyle karakterize ağır solunum problemidir. Metabolik sorunlar, kalp yetmezliği,
serebral travmada görülür.
Kusmaul solunum; yardımcı solunum kaslarının katılımı ile solunumun hem
derinliğinde, hem hızında artış olmasıdır. Metabolik asidoz ve egzersizde ortaya çıkar.
Stridor; inspirasyon sırasında işitilen ötme sesidir. Larenks ve trakeanın tıkanıklığına
bağlı olarak ortaya çıkar.
Wheezing; ekspirasyon sırasında duyulan hışıltı sesidir. Bronş ve bronşiollerin
daralması nedeniyle akciğer alveollerinden hava çıkışının zorlaşması sonucu astımın
karakteristik solunum tipi bulgusudur.
Solunum hastalıklarında X-Ray ile tanı yöntemleri belirlenebilecek bulgular:
Atelektazi: Akciğerin bir kısmının ya da akciğerlerden birinin tümüyle büzüşerek
yeterli genişleme yapamayıp fonksiyonunu yitirmesidir.
Amfizem: Alveollerin gerilip genişlemesiyle alveolleri birbirinden ayıran ince
duvarların yırtılması, akciğerlerin esnekliğini kaybetmesi sonucu solunum yetmezliği ile
karakterize kronik akciğer hastalığıdır.
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7.1.4. Solunum Hastalıklarında Görülen Diğer Belirti-Bulgular
Solunum sistem hastalıklarında ateş, febril konvülsiyon, göğüste çekilmeler, burun
kanadı solunum, öksürük, burun akıntısı, burun tıkanıklığı, siyanoz, kusma, ishal, boğaz
ağrısı, karın ağrısı, kulak ağrısı ve akıntısı, boyun lenf bezlerinde şişme, göğüs ağrısı, sırt ve
yan ağrısı gibi belirti-bulgular da görülebilir.

7.2. Ani
Sendrom:SIDS)

Bebek

Ölümü

Sendromu

(Sudden

Infant

Death

7.2.1. Tanımı ve Epidemiyolojisi
Ani bebek ölümü sendromu, sağlıklı bebeğin hiçbir hastalık belirtisi olmaksızın uyku
sırasında ani, beklenmedik ve nedeni açıklanamayan ölümüdür. Bu sendrom; %90 6 aydan
küçük bebeklerde, en sık 2-4 aylar arası bebeklerde görülür ve 2-3 aylarda pik yapar. Erkek
bebeklerde kız bebeklere göre üçte iki oranında daha fazla görülmektedir. Genellikle sonbahar
ve kış aylarında, ocak ayında daha sık görüldüğübildirilmektedir. Bu sendrom gece yarısı ile
sabah sekiz arası meydana gelir. Ebeveyn tarafından bebeğin akşam sağlıklı bir şekilde
yatırıldığı ve sabah yatağında ölü bulunduğu söylenir.

7.2.2. Risk Faktörleri ve Belirtiler
Ani bebek ölüm sendromuna eşlik eden risk faktörleri; preterm ve düşük doğum tartılı
yenidoğanlar, çoğul doğumlar, apgar puanı düşük ve MSS travması ya da gelişme eksikliği
olan yenidoğanların daha fazla riskli grupta olduğu bildirilmektedir. Bunun yanında anne
yaşının 20’nin altında olması, annenin anemi ve beslenme yetersizliğinin olması, sigara, alkol
ve ilaç bağımlılığının olması da rik faktörleri arasında sayılmaktadır. Üst solunum yolu
enfeksiyonları geçiren, prone pozisyonunda yatırılan, ağır giysiler giydirilen ve kundaklanana
bebeklerde daha sık görülmektedir. Ani bebek ölüm sendromunun kesin nedeni
bilinmemektedir. Ancak ölen bebeklerde saptanan sorunlar; hafif soğuk algınlığı, üst solunum
yolu enfeksiyonu, viral enfeksiyonlar, ısı artışı, ağır giysiler, örtüler, akciğer filmlerinde
yaygın infiltrasyon, ödem, toraksta peteşi, konjesyon ve enflamasyondur. Otopsiler
sonucunda %20 oranında herhangi bir neden belirlenebilmiştir.
Bebek bulunduğunda başında çarşaf, battaniye olması ancak otopside boğulma
bulgusunun olmaması; bazen ağız etrafında kan damlacıkları içeren salgı, kusmuk, çarşaflarda
kan olması ancak otopside obstrüksiyon bulgusunun olmaması ve hava yolunun açık aolması
dikkat çekmektedir. Bebeğin dudak ve parmak uçlarında belirgin olmak üzere tüm vücudunda
siyanoz gözlenmekte, bedeninin soğuk ve hareketsiz olduğu, ölümden önce battaniye ve
çarşaflarını karıştırdıkları, pozisyon değiştirdikleri ve bezlerinin ıslak- dışkılı olduğu
belirlenmiştir.
Bu bebeklerin ortak özellikleri; ölmeden önceki sağlık muayenesinde sağlıklı,
genellikle fazla ağlamayan, huzurlu bebekler olmasıdır.
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7.2.3. Tanı ve Tedavisi
Tanıya yardımcı yöntem bulunmamaktadır. Tedavi ise hemen fark edilip hastaneye
ulaştırılırsa; kardiyo-pulmoner canlandırma, dik pozisyonda O2 tedavisi yapılması ve nedene
yönelik tedavi uygulanmasıdır. Ancak grişimler için genellikle geç kalındığı için başarı oranı
düşüktür.

7.2.4. Hemşirelik Bakımı
Aileye, bebeğin ölümü sonrasında deneyimli bir hemşire tarafından duygusal destek
olunmalı, bebek temizlenmeli, temiz battaniyeye sarılmalı, aile bireylerinin bebeği görme ve
dokunma isteğine izin verilmeli, aile suçlanmamalı, hemşire aileye ölümün kendi hataları
sonucu olmadığını açıklamalı, duygularını söylemesi için teşvik edilmeli, otopsi için izin
istenmeli, prosedürler anlatılmalı, ailenin soruları yanıtlanmalı, daha önce bebeği ölen
ailelerle tanışması sağlanmalı ve bebeğin öldüğü ortamın incelenmesi için aileden izin
istenmelidir.
Ani bebek ölüm sendromundan bebekleri korumak için öneri ve önlemler; hamilelikte
ve sonrasında zararlı alışkanlıklar bırakılmalı, evde sigara içilmemeli, bebeklere fazla ve sıkı
giysiler giydirilmemeli, bebekler enfeksiyonlardan korumak için anne sütüyle beslenmeli,
bebekler yumuşak yataklarda yatırılmamalı, sıcak ortamda yatırılmamalı, üstlerine fazla ve
kalın örtüler örtülmemeli, sert ve düz yatakta yatırılmalı, sırt üstü ya da yan yatırılmalı,
yatağın ayakucuna yakın yatırılmalı, battaniyeler yatak kenarına sıkıştırılmalıdır. Araştırma
sonuçları göre; anne sütü emme ile SIDS arasında ilişki bulunmamıştır, yalancı emzik
kullanan bebeklerde daha az SIDS görülmüştür, sigara içen anne ile aynı yatakta yatan
bebeklerde daha fazla SIDS görülmüştür, sırtüstü yatırma ile bebek ölümünde 2/3 azalma
olmuştur.

7.3. Çocuklarda Sık Görülen Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
Bu bölümde çocukluk dönemlerinde sık görülen üst solunum yolları enfeksiyonları ve
hemşirelik bakımına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

7.3.1. Otitis Media
7.3.1.1. Tanım
Orta kulak kavitesinin enflamasyonudur. Akut Otitis Media enflamasyon sonucu
ortaya çıkan akıntının tipine göre iki şekilde sınıflandırılır.
Effüzyonlu; Otitis medianın bu tipinde seröz, mükoid veya pürülan akıntı görülür.
Genellikle bakterin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarında doğrudan orta kulağa
bulaşır ve akut gelişir. Ancak tekrarlarsa kronik enfeksiyona dönüşebilmektedir.
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Effüzyonsuz; Otitis medianın bu tipinde akıntı şeffaf görünümde serözdür. Sıklıkla
viral üst solunum yolu enfeksiyonlarında dan sonra ya da allerjik nedenlerle östaki tıkanır ve
orta kulakta sıvı birikir. Otitis Media hastalık süresine göre üç şekilde sınıflandırılmaktadır:
Akut Otitis Media (AOM): Ani başlayarak maksimum 3 hafta sürer.
Subakut Otitis Media: Hastalık süresi 3 hafta-3 ay arasında ise subakut olarak
değerlendirilir.
Kronik Otitis Media (KOM): Hastalık 3 aydan daha fazla sürüyorsa kronik kaul edilir.
Otitis Mediaya neden olan etkenler sıklıkla virüsler, pnömokoklar, heamophilus
influenza, streptekoklar, stafilokoklardır.
Çocuklarda sık karşılaşılan Otitin görülme sıklığı incelendiğinde; ilk 1 yaşta
çocukların % 60’ının, ilk 3 yaşta çocukların % 80’inin en az bir kez Akut Otitis Media
(AOM) geçirdikleri bildirilmektedir.
Üç yaşın altında sık görülme nedenleri: Çocukların bağışıklık sisteminin iyi
gelişmemiş olması, beslenme hataları (bebeklerin düz yatar pozisyonda beslenmesi), östaki
borusunun kısa ve geniş olması, düz yatma alışkanlığı, kulağa yabancı cisim kaçma olasılığı,
kış aylarında sık üst solunum yolu enfeksiyonları geçirmeleri üç yaş altında hastalığın daha
sık görülmesine neden olmaktadır. Ayrıca tavşan dudak, kurt ağzı gibi anomalisi olan
bebeklerde de anomaliye bağlı üst solunum yollarında burun ve damak boşluğundaki açıklık
hastalığın sık görülmesinde bir diğer etkendir.

7.3.1.2. Belirtiler
Otitis media olan çocuklarda sıklıkla aşağıda yer alan belirtiler görülmektedir.


Yüksek ateş,



Huzursuzluk,



İştahsızlık,



Kulak ağrısı,



İşitmede azalma,



Akıntı,



Bulantı -kusma,



Kulakta dolgunluk,



Kulakta çalkantı hissi,
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Kulakta tıkanma ve çınlama,



Küçük bebeklerde kulağı çekiştirme ya da kulağını yastığa sürtme



Küçük bebeklerde kulak ağrısına bağlı ağlama,



Küçük bebeklerde fontonelde kabarıklık görülmektedir.

7.3.1.3. Tanı-Tedavi
Tanı; öykü, fizik değerlendirme ve otoskopik muayene ile tanı konulur. Otoskopla
muayenede otitis mediaya bağlı olarak timpanik membran kalınlaşmış, kabarıklık, perfore
olmuş görülebilir. Ayrıca pürülan akıntı, eritemli görünüm, zarda renk değişiklikleri ile tanı
konulur. Ayrıca otitis media enfeksiyonu olan çocuklarda tragus palpe edildiğinde çocuk ağrı
hissederek ağlar, huzursuzluk ve iritabilite gözlemlenir.
Normal sağlıklı kulak zarının otoskopla muayenesinde zar düz ve pembe mukoza
renginde görünüme sahiptir. Efüzyonlu, bakterilerin neden olduğu otitis mediada otoskopla
muayenede kulak zarı ödemli, koyu sarı-kahve renkte görünümdedir. Viral etkenlerin ya da
alerjinin neden olduğu efüzyonsuz otitis mediada ise otoskopla muayenede kulak zarı ödemli,
açık parlak kırmızı renk görünümdedir.
Tedavi: Otitis Medianın tedavisinde 10-14 gün süren antibiyotik tedavisi
uygulanmaktadır. Ayrıca tedaviye ek olarak antipiretik ve analjezikler verilmektedir.
Ortakulak havalanması bozulan çocuklarda cerrahi insizyon ve drenaj ile orta kulak
kavitesinin havalanması sağlanır. Sürekli tekrarlayan ve kronikleşen olgularda timpanoplasti
(sıvı drenajı için timpanik membrandan cerrahi insizyon sağlama) tüpleri yerleştirilir. Bu
tüpler, sıvı drenajı ve effüzyonun çözülmesi ile orta kulak havalanmasına izin verir. Kronik
otitis media tedavisinde amaç; işitme kaybı riskini azaltarak konuşmada gecikmeyi ortadan
kaldırmaktır. Sürekli tekrarlayan akut otitis media veya kronik otitis media olan çocukların
aileleri çocuğun işitme yönünden değerlendirilmesi için odyolog tarafından takibi yapılması
konusunda uyarılmalıdır.

7.3.1.4. Hemşirelik Bakımı
Otitis media olan çocuğun bakımında aşağıda verilen hemşirelik girişimleri uygulanır.


Bebek veya çocuğun bulgu-semptomları değerlendirilir



Oluşabilecek komplikasyonlar açısından gözlem ve değerlendirme yapılır



aileye dikkat etmesi gereken bakım ilkeleri konusunda bilgilendirilir.



bebeğe order edilen antibiyotik-analjezik uygulanır



Bebeğin; yumuşak-sulu gıdalarla beslenmesi önerilir
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Bebeğin dik pozisyonda beslenmesi gerektiği aileye bildirilmelidir.


Bebeğin ağrıyan kulak üzerine yatırılması böylece yer çekimi etkisi ile drenaj
sağlanması önemlidir

Çocuğun kulağına su kaçmasını önlemek için yüzme ve banyo sırasında kulak
tıkacı kullanılması aileye önerilir.

Büyük çocuklarda basıncın önlenmesi için suya dalmak amacıyla atlamaması
gerektiği bildirilmelidir.

Allerjik nedenlerle otitis media olan çocukklarda alerjik etkilerin çocuğun
çevresinden uzaklaştırılması gerektiği aileye söylenmelidir.


Timpanoplasti ameliyatı olan çocukların ameliyat sonrası eğitimi yapılmalıdır



Düzenli aralıklarla ateş takibi yapmalı,



İşitme kaybı açısından çocuk izlenmelidir


Üst solunum yolu enfeksiyonlarından korunması gerektiği konusundan aile
bilgilendirilmelidir.


Çocuğun ağrılı dönemlerde lokal kuru sıcak uygulama yapmalıdır.

7.3.2. Akut Farenjit
7.3.2.1.Tanım
Akut farenjit; farenksin akut enflamasyonudur. Çocukluk dönemimin yaygın
hastalıkları arasında yer alır. Hastalığın etkeni, virüs ve bakterilerdir. Genellikle A grubu beta
hemolitik streptokoklar hastalığın oluşumunda etkendir. Sıklıkla 4 -7 yaş arasında
görülmekte; burun tıkanıklığı, allerjik yapı ve üst solunum yolu enfeksiyonları farenjiti
tetiklemektedir. Akut Farenjit; etkene göre bakteriyel, viral ve streptekok farenjit olmak üzere
üç grupta sınıflandırılmaktadır.

7.3.2.2. Belirtiler
Farenjit belirtileri etkene göre değişiklikler gösterebilmektedir.
Viral farenjit: Ortalama 1-5 gün arasında sürer. Boğaz ağrısı, öksürük, iştahsızlık,
halsizlik, ses kısıklığı, boyun lenf bezlerinde şişme, yumuşak damak ile farenks arka
duvarında ülserasyon görülür.
Streptekoksik farenjit: Genelllikle iki yaştan küçük çocuklarda bulantı-kusma, burun
akıntısı, hafif ateş belirtileri ile seyreder. İki yaştan büyük çocuklarda ise baş ağrısı, karın
ağrısı, yüksek ateş, yutma güçlüğü, eritem, peteşi, hafif ödem, tonsiller şiş ve kırmızıdır.
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7.3.2.3. Tanı-Tedavi
Tanı; boğazın ispeksiyonu yeterli olmakla birlikte, boğaz kültürü alınması etkenin
belirlenebilmesi açısından önem taşır.
Tedavi; ağrıyı azaltması ve yutma güçlüğünü iyileştirilmesi amacıyla semptomatik
tedavi uygulanmaktadır. Antipiretik-analjeziklerin yanısıra eğer etken Streptekoklar ise
penisilin ile tedavisi önerilmektedir.

7.3.2.4. Hemşirelik Bakımı

Çocuğa bakım sağlayan birey ve hemşirenin verdiği bakımın kalitesi, çocuğun
iyileşme süresini kısaltır. Farenjitte bakım prensipleri aşağıda yer almıştır.


Etkeni belirlemek için boğaz kültürü alınır


Ağız hijyeni konusunda anlayabilecek yaşta ise çocuk değilse aile
bilgilendirilmelidir


Ateş yoksa yatak istirahati ile dinlenmesi sağlanmalıdır


Gargara ve atuşman ile mekanik olarak boğazın temizlenmesi ve çocuğun
rahatlaması sağlanır,


Beslenmede yumuşak sıvı gıdalar tercih edilir,



Reçete edilen analjezik, antibiyotik, antipiritik uygulamaları aileye öğretilir


Özelllikle antibiyotiklerin kullanım şekli dozu ve zaman aralıkları tedavinin
etkinliği açısından mutlaka aileye hatırlatılmalıdır.

Boğaz bölgesine ılık kompres uygulaması çocuğun yutkunma güçlüğü ve
ağrısını azaltacaktır


Mukozayı nemli tutmak için buhar uygulanır



Çocuk ve aileye beslenme hakkında eğitim verir.

7.3.3. Tonsilit
7.3.3.1.Tanım
Tonsiller (bademcik), farengeal kavitede yer alan lenfoid dokuların önemli bir
bölümüdür. Tonsillerin bağışıklık sistemindeki rolü önemli olup, görevi vücudu
enfeksiyonlara karşı korumada bariyer sağlamak ve antikor üretimini yapmaktır. Çocuğun
lenf sisteminin gelişimini tam olarak tamamlaması 10-12 yaşları bulmaktadır. Bu koruyucu
mekanizmagelişimini henüz tamamlamadığından çocuklarda henüz farenks duvarına doğru
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geri çekilmemiş, gözle görülebilir boyutta boğazın inspeksiyonunda hipertrofik
görünümdedir. Bu nedenle çocuklarda tonsillerin enfeksiyonu ve bunun sonucunda
hipertrofisi daha sık gözlemlenmektedir. Tonsiller lenf dokusunun enflamasyonuna tonsillit
denir.
Tonsillitin etkeni; %80 virüsler, %20 bakteriler (Agrubu Beta Hemolitik
Streptekoklar)’dır. Genellikle 3 yaş altındaki çocuklardaki tonsillite bakteriler neden olur.
Okul öncesi ve okul çocuklarında kalabalık ortam paylaşımı nedeniyle sık görülür. Ayrıca
akut farenjite 2 yaştan büyük çocuklarda tonsilitin de eşlik ettiği gözlemlenmektedir.

7.3.3.2. Belirtiler
Tonsilitte sık görülen belirtiler; yüksek ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı, tonsiller şişkırmızı, ödemden dolayı yutma güçlüğü, beslenmede zorluk, kusma, burun akıntısı, kuruluk
hissi ve halsizliktir.

7.3.3.3. Tanı-Tedavi
Tanı: İlk olarak boğazın fiziksel olarak yapısı ve görünümü incelenmelidir.
Viral tonsilitte tonsiller şiş ve kırmızı görünümde, bakteriyel tonsilitte ise üzerinde
beyaz-sarı renkli püy odaklarının olduğu şiş kırmızı görünümdedir. Boğaz inspeksiyonu
sonrasında boğaz kültürü alınarak etken mikroorganizma belirlenir ve tanı konulur.
Tedavisi: Virüsün neden olduğu enfeksiyonlarda tedavi semptomatiktir. Bu durumda
çocuğu rahatlatıcı, destekleyici tedavi uygulanmaktadır. Ödemli olan tonsilleri rahatlamak
için gargara, atuşman ve boğaz spreyleri uygulanabilir. Çocuğun ateşi ve ağrısını azaltmak
için antipiretik ve analjezikler kullanılmaktadır.
Bakterinin neden olduğu tonsillitin tedavisinde
penisillin/eritromisin türü antibiyotikler önerilmektedir.

ise

hekim

tarafından

Çok sık tonsilit geçiren çocuklarda akut romatizmal ateş, akut glomerulonefrit ve
miyokardit komplikasyonları gelişebilmektedir.
Cerrahi tedavi endikasyonları; sık tonsilit enfeksiyonu olan çocuklarda cerrahi tedavi
de önerilebilmektedir. Ancak cerrahi tedavi vücudun savunma mekanizması olan tonsillerin
alınmasını gerektirdiğinden sadece aşağıda yer alan endikasyonlar varsa uygulanır.

üremesi

Boğaz kültüründe yılda 3 kezden daha fazla A grubu beta hemolitik streptekok



ödemden dolayı nazal solunum yolunun tıkanması



Peritonsiller apse



Solunumu engelleyen beslenmeyi zorlaştıran düzeyde hipertrofik tonsiller
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Uykuda horlama ve apne olması (adenoit vejetasyon açısından da
değerlendirilmelidir) durumunda cerrahi tedavi endikedir.
Küçük çocuklarda kan kaybına daha fazla sebep olacağından ve 3 yaş altında
bakteriyel etkenlerden çok viral etkenler neden olduğundan, cerrahi tedavi 4 yaş üzerindeki
çocuklara uygulanabilir.

7.3.3.4. Hemşirelik Bakımı


Tonsilitte farenjitte geçerli olan hemşirelik bakım kriterleri uygulanır.



Antibiyotik tedavisine düzenli devam edilir,



Penisilin önerilen çocuklarda IM yöntemle uygulama yapılmaktadır



Antibiyotik kullanımından 2 hafta sonra boğaz kültürü tekrarlanır,



Atuşman ve gargara uygulamaları aileye öğretilebilir



Boyun bölgesine ılık kompres uygulanır.



Cerrahi tedavi uygulanan çocuklarda periopeatif hemşirelik bakımı verilir,



Tonsillektomi sonrası soğuk uygulama ve soğuk içecekler verilmesi kanamayı



Gazlı içecek verilmemelidir



Hidrasyonu sağlamak için iyileşene kadar sıvı ağırlıklı diyet uygulanır.

önler

7.3.4. Adenoidit, Adenoit Vejetasyon
7.3.4.1.Tanım
Adenoidit; posterior farenks duvarında ve üst kısmında bulunan lenfoid dokunun
enflamasyonudur. Adenoit vejetasyon ise; nazofarenksteki lenfoid adenoid dokunun
hipertrofisidir. Bu lenfoid dokunun hipertrofiye uğramasıyla havayollarında obstrüksiyon
oluşun ve burundan solunum güçleşir, çocuk ağızdan soluk alıp vermeye başlar.

7.3.4.2. Belirtiler
Belirti ve bulgular süt çocukluğu döneminde başlayabilir. Ağızdan soluma, rinit,
huzursuz uyku, öksürük, horlama, uykuda apne nöbetleri ve burun tıkanıklığını hissettiren
konuşma belirtileri görülür.
Bu belirti ve bulgular önlem alınmadığı takdirde çocuğun büyüme ve gelişmesini
yavaşlatır veya durdurabilir. Hastalığın ilerleyen seyrinde çocuğun solunumdaki güçlüğüne
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bağlı olarak yüzünde şekil değişikliği meydana gelebilir.Adenoid face olarak adlandırılan
görünümde üst dişler öne doğru çıkıntı yapar, ağız tam kapanmaz, burun küçük ve basık
görünüm alır. Hastalığına bağlı olarak gelişen komlikasyonlar arasında orta kulak iltihabı da
sık görülür.

7.3.4.3. Tanı-Tedavi
Tanı: KBB muayenesi ve X-ray filmi ile tanı konmaktadır. İki yaşın altındaki
çocuklarda adenoit el ile palpe edilebilir. İki yaşın üstündeki çocuklarda ise bronkoskoptan
yaralanılarak nazofarenks incelenerek tanı konmaktadır.
Tedavi: Semptomatiktir. Enfeksiyon varsa antibiyotik ile tedavi edilir. Eğer
endikasyon varsa adenoidektomi uygulanır.
Cerrahi tedavi endikasyonları;


Burun solunumunun olmaması,



Hava yollarında sürekli tıkanıklık,



Östaki borusunun tıkanıklığına bağlı akut veya kronik Otitis media,



Tıkanıklığa bağlı tekrarlayan rinit veya sinüzit,



Apne ve uykuda horlama varlığında adenoktomi yapılmalıdır.

7.3.4.4. Hemşirelik Bakımı
Hemşirelik bakımı ise tonsillitin hemşirelik bakımı ile aynıdır

7.4. Çocuklarda Sık Görülen Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları ve
Hastalıkları
Çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonları tedavisi geciktiğinde, sürekli olarak kirli
havaya ya da sigara dumanına maruz kaldıklarında, bazı doğumsal hastalıkların
komplikasyonu olarak ya da alerjik nedenlerle alt solunum yollarına ilişkin hastalıklar
meydana gelebilmektedir. Alt solunum yolunun hastalıklarında tedavi üst solunum yolunun
hastalıklarına göre daha zor olmakta ve uzun sürmektedir. Halen ülkemizde solunum yollerı
enfeksiyonlarına bağlı çocuk ölümleri ilk sırakarda yer almaktadır. Konunun bu bölümünde
en sık görülen alt solunum yolu enfeksiyonu pnömoni ve çoğu zaman alerjik nedenlerle
ortaya çıkan bronşial astıma yer verilmiştir.
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7.4.1. Pnömoni
7.4.4.1. Tanım
Pnömoni, akciğer parankima dokusunun akut enflamasyonudur. Hastalığa neden olan
etkene göre sınıflandırma yapıldığında; viral pnömoni ve bakteriyel pnömoni olarak ikiye
ayrılır. En sık görülen şekli, bakteriyel pnömonilerdir.En sık görülen bakteriyek pnömoniler
ve yaş grupları aşağıda verilmiştir
Staphilokoklara bağlı pnömoniler; sıklıkla 0-2 yaş arası, kış aylarında
Pnömokoklara bağlı pnömoniler; 0-4 yaşlar arasında, kış-ilkbahar aylarında
Streptekoklara bağlı pnömoniler; belirli bir yaş aralığı olmaksızın ancak daha çok
yaşlılarda görülür.
Hemafilus İnfluenzaya bağlı pnömoniler; ise 1 yaş altı bebeklerde ve kış ya da
ilkbahar döneminde daha yaygındır.
Mikroorganizmaların neden olduğu pnömoniler dışında küçük çocuklarda kaza
sonucu küçük cisimlerin aspirasyonuna bağlı olarak Aspirasyon Pnömonisi ve herhangi bir
etken belirlenemeksizin ortaya çıkan Mycoplazmal Pnömoni(Atipik) de çok sık görülmektedir.
Aspirasyon Pnömonisi amnion sıvısı, mekonyum, besin, beslenme, yabancı cisim gibi
nedenlerle meydana gelir. Yenidoğan ve prematüre bebekler özellikle sırt üstü yatırarak
beslendiklerinde besini aspire edebilirler. Özellikle 6 ay ile 4 yaş arasındaki çocuklarda küçük
motor gelişimin etkisiyle, yabancı cisimin burun yada ağızdan alınarak solunum sistemine
kaçması sonucu aspirasyon pnömonisi meydana gelmektedir. Küçük yabancı maddelerin
ağızlarından alınarak, bronşiallere inmesi ve burada enflamasyon yapması sonucu pnömoni
ortaya çıkar.
Pnömoni lezyonun bulunduğu bölgeye göre sınıflandırıldığında;
Lober Pnömoni; akciğerin bir ya da birkaç lobunun tutulumudur.
Lobüler Pnömoni; akciğerin loblarının ve lobüllerinin enflamasyonudur. İntertisiyel
Pnömoni; alveol duvarları, peribronşial ve interlobüler dokular etkilenmiştir.
Bronkopnömoni; yaygın lobüler ve intertisyel pnömoninin bir arada görüldüğü
pnömoni şeklidir. Bronkopnömoni ülkemizde çocuk ölümlerinin başında yer almaktadır.

7.4.4.2. Belirtiler
Pnömonide görülen genel belirti ve bulgular;


Ani başlayan öksürük,
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Ateş,



Üşüme, titreme,



Konvülsiyon,



Hızlı solunum,



Dispne,



Dinleme ve göğüste çekilme bulguları,



Taşikardi,



Sırt ve yan ağrısı,



Yenidoğanda besin alamama ve apnedir.

7.4.4.3. Tanı-Tedavi
Tanısında akciğer grafisi ve oskültasyonun yanısıra, balgam kültürü etkenin
belirlenmesi açısından önemlidir.


Pnömonin tedavisi semptomatiktir.


Etken balgam kültürü ile belirlenmiş ise antibiyotik (Penisilin, Ampisilin,
Eritromisin, Sefalosporin) tedavisi uygulanır.


Oksijen tedavisi uygulanır.

7.4.4.4. Hemşirelik Bakımı
Pnömoninin hemşirelik bakımında aşağıda belirlenen sorunlar doğrultusunda uygun
girişimler yapılmaktadır.
Solunumun tanılanması; fiziksel değerlendirme yapılarak inspeksiyon ve oskültasyon
yöntemiyle gerçekleştirilir. Cilt ve mukoz membranlar renk açısından değerlendirilir. Çocukta
ses kısıklığı, stridor, ırritabilite, öksürük belirtileri değerlendirirlerek kaydedilir.
Enerjinin korunması; hemşire çocuğun istirahat etmesini ve konuşmamasını sağlar.
Aileye ve çocuğa destekleyici bakım sağlayarak çocuğun endişesi azaltılırsa enerjisini
korumaya yardımcı olacaktır.
Hava yolu açıklığının sağlaması ve sürdürmesi; nem, buhar, postural drenaj, O2, derin
solunum egzersizleri, istirahat uygulayarak solunumunu kolaylaştırır. (Bkz Uygulamalar)
Dehidratasyonun önlenmesi; akut dönemde parenteral sıvı verilmesi, daha sonra oral
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sıvı almasının sağlanması önemlidir. Çocuğun aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılmalı ve sıvı
elektrolit dengesi açısından değerlendirilmelidir. Ayrıca laboratuvar sonuçlarının izlemini
yapmalıdır.
Acil girişime hazır olma; Solunumun obstrüksiyonu sonucu acil trakeostomi
gerekebileceğinden trakeostomi için gerekli malzemeler kullanıma hazır olmalıdır.
Beslenmenin sağlanması; çocuğun
sağlanmalıdır.

yüksek kalorili ve proteinli

beslenmesi

Çocuğun endişesinin azaltılması; çocuğun yanında bir yakınının olması, sevdiği bir
oyuncak, battaniye gibi evinde sıklıkla kulllandığı objelerin yanında bulunması sağlanmalıdır.
Ailenin bakıma katılması sağlanmalı, hastalık ve uygulanan tedavi hakkında eğitim
verilmelidir.

7.4.2. Bronşial Astım
7.4.2.1.Tanım
Bronşial astım; değişik uyaranlara tepki olarak gelişen, erken aşırı duyarlılık
reaksiyonu ile oluşan, nöbetler halinde gelen, reversibl, obstrüktif akciğer hastalığıdır. Tüm
dünyada çocukların en sık yakalandığı hastalıkların başında gelmektedir. Türkiye’de görülüş
sıklığı; %1,2- 2,3’dür.
Hastalığın etiyolojisinde; genetik etkenler (%75), yaş-cinsiyet (3-8 yaş, erkeklerde
daha fazla), enfeksiyonlar, ilaçlar, allerjenler, gıdalar ve katkı maddeleri, psikolojik faktörler,
soğuk hava (hava yolu ısısının azalması), aşırı egzersiz, boya kokuları, saç spreyleri,
parfümler, sigara dumanı, hava kirliliği, gastroesofagial reflü rol oynar.
Bronşial astmanın sınıflandırması; allerjik, nonallerjik ve mix olarak üçe ayrılır.
Allerjik; Duyarlılığı gösteren IgE antikorunun yükselmesi ile karakterize, çocukluk
çağında görülen allerjenik nedenlerle belirtilerin artış gösterdiği astım tipidir. IgE bronş
mukozasında aşırı duyarlılık reaksiyonu başlatır, deri testi pozitiftir.
Polenler, hayvan
tüyleri, ev tozları, dumanlar, mantarlar gibi dış etkenler önemli rol oynar.
Non allerjik; bakteriyal ve viral enfeksiyonlar, soğuk veya emosyonel durumlarla
oluşur.
Mix; her iki tipteki astımın birlikte oluşumunu gösteren broşial astımdır.
Fizyopatoloji; hava yolunda düz kasların kasılması ile bronşiollerin duvarında
meydana gelen iltehabi değişikler, ödeme, mukoza altı salgı bezlerinde sekresyonun artmasına
ve hava yollunun kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olur. Bunun sonucunda gaz
değişimi bozulur, soluk verme fazı uzar, wheezing ortaya çıkar. Bu durum solunum hızının
artmasına sebep olarak erken dönemde hipoksi ve ilerleyen dönemde de metabolik asidozu

222

başlatır.

7.4.2.2. Belirtiler
Bronşial astımının belirti ve bulguları aşağıda; nöbet öncesi, atak dönemi ve status
astmatikus nöbeti sırasında görülen belirtilere göre sınıflandırılarak verilmiştir.
Nöbet Öncesi:


Çene, boynun ön kısmı, göğüste lökalize kaşıntı ve



Öksürük nöbeti,



Burunda konjesyon, akıntı,



Hapşırma olur.

Atak döneminde;


Dispne,



Bronşlarda spazm,



Mukoza ödemi,



Tahriş edici, kaba, geceleri artan öksürük,



Sekresyonda artış,



Öksürükte tizleşme,



Yapışkan, açık saydam, köpüklü, inatçı balgam,



Taşipne,



Taşikardi,



Solunumun ekspiratuar fazında uzama,



Ekspirumda wheezing,



Solukluk,



Huzursuzluk,



Siyanoz,

Status astmatikus (ağır astım nöbeti),
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Dispnede artış,



Terleme,



Aşırı anksiyete,



Yardımcı solunum kaslarının kullanımı,



Siyanoz,



Konuşamama,



Hipoksi,



Şuursuzluk,



Ağrılı uyaranlara cevapsızlık görülebilir.

7.4.2.3. Tanı-Tedavi
Tanı: Öykü, ailede allerji durumu, astım varlığı, fizik muayene, akciğer ve sinüs
grafisi, akciğer fonksiyon testleri, kan testleri (IgE yüksek, PCO2 yüksek, PO2 düşük), deri
testleri ile allerjik olan etkenlerin belirlenmesi, egzersiz tolerans ve solunum fonksiyon
testlerinin değerlendirilmesi ile tanı konulmaktadır.
Fizik muayene bulguları;


Hafif, orta derece krizde bronşial raller görülür,



Ağır krizde göğüs sessizdir,



Kronik astımda göğüsün ön arka çapı artar



Ciltte atopik dermatit ve egzema belirtileri,



Kalp ve karın muayenesi genelde normal,



Kronik vakalarda oksijensizliğe bağlı çomak parmak,


görülebilir.

Tekrarlayan şiddetli ataklarda çocuklarda zayıflama, gelişme

geriliği

Laboratuar bulguları; tam kan sayımı, total IgE, lökositoz, kan gazları, hemoglobin
düzeyleri, balgamın mikroskopik muayenesi, kan, burun ve balgamda eozinofil tayini (%5
yüksek), dışkıda parazit varlığının araştırılması ve cilt allerji testleri yapılmalıdır.
Tedavi:
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Koruyucu tedavi; bronkospazma neden olan etkenlerden çocuğun uzak tutulması,
allerjik gıdaların diyetten çıkarılması gerekir.
İlaç tedavisi; amaç krizlerin denetlenmesi, bronkospazmın erken tedavi edilmesidir.
Aşağıda yer alan ilaçlar kullanım amaçları doğrultusunda uygulanmaktadır.


Kortikosteroidler; antienflamatuar etkileri nedeniyle kullanılır


Antihistaminikler; postnazal
bronkospazmı önlemek amacıyla kullanılır.

kullanılır.

akıntının

yarattığı

öksüğü

azaltmak

ve

Sedatifler; endişeyi azalmak ve solunum fonksiyonlarını rahatlatmak amacıyla


Bronkodilatatörler, mukolitikler, ekspektoranlar; bronkospazmı azaltmak ve
sekresyonrın çıkışını kolaylaştırmak amacıyla kullanılır.


Antbiyotikler; enfeksiyonun eşlik ettiği durumlarda kullanılır.


İmmunoterapi; allerjenlere karşı hastanın toleransını arttırmak amacıyla
uygulanan aşı tedavisidir. Maksimum doza ulaşana kadar her hafta, daha sonra dört hafta
aralarla en az 3 yıl devam edilir ve kesilir. Belirtiler tekrar ortaya çıktığında tedaviye tekrar
başlanabilmektedir.
Status astmatikusta tedavisi; nemlendirilmiş oksijen verilir, oksijen tedavisine karşın
halen siyanoz devam ediyor ve eğer bilinç kaybı gelişiyorsa entübasyon uygulanır.

7.4.2.4. Hemşirelik Bakımı
Hemşirelik girişimleri ve bakımında;


Çocuğun yeterli oksijen alması sağlanır,



Dispne ve nöbet şiddetini belirlemek için solunumu gözlenir ve kaydedilir,



Tıbbi tedavileri uygulanır,



Yeterli hidrasyonu sağlamak için bol sıvı verilir,



Aldığı-çıkarttığı ve kilo takibi yapılır,



Dehidratasyonu izlenir,



Çocuğun ateşi varsa düşürülmesi sağlanır


uygulanır.

Genel durum düzeldikten ve bronkodilatatör tedaviden sonra postral drenaj
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Aile eğitimi; aşağıdaki bilgileri kapsamalıdır.



Soğuk sıvı, yiyecek-içecekler verilmemesi,



Sık aralarla az miktarda beslenmesi



Aile içi sorunlar varsa psikolojik destek verilmesi



Hastalık, tanı, tedavi, ilaçlar krizin erken belirti-bulguları,



Krize neden olan allerjenlerden koruma,



Krizi başlatan allerjik yiyecekler,



Çocuğun enfeksiyonlu kişilerden uzak tutulması,



Solunum egzersizleri,



Normal günlük aktivitelere, spora kapasitesi oranında katılımı desteklenmesi,



Kendi kendine bakım,



Hastalık ve yaşam kalitesi,



Stresten uzak durulması,



Kriz başladığında acil ilaçların kullanımı


Ev tozu
bulundurulmaması

akarların

kontrolünde

odasında

gereksiz

eşya



Her gün toz alınması,



Yatak örtüleri, perdeler, yastık vb toz tumayan kumaştan olması



Kumaş eşyaların haftada bir 55-600c yıkanması,



Ev içi nem oranının %50 nin altında olması


Evde
bilgilendirilmelidir.

hayvan

beslenmemesi

gerektiği

hakkında

aile

ve

ve

bitki

çocuk
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Uygulamalar
2)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Oksijen uygulamaları ve postural drenaj uygulaması aşağıda yer alan kaynaklardan
okunmalıdır.
Savaşer, S., Yıldız, S., Gözen D., Balcı, S., Mutlu, B., Çağlar, S.(2009). Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı.
Yıldırım, F., Yılmaz, E.A., Alparslan Ö. (2013). Çocuklarda solunum sistemi
hastalıkları ve hemşirelik bakımı. İçinden: Conk, Z., Başbakkal, Z., Yılmaz, B.H., Bolışık, B.
(Edt), Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara; 359-386.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz çocukların solunum sistemi tanılamasına
ilişkin değerlendirmeniz gereken özellikleri düşününüz.
2)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz solunum sistemi hastalığı olan çocukların
solunum sistemi tanılamasında değerlendirilmesi gereken bulgular nelerdir, düşününüz.
3)
Uygulama alanında solunum sistemine ilişkin çocukların desteklenmesinde
kullanılan oksijen uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hemşirelik yaklaşımları nelerdir
düşününüz.
4)
Uygulama alanında solunum sistemi sorunu olan çocuklarda kullanılan postural
drenaj girişimi nasıl yapılmalıdır, nelere dikkat edilmelidir düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hemşirelik bakım uygulamalarının etkili yürütülebilmesinin ilk basamağı doğru
hemşirelik tanılarının geliştirilmesine bağlıdır. Solunum sistemi sorunu olan çocukların
hemşirelik tanılarının oluşturulmasında etkili fiziksel değerlendirme önemli rol oynamaktadır.
Bu bölümde çocukların solunum sistemine özgü fiziksel tanılamasının yanı sıra sık
karşılaşılan üst solunum yolu enfeksiyonları ve alt solunum yolu enfeksiyonlarına ilişkin
bilgiler verilmiştir.
Solunum sistemi enfeksiyonlarına bağlı çocuk ölümlerinin halen ölüm nedenleri
arasında ilk sıralarda yer aldığı bildirilmektedir. Bu nedenle solunum sistemi hastalıklarının
önlenmesi ve iyileştirilmesinde hemşirelik yaklaşımları önemlidir.
Bu bölümde çocukluk çağında sık görülen solunum sistemi hastalıklarına ilişkin
bilgiler ve bu hastalıkların bakımında dikkat edilecek özelliklere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Muayenede tragusa bastırıldığında çocukta ağrı nedeniyle huzursuzluk ve
iritabiliite görülmesi ile karakterize hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Akut tonsillit

b)

Akut epiglotit

c)

Akut folicularis

d)

Akut otitis media*

e)

Akut farenjit

2)

Nefes alırken güçlük oluşması ve ötmeye benzer bir ses işitilmesine ne denir?

a)

Apne

b)

Stridor*

c)

Taşipne

d)

Dispne

e)

Wheezing

3)
Allerjik Astım tanısı olan bir çocuğa ve ailesine, ev ortamının çocuğun
durumuna uygun hale getirilmesi konusunda vereceğiniz eğitimde, aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
a)

Odada çiçek ve hayvan bulundurulmamalıdır.

b)

Astımlı çocuklar için soğuk içecekler tercih edilmelidir.*

c)

Yastık, yatak örtüleri, toz tutmayan kumaşlardan olmalıdır.

d)

Odasında gereksiz mobilya, halı vb. eşya bulundurulmamalıdır.

e)

Hergün evdeki tozlar temizlenmeli ve tozdan uzak tutulmalıdır.
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4)
Akut otitis media olan çocuğa verilecek hemşirelik bakımında hatalı yaklaşımı
işaretleyiniz.
a)

Çocuğun istirahati sağlanmalıdır.

b)

Çocuk dik pozisyonda beslenmelidir

c)

Ağrılı dönemde yumuşak sıvı gıdalar verilmelidir.

d)

Ağrılı dönemde lokal kuru sıcak uygulama yararlıdır

e)

Çocuğun başı ağrımayan kulak üzerine çevrilerek yatırılmalıdır.*

5)
Çocuğun nefes vermesinin uzadığı ve bu sırada wheezing sesinin işitildiği
durum hangi hastalıkta görülür?
a)

Bronşial Astım*

b)

Otitis media

c)

Tonsilit

d)

Adenoidit

e)

Farenjit

6)
Hava açlığı nedeniyle eforlu, yardımcı solunum kaslarının kullanıldığı zorlu
solunum tipine ne ad verilir?
7)

Solunumun soluk alma inspirasyon fazında diyafragmanın hareketi nasıldır?

8)

Göğüs duvarının içe çökük olduğu konjenital anomali nedir?

9)

Normal yenidoğanda solunum sayısı dakikada kaçtır?

10)
Solunum derinliğinin değiştiği arka arkaya gelen hiperpne ve apne nöbetleriyle
karakterize ağır solunum problemine işaret eden solunum tipine ne ad verilir?

Cevaplar
1) d. Akut otitis media*, 2) b. Stridor*, 3) b. Astımlı çocuklar için soğuk içecekler
tercih edilmelidir., 4) e. Çocuğun başı ağrımayan kulak üzerine çevrilerek yatırılmalıdır., 5)
a. Bronşial astım, 6) Dispne, 7) Aşağı doğru, 8) Pektus excavatum, 9) 25-35, 10) Cheyne
stoke solunum
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8. ÇOCUKLARDA SIVI ELEKTROLİT DENGESİ, AKUT İSHAL VE
HEMŞİRELİK BAKIMI



*Bu bölüm Prof. Dr. Suzan Yıldız tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi, Akut İshal ve Hemşirelik Bakımına Giriş
8.1. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi
8.1.1. Vücut Sıvılarının Dağılımı
8.1.2. Vücut Sıvılarının Bileşimi
8.1.3. Su-Elektrolit Düzensizlikleri Nedenleri
8.1.4. Dehidratasyon
8.2. Akut İshal ve Hemşirelik Bakımı
8.2.1. Tanım
8.2.2. İshalde Risk Faktörleri
8.2.3. Bulaşma ve Etyoloji
8.2.4. İshalin Görülme Şekilleri
8.2.5. İshalde Belirti ve Bulgular
8.2.6. İshalli Çocuğun Tedavisi ve Beslenmesi
8.2.7. Sıvı Tedavisi
8.2.8. İshalli Çocuğun Genel Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Çocuklarda sıvı-elektrolit dengesi tanımı ve özelliklerine ilişkin sorulabilecek
sorular nelerdir? Düşününüz
2)

Suyun vücuttaki görevleri nelerdir? Düşününüz

3)

Suyun vücuda giriş ve çıkış yolları nelerdir? Açıklayınız.

4)

Suyun vücuttaki dağılımı nasıldır? Açıklayınız

5)

Vücut sıvılarının bileşimi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Düşününüz

6)
Küçük çocuklarda su ve elektrolit bozukluklarının yetişkinlere oranla daha
kolay oluşmasının nedenleri nelerdir? Düşününüz
7)

Dehidratasyon nedir? Nedenleri nelerdir? Açıklayınız

8)
Organizmadan kaybedilen su ve tuz miktarının tiplerine göre dehidratasyon
sınıflamasını ve özelliklerini nasıl açıklarsınız? Düşününüz
9)

Akut ishali ve risk faktörlerini nasıl tanımlarsınız?

10)

Akut ishal nedenlerini nasıl gruplarsınız? Düşününüz

11)

Akut ishal ve dehidratasyonun belirti ve bulguları nelerdir? Düşününüz

12)
Düşününüz

Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği (AŞTE) nedir?, bileşiminde hangi maddeler vardır?

13)

İshal derecesine göre tedavi ve beslenme planı nasıl olmalıdır? Düşününüz

14)

Sıvı tedavisi uygulaması nasıl olmalıdır? Düşününüz

15)

İshalli çocuğun genel hemşirelik bakımını nasıl planlarsınız? Açıklayınız
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Çocuklarda sıvıelektrolit dengesi tanımı
ve özellikleri

Çocuklarda sıvı-elektrolit
dengesi tanımını yapmak ve
özelliklerini
değerlendirebilmek

Suyun vücuttaki
görevleri

Suyun vücuttaki görevlerini
bilmek

Okuyarak / Araştırarak

Suyun vücuda giriş ve
çıkış yolları

Suyun vücuda giriş ve çıkış
yollarını bilmek

Okuyarak / Uygulayarak/
Araştırarak

Suyun vücuttaki dağılımı

Suyun vücuttaki dağılımını
bilmek

Okuyarak / Araştırarak

Vücut sıvılarının
bileşimi

Vücut sıvılarının bileşimini
değerlendirebilmek

Okuyarak / Araştırarak

Çocuklarda su-elektrolit
bozukluklarının kolay
oluşmasının nedenleri

Çocuklarda su-elektrolit
bozukluklarının kolay
oluşmasının nedenlerini
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

Dehidratasyon nedenleri

Dehidratasyon nedenlerini
bilmek

Okuyarak / Araştırarak

Tiplerine göre
dehidratasyon
sınıflaması ve özellikleri

Tiplerine göre dehidratasyon
sınıflamasını bilmek ve
özelliklerini
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

Akut ishal ve risk
faktörleri

Akut ishali ve risk
faktörlerini
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

Akut ishal nedenleri

Akut ishal nedenlerini bilmek

Okuyarak / Araştırarak

Akut ishal ve
dehidratasyonun belirti
ve bulguları

Akut ishal ve
dehidratasyonun belirti ve
bulgularını
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

Okuyarak / Uygulayarak/
Araştırarak
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Ağızdan Şeker Tuz
Eriyiği (AŞTE)

Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği
(AŞTE) tanımını ve
bileşimini bilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

İshal derecesine göre
tedavi ve beslenme

İshal derecesine göre tedavi
ve beslenme planını
değerlendirmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

Dehidratasyonda sıvı
tedavisi

Dehidratasyonda sıvı tedavisi
uygulamasını
değerlendirebilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak

İshalli çocuğun genel
hemşirelik bakımı

İshalli çocuğun genel
hemşirelik bakımını
planlayabilmek

Okuyarak /Uygulayarak/
Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Çocuk



Sıvı Elektrolit Dengesi



İntrasellüler Sıvı



Ekstrasellüler Sıvı



Plazma (intravasküler) Sıvı



İnterstisiyel (hücreler arası) Sıvı



Transsellüler Sıvı



Anyon



Katyon



Dehidratasyon



İzotonik/İzonatremik Dehidratasyon



Hipotonik/Hiponatremik Dehidratasyon



Hipertonik/Hipernatremik Dehidratasyon



Akut İshal



Hafif İshal



Orta Dereceli İshal



Ağır İshal



Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği (Oral Rehidratasyon Sıvısı)



Defisit Tedavisi



İdame Tedavisi



Vücut Yüzey Alanı



Hemşirelik Bakımı
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8. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi, Akut İshal ve Hemşirelik
Bakımına Giriş
Organizmada tüm metabolik olaylar sıvı bir ortamda oluşur. Çocuğun yaşı küçüldükçe
vücuttaki su oranı artar. 1 yaşın altındaki çocuklarda ekstrasellüler sıvı volümü daha fazladır.
Ekstrasellüler sıvı volümü yaş ilerledikçe azalır. Çocuklarda, özellikle küçük süt çocukluğu
döneminde su ve elektrolit bozuklukları yetişkinlere oranla daha kolay oluşur, ölümcül
sonuçlar doğurabilir.
Bölüm içinde; vücut sıvılarının dağılımı, vücut sıvılarının bileşimi, küçük süt
çocukluğu döneminde su ve elektrolit bozukluklarının yetişkinlere oranla daha kolay
oluşmasının nedenleri, akut ishal ve dehidratasyon tanımları, nedenleri, tipleri, belirti ve
bulguları, tedavileri, çocuğun beslenmesi, sıvı tedavisinin uygulanması ve genel hemşirelik
bakımı yer alacaktır.

8.1. Çocuklarda Sıvı Elektrolit Dengesi
Organizmada tüm metabolik olaylar sıvı bir ortamda oluşur. Yetişkinlerde vücut
ağırlığının yaklaşık %60’sı sudur. Bebeklerde bu oran daha fazladır. Miadında doğan bir
bebekte vücut ağırlığının %75-80’i, pretermlerde ise %85-90’ı sudur. 1 yaşındaki bir çocukta
vücut ağırlığının %64’ü, 2 yaşında bir çocukta ise %60’ı sudur, yani yetişkinlerdeki kadardır
(vücuttaki yağ dokusunun artması ile vücut suyunun azalması arasında bir ilişki vardır).
Vücut sıvılarının çoğunluğunu su oluşturur. Suyun vücuttaki görevleri;


Elektrolitlerin ve diğer maddelerin vücutta dağılımını sağlar.


Hücresel fonksiyonlar için gerekli maddeleri hücreye taşır ve artık ürünleri
hücreden uzaklaştırır.


Kan ürünlerini, enzimleri ve hormonları taşır.



Hücre içinde kimyasal reaksiyonlar için gerekli sıvı ortamı sağlar.



Normal vücut ısısının sürdürülmesine yardım eder.



Elektrolit ve proteinler için çözücü görevi yapar.

Su ve elektrolitler, vücuda alınan besinler ve içilen sıvılarla girer. İdrar, dışkı, deri ve
akciğerler yolu ile atılır. Hastalık durumunda; kusma, fistüller, kanama ve yaralar yoluyla da
su ve elektrolit kaybı oluşur. Hiç terleme olmadan deri ve akciğerler yoluyla devamlı su kaybı
(gizli terleme) vardır. Vücuttan atılan su ve elektrolitlerin miktarı; yaşa, eksiklik veya fazlalık
durumuna, metabolizmaya ve böbreklerin olgunlaşma düzeyine göre farklılık gösterir.
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8.1.1. Vücut Sıvılarının Dağılımı
Vücuttaki su hücre içi (intrasellüler) ve hücre dışı (ekstrasellüler) olmak üzere iki
temel bölüme ayrılır.
İntrasellüler Sıvı (İSS):Tüm vücut hücrelerinin içinde bulunur. Total vücut
ağırlığının %35-40’ını oluşturur.
Ekstrasellüler Sıvı (ESS): Total vücut ağırlığının %25’ini oluşturur ve 3 alt bölüme
ayrılır.
Plazma (intravasküler Sıvı): Damar içinde dolaşan kanın sıvı kısmıdır.
İnterstisiyel (hücreler arası) Sıvı: Hücrelerin çevresinde dolaşır. Lenf sıvısı da buna
dahildir.
Transsellüler Sıvı: Serebrospinal sıvı, eklem içi ve göz içi sıvıları, perikart, plevra ve
periton sıvıları ile sindirim bezlerinin sıvılarını içerir.
1 yaşın altındaki çocuklarda ekstrasellüler sıvı volümü daha fazladır. Ekstrasellüler
sıvı volümü yaş ilerledikçe azalır.

8.1.2. Vücut Sıvılarının Bileşimi
Vücut sıvılarının su dışındaki bölümü suda çözülmüş olan elektrolitlerden oluşur. Az
miktarda elektrolit olmayan maddeler de vardır. Elektrolitler suda çözündükleri zaman pozitif
(katyon) ve negatif (anyon) yüklü iyonlara ayrılır. İyonlar her iki sıvı kompartımanında da
bulunur, ancak konsantrasyonları farklı olmasına karşın her iki bölümde osmolalite (osmotik
olarak aktif partikül konsantrasyonu) eşittir. Hücre içi sıvıda fazla miktarda K, Mg ve PO4,
hücre dışı sıvıda da Na, Cl ve HCO3 iyonları bulunur (Tablo 1).
Tablo 1. Vücut Sıvılarında İyonların Yaklaşık Konsantrasyonları
İYON

Katyonlar
Sodyum (Na +)
Potasyum (K +)
Kalsiyum (Ca ++)
Magnezyum(Mg++
Anyonlar
Klor (Cl -)
Bikarbonat (HCO3–)
Fosfat (HPO4 -)
Sülfat (SO4 -)
Protein

Ekstrasellüler
Konsantrasyon
mEq/lt
140
5
5
2
152
101
25
1
9
16
152

İntrasellüler
Konsantrasyon
mEq/lt
10
150
1
40
200
2
12
110
16
60
200
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Vücuttaki sıvı bölmeleri arasında sıvı ve elektrolitlerin hareketi çeşitli mekanizmalar
aracılığı ile gerçekleşir. Bu mekanizmalar; ozmoz, ozmotik basınç, diffüzyon, kolloid ozmotik
basınç, filtrasyon, hidrostatik basınç ve aktif transporttur.
Organizmada hayati fonksiyonların devamı için; vücuda su dağılımının, hücre içi ve
hücre dışı bölümlerde iyon konsantrasyonlarının normal düzeylerde olması, bunların yanı sıra
asit-baz dengesinin de sabit tutulması gerekir. Asit baz dengesinin korunmasında kanda
bulunan tampon maddeler ve böbrek önemli rol oynar.
Vücutta sıvı dengesinin düzenlenmesinde; sinir sistemi (susama mekanizması),
endokrin sistem (antidiüretik hormon, aldesteron), renal sistem, gastrointestinal sistem, deri,
akciğerler rol alır.

8.1.3. Su-Elektrolit Düzensizlikleri Nedenleri
Çocuklarda, özellikle küçük süt çocukluğu döneminde su ve elektrolit bozuklukları
yetişkinlere oranla daha kolay oluşur. Nedenleri;

Yenidoğanda total vücut suyu vücut ağırlığının %80’nini oluşturur. Bu oran
yetişkinden %20 daha fazladır.

Bebeklerde ekstrasellüler sıvı volümü yetişkinden iki kat daha fazladır.
Ekstrasellüler sıvı intrasellüler sıvıdan daha kolay kaybedilir. Bu nedenle bebeklerde sıvı
dengesizliğinin etkileri daha çabuk görülür.

Bebeklerin ve küçük çocukların metabolizma hızı, yetişkinden 2-3 kat daha
fazladır. Metabolik hızın yüksekliği, atık ürünleri atmak için daha fazla sıvı alınmasını
gerektirir.

Çocuğun yaşı küçüldükçe total vücut ağırlığına oranla, total vücut yüzeyi daha
fazladır (geniştir). Bu nedenle çocuklarda deriden buharlaşma ile kayıplar için daha geniş bir
yüzey alanı vardır. Deriden hissedilmeyen sıvı kaybı olur.

Akciğer ve gastrointestinal sistemden olan kayıplar yetişkinlere oranla
çocuklarda daha fazladır.

Bebeklerin ve küçük çocukların böbrek fonksiyonları, yetişkinlere oranla
immatürdür. Buna bağlı olarak idrarı konsantre etme yetenekleri sınırlıdır. İmmatür böbrekler
sıvıyı vücuttan atamaz ya da etkili bir biçimde tutamaz.

Bebeklerde ve küçük çocuklarda tampon sistemler tam olgunlaşmamıştır. Bu
nedenle sıvı-elektrolit ve asit baz dengesizlikleri daha hızlı gelişir.

Çocuğun yaşı küçüldükçe gastrointestinel sistemin yüzey alanı, vücut
ağırlığına oranla daha fazladır. Bu durum, kusma ve özellikle diareye bağlı sıvı kayıplarının
artmasına ve vücut sıvısının hızla azalmasına neden olur.
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Küçük çocuklar sıvı gereksinimlerini karşılamak için diğer kişilere daha fazla
bağımlıdırlar. Onların sözel olmayan ifadelerine duyarlı bir yetişkinin varlığına gereksinimleri
vardır.

8.1.4. Dehidratasyon
Organizmadan su kaybını ifade eder. Su kaybı hiçbir zaman tek başına olmayıp tuz
kaybı ile birlikte olur. Hafif, orta, ağır dereceleri vardır.
Nedenleri: Kusma, ishal, çeşitli hastalıkların seyri sırasında görülen ateş, sıvı alımının
az olması, ciddi yanıklar, diyabet ketoasidozu, hiperventilasyon, vb.dir.
Sınıflandırılması: Dehidratasyon sınıflandırılması 2 şekilde yapılır.
1. Dehidratasyonun Ağırlık Derecesine Göre Sınıflandırma: Çocuğun kaybettiği
vücut ağırlığı oranına göre yapılan sınıflandırmadır. Bu sınıflandırmaya göre 3’e ayrılır.
Bunlar; hafif, orta ve ağır derecede dehidratasyondur.
Hafif derece dehidratasyonda ağırlık kaybı %5’in altındadır. Orta derece
dehidratasyonda ağırlık kaybı %6-10 arasında, ağır derecede dehidratasyonda ise ağırlık kaybı
kaybı %11 veya daha fazladır. Diğer bulgular Tablo 2’de verilmiştir.
2. Organizmadan Kaybedilen Su ve Tuz Miktarının Tiplerine Göre
Sınıflandırma: Bu sınıflandırmaya göre 3’e ayrılır. Bunlar; izotonik/izonatremik,
hipotonik/hiponatremik ve hipertonik/hipernatremik dehidratasyondur.
İzotonik/İzonatremik Dehidratasyon: Su ve sodyumun ekstrasellüler sıvıdan eşit
oranlarda kaybedilmesi ile ortaya çıkar. Kayıp ekstrasellüler (intravasküler) sıvıdandır.
Çocuklarda en sık rastlanan tip budur. Küçük çocukların akut ishalinde oluşan dehidratasyon
genellikle (%70) izotoniktir. Serum Na değeri ve ekstrasellüler sıvı ozmolaritesi değişmez.
İntrasellüler ve ekstrasellüler sıvı bölümleri arasında sıvı değişimi yoktur. Klinik olarak
ekstrasellüler sıvı volümü azalmasına bağlı belirtiler görülür. Ekstrasellüler sıvı ve
dolaşımdaki kan volümünün azalması sonucu hipovolemik şok ile çocuk kaybedilebilir.
Uygun ve yeterli tedavi ile 24 saat içinde düzelebilir.
Tablo 2: Dehidratasyon Belirti ve Bulguları
Dehidratasyon
Derecesine Göre

Laboratuvar

Bulgular
Ağırlık kaybı
Deri turgoru
Mukoza
Fontanel
Gözyaşı
Solunum
Nabız
Kan basıncı
Kapiller dolum
zamanı
İdrar

Hafif
%5 ve 
Normal
Nemli
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

Orta
%6-10
Hafif azalmış
Kuru
Çökük
Azalmış
Hızlı
Hızlı
Normal
Ortalama 2 sn

Ağır
%11 ve 
Azalmış
Çok kuru
Çok çökük
Yok
Hızlı,derin/ yüzeyel
Çok hızlı/zayıf
Düşük
> 3 sn
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Azalmış
<1020

Belirgin azalmış
>1030

Çok azalmış/yok
>1035

Süt Çocuğu

 Volüm
 Özgül ağırlık
Kan
 BUN
 pH
Genel durum

Normal
7.40-7.30
İyi, şuur açık

Yüksek
7.30-7.00
Şuur açık/letarjik

Çok yüksek
<7.10
Şuur bulanık/kapalı

Büyük Çocuk

Genel durum

Susuzluk hissi

Huzursuz/susuz

Soğuk cilt, siyanoz
hipotonik, soğuk ter,

Hipotonik/Hiponatremik Dehidratasyon: En az görülen (%5) dehidratasyon tipidir.
Sodyum kaybının su kaybından daha fazla olduğu dehidratasyon tipidir. Elektrolit kaybı,
yetersiz sıvı alımı, aşırı terleme ve diyare, oral veya intravenöz yolla uzun süre elektrolit
içermeyen sıvıların uygulanması sonucu görülür. Aşırı ADH salınımı, diyabet, yanıklar da
nedenleri arasındadır Ciddi diyaresi olan çocukların yaklaşık %10’unda gelişebilir. Bu tip
dehidratasyonda Na kaybı ekstrasellüler sıvıdan oluşur. Başlangıçta volüm ve ozmolarite
kaybı da ekstrasellüler sıvıdan oluşur.
Daha sonra iki bölüm arasındaki konsantrasyonu dengelemek için ozmolaritesi daha az
olan ekstrasellüler sıvı ozmolaritesi daha yüksek olan intrasellüler alana geçer. Ekstrasellüler
sıvının yer değiştirmesi sonucu kan volümü azalır. Çocuk hipovolemik şok yönünden risk
altında olur. Ayrıca suyun hücre içine girmesi sonucu serebral ödem gelişir.
Hipertonik/Hipernatremik Dehidratasyon: Su kaybının sodyum kaybından daha fazla
olduğu dehidratasyon tipidir. Çocuklarda en tehlikeli olan dehidratasyon tipidir. Ekstrasellüler
sıvının yoğunluğu artar ve ozmolaritesi yükselir. Sıvı dağılımını ve Na yoğunluğunu
dengelemek için intrasellüler sıvı, ekstrasellüler alana geçer.
Nedenleri; yutma güçlüğü, serebral travma sonucu susama hissinin kaybolması, küçük
çocukların ve komadaki çocukların yeterli su alamaması, dilüe edilmemiş mama hazırlığı,
sıcak çevre, yüksek ateş, yanıklar sonucu gelişebilir.
Bu tip dehidratasyonda hücre dışı sıvı hacminde azalma olabilir veya olmayabilir.
Klinik tabloda hücre içi sıvı azalması bulguları; aşırı susama hissi, irritabilite, şuur
bulanıklığı, reflekslerin canlılığı, konvülsiyonlar gibi MSS belirtileri ön plandadır.
Dehidratasyon Tedavisi: Dehidratasyonun tipine ve ağırlık düzeyine göre tedavi
planı yapılır. Hafif ve orta dehidratasyonda kusma yoksa oral yolla kayıplar yerine konur.
Ağır dehidratasyonda İV yolla sıvı ve elektrolitler yerine konulur. Rehidratasyonu sağlamak
için verilecek sıvı miktarı çocuğun günlük gereksinimlerini (sıvı ve elektrolit olarak)
karşılayacak, ayrıca kaybettiği su ve elektrolit miktarlarını yerine koyacak düzeyde
ayarlanmalıdır. Bu amaçla Ringer Laktatlı ve Glikozlu serumların yanısıra Fizyolojik serum
da kullanılmalıdır.
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8.2. Akut İshal ve Hemşirelik Bakımı
8.2.1. Tanım
Akut ishal; bağırsakta peristaltik hareketlerin artması, emilimin azalması ve/veya
bağırsağa salgılanan sıvının artması ve dışkı miktarının fazlalaşması sonucu günlük dışkı
sayısında artma ve dışkı kıvamının yumuşak sulu bir görünüm alması olarak tanımlanır.
Normal dışkı sayısı çocuğun yaşına ve aldığı besine göre değişiklik gösterir.
Yenidoğan günde ortalama 3-5 kez, süt çocuğu 2-4 kez defekasyon yapar. Genellikle günde
3’ten fazla sayıda, miktarca fazla sulu dışkılama ishal olarak kabul edilir. Sık dışkılama
kıvamı bozuk değilse ishal sayılmaz. Akut ishal en sık 0-5 yaş grubunda rastlanır, özellikle ilk
2 yaştaki çocuk ölümlerinin başında gelen bir hastalıktır.

8.2.2. İshalde Risk Faktörleri
Anne sütünün verilmemesi, ek besinlere geçiş, besinlerin hazırlanırken temizlik
kurallarına uyulmaması, evlerin akar su, uygun tuvalet drenajı gibi hijyenik koşullardan
yoksun olması, çocuğa bakan kişinin hijyen bilgisinin olmaması, malnütrisyona neden olan
dengesiz beslenme ishal oluşumunda risk faktörleridir.

8.2.3. Bulaşma ve Etyoloj
Etken hastaların dışkıları ve bu dışkı ile kontamine olmuş yiyecek ve içeceklerle
bulaşır. Bulaşma yolları; kirli eller, karasinek ve çöpler, sebze ve meyvelerin yıkanmadan
yenmesi, temiz olmayan suların içilmesi ve ishalli çocuğun dışkısıdır. Akut ishalin nedenleri 4
grupta toplanır. Bunlar;
Enfeksiyon Etkenleri: Sık görülen enfeksiyon etkenleri virüsler (rotavirüs,
adenovirüs, vb), bakteriler (E. coli, salmonella, shigella, V. Cholera, vb), protozoolar (G.
Lamblia, E. Histoliptica, vb), helmintler (askaris, oksiyur, vb), mantarlar (candida albicans,
vb) ve parenteral enfeksiyonlardır.
Besisel Nedenler: Bu nedenler arasında aşırı yeme, dengesiz beslenme (karbonhidrat
ve yağdan zengin beslenme), yeni eklenen besinlere tahammülsüzlük, anne sütünün kesilmesi,
laktoz intoleransı sayılabilir.
Toksik Nedenler: Besin zehirlenmeleri, farmakolojik ajanlar; demir preperatları,
laksatifler, antibiyotikler, ağır metallerle zehirlenme (arsenik, kurşun, civa, vb), bitki ve
mantar zehirlenmeleri, temizlik malzemeleriyle zehirlenme toksik nedenler arasında
sayılabilir.
Psikolojik Nedenler: Gerginlik, heyecan, yorgunluk sayılabilir.
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8.2.4. İshalin Görülme Şekilleri
İshal akut veya kronik olabilir. Akut ishal 3-7 gün sürer ve kendiliğinden iyileşir. Su
ve tuz kaybı karşılandığında ölüm tehlikesi yoktur. Akut ishalin 2-4 haftadan uzun sürmesi
kronik ishal olarak adlandırılır. Çoğu zaman sindirim ve emilim işlevindeki bozukluk sonucu
gelişir. Yapay beslenme, yakın zamanda veya geçirilmekte olan akut hastalıklar kronik ishalin
hazırlayıcı faktörleridir.

8.2.5. İshalde Belirti ve Bulgular
İshalli çocukta sıvı ve elektrolit kaybı olacağından dehidratasyon gelişir. İshalli
çocukta dehidratasyonun derecesine göre belirti ve bulgular Tablo 3’de verilmiştir.
Huzursuzluk, dalgınlık, susuzluk hissi, besinleri reddetme, ateş (37.5ᵒ üzerinde ateş),
dehidratasyon, dışkılamada değişikler, şuur bulanıklığı, konvülsiyon, idrar dansite ve
osmolalitesinde artış, metabolik asidoz, dışkıda enfeksiyon etkeninin bulunması bulguları
önemlidir.
Akut ishalde dışkı; sulu, yeşil veya açık sarı renkte, miktarca çok fazladır. İshal
ilerlediğinde ağrılı dışkılama ile birlikte dışkıda kan ve mukus belirir, dışkı miktarı azalır.
Tablo 3. Akut İshalde Belirti ve Bulgular
Bulgular

Hafif

Orta

Ağır

Ağırlık kaybı (ishalden
önceki tartı biliniyorsa)
Dışkı sayısı (gün)
Kusma
Deri turgoru
Ağız mukozası/dili
Fontanel
Gözyaşı
Solınum
Nabız
Ateş
İdrar miktarı

% 2.5’ den az

% 2.5-10

% 10’dan fazla

4’den az
Yok veya az
Normal
Normal
Normal
Var
Normal
Normal/alınamıyor
Var veya yok
Normal

Genel Durum

İyi, etrafla ilgili,
susuzluk hissi
normal/ var.

4-10
Az / orta derecede
Azalmış
Kuru
Çökük
Yok
Hızlı
Hızlı
Var veya yok
Azalmış, rengi
koyu
İyi değil, huzursuz/
letarjik, belirgin
susuzluk hissi

10’dan fazla
Çok sık
Çok azalmış
Çok kuru
Çok çökük
Yok
Hızlı,derin/ yüzeyel
Çok hızlı/zayıf
Var veya yok
Son 6 saatte idrar
yok
Letarjik veya şuuru
kapalı, hipotoni /
konvülziyon, su
içemez
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Sonuç

Dehidratasyon
belirtisi yok

Bu belirtilerden en
az 2’si varsa orta
derece
dehidratasyon

Bu belirtilerden en
az 2’si varsa ağır
derece
dehidratasyon

8.2.6. İshalli Çocuğun Tedavisi ve Beslenmesi
Akut ishal genellikle 2-7 gün içinde iyileşir. Temel tedavi etyolojik faktör dikkate
alınmadan sıvı-elektrolit kayıplarını yerine koymaktır. Gerekiyorsa dışkı kültürü yapılır ve
uygun antibiyotik verilir. İshal nedeniyle sıvı-elektrolit kaybı olan çocuğu öncelikle
dehidratasyon tipi ve derecesi belirlenir.
Hafif İshalde Tedavi ve Beslenme: Çocukta dehidratasyon belirtileri henüz
gelişmemiştir. Belirtilerin gelişmesini önlemek için normalden daha fazla su ve sulu
yiyecekler verilmesi genellikle yeterlidir. Çocuk evde annesi tarafından tedavi edilebilir.
Yaşına uygun beslenmeye devam edilir. Emiyorsa emzirmeye, formül süt alıyorsa vermeye
devam edilir.
Yapay beslenen 4-6 aylıktan küçük bebeklerde; 1-2 gün süreyle süt formülleri veya
ayran yarı yarıya sulandırılarak anne sütüne ek olarak veya tek başına verilir. Anne sütü
almayan 4-6 aylıktan büyük çocuklara enerjiden zengin protein içeren posasız, yumuşak püre
şeklinde taze ve temiz hazırlanmış yiyecekler verilir. Yağlı besinler birkaç gün tercih edilmez.
Sıvı alımı arttırılır. Meyve sularından kaçınılır. Doğal beslenme sağlanır, çiğ sebzelerden,
yağlı, baharatlı gıdalardan kaçınılır.
6-12 aylık bebeklerde; 6-24 saat arayla AŞTE verilir. Meyve suları yasaklanır.
Laktozsuz lifli formüle besin başlangıçta sulandırılarak verilir. 3 gün süreyle ishal geçmezse
soya formüle besine başlanır. İnek sütünden kaçınılır. Katı besinler tolere edebildiği ölçüde
verilir. Ezilmiş muz, elma püresi, havuç suyu, patates püresi, pirinç, yoğurt verilebilir.
Emzirmeye devam edilir. İdrarda azalma olursa ORS’ ye devam edilir.
Bir yaşın üstünde; 6-24 saat arayla AŞTE verilir. Yaşına uygun doğal beslenme
sağlanır. Kraker, ekmek, pirinç, patates püresi, yoğurt, pişmiş sebze, yağsız et, şehriye çorbası
verilir. Çiğ sebze ve meyve verilmez. Fasulye gibi gaz yapıcı besinlerden, baharatlı ve çok
yağlı gıdalardan sakınılır. Kolalı içecekler, üzüm suyu, tavuk suyu verilmez. Belirtiler
kaybolduktan bir hafta sonrasına kadar laktozlu besinler verilmez. Hafif ishalde İstediği
sürece ve istediği miktarda AŞTE verilir.
Orta Dereceli İshalde Tedavi ve Beslenme: Çocukta dehidratasyon belirtilerinden 2
veya daha fazlası gelişmiştir. Çocuğun sağlık kuruluşunda tedavi edilmesi ve izlenmesi
gerekir. Çocuğun su ve tuz kayıpları ağız yolu ile karşılanır.
Rehidrasyon için en uygun sıvı AŞTE’ dir. Verilecek miktar ilk 4-6 saatte; 80-100
ml/kg’dır. Çocukta aşırı susuzluk hissi varsa miktar arttırılır. İdame için süt çocuklarında anne
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sütü (isteğe bağlı) veya formül süt 150 ml/kg/24 saat, daha büyüklerde istedikleri kadar sıvı
ile birlikte anormal kayıplar için 2 yaşın altındaki çocuklara her ishal dışkısı için 50-100 ml
AŞTE, 2 yaştan büyük çocuklara her ishal dışkısı için 100-200 ml AŞTE solüsyonu verilir.
AŞTE (Ağızdan Şeker Tuz Eriyiği): İshalli çocuğun kaybettiği sıvı ve tuz kaybını
yerine koymak için hazırlanan bir bileşimdir. AŞTE hazırlığı: İlk önce eller yıkanır. Bir paket
AŞTE tozu 1 litre (5 su bardağı) kaynamış soğutulmuş suda eritilir. Eriyik kapaklı bir kapta
hazırlanmalı ve serin bir yerde tutulmalıdır. 24 saat sonunda kullanılmayan eriyik atılır. DSÖ
tarafından önerilen AŞTE bileşimi:1 litre suda eritilecek miktar:
Sodyum klorür

3.5 gr.

Trisodyum sitrat anhidrat

2.9 gr

(2.5 gr. sodyum bikarbonat ile değiştirilebilir)
Potasyum klorür
Glukoz

1.5 gr.
20.0 gr’dır.

Hazırlanan solüsyon 24 saatten fazla kullanılmamalıdır. Bileşimdeki ölçüler evde tam
olarak ayarlanamayacağı için hazır ORS (Oral Rehidratasyon Sıvısı) paketleri kullanılmalıdır.
AŞTE Kullanımı: 2 yaşından küçüklere 1-2 dakikada bir tatlı kaşığı, daha büyüklerde
bardakla yudum yudum içirilir. Bilinci kapalı olan çocuklara AŞTE verilmez. Kusma olursa
tedaviye 10 dakika ara verilerek uygulamaya devam edilir. Gözlerde ödem varsa bulgular
kaybolana kadar AŞTE kesilir. Devam eden aşırı kusma, batının gerginleşmesi ve
bombeleşmesi durumlarında AŞTE uygulanmaz.
İlk 1 saat içinde çocuk 15-20 ml/kg’dan az sıvı almamalıdır. Gerekiyorsa sıvı NG
sonda ile ya da duruma göre IV yol ile verilmeye devam edilir. Genellikle ilk 4-6 saatlik
AŞTE tedavisinden sonra beslenme başlatılır. Beslenme rejimi ile birlikte öğün aralarında
AŞTE verilir. Miktar hafif ishalde olduğu gibidir.
Süt çocuklarında bir sefer AŞTE bir sefer su ile dönüşümlü olarak verilir. AŞTE ile su
karıştırılmaz. Dışkı sayısı azalmaya başlayınca AŞTE yerine evde hazırlanan sıvı içecekler
verilebilir. Sıvı vermeye ishal duruncaya kadar devam edilir.
Ağır İshalde Tedavi ve Beslenme: Çocuk hastane koşullarında tedavi edilir.
Rehidratasyonu sağlamak için verilecek sıvı çocuğun günlük ve kaybettiği sıvı ve elektrolit
gereksinimlerini karşılayacak miktar ve bileşimde olmalıdır. Reçete edilen sıvı genellikle IV
olarak uygulanır (%0,9 serum fizyolojik veya ringer laktat). Şuur açık ise NG yol ile AŞTE
verilebilir.
Çocuk çok dikkatle izlenir. Durumunda düzelme varsa ilk 3 saatlik IV
uygulamasından sonra ağız yolu ile sıvı tedavisine geçilebilir. Hastada düzelme varsa
beslenmeye geçilebilir. Ateş varsa başka bir sistemik enfeksiyon söz konusu ise, önerilen
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antibiyotik tedavisi uygulanır. Sistemik enfeksiyonun olmadığı ateşli durumlarda ateş
düşürücüler kullanılır. Çocuk tartı almışsa, dehidratasyon bulguları düzelmişse, kusma
kaybolmuş veya çok azalmışsa, ishal 2 saate bir defadan az ise ishalli çocuk evde tedavi
edilebilir.

8.2.7. Sıvı Tedavisi
Sıvı tedavisi 2 aşamalı olarak uygulanır.
1-Defisit Tedavisi: Sıvı–elektrolit kayıplarının yerine konulması hedeflenir.
Dehidratasyonun ağırlığına göre verilecek sıvı miktarı belirlenir. Örneğin ağır dehidratasyonu
olan 15 kg’lık bir ishalli çocuğun defisit tedavisi ile alacağı sıvı miktarı vücut ağırlığının
%10’u (1500 ml) olacaktır.
2-İdame Tedavisi: Vücudun günlük sıvı-elektrolit gereksinimlerini karşılamak
amacıyla uygulanır.
Sıvı Hesabı: Çocuğa verilecek sıvı ve elektrolitler vücut yüzeyine veya vücut
ağırlığına göre hesaplanır.
1. Vücut yüzeyine göre günlük sıvı-elektrolit hesabında; vücut yüzey alanını hesabı
baz alınır.
m2  kg x 4 +7
90 + kg
İdame tedavisinde;


İdame sıvı gereksinimi hesaplanır: m2 “x 1500 – 2000 / 24 saat



İdame Na gereksinimi hesaplanır: 35-50 mEq/ m2 / 24 saat



İdame K gereksinimi hesaplanır: 30-40 mEq/ m2 / 24 saat

2. Vücut ağırlığına göre günlük sıvı gereksiniminin hesaplanmasında; çocukların
günlük sıvı gereksinimleri, günlük kalori harcamaları esas alınarak hesaplanır (Tablo 4).
Tablo 4: Vücut Ağırlığına Göre Günlük Kalori ve Sıvı Gereksinimi
Vücut Ağırlığı (kg)

Kalori Harcamaları

Sıvı Gereksinimleri

1-10

100 kcal /kg

100 ml /kg

11-20

1000 kcal + 50 kcal /kg ( 10 kg 1000 ml + 50 ml /kg ( 10 kg
üstündeki her bir kg için)
üstündeki her bir kg için)

21 ve 

1500 kcal + 20 kcal / kg ( 20 kg 1500 ml + 20 ml / kg ( 20 kg
üstündeki her bir kg için)
üstündeki her bir kg için)
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Sıvı Tedavisi Uygulaması
1. Dönem (defisit-başlangıç) tedavisi: Amaç, ekstraselluler sıvı volümünün hızla
genişletilmesi, kardiovasküler fonksiyonların düzeltilmesi, beyin ve böbrek fonksiyonlarının
sağlanmasıdır. 24 saatlik sıvı ve elektrolit gereksinimleri hesaplanır. Sıvı olarak; izotonik,
serum fizyolojik veya ringer laktat solüsyonundan, hafif ve orta dehidratasyonda vücut
ağırlığının %1-2’si (10-20 ml/kg) miktarında sıvı 1 saatte gidecek şekilde İV yolla çocuğa
verilir. Ağır dehidratasyonda 20-40 ml/kg izotonik sıvılar verilir. Tedavi sonunda çocuk
değerlendirilir. Bu tedavi gerekirse 1-2 kez tekrarlanır. Çok ağır şok belirtileri olan hastalarda
başlangıç tedavisi olarak human albümin ya da taze donmuş plazma da kullanılabilir.
2. Dönem (defisit-ara dönem+ var olan kayıpları yerine koyma) tedavisi: Amaç,
sıvı ve elektrolit kayıplarının yerine konulması ve vücudun gereksinimlerinin karşılanmasıdır.
Verilen seruma 50-77mEq/L Na, idrar çıkardıktan sonra 20-40 mEq/L K elektrolitleri eklenir.
24 saatlik hesaplanan defisit sıvısının yarısı (ilk bolus olarak verilen sıvı bu sıvıdan çıkarılır).
Sıvının cinsi çocuğun değerlerine göre belirlenir. 6-8 saatlik sürede İV yolla verilir. Bazı
durumlarda (örneğin diyabet ketoasidozu gibi kan biyokimyasının yavaş düzelmesi istenen
durumlarda) bu süre daha uzun tutulur.
3. Dönem (idame+ devam eden kayıpları yerine koyma) tedavisi: Amaç,
hesaplanan idame gereksinimlerinin ve devam eden kayıpların yerine konulmasıdır. Devam
eden kayıpların belirlenmesi için hasta 6-8 saat ara ile tartılır. İdame sıvı gereksinimi günlük
sıvı ihtiyacı doğrultusunda belirlenir. Verilen seruma 30 mEq/L Na, 20-40 mEq/L K
elektrolitleri eklenir. Çocuk ağız yolu ile yeterli sıvı alabilene kadar değişken bir sürede,
genellikle 16-18 saatte, İV yolla verilir.

8.2.8. İshalli Çocuğun Genel Hemşirelik Bakımı
İshalli çocuğun öyküsü alınırken; ishal süresi, günlük dışkı sayısı ve dışkının miktarı,
kıvamı, içeriği (sulu, kanlı, müküslü), kusma, susuzluk hissi, ateş, idrarın miktar ve rengi,
ağızdan sıvı ve besin alma durumu, nasıl beslendiği, kullanılan suyun kaynağı, çevrede başka
ishalli kişinin varlığı, vb. soruşturulur.
Dışkılamada Artışa Bağlı Sıvı Elektrolit Kaybı: Tartı takibi yapılır. İdrar dansitesi
takibi yapılır. Dışkının kıvamı, miktarı, koyuluğu, rengi ve sıklığı gözlenir. Dehidratasyon
belirti ve bulguları gözlenir.
Dehidratasyon Derecesine Göre Oral, NG, veya IV Yollarla Çocuğun Yeterli Sıvı
Alması Sağlanır: AŞTE=ORS (oral replesman sıvı tedavisi) başlanır. AŞTE ve/veya ishal
rejimi sık ve az miktarlarda çocuğun tolere edebildiği oranda sürdürülür. Yiyecek
kısıtlamaları konusunda çocuk ve aile eğitilir. Kusma, karında ağrı, tenezim (ağrılı ıkınma)
durumlarında oral beslenme durdurulur.
IV uygulamalarda dakikalık sıvı akım hızı, uygulama yerinde ağrı, ödem, kızarıklık ve
solunum güçlüğü yönünden hasta gözlenir. Elektrolitler için kan örnekleri alınır. Sodyum ve
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potasyum verilen hastanın nabız sayısı ve perfüzyon akım hızı takip edilir. 4 saatte bir vital
bulgular alınır. Anormal durumlar kaydedilir.
Order edilen IV ve oral sıvı tedavisi uygulanır. Her saat alınan miktar kaydedilir.
Order edilen ilaç tedavisi yapılır. Aldığı-çıkardığı takibi yapılır. Laboratuar tetkikleri için
dışkı alınır, bekletilmeden hemen gönderilir. Gelen sonuçlar kaydedilir. Ateş varsa düşürmek
için order edilen antipiretikler verilir.
Sulu Dışkılamaya Bağlı Doku Bütünlüğünde Bozulma: Doku renk, lezyonlar, drenaj,
hassasiyet açısından değerlendirilir. Barsak hareketleri azaltılmaya çalışılır (beslenmenin
düzenlenmesi, vb). Mukozayı tahriş edecek asitli, acılı, ekşili yiyecek ve içeceklerden
kaçınılır.
Bölgenin havalandırılması sağlanır, sık sık çocuğun altı değiştirilir, mümkünse çocuk
bezlenmez. Cilt kuru ve temiz tutulur. Koruyucu amaçlı olarak pişik kremleri kullanılabilir,
Rektal ısı alınmamalıdır. 2 saatte bir çocuğun pozisyonu değiştirilmeli, bölge basınçtan
korunmalıdır. Aileye cilt hijyeni hakkında eğitim verilmelidir.
Enfeksiyon Yayılma Riski: El yıkamaya özen gösterilmelidir. Uygulama yaparken
eldiven giyilmelidir. Ziyaretçi kısıtlaması yapılmalıdır. Enterik izolasyon uygulanmalıdır.
Aileye el yıkama, eldiven giyme, enterik izolasyonun amacı ve önemi hakkında eğitim
verilmelidir. İç çamaşır ve kıyafetlerin bir kez kullanılıp atılması ideal olanıdır. Oyuncaklar,
sandalyeler, yataklar, oda hasta odadan ayrıldıktan sonra dezenfekte edilmelidir.
Beslenmede Değişiklik: Tartı takibi ve 8 saatlik aldığı-çıkardığı takibi yapılır. Order
edilen elektrolit, kalsiyum, B12 vitaminleri, potasyum, folik asit, çinko verilir. Barsak sesleri
dinlenir, abdominal distansiyon değerlendirilir.
Şekerli yiyecek / içecekler ve koladan AŞTE tedavisi sırasında kaçınılır. Sıvılar oda
ısısında verilir. AŞTE tedavisinden sonra, çocuğun yaşına uygun beslenmeye başlanır. Doğal
ve karbonhidrat içeren yiyecekler tercih edilmelidir. Odanın kokusuz olması sağlanmalı, ağız
hijyenine özen gösterilmelidir.
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Uygulamalar
Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
1)
Çavuşoğlu, H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 10.
Baskı, Ankara, Sistem Ofset Basımevi, s 179-249.
2)
Kılıç, M., Polat, S., Çimen, S. .(2013). Çocuklarda Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları. İçinden; Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık B (Eds). Pediatri
Hemşireliği, Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, s 161-232.
3)
Savaşer S., Yıldız S., Gözen D., Balcı S., Mutlu B., Çağlar S. (2009).Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi, İstanbul, İstanbul Medikal Yayıncılık Ltd. Şti. s 59100.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz dehidratasyonlu ya da akut ishali olan
hasta çocukların klinik belirti ve bulgularını düşününüz.
2)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz dehidratasyonlu ya da akut ishali olan
hasta çocukları değerlendiriniz.
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz dehidratasyonlu ya da akut ishali olan
hasta çocukların hemşirelik bakımında dikkat etmeniz ve incelemeniz gereken özellikleri
düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıvı ve elektrolit dengesi, vücut sıvılarının dağılımı, bileşimi, vücuda
sıvıların giriş ve çıkış yollarına yer verilmiştir. Ayrıca çocuklarda, özellikle küçük süt
çocukluğu döneminde su ve elektrolit bozukluklarının yetişkinlere oranla daha kolay
oluşmasının nedenlerine yer verilmiştir.
Dehidratasyon tanımı,
değerlendirilmesi irdelenmiştir.

nedenleri,

sınıflandırılmaları,

belirti-bulguları

ve

Ayrıca akut ishal tanımı, risk faktörleri, bulaşma ve etyoloji, görülme şekilleri, belirti
ve bulguları, tedavisi ve ishalli çocuğun beslenmesi, AŞTE solüsyonu, sıvı tedavisi ve ishalli
çocuğun genel hemşirelik bakımına ilişkin uygulama alanında kullanabileceğiniz bilgiler
sunulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi su kaybının tuz kaybından daha fazla olduğu
dehidratasyon tipidir?
a)

İzotonik dehidratasyon

b)

Hiponatremik dehidratasyon

c)

Hipotonik dehidratasyon

d)

Hipernatremik dehidratasyon*

e)

İzonatremik dehidratasyon

2)
Aşağıdakilerden hangisinde/hangilerinde ishalli çocuğun öyküsü alınırken
soruşturulacak bilgiler doğru olarak verilmiştir?
İshal süresi

I.

Kullanılan içme suyunun kaynağı

II.
III.

Çevrede başka ishalli kişinin varlığı

IV.

Günlük dışkı sayısı ve dışkının miktarı

V.

Dışkının kıvamı, içeriği, kan ve mukus varlığı

a)

I, II, III

b)

I, II, IV

c)

I, II, IV, V

d)

I, II, III, IV

e)

Hepsi*

3)
Aşağıdakilerden hangisi akut ishalin tedavisinde kullanılan AŞTE ile ilgili
yanlış bir bilgidir?
a)

Süt çocuklarında AŞTE ve su dönüşümlü olarak verilmelidir.

b)

Eğer çocuk içemiyorsa içine şeker konularak tatlandırılmalıdır. *

c)

24 saat sonunda kullanılmayan eriyik atılarak, yenisi hazırlanmalıdır.

d)
Kaynamış soğumuş 5 su bardağı suya 1 paket AŞTE’ nin tamamı
boşaltılmalıdır.
e)
Bileşimindeki ölçüler evde tam olarak ayarlanamayacağı için hazır AŞTE
paketleri kullanılmalıdır.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi akut ishalin nedenlerinden birisi değildir?

a)

Aşırı sıvı alımı*

b)

Besin zehirlenmeleri

c)

Enfeksiyon etkenleri

d)

Gerginlik, heyecan, yorgunluk

e)

Demir preparatı, laksatif, antibiyotik türü ilaçlar

5)

Hipotonik dehidratasyon ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

En az görülen (%5) dehidratasyon tipidir.

b)

Serebral ödem ve hipovolemik şok gelişir.

c)

Serum sodyum düzeyi 150 mEq/L’nin üzerindedir.*

d)

Aşırı ADH salınımı, diyabet, yanıklar nedenleri arasındadır.

e)

Ozmotik denge sağlanıncaya kadar hücre dışı sıvıdan hücre içi sıvıya su geçişi

olur.
6)
Barsakta peristaltik hareketlerin artması, emilimin azalması ve/veya barsağa
salgılanan sıvının artması, dışkı miktarının fazlalaşması sonucu günlük dışkı sayısında artma
ve dışkı kıvamının yumuşak sulu bir görünüm alması ne olarak isimlendirilir?
………………………………………………………………
7)

Ekstrasellüler sıvıdan su ve tuzun eşit oranda kaybedildiği dehidratasyon tipi

nedir?
…………………………………………………………………………….
8)

İshal kaç şekilde görülür? Açıklayınız.

………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….....
9)

Suyun vücuttaki oranı bireyin hangi özelliklerine göre değişiklik gösterir?

…………………………………………………………………………………………
10)
Serebrospinal sıvı, eklem içi ve göz içi sıvıları, perikart, plevra ve periton
sıvıları ile sindirim bezlerinin sıvıları vücudun hangi bölümündeki (kompartımanındaki)
sıvılardır?
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………………………………………………………………………..

Cevaplar: 1) d, 2) e, 3) b, 4) a, 5) c
11)

İshal

12)

İzotonik/İzonatremik dehidratasyon

13)
İshal akut veya kronik olabilir. Akut ishal 3-7 gün sürer ve kendiliğinden
iyileşir. Akut ishalin 2-4 haftadan uzun sürmesi kronik ishal olarak adlandırılır.
14)

Yaş, cinsiyet, vücut yağ içeriği oranı

15)

Ekstrasellüler sıvı (Transsellüler Sıvı)
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9. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN BÖBREK VE İDRAR YOLLARI İLE
İLGİLİ SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI



Bu bölüm, Yrd.Doç.Dr.Serap Balcı tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Üriner Sistemin Yapısı ve Fonksiyonları
9.2. Üriner Sistemle İlgili Sorunu Olan Çocukta Tanılama
9.3. Üriner Sistem Enfeksiyonları (ÜSE) ve Hemşirelik Bakımı
9.4. Akut PostStreptokal Glomerülonefrit (APSGN) ve Hemşirelik Bakımı
9.5. Nefrotik Sendrom (NS) ve Hemşirelik Bakımı
9.6. Veziko-Üreteral Reflü (VUR) ve Hemşirelik Bakımı
9.7. Wilms Tümörü ve Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Üriner Sistem Enfeksiyonlarının görülme nedenlerini açıklayınız.

2)

Üriner Sistem Enfeksiyonlarında tedavi ve hemşirelik bakımı nasıl olmalıdır?

3)
Akut PostStreptokal Glomerülonefrit'te (APSGN) etken nedir? Belirti ve
bulguları açıklayınız.
4)

Nefrotik Sendromun tiplerini ve hemşirelik bakımını açıklayınız.

5)

Veziko-Üreteral Reflü'nün (VUR) sınıflandırılmasını yazınız.

6)

Wilms Tümöründe belirti ve bulguları yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Üriner Sistemin
Yapısı ve
Fonksiyonları

Üriner sisteminin yapısı,
fonksiyonları ve idrar
oluşumunu öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Üriner Sistemle İlgili
Sorunu Olan Çocukta
Tanılama

Çocukta Üriner Sisteme
yönelik sorun
oluşturabilecek kriterlerin
neler olduğunu
öğrenebilmek

Okuyarak/Araştırarak

Üriner Sistem
Enfeksiyonları (ÜSE)

ÜSE'nun etiyolojisi,
görülme yaşı, tanı, belirti bulgular, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Akut PostStreptokal
Glomerülonefrit
(APSGN)

APSGN'nin etiyolojisi,
görülme yaşı, tanı, belirti bulgular, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Nefrotik Sendrom
(NS)

NS'nin etiyolojisi, tipleri,
görülme yaşı, tanı, belirti bulgular, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Veziko-Ureteral
Reflü (VUR)

VUR'un sınıflandırması,
etiyolojisi, görülme yaşı,
tanı, belirti - bulgular,
tedavi ve hemşirelik
bakımını kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Wilms Tümörü
(Nefroblastoma,
Böbrek Tümörü)

Wilms Tümörünün görülme
yaşı, tanı, evreleri, belirti bulgular, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar
●

Üriner Sistem

●

Böbrek

●

Üriner Sistem Enfeksiyonları

●

Akut PostStreptokal Glomerülonefrit

●

Nefrotik Sendrom

●

Veziko-Ureteral Reflü (VUR)

●

Wilms Tümörü

●

Bakım

●

Tanılama

●

Hemşirelik
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Giriş
Üriner Sistem; böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan oluşur.Böbrekler
retroperitoneal organlardır, korteks renalis ve medulla renalis olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır. Çocukların böbrekleri yetişkinlere oranla daha aşağıya lokalizedir ve göbek
çevresini saran yağ dokusu daha azdır. Bu nedenle travmaya daha hassastır.
Böbreklerin gelişimi, embriyonik dönemin ilk trimestirinde başlar ve çocukluk
döneminde böbreklerin büyümesi ve tübüler sistemin olgunlaşması devam eder ve adolesan
döneminde tamamen olgunlaşır.
Üriner Sistem fonksiyon bozukluğu olan çocukların değerlendirilmesinde öncelikle
öykü ve fiziksel değerlendirme çok önemlidir. Öyküde; doğum öyküsü, ailede üriner
hastalıkların görülme durumu, çocuğun tuvalet eğitimi alma durumu, idrar kontrolü kazanıp
kazanmadığı, geçirdiği önemli bir hastalık veya ameliyat olup olmadığı ve şimdiki sağlık
öyküsü alınır. Şimdiki sağlık öyküsünde;hastalığın başlangıç zamanı, şiddeti, varsa ağrının
yeri ve tipi, karında kitle veya asit varlığı, idrar yapma sıklığı ve miktarı, idrarın az / fazla
olması ve ağrılı yapılması, idrarın renk, koku ve volümü, genital bölgede kaşıntı gibi
durumlar sorgulanmalıdır. Öyküden sonra fiziksel değerlendirmesi yapılarak üriner sistem
hastalıklarında görülen önemli belirti ve bulgular değerlendirilmelidir. Ayrıca tanı amaçlı
testler ve radyolojik incelemeler öncesinde gerek aile gerekse çocuk işlemlere hazırlanmalı ve
öncesinde bilgilendirilmelidir.
Bu bölümde, böbrek ve idrar yolları ile ilgili sık görülen hastalıklardan Üriner Sistem
Enfeksiyonları, Akut PostStreptokal Glomerülonefrit, Nefrotik Sendrom, Veziko-Ureteral
Reflü ve Wilms Tümörü ele alınacaktır.
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9.1. Üriner Sistemin Yapısı ve Fonksiyonları
Gebeliğin 4. haftasının başlarında ilkel, geçici ve fonksiyonel olmayan bir renal yapı
vardır. 4. haftadan sonra üreterler,renal pelvis, kaliksler ve toplayıcı kanallar
oluşur.İntrauterin dönemin yaklaşık 8. haftasında böbrekler fonksiyon görmeye başlar.İlkel
böbrekler pelviste lokalizedir. 7-9. haftalarda yukarıya doğru çıkarlar. 2.ay sonunda hormonal
kontrol altında iç ve dış genital organlar farklılaşmaya başlar. Kızlarda üreme organları üriner
sistemden ayrılır. Erkeklerde iki sistem ortaktır,sperm ve idrar üretra aracılığı ile atılır.
Olgunlaşma adolesan dönemine kadar devam eder. Çocuğun yaşı büyüdükçe böbreklerin
idrarı konsantre etme yetenekleri artar.
Nefronların sayısı (her böbrekte yaklaşık 1-1,5 milyon) doğumdan sonra artmaz
(pretermler hariç). Çocuk büyüdükçe nefronların hacmi artar.
Üriner Sistem; böbrek, üreter, vesica ürinalis, üretra temel organlarından oluşur.
Üriner sistem vücut sıvılarının hacim ve bileşimini düzenlemekle birlikte idrar oluşumundan
sorumludur.
Böbrekler lomber bölgede, vertebral kolonun iki yanındadır.Sağ böbrek sol böbrekten
daha aşağıdadır. Böbrekler renal fasiya ve onu çevreleyen yağ dokusu ile desteklenir.
Böbreklerin üzerinde adrenal bezler yer alır. Böbreğe sağlanan kan toplam kardiak output’un
1/5’ini oluşturur. Çocukların böbrekleri yetişkinlere göre daha aşağıda lokalizedir; ayrıca
böbrek çevresini saran yağ dokusu daha azdır. Bu yüzden çocukların böbrekleri travmaya
karşı daha hassastır.
Böbrekler; korteks, medulla ve pelvis olarak 3 ana bölümden oluşur. Korteks böbreğin
dış bölümünü oluşturur.Glomerüller bu kısımdadır. Glomerüllerde, su ve solitin filtrasyonu
gerçekleşir. Korteks, piramitlerin üzerini kemer gibi sararak içine doğru uzanır. Medullada
böbrek piramitleri denilen koni şeklinde çok sayıda doku kitleleri bulunur. Her piramit böbrek
pelvisine doğru uzanarak bir papilla oluşturur.Papillada idrarın renal pelvise akmasını
sağlayan açıklıklar vardır. Renal pelvis huni şeklindedir. Kaliksler aracılığı ile tüplerden gelen
idrarı toplar ve üreterlere akıtır.Üreterlerden peristaltik hareketlerle mesaneye akar.
Nefron, böbreğin işlevsel birimidir.Her böbrekte yaklaşık 1-1.5 milyon nefron
bulunur. Nefronlar 3 kısımdan oluşur; glomerül, bowman kapsülü, tübüller (proksimal tüp,
henle kulpu, distal tüp, toplayıcı kanallar).
İdrar Oluşumu: Böbreğe hilus yoluyla giren arterler, damarlara ayrılarak bir kapiller
damar yumağını (glomerül) meydana getirirler. Glomerüllerin etrafı yarım ay şeklinde olan
bowman kapsülü ile sarılıdır. Glomerüle gelen damarlar, çıkan damarlardan daha büyük
olduğundan basınç dengesinin sağlanabilmesi için bir kısım kan sıvısı bowman kapsülü içinde
toplanır. Daha sonra kollektör kanallara geçerek ve bu kanallar boyunca değişikliğe uğrayarak
(nefronlarda) tam idrar halini alırlar. Papillalara kadar gelen idrar, böbrek kaliksleri ile önce
pelvise, sonra da üreterlere gider.
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9.2.Üriner Sistemle İlgili Sorunu Olan Çocukta Tanılama
ÜSE olan çocuğun değerlendirilmesi, dikkatli bir öykü alınması ile başlar. Özellikle
dikkatli bir işeme öyküsünün alınması, altta yatan işeme disfonksiyonunu saptanmasında
önemlidir. Aile öyküsü de sorgulanmalıdır. Örneğin Üriner sistem enfeksiyonlarında
hereditenin önemli bir rolü olabilir. Ayrıca kardeşlerden birinde ya da ebeveynde reflü öyküsü
olduğunda VUR için anlamlı bir risk oluşturmaktadır. Daha sonra fiziksel muayene ve
tetkikler yapılarak çocuğun tüm sistem tanılaması yapılmalıdır.
Çocuğun üriner sisteme ait tanılaması yapılırken aşağıda yer alan sorunların olup
olmadığı değerlendirilmelidir.
-

Ödem; göz kapakları, yüz ve tibia üzerinde veya anazarka tarzında

-

Hipertansiyon

Karın ağrısı: Lomber bölgede künt ağrı ve hassasiyet (yan ağrısı) varsa akut
piyolonefrit, suprapubik bölgede ağrı varsa sistit, kolik tarzda ağrı da taş, pıhtı gibi üriner
sistemi tıkayıcı yapılar düşünülebilir.
Karında asit: yenidoğanda obstrüksiyon ,daha büyüklerde nefrotik sendrom
nedeniyle olabilir.
-

Karında Kitle: tümör, kistik böbrek, hidronefroza bağlı gelişebilir.

Yenidoğanın ilk 24 - 48 saat içinde idrar yapması beklenir. Büyük çocuklar
günde 4 – 6 kez idrar yapar.Süt çocukları ortalama 2 ml/kg/saat kadar idrar çıkartırlar.
Oligüri, idrar miktarının az olmasıdır. Poliüri, idrar miktarının fazla olmasıdır. Tablo 9.1'de
çocukta yaşlara göre idrar çıkışı verilmiştir.
İdrar kontrolü: Mesane kotrolü 1-3 yaşta kazanılır. Mesane kontrolü
kazanılmamışsa enüresis gelişir.
İdrar yapma güçlüğü ve sık idrar: İdrar akımının zayıf olması,damla damla
idrar yapma mesane boynu veya üretrada darlığı gösterir. Sistit ve üretritte sık ve az idrar
yapılır. Disüri ve tuvalete yetişememe alt Üriner Sistem Enfeksiyonunda (ÜSE) görülür.
Tablo 9.1. Çocukta Yaşlara Göre İdrar Çıkışı
YAŞ
Yenidoğan
6 ay- 2 yaş
2-5 yaş
5-8 yaş
8-14 yaş
Yetişkin

İDRAR MİKTARI
30-60 ml/24 saat
500-600 ml/24 saat
500-700 ml/24 saat
650-1000 ml/24 saat
800- 1500 ml/24 saat
1600 ml/24 saat
Çavuşoğlu H (2008): 298 – 303
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İdrarın İncelenmesi:İdrarın görünümü, kokusu, dansitesi, pH'ı, mikroskobik
incelenmesi
tanıda önemlidir.
Görünüm:Berrak,yoğunluğuna bağlı olarak rengi açık veya koyu sarıdır. Poliüride
açık, oligüride koyudur. Bol lökositli idrar bulanık olabilir. Hematüri varsa kırmızıkahverengidir (et yıkantı suyu görünümünde).
Koku: Beklemiş idrar amonyak kokar. Üriner sistem enfeksiyonu varsa balık kokusu
vardır.
Yoğunluk: 1005 – 1030 arasındadır. Hidrasyon durumuna göre değişir. Alınan sıvı
miktarı artınca dansite azalır. Alınan sıvı miktarı azalınca dansite artar.
Ph : 5 – 7 arasında ve asittir. Fazla protein alınması ve açlık idrarı asitleştirir . Meyve
ve sebzeler idrarı alkali yapar.
Proteinüri: 24 saatlik idrarda 30 – 150 mg, ortalama 75 mg protein vardır.
Ketonlar: Açlık nedeniyle protein katabolizması sonucu salınırlar.
Glikozüri: Diyabetus mellitusta görülür.
Eritrosit: Glomerulonefrit, Üriner Sistem Enfeksiyonu, travma sonrası olabilir.
Lökosit: Bakteriüri nedeniyle görülebilir.

9.3.Üriner Sistem Enfeksiyonları (ÜSE)
Solunum sistemi hastalıklarından sonra en sık görülen enfeksiyon tipidir. ÜSE, alt
(üretra ve mesane) ve üst (üreterler ve böbrek) üriner sistemi içerir. ÜSE’nin üretrada sınırlı
kalması Üretrit, mesaneye ulaşması Sistit, böbreklere ulaşması ise Piyelonefrit olarak
tanımlanmaktadır.
Etiyolojisi ve Görülme Yaşı
-

En sık gram (-) mikroorganizmalar (E.coli, klepsiella, stafilokok vb)

-

Perine temizliğinin yetersizliği

-

Sünnetsiz veya fimozisi olan erkek çocuklar

-

Kateter uygulamaları

-

Üriner sistemin konjenital anomalileri

-

Küvette banyo (durgun su,banyo köpüğü)-üretrayı irrite eder.
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-

Sıkı elbiseler, sıkı bezleme

-

İdrar tutma (mesanede kalan idrar bakterilerin çoğalmasına neden olur)..

-

Obstrüksiyon (malformasyon, taş, meatüs stenozu, Veziko- Ureteral Reflü -

-

Fonksiyonel bozukluk (nörojen mesane, işeme disfonksiyonu)

-

Metabolik hastalıklar (hiperkalsiüri, diabetüs mellitüs,immün yetmezlik)

-

Polikistik böbrek gibi böbrek yapısını bozan hastalıklar

-

Parazitler (kıl kurdu)

VUR)

olabilir)

Konstipasyon (tıkanıklığa, idrarın tam yapılmamasına ve idrar stazına neden

-

Adölesanlarda korumasız ve yetersiz hijyenik koşullarda cinsel ilişki

-

Cinsel istismar olgularında görülür.

Yenidoğan döneminde erkek bebeklerde daha fazladır. Çünkü erkeklerde
anatomik anomalilerin insidansı daha yüksektir. Yenidoğan dönemi hariç kızlarda erkeklere
oranla daha fazladır. Kızlardaki artış yaşam boyu devam eder. En sık 2-6 yaş çocuklarda
görülür.
Kızlarda fazla görülmesinin nedenleri ise; kızların üretrası daha kısadır (küçük
kızlarda 2 cm, yetişkin kadınlarda 4 cm, yetişkin erkek 20 cm). Üretra anüse yakındır. Bu
durum fekal patojen bulaş riskini arttırmaktadır. Ayrıca kızlarda genital temizlik
alışkanlığının arkadan-öne doğru yapılması da bir risktir..
Bulaşma
Küçük çocuklarda sıklıkla kan yoluyla (etken organizmaların hematojen yolla
yayılması), bebeklik döneminden sonra hemen hepsi assendan yolla olur.
Belirti ve Bulgular
2 yaşın altındaki çocuklarda; Ateş veya hipotermi, kusma, diyare, abdominal
distansiyon, irritabilite, letarji, beslenme güçlüğü, yavaş kilo alma, açıklanamayan sarılık
görülebilir. Ayrıca idrarın kötü kokması, renginin değişmesi, sık idrara çıkma, oligüri de
görülebilir. 2 yaşın üzerindeki çocuklarda ise sık idrar yapma, ağrılı idrar, abdominal ya da
yan ağrısı, enürezis, idrarda kötü koku, hematüri olabilir. Çocuklarda tüm bu bulgular
değerlendirildikten sonra alınacak idrar kültürü kesin tanıyı ve etkeni belirleyecektir.
Çocuklarda ÜSE’ların tekrarlaması sıktır. Tekrarlayan enfeksiyonlar; mesane
duvarında, vezikoüretral kapaklarda değişikliklere yol açar. Kapakların zarar görmesi idrarın
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üreterlere geri gelmesine (reflü) sebep olur. Üreterler dilate olabilir. Daha sonra idrar ve
bakteriler böbreğe geçerek piyelonefrit oluşabilir.
Tanı
- Rutin inceleme ve kültür için idrar örneği toplanır. Makroskopik /mikroskopik
incelenir. Orta idrarda 100.000/ml’den, kateterizasyon ile alınan idrarda 10.000/ml’den fazla,
suprapubik aspirasyonda ise 1000/ml’den fazla koloni üremişse ÜSE’dir.
- Radyolojik incelemede; Renal ultrasonografi, Voiding Sistourogram (VCUG),
Sintigrafi, Bilgisayarlı tomografi, Renal Anjiyografi vb. yapılır.
- Böbrek Biyopsisi
Tedavi
Üriner Sistem Enfeksiyonlarınların tedavisinde 3 amaç vardır:
- Enfeksiyonu tedavi etmek
- Hazırlayıcı faktörleri düzeltmek
- Tekrarlayıcı enfeksiyonları önlemektir.
ÜSE'larında tedaviye, kültür sonucu çıkana kadar ampirik antibiyoterapi ile başlanır.
48-72 saat sonra çıkan kültür sonucuna göre ya başlanan antibiyotiğe devam edilir ya da yeni
bir antibiyotik başlanır. Tedavi bittikten sonra idrar kültürü tekrar alınarak tedavinin etkinliği
değerlendirilir. Kültür negatif çıksa bile enfeksiyon tekrarı olma riski nedeniyle çocuktan
önce yılda 3 kez, daha sonrasında ise her 3 ayda bir idrar kültürü alınır.
Hemşirelik Bakımı
▪

Çocuğun antibiyotik ve antipiretikleri uygun doz ve zamanda verilir.

▪

Çocuğun hidrasyonu sağlanır.

▪

Aldığı-çıkardığı takibi yapılır.

▪

Günlük tartı takibi, yaşam bulguları alınır ve kaydedilir.

▪

Kronik böbrek hastalığının belirti ve bulguları değerlendirilir.

▪

Bakımın devamlılığının önemi çocuk ve aileye anlatılır.

▪

Koruyucu yaklaşımlar uygulanır. Bunlar;

boşaltılması

İdrar yapma hissi olmasa bile mesanenin sık ve düzenli aralıklarla tamamen
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-

Ailenin çocuğun idrar yapmasını gözlemesi

-

Bol sıvı almasının sağlanması (idrarı dilüe etmek için)- gerekirse parenteral

Annelere ve kız çocuklarına tuvalet sonrası doğru perine temizliğinin
öğretilmesi (önden-arkaya)
-

Sıkı ve sentetik türden iç çamaşırlardan kaçınılması (perine irritasyonu)

Üretrayı tahriş edeceğinden küvet ve köpük banyosundan kaçınılması, oturma
yerine ayakta banyo yapılması
-

Seksüel yönden aktif adölesanlara perine temizliği konusunda eğitim verilmesi

-

Küçük çocukların alt bezlerinin kirlendikçe değiştirilmesi

-

Konstipasyondan kaçınılması, bunun için lifli gıdaların tüketilmesi vb'dir.

9.4. Akut PostStreptokal Glomerülonefrit (APSGN)
Her iki böbrek glomerüllerini tutan, bir Üst Solunum Yolu Enfeksiyonu ve deri
enfeksiyonunu takiben 1-3 hafta sonra gelişen, inflamatuar bir böbrek hastalığıdır.
Etiyolojisi ve Görülme Yaşı
A grubu beta hemolitik streptekoklar (nefrit yapan suşu)'dır. Görülme yaşı, en sık 5-10
yaş olup, erkeklerde daha sıktır.
Belirti ve Bulgular
-

1-3 hafta önce geçirilmiş streptekok enfeksiyonu (ÜSYE, kızıl, impetigo vb.)

makroskopik (1-3 hafta) ve mikroskopik (6-12 ay) hematüri (et yıkantı suyu
görünümünde idrar)
-

ödem (ilk saatlerde periorbital,daha sonra tibia üzerinde) ve tartı artışı

-

oligüri, proteinüri

%60-80 vakada hipertansiyon komplikasyonlu vakalarda hipertansiyona ve
dolaşım yüküne bağlı kalp yetmezliği,
kan basıncı akut dönemde 160/100 mmHg'ye ulaşırsa ensefelopati bulguları
görülebilir. Bunlar; beyinde iskemi ve ödeme bağlı baş ağrısı, baş dönmesi, kusma, görme
bozuklukları, geçici paralizi, konvülsiyon'dur.
-

iştahsızlık, huzursuzluk ve yorgunluk, karın ağrısı, hafif ateş
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-

Antistreptolizin O (ASO)' da, sedimantasyonda, üre, BUN, kreatinde artış.

Tanı
Kan, idrar ve boğaz kültürü, Sedimantasyon ve ASO, Akciğer grafisi, Ultrasonografi ,
Böbrek biyopsisi tanı amaçlı yapılan tetkiklerdir.
Tedavi
Semptomatiktir. Hastalığın seyri 1-2 haftadır. Destekleyici yaklaşımla
çocukların %95’inde tam iyileşme gözlenir. Bu süre içinde belirli bir tedavisi yoktur.
Antibiyotikler yararsızdır, çünkü hastalık geçmiş enfeksiyon kaynaklıdır.
Hipertansiyon ve diğer komplikasyonların olduğu durumlarda çocuk yatak
istirahatine alınır.
Kalp yetmezliği durumunda
dijitalizasyon ve oksijen tedavisi uygulanır.

çocuğa

semifawler

pozisyonu

verilir,

Ödem ve hipertansiyon tuz ve su retansiyonuna bağlı olduğu için tuz ve sıvı
kısıtlaması ile birlikte furosemid uygulaması ile tedavi edilir.
Kan basıncı kontrol altına alınamayan durumlarda, özellikle vazodilatörler
olmak üzere diğer antihipertansifler kullanılabilir.
Hipervolemi konservatif önlemlerle kontrol edilemeyen veya belirgin azotemi
ve hiperpotasemi gelişen olgularda geçici bir diyaliz tedavisi gerekebilir.
gerekir.

Ayrıca aile bireylerinin de streptekok enfeksiyonu yönünden değerlendirilmesi

Hemşirelik Bakımı
-

Yaşam bulguları (vücut ısısı, nabız ve kan basıncı) izlenir.

-

Aldığı-çıkardığı takibi yapılır.

-

Günlük tartı takibi ve karın çevresi ölçümü yapılır.

Ödemin yeri ve miktarını değerlendirilerek, deri bütünlüğü korunur ve
sürdürülür. Çocuğa sık aralıklarla pozisyon verilir. Pamuklu, rahat, sıkmayan giysiler
giydirilir.
-

Hipertansiyon, kalp yetmezliği durumunda yatak istirahatine alınır.

-

Dolaşım yetmezliği olasılığına karşı kalp ve akciğer sesleri dinlenir.
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Duruma göre tuz (hipertansiyon), potasyum (oligüri) ve proteinden (azotemi
varsa) kısıtlı bir diyet uygulanır.
-

Aileye destek ve bilgi verilir.

9.5. Nefrotik Sendrom (NS)
Glomerüllerin hasarına bağlı ödem, masif proteinüri,
hipoproteinemi, hiperlipidemi ile karakterize bir sendromdur.

hipoalbuminemi

,

3 tipi vardır:
1. Konjenital Nefrotik Sendrom: Yenidoğanlarda ya da 3 aydan küçük bebeklerde
sıktır. Otosomal resesif geçiş gösterir. Erken dönemde transplantasyon gerçekleştirilemezse
1-2 yaşa kadar kaybedilir. Konjenital nefrotik sendrom gebelik döneminde tanılanabilir,
gestasyonel periyodun 15 –16. haftalarında fetusta ortaya çıkar. Neonatal dönemde amniyotik
sıvıda proteinüri nedeniyle alfa – fetoprotein düzeyi 10 kat daha yüksektir ve amniyosentezle
belirlenebilir
2. İdiopatik Nefrotik Sendrom/Minimal Lezyonlu Nefrotik Sendrom
(MCNS:)Yaklaşık %80'nini oluşturur. 2-7 yaşta sıktır. Belli sistemik ya da renal hastalık
olmaksızın görülür. Etiyolojisi açık değildir. Genellikle 4-8 hafta önce geçirilmiş viral bir
ÜSYE veya bir alerjenle temas öyküsü vardır.Ayrıca canlı aşıların uygulanmasının, arı
sokmasının, polen/toz alerjilerinin de etkili olabileceği bildirilmektedir.
3. Sekonder Nefrotik Sendrom: akut veya kronik glomerülonefrit, renal ven
trombozu, alerjik durumlar ve toksik nefroz, bazı sistemik hastalıklar (diyabet, hepatit vb.),
hemolitik üremik sendrom (hemolitik anemi ve trombositopeni ile karakterize akut böbrek
hastalığıdır) sonucu sekonder olarak gelişebilir.
Belirti ve Bulgular
En belirgin bulgusu ödemdir. Ödem pek çok hastada sabahları göz etrafında
beliren ve öğleye doğru geçen bir şişlik şeklinde başlar. Aileler bu durumu çoğu kez çok uyku
uyumaya bağlarlar. Bu ödem daha sonraki günlerde daha da artarak bacaklara ve vücudun
diğer bölgelerine yayılır. Pek az vakada ise ödem ani ve ağır bir şekilde (Anazarka) ortaya
çıkabilir. Deride gerilmeden dolayı çatlaklar ve bu bölgelerden sıvı sızmaları olabilir.
-

Masif Proteinüri

-

Hipoproteinemi, hipoalbunemi

-

Hiperlipidemi : Tüm plazma lipidleri artar.

-

Proteinüriye bağlı halsizlik, kas güçsüzlüğü

-

Huzursuzluk, endişeli yüz ifadesi,irritabilite
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-

Tartı artışı, karında sıvı toplanmasına bağlı karın gerginliği, karın ağrısı

-

Hafif iştahsızlık, bulantı, kusma

-

Bağırsak mukozasındaki ödeme bağlı olarak gastrointestinal bozukluklar

-

Hepatomegali

-

Büyüme-gelişme geriliği

-

Enfeksiyonlara eğilim

-

Sedimantasyon, kreatinin klirens testinde artış

-

Silendirüri, lökositüri, oligüri

-

Şiddetli karın ağrısı ve ateş varlığında peritonit düşünülebilir.

(ishal),

Karında asit sıvısının yarattığı gerginliğe bağlı olarak umblikal herni, venöz
dilatasyon, rektal prolapsus ve solunumsal güçlükler çıkabilir. Plevral sıvı birikebilir.
Tedavi
Amaç; proteinüriyi azaltmak, hipoalbünemiyi düzeltmek, ödemi ortadan kaldırmaktır.
Kortikosteroidler (prednizolon) ve immünosüpresif tedavi uygulanır.
Kortikosteroid tedavisinden yaklaşık 3 hafta içinde diürez gelişir ve idrarda protein atılımı
azalır. Steroid dozu yavaş yavaş azaltılır. Ayrıca diürezi sağlayıcı ilaçlar da verilir.
Diüretikler potasyumun idrarla atılımını arttırdığı için hipokalemi gelişme riski
vardır.Bu nedenle çocuğun potasyum düzeyi sık kontrol edilmelidir.
Steroid tedavisine yanıt vermeyen, sık relaps ve tedaviye bağlı yan etkiler
gelişen çocuklarda immünosüpresif tedavi uygulanır.
Ayrıca diyet tedavisi de önemlidir. Bol kalorili ve proteinli, tuzsuz,
kalsiyumdan zengin bir diyetle beslenir. Bol proteinli diyet, glomerül filtrasyon hızını ve
glomerülün protein filtrasyonunu arttırmaktadır.
Hemşirelik Bakımı
-

Yatak istirahati sağlanır.

-

Aldığı-çıkardığı takibi ve kan basıncı kontrolu yapılmalıdır.

-

Kilo takibi yapılır.
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Ödem nedeniyle deri bütünlüğü bozulabileceği için deri bakımı sağlanır (sık
banyo, ödemli bölgeleri basıdan koruma). Sıkı giysiler giydirilmez.
-

Sık pozisyon değiştirilir

-

Karın çevresi ölçümü yapılır.

Hipokalemi gelişebileceği için potasyumdan zengin, sodyumdan kısıtlı bir
diyet uygulanır.
Steroid alan bir hastanın lökosit sayımı sık yapılır, 2000 mm3 altına düştüğü
zaman ilaç kesilir.
Tedavi süresince enfeksiyona eğilim artacağı için el yıkama ve diğer
enfeksiyona yönelik önlemler (asepsiye dikkat edilmesi, ziyaretçi kısıtlaması gibi.)
alınmalıdır.
-

Hipertansiyon, büyüme-gelişme geriliği, mide ülseri yönünden hasta izlenir.

-

Aileye steroidin yan etkileri, çocuğun evde bakımı hakkında bilgi verilir.

Nefrotik sendromlu çocukta aşılama önemlidir. Çocuğun yaşının gerektirdiği
bağışıklama şemasına kontrollü olarak devam edilmelidir. Yüksek doz steroid uygulanırken
herhangi bir aşı yaptırılması önerilmez. Remisyon döneminde ise ölü aşılar verilebilir (canlı
polio yerine ölü polio).
Kortikosteroid alan çocuklarda hipertansiyon, bulantı, hiperglisemi, aydede
yüz, iştahta artma, abdominal distansiyon, katarakt, aknede artma, kemik miyelinizasyonunda
azalma, kıllanmada artma ve duygulanım değişikliği gibi belirtiler görülebilir. Çocuk ve
aileye bu değişikliklerin kalıcı olmadığı ve tedaviden sonra düzeleceği açıklanır.

9.6. Veziko-Üreteral Reflü (VUR)
Anatomik bir bozukluk sonucu idrarın mesaneden üretere ve böbreklere geri kaçması
olarak tanımlanmaktadır. Üreterlerde kapakçık yoktur. Ancak üreterler mesaneye belli bir açı
ile girerler. Bu durum kapakçık gibi görev yaparak idrarın mesaneden üreterlere geri
kaçmasını engeller. Çeşitli nedenlerle bu mekanizmanın çalışmaması sonucu idrar üreterlere
doğru göllenir. Mesane boşaldıktan sonra idrar tekrar mesaneye döner. Bu rezidü idrar
mesanede kalarak, bakterilerin çoğalması için iyi bir ortam oluşturur. Enfekte idrar
mesaneden üst üriner sisteme dönünce böbreklerde de enfeksiyon gelişir.
Etiyolojisi ve Görülme Yaşı
Primer Nedenler: Konjenital anomaliye bağlı olarak üreterin mesane kas tabakası
arasında seyrettiği tünelin kısa ve üreterin mesaneye giriş açısında sorun olduğunda kapak
mekanizmasının etkinliğinin azalmasına bağlı olarak gelişir.
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Sekonder Nedenler: Üriner sistem enfeksiyonu, nörojenik mesane , mesanedeki
lezyonlara bağlı obstrüksiyonlar gibi durumlarda oluşabilir. Ayrıca idrarını devamlı tutan
çocuklarda da sekonder reflü görülebilir.
Üriner Sistem Enfeksiyonunda reflü görülme sıklığı %30-50’dir. Çocuğun yaşı
küçüldükçe görülme sıklığı artmaktadır. 1-2 yaşta %46 iken 2-8 yaş arasındaki çocuklarda ise
%25 oranında görülmektedir. Primer VUR’da ailevi eğilim önemlidir. Kardeşlerde %25
oranında görülebilir.
Hastalığın Evreleri
Evre 1: Reflü üreterin sadece alt bölümündedir.
Evre 2: Reflü üreterler, renal pelvis ve kalikslerdedir. Dilatasyon yoktur.
Evre 3: Üreterler, renal pelvis ve kalikslerde hafif deformite ve dilatasyon vardır.
Evre 4: Üreterler, renal pelvis ve kalikslerde belirgin/orta derecede bir dilatasyon
vardır.
Evre 5: Üreterler, renal pelvis ve kalikslerde ileri derecede dilatasyon
Hidronefroz eşlik eder.

vardır.

Belirti ve Bulgular
-

Ateş, konvülsiyon

-

Karın ve yan ağrısı

-

Keskin ve kötü kokulu idrar

-

Sık, ağrılı, damla damla idrar yapma

-

Koyu ve bulanık idrar

-

Hematüri

-

İştahsızlık

-

Bulantı-kusma

-

Tartı kaybı

-

Enürezis noktürna

Tanı
Öykü (tekrarlayan Üriner Sistem Enfeksiyonu varlığı..), fizik muayene, kan ve idrar
incelemeleri, İntravenöz Pyelografi (İVP), Voiding Sistoüretrografi tanı koymada önemlidir.
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Tedavi
Genellikle düşük dereceli VUR’da (I,II, ve III. evrede) medikal tedavi uygulanır. Bu
yolla vakaların %80’inde iyileşme sağlanabilir. Medikal tedavi sık idrar kültürü alınmasını ve
antibiyotik verilmesini içerir.Ayrıca mesanenin boşalmasına yardım etmek ve stazı
engellemek için ailenin de işbirliği ile "ikili işeme yani idrar yaptıktan birkaç dakika sonra
tekrar idrar yapmaya çalışması" sağlanır ve bu konunun önemi aileye anlatılır. IV. ve V.
evrelerde ise cerrahi girişim gerekir. Ameliyat sonrasında; mesanenin boşalmasını sağlamak
ve bası oluşumunu engellemek için subrapubik kateter veya üreteral kateter (stent)
yerleştirilebilir. Analjezikler ve spazmı giderici antispazmotikler kullanılabilir. 6 aylık, yıllık
veya 2 yılda bir Voiding Sistoüretrogram çekilerek reflünün derecesi izlenir.
Hemşirelik Bakımı
•

Çocuk ve aile tanı için gerekli işlemlere hazırlanır.

•
Çocuk büyükse 2-3 saatte bir idrarını yapması ve mesanesini tam olarak
boşaltması sağlanır.
•
Mesane boşaldıktan sonraki birkaç dakika içinde tekrar boşaltma çalışması
yapılması (ikili işeme), perineal hijyen ve tuvalet hijyeni öğretilir.
•

Üriner Sistem Enfeksiyonları açısından çocuk takip edilir.

•

Yeterli sıvı alımı sağlanır.

•
Ameliyat sonrasında ise; idrar
kullanılmışsa idrar çıkışları takip edilmelidir.

çıkışı

izlenir.Özellikle üreteral

stent

•

Suprapubik kataterin ameliyat sonrası 7-10 gün süreyle kalacağı söylenmelidir.

•

Katater tıkanıklıkları (ateş, titreme, ağrı) açısından çocuk izlenmelidir.

•
önemlidir.

Çocuğun erken mobilizasyonu ve alabildiğinde ağızdan beslenmeye geçilmesi

9.7. Wilms Tümörü (Nefroblastoma, Böbrek Tümörü)
Çocukluk çağının en sıkgörülen primer malign böbrek tümörlerindendir. En çok 5 yaş
altındaki çocuklarda görülür, yaşla birlikte görülme sıklığı azalmakla birlikte ergenlik ve genç
yetişkinlik döneminde de görülebilir. Çocukluk çağı malign tümörlerinin %6.2 sini oluşturur.
Pek çok vakada tümör tek lezyon şeklinde olmasına rağmen, % 7 oranında her iki böbrekte ve
% 12 oranında da aynı böbrek içinde birden fazla alanda da yayılabilir.Vakaların %15’inde
konjenital anomaliler de (inmemiş testis, at nalı böbrek, hipospadias, mikrosefali)
görülebilir.Sağ kalım oranları başarılı kemoterapi tedavileri sonucunda neredeyse %90’lara
kadar çıkmıştır.
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Belirti ve Bulgular
görülür.

Karında kitle (büyük, sert, solunumla hareket etmeyen, ağrısız, üzeri düz)

-

Kitle sıklıkla tesadüfen saptanır.

-

Kitlenin büyüklüğü ve bulunduğu yer ayırıcı tanıya yardımcı

-

Karın ve yan ağrısı

-

Hipertansiyon (böbrek hasarına bağlı renin aktivesinde artma sonucu)

-

Tümör ile ilişkili eritpoetin salgılanmasında artmaya bağlı polisitemi

-

Hematüri

-

Anemi

-

Ateş

-

Genito-üriner anomaliler

-

Akciğer, karaciğer, böbrek ve kemik iliğine metastaz yapabilir.

Wilms tümörü olan çocuğun fiziksel değerlendirmesi yapılırken abdomen
kesinlikle palpe edilmez. Çünkü tümör kapsülü rüptüre olursa kanserojen hücrelerin yayılma
potansiyeli vardır.
Tanı
-

Öykü ve fiziksel muayene

Radyolojik çalışmalar İntravenöz pyelografi- İVP,
akciğer grafisi,
ultrasonografi, Bilgisayarlı Tomografi, Karaciğer sintigrafisi ayırıcı tanıya yardım eder.
Tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyon testleri, idrar
tahlili, kemik iliği aspirasyonu da tanı koymada önemlidir.
Hastalığın Evreleri
Evre 1: Böbrek kapsülü ile sınırlı tümör
Evre 2: Böbrek kapsülü dışına ve böbrek venine metastaz yapmış, cerrahi
olarak çıkarılabilir tümör
Evre 3: Batına yayılmış, periton yüzeyine tümör saçılması, bölgesel lenf
nodlarına metastaz
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Evre 4: Abdomen dışına kan yoluyla veya lenf nodu metastazları (örneğin
akciğer, karaciğer, kemik, beyin)
Evre 5: Bilateral Wilms tümörü
Tedavi ve Prognoz
Hastalığın hangi evrede olduğu cerrah ve patolog tarafından belirlendikten sonra,
tedavi planı başlatılır. Genellikle tedavi Cerrahi, Radyoterapi (I. evrede ve 18 ayın altında
önerilmez) ve Kemoterapi şeklindedir.
Wilms tümörü olan çocuklarda hayatta kalma oranı %88’dir. Olumlu histolojiye sahip
hastalarda sonuçlar daha iyidir. Örneğin; 4 yıl hastalıksız sağ kalım 1. evredeki hastalarda %
95.6; evre 2 ’de % 91.1; evre 3 ’de % 90.9 ve evre 4’de %80.9’dur.
Hemşirelik Bakımı
-

Kemoterapi ve radyoterapide çocuk ve aileye destek ve bakım uygulanır.

Cerrahi tedavide ameliyat öncesi ve sonrası bakım (aldığı-çıkardığı, tansiyon,
kilo ve dansite takibi vb.) önemlidir.
Preoperatif dönemde hemşirenin özellikle dikkat etmesi gereken konu;
abdominal kitlenin korunmasıdır. Kitlenin manipülasyonu sonucu kanser hücrelerinin diğer
organ ve dokulara metastazı söz konusu olabileceği için tümör palpe edilmemeli ve
travmalardan korunmalıdır.
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Uygulamalar
1)

Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

●
Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Editörler). Pediatri
Hemşireliği. Ankara: Özyurt matbaacılık; 2013.
●
Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı - Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2012.
●
Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 8. Baskı.
Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2008.
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Uygulama Soruları
1)
Üriner Sistem Enfeksiyonu olan bir çocuğun ailesine koruyucu amaçlı
yapacağınız eğitimi açıklayınız.
2)

Akut PostStreptokal Glomerülonefrit'te hemşirelik bakımını belirtiniz.

3)

Nefrotik Sendromdaki belirti ve bulguları belirtiniz.

4)

Veziko-Üreteral Reflü'nün tedavi ve hemşirelik bakımını açıklayınız.

5)

Wilms tümöründe post-operatif dönemde neye dikkat edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Üriner Sistem; böbrekler, üreterler, mesane ve üretradan oluşur. Üriner sistem, vücut
sıvılarının hacim ve bileşimini düzenlemekle birlikte idrar oluşumundan sorumludur.
Çocuğun üriner sistemini değerlendirirken öncelikle öykü alınmalı ve ödem,
hipertansiyon, varsa ağrının yeri ve tipi, karında kitle veya asit varlığı, idrar yapma sıklığı ve
miktarı, idrarın az / fazla olması ve ağrılı yapılması, idrarın renk, koku, yoğunluk ve
mikroskobik incelemesi gibi durumlar dikkate alınmalıdır.
Üriner Sistem Enfeksiyonları ,alt (üretra ve mesane) ve üst (üreterler ve böbrek) üriner
sistemi içerir. ÜSE’nin üretrada sınırlı kalması Üretrit, mesaneye ulaşması Sistit, böbreklere
ulaşması ise Piyelonefrit olarak tanımlanmaktadır. Akut PostStreptokal Glomerülonefrit; her
iki böbrek glomerüllerini tutan, bir üst solunum yolu enfeksiyonu ve deri enfeksiyonunu
takiben 1-3 hafta sonra gelişen, inflamatuar bir böbrek hastalığıdır. Nefrotik Sendrom,
glomerüllerin hasarına bağlı ödem, masif proteinüri, hipoalbuminemi, hipoproteinemi,
hiperlipidemi ile karakterize bir sendromdur. Veziko-Ureteral Reflü, anatomik bir bozukluk
sonucu idrarın mesaneden üretere ve böbreklere geri kaçması olarak tanımlanmaktadır. Wilms
tümörü ise çocukluk çağının en sıkgörülen primer malign böbrek tümörlerindendir. En çok 5
yaş altındaki çocuklarda görülür. Özellikle çocuğun fiziksel değerlendirmesi yapılırken
abdomen kesinlikle palpe edilmez. Çünkü tümör kapsülü rüptüre olursa kanserojen hücrelerin
yayılma potansiyeli vardır.
Bu hastalıkların genel olarak hemşirelik bakımında; yaşam bulgularının (vücut ısısı,
nabız ve kan basıncı) izlenmesi, aldığı-çıkardığı takibinin yapılması, günlük tartı takibi ve
karın çevresi ölçümünün yapılması, tedavilerin zamanında ve uygun dozlarda verilmesi, ödem
varsa ödemin yeri ve miktarını değerlendirilmesi, sık aralıklarla pozisyon verilmesi,
komplikasyonların izlenmesi, diyet tedavisi, aile ve çocuğa eğitim ve destek verilmesi gibi
girişimler yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromlu bir çocuğa uygulanacak hemşirelik
girişimlerinden değildir?
a)

Sık pozisyon değiştirilir.

b)

Karın çevresi ölçümü yapılır.

c)

Potasyumdan fakir bir diyet uygulanır.

d)

Kortikosteroidlerin yan etkileri gözlenir.

e)

Remisyon döneminde ise ölü aşılar verilebilir.

2)
Akut PostStreptokal Glomerulonefrit’in bir arada görülen 3 önemli klinik
bulgusu aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a)

Hipotansiyon

b)

Hiperlipidemi

c)

Poliüri

d)

Yüksek ateş

e)

Hematüri

3)

Aşağıdakilerden hangisi Veziko Uretral Reflü'nün primer nedenlerindendir?

a)

Enfeksiyon

b)

Üreter anomalileri

c)

Nörojenik mesane

d)

Mesanedeki lezyonlar

e)

Çocuğun idrarını tutması

279

4)
Aşağıdakilerden hangisi üriner sistemi enfeksiyonu olan 2 yaşın altındaki
çocuklarda görülen klinik bulgulardandır?
a)

Hematüri

b)

Sık ve ağrılı idrar

c)

Beslenme güçlüğü

d)

İdrarda kötü koku

e)

Abdominal ya da yan ağrısı

5)
yanlıştır?

Aşağıda üriner sistem enfeksiyonuna (ÜSE) ait verilen bilgilerden hangisi

a)

Sünnetsiz veya fimozisi olan erkek çocuklarda görülebilir.

b)

Etiyolojide parazitler de (kıl kurdu) rol oynar.

c)

Orta idrarda100.000/ml’den fazla koloni üremesi tanıda önemlidir.

d)

Kızların üretrası daha uzun olduğu için kızlarda daha azdır.

e)

Bulaşma hematojen ve asendan yollarla olur.

6)
Üriner Sistemle ilgili sorunu olan bir
değerlendirilmelidir?

çocuğun tanılanmasında neler

7)

Üriner Sistem Enfeksiyonunun kızlarda fazla görülmesinin nedenleri nelerdir?

8)

Nefrotik sendromlu bir çocuğun aşılaması nasıl olmalıdır?

Cevaplar: 1) c, 2) e, 3) b, 4) c, 5) d

280

10. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENDOKRİN-METABOLİK
SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI



Bu bölüm, Prof. Dr. Suzan Yıldız tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENDOKRİN-METABOLİK SORUNLAR VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
10.1. Diabetes Mellitus
10.1.1. Tanı
10.2. Tip 1 Diabetes Mellitus
10.2.1. Epidemiyoloji
10.2.2. Etiyoloji
10.2.3. Klinik Bulgular
10.2.4. Tip1DM’un Tedavisi
10.2.5. Tip1DM Yönetimi
10.2.6. Psikososyal Yaklaşım
10.2.7. Diabetes Mellitus’un Komplikasyonları
10.2.7. Tip 1 diyabette hemşirelik bakımı
10.3. Hipotiroidive Hemşirelik Bakımı
10.3.1. Hipotiroidizm
10.3.2. Konjenital Hipotiroidizm
10.3.3. Epidemiyoloji
10.3.4. Klinik Bulgular
10.3.5. Yenidoğan Taraması ve Tanı
10.3.6. Tedavi
10.3.7. Hemşirelik Bakımı
10.4.Fenilketonüri
10.4.1. Klinik Bulgular
10.4.2. Epidemiyoloji
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10.4.3. Tanı
10.4.4. Tıbbi Beslenme Tedavisi
10.4.5. Hemşirelik Bakımı
10.5. Çölyak Hastalığı (Gluten Enteropatisi , Gluten İntoleransı)
10.5.1. Epidemiyoloji
10.5.2 Çölyak Hastalığının Etyopatogenezi
10.5.3. Klinik Bulgular
10.5.4 Çölyak Hastalığının Sınıflaması
10.5.5. Tanı
10.5.6. Çölyak Hastalığının Tedavisi, Prognozu ve Komplikasyonları
10.5.7. Hemşirelik Bakımı
10.6.Kistik Fibrozis
10.6.1.Genetik
10.6.2. Klinik Bulgular
10.6.3. Tanı
10.6.4. Tedavi
10.6.5. Hemşirelik Bakımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Tip 1 diyabet tanısı nasıl konulmaktadır?

2)

Hipoglisemi ve hiperglisemi tedavisi nasıl yapılmaktadır?

3)

Neonatal Tarama Programının faydaları nelerdir?

4)

Guthrie Testi hangi hastalıklar için yapılmaktadır?

5)

Çölyak hastalığının hemşirelik bakımında neler yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği veya
geliştirileceği

Tip 1 diyabet

Tip 1 diyabet tanı tedavi ve
diyabet yönetimini
açıklayabilmek

Okuyarak/ Uygulayarak

Hipotiroidi

Erken tanı ve tedavisinde
dikkat edilmesi gereken
noktaları açıklayabilmek

Okuyarak/ Araştırarak

Fenilketonüri

Erken tanı ve tedavisinde
dikkat edilmesi gereken
noktaları açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Çölyak hastalığı

Tanı ve tedavisinde dikkat
edilmesi gereken noktaları
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak

Kistik Fibrozis

Tanı ve tedavisinde dikkat
edilmesi gereken noktaları
açıklayabilmek

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Tip 1 Diyabet



Hipotiroidi



Fenilketonüri



Çölyak Hastalığı



Kistik Fibrıozis



Endokrin/Metabolik hastalıklarda hemşirelik bakımı
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10. ÇOCUKLARDA SIK GÖRÜLEN ENDOKRİN-METABOLİK
SORUNLAR
10.1. Diabetes Mellitus
Diabetes Mellitus insülin sekresyonu ve/veya insülin aktivitesindeki defektler sonucu
gelişen kronik hiperglisemi ile karakterize metabolik hastalık grubudur. İnsülin
sekresyonunda azalma ya da insülin etkisinin yetersiz olması, bazen de her ikisinin
kusurlarından kaynaklanan karbonhidrat, protein ve yağ metabolizması bozuklukları kronik
hiperglisemiye yol açmaktadır. Çocukluk döneminde en sık görülen tipi; pankreatikβ-hücre
hasarına bağlı insülin sekresyon eksikliği ile seyreden Tip 1 diabetes mellitus(Tip1DM) tur.
Tip 2 diabetes mellitus (Tip2DM) ise çocuklarda daha ender görülür. Tip2DM en sık
insüline direnç ile pankreasın yeterli kompensatuvar hiperinsülinemi oluşturamaması sonucu
meydana gelir.
Diabetes Mellitus sınıflaması;
1. İnsüline Bağımlı (Tip1DM)
a. İmmün aracılı
b. İdiopatik
2. İnsüline Bağımlı Olmayan (Tip2DM)
3. Diğer spesifik tipler
a.

Genetik ß-hücre kusurları

b. Genetik insülin etkinlik kusurları
c.

Ekzokrin pankreas hastalıkları

d. Endokriopatiler
e.

İlaç veya kimyasal etkenler

f.

Enfeksiyonlar

g.

İmmün kökenli diyabet tipleri

h. Diyabetle ilişkili diğer genetik sendromlar
4. Gestasyonel diyabettir.

10.1.1. Tanı
Tip 1 diyabet tanısı farklı testlerle konulmaktadır (Tablo1). Ayrıca aşikar hiperglisemi
yokluğunda tanı tekrar testler ile doğrulanmalıdır. Ülkemizde standardizasyon çalışmaları
tamamlanmadığı için HbA1c tek başına diyabet tanı yöntemi olarak kullanılamamaktadır.

287

Tip1DM’da çocuklarda hedeflenen plazma kan glukoz sınırları Tablo 2 de
verilmektedir.
Tablo 1. Diabetes Mellitus Tanı Kriterleri


Diyabete özgü semptomlar + rastgele plazma glukozunun ≥ 200 mg/dl (≥11.1
mmol/L) olması veya



8 saatlik açlık plazma glukozunun ≥ 126 mg/dl (≥7.0 mmol/L) olması veya



Oral glukoz tolerans testinin (OGTT*) 2. Saatinde plazma glukozunun ≥200
mg/dl (≥11.1 mmol/L) olması
* Testin 75 gr glikozla veya 1,75gr/kg (max 75 gr) olacak şekilde ayarlanarak
yapılması

 HbA1c 6,5’un üstünde olması*
* Ancak test uluslararası standardize edilmiş yöntemlerle yapıldığında tanı testi
olarak kullanılabilir.

Tablo2. Tip1DM’da Çocuklarda Hedeflenen Plazma Kan Glukoz Sınırları

Yemekten önce

Yatmadan önce
HbA1c

Açıklama /Gerekçe

< 7.5

En düşük HbA1c hedefinin
aşırı hipogisemiye girmeksizin
< 7 olması

/ Gece boyunca

90-130

90-150
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10.2. Tip 1 Diabetes Mellitus
Tip 1 diabetes mellitus, çocukluk yaş grubunda pankreasın beta hücrelerinin
otoimmün veya otoimmun olmayan nedenlerle etkilenmesi sonucu gelişen insülin yetersizliği
ve hiperglisemi ile karakterize kronik metabolizma sendromudur. TİP1DM’lu hastalarda ağır
ve kronik insülin eksikliği olduğundan yaşamlarını sürdürebilmeleri için insülinin dışardan
verilmesi zorunludur.

10.2.1. Epidemiyoloji
Çocukluk döneminde en sık görülen tipi Tip 1 diabetes mellitustur. Yaklaşık 500 000
Tip 1 diyabetli çocuğun olduğu ve dünya çapında her yıl 15 yaş altında yaklaşık 80 000
çocukta tip 1 diyabet geliştiği tahmin edilmektedir. Bunların %26’sı Avrupa’da, %22’si
Kuzey Amerika’da ve Karayipler bölgesinde yaşamaktadır. Tip bir diyabet insidansı ülkelere
ve etnik gruplara göre değişiklik göstermektedir. En yüksek insidans Finlandiya’da
(54/100.000 ) görülürken Asya’da insidans çok düşüktür. Çin’de 3,1/100.000, Japonya’da
2/100.000’e kadar düşmektedir.
Ülkemizde 18 yaş altı Tip 1 diyabet insidansı yüzbinde 10,84, prevalansı onbinde
7,98, 2013 yılı toplam diyabetli çocuk sayısı 17 175 olarak bildirilmiştir .
Yapılan çalışmalarda erkeklerde daha fazla görüldüğü ve insidans mevsimsel açıdan
incelendiğinde; sonbahar aylarında artış gösterdiği görülmektedir.

10.2.2. Etiyoloji
Tip1DM etyolojisinde genetik, otoimmün ve çevresel faktörler rol oynamaktadır.
Genetik faktörler: Çocukluk çağı diyabetinin genetik geçişinin kesin olmadığı
bildirilmektedir. Ancak diyabetlilerin anne, baba ve kardeşlerinde diyabet sıklığının diyabetli
olmayanlara göre daha yüksek olması, tek yumurta ikizlerinden biri diyabet ise diğerinde %
50’ye yakın bir oranda hastalık gelişmesi kalıtımın etkisini gösteren özelliklerdir. Şu ana
kadar Tip1DM için resesif veya dominant geçiş tanımlanmamıştır. Annesi Tip1DM olan
çocuklarda diyabet görülme riskinin % 2, baba hasta olanlarda ise oranın % 7 olduğu
bildirilmektedir.
Otoimmünite: Yeni tanı konan diyabetlilerin % 80-90’ında adacık hücrelerinin bazı
yüzey ve sitoplazmik bileşenlerine karşı antikorların (adacık hücre antikorları-islet cell
antibodies-ICA) görülmesi, Tip1DM’un ortaya çıkışında otoimmünitenin etkisini gösteren bir
belirtidir.
Çevresel faktörler: Diyabetinçocukluk ve ergenlikte bireysel genetik faktörlerin yanı
sıra çevresel faktörlerin de etkisiyle meydana geldiği ön görülmektedir. Son yıllarda viral
enfeksiyonlar, beslenmeye ait yanlışlar (özellikle inek sütüne erken başlama) ve çevresel
etkenlere (hijyen, toksinler ve stres) bağlı olarak birçok ülkede Tip1DM sıklığında artış
olduğu görülmektedir.
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10.2.3. Klinik Bulgular
Tip1DM’da vücutta insülin eksikliğine bağlı olarak enerji depolarından mobilizasyon
başlar. Yağ dokusundan lipoliz başlar ve bunun sonucunda Serbest Yağ Asitleri (SYA) artar.
SYA’ nin karaciğerde metabolizasyonu ile ketoasit yapımı artar ve ketozis oluşur. Ketozise
bağlı olarak hastalarda karın ağrısı ve kusma görülebilir. Doku yıkımına bağlı olarak
polifajiye rağmen kilo kaybı görülür. Glukozun böbrek reabsorpsiyon eşiğini aşması ile de
glikozüri başlar.
Kas dokusunda proteinlerin parçalanması ile ortaya çıkan amino asitler karaciğerde
glukoneojenezde kullanılır ve hiperglisemi ortaya çıkar. Proteoliz ve lipolizin artması
zayıflama ve halsizliğe neden olur.
Glukozun idrarla atılması ile ozmotik diürez gelişir. Glukoz kendi ile beraber fazla
miktarda su ve elektroliti de sürüklediğinden poliüri – yatak ıslatma ve dehidratasyon gelişir.
Su kaybı aynı zamanda su içme ihtiyacını (polidipsi) ortaya çıkarır.

10.2.4. Tip1DM’un Tedavisi
Tip1DM çok yönlü etkileri olan bir hastalıktır. Bu çocukların tedavi ve izlemlerinin
diyabet konusunda uzman çocuk hekimi (pediatrik endokrinolog), diyabet hemşiresi,
diyetisyen ve psikologdan oluşan bir ekip tarafından yapılması uygundur. Diyabetik çocuk ve
ailesi, öğretmeni, aile doktoru diyabet konusunda bilgilendirilmelidir.
Tip1DM tedavisinde amaç;


Semptomları hafifletmek,



Diyabetik ketoasidoz ve hipoglisemi gelişimini önlemek,



Ketoasidoz gelişmiş ise tedavi etmek,


İyi bir diyabet yönetimi sağlayarak mikrovasküler ve makrovasküler
komplikasyonların gelişmesini engellemek,


Büyüme gelişmeyi sağlamak ve sürdürmek,



Psikososyal gelişimi desteklemektir.

Uzun süreli ve iyi bir diyabet yönetimi için Tip1DM’lu olgulara yaklaşım;
1. İnsülin tedavisi
2. Beslenme
3. Egzersiz
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4. Tip1DM Yönetimi
a. Kendi kendine izlem
b. Diyabetli çocuğun ve ailenin eğitimi
c. Hastalara psikososyal açıdan yaklaşım ve değerlendirme
d. Diyabetle ilişkili komplikasyonların izlemi, taraması, önlenmesi ve tedavisini
kapsar.
İnsülin Tedavisi
İnsülin pankreasta langerhans adacıklarındaki beta hücrelerinden salgılanan, kan
şekerini düşürmeye etkili bir hormondur. İnsülin, Tip1DM’da tedavinin temel öğesidir.
İnsülin tedavisinin tipi, uygulama saatlerinin seçimi, hastanın psikososyal gelişimini
bozmayacak ve optimal metabolik kontrol sağlayacak şekilde bireye özgü düzenlenmelidir.
Bunun için diyabet ekibi tarafından çocuğun yaşı uygun ise çocuk da dahil edilerek tüm aile
bireylerine diyabet eğitimi verilmelidir.
İnsülinlerin üç özelliği vardır (Tablo 3);

Etkinin başlaması: İnsülinin kan dolaşımına ulaşmadan ve kan şekerini
düşürmeye başlamadan önceki süre

geçen süre


Zirve zamanı: İnsülinlerin kan şekerini en fazla düşürdükleri zamana kadar

Etki süresi: İnsülinin kan şekeri düzeyini düşürmeye devam ettiği süre.

Etki sürelerine göre insülin tipleri Tablo 2-1’de verilmiştir.

Tablo 3: Etki Sürelerine Göre İnsülin Tipleri
Etkinin başlaması

Zirve zamanı

Etki süresi

Çok kısa etkili
insülinler Lispro

5-15dak

0.5-1.5sa

3-5sa

Aspart

5-15dak

0.5-1.5sa

3-5sa

0.5-1sa

2-4sa

6-8sa

Tipi

Kısa etkili insülinler
Regüler
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Orta etkili insülinler
NPH

1-4sa

5-10sa

10-16sa

Lente

3-4sa

6-12sa

12-18sa

1-4sa

8-16sa

18-22sa

İnsülin Detemir

1-2 sa

Belirgin pik yok

20 saat >0.4IU/kg

İnsülin Glargine

1-2sa

Belirgin pik yok

24sa

Uzun etkili insülinler
Ultralente
Pik yapmayan uzun
etkili insülinler

Karışım insülinler

(10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 50/50 gibi değişen oranlarda)

Dünyada, henüz Tip1DM tedavisinde kabul edilmiş evrensel bir insülin tedavi
yöntemi yoktur. Her bir Tip1DM’lu çocuğun insülin uygulama saatleri, çocuğun ve ailenin
günlük yaşam düzenine göre ayarlanmalıdır.
Çocuklara uygulanacak insülin dozu; beslenme, fiziksel aktivite ve kan glukoz
düzeyine bağlı olarak farklılık gösterir. Uygulanan toplam insülin dozu genellikle 0.7-1.0
ünite/kg/gündür.
İnsülin tedavisi; “split-mix” yöntem ve “bazal-bolus” tedavisi olarak uygulanmaktadır.
Günümüzde en sık kullanılan yöntem bazal-bolus insülin tedavisidir. Split-mix insülin tedavi
yöntemi kısa etkili veya analog insülinlerin, orta veya uzun etkili insülinler ile belirli
oranlarda karıştılarak belirli saatlerde iki doz şeklinde uygulanmasıdır. İlk doz sabah
uygulanırken diğer doz akşam uygulanmaktadır. Bu tedavi yönteminde, kontrol edilemeyen
hiperglisemilerin ve hipoglisemilerin daha sık yaşandığı bildirilmektedir. Çoklu enjeksiyon
yönteminde yemeklerden önce kısa etkili, yatmadan önce orta ve uzun etkili insülinler
kullanılmaktadır.
İnsülin tedavisinde enjeksiyon bölgeleri düzenli olarak değiştirilmelidir. Aynı
bölgenin uzun süre kullanımı Lipodistrofi oluşumuna neden olmaktadır.
Karbonhidrat sayım yöntemi;Tip1DM’lu çocuğun, öğün öncesi kan glukoz düzeyini
ölçerek ve alacağı besin miktarını belirleyerek, öğün öncesi yapacağı hızlı veya kısa etkili
insülin dozunu ayarlayabildiği bir yöntemdir.Öğün sırasındaki insülin dozu; öğünün ya da ara
öğünün toplam karbonhidrat içeriğinine göre ayarlandığında, HbA1c’nin %1-1,5 birim
azladığı bildirilmektedir.
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Beslenme
Beslenme yönetimi diyabet bakımı ve eğitiminin temel taşlarından biridir.
Diyabette beslenmenin amacı.,

Çocuğun yaşı, cinsi, ağırlığı, beslenme alışkanlıkları ve aktivitesine uygun
büyüme gelişmeyi sağlamak,


İdeal vücut ağırlığını korumak,



Obesiteyi önlemek,



Akut ve kronik komplikasyonları önlemek,



Çocuğun yaşam kalitesini yükseltmektir.

Diyabetli bir çocuğun beslenmesi düzenlenirken çocuğun yaşam biçimi, alışkanlıkları
ve ailenin sosyoekonomik durumu dikkate alınmalıdır. Yeni tedavi yöntemleri ile diyabet
tedavisinde artık karbonhidratlar kısıtlanmamakta, ancak bunların %70’inin nişasta gibi
kompleks karbonhidratlardan sağlanması, mümkün olduğunca da şeker gibi basit
karbonhidratlardan uzak durulması önerilmektedir.
Diyabetlilerde öğün sayısı üç ana, üç ara öğün şeklinde düzenlenir. Toplam kalorinin;
%20’si sabah, %20’si öğle ve %30’u akşam öğününde, kalan %30’u ise ara öğünler sabahöğle arası (kuşluk), akşamüstü ve gece yatmadan önce eşit oranda (%10) tüketilmesi
önerilmektedir.
Karbonhidrat sayımı Tip1DM’lu hastada tedavinin ve beslenme eğitiminin temelini
oluşturmaktadır. Aile ve hasta, besinlerdeki karbonhidrat içeriği ile ilgili bilgilendirilmeli ve
ticari ürünlerdeki besin öğeleri tablosunu okumaları öğretilmelidir. Bu bilgiler hastaya her
öğünde yapacağı insülin dozunu ayarlamasında yardımcı olur. Karbonhidrat sayımı, insülin
karbonhidrat oranının kullanılması, uzun etkili bazal insülinler ve hızlı etkili bolus insülinlerin
sayesinde çoğu çocukta öğün planlaması daha esnek bir hale gelmiştir.
Egzersiz
Düzenli egzersiz, Tip1DM’lu çocuklarda tedavinin önemli parçasıdır. Egzersiz ile
glukoz kullanımı artar, metabolik kontrol düzelir ve çocuk kendisini daha iyi hisseder.
Egzersizin başlıca etkisi, enjeksiyon yerinden insülin emilimini arttırmasıdır. Diyabetli bir
çocuk her türlü egzersizi yapabilir. Ancak egzersiz sırasında veya sonrasında hipoglisemi
oluşuyorsa ek kalori almak ya da öncesinde yapılan insülin dozunu azaltmak gerekir. Egzersiz
zamanı insülin etkisinin en yüksek olduğu zamana denk gelmemeli ve çocuğun yanında
glukoz tableti, şeker ya da şekerli içecekler bulunmalıdır.
Kan glukoz düzeyi >300mg/dl olan çocuklarda egzersiz, insülin karşıtı hormonları
uyarır ve metabolik tabloyu daha da bozarak diyabetik ketoasidoza yol açabilir. Amerika
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Diyabet Birliği (ADA) diyabetli bireylerin haftada en az 150 dakika orta-yoğun aerobik
egzersiz (kalp atım hızını en fazla %50-70 artıran) yapmalarını önermektedir.

10.2.5. Tip1DM Yönetimi
Diyabet sürekli tedavi, kontrol ve eğitim gerektiren kronik bir hastalıktır. Diyabet
yönetimi; akut komplikasyonların önlenmesi, uzun dönem komplikasyon riskinin azaltılması,
hastaların kendi kendine diyabetlerini kontrol edebilmesi yeteneğinin kazandırılması ve
sürdürülmesini kapsamaktadır.

Glisemi ölçümü: Kan glukoz düzeyinin olabildiğince normal sınırlar içinde
tutulması ve kronik komplikasyonları büyük ölçüde azaltması nedeni ile önemlidir. Kan
glukozunu ölçmek için yaygın olarak glukometre kullanılmaktadır. ADA Tip1DM’lu
çocuklara günde dört kez veya daha sık ölçüm yapmalarını önermektedir.
Sürekli glukoz izlem sistemi (continuous glucose monitoring system; CGMS);Belli
aralıklarla subkutan bir sensörden aldığı verileri kaydeder ve klinisyene doku glukoz
düzeyleri ile ilgili sürekli bir profil sağlar. CGMS minimal olarak invaziftir, erişkin ve
çocuklar tarafından kolayca takılabilen küçük subkutan bir katater ile karın bölgesine
yerleştirilmektedir. CGMS, ağır hipoglisemilere neden olmaksızın HbA1c değerlerini
düşürmede ve asemptomatik noktürnal hipoglisemileri belirlemede yararlı olabilir.
Diyabet Eğitimi
Diyabet eğitimi diyabet bakımının temel taşıdır. Tip1DM’lu çocuğa ve onların
bakımlarından sorumlu olan aile bireylerine hastalığın bakımını ve yönetimini öğretmek
diyabet tedavi planının bir parçasıdır. İdeal olan diyabet eğitiminin pediatrik endokrinolog,
hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistten oluşan bir ekip tarafından verilmesidir.

10.2.6. Psikososyal Yaklaşım
Tüm çocukların %10’unda davranışsal ve duygusal belirtiler tanımlanırken, bu oran
kronik sağlık sorunları olan çocuklarda %20’ye çıkmaktadır. Diyabetli çocuklar kronik
hastalığın getirdiği; 3-6 ay ara ile hastanede muayene, kontrol, kan tetkiklerinin yapılması,
bazı durumlarda hastaneye yatma, bunlara bağlı okul devamsızlığı ve başarının düşmesi gibi
sorunlar yaşayabilmektedir
Diyabetlilerde görülen diğer davranışsal ve psikolojik bozukluklar; tedaviye
uyumsuzluk, yeme bozuklukları, kendine enjeksiyon ve ölçüm yapma korkusudur.
Hemşire ve diyabetli çocuk arasındaki iletişimde çocuğu dinleme, iyi bir diyabet
kontrolünde en önemli özelliktir.
Diyabette psikososyal sorunlara yönelik hemşirelik bakım ilkeleri;


Diyabetini kendi kendine yönetmesini sağlamak,
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Kendi kendine bakım davranışlarına uyumu için yardım etmek,



Benlik saygısını yükseltmek ve bağımsızlığını arttırmasına yardım etmek,



Sorun çözme yöntemlerini öğretmek,


Kan şekeri düzeyini etkileyebilen stresörlerle başetme yöntemlerini öğrenmesi
için yardım etmektir.

10.2.7. Diabetes Mellitus’un Komplikasyonlarının
Akut Komplikasyonlar
 Hipoglisemi
 Hiperglisemi
 Diyabetik Ketoasidoz Koması
 Nonketotik Hiperosmolar Koma
Kronik Komplikasyonlar
 Mikrovasküler Komplikasyonlar
o Retinopati
o Nefropati
o Nöropati
 Periferik Nöropati
 Otonomik Nöropati
 Mononöropatiler
 Makrovasküler Komplikasyonlar
o Koroner Arter Hastalığı
o Serebral Arter Hastalığı
o Periferik Vasküler Hastalık
 Diğer
o Diyabetik Ayak Ülseri ve Gangren
o Dermopatiler
o Sık Enfeksiyonlar (Tbc, Gingiva, Deri,
Vulvovaginal)

295

Sık Görülen Akut Komplikasyonlar
Hipoglisemi
Belirti bulguları; açlık hissi, renginde solukluk, soğuk terleme, ellerde titreme,
halsizlik, başağrısı, göz kararması, bulanık görme, çarpıntı hissi, huzursuzluk, davranış
değişiklikleri, sinirlilik, aşırı hırçın yada durgunluk hali, algılama bozukluğu, şuur
bulanıklığı, baygınlık hali, konvülsiyon ve komadır.
Kan şekerinin 63-70 mg/dl’nin arasında olması hafif/orta hipoglisemidir. Hafif/orta
hipoglisemi tedavisinde yaşına uygun miktarda (10-15 g) şeker (kesme şeker, toz şeker, şeker
içerenhazır meyve suyu, glukoz tablet veya solüsyondan biri tercih edilmeli) verilir.
Verildikten sonra 15 dakika beklenir ve kan şekeri tekrar ölçülür, kan şekeri
yükselmemişseaynı miktarda şeker tekrar verilir, kan şekeri 70 mg/dl üzerine çıkıncaya
kadarişleme devam edilir.Kan şekeri 70’in üzerine çıkınca, öğün saatinde ise “öğünü” verilir,
değilse ek “ara öğün” verilir (15 gkompleks karbonhidrat içeren ekmek,süt
gibi).Düzeldiğinden emin olmak için 30 dk sonra tekrar kan şekeri kontrol edilir. Kan şekeri
düzelince öğün sonrası hafif aktiviteleri veya okul, dershane gibigünlük aktivitelerini
yapabilir.
Hipoglisemiye eşlik eden bilinç kaybı, bayılma durumlarında ağır hipoglisemi tedavisi
uygulanmalıdır. Ağır hipoglisemi durumunda çocuğa ağızdanherhangi bir şey verilmemeli,
acilen kan şekeriniyükselten insülinin tersi etki gösteren bir hormon olan “Glukagon”
enjeksiyonu IM (5 Yaşına kadar ½ flakon) olarak yapılmalıdır.
Hipoglisemi diyabetli çocuklar için acil ve hemen tedavi edilmesi gereken bir
durumdur. Tedavi edilmediğinde koma gibi ağır sorunlara neden olmaktadır. Diyabetlide bu
belirtiler varsa hemen tedavi edilmesi önemlidir. Kan glikoz düzeyinin belirlenemediği
durumlarda hipoglisemi şüphesi varsa hipoglisemi tedavisi yapılır.
Hiperglisemi
Kan şekerinin istenen değerler üzerine çıkmasıdır. Genellikle açlıkta 120 mg/dl,
toklukta ise 180 mg/dl’nin üstü yüksek olarak kabul edilir. Hiperglisemi önlem alınmaz ise
hızla ilerleyip diyabetli çocuğun komaya girmesine neden olabilir.
Hiperglisemi tedavisinde; çocuğun kan şekeri ölçülür, 180-250 mg/dl arasında ise, bol
su içilir (sade soda da olabilir). İnsülin saati ise insülin dozu arttırılır (%10-20) ve çocuğun
egzersiz yapması sağlanır. Eğer kan şekeri 250 mg/dl ve üzerinde ise çocuğa bol su
içirilmelidir. İdrarda keton bakılır, egzersiz kesinlikle önerilmez, çocuğun istirahat etmesi
sağlanmalıdır. Eğer insülin saati ise insülin dozu arttırılmalıdır.
Diyabetik Ketoasidoz (DKA)
DKA yaşamı tehdit edici bir durumdur. DKA insülin ile insülin karşıtı hormonlar
arasındaki dengenin insülin aleyhine bozulması sonucu oluşur. DKA glikoz, yağ ve protein
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metabolizmalarının kompleks bir bozukluğudur. Ketoasizdozun klinik belirtileri;
dehidratasyon, kilo kaybı, taşikardi, kussmaul solunum, ağızda asteon kokusu, letarjiden
komaya giden bilinç bulanıklığı ve hipotansiyondur. Kan şekeri 300 mg/dl’nin üzerindedir.
Glikozüri, asidoz ve ketonüri de vardır.
DKA tedavisinde amaç; hiperglisemi, elektrolit bozukluğu ve asidozun
düzeltilmesidir. İnsülin tedavisi başlandıktan sonra DKA'a neden olan faktör araştırılmalı ve
tedavi edilmelidir. DKA, insülin dozunun yetersiz kaldığının ve değiştirilmesi gerektiğinin bir
göstergesi olarak kabul edilebilir.
Dehidratasyon ve asidozu tedavi etmek için sıvı ve elktrolitler verilir. Kan şekerini
düşürmek için IV insülin tedavisi, kan şekerini düşürme hızı 100 mg/dl/saati geçmeyecek
hızda verilir. Kan şekerini hızlı bir şekilde düşürmek serebral ödeme neden olabilmektedir.
Çocuk monitörize edilmeli, aldığı çıkardığı izlemi ve yaşam bulguları yakından takip
edilmelidir.

10.2.7. Tip 1 Diyabette Hemşirelik Bakımı
Hemşirelik bakımında amaç; çocuk ve ailesine diyabet ve diyabet yönetimi konusunda
eğitim vermektir.
Diyabet yönetimi; kan şekeri izlemi, insülin tedavisi, beslenme, karbonhidrat sayımı,
hipoglisemi ve hiperglisemi yönetimi, fiziksel aktivitenin planlanması ve psikolojik desteğin
sağlanmasını içermektedir.

10.3. Hipotiroidi ve Hemşirelik Bakımı
Tiroid Bezi
Tiroid bezi, boyun bölgesinde, trakeanın ön kısmında bulunan ağırlığı 15-20 gr olan
“H” şeklinde bir bezdir. Foliküllerden oluşmaktadır. Tiroid bezinden 3 tane hormon sentez
edilip salgılanmaktadır. Bunlar, büyüme ve gelişmede öneli bir hormon olan T4 (tiroksin),
T3 (triiyodotironin) ve serum kalsiyum konstrasyonunu düzenleyen kalsitonindir.
Tiroid hormanlarının sentezi için organizmaya yeterli miktarda inorganik iyodun
girmesi gerekir. İnorganik iyodun en önemli kaynağı; içilen su, iyodlanmış tuz ve ekmek
oluşturur. Fetal tiroid hormonunun sentezi 11-12. gestasyon haftasında başlar. Bu zamana
kadar fetüs annenin iyot ve tiroid hormonu ile yetinir. Yani anneden aldığı iyot ile kendi tiroid
hormonlarının sentezini yapar. İyot eksikliği olan annenin kendi tiroid hormonları da yeterli
olmadığı için fetüs iyot yanında yeterli tiroid hormonu geçişi de olmaz. Bu durum fetal
farklılaşmayı ve beyin gelişimini olumsuz etkiler.
Dünyada en sık kullanılan çözüm tuzun iyotlanmasıdır. İyot miktarının 150-300 mg da
tutacak şekilde iyotlanma önerilmektedir.
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10.3.1. Hipotiroidizm
Hipotiroidizm, özellikle yaşamın ilk yıllarında erken teşhis ve tedavi edilmediği
takdirde, motor, mental ve cinsel gelişmede sorunlara neden olan bir hastalıktır. Hipotalamushipofiz-tiroid ekseni üzerindeki bütün basamaklardaki yetersizlikler hipotiroidizme neden
olabilir. Doğuştan (konjenital) veya kazanılmış (edinsel) olabilir.

10.3.2. Konjenital Hipotiroidizm
Konjenital hipotiroidi (KH), taramalar ile kolaylıkla tanısı konulabilen, erken
dönemde tedaviye başlanmadığı takdirde mental retardasyon ve nörolojik sekellere neden
olabilen en sık görülen çocukluk çağı endokrin hastalığıdır. Tiroid bezinin gelişimsel
bozuklukları ya da tiroid hormonu eksikliği gibi nedenlerle fetüsün tiroid mekanizması
çalışmadığında annenin tiroid hormonları gebeliğin ikinci yarısında da fetal dolaşıma geçerek
fetüsü hipotiroidinin kötü etkilerinden nispeten korur. Bu nedenle konjenital hipotiroidili
bebekler, eğer anne ötiroid ise doğumda normal görünürler ve hipotiroidinin klinik bulguları
zamanla ortaya çıkar. Bulguların ortaya çıktığı zamanda ise beyin gelişimi geri dönüşümsüz
bozulmuştur. Bu nedenle tarama programları yapılmaktadır. Konjenital hipotiroidi tarama
programı ile konjenital hipotiroidi tanısının ve tedavisinin erkene alınması sağlanarak ağır
nörolojik kayıplar önlenebilmektedir.

10.3.3. Epidemiyoloji
Konjenital hipotiroidi insidansı, tarama döneminden önce canlı doğumda 1/6700 iken
bu oran yaklaşık 2000-3000 canlı doğumda 1 olmuştur. Çoğu ülkede olduğu gibi ülkemizde
de Neonatal Tarama Programı içerisinde konjenital hipotiroidi taraması yapılmaktadır.
Ülkemizde yapılan bir insidans çalışmasında bu oran 3344 canlı doğumda bir bulunmuştur.
Kızlarda erkeklere oranla iki kat fazla görülmektedir. Down sendromlu olgularda da insidans
daha yüksektir.

10.3.4. Klinik Bulgular
Yenidoğan döneminde semptom ve bulgular; postmatür doğum, makrosomi, geniş ön
ve arka (> 5mm) fontanel, büyük baş çevresi, hipotoni, letarji, kısa ve kalın boyun, donuk
yüz ifadesi, büyük dil, açık ağız, kısa ekstremitelerdir. Yenidoğan döneminde anneden geçen
tiroid hormonlarının bebeği koruması nedeni ile konjenital hipotiroidinin karakteristik
bulguları ancak %10-15’inde görülmektedir.
Diğer bulgular ise; kas tonusunun azalması, beslenme güçlüğü, azalmış metabolizma
nedeni ile hipotermi, bradikardi ve konstipasyon, uzamış sarılık, abdominal distansiyon,
umbilikal herni, kuru ve dalgalı deri (cutis marmaratus), kalın sesle ağlama, kuru ve cılız
saçlar, kemik yaşı geriliğidir (boy normaldir) ve puberte de gecikmedir. Dişlerin çıkmasında
gecikme ve yapısal bozukluklar da görülmektedir.
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10.3.5. Yenidoğan Taraması ve Tanı
Bütün dünyada yenidoğan konjenital hipotiroidi tarama programı çok başarılı
olmuştur. Tarama programları ile erken tanı ve tedavi mümkün olarak ciddi sekeller önlenmiş
ve bakım masrafları azalmıştır. TSH, T4 veya TSH ve T4 birlikte ölçümleri olmak üzere üç
çeşit tarama programı vardır. Ülkemizde de kullanılan yöntem olan TSH taraması primer
hipotiroidi tanısı için en duyarlı testtir. Öncelikle TSH, sonrasında şüpheli olgularda T4 ve
TSH ölçümü yapılmaktadır. Sadece T4 taramasında ise doğumda T4 normal olan olgular
atlanabilmektedir. En iyi tarama şekli ise TSH ve T4 birlikte taranmasıdır. Fakat bu yöntem
maliyetli olması nedeni ile ülkemizde sadece TSH taraması yapılmaktadır.
Tarama için en uygun kan alım zamanı 48. saat ve 4. gün arasıdır. Topuktan alınan kan
(kapiller kan) filtre kağıdı üzerine damlatılarak, oda ısısında kurutulmalı ve tarama merkezine
mümkün olan en kısa sürede gönderilmelidir. Tarama programının başarılı olabilmesi için kan
örneklerinin doğru alınması çok önemlidir.
Gestasyon yaşı 37 haftadan küçük preterm veya düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda
TSH yükselmesi gecikebileceği için, yenidoğan yoğun bakımda kalmış bebeklerde TSH
baskılanabileceği için, kan örneği ilk 24 saatte alınanlarda yalancı pozitifliği önelemek için
veya çoklu doğumlarda, özellikle tek yumurta ikizlerinde fetal kan karışması riski olduğu için
özellikle bu bebeklerde İkinci kez tarama yapılması gereken önerilmektedir. İkinci tarama için
kan alımı doğumdan veya ilk örnekten sonra 2. hafta sonra yapılmalıdır.
Venöz TSH 6-20 mU/l arasında ve sT4 düzeyi normal sınırlarda ise USG, sintigrafi
gibi tanı koydurucu görüntülemeler yapılarak tiroid bezi değerlendirilmektedir. Anne öyküsü
de mutlaka sorgulanmalıdır.

10.3.6. Tedavi
Şüpheli olgularda tedavi öncesi kan örnekleri alınarak test sonuçlarını beklemeden Ltiroksin (T4) tedavisine başlanmalıdır. Tedaviye başlama zamanı ilk 2 haftadan geç
olmamalıdır. Başlangıç tedavi dozu 10-15 mg/kg/gün olarak önerilmektedir. Tablet az
miktarda su veya anne sütü ile ezilmeli ve doğrudan bebeğin dilinin üzerine konmalıdır.
Özellikle soya mamaları ile emilimi azalır. 1 saat öncesinde veya 2 saat sonrasında su dışında
hiçbir besin ve ilaç alınmamalıdır. İlaç her gün aynı saatte verilmeli ve ilacın verilmesi bir
gün unutulursa, ertesi gün çift doz verilmelidir.

10.3.7. Hemşirelik Bakımı

En önemli hemşirelik girişimi hemşirenin erken tanıdaki rolüdür. Erken tanı ile
bebeklerin normal büyüme gelişmeleri sağlanmalıdır.

Ailelere tedavinin önemi ve erken başlamanın gerekliliği açıklanmalı ve ailenin
tedaviye uyumu sağlanmalıdır.


Büyüme ve gelişmenin düzenli aralıklarla kontrolü yapılmalıdır.
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Aileye ilacın her gün aynı saatte verilmesi ve ilacın verilmesi unutulursa,
ertesi gün çift doz verilmesi ve doz atlanmaması gerektiği konusunda eğitim verilmelidir.

İlacın yemeklerden 1 saat önce veya 2 saat sonrasında alınması gerektiği
açıklanmalıdır.

Tablet formundaki ilacın nasıl hazırlanacağı ve doz ayarlaması konusunda aile
bilgilendirilmelidir.

Konstipasyonu önlemek için bol sıvı alması ve lifli gıdalar ile beslenmesi
desteklenmelidir.

Hemşire ailede bilgi eksikliğine bağlı yaşanabilecek endişeleri azaltmak için
bilgilendirme yapmalıdır.


Genetik danışmanlık önemlidir.

10.4. Fenilketonüri
Kısaca PKU olarak bilinen Fenilketonüri (PhenylKetonUria) karaciğerden salgılanan
fenilalanin (FA) hidroksilaz enzimi eksikliğine bağlı (fenilalanin hidroksilazenzimi
aktivitesinin yokluğu) kanda ve diğer vücut sıvılarında fenilalalanin ve metabolitlerin artması
ilekarakterize metabolizmanın doğumsalbozukluğudur.
Hastalık otozomal resessif geçiş göstermektedir. Doğumda normal bebekte beslenmeyi
takiben metabolize olamayan ve biriken FA ve artıkları giderek beyin dokusuna toksik etki
yapar. Plazma FA düzeyi normalin 20-30 katı kadar artarak, protein sentezi baskılanır,
dismiyelinizasyona neden olur, azalmış nörotransmitter düzeyi (dopamin, serotonin,
norepinefrin) görülür.

10.4.1. Klinik Bulgular
Başlangıçta beslenme bozuklukları, tartı alamama ve kusma gibi semptomlar giderek
şiddetlenir. Genel olarak 6. ay civarında çocuğun akranlarından geri olduğu fark edilir. Baş
kontrolü, oturma, yürüme gecikir. Çocuk etrafla ilgisizdir. Tedavi edilmediğinde mental
fonksiyonlarında önemli gerilik izlenir. IQ düzeyi 50’nin altındadır. Mikrosefali konvülsiyon,
ekzama türü, lezyonlar sıktır. Saç deri ve göz rengi açıktır. İdrarda küfümsü koku (fare leşi)
hakimdir. Hasta hiperkinetiktir. Bazı vakalarda otistik davranış izlenir. Nadiren pilor
stenozunu düşündürebilen şiddetli kusmalar görülür.

10.4.2. Epidemiyoloji
Çoğu ülkede var olan bir hastalık olan PKU sıklığı ülkeden ülkeye farklılık
göstermektedir. Hastalığın ülkemizdeki görülme sıklığı çok yüksektir, 1/4.000 insidans ile en
yüksek insidansa sahiptir. Avrupa’da PKU sıklığı 10000 canlı doğumda 1 iken Finlandiya
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1/100000’lik oranla en düşük sıklığa sahip Avrupa ülkesidir. Sıklık ABD’de 1/15000, Çin’de
1/100500, Afrika’daki ise PKU sıklığı 1/100000 ile çok düşük gösterilmektedir.
Hatalı gen yaygınlığının artmasında; ortalama 20 kişiden birinin hastalığı taşıması,
akraba evlilikleri, hastalığın yeterince bilinmemesi, sekelli çocukların bu hastalık yönünden
incelenmemesi, genetik danışmanlık hizmetinin verilmemesi etkendir.

10.4.3. Tanı
PKU zeka geriliğinin temel nedeni olarak tanımlanmaktadır. Nörolojik semptomlar
gelişmeden önce, güvenilir ve etkin bir tedavi için, yenidoğan taraması ile tanı konması ve en
iyi sonuç için, yenidoğanın tıbbi beslenme tedavisine en geç 20 gün içinde başlaması
gerekmektedir. Bu nedenle ERKEN TANI önemlidir. Fenilalaninden kısıtlı diyet tedavisine
alınan fenilketonürili bebekte fenilalanin birikimi ve beyin dokusuna yaptığı zararlı etki
önlenir ise bebek akranlarına uyan bir gelişim gösterir.
Hastalığın tanısında kullanılan çeşitli laboratuar testleri vardır. En yaygın olarak
kullanılan yöntem Dr. Robet Guthrie tarafından 1969’da geliştirilen Guthrie Testidir. Guthrie
Testi kısa sürede uygulanabilmesi, kolay, ekonomik ve güvenilir olması nedeni ile uzun
yıllardan beri kullanılmaktadır. Ülkemizde ulusal fenilketonüri taraması da Guthrie testi ile
yapılmaktadır.
Topuk kanı; özellikle yalancı negatif sonuçlarını ortadan kaldırmak için proteinli
beslenmeyi izleyen, doğumdan 48. saatten sonra ilk 5 gün içinde alınmalı ve laboratuvara
gönderilmelidir. (Günümüzde doğumu izleyen ilk 24 saat içinde bebeklerin çoğu taburcu
edilmektedir.) Kan örneği ilk gün içinde alınan yenidoğanlar 5. – 15. günler arası yeniden
incelenmeli, prematüre olan, parenteral beslenen bebeklerin kan örneği 6. – 8. günlerde
alınmalıdır. Kan örneği; transfüzyon, diyaliz gibi girişimlerden, antibiyotik kullanımından
önce veya etkileri geçtikten sonra tekrarlanmalıdır.
Kan örneklerinin toplanmasında gerekli olan malzemeler; steril lanset, %70’lik alkol,
steril gazlı bez, ılık havlu veya kompres, kan örneği alım formu, steril eldivendir. Kan örneği
topuğun yan bölgelerinden alınmalı, kan Guhtrie kartındaki belirli alanları dolduracak (0,5 ml
çaplı) ve kartın arka yüzüne geçecek şekilde emdirilmelidir. Daha önce lansetle delinmiş bir
bölge varsa burası yeniden delinmemelidir. Gerekli bilgiler okunaklı, tam ve doğru
kaydedilmeli (adı-soyadı, kan alma yaşı, adres gönderilen kurum gibi). Açık havada
kurutulduktan sonra mümkün olduğunca hızlı bir şekilde tarama merkezine ulaştırılmalıdır.
Sonuç; Tarama testi (+) olan yenidoğanlarda; Fenilketonüri veya geçici
hiperfenilalaninemi veya yalancı pozitiflik (kontamine kan örneği, laboratuvar hatası, hatalı
isimlendirme) olabilir. İleri analizler ile plazma fenilalanın düzeyine bakılarak kesin tanı
konulabilir.
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10.4.4. Tıbbi Beslenme Tedavisi
Günümüzde de fenilketonürili hastalarda tedavinin temelini “Yaşam Boyu”
fenilalaninden kısıtlı diyet ile kan fenilalanin düzeyinin düşürülmesi oluşturmaktadır.
Komplikasyonların önlenmesi için tıbbi beslenme tedavisinin ilk 20 günde başlanması, iyi
metabolik kontrol ve uzun süreli tedavinin gerekliliği vurgulanmaktadır.
Fenilaleninden kısıtlı diyet, çocuğun toleransına göre ayarlanmakta ve yaşına uygun
protein ve enerji içermektedir. Beyin hasarı genellikle, kan fenilalanin düzeyi 10-15 mg/dl’yi
geçince oluşmaya başlar. Kan fenilalanin düzeyi 2 mg/dl’nin altına düşünce ise vücut protein
depolarını yıkmaya başlar ve büyüme gelişme geriliği görülür. Bu yüzden fenilalaninin
diyetten tamamen çıkarılmaması gerekmektedir. Fenilketonürili hastalarda istenilen kan
değerleri 1-10 yaş için 2-6 mg/dl, 11-16 yaş için < 10 mg/dl, 16 yaş üstü için < 20 mgdl’dir.
Tek başına düşük fenilalaninli diyet, kan fenilalanin düzeylerini istenen aralıkta tutma
ve normal beslenmeyi sağlamada tek başına yetersizdir. Bu nedenle tıbbi beslenme tedavisi
fenilalaninsiz aminoasit karışımlarının kullanımı ile birlikte yürütülmelidir. Tıbbi beslenme
tedavisi, büyüme, hastalık ve aktivite düzeyine göre de düzenlenmektedir. Kan fenilalanin
düzeyi belirli aralıklarla ölçülmelidir.

10.4.5. Hemşirelik Bakımı

Konjenital hipotiroidide olduğu gibi PKU’de de en önemli hemşirelik girişimi
hemşirenin erken tanıdaki rolüdür. Erken tanı ile bebeklerin normal büyüme gelişmeleri
sağlanmalıdır.

Ailelere tedavinin önemi ve erken başlamanın gerekliliği açıklanmalı ve ailenin
tedaviye uyumu sağlanmalıdır.


Büyüme ve gelişmenin düzenli aralıklarla kontrolü yapılmalıdır.


Hemşire çocuk ve aileye diyetin önemi ve gerekliliği konusunda danışmanlık
yapmalıdır. Çocuğun yiyebileceği ve yemesi sakıncalı olan besinler listelenmeli, diyetisyenle
işbirliği yapılmalıdır.

Hemşire ailede bilgi eksikliğine bağlı yaşanabilecek endişeleri azaltmak için
bilgilendirme yapmalıdır.

PKU hastalığı olan çocuk ve ailelerinin yaşadığı psikolojik ve sosyal
problemeleri belirlemeli, psikososyal destek sağlamalıdır. Aynı hastalığa sahip çocuk ve
aileler ile destek grupları oluşturup, grup içi destek için motivasyon sağlar. Aileleri PKU
hastalığı ile ilgili derneklere, kuruluşlara yönlendirebilir. Gerekirse psikolojik destek alması
için hasta ve ailesi uzmana yönlendirilmelidir.

302

10.5. Çölyak Hastalığı (Gluten Enteropatisi, Gluten İntoleransı)
Besinlerin sindiriminde yetersizlik nedeniyle sindirim sürecinde bir aksama ve
bozulma olduğunda emilim bozukluğu (malabsorpsiyon) oluşur. Bebeklerde ve çocuklarda
emilim sorunlarının en yaygınlarından birisi çölyak hastalığı (ÇH) (gluten enteropatisi, gluten
intoleransı)dır.
Glutene duyarlı enteropati olarak da bilinen çölyak hastalığı buğday, arpa, yulaf ve
çavdar proteini olan glutenin kalıcı intoleransı nedeniyle oluşan bir hastalıktır. Genel bir ifade
ile çölyak hastalığı, genetik olarak yatkın bireylerde, gluten içeren gıdaların alınması ile
ortaya çıkan proksimal ince bağırsağı tutan ve glutene karşı kalıcı duyarlılık ile karakterize
otoimmun bir enteropatidir.
Gluten, glutenin ve gliadin olmak üzere iki farklı türden oluşmaktadır. Duyarlılık,
glutenin özellikle gliadin formuna karşı olup ömür boyu devam etmekte ve intestinal
mukozada yaptığı bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır.Çölyak, temel olarak ince bağırsak
sistemini etkileyen,ancak karaciğer, deri, eklemler, üreme organları, sinirsistemi ve kalp ile
ilgili bulgular da verebilen sistemik birhastalıktır.Çölyak hastalığı beslenmebozukluğuna,
büyüme ve gelişmede duraklamaya neden olup, diğerotoimmün hastalıklarla da birliktelik
gösterebilmektedir. Bu nedenlerden dolayı, çokönemli bir toplum sağlığı sorunudur.
Çocukluk çağının en yaygın malabsorbsiyon nedeni olan bu hastalık, çocukları ve
erişkinleri yaşam boyu etkilemekte ve her yaşta ortaya çıkabilmektedir. Sıklıkla ilk pik 5 yaş
altında görülmektedir. İkinci pik 40 veya 50’li yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Hastalığın
kadınlarda görülme oranının erkeklere göre 3:1 olduğu tahmin edilmektedir; ancak bazı
çalışmalarda kadın ve erkeklerin eşit oranda etkilendiği, bazı çalışmalar da ise oranın 2:1
olduğu belirtilmektedir. Otoimmün bir hastalıkolduğu için tip I diyabet, tiroidit,
Addisonhastalığı, ayrıca osteoporoz, primer biliyer siroz, Downsendromu ve seçici
immünglobulin A (IgA) eksikliği gibi hastalıklarlada sık birliktelik gösterir.

10.5.1. Epidemiyoloji
Birçok ülkeden gelen sonuçlar genel toplumda %0,5-1 çölyak yaygınlığı olduğunu
bildirmektedir. Hastalığın sıklığı coğrafi farklılıklar göstermektedir. En yüksek görülme
sıklığı Türkiye, Batı Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya gibi buğdayın beslenmede önemli
yer tuttuğu ülkelerdir. Tüm ırklarda görülmekle birlikte en yaygın Kafkas ırkında görülür.
Ancak son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalarda dünyanın her yerinde benzer
sıklıklarda görülmesi (Avrupa ülkeleri, Rusya, Kuzey ve Güney Amerika, Akdeniz ülkeleri,
Güney Afrika, Hindistan, İran, Sahra Afrika’sı, Avustralya ve Yeni Zelanda) dikkati
çekmektedir.

10.5.2. Çölyak Hastalığının Etyopatogenezi
Glutenin ince bağırsak mukozasında oluşturduğu hasarın tam mekanizması
bilinmemektedir. Gluten, glutenin ve gliadin isimli iki protein bileşeninden oluşur. Zararlı
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olarak görülen protenin gliadindir. Gliadin antijen rolü oynayarak ince bağırsakta villusların
inflamasyonuna ve hasarına neden olur. Villus yassılaşarak ve atrofiye uğrayarak emilim alanı
azalır. Yağ, protein, karbonhidrat ve yağda eriyen vitaminlerin emilimi zarar görür.
Hastalığın patogenezinde genetik, immunolojik ve çevresel etmenler birlikte rol
oynamaktadır.
- Genetik etmenler: Günümüzde bazı doku tiplerinin (human leukocyte antigenHLA) yanı sıra HLA dışı genlerin de hastalık oluşumunda katkıda bulunduğu
düşünülmektedir.
- İmmunolojik etmenler: Çölyak hastalığında glutenin içindeki gliadin veya çeşitli
dokularakarşı IgA’nın ön planda olduğu güçlü humoral ve sitotoksik hücresel immün
yanıtgelişir (Tully 2008). Buğdaydaki gliadin dışında arpadaki hordein ve çavdardaki
sekalinlere karşı da immün yanıt gelişir.
- Çevresel etmenler: Çölyak hastalığında en önemli çevresel faktör glutendir.
Özellikle yaşamın ilk yılında diyette glutene büyük miktarda yer verildiğinde, ÇH riskinin
daha fazla olduğu bulunmuştur. Anne sütünün gluten içeren gıdalara başlanmadan ve 3 aydan
daha kısa sürede kesilmiş olması, inek sütüne erken başlama çölyak hastalığına eğilimi
artırmaktadır. Ayrıca gastrointestinal sistemi tutan enfeksiyonların, uzun süreli antibiyotik
kullanımının, bireyin yaşadığı stresin, sigara kullanımının ve gıda katkı maddelerinin çölyak
hastalığı için risk faktörü olduğu belirtilmektedir.

10.5.3. Klinik Bulgular
Hastalığın klinik bulguları hastanın yaşı, hastalığın süresi, yaygınlığı ve bağırsakların
dışında başka sistemlerin tutulup tutulmaması ile ilişkilidir. Klasik semptomlar değişken olup
diyare, kusma ve büyüme geriliği en sık görülen semptomlardır.
Erken çocukluk döneminde tanı konan çocuklarda en fazla ince bağırsak sistemine ait
belirtiler görülür. Hastaların yaşı büyüdükçe atipik belirtiler artar. Bazıhastalarda da çölyak
hastalığı uzun dönem sessiz kaldıktan sonra hayatınherhangi bir döneminde klinik belirti
vermekte veya yapılantaramalarda tesadüfen saptanmaktadırv
Çölyak hastalığının semptomlarını klasik ve klasik olmayan olarak iki gruba
ayrılmaktadır.
- Klasik (gastrointestinal sistem) semptomları:Bu bulgular genelde 6-24 ay arasında
diyete glutenin girmesiyle başlar. İştahsızlık, irritabilite, kronik diyare, karın şişliği, kusma,
büyüme geriliği, kas zayıflığı ve hipotoni görülür. Abdominal distansiyon ve dışkıda
emilemeyen yağların boşaltımı ile dışkı yağlı (steatore) gözlenir. Bu hastalarda yağda eriyen
vitaminler (A,D,E,K) de tam sindirilemeden atılır. Dışkı hacimli, macun renginde, kötü
kokulu, kaygandır ve yüksek yağ içeriği nedeniyle yüzer. Tanıda gecikme olursa ciddi
malnütrisyon ve rikets gibi nutrisyonel eksiklikler ortaya çıkar.
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- Klasik olmayan (gastrointestinal sistem dışı) semptomları: Çölyak hastalığı
çocuklarda daha ileri yaşta (5-7 yaş) ortaya çıktığında ise klasik olmayan bulguları gelişir. Bu
bulgular tekrarlayan karın ağrısı, bulantı, kusma, şişkinlik, konstipasyon ve gastroözofageal
reflü gibi atipik intestinal yakınmalar, boy kısalığı, ergenliktegecikme, karaciğer
fonksiyonlarında bozukluk ve demir eksikliği anemisidir.
Nörolojik bulguları da olabilen bu çocuklar emosyonel olarak çekinik, huzursuz,
mutsuz ve huysuz olabilirler. Özellikle adölesan dönemde izolasyon, utanç, hastalığı
kabullenmeme ve bilgilendirmeden kaçınma, risk alma ve riskli davranışlarda bulunma,
günlük yaşamda kısıtlı ürün seçenekleri, akran grubuna uyumda zorlanma gibi psikososyal
sorunlar gelişebilir.

10.5.4 Çölyak Hastalığının Sınıflaması
Çölyak
hastalığının
sınıflaması
gastrointestinal
dayandırılmıştır. Hastalalık 5 grupta sınıflandırılmıştır.

semptomların

varlığına

- Klasik çölyak hastalığı: Klasik formda semptomlar 6-18. aylarda başlar. Tipik
olarak kronik ishal, büyüme geriliği, iştahsızlık, karın şişliği ve kas güçsüzlüğü ile
karakterizedir. Bu klinik bulguların yanında hastalarda antikor pozitifliği ve ince bağırsak
mukozasında hafif villus düzleşmesinden total villus atrofisine uzanan histopatolojik bulgular
da mevcuttur Bulgular glutensiz diyetle düzelir.
- Sessiz çölyak hastalığı: Bu form, belirtisi olmayan bireylerde ortaya çıkan büyük
oranda proksimal ince bağırsağa sınırlı histopatolojik değişikliklerle karakterizedir. Taramalar
sırasında çölyak hastalığına özgü antikor bulunur ve bağırsak biyopsisi yapıldığında ince
bağırsak mukozasında tipik lezyonlar vardır. Özellikle son yıllarda sessiz formun görülme
sıklığının sanılanın çok üzerinde olduğu fark edilmiş, tarama programlarında hastalığın
özellikle risk gruplarında (tip I diyabetes mellitus, IgA eksikliği, Down sendromu) ve çölyak
hastalarının birinci derece akrabalarında sık olduğu bildirilmiştir.
- Gizli (latent) çölyak hastalığı: Normal beslenme sırasında ince bağırsak biyopsileri
normal olan, ancak hayatlarının bir döneminde ince bağırsak mukozasında düzleşme gelişen
ve glutensiz diyetle düzelen hastalar için kullanılmaktadır. Bu hastaların çölyak antikorları
pozitiftir.
- Potansiyel çölyak hastalığı: Bu hastalarda klinik belirtiler olabilir, ancak
histopatolojik bulgu yoktur. Hastalık için karakteristik olan immünolojik testler pozitiftir. Bu
hastalar genetik olarak çölyak hastalığına yatkın oldukları için hastaların % 50’sinden
fazlasında çölyak hastalığı gelişebilir.
- Subklinik çölyak hastalığı: Bu hastalarda boy kısalığı, anemi, ataksi gibi
gastrointestinal sistem dışı belirtiler vardır. Çölyak antikorlarının pozitif olmasına ek olarak
tipik ince bağırsak mukoza bulguları mevcuttur.
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10.5.5. Tanı
Çölyak hastalığında tanı kesin olmalıdır. Çünkü ömür boyu devam edecek bir
hastalıktır ve tedavisi de yaşam boyudur. Çölyak hastalığının tanısında klinik bulgular,
serolojik testler, ince bağırsak biyopsisi ve glutensiz diyete cevap en önemli yöntemlerdir.
Çölyak hastalığının kesin tanısı günümüzde Avrupa Pediatrik Gastroenteroloji, Hepatoloji ve
Beslenme Derneğinin (ESPGHAN) önerileri doğrultusunda konulmaktadır. Puanlama
sistemine göre ÇH tanısı konulması için toplam 4 puan gereklidir (Tablo 4). Ayrıca
malabsorpsiyon ve beslenme yetersizliğini değerlendirmek için laboratuvar testleri yapılır.
Tablo 4. ESPGHAN’ nın önerdiği puanlama sistemi
Belirtiler

Puanlar

Malabsorpsiyon sendromu

2

ÇH ile ilgili diğer belirtiler ya da Tip 1 DM ya da 1. derece
yakınlarında ÇH varlığı

1

Belirtisiz

0

Serum antikorları
EMA pozitifliği ve/veya anti-dTG antikorların normalin üst
sınırından 10 kat yüksek olması

2

Anti- dTG antikorların düşük pozitifliği veya izole anti-DGP
pozitifliği

1

Serolojik testler yapılmamış

0

Serolojik testler yapılmış ancak tüm ÇH’ye özgü antikorlar negatif

-1

HLA
Tam HLA-DQ2 (cis ya
heterodimerlerinin pozitifliği

da

trans)

veya

HLA

DQ8

2

HLA yapılmamış ya da %50 HLA DQ2 pozitiliği (sadece HLADQR1-0202)

1

HLA DQ2 ve HLA DQ8 negatifliği

0

Histoloji
Marsh 3b ya da 3c (subtotal villus atrofi, düz mukoza)

2
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Marsh 2 ya da 3a (villus boyu/ kript derinliği oranında orta
derecede azalma) ya da Marsh 0–1 ve bağırsakdokusunda dTG
antikorların pozitifliği

1

Marsh 0-1 ya da biyopsi yapılmamış

0

10.5.6. Çölyak Hastalığının Tedavisi, Prognozu ve Komplikasyonları
Tanının erken konulup tedaviye bir an önce başlanması bu hastalarda gelişebilecek
büyüme ve gelişme geriliği yanında osteoporoz, infertilite, otoimmün hastalıklar ve bağırsak
lenfomasının önlenmesi açısından önemlidir. Çölyak hastalığı kronik bir durumdur. Tek
tedavi glutensiz diyetin yaşam boyu sürdürülmesidir. Tedavide ve hastanın bakımında temel
amaç ailenin, çocuğun diyetisyen, hemşire ve pediatrist tarafından diyet konusunda eğitilmesi
ve diyete uyumun sağlanmasıdır.
Kişinin diyetinden buğday, arpa ve çavdar gibi sindirim sistemi için toksik özellik
gösteren gıdalar çıkartılıp, bunların yerine mısır, pirinç unu, buğday nişastası ile yapılmış
gıdalar hastaya verilir. Buğday nişastasının içerdiği gluten miktarının çölyaklı hastalar için
toksik olmadığı gösterilmiştir. Mercimek unu, kestane unu, nohut unu, soya unu, karabuğday
unu (buck wheat), horozibiği çiçeği (amarath) ve bakla unu da diğer tercih edilebilecek
glutensiz ürünlerdir. Ayrıca et, balık, tavuk, taze besinler rejimin bir parçası olarak
tüketilmelidir.
Diyette izin verilen yiyecekler


Süt, krema, peynir, yumurta,



Et, balık, kümes hayvanları (galeta unu ile kızartılmamış),



Sebzeler,



Pirinç, mısır, soya veya glutensiz buğday nişastasından ekmek,


yiyecekler,

Mısır gevreği, mısır unu, pirinç unu ve glutensiz tahılla hazırlananlar



Bütün süzme et suları,



Meyve ve meyve suları.

Diyette izin verilmeyen yiyecekler


Ekmek, kraker, kek ve çavdar veya buğdaydan yapılmış bisküviler,



Çavdar veya buğdaydan yapılmış şehriye, erişte, spaghetti, makarna,
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Süzülmüş et suyu hariç bütün konserve çorbalar,



Malt kullanılan yiyecek çeşitleri, bira,



Hazır karışım ve pudingler,



Tahıl ürünleri içeren ticari şekerlemeler, tahıllı kahvaltılıklar,



Hazır kahveler.

Buğday, genellikle işlenmiş yiyeceklerde genişletici, raf ömrünü uzatıcı, nem tutucu
olarak kullanıldığından dondurma, hazır kahve, hazır çorba, hardal, ketçap gibi birçok hazır
yiyecekte bulunur. Ayrıca vitamin, mineral destekleri ve antiasitler gibi ilaçların, ruj, yüz
kremi, diş macunu gibi bakım ürünlerinin gluten içerebileceği akılda tutulmalıdır.
Glutensiz diyet ile birlikte eksikliği olan vitamin B12, folat, demir, kalsiyum, D
vitamini, yağda eriyen vitaminler nutrisyonel destek tedavisi olarak verilmelidir. Çünkü
glutensiz diyet tek başına vitamin ve mineral desteğini karşılayamamaktadır.
Günümüzde birçok restoran glutensiz menüler ile hizmet vermektedir. Ayrıca
glutensiz ürünler üretilmektedir. Bu ürünler pahalı olduğu için gelişmekte olan ülkelerdeki
çölyak hastaların bu ürünlere ulaşması kısıtlı iken, Finlandiya, İsveç, Hoollanda, İngiltere gibi
ülkelerde hükümetler çölyak hastalarını bu ürünlere ulaşma konusunda desteklemektedir.
Çölyak hastalığında çölyak krizi denilen ciddi diyare, kilo kaybı, hipoproteinemi ile
karakterize bir tablo ortaya çıkabilir. Çölyak krizinde tedavi destekleyicidir ve kortikosteroid
kullanımını içerir.
Çölyak hastalığı olan çocukta glutensiz diyete klinik cevap büyüktür. Hastalığın
şiddeti çocuklar arasında büyük ölçüde değişiklik gösterir. Çoğu durumda glutensiz diyet ile
günler haftalar içerisinde hastalığın belirtilerinde belirgin düzelme olurken, mukozal iyileşme
ve histolojik düzelme 2 yıla kadar uzayabilir. Daha yaşlı ve hasta olanlarda cevap yavaş
gözlenir ancak bir kez remisyon sağlandığında sağlıklı çocuk gibi değerlendirilebilir.
Adölesanlar sıklıkla uyumsuzdur. Bu yaş grubunda hastalık semptomatik açıdan sessiz
olduğundan adölesan hastalığın geçtiğine inanabilir. Ancak mukozal hasar devam etmektedir.
Ayrıca uzun süreli glutensiz diyete bağlı hiçbir komplikasyon görülmemiştir.
Tedaviye rağmen çölyak hastalığına bağlı bazı komplikasyonlar gelişebilir. Bu
komplikasyonlar şu şekilde sıralanabilir:

İlerleyen yaşla birlikte tip 1 diyabet, tiroid hastalığı gibi diğer otoimmün
hastalıkların eşlik etmesi,


Osteoporoz,



Ülseratif jejunoileitis, kollajen kolit,
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T hücreli intestinal lenfoma gibi malignansiler, gastrointestinal karsinom,



Ayrıca çok az olguda çölyak krizi gelişebilir.


Klasik komplikasyonlar arasında anemi, rikets, osteopeni, büyüme gelişme
geriliği, karaciğer bozuklukları, epilepsi ve oksipital kalsifikasyon, ataksi, nöropati, otoimmün
miyokardit, kardiyomiyopati, böbrek hastalıkları, andrenal yetmezlik, üreme sistemi
bozuklukları, kısırlık ve psikolojik bozukluklar bulunur.

10.5.7. Hemşirelik Bakımı

Öncelikle hemşire, çocuğun doktoru ve diyetisyeni ile iletişim kurarak diyetin
ayarlanmasını sağlamalı ve diyetinde sevdiği yiyeceklerin olmasına özen göstermelidir.

Hemşire çocuk ve aileye diyetin önemi ve gerekliliği konusunda danışmanlık
yapmalıdır. Çocuğun yiyebileceği ve yemesi sakıncalı olan besinler listelenmelidir. Bu
listenin yanlarında taşınması konusunda aile ve çocuk bilgilendirilmelidir.

Aile bireyleri yiyecekler konusunda bütünlük sağlamalı ve gerekirse beslenme
alışkanlıkları değiştirilmelidir. Ailenin beslenme alışkanlığında değişiklik yapması için
anneye eğitim vermeli ve destek olmalıdır.

Diyette yapılacak değişiklikler yavaş yavaş yapılmalıdır. Çocuğun sevdiği
glutensiz besinlere öncelik verilmeli ve çocuk teşvik edilmelidir.

Çölyak hastası olan çocuklarda büyüme gelişme geriliği sıkça görülebilir. Bu
nedenle büyüme gelişme dikkatli bir şekilde ve sık aralıklar ile takip edilmelidir. Hemşire
çocuğun büyüme gelişmesini değerlendirebilmeli ve normalden sapmaları saptayabilmelidir.
 Çocuk hastanede tedavi altında alındıysa her gün aynı saatte aç karnına
tartılmalıdır. Kilo kaybı nedeniyle gelişebilecek huzursuzluk, halsizlik, uykuya meyil gibi
durumları gözlemleyerek değerlendirmelidir.
 Çölyak krizine karşı uyanık olunmalı, çocuktaki halsizlik, laterji, kusma, bulantı,
ishal gibi durumlar gözlenmelidir.
 Çocuğun dışkısı, renk, koku, miktar ve görüntü bakımından gözlenmeli, gerekli
durumlarda gaita örneği toplanarak inceleme yapılmalıdır.
 Çocuk cilt ve mukozalarda kuruluk, deri turgorunda bozukluk, fontanelin
çöküklüğü gibi dehidratasyon belirti ve bulguları yönünden gözlenmelidir. Aldığı-çıkardığı
takibi yapılmalıdır.
 Devamlı yatan çocuklarda bası yaralarını önlemek için pozisyonu sık aralıklarla
değiştirilmelidir. Kronik ishali olan ve bez kullanan bebeklerde cilt bakımına daha fazla önem
verilmelidir.
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 Anemiye bağlı sekonder gelişen hipotermiyi önlemek için çevresel faktörler
düzenlenmeli ve vücut sıcaklığı düzenli aralıklar ile kontrol edilmelidir.
 Hipoproteinemiye bağlı ödem gelişebileceğinden, her gün ödem takibi
yapılmalıdır.
 Hipopotasemi ve hipokalsemiye bağlı gelişebilecek tetaniler ve diğer bulgular
gözlenmelidir.
 Hemşire, çocukta evde gelişebilecek davranış ve ciltteki değişiklikler,
huzursuzluk, iştah azalması gibi durumları gözlemlemeyi anneye öğretmeli ve bu durumlarda
hemen hastaneye başvurmaları gerektiği konusunda aileyi uyarmalıdır.
 Hemşire ailede bilgi eksikliğine bağlı yaşanabilecek endişeleri azaltmak için
bilgilendirme yapmalıdır.
 Çölyak hastalığı tanısı alan çocuk ve ailelerinin yaşadığı psikolojik ve sosyal
problemeleri belirlemeli, psikososyal destek sağlamalıdır. Aynı hastalığa sahip çocuk ve
aileler ile destek grupları oluşturup, grup içi destek için motivasyon sağlar. Aileleri çölyak
hastalığı ile ilgili derneklere, kuruluşlara yönlendirebilir. Gerekirse psikolojik destek alması
için hasta ve ailesi uzmana yönlendirilmelidir.

10.6. Kistik Fibrozis
Kistik fibrozis (KF) beyaz ırkta en sık rastlanan, otozomal resesif geçiş gösteren,
ekzokrin bezlerde fonksiyon bozukluğu ile karakterize olan genetik bir hastalıktır. Ekzokrin
bezler etkilendiği için solunum, gastrointestinal, iskelet ve üreme sistemlerinde fiziksel
değişikliklere neden olmaktadır.
KF’un görülme sıklığı beyaz ırkta 1/2.000-3.500 canlı doğumda bir, taş ıyıcılık oranı
ise 1/25-29 olarak bildirilmektedir. Beklenen yaş am süresi ortalama 30-35 yıldır. En sık ölüm
sebebi ise son evre akciğer hastalığıdır ve yaş am süresini akciğer hastalığının durumu
belirlemektedir.

10.6.1.Genetik
KF tüm ekzokrin epitelleri etkileyebilen bir hastalıktır. KF’da 7. kromozom geni
mutasyona uğramıştır. Epitel hücrenin membranındaki KF Transmembran Regülator (CFTR)
adlı klor kanalının defekti sonucunda ortaya çıkar ve klor (Cl) iyonunun transportunu
bozar.Bu fonksiyonel bozukluk, akciğer, pankreas, karaciğer, bağırsaklar, ter bezleri ve
epididim gibi organların hücre membranında klor transportunun bozulmasına neden olur.
Bunun sonucu olarak mukus koyulaşır ve yapışkanlaşarak birikir. KF, öncelikle de
akciğerleri, pankreası, bağırsaklarda müküs salgılayan bezleri, karaciğeri ve ter bezlerini tutar.
Ter bezlerinde de tuzun emilimi bozularak tuz kaybı artar.
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10.6.2. Klinik Bulgular
Kistik fibroz birden çok sistemi etkileyen bir hastalık olması nedeniyle çok değiş ik
klinik belirti ve bulgularla kendini gösterir. Mekonyum ileusu KF’in en erken bulgusudur.
Bebeklik döneminde KF’in en yaygın bulgusu büyüme geriliğidir. KF’lu yenidoğanların
yarısı boy ve kilo bakımından 10. persentilin altındadırlar.
Akciğerlerde;
•

Koyu yapışkan salgılar hava yollarını tıkar.

•

Özellikle küçük bebekler bu salgıları akciğerlerden atmakta zorlanır.

•

Bu ortama bazı mikroplar kolaylıkla yerleşir ve orada iltihaplanmaya neden

olur.
•
Bunlar sonucunda sık sık bronşit, pnömoni gibi akciğer hastalıkları ve
akciğerlerin yapısının bozulması ile bronşlarda genişlemeler (bronşektazi) görülür.
Sindirim sisteminde;
•
Sindirimi sağlayan organların (özellikle pankreas) salgıları yine koyu-yapışkan
nitelikte olduğu için iyi akamaz ve kanallarda tıkanmaya neden olur.
•
Bu salgılar barsağa yeteri kadar akamayınca sindirim de iyi olmaz. Yiyecekler
sindirilmeden dışkı ile atılır.
•
Bunun sonunda sık ishaller, bazen barsak tıkanması ve kilo alamama görülür.
İyi sindirilmeyen besinlerin ve vitaminlerin eksiklikleri görülür.
•
Karaciğerin etkilenmesi ile safranın akamamasına bağlı erken bebeklik
döneminde tıkanma sarılığı ve daha büyük çocuklarda kronik karaciğer hastalığı, bazen siroz
görülebilir.
•
Bazı hastalarda genellikle ergenlik döneminde pankreas bezinde insülin
salgılayan hücrelerin de hasar görmesi ile diyabet görülebilir.
KF Sık Görülen Diğer Bulgular
•
Ciltten aşırı tuz kaybı sonucu özellikle sıcak aylarda veya sıcakta tutulan
çocuklarda kanda tuz oranlarının düşmesine bağlı halsizlik, kusma, gözlerde çökme sık
görülen bir tablo olabilir.
•
azalmıştır.

Özellikle KF’li erkeklerde erişkin yaşlarında çocuk sahibi olma olasılıkları
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10.6.3. Tanı
Hastalığa ilişkin bulgular yanında, ter testi ile tanı konulmaktadır. Terde klor ölçümü
yüksek (60mEq/L üzerinde) olması ile tanı konulmaktadır. Kistik fibrozis tanısının
desteklenmesi için; ter testinin iki kez tekrarlanması ve alınan her iki sonucun da, ≥60 mEq/L
klorür oranını göstermesi gerekmektedir. Genetik testler (mutasyon analizi) yapılmaktadır.
Neonatal Tarama Programı içerisinde Guthrie testinde immunoreaktif tripsinojen ölçümü
(IRT) yapılmaktadır. Dolaş ımdaki tripsin yüksekse test sonucu pozitif kabul edilir.

10.6.4. Tedavi
Hastalığın spesifik tedavisi yoktur.Solunum sistemine yönelik tedaviler; fizyoterapi ve
egzersizler, sekresyonun akciğerlerden atılmasını kolaylaştıran tedaviler ve antibiyotik
tedavisidir. Sindirim sistemine yönelik tedaviler ise; uygun diyet (protein, karbonhidrat ve
yağdan zengin diyet),vitamin desteği (özellikle A,D,E,K vitaminleri), pankreas enzimleri
(kreon), karaciğer hastalığı olanlarda safra asidi tedavisidir.
Kf’de Psödomonas Aşısı yaygın kullanıma
akciğerlerde kronik kolonizasyon yapmadan önce
komplikasyon riski arttığı için influenza (yıllık),
önerilmektedir. Son dönem akciğer hastalığı olan
yapılabilmektedir.

girmemekle beraber psödomonas
uygulanmaktadır. Kistik fibrozda
pnömokok ve suçiçeği aşıları da
hastalara akciğer transplantasyonu

10.6.5. Hemşirelik Bakımı
•

Destekleyici tedavi ile semptomlar hafifletilir.

•
En ağır belirtiler, solunum yollarını ilgilendirir. Uygun antibiyotikler
verilmektedir.Amaç enfeksiyonu olabildiğince kontrol altında tutmaktır.
•

Egzersiz drenaj sağladığından, çocuklar spor yapmaya teşvik edilmelidir.

•

Fizik tedavi ve düzenli postural drenaj ve buhar inhalasyonu yararlıdır.

•
•
Özel bir durum olmadıkça çocuklara normal aşılama programı
uygulanır. Diyetleri; proteinden zengin normal diyet, pankreas yetersizliği varsa yağsız diyet
verilmektedir.
•

Dışkı;pis kokulu devam ediyorsa pankreas enzimlerinin dozu artırılmaktadır.

•

Aileye aşağıdaki konularda eğitim verilir.



Beslenme,



B-G izlenmesi,



Buhar tedavisi,
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Postural drenaj,



Enfeksiyonlardan koruma



Genetik danışmanlık



Aile taraması yaptırılması gerektiği.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Çavuşoğlu, H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt II. (10. baskı). Ankara: Sistem
Ofset Basımevi, 363.
Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık (Eds.). Pediatri Hemşireliği.
Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi, 327.
Törüner, E.K. ve Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları. Amasya: Göktuğ Yayıncılık.
Savaşer, S., Yıldız, S. Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S.(2009). Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında Tip 1 diyabetli çocuklarıa diyabet eğitiminde neler
anlatılmaktadır, düşününüz.
2)
Uygulama alanında erken tanı için yapılması gereken hemşirelik girişimleri
nelerdir düşününüz.
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz tüm sağlıklı ya da hasta çocukların
metabolik hastalık açısından fizik muayeneleri nasıl yapılmaktadır düşününüz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocukluk çağında sık görülen endokrin hastalıklardan Tip 1 diyabet ve
Hipotiroidiyi, metabolik/genetik hastalıklardan ise Fenilketonüri, Çölyak ve Kistik Fibrozisi
öğrendik.
Endokrin ve metabolik hastalıklarda erken tanının ve tarama programlarının
öneminden bahsettik. Ayrıca hastalıklara özgü hemşirelik bakımları ve hemşire olarak bu
alanlarda üzerimize düşen sorumluluk ve rollerimizi öğrendik.
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi/hangileri Tip 1 diyabetin akut komplikasyonlarından

I. Hipoglisemi
II. Ketoasidoz
III. Retinopati
a)

Yalnız I

b)

Yalnız III*

c)

I ve II

d)

II ve III

e)

I ve III

2)
Aşağıdaki belirti ve bulgulardan
hipotiroidizm’euymaktadır. Hariç olanı işaretleyiniz.

biri

hariç

diğerleri

a)

Bebeğin aşırı uyması, meme almama, kuru sert saçlar

b)

Solunum güçlüğü, büyük bir dil, bradikardi.

c)

Hareket fazlalığı, karın kaslarında hipertoni *

d)

Kaba bir sesle ağlama, soğuk cilt ve hipotermi

e)

Geniş ön ve arka fontanel

3)

Aşağıdakilerden hangisi fenilketonüriye ait yanlış bilgidir?

a)

Saç, deri ve göz rengi açıktır

b)

Otosomal resesif kalıtımla geçer

c)

İdrarda kortizol enzim düzeyleri artar

d)

Tedavinin gecikmesi zeka geriliğine neden olur

e)

Ömür boyu hiç fenilalanin içermeyen diyet uygulanmalıdır *

konjenital
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4)
Aşağıdakilerden hangisi çölyak tanısı almış okul öncesi dönemdeki bir
çocuğun beslenme menüsündeyer almaz?
a)

Mısır ekmeği, yumurta, süt

b)

Balık, ıspanak, elma

c)

Portakal, et, patates

d)

Makarna, puding, kek *

e)

Köfte, meyve suyu, yoğurt

5)

Kistik Fibröz hastalığına ait aşağıdaki bulgulardan hangisi yanlıştır?

a)

Malabsorbsiyon sendromu gelişir

b)

En erken bulgusu mekonyum ileusudur

c)

Yağda eriyen vitaminler vücutta birikir*

d)

Terde sodyum ve klor konsantrasyonu artar

e)

Bronşiolit, bronkopnömoni ve bronşektazi sık görülür

Cevaplar: 1) b, 2)c, 3) e, 4) d, 5) c
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11.ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN HEMATOLOJİK VE
ONKOLOJİK SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI 



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr.Serap Balcı tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Lösemiler ve Hemşirelik Bakımı
11.2. Lenfomalar ve Hemşirelik Bakımı
11.3. Demir Eksikliği Anemisi ve Hemşirelik Bakımı
11.4. Talasemi ve Hemşirelik Bakımı
11.5. Hemofili ve Hemşirelik Bakımı

320

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
açıklayınız.

Akut Lenfoblastik Lösemi'nin (ALL) belirti ve bulgularını yazınız.
Akut Lenfoblastik Lösemi'nin tedavisinde "Remisyon

İndüksiyonunu"

3)

Non Hodgkin Lenfoma 'da evrelemeyi belirtiniz.

4)

Lenfomalarda hemşirelik bakımını açıklayınız.

5)

Demir Eksiliği Anemisinin etiyolojisini, belirti ve bulgularını açıklayınız.

6)

Talasemide hemşirelik bakımını açıklayınız.

7)

Hemofili A ve B'nin tedavisi nasıldır? Bakımında nelere dikkat edilmelidir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Lösemiler ve
Hemşirelik Bakımı

Lenfomalar ve
Hemşirelik Bakımı

Demir Eksikliği
Anemisi ve
Hemşirelik Bakımı

Talasemi ve
Hemşirelik Bakımı

Hemofili ve
Hemşirelik Bakımı

Kazanım
Lösemilerin sınıflandırılmasını,
belirti ve bulgularını,
tanı,tedavi ve hemşirelik
bakımını kavrayabilmek
Lenfomanın
sınıflandırılmasını, evrelerini,
belirti ve bulgularını, tanı,
tedavi ve hemşirelik bakımını
kavrayabilmek
Demir Eksikliği Anemisinin
nedenlerini, belirti ve
bulgularını, tanı, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek
Talaseminin
sınıflandırılmasını, belirti ve
bulgularını, tanı, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek
Hemofilinin tiplerini, belirti ve
bulgularını, tanı, tedavi ve
hemşirelik bakımını
kavrayabilmek

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
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Anahtar Kavramlar


Onkoloji



Hematoloji



Lösemi



Lenfoma



Demir eksikliği anemisi



Talasemi



Hemofili



Bakım



Hemşirelik
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Giriş
Kanser kavramı, tek bir hücreden başlayıp kontrolsüz büyüme, çoğalma ve çevre
dokulara yayılma özelliği gösteren hastalıklar grubunu tanımlamak için kullanılır.
Günümüzde kanser tanı ve tedavisinde büyük ilerlemeler kaydedilmiş olmasına karşın tüm
dünyada ve ülkemizde sıklığı giderek artan en önemli sağlık sorunlarından birisi haline
gelmiştir. Dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser vakası görülmektedir. Türkiye'de, çocukluk
çağı kanserleri arasında ilk sırada lösemiler, lenfomalar ve santral sinir sistemi tümörleri
görülmektedir.
Lösemiler akut ve kronik diye ikiye ayrılmaktadır. Akut lösemi ani başlar, hızlı ilerler,
ölümle sonuçlanabilir. Çocukta kemik iliğinin baskılanması, lenfoid sistemin tutulması ve
ekstramedüler sistemin tutulumu sonucunda belirti ve bulgular görülmektedir. Tedavide
amaç; blast hücrelerin oluşumunu durdurmak, var olanları yok etmek, normal kemik iliği
hücrelerinin çoğalıp görev yapmalarını sağlamaktır. Tedavinin başarısında aile ve sağlık
ekibinin işbirliği büyük rol oynar. Çocukluk çağı ALL’ de yeni ilaçların devreye girmesi,
bakım imkanlarının artması ile iyileşme ve kür oranları %80’ lere çıkmıştır.
Hodgkin ve Non Hodgkin Lenfomalar lenfo-retiküler hücrelerden köken alan malign
hastalıklardır. Non-hodgkin lenfoma çocukluk dönemi kanserlerinin yaklaşık %8-10’unu,
lenfomaların %60’ını oluşturmaktadır. Her iki lenfomanın dört evresi vardır ve evre
ilerledikçe prognoz daha kötü olmaktadır. Tedavisinde cerrahi tedavi, radyoterapi ve
kemoterapi uygulanmaktadır.
Hematolojik hastalıklardan olan demir eksikliği anemisi (DEA), bebeklik ve çocukluk
döneminin en sık görülen kan hastalığıdır. Ülkemizden çocukluk yaş grubunda yapılan çeşitli
araştırmalarda DEA sıklığı % 15,2 ile % 62,5 arasında bildirilmiştir. Korunma ve tedavi çok
önemlidir. Özellikle anne sütü ile beslenme özendirilmelidir. Bebeklerin, ilk 6 ay “tek başına”
anne sütü verilmesi, 6. aydan sonra da anne sütünün yanında, demirden zengin içerikli ek
gıdalarla beslenmesi önerilir. Talasemi ve Hemofili hastalıklarında ise genetik danışmanlık
çok önemlidir.
Bu bölümde, bu hastalıkların nedenleri, belirti ve bulguları tedavi ve hemşirelik
bakımları ele alınacaktır.
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11.ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN HEMATOLOJİK VE
ONKOLOJİK SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
Kanser, DNA'nın hasarı sonucu hücrelerin kontrolsüz ve anormal bir şekilde büyümesi
ve çoğalmasıdır. Sağlıklı vücut hücreleri sınırlı bölünebilme yeteneğine sahiptirler ve ölen
hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların onarılması amacıyla bölünürler. Sağlıklı bir
hücre ne zaman bölünebileceğini bilir, ancak kanser hücreleri, bu bilinci kaybeder, kontrolsüz
bölünmeye ve çoğalmaya başlar.
Dünyada her yıl 10 milyon yeni kanser vakası görülmektedir. Tüm kanserlerin %2 sini
çocukluk çağı kanserleri oluşturmaktadır. 15 yaş altındaki tüm çocukluk çağı ölümlerinin
%10’u çocukluk çağı kanserleri ile ilişkilendirilmektedir. 5 yaşın altındaki çocuklarda daha
çok akut lösemi görülürken yaş ilerledikçe lenfoma görülme sıklığı artmaktadır. Türkiye'de,
çocukluk çağı kanserleri arasında ilk sırada lösemiler, lenfomalar ve santral sinir sistemi
tümörleri görülmektedir.
Çocukluk çağında lösemi tüm kanserlerin %30’unu oluşturmaktadır. Türkiye'de her yıl
16 yaşın altında 1200-1500 yeni lösemili çocuk vakası bildirilmektedir. Lösemi insidansı 2-8
yaşlar arasında artmaktadır. Ülkemizde 1–14 yaş arası çocuk ölümlerinde kanser 5. sırada yer
almaktadır. Erkeklerde benzer yaş grubu kızlarla karşılaştırıldığında 1,1-1,4 kat daha sık
görülmektedir.
Çocukluk çağı kanserleri bir çok yönden yetişkin kanserlerinden farklılık gösterir.
Örneğin; yetişkinlerdeki tümörlerin çoğu epitel kökenli iken çocuklarda primitif embriyonik
kökenlidir. Yetişkinlerde; çevresel faktörlerle ilişki daha güçlü iken çocuklarda genetik
faktörlerle ilişkisi daha güçlüdür. Yetişkinde hastalık daha lokalize, tedaviye cevap daha
azdır. Çocuklarda ise genellikle metastaz vardır, tedaviye cevap daha iyidir.
Etiyolojisi, multifaktöriyeldir. Genetik, çevresel, immünolojik ve viral faktörler
sonucu ortaya çıkabileceği bildirilmektedir.

11.1. Lösemiler
Lösemi, olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin (blastların) oldukça hızlı artışı ve
kemik iliğinde baskın halde olması ile karakterizedir. Çocukluk döneminde görülen en yaygın
kanser tipidir. Cinsiyet prognoz açısından önemli bir gösterge olup kızlardaki yaşam oranı
daha yüksektir. İmmatür hücreler normal fonksiyon görmezler ve normal mitoz bölünme
yerine, klonlanma ile prolifere olurlar. Sonuç olarak kemik iliği immatür beyaz kan hücreleri
ile dolar. Sonrasında bu anormal hücreler, dolaşıma katılır ve normal fonksiyon gören beyaz
kan hücrelerini baskılar. Anormal beyaz kan hücrelerinin kemik iliğini doldurması nedeniyle
eritrosit ve trombositlerin üretimi de etkilenir.
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Sınıflandırılması
Akut lösemiler: olgunlaşmamış beyaz kan hücrelerinin oldukça hızlı artışı ve
kemik iliğinde baskın halde olması ile karakterizedir. Akut lösemi ani başlar, hızlı ilerler,
ölümle sonuçlanabilir.
Kronik lösemiler:
göreli olarak olgunlaşmış beyaz kan hücrelerinin
proliferasyonu ile granülositlerin kontrol edilemez bir şekilde çoğalmasıyla karakterize bir
hastalıktır, kronik löseminin gidişi sinsidir. Kronik lösemiler çocukluk çağında 100.000'de 0,2
oranında görülmektedir. 25–60 yaşları arasındaki erişkinlerde ve erkeklerde daha çok görülür.
Kronik lösemi yavaş ilerler. Çoğunda halsizlik, çabuk yorulma şikayetleri görülürken bazı
hastalarda hiçbir şikayet olmayabilir, yapılan bir kan sayımında hastalık tesadüfen
saptanabilir.
Akut lösemiler kendi içinde 2 gruba ayrılır.
1. Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
2. Akut Nonlenfoblastik Lösemi (ANLL)
- Akut Myelositik Lösemi (AML)
- Akut Myelomonositik Lösemi (AMML)
- Akut Monositik Lösemi (AMOL)

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL)
Lenfoblastlar, kontrolsüz şekilde kemik iliğinde çoğalır ve buradan kana ve beyinomurilik gibi diğer organlara geçerler. Lenfoblastların olgun hücreler (lenfosit) meydana
getirememeleri nedeniyle bağışıklık sistemi bozulur. Biriken lenfoblastlar eritrosit, granülosit
ve trombosit gibi diğer olgun hücrelerin yapılmasını da bozarlar.
Lösemilerin sınıflandırılmasında en sık kullanılan FAB (Fransız – Amerikan – İngiliz)
sistemine göre ALL morfolojik özelliklerine göre 3 alt tipe ayrılır.
L1 tip: Çocukluk çağı ALL’lerinin %85’ini oluşturur L1 tipte blastlar küçük,
muntazam çekirdekli, birbirine benzer ve dar sitoplazmalıdır. Çoğunda nükleus bulunmaz
veya az sayıdadır. Prognozu en iyi olan alt gruptur.
L2 tip: Çocukluk çağı ALL’lerinin %14’ünü oluşturan hücrelerin farklı
büyüklükte olduğu, sitoplazması daha geniş ve nükleusların olduğu bir tiptir. Çocukluk çağı
ALL’sinde ikinci sıklıkta görülür ve L1’e göre biraz daha kötü prognoza sahiptir.
L3 tip: ALL’lerin %1’ini oluşturur. Boyutları büyük, sitoplazmaları koyu mor
bazofilik, nükleuslu hücrelerdir. Prognozu daha kötüdür.
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Belirti ve Bulgular: 3 grupta incelenebilir;
1.Kemik iliğinin baskılanması sonucu gelişen bulgular
Hızlı çoğalan hücrelerin kemik iliğini baskılaması sonucu eritrosit yapımının
azalmasıyla anemi, trombosit yapımının azalmasıyla kanama ve nötropeni nedeniyle
enfeksiyon görülür. Ayrıca kemik iliğinin lösemik hücreler tarafından işgal edilmesi kemikte
giderek zayıflamaya ve kırılganlığa, lösemik hücrelerin periosta yayılımı da kemik iliği
volümünün ve basıncının artmasına neden olur. Bu durum uzun kemiklerde, sternumda ve
eklemlerde ağrıya neden olur.
2. Lenfoid sistemin tutulması sonucu gelişen bulgular
Lösemik hücrelerin infiltrasyonu sonucu karaciğer, dalak ve lenf bezlerinde büyüme,
testis genişlemesi, mediastinal kitle görülebilir.
3. Ekstramedüler sistemin tutulumu sonucu gelişen bulgular
Santral sinir sistemi (SSS) lösemik tutulumun en sık görüldüğü yerlerden biridir.
Başlangıçta kan beyin bariyerinin koruyucu etkisi ile lösemik hücrelerinin SSS’e yayılımı
daha az beklenir. Meningslere lösemik infiltrasyonu sonucu intrakranial basınç artar. Artan
basınç şiddetli baş ağrısı, kusma, papilla ödemi, irritabilite, laterji gibi basınç artışı ile ilgili
bulgulara neden olur. Meningslerin irritasyonu nedeniyle sırt ağrısı ve boyunda sertlik
meydana gelebilir.
Tanı
Çocuğun öyküsü, fizik muayenesi, periferal kan sayımında blast hücrelerin fazla oluşu
klinik olarak lösemiden şüphelenilmesine neden olur. Lösemi tipinin belirlenmesi için kemik
iliği aspirasyonu yapılmalıdır. Santral sistemin tutulumunu belirlemek için Lomber Ponksiyon
yapılması gereklidir.
Kemik iliği Aspirasyonu
Lösemi, lenfoma ve kemiğe metastaz yaptığı düşünülen solid tümörlerde tanı koymak
yada hastalığın metastaz düzeyini belirlemek için yapılır. Pelvisin anterior ya da posterior
krista iliaka, çocuklarda kemik iliği aspirasyonu için en sık kullanılan bölgelerdir. Bebeklerde
uzun kemikler de bu işlem için kullanılabilir. Kemik iliği aspirasyonu steril bir işlemdir.
İşlemden önce deri iyot solüsyonu ile temizlenir ve lokal anestezi uygulanır. Anestezi
yapıldıktan sonra kemik iliği iğnesi hafif hareketlerle döndürülerek sokulur. İğnenin kemiğin
korteksinden geçmesi sırasında çocuk ağrıyı hissedebilir. İğnenin ucuna enjektör eklenerek az
miktarda kan ve kemik iliği aspire edilir. İşlem bittikten sonra aspirasyon bölgesi steril
spançla kapatılır. İşlem sonrası ilk bir saat; 15 dakika aralarla kan basıncı ve nabız kontrolü
yapılmalıdır. Eğer çocuğun trombosit sayısı 50.000/mm3 nin altında ise bu bölge sık sık
kanama yönünden kontrol edilmelidir.
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Lomber ponksiyon
Bu işlem steril bir işlemdir. İşlem sırasında çocuğun tedavi masasında dizleri
fleksiyonda ve başı öne doğru eğik olarak yan yatması önemlidir (Resim 1). İşlem öncesi deri
iyot solüsyonu ile silinir ve hekim tarafından lokal anestezi uygulanır.Hekim ponksiyon iğnesi
ile vertebralar arasından subaraknoid aralığa girer ve iğnenin mandrenini çıkarır.Daha sonra
BOS örneği steril tüpe alınır ve ponksiyon iğnesi çıkarılır.Ve alınan materyal hemen
laboratuara gönderilir.İşlem sonrası bölge steril gazlı bez ile kapatılır. İlk yarım saat çocuğun
düz bir şekilde yastıksız olarak yatırılması başının kademeli olarak kaldırılması
önemlidir.İşlem sonrası ilk bir saat sık aralıklarla yaşamsal bulgular gözlenmelidir.
Ponksiyona ilişkin komplikasyon gelişmesi yönünden hemşire uyanık davranmalıdır. Bunlar;
ponksiyon bölgesinde kanama, sızıntı, kızarıklık, baş ağrısı, ayaklarda karıncalanmadır.

Resim 1. Lomber Ponksiyon
Potts NL, Mandleco BL. (2007).
Tedavi
Blast hücrelerin oluşumunu durdurmak, var olanları yok etmek, normal kemik iliği
hücrelerinin çoğalıp görev yapmalarını sağlamaktır. Tedavinin başarısında aile ve sağlık
ekibinin işbirliği büyük rol oynar. Çocukluk çağı ALL’ de yeni ilaçların devreye girmesi,
bakım imkanlarının artması ile iyileşme ve kür oranları %80’ lere çıkmıştır
1. Remisyon İndüksiyonu
2. Konsolidasyon
3. Santral Sinir Sistemi (SSS) Profilaksisi
4. İdame tedavisi
1. Remisyon İndüksiyonu (Hücum tedavisi): Bu tedavinin amacı; remisyonu
sağlamak yani lösemiye ait bütün belirti ve bulguların yok olması, kan değerlerinin normale
dönmesi, kemik iliğinde blast hücrelerin %5’in altına düşmesini sağlamaktır. Majör
komplikasyonlar olan trombositopeni, nötropeni, anemi, metabolik bozukluklar, lösemik
infiltrasyonun kontrol altına alınmasıdır. Lösemik hücrelerin organlara infiltrasyonuna ilişkin
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komplikasyonlar nadiren hayatı tehdit edici olabilir. Tedaviye oral kortikosteroitler eklenerek
kombine ilaç tedavisi ile remisyon sağlamada başarılı olunabilir. Tam bir remisyon hastalığın
tüm belirti ve semptomlarının ve kemik iliğinde lösemik hücrelerin görülmemesini içerir.
Vincristine, prednisone, daunorubicine ve L-asparaginase ALL’ de remisyon sağlanmasında
en aktif ilaçlardır. Bu ilaçları tek tek kullanmak yerine birkaçını birlikte ve belirli aralıklarla
uygulamanın çok daha etkin olduğu gösterilmiştir. İndüksiyon tedavisinde verilen ilaçlar
myelosupressiftir ve normal kan hücrelerinin yapımını da baskılarlar. Bu nedenle vücut
organizmalara karşı savunmasız kalır ve spontan kanamalara oldukça yatkındır. Bu nedenle
bu dönemde destekleyici tedavi ve bakım önemlidir. Tüm bu ilaçların kullanılmasına rağmen
%2 olguda remisyon sağlanamayabilir.
2. Konsolidasyon (Pekiştirme): İndüksiyon tedavisinin sonunda remisyonun
güçlendirilmesi ve sürekli kılınması için uygulanır. Rezidüel lösemiyi ortadan kaldırmaktır.
Ortalama 24- 36 ay sonunda hasta tam remisyona girince kesilir.
3. SSS Profilaksisi: Çocuk remisyona girince SSS’ne ilişkin profilaktik tedaviye
başlanır. Sistemik tedavi kan- beyin bariyerini aşamadığı için SSS'ne ilişkin profilaktik
tedavinin uygulanması gereklidir. Kranial / spinal radyasyonun çocuklarda istenmeyen geç
etkilerinden dolayı radyoterapi tercih edilmez. SSS tutulumunu önlemek için tedavi boyunca
intratekal ilaç tedavisi (metotreksat ya da üçlü ilaç tedavisi) eklenir. İntratekal ilaç
uygulamasında; ilaç lomber ponksiyon ile direkt olarak serebrospinal sıvıya verilir.
4. İdame Tedavisi: Reindüksiyonla remisyon güçlendirildikten sonra 2-3 yıllık bir
tedavi ile hücrelerin kontrol altında tutulmasıdır. İdame tedavisi süresince haftalık ya da aylık
tam kan sayımı yapılarak kemik iliğinin ilaçlara tepkisi değerlendirilir. Eğer myelosupresyon
şiddetli ise (mutlak nötrofil sayısı <1000/mm3 ise) ya da toksik etkiler meydana gelirse tedavi
geçici olarak durdurulur ya da doz azaltılır. İdame tedavisi sonlandırıldıktan sonra tüm
çocuklar tedavinin uzun sürede ortaya çıkan yan etkileri ve rölaps değerlendirmesi için
düzenli olarak izlenmelidir. Tedavi kesildikten sonra hastaların yaklaşık %20’sinde özellikle
ilk 1 yıl içinde rölaps gelişmektedir.
Rölaps
Tedavi sırasında rölaps görülmesi prognozun kötü olduğunu gösterir.Eğer kemik
iliğinde rölaps görülürse indüksiyon tedavisi yeni ilaçlarda eklenerek tekrar başlatılır. Hasta
remisyona girerse diğer koruyucu ve idame tedaviler uygulanır. İkinci remisyondan sonra
uygun donör bulunabilirse kemik iliği transplantasyonu yapılabilir. Tedavi kesildikten sonraki
ilk yıl içinde rölaps olasılığı en yüksek %16, sonraki 3 yıl içinde %2-3 ve 6 yıl içinde ise çok
nadirdir. Rölaps meydana gelirse reindüksiyon tedavisi uygulanır.

Akut Non Lenfositik Lösemi (ANLL)
ANLL çocukluk döneminde görülen lösemilerin yaklaşık %15’ini oluşturur. Çeşitli alt
gruplara ayrılır; en sık görüleni Akut Miyeloid Lösemidir (AML). AML, başlangıç belirtileri
ALL’ye benzer ancak prognozu kötüdür. Bu nedenle daha yoğun bir tedavi uygulanır. Bu
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hastalarda intravasküler kanama ve damar içi pıhtılaşma eğilimi daha yüksektir. Çocukların
%56 sı hayatta kalabilmekte ve tanıdan 3 yıl sonra durumları düzelebilmektedir.
Lösemilerde Hemşirelik Bakımı
Lösemili çocuğun bakımında hemşirenin destekleyici, eğitici, danışman ve rehberlik
gibi çeşitli rollerini kullanması gerekir. Lösemili çocukta ve ailesinde hastalık ve tedaviye
bağlı endişe, sıkıntı, anksiyete, depresyon gibi sorunlar görülebilir. Aile birçok kritik durum
ile ilgili karar vermek zorunda kalır. Bu aşamada ailenin anlayışa ve rehberliğe ihtiyacı vardır,
aile kesinlikle desteklenmelidir. Lösemili çocuğun bakımında ise dikkat edilecek kriterler
aşağıdaki gibidir.
Çocuk hastanede iken koruyucu izolasyon uygulanmalı ve ziyaretçiler
kısıtlanmalı, enfeksiyonu olan kişilerden uzak tutulmalıdır.
Her işlemden önce ve sonra eller yıkanır. Bütün invaziv işlemlerde aseptik
tekniğe dikkat edilmelidir.
Enfeksiyon açısından çocuğun yaşam bulguları yakından izlenmeli, enfeksiyon
belirti bulguları takip edilmelidir.
Çocuklarda IV kateter bölgeleri, mukozada ülserasyonlar ve minör abrazyonlar
değerlendirilmelidir.
Hastanın yeterince dinlenmesi ve beslenmesi sağlanarak yeterli protein ve
enerji alması sağlanmalıdır.
Trombositopeniye bağlı dişeti ve burun kanamaları, hematüri, hematemez,
hemoptizi, peteşi, ekimoz görülebilir.Bu nedenle çocukta kanama belirtileri gözlenmeli ve bu
belirtiler çocuk ve ailesine öğretilmelidir. Trombosit değerleri yakından izlenmelidir.
-

Konstipasyonu önleyici girişimlerde bulunulmalıdır.

Dişeti kanamaları mukozite neden olduğu için çocuğun ağız bakımı düzenli
yapılmalıdır.
Çeşitli ilaçlara bağlı olarak rektal bölgede ülserasyon oluşabileceği için hijyene
özen gösterilmelidir.
Çocuklarda basınç ülseri gelişme riskini değerlendirmek için ölçekler
kullanılmaktadır. Risk saptandıktan sonra basınç ülseri gelişmemesi için gerekli önlemler
alınmalıdır. Deri temiz ve kuru tutulmalı, çocuğun yatak çarşafları ve giysileri yumuşak,
pamuklu ve pürüzsüz olmalıdır. Bası alanlarındaki basınç azaltılmaya çalışılmalıdır. Deri
temizliğinde aşırı ovalamadan kaçınılmalıdır
Kemoterapi öncesi bulantıyı önlemek için antiemetikler verilir.Verilen
antiemetiklerin yan etkileri izlenmelidir.
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Bulantı kusmayı önleme veya azaltmada nonfarmakolojik (gevşeme, dikkati
başka yöne çekme, müzik terapi) yöntemler de uygulanabilir.
-

Hidrasyon sağlanmalı ve sıvı elektrolit dengesi takip edilmelidir.

Trombositopenisi olan çocukların kanamaya neden olabilecek aktivitelerden
uzak durması önemlidir.
Oral kavite her gün kontrol edilir ve değerlendirilir. Kurum politikasına göre
farklı ağız bakım protokolleri kullanılır. Bakımda ağız mukozasında ağrı ve travma olmaması
için bakım süngerleri veya çok yumuşak diş fırçaları kullanılabilir.
-

Günlük kilo ve beslenme takibi yapılmalıdır.

Diyetisyen ile birlikte bireyselleştirilmiş bir beslenme programı yapılır.Çocuk
yüksek kalorili ve proteinli besinleri alması için cesaretlendirilir.
Yiyecekler az miktarda ve sık aralıklarla verilmeli, yumuşak besinler tercih
edilmeli, acılı, ekşili, baharatlı, yağlı yiyeceklerden kaçınılmalıdır
-

Oral alamayan çocuklarda enteral veya parenteral beslenme desteği sağlanır.

-

Her vital ölçümünde ağrı değerlendirilmelidir.

Reçete edilmiş analjezikler zamanında uygulanır. Analjezi kullanımının yan
etkileri takip edilmelidir.
Ağrı kontrolünde nonfarmakolojik yöntemler de uygulanır. Bu yöntemler;
pozisyon değişikliği, masaj, sıcak ya da soğuk uygulama, ılık banyo, çevrenin sessiz ve sakin
olmasını sağlamak, gevşeme teknikleri, bilgisayar, televizyon, okuma, müzik dinleme, dikkati
başka yöne çekme gibi uygulamalardır.
Çocuk ve aileye saç kaybının olacağı ancak saçların yeniden çıkacağı ve yeni
çıkan saçların şekil ve kalitesinin farklı olabileceği hakkında bilgi verilmelidir. Çocuk ile
birlikte saç kaybı ile nasıl baş edeceği kararlaştırılır (şapka, şal, hiç kapatmama gibi).
Kemoterapide Kullanılan İlaçların Hazırlanması ve Uygulanmasında Dikkat
Edilecek Kurallar
-

İlacın hazırlanacağı alan iyi ışıklandırılmalı ve sessiz olmalıdır.

İlaç istemleri ve dozları iki kez kontrol edilmeli, verilmesi gerekenden fazla
ilaç verilirse çocukta çok şiddetli toksik etkiler görülebilir.
İlacı hazırlamaya başlamadan önce kolları uzun ve manşetli koruyucu disposbl
gömlek ve çift lateks eldiven, plastik koruyucu ve gözlük giyilmelidir.
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-

İlaçlar hazırlanırken aseptik tekniklere dikkat edilmelidir.

Enjektörün iğnesi şişeden çekilirken ilacın dökülmemesine ve çevreye
sıçramamasına dikkat edilmelidir.
Eğer ilaç dökülürse hemen disposbl emici bir bezle silinmelidir. Kontamine
alan bol su ile temizlendikten sonra deterjanlı suyla üç kez yıkanmalıdır.
İlacın kazayla deriye teması halinde kontamine bölgenin bol su ve sabunla
yıkanması gereklidir.
-

İlaç ampulleri açılırken steril spançla sarılmalı ve yüzden uzak tutulmalıdır.

Uygulamadan arta kalan ve bir daha kullanılmayacak olan ilaçlar ve kullanılan
tüm materyaller uygun plastik kutulara ve daha sonra tehlikeli atık yazılı polietilen torbalara
konulmalıdır.
İlacın Damar Dışına Çıkması (Ekstravazasyon)
Doku içine infiltre olunca aşırı toksik etki, damarda filebit ve doku nekrozları
meydana gelebilir. Bu nedenle;
Enjeksiyon bölgesi çok iyi gözlenmelidir. Büyük derin damarlar infiltrasyonu
gözlemek açısından elverişli değillerdir.
İlacın infiltre olduğundan şüphe edildiğinde uygulama durdurulmalı ve
mümkün olduğunca ilaç geri aspire edilmelidir.
-

İnflamatuvar reaksiyonu azaltmak için ilacın antidotu veya kortikosteroidler

verilir.
Etkilenen bölgeye buz uygulaması yapılmalı, bölge işaretlenerek birkaç gün
nekroz açısından gözlenmelidir.
-

Şiddetli nekroz durumunda eksizyon ve deri grefti gerekebilir.

Doku hasarı riski nedeniyle ilaç eklem bölgelerine yakın yerlerden
verilmemelidir.
Kemoterapinin Yan Etkileri
-

Enfeksiyon: Yaygın kullanılan sitostatik ilaçlar nötropeniye neden olur.

-

Anemi: Hastada eritrosit yapımının azalması nedeniyle anemi gelişebilir.

oluşturur.

Kanama: Kemoterapinin etkisi ile trombositler azalarak kanama riski
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-

Trombositopeni nedeniyle hastada peteşi ve ekimozlar oluşur.

Mukoz membranda değişiklikler: Gastrointestistinal sistemin epitel
dokusunda hasara neden olabilirler. Buna bağlı olarak gastrointestinal sistemin herhangi bir
yerinde inflamasyon ve ülser gelişebilir.
Bulantı ve kusma: Genellikle sitostatik ilaçlar verildikten 2- 6 saat sonra
beyindeki kusma merkezinin uyarılmasıyla bulantı ve kusma görülür.
Diyare: Sıklıkla kemoterapik ilaçlara bağlı olarak diyare ve abdominal
kramplar gelişebilir.
Anoreksiya: Anoreksiya gelişmesinde primer faktör
diğerleri;diyare, yiyeceklerin tadından ve kokusundan hoşlanmamadır.

bulantı-kusma

Alopesi: Saç folikülleri hızlı büyüyen hücreleri içerdikleri için kemoterapik
ilaçlardan etkilenmektedir. Geçici saç dökülmesi yapar. Yeni çıkan saç yapısı ve rengi değişik
olabilir.
Hipersensivite Reaksiyonu: Kemoterapik ilaçlar uygulanırken acil ilaçlar
hastanın yanında hazır bulundurulmalıdır. Çocuğun ürtiker, solunum güçlüğü, huzursuzluk
yönünden gözlenmesi önemlidir.
Tümör Lisis Sendromu: Malign tümör hücrelerinin hızla yıkılması nedeniyle
fazla miktarda hücre içi materyal dolaşıma salınır. Bu durum böbreklerin boşaltım yeteneğini
aşan aşırı metabolik yük oluşturur.Bu durumda hiperkalemi, hiperfosfatemi, hiperürisemi ve
asidoz tablosu gelişir.

11.2. Lenfomalar
Lenfo-retiküler hücrelerden köken alan malign hastalıklardır. İkiye ayrılır.
-

Hodgkin lenfoma

-

Non hodgkin lenfoma

Hodgkin Lenfoma
Lenfoid sistemin bir hastalığıdır. Çocukluk dönemi kanserlerinin %6,5’ini oluşturur.
Bu hastalık adolesan döneminden 30 yaşa kadar artış gösterir. 5 yaş altında görülmez.
Erkeklerde kızlardan sık görülür. Özellikle 9-12 yaş erkeklerde sıktır.
Etiyoloji
Tam olarak bilinmemektedir. Enfeksiyon ve çevresel etmenlerin üzerinde
durulmaktadır. Ancak bazı virüslerin (Kızamık, Ebstein Barr ) hastalığın oluşumunda rolü
olduğu bilinmektedir. Genetik faktörlerin de rol oynadığı düşünülmektedir. Hastalık
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genellikle tek bir lenf bezinde yada lenf bezi grubunda başlamakta daha sonra lenf yoluyla
diğer bölgelere yayılmaktadır.
Hodgkin Hastalığının dört farklı histolojik alt grubu bulunmaktadır. Bunlar;
Lenfositten zengin (prognozu iyi), karışık hücreli, nodüler skleroz, lenfositten fakir (prognozu
kötü) olarak tanımlanmıştır.
Belirti ve Bulgular


Vakaların %60-80’inde servikal lenf nodlarında tutulum vardır.


Servikal bölgede genişlemiş, hassas olmayan hareketli nodüller vardır,
genellikle ağrısızdır.

Mediastendeki lenflerde büyüme, trakea ve bronşlara baskı yaparak solunum
problemlerine neden olabilir.

Vakaların yaklaşık yarısında iştahsızlık, ateş, gece terlemeleri ve vücut
ağırlığının %10’unu kaybetme gözlenir. Bu bulgular genellikle lenf nodu ve ekstra lenfatik
tutulumun ilerlediğini gösterir.
Hastalığın Evreleri
Evre 1. Tek bir lenf nodunda ya da bir ekstralenfatik bölgede (karaciğer, dalak, böbrek
gibi) hastalık bulunması
Evre 2. Diyafragmanın tek tarafında iki yada daha fazla lenf nodu tutulumu ya da bir
ekstralenfatik bölgede hastalık bulunması
Evre 3. Diyafragmanın iki yanında lenf nodu bölgelerinin tutulmasının yanı sıra bir
ekstralenfatik organ tutulumunun olması.
Evre 4. Lenf nodu tutulumuna ek olarak bir ya da daha fazla ekstra lenfatik organın
tutulması. Karaciğer ve kemik iliği infiltrasyonu hastalığın 4. evrede olduğunu gösterir.
Tanı
Öykü ve fizik muayene, rutin laboratuvar testleri, biyopsi, bilgisayarlı tomografi, MR,
PET, ayrıca lenf nodundan alınan biyopsi ile Reed stemberg hücrelerinin görülmesi sonucu
tanı konulur.
Tedavi
Tedavide hastalığın evresi ve histopatolojisi dikkate alınır. Eğer hastalık lokalize ya da
Evre 1 ve 2’de ise yüksek dozda radyoterapi yeterli olabilir. Hastalığın 3. evresinden itibaren
kombine kemoterapi ve radyoterapi uygulanır. Bu tedaviyi alan hastaların %50’sinde rölaps
olmaksızın uzun yıllar yaşam mümkündür. Uygulanan kemoterapinin süresi çocuğun ilaca
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yanıtına göre değişmektedir. İleri düzeyde ya da rölaps görülenlerde kök hücre
transplantasyonu bir seçenektir.

Non Hodgkin Lenfoma (NHL)
Lenfosit ve makrofaj sisteminin malign bir hastalığıdır. Vücuttaki herhangi bir lenfoid
dokudan orijin alabilir. Non-hodgkin lenfoma çocukluk dönemi kanserlerinin yaklaşık %810’unu, lenfomaların %60’ını oluşturur. Genellikle 5-15 yaşlar arasında ve daha çok erkek
çocuklarda görülür. 3 tipi vardır: Lenfoblastik lenfoma, burkitt lenfoma, büyük hücreli
lenfoma.
Etiyoloji
Bazı virüslerin (Epstein-Barr virüsü, Helicobacter pylori gibi), immün yetmezliğin
etiyolojide rolü olduğu, ayrıca immun supressif tedavi uygulanan organ transplantasyonu
yapılanlarda, bazı kimyasal maddelerle ilişkisi bulunanlarda da risk olduğu düşünülmektedir.
Belirti ve Bulgular
-

Ani başlayan çabuk ilerleyen bir hastalıktır.

-

Hastalığın erken döneminde genellikle çocuklar asemptomatiktir.

Hastalık ilerledikçe ateş, anoreksiya, kilo kaybı boğaz ağrısı, kemik ve eklem
ağrıları görülür.
-

Çocukların çoğu tanı anında hastalığın 3. veya 4. evresinde olabilir.

Hastalığın semptomları lökalize olduğu bölgeye göre değişiklik gösterebilir.
Primer bölge dağılımları şöyledir:Abdomen %35, Mediasten %26, Baş ve Boyun %13,
Periferal noduller %14, diğer bölgeler (kemik, epidural alan, göğüs, gonadlar, göz çukuru ve
deri) %11.
Genellikle servikal bölgede lenfadenopati vardır. Aksiller ve inguinal bölgede
de lenfadenopati olabilir. Çoğunlukla tek taraflıdır. Nodüller serttir ve hassas değillerdir.
Mediasteneal tutulum varsa; dispne, öksürük, göğüs ağrısı, bulantı ve kusma
gözlenebilir. Vena Kava Superior sendromu gelişebilir. Bu sendromda venöz dönüşte tıkanma
sonucu boyun venlerinde şişlik, yüzde ve boyunda ödem görülür. Hemen müdahale edilmesi
gereken bir durumdur.
Abdominal tutulum varsa; göğüs, sırt yada bacaklarda ağrı olabilir. Ayrıca
ateş, kilo kaybı, bulantı, diyare yada konstipasyon görülebilir. Gastrointestinal kanama ve
barsak tıkanıklığı gelişebilir. Barsak tıkanıklığında acil cerrahi müdahale gerekir.

335

Hastalığın Evreleri
Evre 1: Tek tümör veya tek anatomik tutulum
Evre 2: Bölgesel lenf nodu tutulumu ve tek tümör. Diyafragmanın aynı tarafında iki
yada daha fazla bölgenin tutulumu
Evre 3: Diyafragmanın her iki tarafında iki ayrı tümör görülmesi. Diyafragmanın
altında yada üstünde iki yada daha fazla bölgenin tutulması
Evre 4: Tüm belirti ve bulgulara ek olarak MSS ve kemik iliği tutulumu olur.
Tanı
Hodgkin Lenfomadaki gibidir.
Tedavi
Hastalığın hızlı ilerlemesi nedeniyle tedavinin hemen başlatılması gereklidir. Kombine
kemoterapi, radyoterapi ve eğer yapılabilirse cerrahi tedavi uygulanması gereklidir.
Çocukların %85-90’ında ilk 4-6 hafta içinde tedaviye yanıt alınmaktadır. MSS tutulumunu
önlemek amacıyla koruyucu olarak intratekal kemoterapi de uygulanır.
Prognoz
Hastalığın yayılma miktarı, erken dönemde tedavinin başlatılması ve başlangıçtan 1-2
ay sonra tam remisyonun sağlanması prognozun iyi olduğuna işaret eder. Kombine tedavi ile
hastalığı yaygın olan çocuklarda %75-80 iyileşme sağlanmaktadır.
Lenfomalarda Hemşirelik Bakımı
•

Çocuk ve aile tanı ve tedavi yöntemlerine hazırlanmalıdır.

•
Hemşirelik bakımı tümörlerin yerine ve yapısına göre farklılık gösterir.
Örneğin; mediastende kitlesi olan lenfomalı bir çocukta solunum desteği sağlanabilir.
•
Enfeksiyona yatkınlığı nedeniyle enfeksiyonlardan korunmalı, el yıkama sık
yapılmalı ve bu durum aileye anlatılmalıdır.
•

Kanama riski açısından travmalardan korunarak, gerekli önlemler alınmalıdır.

•

Kemoterapötik ilaçlar uygun koşullarda hazırlanmalı ve uygulanmalıdır.

•
Yoğun indüksiyon tedavisi sırasında tümör hücrelerinin yıkımı nedeniyle
çocukta önemli metabolik sorunlar görülür. Bu nedenle hemşire serum elektrolit düzeylerini
dikkatle izlemelidir.

336

•
Ağrısı değerlendirilmeli, ağrısı varsa farmakolojik/nonfarmakolojik yöntemler
kullanılarak çocuk desteklenmelidir. İlaçların yan etkileri konusunda çocuk gözlenmeli, aile
bilgilendirilmeli, yan etkiler (kusma, bulantı, stomatit…) konusunda gerekli girişimler
uygulanmalıdır.
•

Sosyal servisler ve destek grupları konusunda aile yönlendirilmelidir.

Çocuklarda Hematolojik Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
Kan hücrelerinin yapılması yani hemopoezis embriyonik yaşamın 15.veya 16.gününde
başlar. Hemopoezis 3 fazda gerçekleşir.
1. Mezoblastik Faz (Primordial): İntrauterin yaşamın 15-16. gününde başlar.
Mezenkimal dokuda oluşan kan hücreleri vitellus kesesinde görülür. İlk kan hücreleri olan
hemositoblastlar (stem hücresi) ortaya çıkar. Plesantadan embriyoya besin maddeleri ve
oksijen taşırlar. Bu tür kan yapımı 6 hafta sürer.
2. Hepatik Faz: 2.fetal ayın sonunda kan yapımının ana organı karaciğerdir. Dalak,
timus ve lenf bezlerinde de kan yapımı başlar.
3.Myeloid Faz: 4.fetal ayda kan hücreleri kemik iliğinde yapılmaya başlar.
Karaciğerde yapım giderek azalır.
Kanın Bileşimi ve Özellikleri: Kan, şekilli elemanlar ve plazmadan oluşur. Şekilli
elemanlar; eritrositler, trombositler ve lökositleri içerir. Plazmanın %90'ı su, %10'u ise
proteinler, elektrolitler, hormonlar ve enzimlerden oluşur.
Eritrositler: Bikonkav, disk şeklinde hücrelerdir ve hemositoblastlardan (stem
hücresi) oluşmaktadır. Dolaşımdaki eritrositlerin; %1'i genç eritrositler (retikülosit), %99'u
olgun eritrositlerdir. Eritrositlerin yapımı eritropoetin hormonu tarafından kontrol
edilmektedir. Eritrositlerin normal yaşam süresi 120 gündür.Normal olarak eritrositlerin
yıkım hızı, yapım hızına eşittir. Böylece dolaşımdaki hücrelerin sayısı sürekli aynı kalır.
Hemoglobin
Hemoglobin, demir (Fe) pigmenti içeren "hem" ve "globin" denilen basit bir
proteinden oluşmaktadır. Fe kısmı önemlidir, çünkü oksijen ve karbondioksit bu kısma
bağlanarak taşınır. İntrauterin yaşamda fetüs oksijeni plesanta aracılığı ile annesinden alır.Bu
düşük oksijen basıncına uyum yapabilmek için fetüste fetal hemoglobin (HgbF) vardır.
HbF’in oksijen taşıma ve absorbe etme özelliği yüksektir. Hb F, 2 Alfa ve 2 Gamma
zincirinden,
Hb A (Adult Hb) ise 2 Alfa+2 Beta zincirinden oluşur. HbF, gebeliğin
6.ayında total Hb’nin %90, doğumda %40-70’ini oluşturur. Doğumdan sonra 6-12 aylarda Hb
A ile yer değiştirir. Yaşam boyu %1-2 düzeyinde kalır.
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Lökositler
Bakteri, virüs, mantar, ve yabancı hücreleri cansız yabancı partikülleri ve inflamatuar
kalıntıları fagosite ederler. Lökositler granülosit (nötrofil, eozinofil, bazofil) ve agranülosit
(lenfosit, monosit) olmak üzere 2 sınıfa ayrılır.
Trombositler
Kemik iliğindeki mega karyositlerden oluşurlar. Kemik iliğinin en büyük hemopoetik
hücresidir. Bir kan damarında yaralanma olduğu zaman, hasar olan bölgeye yapışırlar.
Yaralanan damar bölgesinde trombositlerin ve fibrinin birikmesi ile pıhtı oluşur.Böylece
vücudun pıhtılaşma mekanizmasına yardım ederler. Enfeksiyonlara karşı savunmada rol
oynarlar. Kandaki virüs, bakteri ve diğer yabancı partiküllerle ilk karşılaşan hücreler
trombositlerdir.Yaşam süresi 8-10 gündür. Yaşlanan trombositler vücuttan karaciğer ve dalak
yoluyla uzaklaştırılırlar.
Anemi hemoglobin ve eritrosit volümünün yaşa göre normal sınırların altında
olmasıdır.
Sınıflandırılması:
A) Eritrositlerin ve Hb’in Yetersiz Yapımına Bağlı Anemiler
1) Spesifik faktör eksikliği
 Fe eksikliği anemisi
 B12 vit. Eksikliği
 Folik asit eksikliği
 Jüvenil pernisyöz anemi
2) Kemik iliğinin yetersiz çalışmasına bağlı
Aplastik Anemi

(konjenital ve edinsel)

3) Süt çocuğunun fizyolojik anemisi
B) Aşırı Eritrosit Yıkımına Bağlı Anemiler
1) Eritrosit içi bozukluklara bağlı
Herediter Sferositoz
Glikoz 6 fosfat dehidrogenaz eksikliği
Orak Hücreli Anemi
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Talasemia
2) Eritrosit dışı bozukluklara bağlı
Yenidoğanın hemolitik hastalığı
Otoimmün hemolitik anemi
C) Kan Kaybına Bağlı Anemiler
Bu bölümde anemilerden sadece Fe eksikliği anemisi, Talasemia; kanama ve
pıhtılaşma bozukluklarından hemofili işlenecektir.

11.3. Demir Eksikliği Anemisi
Demir eksikliği (DE), hemoglobin (Hb) oluşumunu engellemeyecek miktarda vücut
demirinin eksik olmasıdır. Demir eksikliği anemisi (DEA) ise demir eksikliği sonucu Hb
miktarının azalmasıdır. Bebeklik ve çocukluk döneminin en sık görülen kan hastalığıdır.
Demir eksikliğinin en önemli göstergesi anemi olduğu için DE ve DEA çoğu zaman
birbirine karışır. Halbuki anemi olmadan da DE gelişebilir ve dokular bu durumdan
etkilenebilir. Eğer demir gereksinimi alımın altında kalırsa, ilk önce demir depolarında
azalma olur. Demir depoları azaldıktan sonra hemoglobin düzeyi bir süre normal kalabilir
yani anemi olmadan demir eksikliği görülür. Sonuçta vücuttaki demir depolarının azalması
DE, bu durumun daha da ağırlaşıp anemi gelişmesi ise DEA olarak tanımlanmıştır.
Ülkemizden çocukluk yaş grubunda yapılan çeşitli araştırmalarda demir eksikliği
anemisi (DEA) sıklığı % 15,2 ile % 62,5 arasında bildirilmiştir. Hemen hemen tüm yaş
gruplarında görülse de en sık hayatın ilk iki yılında, özellikle 6–24. aylar arasında görülür.
Ergenlik çağı, her iki cinste demir gereksiniminin arttığı ve DEA’nin sık görüldüğü bir başka
dönemdir.
Etiyoloji
DEA, düşük doğum ağırlığı ve prematüre bebeklerde, doğumda demir depolarının
yetersiz olması, hızlı büyüme ile birlikte diyette demirin yetersiz alımı, fazla miktarda inek
sütü alımı, kan kayıpları sonucu gelişebilir. İnek sütündeki demirin emilimi anne sütüne göre
çok daha azdır. Demir depoları ilk altı ayda eritropoezi sağlamak için yeterlidir. Düşük
doğum ağırlıklı veya perinatal kan kaybı olan bebeklerde,depolar daha küçük olduğundan
daha erken tükenir. Göbek kordonunun geç bağlanması demir durumunu iyileştirebilir ve
demir eksikliği riskini azaltır.Altıncı aydan sonra bebeklerin demir, çinko, fosfor,
magnezyum, kalsiyum ve B6 vitamini açısından zengin ek besinler alması ve demir
gereksiniminin %98’nin ek gıdalardan sağlanması gerekir.
Ağızdan yeterli alıma ve demir tedavisine rağmen yetersiz yanıt var ise altta yatan
neden olarak kan kaybı akla gelmelidir. Ayrıca peptik ülser, Meckel divertikülü, polip,
hemanjiyom veya enflamatuar barğırsak hastalığı, çölyak hastalığı, kronik ishal veya
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pulmoner hemosideroz gibi sorunlar nedeniyle de ortaya çıkabilir.Bağırsak parazitleri de
DEA'nin önemli bir nedenidir.
Özellikle pubertenin başlangıcında sıklıkla kızlarda hızlı büyümeye ve menstrüel kan
kaybına bağlı olarak gelişebilir.
Belirti ve Bulgular
Hastalar, demir eksikliğinin erken evrelerinde, anemi olmaksızın, normal bulgularla
gelebilir.
-

-Ciltte solukluk

-

-Yutma güçlüğü

-

-Kaşık tırnak

-

-Pika

-

-Yorgunluk

-

-İritabilite-halsizlik

-

-Egzersiz kısıtlılığı

-

-Bayılma

-

-Kas zayıflığı

-

-Enfeksiyona yatkınlık

-

-Kalp debisinde artış

-

-Uyku bozukluğu

-

-Taşikardi

-

-Dikkat eksikliği

-

-Kardiyomegali

-

-Öğrenme güçlüğü

-

-Kalp yetersizliği

-

-Davranış bozukluğu

-

-İştahsızlık

-

-Algılama işlevlerinde azalma

-

-Stomatit

-

-Motor ve mental gelişme testlerinde gerilik

Ayrıca hemoglobin, hemotokrit, MCV,MCH ve MCHC çocuğun yaşına göre normal
değerlerin altına düşmüştür. Eritrositler mikrositik ve hipokromik görünümdedir. Serum
demir düzeyi 30 mg/dl, serum ferritin düzeyi 10ng/dl altına düşmüştür.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Aneminin nedeni araştırılarak temeldeki sorun düzeltilmeye çalışılır.
Öncelikle, demir eksikliğinin nedeni ortadan kaldırılır.
Demirin ferro (+2) tuz formunu içeren ilaçlar (ferro sulfat) kullanılır. Hastalar
oral olarak bu formu tolere edemezlerse ferri (+3) formunu içeren ilaçlar da kullanılabilir.
İlaç dozu, hastanın anemisinin derinliğine göre, 3-6 mg/ kg/gün elementer
demir içerecek şekilde ayarlanır.Günlük tek doz veya toplam doz iki veya üçe bölünerek de
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verilir. İlaçların emiliminin en yüksek düzeyde olması için aç karına alınması (yemeklerden 2
saat sonra) istenir.
Oral demir ilaçlarının yan etkileri (bulantı, kusma, dispepsi, konstipasyon,
ishal, gaz, dışkının siyah renkli olması, dişlerin siyaha boyanması) konusunda hasta/ailesi
bilgilendirilir.
Dişlerin siyaha boyanmasını en aza indirmek için, damla veya şurup formunun
dilin arkasına doğru, dişlerle temas etmeyecek şekilde verilmesi; ilacın meyve suyu veya su
ile seyreltilerek verilmesi; ilacın bir pipet ile verilmesi önerilir.
Oral demir ilacı kullanımına tahammülsüzlük sıktır. Böyle bir durumla
karşılaşılırsa, ilaç 1-2 gün kesilir. Daha sonra düşük bir dozdan başlanarak, hasta tolere ettikçe
dozu artırılarak 4-5 gün içinde ideal doza çıkılır.
Çocukta bağırsaklarda emilim bozukluğu varsa demir IM olarak Z tekniği ile
uygulanır. Çok ağrılıdır ve deride renk değişikliğine yol açtığından İM enjeksiyon genellikle
tercih edilmemekle birlikte zorunlu durumlarda dikkatle uygulanabilir. Parenteral tedaviye
cevap oral tedaviye alınan cevaptan daha hızlı değildir.
Oral tedaviye cevap alınmadığı durumda; ailenin ilacı düzenli ve uygun verip
vermediği sorulmalı, demir kullanımını ve emilimini etkileyen faktörler gözden geçirilmeli,
vitamin B12, folik asit eksikliği gibi birlikte olabilecek durumlar araştırılmalı, kanama
olasılığı düşünülmeli, diğer anemilerle ayırıcı tanı yapılmalıdır.
Demir eksikliği saptanır saptanmaz, demir tedavisi başlanır. Hastanın
hemoglobini 2-4 haftada 1-2 g/dl artar.Bu dönemde hasta, durumuna uygun sıklıkta tam kan
sayımı kontrolü ile takip edilir.
Hastanın anemisi, uygun demir ilaçları ve altta yatan hastalığın tedavisiyle, 1-2
ayda düzelir. Anemi düzeldikten sonra 2-3 ay daha vücut demir depolarını doldurmak için
tedaviye devam edilir.
Kalp yetmezliğine neden olacak derinlikte bir anemi veya hipoksinin eşlik
ettiği bir durum (örn. ağır akciğer enfeksiyonu) söz konusuysa hastaya eritrosit süspansiyonu
verilebilir. Hastanın durumu düzeldikten sonra demir tedavisi başlanır.
-

Aile eğitimi çok önemlidir. Aileye;

- demirin yan etkileri (siyah –koyu yeşil gaita, dişlerde renk değişikliği, GİS
irritasyonu, bulantı, kusma, ishal/ konstipasyon) - alındıktan sonra dişlerin fırçalanması
gerekliliği
- demir’den zengin yiyecekler (dalak, karaciğer,balık, kurutulmuş meyveler,mercimek,
et,havuç, fasulye, ıspanak, bezelye, patates, şeftali, soya fasulyesi,kabak çekirdeği, yeşil
yapraklı sebzeler ve tahıllar) verilmesi önerilmelidir.Ayrıca
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- oral demirin emilimini Askorbik asidin (C vitamini) arttırdığı bilinmektedir. Bu
nedenle demir preparatlarının, yemeklerden en az ½-1 saat önce, C vitamini içeren meyve
suları ile verilmesi, sütle verilmemesi,
- aşırı süt tüketiminin önlenmesi (özellikle 1-3yaşda) önerilmelidir. Çünkü sütte
bulunan fosfat ve kalsiyum demirin emilimini azaltmaktadır.
Korunma
Anne sütü ile beslenme özendirilmelidir. Bebeklerin, ilk 6 ay “tek başına” anne
sütü verilmesi, 6. aydan sonra da uygun ve yeterli miktardaki ek besinlerle beraber
emzirmenin sürdürülmesi sağlanmalıdır.
Altı aydan sonra, anne sütünün yanında, demirden zengin içerikli ek gıdalarla
beslenmesi önerilir. Bu yaşta anne sütü alamayan bebeklerin, ek gıdanın yanında demirden
zengin formüla mama ile beslenmesi önerilir.
Miadında doğan bebeklere 4 aydan sonra, 1 mg/kg/gün dozunda; prematüre ve
2500 g altında doğan bebeklere 2 aydan sonra 2 mg/kg/gün dozunda elementer demir içeren
damlalar başlanarak, 1 yaşına kadar demir profilaksisine devam edilmesi önerilir.
-

Günlük inek sütü tüketimi 2 su bardağı ile sınırlandırılmalıdır.

Prematüre ve düşük doğum ağırlıklı bebekler, 1 yaşından önce inek sütü
başlanan ve günlük süt tüketimi 500 ml’den fazla olanlar, öyküsünden demirden zengin
gıdaları az aldığı belirlenen çocuklar, altta yatan kronik hastalığı olan çocuklar demir eksikliği
açısından risk altındadır.

11.4. Talasemi
Talesemi; farklı ağırlık derecesi, etkin olmayan eritropoez ve artmış hemoliz gösteren
otosomal resesif geçişli, bir grup kalıtsal hipokrom anemi grubudur (Şekil 1). Hemoglobin
zinciri sentezindeki bozukluklar olarak nitelendirilir. Talesemiler yapımı bozuk olan globin
zincirine göre α (alfa) , β (beta),γ (gama) δβ (delta-beta), εγδβ (epsilon-gama-delta-beta)
talasemi olarak adlandırılmaktadır
Talasemilerin iki major sınıflandırması: alfa talasemi ve beta talasemidir. En fazla
görülen tipi beta talasemidir. Beta talasemi:
-

Talasemi majör (kan transfüzyonu gereklidir.)

-

Talasemi minör (talasemi taşıyıcılığı)

-

Talasemi intermedia olmak üzere 3 gruba ayrılır.

Talasemiler dünyada en sık rastlanan tek gen hastalıklarıdır. Talasemi kuşağındaki
bölgelerde (Türkiye, İran, Hindistan ile Tayland, Kamboçya ve Güney Çin gibi Güney Doğu
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Asya) talasemi taşıyıcılık prevalansı % 2,5 ile % 15 arasında değişmektedir. Türkiye’de
Çukurova, Akdeniz kıyı şeridi, Ege ve Marmara bölgelerinde talasemi taşıyıcılığı çok sık
görülmektedir.
Ülkemizde 30.12.1993 tarihinde 3960 sayılı Kalıtsal Kan Hastalıkları İle Mücadele
Kanunu çıkmıştır. Türkiye’de yasanın çıkmasından sonra Sağlık Bakanlığı tarafından,
Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla’da talasemi merkezleri kurulmuş ve bu merkezlerde
hastaların tedavileri yanında tarama çalışmalarına da hız verilmiştir.08.05.2003 tarihinde ise
Sağlık Bakanlığı tarafından 33 ilde hemoglinopati önleme programı başlatılmıştır. Bu tarihten
sonra evlenecek çiftlerde talasemi taraması yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Şekil 1: Talasemi Kalıtımı http://talasemifederasyonu.org.tr/
Beta Talasemi Major
Beta zincir sentezinde değişen derecelerde bir azalma söz konusudur. Beta zinciri
yeterli yapılamadığından alfa zincir fazlası, erimeden alfa zincirleri şeklinde, eritrosit ve
eritroblast içinde çöker. Eritroblastlar erken olarak parçalanır, artmış bir inefektik eritropoez
başlar. Eritrosit yaşam süresi kısalır ve dalakta tutulum artar. Sonuçta kemik iliği aşırı
çalışmaya başlar, kemik iliği alanları genişler, (kemiklerde kortikal incelme) demir alımı
artar, vücutta demir birikimi gözlenir, bu da karaciğer sirozuna, endokrin bozukluklara, deride
hiperpigmantasyona, kalpte hemosideroza yol açar. Hipersplenizm gelişebilir.
Belirti ve Bulgular
Beta talasemi genellikle yaşamın ikinci 6 aylık evresinde Hb F’den Hb A’ya geçişinde
görülür. Büyüdükçe beta talasemi majorlü çocuklar yalnızca ağır anemi belirti ve bulguları
göstermezler. Aynı zamanda bu hastalığa ait çeşitli bulguları da sergilerler (Resim 2);
-

Belirgin ve çıkık alın

-

Genişlemiş gözler

-

Basık burun kökü
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-

Patolojik kırıklar

-

Kemik minerallerinde düşüklük

-

Derinin koyulaşması

-

Gelişme geriliği

-

Anemi

-

Sarılık

-

Safra taşları

-

Hepatospleneomegali..

Resim 2. Talasemili bir çocuğun görünümü
Potts NL, Mandleco BL. (2007).
Tanı
Hastalık prenatal dönemde yapılan testlerle gebelikte ve yapılan tarama testleri ile
yenidoğan döneminde saptanabilir. Serum demir konsantrasyonu ve indirekt serum bilirubin
düzeyi yükselmiştir. Beta-talasemisi olan küçük çocuklarda hemoglobin eritroforezinde fazla
miktarda fetal hemoglobin bulunur ve çocuğun yaşı ilerledikçe fetal hemoglobin miktarı
azalır. Radyografide kemiklerdeki değişiklikler görülebilir.
Tedavi
Major talaseminin kesin tedavisi yoktur. Tedavinin amacı, normal hemoglobin ve
eritrosit düzeyini sürdürerek, çocuğun normal büyümesini sağlamak, normal fiziksel
aktivitesini desteklemek, kemik iliğinin genişlemesi ve sonucunda kemik deformitelerinin
oluşmasını önlemektir. Tedavide en sık kullanılan yöntemler:
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Transfüzyon Tedavisi: Çocuğun hemoglobin düzeyi ortalama 12 g/dl tutulacak
şekilde transfüzyonlar yapılır. Transfüzyon sonrasında hemoglobin düzeyi 16 gramın üzerine
çıkmamalıdır, çünkü bu takdirde kanın visko-düzeyi artacağı gibi tromboza eğilim de artar.
Şelasyon Tedavisi: Vücuttan demiri uzaklaştırmak için uygulanan tedavidir. Tedavide
30-40 mg/kg/gün desferal SC olarak pompa aracılığı ile; 8-12 saatte bir, haftada 5 gün
uygulanır. Sübkutan enfeksiyonun yan etkileri; ağrı, endurasyon ve eritemdir. Desferal, IV
olarak da verilebilir.
Hemşire, ebeveynlere evde ilacı nasıl hazırlayacaklarını ve deri altına nasıl
vereceklerini öğretebilir. Ayrıca ebeveynlere desferal tedavisi sırasında demirin idrarla
atılması nedeniyle idrar renginde hafif kırmızılık olacağı söylenmelidir. İlacın yan etkilerine
bağlı olarak abdominal rahatsızlık ve ishal görülebileceği aileye açıklanmalıdır. Eğer skorbik
asit düzeyi yeterli ise demiri vücuttan uzaklaştırıcı tedavi daha fazla başarılı olur. Çünkü C
vitamini demirin emilimini artırır.
Splenektomi: Eritrositlerin dalakta aşırı yıkımını önlemek amacıyla ve splenomegali
geliştiyse uygulanır.
Hematopoetik Kök Hücre Nakli: Yeni tanı almış çocuklar için alternatif
yöntemlerden bir tanesidir.
Beta Talasemi İntermedia
Anne ve baba taşıyıcıdır, çocuğa geçen iki beta globin geni de defektlidir ancak
talasemi majordan farkı genlerdeki değişim daha hafif bir klinik tabloya yol açan tiptedir.
Klinik daha ılımlıdır, kansızlık daha hafiftir. Hemoglobin düzeyi 7-10 g/dl arasındadır.
Hastalar genellikle düzenli kan transfüzyonu gereksinimi duymazlar.
Beta-Talasemia Minor (Talasemi Taşıyıcılığı)
Talaseminin heterozigot şekli olup genellikle asemptomatiktir, klinik bulguları hafif
anemi hafif sarılık ve karın ağrısı olabilir. Rutin kan muayenelerinde veya ailede bir hastanın
varlığında aile taramalarında ortaya çıkar.Hastalık herhangi bir fonksiyon bozukluğuna neden
olmadığı için tedaviye gerek yoktur. Ancak genetik danışmanlık önemlidir.
Talasemide Hemşirelik Bakımı
Talasemili çocuğu olan aileler taşıyıcılık açısından test edilmeli ve genetik
danışmanlık almak için yönlendirilmelidir.
Yaşam boyu transfüzyonların gerekli olduğu açıklanmalı, ancak izlemler ve
kan transfüzyonları, olabildiğince çocuğun rutin aktivitelerini ve okul yaşantısını
engellemeyecek şekilde planlanmalıdır.
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Yemek yeme enerji gerektirir ve talasemili (özellikle talasemi majörlü)
hastaların fiziksel gücü ve enerjisi azalmıştır. Bu nedenle yemeklerden önce ve sonra hastanın
dinlenmesi sağlanır.
Çocuk görünümü, fiziksel ve cinsel gelişme geriliği, sınırlılıkları nedeniyle
kendini izole edebilir. Bu konuda duygu ve düşüncelerini ifade edebilecekleri ortamlar
yaratılmalıdır.
Transfüzyon için eritrosit süspansiyonu kullanılır. Bunun için lökosit filtresi
kullanılmalıdır. Ayrıca çocuk transfüzyon reaksiyonları yönünden yakından izlenmelidir.
Hemşire kan trasfüzyonunu yönetmekten ve transfüzyon reaksiyonlarını gözlemekten
sorumludur.
Uzun süreli kan transfüzyonları sonucu hemosiderozis oluşumunu önlemek
için Fe’in vücuttan uzaklaştırılması gereklidir. Bunun için Desferal SC, IV infüzyon veya
IM şeklinde uygulanır. İlacı uygulandığı bölgede lokal irritasyon, şişlik ve kaşıntıyı önlemek
için bölgenin rotasyonu önemlidir.
olabilir.

İlaca bağlı olarak idrar hafif kırmızı olabilir, abdominal rahatsızlık, ishal

Splenektomi yapılan çocuklarda enfeksiyon riski yüksektir. Bu nedenle
çocuklar enfeksiyondan korunmalıdır.
Bu bireylerde verilen kanlarla demir birikmesi yanısıra barsaktan emilen demir
miktarı da arttığından demirden zengin gıdaların verilmesinden kaçınılır. Ayrıca C vitamini
demirin emilimini arttırır. Bu nedenle C vitamini içeren yiyecekler yemek sırasında
verilmemeli, desferal ile birlikte C vitamini zararsızdır. Ancak bu durum talasemi taşıyıcıları
için geçerli değildir; talasemi taşıyıcılarında gereksinimin arttığı durumlarda demir eksikliği
anemisi de gelişebilmektedir.
-

Talasemili çocuklarda osteoporoza bağlı kemik kırıkları gelişebilir. Hemşire
çocuğu travmalardan koruyucu önlemler almalıdır.

11.5. Hemofili
Koagülasyonun ilk fazındaki faktörlerden birinin eksik olduğu, yaşam boyu devam
eden bir grup kanama bozukluğudur. Hemofilinin en sık görülen tipi Hemofili A Faktör VIII
(antihemolitik faktör) eksikliğinde, ikinci en yaygın görülen tipi ise Hemofili B Faktör IX
eksikliğinde oluşmaktadır. En az görülen tipi ise Hemofili C'dir. X kromozomuna bağlı resesif
geçiş gösterir. FVIII ve IX geni X. kromozomun uzun kolunda yerleşiktir (sırasıyla Xq27 ve
Xq28). Hastalık çoğunlukla taşıyıcı kadınlardan, erkek çocuklarına geçmektedir. Hemofiliye
neden olan geni taşıyan kadın asemptomatik taşıyıcıdır. Hastalık çok nadir olmakla birlikte
kız çocuklarda da görülebilir. Örneğin taşıyıcı bir kadın ile hasta bir erkeğin birlikteliğinde
veya Turner Sendromu gibi tek X kromozomu varlığında hastalık kız çocuklarda da ortaya
çıkabilir.
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Belirti ve Bulgular
Hastalığın ağırlık derecesi ve karşılaşılan travmayla ilişkili olarak;
yenidoğan döneminde vakum uygulamasına ya da doğum travmasına bağlı
kafa içi, subdural veya periostal kanamalar olabilir.
çocuklarda emekleme ve yürümeye başladıktan sonra eklem kanamaları,
hematomlar ve travmatik ağız içi kanamalar oluşmaya başlamaktadır. Hastaların önemli bir
kısmı ise sünnet sonrasında durdurulamayan kanama nedeniyle tanı almaktadırlar.Ayrıca
küçük travma, diş çekimi veya aşıdan sonra kanamalar olabilir.
En sık kanayan eklemler diz, dirsek ve ayak bileği eklemleridir. Ancak her
eklem kanayabilir. Kanayan eklemde ağrı, şişlik, kızarıklık, ısı artışı ve hareket kısıtlılığı
olabilir.
Hemartroz (eklem içi kanama) en tipik belirtidir. Kalıcı deformitelere neden
olabilir. Kontraktür, kas atrofileri, osteoporoz gelişebilir.
İç kanamalar yaşamı tehdit edebilir. Hematüri, hematemez, melena,
intrakardiyal-serebral kanamalar olabilir.
İliopsoas Kanaması hemofilideki ciddi kanamalardan biridir. Hastada karın
ağrısının yanında dik yürüyememe, kalçada fleksiyon varlığı söz konusudur. Kalça ve/veya
dizin pasif ekstansiyonu son derece ağrılı olup kısıtlanmıştır. Femoral sinir basısı nedeniyle
bacakta uyuşma, karıncalanma ve duyu kaybı olabilir.
Tanı
Aile öyküsü, belirti ve bulguların varlığı, laboratuar bulguları (faktör eksikliği) tanıda
önemlidir. Pıhtılaşma testlerinden, protrombin zamanı (PT), parsiyel (kısmi) tromboplastin
zamanı (PTT) uzamıştır.
Tedavi
Akut kanamalar, en kısa zamanda (mümkünse 2 saat içinde), tüm ciddi
kanamalar hastane ortamında tedavi edilmelidir. Ağır kanama şüphesi tedaviye başlamak için
yeterlidir.
-

Tedavide eksik olan faktörün yerine konması amaçlanır.

Eklem kanamalarına yönelik genel uygulamaların tanımlanması yapılan
işlemlerin baş harfleri ile PRICE olarak tanımlanır (Protection-koruma, Rest-istirahat, Icebuz, Compression-kompresyon, Elevation- yukarıda tutma). Buz uygulaması şişlik ve ağrı
azalana kadar veya eklem bölgesindeki derinin sıcaklığının azalmasına kadar devam edilir ki,
bu da yaklaşık 10-20 dakika kadar sürer. Buzun direkt deriye teması engellenmelidir.
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Hemofili A; F VIII (Önce yükleme dozu, sonra dozun yarısı 8-12 saatte bir,
günde 2-3 kez verilebilir). Hemofili B; F IX (Önce yükleme dozu, sonra dozun yarısı 18-24
saatte bir verilir)
TDP (1ml de 1Ü FVIII) faktör konsantresi yoksa verilmeli, faktör bulununca
kesilmelidir.
-

Aşırı kayıplarda kan transfüzyonu yapılabilir.

-

Ağrı için analjezikler kullanılır.

-

Cerrahi girişim ve diş çekimi öncesi uygun faktör düzeyi sağlanmalıdır.

-

İnflamasyonu engellemek için steroidler verilebilir.

gerekebilir.
-

Fonksiyonu korumak için alçı, atel, eklem aspirasyonu ve cerrahi müdahale

Eklemlere pasif egzersizler yaptırılır.

Hemofililerde aşılama, bebeklik çağı ve normal çocukluk dönemi aşı
programına göre uygulanır. Hemofili hastaları için aşılama yaparken ince uçlu (insülin
iğnesi) kullanılmalı, aşılar cilt altına yapılmalıdır. Aşı yapılan yere 10 dk süreyle bir beze
veya havluya sarılmış buz uygulanmalı ve bu işleme aralıklarla 2 saat devam edilmelidir.
Kan ve kan ürünü ile bulaşan hastalıklara yakalanma riskleri fazla olduğundan özellikle
çocuklar hepatit A ve B’ye karşı aşılanmalıdır.Son yıllarda, aşılanma öncesi faktör
uygulaması inhibitör oluşumu (tedavide uygulanan FVIII veya FIX proteinine karşı antikor)
için uyarıya neden olabileceğinden önerilmemektedir.
Hemşirelik Bakımı
Kanamanın önlenmesi ve kontrolü önemlidir.
-

Hasta ve ailesinin eğitimi, desteklenmesi gereklidir.

-

Herhangi bir girişimsel işlem öncesinde uygun faktör düzeyi sağlanmalıdır.

-

Şok bulguları, iç kanama belirtileri izlenmelidir.

-

Buzdolabında buz paketleri, ateller bulundurulmalıdır.

Kas içi girişimlerden kaçınılmalıdır. İntravenöz uygulamalarda ise aşırı özen
gösterilmelidir. Tedavide çocukluk döneminde 23 ya da 25 G iğneler kullanılmalı, uygulama
sonrası da 3-5 dakika bası yapılmalıdır..
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Faktör ürünlerinin kutu üzerinde üretim ve son kullanım tarihleri yazmaktadır.
Belirtilen tarihler arasında +2oC ile +6oC arasında buzdolabında saklanmalıdır. Preparat
dondurulmamalı, faktör ışıktan korunmalıdır.
-

Biberonlar plastik olmalıdır.

-

Karyola battaniye ile kaplanmalıdır.

Eklemlerdeki kanama sonrası oluşabilecek ağrı için çocuğun ağrısı
değerlendirilmeli, ağrı için order edilen sedatif veya narkotikler kullanılabilir. Ayrıca nonfarmakolojik yöntemler de uygulanabilir.
-

Eklem kanaması durduğunda eklemlere pasif egzersiz yaptırılmalıdır.

-

Tırnakları kısa olmalıdır.

-

Yumuşak diş fırçası kullanmalıdır.

Düzenli egzersiz önerilmelidir. Travma oluşturabilecek sporlardan mümkün
olduğunca kaçınılmalıdır. En uygun egzersiz yürüyüş ve yüzmedir.
-

Aspirin verilmez, kullandığı ilaçların içinde de olmamalıdır.

-

Çocuk kendi güvenliğinden sorumlu olmayı öğrenmelidir.

-

Olumsuz benlik kavramı gelişir, desteklenmelidir.

-

Kart taşımalıdırlar.

-

Genetik danışmanlık önemlidir.

Aileye hastalığı nasıl yöneteceği konusunda eğitim yapılmalıdır.Bu eğitimde;
yaşam alanlarında güvenlik önlemelerinin alınması, kask-diz ve dirsek koruyucularının
kullanılması, yumuşak olan ve sivri köşeli olmayan oyuncaklarla oynaması, gerektiğinde
yerlerin halı kaplanması, ilaçların kullanımı, kanama belirtileri ve durdurmaya yönelik
girişimler vb. konular yer almalıdır.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;

Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Editörler). Pediatri
Hemşireliği. Ankara: Özyurt matbaacılık; 2013.

Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı - Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 2012.

Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 8. Baskı.
Ankara: Sistem Ofset Basımevi; 2008.
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Uygulama Soruları
1)

Demir eksikliği anemisinde demir ilacı verirken nelere dikkat edilmelidir?

2)

Akut Lenfoblastik Lösemili bir çocuğun hemşirelik bakımını belirtiniz.

3)

Lenfomalarda tedavi ve hemşirelik bakımını açıklayınız.

4)
Kemoterapide kullanılan ilaçların hazırlanması ve uygulanmasında dikkat
edilecek kurallar nelerdir?
5)

Talasemi majörün belirti ve bulgularını belirtiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Lösemi, vücutta lökositlerin anormal proliferasyonu ile karakterizedir. Çocukluk
döneminde görülen en yaygın kanser tipidir. Lösemiler akut ve kronik diye ikiye ayrılır. Akut
lenfoblastik lösemi de (ALL), lenfoblastlar kontrolsüz bir şekilde kemik iliğinde çoğalarak
buradan kana ve beyin-omurilik gibi diğer organlara geçerler. Lenfoblastların olgun hücreler
(lenfosit) meydana getirememeleri nedeniyle bağışıklık sistemi bozulur. Biriken lenfoblastlar
eritrosit, granülosit ve trombosit gibi diğer olgun hücrelerin yapılmasını da bozarlar. ALL’de
morfolojik sınıflandırmaya göre L1 daha çok görülmekte olup, prognozu iyidir. Tedavide;
remisyon indüksiyonu, konsolidasyon, Santral Sinir Sistemi (SSS) Profilaksisi, idame tedavisi
uygulanmaktadır.Lenfomalar, lenfo-retiküler hücrelerden köken alan malign hastalıklardır.
Hodgkin lenfoma Non hodgkin lenfoma diye ikiye ayrılır. Hodgkin Lenfoma çocukluk
dönemi kanserlerinin %6,5’ini oluşturur. Bu hastalık adolesan döneminden 30 yaşa kadar artış
gösterir. 5 yaş altında görülmez. Non Hodgkin Lenfoma (NHL) çocukluk dönemi
kanserlerinin yaklaşık %8-10’unu, lenfomaların %60’ını oluşturur. Genellikle 5-15 yaşlar
arasında ve daha çok erkek çocuklarda görülür. 3 tipi vardır: Lenfoblastik lenfoma, burkitt
lenfoma, büyük hücreli lenfoma. Her iki lenfomada 4 evre vardır. Evre 4’de hastalığın
metastazı söz konusu olup, prognoz daha kötüdür.
Demir eksikliği (DE), hemoglobin (Hb) oluşumunu engellemeyecek miktarda vücut
demirinin eksik olmasıdır. Demir eksikliği anemisi (DEA) ise demir eksikliği sonucu Hb
miktarının azalmasıdır. Hemen hemen tüm yaş gruplarında görülse de en sık hayatın ilk iki
yılında, özellikle 6–24. aylar arasında görülür.DEA, düşük doğum ağırlığı ve prematüre
bebeklerde, doğumda demir depolarının yetersiz olması, hızlı büyüme ile birlikte diyette
demirin yetersiz alımı, fazla miktarda inek sütü alımı, bağırsak parazitleri, kan kayıpları
sonucu gelişebilir. Özellikle pubertenin başlangıcında sıklıkla kızlarda hızlı büyümeye ve
menstrüel kan kaybına bağlı olarak gelişebilir.Talesemi, otosomal resesif geçişli, bir grup
kalıtsal hipokrom anemi grubudur. Hemoglobin zinciri sentezindeki bozukluklar olarak
nitelendirilir. Talasemilerin alfa talasemi ve beta talasemi olmak üzere sınıflandırılmaktadır.
En fazla görülen tipi beta talasemidir. Tedavide, kan transfüzyonu, şelasyon tedavisi,
splenektomi ve hematopoetik kök hücre nakli uygulanmaktdır.
Hemofili; koagülasyonun ilk fazındaki faktörlerden birinin eksik olduğu, yaşam boyu
devam eden bir grup kanama bozukluğudur.Hemofilinin en sık görülen tipi Hemofili A Faktör
VIII (antihemolitik faktör) eksikliğinde, ikinci en yaygın görülen tipi ise Hemofili B Faktör
IX eksikliğinde oluşmaktadır. X kromozomuna bağlı resesif geçiş gösterir. En önemli
belirtisi kanamalardır. Hematomlar, eklem kanamaları, hematüri, hematemez, melena,
intrakardiyal-serebral kanamalar olabilir. İç kanamalar yaşamı tehdit edebilir
Hematolojik ve Onkolojik hastalarda genel olarak hemşirelik bakımı; çocuğun
enfeksiyonlardan korunması, kanama riski açısından travmalardan korunması, kemoterapötik
ilaçların uygun koşullarda hazırlanması ve uygulanması, kan transfüzyonu uygulanması,
beslenmesinin desteklenmesi, yaşam bulgularının (vücut ısısı, nabız ve kan basıncı)
izlenmesi, aldığı-çıkardığı takibinin yapılması, günlük tartı takibi, komplikasyonların
izlenmesi, aile ve çocuğa eğitim ve destek verilmesi gibi girişimler yer almaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
Oral demir preparatı alacak çocuğun ailesine verilecek eğitimde aşağıdaki
ifadelerden hangisi yer almamalıdır?
a)

İlaç, yemeklerden en az ½-1 saat önce verilmelidir.

b)

İlaç alındıktan sonra dişlerin fırçalanması gereklidir.

c)

İlaç, dışkıyı koyu yeşil veya siyah renge dönüştürebilir.

d)

İlaç, C vitamini içeren meyve suları ile verilmelidir..

e)

İlaç meyve sularıyla içilemezse süt ve süt ürünleri ile denenebilir.

2)

Şelasyon tedavisine ilişkin verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a)

Bölgenin rotasyonu önemlidir.

b)

İdrar renginde hafif kırmızılık olabilir.

c)

İlaca bağlı olarak konstipasyon görülebilir.

d)

Desferal ile birlikte C vitamini verilebilir.

e)

Vücuttan demiri uzaklaştırmak için uygulanan tedavidir.

3)

Çocuklarda en sık görülen lösemi tipi aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Akut lenfoblastik lösemi

b)

Kronik lenfoblastik lösemi

c)

Akut myeloblastik lösemi

d)

Kronik myeloblastik lösemi

e)

Akut monositik lösemi

4)
Akut Lenfoblastik Lösemisi (ALL) tanısı alan bir hastaya uygulanacak
indüksiyon tedavisinin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Remisyonu güçlendirmek.

b)

Kemik iliği fonksiyonlarını korumak.

c)

Majör komplikasyonları kontrol altına almak.

d)

Lösemik hücrelerde ilaca direnç gelişmesini önlemek.

e)

Remisyonu oluşturmak ve kalıcılığını sağlamak.
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5)

Aşağıda talasemiye ait bilgiler verilmiştir. Doğru olanı işaretleyiniz.

a)

Faktör VIII eksikliği sonucu gelişir.

b)

Etiyolojide genetik geçiş yoktur.

c)

En hafif şekli talasemi majördür.

d)

Hemoglobin zinciri sentezindeki bozukluk sonucu gelişir.

e)

Tanı, Reed stemberg hücrelerinin görülmesi sonucu konur.

6)

Hemofilinin en sık görülen tipi Hemofili A hangi faktörün eksikliğinde oluşur?

7)
Lösemi, lenfoma ve kemiğe metastaz yaptığı düşünülen solid tümörlerde tanı
koymak ya da hastalığın metastaz düzeyini belirlemek için hangi uygulama yapılır?
8)
Kemoterapi ilaçlarının ekstravazasyonu söz konusu olduğunda yapılacak
girişimler nelerdir?
9)
Lösemiye ait belirti ve bulguların kaybolması, kan değerlerinin normale
dönmesi ve blast hücrelerinin sayısının %5 veya daha az olması amacıyla uygulanan hücum
tedavisi nedir?
10)

Tümör Lisis Sendromu'nu açıklayınız.

Cevaplar: 1) e, 2) c, 3) a, 4) e, 5)d
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12. ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN KAS-İSKELET VE SİNİR
SİSTEMİ İLE İLGİLİ SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI



Bu bölüm, Yrd. Doç. Dr. Seda ÇAĞLAR tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. ÇOCUKLARDA KAS İSKELET VE SİNİR SİSTEMİ İLE İLGİLİ
SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI
12.1. Çocuklarda Kas İskelet Sistemi İle İlgili Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
12.1.1. Üst EkstremiteDeformiteleri
12.1.2. Omurga ve Göğüs Deformiteleri
12.1.3. Alt EkstremiteDeformiteleri
12.1.4. TalipesDeformiteleri
12.1.5. Gelişimsel Kalça Displazisi
12.1.6. Osteogenesisİmperfekta
12.1.7. Osteomyelit
12.2. Çocuklarda Sinir Sistemi İle İlgili Sorunlar ve Hemşirelik Bakımı
12.2.1. Konvülsiyonlar
12.2.2. Nöral Tüp Defektleri
12.2.3. SerebralPalsi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Osteomyelitin belirti ve bulgularından 4 tanesini yazınız.

2)
Gelişimsel Kalça Displazisinin tedavisi ve hemşirelik bakımında yapılması
gerekenlerden 4 tanesini yazınız.
3)
Ayak deformitelerinin hemşirelik bakımında yapılması gerekenlerden 4
tanesini yazınız.
4)
yazınız.

Nörolojik fonksiyonların belirlenmesinde kullanılan kriterlerden 4 tanesini

5)
yazınız.

Epilepsinin tedavi ve hemşirelik bakımında yapılması gerekenlerden 4 tanesini
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Üst
EkstremiteDeformiteleri

Üst
ekstremitedeformiteleri ve
tedavi yöntemlerini
kavrayabilmek
Omurga ve Göğüs
Deformitelerive tedavi
yöntemlerini
kavrayabilmek
Alt
EkstremiteDeformiteleri
ve tedavi yöntemlerini
kavrayabilmek
TalipesDeformiteleri ve
tedavi yöntemlerini
kavrayabilmek
Gelişimsel Kalça
Displazisinin ülkemiz için
önemini kavrayarak tedavi
yöntemlerini anlayabilmek
Osteogenesisİmperfekta
hastalığını ve tedavisini
anlayabilmek
Osteomyelit hastalığını ve
tedavisi kavrayabilmek
Konvülsiyonların önemini
kavrayarak müdahale
edilmesi gereken
durumları ve tedavi
yöntemlerini anlayabilmek
Nöraltüpdefektlerinin
önemini kavrayarak aileyi
doğum öncesi ve sonrası
dönemde bilgilendirmenin
önemini anlayabilmek
Serebralpalsitab-nısı alan
.ocuk ve ailesini hastalık
konusunda
bilgilendirmenin önemini
kavrayabilmek

Omurga ve Göğüs
Deformiteleri

Alt
EkstremiteDeformiteleri

TalipesDeformiteleri
Gelişimsel Kalça
Displazisi
Osteogenesisİmperfekta
Osteomyelit

Konvülsiyonlar

Nöral Tüp Defektleri

SerebralPalsi

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak
Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

Okuyarak/Araştırarak

358

Anahtar Kavramlar


Sinir Sistemi



Kas-iskelet



Üst EkstremiteDeformiteleri



Omurga ve Göğüs Deformiteleri



Alt EkstremiteDeformiteleri



TalipesDeformiteleri



Gelişimsel Kalça Displazisi



Osteogenesisİmperfekta



Osteomyelit



Konvülsiyonlar



Nöral Tüp Defektleri



SerebralPalsi



Hemşirelik bakımı
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12.1. Çocuklarda Kas İskelet Sistemi İle İlgili Sorunlar ve Hemşirelik
Bakımı
Kas iskelet sistemi kemikler, eklemler, kaslar ve tendonlardan oluşur. Çocukların kas
iskelet sistemlerinde yetişkinlere göre farklılıklar vardır. Primer kemikleşme doğumda
tamamlanmış olmakla birlikte yenidoğan döneminde kafatası henüz sertleşmemiştir. Kranial
kemikler arasında fontonel olarak adlandırılan fibrozmembranlar yer almaktadır. Arka
fontonel genellikle 2-3 ayda, ön fontonel ise 16-18 ayda kapanmaktadır. Sekonder
kemikleşme uzun kemiklerin büyümesi ile oluşur. Uzun kemikler iskelet sistemi olgunluğunu
tamamlayıncaya kadar (20-21 yaş) büyümeye devam eder. Çocukluk ve adölesan dönemde
yeterli kalsiyumun alınması kemik dansitesinin sağlanması, osteoporoz ile kırıkların
önlenmesi açısından önemlidir. Çocuklarda uzun kemiklerin dansitesinin yetişkinlere oranla
daha düşük olması nedeniyle basit bir düşme sonucunda dahi kırık ve çıkıklar oluşabilir.
Çocukluk döneminde hızlı büyüme olduğundan kırıkların iyileşmesi daha kolaydır. Eklemler
ise iskelet sistemini oluşturan kemikler arasındaki bağlantıyı sağlarlar. İskelet ve eklem
sistemlerinin hareket edebilmesi 600 iskelet kasından oluşan kas sistemi yardımı ile
mümkündür.
Kas iskelet sistemi hastalıkları doğumsal olabildiği gibi doğum sonrası bir dönemde de
ortaya çıkabilir. Bazı sorunlar kısa süreli ve ayaktan düzeltilebilirken bazıları uzun süreli olup
hastaneye yatmayı gerektirebilir. Kas iskelet sistemi sorunlarının çoğu cerrahi düzeltme, alçı
veya atel ile mümkün olur.

12.1.1. Üst EkstemiteDeformiteleri
Üst ekstremitedefektleriherediter veya annenin hamilelikte kullandığı ilaçlar
(thalidomide,vb) ve röntgen gibi etkenler sonucu gelişir.
Ekstremitelerin tamamen yokluğu ameli, bir kısmının yokluğu hemimeli, proksimal
kısımlarının aşırı kısalığı fokomeli, parmakların yokluğu adaktili, parmakların fazla olması
(dominant kalıtım) polidaktili, Parmakların yapışık olması sindaktili, serçe parmağın virgül
şeklinde içe kıvrılması klinodaktili, parmakların aşırı kısalığı (hipoparatiroidide görülebilir)
bradidaktili, Bir veya birkaç parmağın hipertrofisimakrodaktili olarak adlandırılır. Polidaktili
ve sindaktili sorunu olan bebeklerin parmakları yenidoğan döneminde cerrahi olarak
düzeltilir.

12.1.2. Omurga ve Göğüs Deformiteleri
Alt ekstremitedefektleri ailelerin çocuklarını ortopedik muayeneye götürmelerinin en
sık nedenleridir. Bu yakınmaları çoğu fizyolojik olduğundan aktif tedavi gerektirmez ve
normal büyüme ile düzelir. Hastalıkların tanısı röntgen ile konur. Bir yılda 20-25 kez röntgen
çekilir. Sık röntgen çekilmesinin özellikle büyüme ve gelişmekte olan genç hastalarda ciddi
rahatsızlıklara yol açma olasılığı vardır.
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Omurga deformiteleri
Skolyoz; Skolyozvertebranınlateral düzeyde eğri olmasıdır. Skolyoz görülen
hastalarda bir omuz diğerinden daha yüksek, tek tarafta kürek kemiği çıkıntısı daha dışarıya
doğrudur.Kaburgalar tek tarafta daha yüksektir ve bel dengesiz görünür. Vücut bir tarafa
doğru eğik durur. Bir bacak diğerinden daha kısa görünür.Kollar ve vücut arasındaki
mesafede eşitsizlik vardır. Çoğunun oluşum nedeni tam olarak bilinmemektedir. Doğumsal ve
bazı nöromüsküler hastalıklarda görülür. İdiopatikskolyoz kızlarla daha fazla ve ileleyicidir.
Tedavi gerektirir. Egzersizler tedavide tek başına etkisizdir. Tedavide gözlem, ortezler veya
cerrahi tedavi uygulanır.
Kifoz;Kamburluk olarak ta ifade edilen kifozvertebranın ön-arka planda eğriliği
nedeniyle sırtın çıkıntı yapması durumudur. Omurdaki eğim 50 derece ve üzerinde ise
anormal olarak kabul edilir. Tedavide egzersiz programı ve ağrı olduğunda ağrı kesiciler ve
istirahat önerilir. Çocuklar büyüdükçe eğim de artar. Çocuk büyüme periyodunda ise bazen
bir korse ile (eğim 60 derece ise) büyüme periyodunun sonuna kadar eğimin artması
önlenmeye çalışılır. Eğim 75 dereceyi geçtiğinde cerrahi tedavi önerilir. Cerrahi, eğimin
düzelmesini ve ilerlemesinin önlenmesini sağlar.
Lordoz; vertebranınlomber bölgede içe doğru dönüklüğüdür. Tanıda ayakta
lateralgrafi çekilir. Travma sonrası veya idiopatik oluşabilir. Patalojininpostüral olduğu
düşünülürse hasta takip edilir.
Göğüs deformiteleri
Göğüs kafesi kalbi ve akciğerleri saran kemikten oluşan bir yapıdır. İntrauterin ortam,
genetik faktörler ve beslenme nedeniyle göğüs deformiteleri gözlenebilir.
Pectusekskavatum(Huni göğüs),sternumun anormal çöküntü yapması sonucu oluşur.
Pectuskarinatum (Kuş göğsü, fıçı gögüs) ise ksifoid ve sternumun öne doğru çıkıntı yapması
sonucu oluşur.

12.1.3. Alt ekstremitedeformiteleri
O bacaklar (genuvarum);Yenidoğanların ve bebeklerin (1 yaş altında) alt
ekstremitelerinde sıklıkla hafif veya orta derecede “O” şeklinde eğrilik ve içe rotasyon vardır.
Ayakta durma ve bağımsız yürüme başladıktan sonra O bacak 6-12 içinde kendiliğinden
düzelir. Hayatın ilk yılında belirgin bir düzelme olmaz. Çocukların çoğunun alt ekstremiteleri
iki yaşına geldiklerinde düzgün ve doğal görünümünü alır. İki, üç yaşında veya daha büyük ve
büyüme ile belirgin bir düzelme tespit edilemeyen çocuklarda tedavi gerekebilir.
X diz (genuvalgum);Fizyolojik O bacağın kendiliğinden düzelmesi devam ederken
gereğinden fazla düzelme meydana gelirse genuvalgum veya X diz oluşabilir. Bu fizyolojik
açısal değişiklik sıklıkla 3-4 yaşlarında görülmekle birlikte 5-8 yaş arasında kendiliğinden
düzelir. Tedavi nadiren gerekir.
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12.1.4. Talipesdeformiteleri
Tallus; ayak bileği, pes; ayak, varus; içe dönme, valgus; dışa dönme, equinus; ayak
parmaklarının topuktan daha aşağıda olması, calcaneous; ayak parmaklarının topuktan daha
yukarıda
olmasıdır.
En
yaygın
ayak
deformitesi;
talipesekinovarus
(pes
ekinovarus)’tur.Talipesdeformiteleri, 1000 canlı doğumda 1 görülmekle birlikte erkeklerde
kızlara göre 2 kat fazla görülür. Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte anormal intrauterin
pozisyon, nöromuskuler veya vaskuler sorunlar, fetal gelişimin kesintiye uğraması ve genetik
faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
TalipesEkinovarus(Clubfoot);en sık görülen ayak ve ayak bileği deformitesidir.
Ayaklar topuktan aşağıda ve içe doğrudur. Clubfoot, oluşum nedeni bilinmemekle birlikte
erkeklerde ve diğer konjenital anomalisi olan (örn: spinabifida) çocuklarda daha sık
görülmektedir.Tek yada çift (bilateral) taraflı olabilir.İntrauterin dönemdeki pozisyon
bozukluğu, anormal intrauterin gelişim, intrauterin enfeksiyon ve gebelik sırasında annenin
aldığı ilaçlar yada geçirdiği hastalıkların neden olduğu bilinmektedir.Talipesequinovarus’ta
ayaklar aşağıya ve içe doğru bükülmüştür. Eğer tedavi edilmezse çocuk ayak parmakları ve
ayağın dış kenarı üzerinde yürür. Topuk küçüktür ve ayakta bir dereceye kadar atrofi
görülebilir.Talipescalcenovalgus’taayak
dorsalfleksiyondadır
ve
laterale
doğru
bükülmüştür.Tedavi edilmezse çocuk ayağın iç kenarlarına basarak yürür.
Tedavide amaç; defektin kalıcı olmasını önlemek ve çocuk yürümeye başlamadan
önce deformiteyi düzeltmektir. Denis Brown ateli yada alçı kullanılır. Alçı uygulamasının
yanısıra egzersizler (yaklaşık 1 yıl) önerilmektedir.Düzelme olursa ters kalıp ayakkabılara
geçilir.Düzelme olmazsa cerrahi tedavi yapılabilir. Ponseti tekniği ile tedavi edilen çoğu
bebek aşiltendonların uzatılması işlemine ihtiyaç duyar. Ameliyattan sonra ayak birkaç hafta
alçıda kalır. Prognozdeformitenin derecesine,tipine ve tedaviye başlama yaşına göre değişir.
Pes planus; Düz tabanlılık olarak bilinen pes planus ayak tabanındaki ligamentlerin
gevşekliğidir.Süt çocuklarında düz taban normaldir ve aktivite kısıtlılığı yoktur.Hafif
vakalarda tedavi gerekmez.Ortopedik ayakkabı, çıplak ayakla kumda yürüme ve egzersiz
faydalıdır. Altı yaşına kadar belirgin düzelme görülür.
Hemşirelik Bakımı
Erken tanılama önemlidir. Hafif vakalarda masaj,ağır vakalarda ise alçı,atel veya
operasyon gerekebilir. Alçı uygulamasından sonra ilk gün saatte bir, daha sonra 4 saatte bir
nörovasküler değerlendirme yapılmalı ve ebeveynlere öğretilmelidir. Alçının kenarındaki
derinin bakımı yapılmalıdır. Pasif egzersizler yaptırılmalıdır. Ailenin endişelerini ifade
etmesine yardım edilmeli, olumlu ve destekleyici bir yaklaşımda bulunulmalıdır.

12.1.5. Gelişimsel Kalça Displazisi
Gelişimsel Kalça Çıkığı-GKÇ, asetabulum, femur başı oynak kapsülü ve diğer
yumuşak dokular ile birlikte tüm kalça oynağının anormal gelişimi ile karakterize bir
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bozukluktur.GKÇ sıklığı 1000 de 1-1.5 tir. Kızlarda erkeklere göre 2-5 kat fazladır.
Gelişimsel kalça çıkığı açısından risk oluşturan durumlar; GKD olan akraba, ailenin ilk kız
bebeği, çoğul gebelik, amnios sıvı anormallikleri, makat geliş, bebeğin ayağında şekil
bozukluğu olması, skolyoz, pelvik eğrilik, kalça adduksiyonkontraktürü ve doğumsal
tortikolis varlığıdır.
İki grupta incelenir;
1.Sublüksasyon:Asetabulum tam gelişmediği için femur başının asetabulumdan
kısmen çıkmasıdır
2.Dislokasyon:Femur başının derinliği az olan asetabulumdan tamamen çıkmasıdır.
Gelişimsel Kalça Displazisi Akış Şeması

Gelişimsel kalça displazisi taraması-Genelge 2013

Belirti ve Bulgular
Yenidoğan döneminde, İlk 2 haftaya kadar kalça eklemi oynak olabilir (fizyolojiktir).
Alt ekstremite çizgileri asimetriktir (Peterbade belirtisi). Sırt üstü,dizler 900fleksiyonda iken
çıkık taraf dizi aşağıda kalır (Cetvel belirtisi). Çıkık tarafta 60-70 derece abdüksiyon güçlüğü
vardır. Sırt üstü yatarken, bacaklar ekstansiyona getirilir ve uyluklar yukarı itilirse çıkık kalça
yukarı kayar (Piston belirtisi). Koltuk altından tutup kaldırılırsa çıkık taraf dizi içe
bükülür.Çıkık taraftaki bacak az hareketli ve ayak dışa rotasyon halindedir. Çıkık tarafın
gluteal bölgesi hipertrofiktir. Bilateral çıkıklarda; uyluklar yukarı kısımda birbirinden uzaktır.
Her iki alt ekstremitede dışa rotasyon vardır. Trokanterler çıkıntılı görülür. Yürüme öncesi
dönemde cetvel, piston belirtisi, çıkık taraftaki kalçanın hareketisırasında çıtırtı sesi vardır.
Sırt üstü, alt ekstremiteleriekstansiyonda olan çocuk oturtulunca, çıkık taraf dizi yukarı kayar
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ve kısalık görülür. yürüdükten sonraki dönemde geç yürüme, yürürken topallama, çift taraflı
DKÇ’de ördek yürüyüş, trandelenburg testi (+) (çıkık tarafın bacağı üzerinde durduğunda
pelvis karşı tarafa düşer), çıkık taraf bacağı diğerinden kısadır, tek taraflı çıkıkta skolyoz, çift
taraflı çıkıkta lordoz görülür.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Gelişimsel Kalça displazisinin tedavisi hastaya ve tanı aldığı yaşa bağlıdır. Amaç,
kalçanın normal büyüme ve gelişmesini sağlayacak şekilde stabil bir redüksiyon yapmaktır.
Yenidoğan dönemi ve ilk aylarda1-2 hafta içinde spontan iyileşme görülebilir. Kalçaya
repozisyondan sonra 50o abdüksiyonda tutanözel atel uygulanabilir. 6 ayda tam iyileşme olur.
6 haftada bir pozisyon kontrolü yapılır.İlk 6 ayda kalçayı abduksiyon ve fleksiyonda tutan
dinamik ya da statik ortezlerle tedavi yapılır. Dinamik bir yöntem olan Pavlik bandajı
uygulanır. 7-18 ay arasında ilk 6 ayda konservatif yöntemlerin başarısız olduğu kalçalarda
kapalı ya da açık redüksiyon, Kalçanın kapalı redüksiyonu ve sonrasında redüksiyonun
korunması için genel anestezi altında alçı uygulaması yapılır. Açık redüksiyon, öncelikle
başarısız kapalı redüksiyon sonrası yapılır. Açık redüksiyonda, femur başının asetabulum
içine girmesine engel olan eklem dışı ve eklem içi yumuşak doku engelleri cerrahi olarak
ortadan kaldırılır.Çocuğun büyümesini etkilememesi için 6 haftada bir alçı yenilenir.Alçı ve
atelin deriye basınç yapması önlenir.Dolaşım bozukluğu işaretleri izlenir.Aileye pozisyonu
korumanın ve düzenli kontrole gelmenin önemi anlatılır.Bölgenin temiz ve kuru tutulması
sağlanır.

12.1.6. Osteogenesisİmperfekta
Vücudun iskeletini oluşturan kemik dokusu protein ve minerallerden oluşur. Kemiğin
yapısındaki kollajen adı verilen proteinler kemiğin esnekliğini, kalsiyum ve fosfor mineralleri
ise sertliğini sağlar.Osteogenezisimperfekta hastalığında kemik dokusundaki temel protein
olan kollajenin yapımında genetik bir mutasyon (bozukluk) nedeniyle kemik dokusu
yapımında düzensizlik olur. Kemikte fibroz dokuda anormal bir artış vardır.Oluşan kemik
dokusu dayanıksız, zayıf ve kırılgandır. Kemik dokusunun immatür gelişimi söz konusudur.
İki tipi vardır;
1.OsteogenesisİmperfektaCongenita
2.Osteogenesisİmperfekta Tarda
OsteogenesisİmperfektaCongenita; otosomalherediter bir bozukluktur. Dominant ve
resesif genlerle taşınır. Kırıklar doğum sürecinde başlayabilir. Ya da intrauterin kırıklar
olabilir. İntrauterin kırık oluşturacak ağır olgular daha çok ölü doğumla sonuçlanır.
Fontanelleri geniştir ve kapanması gereken zamanda kapanmaz. Hamile iken tanı konulmuşsa
sezaryenla doğum yaptırılmalıdır.En hafif bir travmada bile kırıklar oluşur ve sık sık
düştükleri için yürümeyi öğrenemezler. Epifiz travması nedeniyle büyüme geriliği görülebilir.
Eğer vertebral kemikler etkilenmişse kifoz ya da skolyoz gelişir.
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Osteogenesisİmperfekta Tarda; Yaşamın ilk yılından sonra görülür. Dominant
geçişlidir. Konjenital tip kadar ağır değildir. Sağırlık, diş deformiteleri ve yetersiz konnektif
doku oluşumu nedeniyle sklerada olağandışı mavilik- mavi sklera (skleranın aşırı ince
olmasına bağlı olarak damar tabakanın mavimtırak görünmesi) görülür. Hastada puberteden
sonra birkaçkırık gelişebilir.
Belirti ve bulgular
Hastalığın her iki tipinde klinik belirtiler benzerdir. Periost oluşumundaki bozukluk
nedeniyle korteks ince ve immatürdür. Deri şeffaf /saydam görünür ve çocuğa çok hassas bir
görünüm verir.Çocuk büyüdükçe kırıklar, kol, bacak ve spinalkord da deformitelere neden
olur ve büyümeyi engeller. Kemik labirentinin tutulumu nedeniyle işitme fonksiyonunda
bozulma olabilir. Çocuk çok kolay yaralanır ve sık sıkepistaksis gelişir. Katarakt gelişebilir.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Çocukta tekrarlayan kırıkların yol açtığı şekil bozuklukları oluşmadan tedavi başlanır
ise tedavinin başarı şansı yükselmektedir. Kırıkların ve deformitelerin önlenmesi primer
amaçtır. Uzun süreli immobilizasyon gerektirebilir. Kemik yapıyı güçlendirmek amacıyla
yeterli beslenmenin sağlanması, kalsiyum, magnezyum ve vitaminden zengin diyet alınması
önemlidir. Kronik kemik ağrılarını ve kemik kayıplarını azaltmak amacıyla kullanılan ilaçlar
(Palmidronate: kemik mineral yoğunluğunda artış, kırık sayısında ve ağrıda belirgin azalma
ve mobilitede artış sağlar) vardır. Ağız bakımı yapılmalı ve çıkması tamamlanmış dişlerin
derhal restorasyonlarının, önleyici ve koruyucu uygulamalarının yapılması gerekir.
Yatak kenarları devamlı kapalı tutulmalıdır. Yerde çocuğun düşmesine neden
olabilecek objeler bulunmamalı ve yerler kuru olmalıdır. Çocukta öfke, küskünlük, yetersizlik
duyguları,içe kapanma ve kişilik değişiklikleri görülebilir. Olabildiğince akranları ile birlikte
olması ve özel hobilerinin desteklenmesi önemlidir. Aileye,konnektif (bağ) doku tutulumu
nedeniyle duyusal bozukluk belirtilerini (katarakt, görme bozukluğu, işitme güçlüğü gibi)
gözlemesi söylenmelidir.

12.1.7. Osteomyelit
Osteomyelit kemik dokusunun enflamasyonudur. En sık etkilenen kemikler en hızlı
büyüyenler, özellikle de alt ekstremitenin uzun kemikleridir. Bu kemiklerin travmaya daha sık
maruz kalması da buna etki eden önemli bir faktördür. Yakın bir odaktan yayılımlagenellikle
uzun kemiklerin metafizlerinde gözlenir.
Vakaların yarısı 5 yaşın ve 1/3’ü 2 yaşın altındadır. Yaklaşık olarak 13 yaşın altındaki
her 5000 çocuktan biri osteomyelit geçirmektedir. Erkek çocuklarda ve 3-12 yaş arasında
daha sıktır. Düşük sosyoekonomik gruplarda ve yaz-sonbahar aylarında insidansı daha
yüksektir. Osteomyelitin en sık etkeni S. Aureus’tur. Diğer etkenler Streptokok türleri,
Enterobakteriler, Salmonella ve Hemophilusİnf., M.Tüberkülozis’dir. En önemli risk faktörü
travmadır.
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Osteomyelitin tanısı, klinik bulguların varlığı, fizik muayene, lokalize eritem ve/veya
ödem, kemikte pürülaneksudanın saptanması, pozitif kemik ve kan kültürü, radyografi, kemik
sintigrafisi ve MR ile konur.
Belirti ve bulgular
Ani başlayan ve artan kemik ağrısı, şiddetli ağrıya bağlı hareket kısıtlılığı, hassasiyet,
kızarıklık, ısı artışı, şişme (enfeksiyon subperiostal bölgeye ulaşmışsa), hafif kırıklık,
ateşosteomyelit tanısını düşündüren önemli bulgulardır.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Osteomyelit tedavisinde yüksek dozda geniş spektrumlu, genellikle 3-4 hafta süren IV
antibiyotik tedavisi başlatılır. Antibiyotik tedavisinin yanında aspirasyon veya cerrahi
insizyon ve drenaj uygulanır.Tüberküloz osteomyelitte en az 9 ay süreli, üçlü antibiyotik
tedavisi önerilmektedir. Gerekirse ekstremite alçıya veya atele alınabilir. Antibiyotik tedavisi
yeterli olmaz ise cerrahi müdahale yapılabilir. Cerrahi tedavide amaç, ölü kemiğin alınması,
cerrahi drenaj ve iltihap gelişmesinin engellenmesidir. Komplikasyon gelişme oranı %410’dur.En sık görülen komplikasyonlar;rekürran enfeksiyon, ekstremite kısalıkları, yürüme
bozuklukları ve skolyozdur.
Osteomyelitte hemşirelik bakımının temel amaçları olası komplikasyonları önlemek,
ağrıyı azaltmak, çocuğu ve aileyi hastalık süreci konusunda bilgilendirmektir. Etkilenen
eklemin desteklenerek çocuğun rahat pozisyonda olmasını sağlamak ağrıyı azaltan girişimler
arasındadır. Açık yarası olan çocukta mutlaka kontak izolasyonu uygulanmalıdır. Yeterli
beslenmenin sağlanması, aldığı çıkardığı sıvı takibinin ve etkilenen bölgenin ödem
kontrolünün yapılması yine hemşirenin sorumlulukları arasında yer almaktadır.

12.2. Çocuklarda Sinir Sistemi İle İlgili Sorunlar ve Hemşirelik
Bakımı
Çocuklarda en hızlı gelişen sistemlerden biri nörolojik sistemdir. Beyin gelişiminin en
hızlı olduğu dönem ilk 2 yaştır. Nörolojik muayene ve değerlendirme yaşla birlikte değişir.
Yenidoğanın nörolojik muayenesi geçici ve ilkel reflekslerin varlığının değerlendirilmesi
yönüyle erişkinlerden farklılık gösterir. Bu dönemde nörolojik muayene daha çok bazal
gangliyonların, beyin sapının ve kaudal yapıların fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılır.
Çocukluk döneminde mental durum muayenesi, kranial sinir muayenesi, motor muayene,
duyu muayenesi ve yürüme değerlendirmesi yapılır. Adölesan dönemde muayene erişkin
dönemdeki muayeneye benzerdir. Nörolojik fonksiyonların belirlenmesinde genel olarak;
şuur düzeyi, pupilla genişliği, göz hareketleri, motor cevaplar, refleksler, solunum durumu ve
yaşam bulguları ile ilgili kriterler değerlendirilir.
Bilinç durumunu belirlemede çeşitli skalalar kullanılır. Bilincin etkilenme düzeyini
belirlemede beynin tümünün fonksiyonlarını değerlendirmek amacıylaGlaskow Koma Skalası
kullanılır. Glaskow Koma Skalasında normal puan 15 tir. 13-15 arasındaki puan, hafif bir
beyin zedelenmesini, 9-12 arasındaki puan, orta derecede beyin zedelenmesini, 7-8 altındaki
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puan ise ciddi beyin zedelenmesini gösterir. Çocuk etrafla ilgili,uyanık, uyurken
uyandırılabiliyorsa normal, uyandırılmaya çalışıldığında huzursuzluk gösteriyorsa konfüzyon,
dalgın ve sadece ağrılı uyaranlara reaksiyon gösteriyorsa stupor, tamamiyle şuuru yoksa koma
olarak nitelendirilir.
Bilinç düzeyini belirlemedeki bir diğer gösterge ise postür durumudur. Bilateral orta
beyin veya pons lezyonlarında desebrepostür gözlenirken, beyin sapı lezyonları başta olmak
üzere diğer pek çok durumda ise dekortidepostür gözlenir.

12.2.1. Konvülsiyonlar
Konvülsiyon, beyin nöronlarının aşırı, düzensiz elektrik deşarjına bağlı; merkezi sinir
sisteminde bilinç değişikliği, motor ve duyu bozukluğu ve ani kasılmalarla ortaya çıkan bir
tablodur. Erken çocukluk döneminde ve 1.5-3 yaş arasında sık görülür.
Konvülsiyonların sınıflandırılması
Akut-Geçici
Semptomatik

Kronik Tekrarlayan
(Epilepsi)

1Yenidoğankonvülsiyonları

1- Kısmi (Fokal-Parsiyel)
Epilepsiler
a-Basit kısmi
b-Kompleks kısmi

2Metabolikkonvülsiyonlar

2- Generalize Epilepsiler
a-Tonik-Klonik(Grand-mal)
b-Absans(Petit-mal)
c-Atonik
d-Myoklonik
e-StatusEpileptikus
3- Sınıflandırılamayan
Epilepsiler

3Febrilkonvülsiyonlar
a(basit-tipik)

Akut

West Sendromu (İnfantil
Spazm)

bKron
ik (komplike-atipik)

Akut Geçici SemptomatikKonvülsiyonlar
YenidoğanKonvülsiyonları
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Yenidoğankonvülsiyonları, doğumu izleyen ilk üç günde; perinatalasfiksi, doğum
travmaları, intrakraniyal kanama, hipoglisemi, hipokalsemi, hiponatremi, hipernatremi ve
beynin konjenital anomalileri nedeniyle, üç günden sonra ise geç hipokalsemi, kernikterus,
merkezi sinir siteminin dejeneratif hastalıkları ve doğumsal metabolik hastalıklar nedeniyle
gelişen konvülsiyonlardır.
Nöbet sırasındaapne, solunum güçlüğü-hiperpne, hafif siyanoz, paroksismal göz
kırpma, göz kayması, yüzde solukluk,çiğneme, dil çıkarma gibi hareketler, el ve ayaklarda
pedal çevirme, bradikardi, taşikardi ve aşırı salivasyon gibi belirtiler gözlenir.
Yenidoğankonvülsiyonlarının sekellerinin başında serebral hareket bozukluğu ve zeka
geriliği gelir.
MetabolikKonvülsiyonlar
Metabolikkonvülsiyonlar, hipokalsemi, tetani, üremi, hipoglisemi gibi akut metabolik
bozukluklar nedeniyle oluşur.
FebrilKonvülsiyonlar
Ateşli bir hastalık sırasında, 3 ay-5 yaş (özellikle 18 aylık bebeklerde) üst solunum
yolu enfeksiyonlarında, bağırsak enfeksiyonunda, otit ve kızamıkta sık görülür. Görülme
sıklığı, 5 yaş altında %2-5’tir. Erkek çocuklarda kızlara oranla daha sık görülür.
Febrikkonvülsiyonlar 2’ye ayrılır;
1. Akut (basit-tipik):ateş: 39.5-40˚C, Konvülziyon Tipi: Generalize ve tonik,
Konvülziyon süresi: 10-15 dk veya daha kısa, Nörolojik anomali ve sekel yoktur.
2- Kronik (komplike-atipik):çocuk uzun süre ateşlidir, ateş nöbet esnasında fazla
yüksek değildir. Öyküde preterm doğum ve doğum travması vardır, Konvülziyon süresi: 30
dk veya daha uzun sürer ve tekrarlayabilir. Nörolojik bozukluklar gözlenir.
Febrilkonvülsiyon tekrarı için risk faktörleri; ilk nöbetin 1 yaşından önce-5 yaşından
sonra görülmesi, 15 dakikadan fazla sürmesi, 24 saatte birkaç kez tekrarlaması, hastanın
birinci derece yakının da febrilkonvülsiyon öyküsünün olması, rektal 39°C’ nin altında bir
ateşle nöbet geçirmesi, nöbet öncesinde psikomotor gelişim geriliği, mentalretardasyon,
serebral felç gibi anormal nörolojik bulguların varlığıdır.
Kronik Konvülsiyonlar / Epilepsiler
Epilepsi,beynin geçici metabolik, travmatik, anoksik veya enfektif olaylarla
etkilenmesi sonucu ortaya çıkan kronik serebral fonksiyon bozukluğunda görülen tekrarlayıcı
nöbetlerdir.Epilepsi,çocukluk çağı hastalığı olarak bilinmekle birlikte; yaşamın herhangi bir
döneminde gelişen, tüm ırktaki insanları, tüm yaş gruplarını etkileyebilen bir hastalıktır.125
000 vaka üzerinde yapılan çalışmada; vakaların % 30’unun erken çocukluk ve adölesan
döneminde olduğu fakat 65 yaş ve üzerinde insidansın daha yüksek olduğu görülmüştür.
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Epilepsi, psikolojik ve bulaşıcı bir hastalık olmamakla birlikte bireyin zeka, yaratıcılık
yada yetenekleri üzerine etkisi yoktur. Epilepsi vakalarının % 75 inin nedeni bilinmemektedir.
Epilepsi, gebelik sırasında fetusta beyin travması, doğum travması (oksijen eksikliği
vb.), zehirlenmeler, enfeksiyonlar (menenjit, ensefalit vb.), kafa travması, kan şekerinde
değişme, beyin tümörü ya da felç gibi nedenler sonucu oluşmaktadır.
Uykusuzluk, ani uyanma, yorgunluk ve egzersiz, kullanılan antiepileptik ilacın
alınmaması, metabolik faktörler, hiperventilasyon ve ateş nöbeti arttıran faktörlerdir.
Devam eden serebralkonvülsiyonlarda mikrosefali, sağırlık ve görme bozuklukları
oldukça sıktır.
Kısmi Epilepsiler
Kısmi epilepsilerde, beyindeki aşırı miktardaki elektrik deşarjı bir bölgede sınırlıdır ve
2’ye ayrılır;
Basit Kısmi Epilepsi; Şuur etkilenmez ve birey çevresinde olup bitenlerin
farkındadır. Etkilenen bölgeye özgü belirtiler görülür. Vücudun kol, bacak ya da yüz gibi bir
alanında ani başlayan kasılmalar görülebilir. Çocuk çevresinde olmayan bir kokuyu
hissedebilir. Açıklanamayan bir korku, kızgınlık ya da mutluluk hissedebilir. Basit kısmi
epilepsi 1 dk’dan kısa sürer.
Kompleks Kısmi Epilepsi;Şuur kaybı ve uyku vardır. Çocuk çevresindekilerin
farkında değildir. Genellikle boş, uzun süren bakışları çiğneme hareketleri izler. Bir objeyi
toplama ya da bir giysiyi çıkarma esnasında oluşabildiğinden fark edilmeyebilir.Çocukta
sersemlik hali vardır. Çocuğun uyumsuz davranışları kontrol edilemeyebilir. Çocuk elbisesine
çekiştirme, objeleri kaldırma, toplama gibi davranışlar gösterebilir. Birkaç dakika sürer.
Nöbet sonrası çocuk ne olup bittiğini hatırlayamaz.
Generalize Epilepsiler
Generalize epilepsilerde beynin tümü etkilendiğinden ve tüm vücut etkilenir ve şuur
kaybı görülür. 5’ e ayrılır;
Tonik-klonik epilepsi;Bazen nöbet başlamadan önce baş dönmesi ve kısa süreli
auraolabilirse de genellikle hiçbir belirtivermeden başlar.Tonik evre 20-30 sn sürer. Şuur
kaybolur. Simetrik generalize kasılmalar gözlenir.Çocuk yere düşebilir. Tükürük salgısında
artış olur.Apne,siyanoz gözlenir. Çene kilitlenir. Tonik evreden sonra çocuğun
vücudundakitüm kaslarda şiddetli,ritmik kasılma vegevşemeler olur ve çocuk klonik evreye
geçer. Nöbet sonrası çocuk kendini yorgun hisseder. Yüzde, ellerde ve ayaklarda kasılmalar
olur. Başlangıçta aura (nöbet öncesi görüntü, ışık görme, ses işitme, koku vb.) görülür. Boş
bakma, anlaşılmayan konuşma, dudakları yalama, tükürme, çiğneme, göz kırpma, elbise ile
oynama, bir daire etrafında yürüme vb. tekrarlayan motor hareketler vardır.Klonik evre 20
saniye ve 2-5 dakika arası (bazen 30 dakika) sürer. Hırıltılı solunum, ağızda köpürme, dil
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ısırma, terleme, yüzde kızarma, idrar ve dışkı kaçırma görülebilir. Nöbet sonrası ise
yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı olur ve çocuk geçirdiği nöbeti çoğu kez hatırlamaz.
Absans epilepsi; 3-15 yaşları arasında sıktır. Çoğu kez nöbet geçirildiği
anlaşılmayabilir. Çocuğun davranışlarında veya kas tonüsünde fazla bir değişiklik olmaz.
Genellikle uzun süreli bir noktaya sabit, dikkatli, boş bakışlarla bakma, çiğneme davranışı ve
hızlı göz kırpma gözlenir. Gelişi güzel hareketler nöbete eşlik eder. Çocuk nöbet sırasında
olanları fark etmez. 5-10 sn. gibi kısa sürer ve bilinç bulanıklığı ile seyreder. Hızlı bilinç
kaybı sonrası hızlı düzelme olur. Günde bazen 20 veya daha fazla, bazen de 100-200 defa
tekrarlayabilir. Zamanında tedavi edilmezse öğrenme güçlüklerine yol açabilmektedir.
Atonik epilepsi; Başta ve vücudun üst tarafında kas tonüsü kısa bir süre ani olarak
kaybolur. Baş ve vücudunun üst kısmını kontrol edemez ve düşer. Nöbet esnasında bilinç
geçici olarak kaybedilebilir
Myoklonik epilepsi; Bilinçte herhangi bir değişiklik olmadan baş, gövde ve kollarda
bir kez olan veya tekrarlayan ani ve kısa kasılmalar vardır. Kasılmalar çocuğun oturduğu
yerden düşmesine ya da tuttuğu bir şeyi düşürmesine neden olur. Kısa süreli olduğundan fark
edilmeyebilir. Her yaşta olabilir.
Statusepileptikus; Dünya Sağlık Örgütü Statusepileptikusu “çok sık tekrar eden ve
çok uzun süren epileptik nöbetin sabit hale gelmesi” olarak tanımlamıştır. Grand-mal
nöbetlerin uzaması ve tekrarlaması sonucu görülür. Nöbetler çocuğun bilincini kazanmasını
fırsat vermeyecek biçimde üst üste gelmektedir. Çok ciddi ve acil tedavi gerektirmektedir.
Tedavi gecikirse çocuklar solunum depresyonu, hipotansiyon ve beyin ödemi sonucu
kaybedilir.
Sınıflandırılamayan Epilepsiler (West Sendromu)
West sendromu,prognozu iyi olmayan, 2-8 ay arasında ve erkek çocuklarda sık
görülen, doğum travması ve organik beyin lezyonları nedeniyle gelişen, ani oluşan ve kısa
süren, günde pek çok sayıda nöbetin görüldüğü ve mortalitenin yüksek olduğu nöbet türüdür.
Çocuğa özgü spazmlar ise 3 ay ile 2 yaş arasında görülür. Hızlı, bir dizi ani hareketler
görülür. Çocuk oturur pozisyondayken başı öne düşer, kolları bükülür. Çocuk eğer uzanmışsa
dizlerinin çekilmesiyle birlikte kollarının ve başının öne bükülmesi gibi hareketler gözlenir.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Tüm konvülsiyonlarda tedavinin amacı; konvülsiyonu kontrol altına almak,
febrilkonvülsiyonda ateşin düşürülmesini sağlamak, çocuğun nöbetlerden en az zarar
görmesini sağlamak ve esas nedene yönelik tedavi yapmaktır.
Nöbet hastane dışında meydana gelirse;
-

Hastanın üzerinde hastalık durumunu bildiri belge aranır

-

Hasta oluşabilecek tehlikelerden korunur
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-

Elbiseleri gevşetilir

-

Baş travmadan korunur

-

Hasta havayolu açıklığı için yan çevrilir

-

Nöbet 5 dk dan uzun sürerse hastaneye gönderilmesi sağlanır

-

Ağza sert bir cisim sokulmaz

-

Nöbet sırasında ve sonrasında ağızdan sıvı verilmez

Konvülziyonda acil tedavi ve bakım önemlidir;
-

Çocuğun travmadan korunmasına dikkat edilmelidir.

Damar
yolu
açılır,
reçete
(fenobarbital,diazepam,valium vb.) uygulanır.

edilen

antikonvülzif

ilaçlar

-

Elbiseleri gevşetilir ve hava yolu açık tutulmaya çalışılır.

-

Dilini ısırmaması için dil basacağı kullanılır.

-

Çenede kilitlenme varsa ağız açmak için zorlanmaz.

-

Biriken sekresyonlaraspire edilir. Çocuğun başı yana çevrili olarak yatırılır.

-

Reçete edilen dozda oksijen verilir.

IV sıvı alımı sürdürülür,ateş varsa antipretikler verilir.Nöbet süresince ağızdan
hiçbir şey verilmez.
Olay serviste olmuşsa diğer çocukların görüp korkmamaları için paravan
çekilmelidir.
-

Yaşam belirtileri takip edilmelidir.

-

Nöbet öncesi,nöbet süresince ve nöbet sonrası gözlem yapılarak kayıt edilir.

-

Çocuk ve ailenin bilgilendirilmesi çok önemlidir.

12.2.2. Nöral Tüp Defektleri
Nöral tüp defektleri merkezi sinir sisteminin en sık karşılaşılankonjenital anomalileri
arasındadır. Nöral tüp, intrauterin hayatın 3. ve 4. haftalarında kendiliğinden kapanır.
Sipinabifida, vertebra ve nöral tüpün yetersiz kapanması sonucu oluşan bir nöral tüp
defektidir.
SpinaBifida
Vertebral kolonun arka bölümünün kapanmaması sonucu meydana gelen en sık
lumbosakral bölgede gelişen bir defekttir.İntrauterin hayatın ilk 28 gününde gelişir. Genetik,
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çevresel faktörler ve annenin beslenmesi, özellikle yetersiz folik asit alımı etiyolojide önemli
rol oynamaktadır. Amerikan Pediatri Akademisi tüm kadınların konsepsiyon öncesi en az 1 ay
0,4 mg folik asit almalarını önermektedir. Ailesinde spinabifida öyküsü olan kadınlarda folik
asit dozları konsepsiyondan en az 1 ay öncesinden başlanarak ilk trimestir süresince hergün 4
mg a yükseltilmiştir. Spinabifidakistika ve spinabifidaocculta olmak üzere iki ipi vardır.
1. SpinaBifidaKistika; defektin bulunduğu yerde dışarıdan gözle görülebilen kese
bulunur. Meningosel ve meningomyolosel olarak 2 türü vardır. Meningosel de kese içinde
meninkslerve serebrospinal sıvı bulunur. Meningomyolosel de ise meninksler ve
serebrospinal sıvıya ek olarak sinir uçları da bulunur. Kese epidermis ile örtülü olabilir veya
sinir uçları veya beyin omurilik sıvısı dışarıya akabilir. Alt ekstremitelerde motor ve duyu
fonksiyon yokluğu gözlenir. Bacaklar gevşektir ve çocuk hareket ettiremez. İdrar ve gaita
inkontinası, kalça çıkığı ve olguların %40-90’ında hidrosefali görülür. Oluş nedeni tam olarak
bilinmemekle birlikte teratojenik ajanların, genetik ve çevresel faktörlerin, beslenme, yaş,
riskli gebelik hikayelerinin neden olduğu düşünülmektedir.Tedavisi cerrahidir. Ameliyat
öncesi dönemde hasta yüzüstü veya yan yatırılır, kesenin üstü serum fizyolojik ile ıslatılmış
bezlerle kapatılır, enfeksiyon, hidrosefali, rüptür açısından gözlenir, idrar retansiyonu varsa
crede manevrası uygulanır ve beslenme sırasında uygun pozisyon verilir. Ameliyat sonrası
dönemde ise hasta 7-14 gün yüzüstü veya yan yatırılır, insizyon alanının idrar ve gaita ile
kontaminasyonu engellenir, KİBAS bulguları gözlenir, deri bütünlüğü korunur, fizik tedavi ve
aile eğitimi yapılır.
2. SipinaBifidaOcculta; en sık 5. lumbar veya birinci sakralvertebrada görülen
posteriorvertebradaki kaynaşma yetersizliğidir. Çukurlaşma yada küçük bir çöküklük vardır.
Gözle görülmeyebilir. Nörolojik bulgulara rastlanmaz. Bazı olgularda tüylenme, lipom,
deride renk değişikliği gibi belirtiler mevcuttur. Defekt oyun çocukluğu dönemine kadar
farkedilmeyebilir. Çocuk yürümeye başladığında ayaklarda güçsüzlük ve anormal yürüme
gözlenebilir. Tuvalet eğitimine başlandığında hem mesane hem de bağırsak kontrolünde
bozukluklar görülebilir.
Anensefali; kafatası kemiklerinin önemli bir bölümünün bulunmamasıdır.
Serebralhemisferler ve serebellum genellikle yoktur ve sadece beyin sapı kalıntısına
rastlanabilir. Kemik eksikliğinin yanısıra beyin dokusu da tamamen veya kısmen olmayabilir.
Çocukların çoğu doğumdan sonraki birkaç gün içerisinde ölür. Antenatal dönemde tanısı
konabilir.
Ensefalosel; beyin ve zarlarının kraniumdaki kemik defektinden dışarıya fıtıklaşması
ile ortaya çıkan bir anomalidir. Kranialdefekt en sık oksipital bölgededir.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
Tedavi nörocerrahi, ortopedi, üroloji, pediatri uzmanı, hemşire ve fizyoterapisti
kapsayan multidisipliner bir yaklaşımı içerir. Ekibin amacı, nörolojik ve ürolojik
fonksiyonları korumak ve enfeksiyon gelişimini önlemektir. Ameliyat öncesi dönemde
yenidoğanındefektli bölgesi serumfizyolojikle ıslatılmış steril gazlı bezle kapatılarak bebeğe
prone pozisyon verilir. Antibiyotik tedavisi uygulanır. Enfeksiyon ve hidrosefali bulguları
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açısından değerlendirilir. Mesane ve barsak fonksiyonları değerlendirilir. Bebeğin konforunu
sağlamak için dokunma, masaj ve sallama gibi taktil uyaranlar etkilidir. Ameliyat sonrası
dönemde BOS sızıntısı gözlenmelidir. Enfeksiyon belirtilerinin takibini yapmak, deri
bütünlüğünü sürdürmek, kemik çıkıntılarının korunmasını sağlamak, masaj yapmak ve sık sık
çarşaf değiştirmek hemşirenin sorumlulukları arasındadır.

12.2.3. SerebralPalsi
Prenatal (%40-60), natal (%30-40) ve postnatal (%10) dönemlerde,beynin özellikle
motor merkezleri ve motor yollarının etkilenmesi sonucu,ilerleyici nitelikte olmayan, kalıcı
kronik nörolojik bozukluktur. Erkek çocuklarda daha sık görülür.
Büyüme-gelişme geriliği,istemsiz hareketler, adale tonüsünde azalma veya artma
(makaslama), ilkel reflekslerin kaybolmasında gecikme, konvülsiyon (yaklaşık %50’sinde),
zeka geriliği (yaklaşık %18-50 oranında), motor, duyusal ve davranışsal fonksiyonlarda,
konuşmada bozukluk, el-göz koordinasyonunun iyi olmaması, anormal motor beceri, emme,
yeme sorunları ve hiperaktivite gibi belirtiler gözlenir.
Tanı; 2yaşına kadar tanı konulamayabilir. Tanı da aile öyküsü, nörolojik muayene ve
bazı testler kullanılır.
Serebral Palsi Tipleri
Spastik serebralpalsi;En sık rastlanan tiptir. Etkilenen ekstremitede kas tonüsünün
artmasını izleyen bir hipotoni, gelişme geriliği, parmak ucuna basarak yürüme, makaslama
hareketi gözlenir. Türleri;
Hemipleji: Vücudun bir tarafı etkilenir
Monopleji: Bir ekstremite etkilenir
Parapleji: Alt ekstremiteler etkilenir
Tripleji: Üç ekstremite etkilenir
Dipleji: Alt veya üst ekstremiteler etkilenir
Kuadripleji: Dört ekstremitede etkilenir
Ataksikserebralpalsi; Seyrek görülen tiptir. Hızlı ve tekrarlayıcı hareketleri kötü
yaparlar, kaslar hipotoniktir.
Disknetikserebralpalsi; Kernikteruslu çocuklarda görülür. İstirahat dışında
ekstremitelerde istemsiz sıçrayıcı, kıvırtıcı hareketler vardır. Emme, çiğneme, yutma güçlüğü,
dil kontrolü iyi değildir.
Karışık tip; spastik tip ve disknetik tip birlikte görülür.
Tedavi ve Hemşirelik Bakımı
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Serebralpalside tedavi semptomatik ve ekip işidir. Tedavinin amacı; spastisiteyi
gidermek, eklem kontrüktürlerini önlemek ve fizik tedavi yapmaktır. Beslenme yavaş
yapılmalı ve diyete ilave kalori eklenmelidir. İşlemler esnasında acele edilmemeli sabırlı
olunmalı ve travmadan korunmalıdır. Çocuğun iyi yaptığı işler ve davranışlar
ödüllendirilmeli, varolan yetenekleri desteklenmelidir. Psikolojik destek, toplum kaynakları
konusunda bilgilendirme oldukça önemlidir.
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Uygulamalar
1) Alan ile ilgili yazılmış eserlerden tavsiye edilen okuma kitapları;
Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Bolışık B. (2013). Pediatri Hemşireliği.
Akademisyen Kitabevi. Ankara.
Törüner K. E. , Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. Ankara.
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Uygulama Soruları
1)
düşününüz.

Gelişimsel kalça displazisinin tedavisindeki amacı tartışarak tedavi metodlarını

2)
Osteogenesisimperfekta tanısı olan çocuk ve aileye yönelik hemşirelik
yaklaşımını düşününüz.
3)

Serebralpalsiye yönelik tedavi ve hemşirelik bakımını tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde kas iskelet ve sinir sistemine ait sık görülen hastalıklar, tedavi yöntemleri
ve hemşirelik bakımları yer almıştır. Kas iskelet sistemine ait sık görülen deformiteler,
gelişimsel kalça displazisi,osteogenesisimperfekta, osteomyelit konuları ile sinir sistemine ait
konvülsiyonlar, nöral tüp defektleri ve serebralpalsiye ait bilgilere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıda üst ekstremitedefektlerinin isimleri ve tanımları birlikte verilmiştir.
İlişkili olanlardan hangisi yanlıştır?
a)

Ameli: Ekstremitelerin yokluğu

b)

Klinodaktili: Parmakların yokluğu

c)

Polidaktili: Parmakların fazla olması

d)

Sindaktili: Parmakların yapışık olması

e)

Fokomeli: Ektremitelerinproksimal kısımlarının kısalığı

2)

Omurga ve göğüs deformiteleri ile ilgili doğru bilgiyi işaretleyiniz.

a)

Skolyoz vücut bir tarafa doğru eğik durur

b)

Kifozda çocukların büyümesi ile birlikte eğim azalır.

c)

Vertebranınlateral düzeyde eğri olmasına kifoz denir.

d)

Vertebranın ön-arka planda eğri olmasına lordoz denir.

e)

Sternumun anormal çöküntü yapması ile Pectuskarinatum oluşur.

3)

Glasgow koma skalası ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a)

Normal puan 20'dir.

b)

Kolay ve tekrarlanabilirdir.

c)

Hasta prognozu hakkında bilgi verir.

d)

Bilincin etkilenme düzeyini belirlemede kullanılır.

e)

7-8 altındaki puan ciddi beyin zedelenmesini gösterir.
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4)
Beyin nöronlarının aşırı, düzensiz elektrik deşarjına bağlı; merkezi sinir
sisteminde bilinç değişikliği, motor ve duyu bozukluğu, ani kasılmalarla ortaya çıkan bir
tabloya ne denir?
a)

Koma

b)

Stupor

c)

Koopere

d)

Somnolans

e)

Konvülsiyon

5)

Aşağıda epilepsi ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı işaretleyiniz.

a)

Bulaşıcı değildir.

b)

Psikolojik bir hastalık değildir.

c)

Uykusuzluk ve ateş nöbeti artırır.

d)

Vakaların %75’ inin nedeni bilinmemektedir.

e)

Bireyin zeka düzeyini ve yaratıcılığını etkiler

6)

Omurga deformitelerini yazarak kısaca açıklayınız.

7)

Talipesakinovarusun tedavisini açıklayınız.

8)

Meningosel ve meningomyoleselarasındaki farkı belirterek açıklayınız.

9)

Nöbet hastane dışında meydana geldiğinde ne yapılmalıdır? Yazınız.

10)

Glaskow Koma Skalasının puanlamasını yazınız.

Cevaplar: 1) b 2)a3) a4) e5) e
6.Skolyoz; Skolyozvertebranınlateral düzeyde eğri olmasıdır. Kifoz; Kamburluk
olarak ta ifade edilen kifozvertebranın ön-arka planda eğriliği nedeniyle sırtın çıkıntı yapması
durumudur.Lordoz; vertebranınlomber bölgede içe doğru dönüklüğüdür.
7.Tedavide amaç; defektin kalıcı olmasını önlemek ve çocuk yürümeye başlamadan
önce deformiteyi düzeltmektir. Denis Brown ateli yada alçı kullanılır. Alçı uygulamasının
yanısıra egzersizler (yaklaşık 1 yıl) önerilmektedir.Düzelme olursa ters kalıp ayakkabılara
geçilir.Düzelme olmazsa cerrahi tedavi yapılabilir. Ponseti tekniği ile tedavi edilen çoğu
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bebek aşiltendonların uzatılması işlemine ihtiyaç duyar. Ameliyattan sonra ayak birkaç hafta
alçıda kalır. Prognozdeformiteninderecesine,tipine ve tedaviye başlama yaşına göre değişir.
8.Meningosel de kese içinde meninksler ve serebrospinal sıvı bulunur.
Meningomyolosel de ise meninksler ve serebrospinal sıvıya ek olarak sinir uçları da bulunur.
9.
-

Hastanın üzerinde hastalık durumunu bildiri belge aranır

-

Hasta oluşabilecek tehlikelerden korunur

-

Elbiseleri gevşetilir

-

Baş travmadan korunur

-

Hasta havayolu açıklığı için yan çevrilir

-

Nöbet 5 dk dan uzun sürerse hastaneye gönderilmesi sağlanır

-

Ağza sert bir cisim sokulmaz

-

Nöbet sırasında ve sonrasında ağızdan sıvı verilmez.

10.Glaskow Koma Skalasında normal puan 15 tir. 13-15 arasındaki puan, hafif bir
beyin zedelenmesini, 9-12 arasındaki puan, orta derecede beyin zedelenmesini, 7-8 altındaki
puan ise ciddi beyin zedelenmesini gösterir.
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13. ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAŞILAN CERRAHİ GİRİŞİM
GEREKTİREN SORUNLAR VE HEMŞİRELİK BAKIMI



Bu bölüm, Yrd.Doç.Dr.Birsen MUTLU tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Gastro Özofageal Reflü (GÖR)
13.2. İnvajinasyon
13.3. Hirschprung Hastalığı (Konjenital Megakolon)
13.4. Herniler
13.4.1. İnguinal Herni
13.4.2. Umblikal Herni
13.4.3. Diyafragmatik Herni
13.5. Apandisit
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
2)
olmalıdır?

Çocuklarda sık karşılaşılan cerrahi girişim gerektiren sorunlar nelerdir?
Gastro özofageal reflü hastalığı olan çocuğun hemşirelik bakımı nasıl

3)

İnvajinasyonun klinik bulguları nelerdir?

4)

Hirschsprung hastalığını tanımlayarak hemşirelik bakımını anlatınız?

5)

Perfore apandisit bulguları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Çocuklarda sık
karşılaşılan cerrahi
girişim gerektiren
sorunlar

Gastro özofageal reflüsü
olan çocuğun
beslenmesindeki özellikler
ve pozisyonun önemini
öğrenmek

Okuyarak/ Uygulayarak

Çocuklarda sık
karşılaşılan cerrahi
girişim gerektiren
sorunlar

İnvajinasyona özgü tipik
belirti ve bulguları ve
hastanın hemşirelik
bakımını öğrenmek

Okuyarak/ Uygulayarak

Çocuklarda sık
karşılaşılan cerrahi
girişim gerektiren
sorunlar

Hirschsprung hastalığı olan
bir çocuğun hemşirelik
bakımını ve bakıma ilişkin
aile eğitimini yapabilmek

Okuyarak/ Uygulayarak

Çocuklarda sık
karşılaşılan cerrahi
girişim gerektiren
sorunlar

İnkarsere inguianal herninin
belirti ve bulgularını
öğrenmek ve çocuğu acil
cerrahi girişime
hazırlayabilmek
Diyafragmatik herni sorunu
ile doğan bir çocuğun
ameliyat öncesi ve sonrası
hemşirelik bakımını
yapabilmek
Apandisit bulgularını,
perfore olduğunda
gelişebilecek bulguları ve
sorunları bilmek, hastanın
hemşirelik bakımını
yapabilmek

Çocuklarda sık
karşılaşılan cerrahi
girişim gerektiren
sorunlar
Çocuklarda sık
karşılaşılan cerrahi
girişim gerektiren
sorunlar

Okuyarak/ Uygulayarak

Okuyarak/Uygulayarak

Okuyarak/ Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Cerrahi



Çocuk



Hemşire



Gastro özofageal reflü



İnvajinasyon



Herni



Hirschsprung



Apandisit
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Giriş
Çocuklarda görülen bazı hastalıkların tedavisinde bazen planlı bazen de acil cerrahi
grişim uygulanmaktadır. Çocuk hemşiresinin hastalıkların etyolojisini, belirti ve bulgularını,
acil müdahale edilmesi gereken durumları, önlenmesi ve tedavisine ilişkin uygulamaları
bilmesi son derce önemlidir. Bu konularda bilgili bir hemşire, hastasını tanılar, saptadığı
sorunlar doğrultusunda hemşirelik bakımını bakımı planlar, uygular ve sonucunu
değerlendirir.
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13.1. Gastro Özofageal Reflü (GÖR)
Gastro özofageal reflü (GÖR), özefagus alt sfinkterinin gevşekliği nedeniyle mide
içeriğinin özefagusa geri kaçmasıdır. Özefagus alt sfinkteri asimetrik olarak kalınlaşmış, düz
kasın meydana getirdiği 2-4 cm’lik bir halkadır. Dinlenme sırasında basınç yüksektir,
yutkunma sırasında ve vagal stimülasyonda gevşer. Sfinkterin basıncı yaklaşık 6-10 mmHg
civarındadır.
İnsidans ve Etyoloji: Görülme sıklığı %1-8’dir. Süt çocuklarında fizyolojik olarak 1.
aydan itibaren görülür ve 4. ayda pik yapar. Bebeklerde 4. ayda görülen salivasyon artışı
sayesinde yukarı kaçan asit salgısı nötralize edilir. Fizyolojik reflü genellikle 1-2 yaş arasında
düzelir. Alt özofageal sfinkterin basıncı, özofageal sekresyonun asidi nötralize edici etkisi
GÖR’ü engelleyen durumlardır.
Gastrik distansiyon, öksürme nedeniyle abdominal basınç artışı, mide boşalmasının
gecikmesi, hiatus hernisi gibi durumlar alt özofageal sfinkter basıncının azalmasına sebep
olarak GÖR oluşumunda etkili olur. Ayrıca genetik ve çevresel faktörlerinde GÖR
oluşumunda etkili olduğu düşünülmektedir.
Klinik bulgular:


Regürjitasyon (yiyecek ve içeceklerin kusma olmaksızın ağıza geri gelmesi)



Şiddetli safrasız kusma



Kusma sonrası beslenme isteği



Kilo kaybı



Boğazda yanma, irritabilite



Sternum altında yanma ve ağrı hissi



Striktür veya enflamasyon/ödem nedeniyle disfaji



Aspirasyon, öğürme, apne



Solunum problemleri



Özofajit gelişirse hemoraji ve anemi bulguları

Tanı: Tanıda öykü ve fizik muayene bulguları, özofageal Ph monitarizasyonu,
özofagoskopi, baryumlu floroskopi ve özofagus sintigrafisinden yararlanılır.
Özofageal Ph monitorizasyonu: Alt özefageal sfinkterin 2-3 cm üzerine yerleştirilen
bir prob ile Ph ölçümü yapılır. Reflü indeksinin (Ph’nın 4’ün altında olduğu sürenin toplam
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izlem zamanına oranı) bebeklerde %7’nin, büyük çocuklarda %4-7’nin üstünde olması
anormal olarak kabul edilir.
Tedavi Tedavi üç bölümden oluşur. Tedavide uygulanacak girişimler hemşirelik
bakımının da bir parçasıdır.
1. Yaşam şeklinde değişiklik: Beslenmenin düzenlenmesi ve pozisyon vermeye
ilişkin girişimler uygulanır.
2. Farmakolojik tedavi: Asit önleyici ilaçlar (asit sekresyonunu azaltır), prokinetik
ajanlar (alt özofegeal basıncı, gastrik motiliteyi ve mide boşalmasını arttırır),
antiasit ilaçlar (gastrik asidi nötralize eder) kullanılır.
3. Cerrahi Tedavi: Medikal tedaviye yanıt vermeyen ve uyum sağlayamayan,
reflüye bağlı ciddi komplikasyon görülen çocuklarda tercih edilir. Nissen
fundoplikasyonu (midenin üst tarafının özofagusun en alt bölümüne sarılması)
uygulanarak alt özofageal sfinkterin basıncı arttırılır.
Hemşirelik Bakımı


Az miktarda ve sık beslenme yapılır.



Koyulaştırılmış mama ve kıvamlı besinler verilir.



Beslenme sırasında ve sonrasında bebeğin gazı çıkartılır.


Çocuk ve adolesanların beslenmesinde tahriş edici yiyeceklerden (çikolata,
asitli ve gazlı içecekler, fazla yağlı, baharatlı ve acılı gıdalar) kaçınılmalıdır.


Beslenme sonrası çocuk fazla hareket ettirilmemelidir.


Çocuk beslenme sonrası hemen yatırılmamalı, beslenmenin üzerinden 2 saat
geçmesi beklenmelidir.


Dar, sıkı giysiler yerine bol giysiler tercih edilmelidir.


Reflüyü önlemek amacıyla çocuğun uygun pozisyonda yatırılması önemlidir.
Yüzükoyun yatmanın reflüyü azalttığı belirtilmektedir. Ancak ani bebek ölümü riski
nedeniyle özellikle 1 yaş altındaki bebeklerin yüzükoyun yatırılması tavsiye edilmemektedir.
Yatak başucunun 15-30 derece yükseltilmesi ve çocuğun sol yan pozisyonda yatırılması
reflüyü önlemede yararlı olur.

Beslenme
bilgilendirilmelidir.

ve

pozisyona

ilişkin

tüm

düzenlemeler

konusunda

aile
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Midenin boşalmasını hızlandıran ve sfinkter basıncını arttıran ilaçlar
yemeklerden önce, kaçağı önleyen ve tahriş olmuş mukozayı koruyan ilaçların yemeklerden
sonra ve yatmadan önce verilmesi konusunda aile bilgilendirilir.

Ameliyat sonrası yaşamsal bulgular yakından takip edilir. Ameliyattan gelince
nazogastrik sonda serbest drenaja alınır.

NG sondadan gelen mayinin özelliği ve miktarı takip edilir. Gelen mayinin
miktarı kadar %0,9 NaCl hastaya İV olarak verilir.


Aldığı-çıkardığı takibi yapılır.


Ameliyat sonrası bağırsak hareketleri normale dönünce sıvı gıda ile
beslenmeye başlanır. Tolere ettiği düzeyde yumuşak püre şeklinde gıdalarla beslenme
sürdürülür.

Beslenme gastrostomi aracılığı ile yapılıyorsa besin uygun ısıda olmalı ve
yavaş yavaş verilmelidir. Beslenme yaklaşık 30 dk sürmelidir.

Ameliyat sonrası çocuğun gaz çıkarması ve kusması zorlaşır, disfaji
görülebilir. Bu konularda aile bilgilendirilmeli, çocuğun gaz yutması engellenmelidir.
Beslenme aralarında sondadan gazın çıkmasına izin verilmelidir.

13.2. İnvajinasyon
İnvajinasyon bağırsağın kendisinden sonra gelen bağırsak segmentinin (proksimaldeki
bağırsak segmentinin distaldeki bağırsak segmentine) içine girmesidir. Bunun sonucunda
bağırsakta mekanik bir tıkanıklık durumu oluşur. Kücük çocuklarda sıklıkla ileumun
distalinin kolonun içine girdiği invajinasyon görülür.
İnsidans ve Etyoloji: 1000 canlı doğumda 1-4 arasında görülür. İdiyopatik
invajinasyon vakalarının çoğu 3 yaşın altındadır. En sık 3-9 aylık arasında iyi beslenmiş
bebeklerde ve ilkbahar mevsiminde görülür. Erkeklerde görülme oranı 2 kat fazladır.
Olguların çok büyük bir bölümü idiyopatiktir. Bebeklerde üst solunum yolu
enfeksiyonları ve gastroenterit sonucu gelişen peyer plağı (bağırsak duvarındaki lenfoid doku)
hipertrofilerinin ya da mezenterdeki lenf bezlerinde görülen hipertrofilerin invajinasyona yol
açabileceği düşünülmektedir. Bu duruma en sık adenovirüs ve rotavirüsler sebep olmaktadır.
Daha büyük çocuklarda meckel divertikülü, apandisk, polipler, tümörler, nadirende Henoch
Schönlein purpurasına bağlı submukozal kanama ve yabancı cisim invajinasyon nedeni
olabilir. İnvajine olan bağırsakta venöz konjesyon, lenfatik obstrüksiyon ve ödem gelişir. Eğer
müdahale edilmezse arteriyel dolaşım bozukluğuna bağlı bağırsak duvarında iskemi ve nekroz
gelişir. Bu durum sepsise veya septik şoka neden olabilir.
Klinik Bulgular: Önceden sakin olan çocukta ani başlayan ağlama, 10-20 dakika
aralıklarla başlayan kolik karın ağrısı, başlangıçta safrasız kusma, barsak tıkanıklığı

389

tablosunun gelişmesine bağlı safralı kusma görülür. Kolik ağrı atakları sırasında bebek
sakinleşir. Dışkılamaya ilişkin bulgular; pembe (çilek rengi) jöle şeklinde kanlı ve mukuslu
dışkılama, rektal tuşe sırasında mukusla karışık kan gelmesi, kanlı dışkılama sonrasında gaz
ve dışkı çıkışının durmasıdır. Karın palpasyonunda sosis şeklinde kitle (sağ hipokondriumda)
ele gelir ve distansiyon vardır. İntestinal gangren ya da perforasyon durumunda peritonit
gelişir. Ateş ve lökositoz geç gelişen bulgular olup intestinal perforasyonla birlikte
görülebilir.
Tanı: İnvajinasyona özgü belirti ve bulgular, fiziksel muayene bulguları ve hastanın
öyküsü tanıya yardımcı olur. Tanı koymada ultrasonografi, baryumlu veya hava kontraslı
lavmandan yararlanılır.
Tedavi: Komplikasyon gelişmemiş olgularda baryumlu veya hava ile lavman
yapılarak redüksiyon sağlanmaya çalışılır. Baryumlu lavmanın daha zor uygulanması ve
lavman sırasında perforasyon gelişirse batın içi kontaminasyon riski nedeniyle hava ile
lavman yapılması tercih edilebilir. Redüksiyona cevap vermeyen ya da ilk yatışında cerrahi
endikasyonu olan hastalarda cerrahi düzeltme yapılır. Ameliyat sırasında bağırsak parçaları
birbirinden ayrılamazsa bağırsağın rezeke edilip anastomoz edilmesi gerekir.
Lavman ile Redüksiyon: Çocuğa intravenöz damar yolu açılır ve nazogastrik sonda
takılır. Rektuma foley katater yerleştirilir ve işlem sırasında çıkmaması için balonu şişirilir.
Çocuğa bacakları bükülü olacak şekilde pozisyon verilir. Baryumlu lavman yapılıyorsa
yaklaşık 100 cm (90-110 cm) yükseklikten baryum, hava ile lavman yapılıyorsa basıncı 80120 mm/Hg’yi aşmayacak şekilde hava rektal yol ile verilir. İşlem sırasında aralıklı floroskopi
çekilir. Baryum ya da havanın ince bağırsağın içine rahatça geçmemesi durumunda işlem
başarısız kabul edilir. İnce bağırsağın içine baryum veya hava geçişi olması, gaz ve gaita
çıkışının olması, karındaki sosis şeklinde kitlenin kaybolması ve çocuğun genel durumunun
düzelmesi redüksiyonun başarılı olduğunu gösterir.
Hemşirelik Bakımı

Oral alım kesilerek, damar yolu açılır ve hekim istemine uygun IV sıvı
tedavisine başlanır.

Kusma ve aspirasyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla NG sonda takılır ve
mide dekomprese edilir. Gelen mayinin miktarı kadar %0,9 NaCl hastaya İV olarak verilir.

Yaşamsal bulgular yakından takip edilir. Peritonit ve perforasyon gelişme riski
göz önünde bulundurulmalıdır. Çocuk peritonit bulguları (karında serlik, barsak seslerinin
yokluğu, solukluk, dispne, taşikardi, yüksek ateş) açısından takip edilmelidir.

edilmelidir.

Aldığı-çıkardığı takibi, dışkı ve gaz çıkışı, dışkının niteliği yakından takip
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Çocuğun ağrısını değerlendirmek için yaşına uygun ölçeklerden yararlanılır.
Ağrının hafifletilmesinde nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemlerinden yararlanılır veya
order edilen analjezikler uygulanır.

Aile üyeleri anlayabilecekleri bir dille bilgilendirilerek anksiyeteleri
giderilmeye çalışılır. Kliniğin durumu göz önünde bulundurularak annenin çocuğun yanında
kalmasına izin verilir.
•
Redüksiyon sonrası vakaların %6-10’unda invajinasyonun tekrarlama riski
vardır. Bu risk nedeniyle redüksiyon ile başarı sağlanan hastaların 24 saat süreyle gözlemde
tutulması gerekmektedir.
•
Cerrahi olarak tedavi edilen çocuklarda ameliyat bölgesi enfeksiyonlardan
korunur ve yara yeri enfeksiyonu bulguları açısından takip edilir.

13.3. Hirschsprung (Konjenital Megakolon) Hastalığı
Hirschsprung hastalığı kolonun herhangi bir bölümünde veya rektumda parasempatik
ganglion hücrelerinin yokluğu nedeniyle gelişen fonksiyonel barsak tıkanıklığıdır. Konjenital
megakolon olarak da adlandırılır. Aganglionik kısım vakaların %75’inde rektum ve
rektosigmoid bölgededir ve değişik uzunlukta olabilir. Bazen barsağın tümünü hatta ince
barsağın bir kısmını da içerebilir.
Parasempatik ganglionların görevi ağızdan anüse doğru peristaltik hareketleri
sürdürmektir. Bağırsağın aganglionik bölümünde peristaltik hareketler olmaması nedeniyle bu
bölümün üstünde kalan bağırsak parçasında dışkı birikir. Bu birikmeye bağlı aganglionik
bölümün üstündeki bağırsakta genişleme olur ve megakolon gelişir.
İnsidans: 5000 canlı doğumda 1, erkeklerde kızlara oranla 4 kat fazla ve down
sendromu gibi doğumsal anomalilerle birlikte daha fazla görülür. Ayrıca ailede hastalığın
olması görülme sıklığını arttırır.
Klinik bulgular: Bulgular ciddi ani bağırsak tıkanıklığından kronik konstipasyona
kadar değişen derecelerde olabilir. Bulgular çocukluk yaş dönemlerine göre de çeşitlilik
göstermektedir.
Yenidoğan döneminde belirti ve bulgular: Yenidoğan dönemindeki bebekler
genellikle anne sütü ile beslendiği ve bebeklerin gaitası normalde yumuşak olduğu için
semptomlar belirgin olmayabilir. Bebeğin doğumdan sonraki ilk 24-48 saat içinde mekonyum
yapmaması, emme için isteksizlik olması, karın gerginliği ve kusma hirschsprung hastalığının
bulgularıdır.
Süt çocuğu ve daha büyük çocuklarda belirti ve bulgular: Abdominal distansiyon,
abdominal distansiyona bağlı karın duvarı venlerinin görülebilir olması, kusma, kronik
konstipasyon, şerit şeklinde kötü kokulu dışkılama, batında peristaltik hareketlerin gözle
görülmesi, fekal kitlenin karında palpe edilmesi, rektal muayenede rektumun boş olması,
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rektal tuşe sonrası fışkırır tarzda dışkılama ve gaz çıkışı, büyüme-gelişme geriliği, bitkinlik ve
anemi vardır.
Enterokolit Bulguları: Erken tanı konulamayan çocuklarda bol miktarda ve kötü
kokulu ishal, kusma, ateş ve aşırı bitkinlik bulguları ile seyreden enterokolit gelişebilir.
Enterokolit ataklarına bağlı sepsis tablosu gelişebilir ve kötü prognoza neden olur.
Tanı: Öykü, fizik muayene ve klinik bulgular tanıyı destekler. Tanıda direkt batın
grafisi, baryumlu lavman ve kolon grafisi, rektal biyopsiden yararlanılır. Kesin tanı rektal
biyopsi ile konur. Biyopsi ile alınan örnekte ganglion hücrelerinin saptanmaması tanıyı
koydurur.
Tedavi: Tedavi cerrahidir. Tanısı geç konulan, bağırsakta dilatasyon ve inflamasyon
olan olgularda ilk önce kolostomi açılıp sonra tam düzeltme ameliyatı yapılabilir. Tam
düzeltme ameliyatında aganglionik kısım çıkartılarak, ganglion hücreleri içeren normal
bağırsak anüsün üst kısmına veya rektuma anastomoz edilir.
Hemşirelik Bakımı: Hemşirelik bakımı ameliyat öncesi, ameliyat sonrası bakım,
ebeveyn eğitimi ve desteklenmesini içerir.
Ameliyat Öncesi Hemşirelik Bakımı:


Yaşamsal bulgular, aldığı çıkardığı takibi yapılır.


Ameliyat olana kadar dışkı birikimine bağlı kolondaki basıncı azaltmak
amacıyla irigasyon yapılır. Kolonik irigasyon işleminde kilogram başına 10 ml serum
fizyolojik rektal yoldan verilir ve hemen tekrar geri çekilir. Bu işleme geri çekilen sıvı temiz
gelene kadar devam edilir. Böylece aganglionik bölgenin üstünde biriken dışkı ve gaz
çıkartılarak dekompresyon sağlanır.

uygulanır.

Ameliyat öncesi gaitanın miktarca az olması için düşük lifli (az posalı) diyet

Ameliyat Sonrası Hemşirelik Bakımı:


Ameliyat sonrası rutin takipler (yaşam bulguları, aldığı çıkardığı vb.) yapılır.


Nazogastrik sonda varsa serbest drenajda olmalıdır. Nazogastrikten gelen mayi
takip edilir. Gelen mayinin miktarı kadar %0,9 NaCl hastaya İV olarak verilir.

İnsizyon bölgesi kanama, sızıntı, enfeksiyon açısından gözlenir. Bölgenin idrar
ve dışkı ile teması önlenmelidir.

Kolostomi açılmışsa kolostomi bölgesinin bakımı yapılır. Bu konuda aileye
eğitim verilir.


Bağırsak sesleri duyulunca tam sıvı diyete başlanır. Tolere ettikçe arttırılır.
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Tam düzeltme ameliyatı sonrası sık dışkı çıkışı (günde 9-12 kez) görülür.
Ameliyat öncesi dönemde perine bölgesine dışkı teması olmadığı için ameliyat sonrası sık
dışkı çıkışı pişiğe sebep olabilir. Pişiği ve enfeksiyon gelişmesini önlemek amacıyla ılık
oturma banyosu yapılmalı, cildi koruyucu ve besleyici kremler uygulanmalıdır. Perine bölgesi
ılık su ve yumuşak bir bez yardımı ile temizlenmelidir. Mantar pişiği gelişirse antifungal
kremlerden yararlanılabilir.

Ameliyattan sonraki yaşam bulgularının takibi amacıyla rektal derece ile ölçüm
yapılmamalıdır.

Enterokolitin önemli bir komplikasyon olduğu unutulmamalıdır. Enterokolit
bulguları aileye öğretilmeli ve enterokolite ilişkin bulgular olduğunda hemen hastaneye
başvurmaları gerektiği konusunda bilgi verilmelidir.


Rektal irigasyon yapılacaksa aile bu konuda bilgilendirilmelidir.


Ameliyat sonrası komplikasyon olarak anastomoz bölgesinde striktür (darlık)
veya fekal inkontinans gelişebilir. Anastomoz bölgesinde darlık söz konusu ise dilatasyon
yapılması gerekebilir. Bu konuda da aile bilgilendirilmelidir. Fekal inkontinansı çözmek
amacıyla çocuk büyüdüğünde anal sfinkteri ve kaslarını güçlendirmek amacıyla egzersizler
öğretilebilir.

13.4. Herniler
Herni, vücuttaki anormal bir açıklıktan organ veya organların dışarı çıkmasıdır.
Çocuklarda inguinal herni, umblikal herni ve diyafragmatik herni görülmektedir.

13.4.1. İnguinal Herni
İndirekt (konjenital) inguinal herni çocuklarda kasıkta görülen fıtıktır. Gebeliğin 8.
ayında kapanması gereken prosessus vajinalis isimli periton uzantısının açık kalması sonucu
gelişir. Prosessus vajinalisin üst kısmı kapanmadığında genellikle bağırsaklar bu açıklıktan
içeri girer ve fıtık oluşur.
Prematüre bebeklerde görülme sıklığı daha fazladır. Tek ya da çift taraflı olabilir.
Yaklaşık %60’ı sağda, %30’u solda, %10’u ise bilateraldir. Erkek çocuklarda 4 kat daha fazla
görülür.
Klinik bulgular: Bebek 2-3 aylık olana dek farkedilmeyebilir. Bebek ağladığında
veya ıkındığında abdominal organlar kese içine girer ve inguinal bölgede ağrısız bir şişlik
oluşur. Yatarken, dinlenirken veya üzerine hafifçe bastırıldığında kaybolur.
Kasık bölgesine çıkan organların fıtık kesesi içinde sıkışıp kalması ve karın içine geri
itilememesine inkarserasyon (fıtıkta boğulma) denir. Çocuğun prematüre olması, yaşının ve
fıtığın küçük olması boğulma riskini arttıran durumlardır. İnkarserasyon gelişmesi durumunda
ağrıya bağlı çocukta durdurulamayan ağlama, skrotal ve inguinal bölgede renk değişikliği ve
393

ödem, lokal ve/veya sistemik ateş, lökositoz saptanır. Müdahale edilmezse bağırsak
tıkanıklığına bağlı safra içerikli kusma, kanlı dışkılama, dışkı çıkışında durma ve abdominal
distansiyon görülür.
Tedavi: İnguinal herninin kendiliğinden geçmesi mümkün olmadığı için
inkarserasyon gelişmeden önce, ertelemeksizin çocuk için en uygun zamanda ameliyat
planlanır.
Hemşirelik Bakımı: Fıtıkta boğulma riski saptanan çocuklar ağlatılmamaya çalışılır.
Acil ameliyata alınması gerekebilir. Ağızdan alım durdurularak hemen IV damar yolu açılır
ve sıvı tedavisine başlanır. Yaşam bulguları ve barsak tıkanıklığı belirtileri açısından yakın
takip edilir. Aldığı çıkardığı takibi yapılır. Ameliyat sonrası dönemde 24 saat süreyle
hastanede izlenir. Bağırsak hareketleri normale dönünce genellikle ameliyattan 3 saat sonra
sulu gıda başlanabilir. 24-48 saat içinde genellikle normal beslenmeye geçilir. Küçük
çocuklarda ameliyat sonrası insizyon bölgesine baskı oluşturmaması için çocuğun bezinin
kenar bantları kapatılmaz veya bir boy büyük çocuk bezi kullanılır. Ameliyat bölgesinin idrar
ve dışkı ile teması önlenmelidir. Büyük çocukların ameliyat sonrası 2-3 hafta güç gerektiren
aktivite ve spor yapması yasaklanır.

13.4.2. Umblikal Herni
Umblikal herni, fetal hayatta umblikal kord ve damarları saran faysal halkanın
doğumdan sonra tam kapanmaması veya zayıflığı nedeniyle oluşur. İnce bağırsakların bir
kısmı fasyal halkanın içine girer. Şişlik bebek ağlarken belirginleşir. Halkanın çapı 1 cm den
az olabildiği gibi 5 cm kadar da olabilir.
Düşük doğum ağırlığı, prematürite, raşitizm, doğumsal hipotroidi varlığında ve
kızlarda daha fazla görülür.
Tedavi: Genellikle 3 yaşına kadar kendiliğinden düzelir. 3 yaşına kadar düzelmeyen
ve defektin büyük olduğu durumda cerrahi onarım yapılır. Ameliyattan sonra bölgeye sargı
bezi ile bandaj uygulanır. Bandajın 48 saat süreyle kalması istenir. Çocuğun 2 hafta yorucu
aktiviteler ve spor yapmaması istenir.

13.4.3. Diyafragmatik Herni
Diyafragmada görülen bir defekt nedeniyle abdominal bölgedeki organların toraks
boşluğuna çıkmasıdır. Defekt genellikle sol tarafta ve diyafragmanın posterolateral (arka yan)
bölgesinde görülür. Diyafragmatik herni ile birlikte ek anomali görülme oranı oldukça
yüksektir.
İnsidans: 2500 canlı doğumda 1 görülür. Kız ve erkek çocuklarda görülme sıklığı
benzerdir.
Klinik Bulgular: Küçük defektlerde orta derecede solunum sıkıntısı varken defekt
büyükse ağır derecede solunum sıkıntısı, taşikardi, dispne, siyanoz, interkostal ve subkostal
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retraksiyonlar görülür. Abdomendeki organların bir kısmı toraks boşluğuna geçtiği için yassı,
düz karın ve asimetrik huni biçimli göğüs yapısı vardır. Defektin görüldüğü tarafta yer alan
akciğer genellikle hipoplaziktir ve akciğer sesleri duyulamaz. Bunun yanında bağırsak sesleri
diyafragmanın üstünden yani torakstan duyulur. Bebek ağladığında hava yutmaya bağlı
gastrointestinal sistemde distansiyon görülür. Gastrointestinal organların bir kısmının toraksta
olması nedeniyle distansiyona bağlı göğüs kafesi daha da sıkışır ve pulmoner hipertansiyon
gelişebilir.
Tanı: Prenatal dönemde polihidroamnios olması ve ultrasonografide mide, bağırsaklar
ya da karaciğerin göğüs boşluğunda saptanması ile, postnatal dönemde klinik bulgular,
akciğer ve batın grafisi ile tanı konmaktadır.
Tedavi: Prenatal dönmede tanı konduysa annenin çocuk cerrahisi servisi olan tam
teşekküllü bir hastanede sezaryan şeklinde doğum yapması sağlanmalıdır. Doğum sonrası
bebeğin genel durumu stabilize edilir edilmez acil ameliyata alınır. Toraks kavitesine çıkan
tüm organlar aşağı indirilerek diyafragmadaki defekt onarılır.
Hemşirelik Bakımı
Ameliyat öncesi dönemde bebeğin yaşamsal bulguları çok yakından takip edilir. Kan
gazı sonuçları değerlendirilir. Genellikle bebek doğum odasında entübe edilerek solunum
desteğine başlanır. Bebeğin başı ve göğsü yükseltilerek yatırılır. Bu pozisyonun amacı, gögüs
boşluğuna çıkan organların mümkün olduğunca aşağı kaymasını sağlaması ve solunumu
rahatlatmasıdır. Distansiyona sebep olması nedeniyle bebeğin hava yutması ve ağlaması
önlenmelidir. Distansiyonu azaltmak amacıyla nazogastrik sonda takılmalı ve serbest drenaja
alınarak gastrointestinal dekompresyon sağlanmalıdır. Bebek kesinlikle ağızdan beslenmemeli
ve ameliyat için gerekli hazırlıklar yapılmalıdır. Hemen IV damar yolu açılmalı ve hekim
istemi doğrultusunda sıvı tedavisine başlanmalıdır.
Ameliyat sonrası dönemde bebeğin tüm bulguları çok yakından takip edilir.
Genellikle bir süre solunum cihazı yardımıyla mekanik ventilasyon sürdürülür. Ventilatör
desteği çocuğun genel durumu değerlendirilerek ve kademeli olarak kesilir. Kan gazı, aldığı
çıkardığı, dışkılama takibi yapılmalıdır. Tüm takipler kayıt edilmelidir. Ameliyat sonrası
solunumu rahatlatmak amacıyla bebek yarı fawler pozisyonda yatırılır. Solunum fizyoterapisi
uygulanması son derece önemlidir. Genellikle 1-2 hafta süreyle total parenteral beslenme
sürdürülür. Ağızdan beslenmeye geçildiğinde tolere edip etmediği takip ve rapor edilir.
Bebek taburcu olmadan önce aileye bebeğin bakımı, gaz çıkarmanın önemi ve acilen
hastaneye başvurması gereken durumlar hakkında bilgi verilir.

13.5. Apandisit
Appendiks sağ alt kadranda yer alan intraperitoneal bir organdır. Akut apandisit
apendiks lümeninin tıkanması ve enflamasyonudur. Çocuk yaş grubunda akut batının en sık
nedenidir. Çocuklarda appendiks erişkinlere göre daha dar, uzun ve ince duvarlı olması
nedeniyle kolay perfore olur.
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İnsidans ve Etyoloji: Sıklıkla 10-12 yaş arası çocuklarda görülür. 5 yaşın altındaki
çocuklarda görülmesi nadirdir. Apendiks lümeni fekalit, yabancı sisim, parazit, viral
enfeksiyonlar sonrası lenfatik doku hiperplazisi ve nadiren de karsinoid tümörler nedeniyle
tıkanır. Tıkanmış apandisitte bakteriler kolayca ürer. Venöz tıkanmaya bağlı apendiks duvar
perfüzyonu bozulur, iskemi, gangren ve perforasyona neden olur.
Klinik Bulgular:
Akut apandisitte; göbek çevresinde başlayarak sonra sağ alt kadranda lokalize olan
ağrı, ağrıya bağlı çocuğun yatarak bacaklarını fleksiyonda tutması ve ayakta iken dik
yürüyememesi, ağrının başlangıcından önce iştahsızlık, sindirim güçlüğü veya barsak
alışkanlığında hafif değişiklik (ishal), bulantı ve kusma, hafif ateş, sağ alt kadranda hassasiyet
ve lökosit sayısında artma (11.000-15000/ mm3) vardır.
Perfore apandisitte; karında aşırı hassasiyet, ağrı, karın kaslarında sertleşme, sağ alt
kadranda defans ve rebound bulgusu, barsak seslerinin yokluğu, yüksek ateş (39-41 0C),
taşikardi, dispne, lökosit sayısının 15000/ mm3’ün üzerinde olması, rektal tuşede hassasiyet,
ısı artışı ve dolgunluk hissi, sepsis ve şok bulguları görülür.
Apandisitin perfore olması ile birlikte hastanın ağrısında aniden azalma olması tipiktir.
Tanı: Öykü, belirti-bulgular, fizik muayene bulguları, pediatrik apendisit skoru,
laboratuar bulguları (CRP düzeyinin yükselmesi, sedimantasyon hızında artma, lökosit ve
nötrofil sayısında artış) ve görüntüleme yöntemlerinden (batın grafisi, ultrasonografi,
bilgisayarlı tomografi) yararlanılır.
Tedavi: Cerrahi ve destekleyici tedavi uygulanır. Ameliyat öncesi hastanın ağızdan
alımı kesilerek, proflaktik antibiyotik ve sıvı tedavisine başlanır. Perfore olgularda yaşamsal
bulgular normale dönene kadar hızlı sıvı desteği yapılır. Şok gelişen vakalarda endotrakeal
entübasyon ve solunum desteği gerekebilir. Perfore olmayan olgularda genellikle gram
negatif ve anaerob bakterilere yönelik, perfore olgularda ise üçlü antibiyotik tedavisi
uygulanır. Perfore apandisitte antibiyotik tedavisi 7-10 gün süreyle uygulandığı için hastanede
kalma süresi uzar. Akut apendisitte apendektomi yapılır. Perfore apendisitte genellikle
apendektomiye ilaveten batın içine drenaj yerleştirilir.
Hemşirelik Bakımı

Oral alım kesilerek, damar yolu açılır ve hekim istemine uygun IV sıvı
tedavisine başlanır.

Yaşamsal bulgular yakından takip edilir. Perforasyon ve peritonit gelişme riski
göz önünde bulundurulmalıdır. Peritonit bulguları (karında serlik, barsak seslerinin yokluğu,
solukluk, dispne, taşikardi, yüksek ateş) yakından takip edilir, varsa hemen rapor edilir.
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Kusma ve aspirasyon riskini ortadan kaldırmak amacıyla NG sonda takılır ve
mide dekomprese edilir. NG sondaya gelen mayi ölçülerek miktarı kaydedilir. Gelen mayinin
miktarı kadar %0,9 NaCl hastaya İV olarak verilir.


Aldığı-çıkardığı takibi yapılır.


Çocuğun ağrısı olduğu için rahat ettiği pozisyonu alması (bacakların karına
çekilerek fleksiyonda olması) sağlanmalı,
gereksiz hareket ve abdomenin gereksiz
palpasyonundan kaçınılmalı, ağrısını değerlendirmek için yaşına uygun ölçeklerden
yararlanılmalıdır.

Ağrının hafifletilmesinde nonfarmakolojik ağrı giderme yöntemleri kullanılır
veya order edilen analjezikler uygulanır. Çevresel uyaranlar minimuma indirilmelidir.

Çocuğun genel durumu ve bağırsak sesleri değerlendirilerek genellikle akut
olgularda ilk 24 saat içinde, perfore olgularda ise genellikle ilk 48-72 saatten sonra sıvı gıdaya
geçilir.

Aile üyeleri anlayabilecekleri bir dille bilgilendirilerek anksiyeteleri
giderilmeye çalışılır. Kliniğin durumu göz önünde bulundurularak annenin çocuğun yanında
kalmasına izin verilir.

Ameliyat bölgesi temiz ve kuru tutularak enfeksiyonlardan korunur, yara yeri
enfeksiyonu bulguları açısından takip edilir.
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Uygulama Soruları
1)
Gasro özofageal reflüsü olan bir çocuğun beslenmesine ilişkin hemşirelik
girişimlerini yazınız?
2)

İnvajinasyonu tanımlayarak ameliyat öncesi ve sonrası bakımını anlatınız?

3)
Hirschsprung hastalığında görülebilecek enterokolit bulgularını ve kolonik
irigasyonun nasıl yapıldığını yazınız?
4)
İnguinal hernide inkarserasyon olduğunda saptanan bulguları ve hemşirelik
bakımını yazınız?
5)
Diyafragmatik herni saptanan bir yenidoğanın ameliyat öncesi ve sonrası
hemşirelik bakımını anlatınız?
6)

Perfore apandisit bulgularını ve ameliyat sonrası hemşirelik bakımını anlatınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocuklarda sık karşılaşılan ve cerrahi girişim gerektiren hastalıklardan
gasro özofageal reflü, invajinasyon, hirschsprung hastalığı, herniler (inguinal, umblikal,
diyafragmatik), apandisitt hakkında teorik bilgi ve bu hastalıkların hemşirelik bakımına ilişkin
uygulama alanında da kullanılacak bilgilere yer verilmiştir.
Gastro özofageal reflü süt çocuklarında fizyolojik olarak da görülebilir ve 1-2 yaş
arasında düzelir. En belirgin bulguları regürjitasyon, şiddetli safrasız kusma, kusma sonrası
beslenme isteği, kilo kaybı, boğazda yanma, irritabilite ve aspirasyon riskidir. Tedavisi ve
önlenmesi için beslenmenin düzenlenmesi ve pozisyon verme son derece önemlidir.
Beslenmeye ilişkin düzenlemeler; az miktarda ve sık besleme, kıvamlı besinler verme, sık gaz
çıkarma, tahriş edici yiyecekleri kısıtlama, beslenme sonrası fazla hareket ettirmeme ve
hemen yatırmamadır. Çocuğun uygun pozisyonda yatırılması önemlidir. Yüzükoyun yatmak
reflüyü azaltabilir, ancak ani bebek ölümü riski nedeniyle özellikle 1 yaş altındaki bebeklerin
yüzükoyun yatırılması gerekir. Yatak başucunun 15-30 derece yükseltilmesi ve çocuğun sol
yan pozisyonda yatırılması uygundur.
İnvajinasyon olguların çok büyük bir bölümü idiyopatiktir. Önceden sakin olan
çocuğun aniden ağlamaya başlaması, kolik karın ağrısı, pembe (çilek rengi) jöle şeklinde
kanlı ve mukuslu dışkılama, sağ hipokondriumda sosis şeklinde kitle gibi tipik bulguları
vardır. Tanıda ve redüksiyonun sağlanması amacıyla baryumlu veya hava ile lavmandan
yararlanılır. Cerrahi tedavi gerekmeksizin redüksiyon ile başarı sağlanan hastalar 24 saat
süreyle gözlemde tutulmalıdır.
Hirschsprung hastalığının diğer adı konjenital megakolondur. Aganglionik kısım
vakaların çoğunda rektum ve rektosigmoid bölgededir. Bulgular çocukluk yaş dönemlerine
göre de çeşitlilik göstermektedir. Yenidoğan döneminde semptomlar belirgin olmayabilir. Süt
çocuğu ve daha büyük çocuklarda abdominal distansiyon, kusma, kronik konstipasyon, şerit
şeklinde kötü kokulu dışkılama, fekal kitlenin karında palpe edilmesi, rektal muayenede
rektumun boş olması, rektal tuşe sonrası fışkırır tarzda dışkılama ve gaz çıkışı saptanır. Erken
dönemde tedavi edilmezsa büyüme-gelişme geriliği ve anemi gelişir. Bağırsakta dilatasyon ve
inflamasyon geliştiyse genellikle önce kolostomi açılıp sonra tam düzeltme ameliyatı yapılır.
Dışkı birikimine bağlı kolondaki basıncı azaltmak ve enterolkolit gelişmesini önlemek
amacıyla kilogram başına 10 ml serum fizyolojik rektal yoldan verilerek kolonik irigasyon
yapılır. Ameliyat öncesi düşük lifli (az posalı) diyet, ameliyat sonrası bağırsak sesleri
duyulunca tam sıvı diyet, tolere ettikçe yavaş yavaş normal diyete geçilir.
İnguinal herni erkek çocuklarda 4 kat daha fazla görülür. İnkarserasyon gelişmesi
durumunda ağrıya bağlı çocukta durdurulamayan ağlama, skrotal ve inguinal bölgede renk
değişikliği ve ödem, lokal ve/veya sistemik ateş, lökositoz saptanır ve acil müdahale
edilmelidir. Çocuğun ameliyat sonrası 2-3 hafta güç gerektiren aktivite ve spor yapması
yasaklanır. Diyafragmatik herni acil ameliyat edilmesi gereken bir durumdur. Ameliyat öncesi
bebek ağızdan beslenmez ve başı ve göğsü yükseltilerek yatırılır. Ameliyat sonrası döenemde
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solunumun desteklenmesi çok önemlidir. 1-2 hafta süreyle total parenteral beslenme
sürdürülür.
Apandisit çocuklarda akut batının en sık nedenidir. Appendiks erişkinlere göre daha
dar, uzun ve ince duvarlı olması nedeniyle kolay perfore olur. Sıklıkla 10-12 yaş arası
çocuklarda görülür. Akut apandisitte ağrı göbek çevresinde başlayarak sonra sağ alt kadranda
lokalize olur. Perfore apandisitte karında aşırı hassasiyet, ağrı, defans ve rebund bulgusu,
yüksek ateş (39-41 0C) görülür. Lökosit sayısının 15000/ mm3’ün üzerine çıkar. Perforasyon
ve peritonit gelişme riski söz konusudur. Apandisitin perfore olması ile birlikte hastanın
ağrısında aniden azalma olması tipiktir. Ağızdan alım durdurularak, IV sıvı verilmeye
başlanır ve profilaktik antibiyotik tedavisi yapılır. Çocuk acilen ameliyata alınır. Perfore
apandisitte 7-10 gün süreyle üçlü antibiyotik tedavisi uygulanır.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden hangisi Gasto özofageal reflü oluşumunda etkili olan
faktörlerden değildir?
a)

Hiatus hernisi

b)

Gastrik distansiyon

c)

Genetik ve çevresel faktörler

d)

Mide boşalmasının hızlanması

e)

Öksürme nedeniyle abdominal basınç artışı

2)
Aşağıdakilerden hangisi invajinasyon nedeniyle hastaneye yatırılan bir
çocuğun hemşirelik bakımı ve takibine ilişkin yanlış bilgi içermektedir?
a)

Aldığı-çıkardığı takibi yapılır.

b)

Oral alım kesilir ve IV sıvı tedavisine başlanır.

c)

Peritonit ve perforasyon açısından yakın takip edilir.

d)

Kusma ve aspirasyon riskini ortadan kaldırmak için NG sonda takılır.

e)

Redüksiyonun başarılı olduğu hastalar 4 saat içinde taburculuğa hazırlanır.

3)
Aşağıdakilerden hangisi büyük diyafragmatik hernisi olan bir bebekte
görülebilecek belirti ve bulgularından değildir?
a)

Karında şişkinlik ve gerginlik

b)

Taşikardi, dispne, siyanoz,

c)

Pulmoner hipertansiyon

d)

Ağır derecede solunum sıkıntısı

e)

Barsak seslerinin torakstan duyulması
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4)

Aşağıda umblikal herniye ilişkin verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Genellikle 3 yaşına kadar kendiliğinden düzelir.

b)

Düşük doğum ağırlıklı bebeklerde ve prematürelerde daha sık görülür.

c)

Ameliyattan sonra bölgeye uygulanan bandaj 3 saat sonra çıkarılmalıdır.

d)

Raşitizm, doğumsal hipotroidi olan çocuklarda ve kızlarda daha fazla görülür.

e)

Ameliyattan sonra çocuğun 2 hafta yorucu aktiviteler ve spor yapmaması

istenir.
5)
Aşağıdakilerden hangisi akut apandisit tanısı alan bir çocuğun ameliyat öncesi
hemşirelik girişimlerinden değildir?
a)

Ağızdan sıvı alımını durdurulmalı

b)

Rahat ettiği pozisyonu alması sağlanmalı

c)

Çevresel uyaranlar minimuma indirilmeli

d)

Çocuk olabildiğince fazla mobilize edilmeli

e)

Perforasyon ve peritonit bulguları takip edilmeli

6)

İnvajinasyona özgü belirti ve bulguları yazınız?

7)
Hirschsprung hastalığında ameliyat
irigasyonun amacını ve nasıl yapıldığını açıklayınız.

öncesi

dönemde

yapılan kolonik

8)
Gastro özafageal reflüsü olan çocukların hangi pozisyonda yatırılması
gerektiğini açıklayınız?
9)
Hirschsprung tanısı ile izlenen bir çocukta enterokolit geliştiğini gösteren
bulgular nelerdir?
10)

Perfore apandisitte görülen beliti ve bulguları yazınız?

Cevaplar: 1) d 2) e 3) a 4) c 5) d
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14. ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAN PSİKOSOSYAL SORUNLAR,
ÇOCUK İSTİSMARI VE İHMALİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI



Bu bölüm, Doç. Dr. Duygu Gözen tarafından hazırlanmıştır.
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. ÇOCUKLARDA SIK KARŞILAN PSİKOSOSYAL SORUNLAR, ÇOCUK
İSTİSMARI VE İHMALİ VE HEMŞİRELİK BAKIMI
14.1. Çocuklarda Sık Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar
14.1.1. Yeme Bozuklukları
14.1.1.1. Anoreksiya Nervoza
14.1.1.2. Blumiya Nervoza
14.1.1.3. Anoreksiya ve Blumiya Nervozanın Karşılaştırılması
14.1.1.4. Yeme Bozukluklarının Etiyolojisi
14.1.1.5. Yeme Bozukluklarında Tedavi
14.1.1.6. Yeme Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı
14.1.2. Enürezis ve Enkoprezis
14.1.2.1. Enürezis
14.1.2.1.1. Tanımı
14.1.2.1.2. Sınıflandırması ve Çeşitleri
14.1.2.1.3. Nedenleri
14.1.2.1.4. Tedavi
14.1.2.2. Enkoprezis
14.1.2.2.1. Tanımı
14.1.2.2.2. Sınıflandırması ve Çeşitleri
14.1.2.2.3. Nedenleri
14.1.2.2.4. Tedavi
14.1.2.3. Enürezis ve Enkoprezisde Hemşirelik Bakımı
14.2. Çocuk İstismarı ve İhmali
14.2.1. Çocuk İstismarının Tanımı
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14.2.2. Çocuk İstismarının Nedenleri
14.2.3. Çocuk İstismarının Çeşitleri
14.2.3.1. Fiziksel İstismar
14.2.3.2. İhmal
14.2.3.3. Duygusal İstismar
14.3.3.4. Cinsel İstismar
14.2.4. Çocuk İstismarında Yaklaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çocuklarda sık karşılaşılan psikososyal sorunlar nelerdir? Düşününüz.

2)

Anoreksiya ve blumia nevroza arasındaki faklılıklar nelerdir? Tanımlayınız.

3)

Enürezis ve enkopreziste hemşirelik yaklaşımı nasıl olmalıdır? Düşününüz.

4)

İstismar ve istismar türleri nelerdir? Açıklayınız.

5)

İstismarı nasıl tanıyabiliriz? Düşününüz.

6)

İstismara uğramış bir çocuğa yaklaşımda dikkat edilecek özellikler nelerdir?

7)
nelerdir?

İstismara yaklaşımda çocuğu koruma altına alabilmek için bilmemiz gerekenler
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde edileceği
veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Anoreksia nevrozaBlumia nervoza

Anoreksia ve Blumia
Okuyarak/Araştırarak/
Nervoza arasındaki farkları
bilmek
Enürezis ya da enkoprezis
sorunu olan çocuklara
Okuyarak/ Uygulayarak
uygulanacak davranış tedavisi
yöntemlerini bilmek
Okuyarak/Araştırarak/
İstismar ve ihmali tanılama
uygulayarak
yöntemlerini bilmek

Enürezis ve
enkoprezis

İstismar ve ihmal

İstismar ve ihmal
İstismar ve İhmal

İstismara uğrayan çocuğu
fiziksel ve psikososyal
yönden değerlendirebilmek
İstismara uğrayan çocuğa
yaklaşımı bilmek

Okuyarak/ Uygulayarak
Okuyarak/ Uygulayarak
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Anahtar Kavramlar


Anoreksiya Nervoza



Blumiya Nervoza



Enürezis



Enkoprezis



İstismar



İhmal



Hemşirelik Bakımı
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Giriş
Çocuklarda psiko-sosyal gelişimin sağlıklı devam etmesi çocuğun potansiyel olarak
ulaşacağı büyümenin sağlanmasında beslenme gibi önemli bir yer tutmaktadır. Birçok
çalışmada psiko-sosyal gelişiminde sorunlar yaşanan çocukların boy uzamasında duraksama
ya da yavaşlama olabileceği bildirilmiştir.
Psikosoyal gelişimde çocuğun içinde bulunduğu çevrenin etkili rol oynadığı ve her bir
çocukluk evresinde sağlıklı psikososyal gelişimin bir sonraki evreye çocuğun hazır
oluşluğunu sağladığı vurgulanmaktadır. Pekçok kuramda psikososyal yönden olumlu
geçmeyen bir çocukluk evresinin, yetişkinlik dönemine kadar süren çeşitli psikolojik
sorunlara yol açtığı bildirilmektedir.
Bu bilgiler ışığında çocuğu bir bütün olarak hem fiziksel hem de psiko-sosyal yönden
değerlendirebilmek, erken dönemde sorunları belirlemek ve olumlu hemşirelik yaklaşımları
ile sağlıklı psiko-sosyal gelişimi sağlamak oldukça önemlidir.
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14.1. Çocuklarda Sık Karşılaşılan Psikososyal Sorunlar
Bu bölümde çocukluk yaşlarında sık olarak karşılaşılan bazı psiko-sosyal sorunlara, bu
sorunları tanılama, değerlendirme ve uygun yaklaşımları belirlemeye yönelik hemşirelik
uygulamalarına yer verilmiştir

14.1.1. Yeme Bozuklukları
Yeme bozuklukları, vücut ağırlığına ilişkin takıntı, vücut yapısı ile ilgili olumsuz
düşünceler ve bu düşüncelere bağlı duygulanım bozukluklarının olduğu; sıklıkla ergenlik
dönemdeki çocuklarda görülen bozukluklardır. Yeme bozukluğu olan hastalarda görülen iki
davranış şekli vardır. Yemek yememe ya da yemek yemeyi red etme veya yemek yedikten
sonra yediklerini vücudundan atmak amacıyla çeşitli yöntemleri uygulama yeme bozukluğu
olan hastalarda sık görülen davranışlardır.
Son yıllarda özellikle mükemmel vücut görünümünün moda olması ile görülme
sıklığında artış meydana gelmiştir. Tedavi güçlüğü nedeniyle sorun ortaya çıkmadan önlem
alınması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. Yeme bozukluklarının görülme sıklığı kadın
cinsiyette erkeklerden yaklaşık 10-20 kat daha fazladır. Ayrıca, sosyo-ekonomik olarak orta
ve üst düzey toplumlarda daha fazla, gelişmekte olan ülkelerde de son yıllarda arttığı
bildirilmektedir. Yeme bozukluklarının etiyolojisi incelendiğinde genetik, biyolojik,
psikolojik ve sosyal faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıktığı düşünülmekte, ancak hala
kesin etkili bir faktör üzerinde durulmamaktadır. Özellikle fiziksel görünümün önem
kazandığı bazı mesleklerde (manken, balerin, jimnastikçi, jokey vb) sıklıkla görülmesinin
yanı sıra, zayıf olma kavramının güzellik, moda, çekicilik simgesi olarak düşünülmesi
ergenlerin iç çatışmalarında artışa ve yeme bozukluğuna neden olmaktadır.
Son yirmi yılda sıklığı giderek artan yeme bozuklukları %90- 95 oranında kadınlarda
görülmektedir. Ancak erkeklerde de görülme sıklığında artış gözlemlendiği bildirilmektedir.
Hızlı sosyokültürel değişim gösteren ve yoğun iç göç yaşanan ülkemizde yeme bozuklukları
sıklığı riskinin artacağı düşünebilir. Türkiye’yi kapsayan epidemiyolojik araştırmalar
gerçekleştirilmemiştir, ancak daha çok başvuran hastalar üzerinde yürütülen bu çalışmalarda
yeme bozukluklarının yalnızca üst ve orta ekonomik gruplarda değil, tüm sosyoekonomik
gruplarda görülebildiği bildirilmektedir.

14.1.1.1. Anoreksiya Nervoza
Çoğunlukla adölesan dönemdeki kız çocuklarında görülen, psikolojik nedenlerden
kaynaklanan aşırı tartı kaybıyla karakterize yeme bozukluğudur. Hastalar kilo alma ve vücut
biçimlerinin bozulması konusunda yaşadıkları anksiyete nedeniyle, besin alımını ileri düzeyde
azaltır, fiziksel aktivitelerini aşırı arttırarak vücut ağırlıklarını kontrol altına almaya çalışırlar.
Yaşa ve boya uyan tartıları minimal düzeyin daha da altında olduğu halde kendilerini
kontrolde tutamama korkusuyla sürekli vücut ağırlıklarıyla ve şekliyle ilgilenirler. Bozukluk
%95 oranında kız çocuklarda ve genellikle 12-18 yaşlar arası adölesanlarda görülmektedir.
Hastalık bazen kişi açlıktan ölünceye dek devam edebilir.
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Anoreksiyalı hastalarda, kilo kaybının yanı sıra; başkalarına çok çeşitli yemekler
hazırlama, diğer insanların yanında yemek yemekten kaçınma, yiyeceklerin tadına gizlice
bakma, kendine ikram edilen yiyecekleri saklama gibi davranış ve tutumlar dikkat çekicidir.
Anoreksiyanın prognozu oldukça değişken olabilir. Uzun dönemde açlık, intihar ve elektrolit
düzensizliklerine bağlı olarak mortalite oranı %10-25 arasında değişmektedir. Hastaların
kalan ortalama %25’i kronik olarak yaşam boyu hastalığı taşımakta ve geri kalan ortalama
yarısı tamamen iyileşmektedir.
Anoreksiyada vücut ağırlığı çocuğun yaşına uyan normal ağırlıktan %15 ve daha fazla
düşüktür. Anoreksiyada vücut ağırlığı, yaşa ve boya uyan tartı minimum sınırının altında
olduğundan özellikle büyüme döneminde adolesanlarda büyüme geriliği şeklinde ortaya
çıkmaktadır. Kilo almaktan korkma, vücut imajını beğenmeme ve amenore belirtileri
gözlemlenmektedir. Açlığa bağlı oluşan komplikasyonların başında kaşeksi gelmektedir.
Vücuttaki yağ ve kas dokusunda azalma, psikoseksüel gelişimde gecikme, tiroid
fonksiyonlarında azalma, vücut ısısının korunmasında güçlük belirtileri dikkat çekmektedir.
Kalp dokusundaki azalma kardiyak areste neden olabilmektedir. Gastro intestinal
sistemin geç boşalması konstipasyon ve gaz şikayetlerine neden olmaktadır. Ciltte lanugo ve
ödem gözlemlenmektedir. Ayrıca zihinsel işlev bozuklukları, depresyon hali, lökopeni ve
osteoporozda anoreksiyaya bağlı oluşan komplikasyonlar arasında yer almaktadır. Çinko
eksikliğine bağlı garip tat alma durumu dikkat çekmektedir. Hastalığa, sık sık el yıkama gibi
kompulsif davranışlar, depresyon ve anksiyete bulguları eşlik edebilmektedir. Hasta aşırı
düzeyde zayıflamasına karşın kendini hala çok kilolu hisseder, beden imajında bozukluk
meydana gelmiştir.
Tanı Kriterleri:

Boya göre ideal vücut ağırlığının %85’in altında olması, ya da beden
ağırlığının beklenilenin en az %15 altında olması

Beden kitle oranının 17,5’in altında olması, hasta ergenlik öncesi dönemde ise
büyüme döneminde beklenen kiloya ulaşamaması,

korkma,


Düşük kilolu olmasına rağmen şişmanlamaktan veya kilo almaktan aşırı

Hastanın kendisi için düşük bir beden ağırlığı eşiği saptaması,


Kendi vücut ağırlığının uygun değerlendirmemesi, düşük vücut ağırlığı
olduğunu kabul etmemesi,

Kadınlarda amenore (birbirini takip eden en az 3 menstrüal siklusun
olmaması), erkeklerde cinsel ilgi ve güç kaybı,


Büyüme hormonu ve kortizol düzeyinde yükselme,
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Tiroid hormonu metabolizmasında değişiklikler,



İnsülin salınımında anormallikler,


Hastalığın başlangıcı ergenlikten önce ise ergenlik dönemine ait gelişim
geriliği (büyümenin durması, kızlarda meme gelişiminin olmaması vb)dir.

14.1.1.2. Blumiya Nervoza
Kızlarda erkeklerden on kat daha fazla görülen, oburluk krizlerinin ardından kilo
almayı engelleyici davranışlarla karakterize psikolojik kökenli yeme bozukluğudur. Adölesan
ve genç yetişkin kadınlarda sıklık %1-3 rasında değişmektedir. Yaş ve cinslere göre görülme
sıklığı anoreksiya nervozaya benzemekle birlikte başlangıç yaşı anoreksiya nervozadan daha
geçtir. Anoreksiya nervozaya benzer şekilde vücut ağırlığı, fiziksel güzellik ya da çirkinlikle
aşırı uğraş verme söz konusudur. Blumiya Nevroza tanısında üç ay süresince haftada en az iki
defa yeme atağının ve ardından kusma ataklarının olması kriter olarak belirtilmektedir. Kişi
önce kendini tıkayana kadar yemek yer, bunun ardından da uygun olmayan bazı yöntemlerle
kendini kusturmaya çalışır. Aşırı kusma ve dehidratasyon bağlı olarak sıvı-elektrolit
dengesizliği olabilir.
Blumiyada komplikasyonlar genellikle kusmalar nedeniyle oluşan iritasyon sonucu
ortaya çıkmaktadır. Dişlerin oklüzal yüzeylerinde erozyonlar, gingivitis, diş köklerinde
granülomlar, tükrük bezi enfeksiyonları, tükrük kanallarında tıkanıklıklar, özofajit, metabolik
alkoloz, mide dilatasyonu, epileptik nöbetler, tetani, kalp ritim bozukluğu, kaslarda
güçsüzlük, serum potasyum azalması ve kardiyak arrest meydana gelebilmektedir.
Tanı Kriterleri


Yemeyi durduramama, nasıl veya ne kadar yediğini kontrol altına alamama,



Kısa sürede büyük miktarlarda tıkınma,



Tekrarlayan uygunsuz davranışlar ile kilo almayı engellemeye çalışma,



Yeme periyodlarından sonra kendini eleştirme ve depresif duyglanım,


Kilo almamak için laksatif, diüretik, müshil ilaçları, iştah baskılayan ilaçlar ya
da tiroid preparatlarının kullanımı, lavman uygulama ve kendini kusturma,

3 ay süresince bir haftada en az iki kez oburluk ve ardından uygunsuz şekilde
yediklerini vücudundan uzaklaştırmaya yönelik davranışları tekrarlama,


El üzerinde kendini kusturmaya bağlı tahriş, kızarıklık, soyulma,



Dişlerde, boğaz ve ağız içinde kusmaya bağlı iritasyon bulguları,



Vücut şeklinden ve ağırlığından hoşnut olmamadır.
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14.1.1.3. Anoreksiya ve Blumiya Nervozanın Karşılaştırılması
Anoreksiya nervoza ve bulimiya nevroza sıklıkla görülen yeme bozuklukları arasında
yer almaktadır. İkisi arasındaki belirgin fark ise; genellikle Anoreksiyalı çocuklar normal
vücut ağırlığının altında oldukları halde kendilerini halen şişman algılamaları ve yemeyi red
etmeleri, Blumiyası olan çocukların ise yemek yeme krizlerinin ardından besinleri
vücutlarından uzaklaştırarak zayıflamaya çalışmalarıdır. Blumiada vücut ağırlığı normal ya da
normale yakındır.
Anoreksiya Nervoza










Gıda almaktan kaçınılır.
Hasta içe dönüktür.
Sosyal ilişkileri zayıftır.
Aile öyküsünde Anoreksiya vardır.
Dişilik rolünü reddeder.
Suçluluk, utanma duyguları yoktur.
Hastalığı inkar eder.
Sıkı kilo kontrolünü sürdürür.
Belirgin kilo kaybı vardır.
(Normal kilonun %20-25 altı)

Bulimiya Nervoza










Gıda alınır, alındıktan sonra çıkarılır.
Hasta dışa dönüktür.
Sosyal ilişkileri güçlüdür.
Aile öyküsünde depresyon vardır.
Dişilik rolünü benimser.
Suçluluk, utanma duyguları yoktur.
Hastalığı kabul eder.
Kilo kontrolü gevşektir.
Kilo kaybı daha azdır.
(%5-15 arasında)

14.1.1.4. Yeme Bozukluklarının Etiyolojisi
Yeme bozukluklarının etiyolojisi tam olarak tanımlanamamıştır. Literatürde
etiyolojiye yönelik çok farklı görüşler yer almaktadır.
Ergelik dönemindeki değişimlerin etkisi
Yeme bozukluklarının görülme sıklığı ergenlik döneminde artış göstermektedir.
Ergenlikte bedensel değişimler çok hızlı yaşanmaktadır. Hem kendi kimliğine, hem de
değişen bedenine onay aramakta olan ergenin çevresinden gelecek eleştiriler onun duyarlı
olduğu bedeniyle ilgili aşırı uğraşı vermesine ve vücudunda değişim sağlayacak sağlıksız
uygulamalar gerçekleştirmesine neden olabilir. Genellikle masum bir diyetle başlayan yeme
bozuklukları ilerleyen zaman içinde katı diyetlere ve uygunsuz şekilde yiyecekleri
vücudundan uzaklaştırma davranışlarına dönüşebilmektedir.
Toplumsal değişimlerin etkisi
Güncel medya ile tüm insanların yakından takip ettiği mankenlerin beden ölçülerinin
giderek küçülmesi anorektik görünümde mankenlerin sık sık podyumlarda izlenmesine yol
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açmaktadır. Genç kızlar ince beden imgesinin baskısı altında kalmaktadır. Ayrıca toplumsal
ve ekonomik değişimlerin getirdiği fast food, TV izleme sırasında atıştırmalık yiyecekler,
pratik yemekler, kadınların çalışması nedeniyle hızla hazırlanan, kolayca yenebilen, çokça
tüketilen, bol kalorili gıdaların tüketiminde artışa neden olmuştur. Hızlı gıda tüketimi bulimik
ataklar olarak gözlenen, tıkınırcasına yemek yeme ataklarına ortam hazırlamaktadır.
Aile yapısındaki değişimler
Gençler, ailelerinden otonomilerine saygı duyulmasını beklemektedir. Ancak gencin
otonomisine müdahalenin çok olduğu ailelerin bireyleşme mücadelesi vermekte olan
çocukları, bağımlı olduğu aileden kopmakta zorlanmakta, kontrol edemediği aile ilişkilerinin
kontrolünü ailesinin ona bıraktığı tek alan olan bedenine şiddet olarak yöneltmelerine neden
olmaktadır. Genellikle babanın pasif, annenin baskın ve çocuğun bağımlı olduğu aile tipinde
yeme bozuklukları daha sık görülmektedir. Anne babanın çocuktan mükemmel olmasını
beklemesi, sevgi bekleyen çocuğun kendi standartlarını zorlayarak daha iyi davranış
göstermeye çalışması, onaylanma, sevilme ve fark edilmeyi beklerken aşırı eleştirilere maruz
kalması, ailesinin olumsuz eleştirileriyle karşılaşması çocukta obsesif duygularda artışa neden
olacaktır. Çocukta anne babaya karşı karşıtlık duyguları gelişecek ve kendini çaresiz
hissedecektir. Ergende oluşan yeme bozukluğu davranışları ergenin isyan etmesi sonucu
kontrolü ele geçirmek için yaptığı davranışlardır. Çocuk kontrolü kaybetmeye ilişkin
stesörlerle karşılaştığında hastalığa bağlı davranış bozuklukları da artacaktır.
Ailevi genetik faktörler
Anoreksiya Nervozalı hastaların kız kardeşlerinde %6,6 oranında Anoreksiya Nervoza
gelişme eğilimi olduğu, çift yumurta ikizlerinde %0 iken, tek yumurta ikizlerinde bu oranın
%66 ya çıktığı bildirilmektedir.
Psikodinamik faktörler
Erken çocukluk dönemlerinde güven, otonomi bireyselleşme–ayrışma sürecinin
gelişiminin tamamlanamaması, bireyin bağımlı pozisyonda kalması ve bunun sonucunda ego
gelişiminin sağlanamaması gibi psikodinamik faktörler yeme bozukluklarına neden
olabilmektedir. Anoreksiya Nervoza hastalarında %68 oranında majör depresyon, %65
oranında anksiyete bozukluğu, %34 oranında sosyal fobi saptandığı bildirilmektedir.
Bulimiya Nervoza hastalarının ise %36-70 oranında majör depresif bozukluk, %18-32
oranında madde kullanımı olduğu ifade edilmektedir.
Biyolojik kuram
Hipotalamusta nöroendokrin bozulmalar, normalde hipotalamus tarafından düzenlenen
kimyasal, hormonal işlevlerin bozulması sonucu ortaya çıkan yeme davranışlarına ilişkin
farklı semptomlara neden olmaktadır. Birçok hastada kilo kaybı oluşmadan önce amenore
gelişmesi ve beden ağırlığı normale döndükten sonra da menstüel siklusun bir süre normale
dönmemesi hipotalamik işlev bozukluğunu destekleyen bir bulgudur. Depresif özellik
gösteren yeme bozukluğu olan hastaların melatonin düzeylerinin, depresif özellik
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göstermeyen yeme bozukluğu olan hastalardan daha düşük olduğu bildirilmektedir. Travma
ve stres ile yeme bozukluklarına ait belirtiler arasında neden-sonuç ilişki olduğu
düşünülmektedir.

14.1.1.5. Yeme Bozukluklarında Tedavi
Yeme bozukluklarının tedavisi çok yönlü yaklaşım ve ekip çalışması gerektirmektedir.
Tıbbi destek, psikolojik eğitim ve destek, bireysel psikoterapi, aile terapileri, grup terapisi gibi
yaklaşımlardan oluşan tedavi süreci hasta, aile ve profesyonel sağlık ekibi tarafından
yürütülmelidir. Tedavide primer amaç hastanın yaşamını tehdit eden kilo kaybının yerine
konmasıdır. Bunu takiben hastanın vücut ağırlığıyla uğraşısının azaltılması ve kendine
güveninin oluşturulması gerekmektedir. Tedavinin son aşamasında fiziksel ve psikiyatrik
komplikasyonların (sıvı elektrolit dengesizliği, dehidratasyon, protein eksikliği, hipokalemi)
düzeltilmesi amacı yer almalıdır. Hastanın sıvı elektrolit dengesinin sağlanması, kilo alımının
ve beslenmesinin desteklenmesi tedavide önemli bir yer tutmaktadır. Bilişsel ve davranışsal
yönden de hasta ve ailesinin desteklenerek, hastanın yeme alışkanlıkları gözlenmelidir.
Anoreksiya Nervozada Yatarak Tedavi Endikasyonları

Son 3 ayda %30’dan fazla kilo kaybı ya da yaş, cinsiyet ve boya göre
ortalamanın %30’undan daha düşük beden ağırlığının olması,


Hızlı kilo kaybı (haftada 2 kg ve üzerinde birkaç hafta süren kilo kaybı),


Yaşamı tehdit eden fizik komplikasyonlar (hipokalemi, aitmi, anemi, ödem,
kaşeksi, ösofajit, gastrit vb),


Suisid riskinin olduğu depresyonun eşlik etmesi,


Ayaktan tedaviye yanıt vermeyen diyet, tıkınma- çıkarma ve egzersiz
davranışları,


Ayaktan beden ağırlığı kontrolünün sürdürülememesi,



Sosyal koşulların ayaktan takip için uygun olmaması,



Aile ya da eşten ayrılma gereksinimi,



Ayırıcı tanının karmaşık olması gibi diğer nedenlerdir.

14.1.1.6. Yeme Bozukluklarında Hemşirelik Bakımı

Gencin ve ailesinin öyküsü, günlük beslenme durumunu, besin miktarını ve
vücut ağırlığında meydana gelen dalgalanmaları kapsayacak nitelikte olmalıdır,
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Uygun olmayan yeme davranışları ve dışkılama hakkında bilgi verecek
abdominal ağrı ve distansiyon gibi gastrointestinal sisteme ilişkin bulgular
değerlendirilmelidir,

Beden yapısı ve ağırlığına uygun şekilde beslenmesinin sağlanması için hekim
ve diyetisyenle işbirliği yapılmalı ve yemek listesinin hazırlanmalıdır,


Ağızdan alamayan çocuklarda nazogastrik sonda ile beslenme sağlanır,


Nazogastrik sondayla beslenen gencin bu beslenme şekline uyumu sağlanır,
ağızdan beslenmeye başladığında aşırı kilo alma korkusu ele alınır, duygusal sorunlar varsa
çözümlenmeye çalışılır,


Diyeti kalori ve elektrolit kayıpları doğrultusunda düzenlenmelidir,


Hastanede kaldığı süre içinde hastanın yedikleri hasta yiyecek günlüğü
tutularak kaydedilir,

Yemek sonrası dönemlerde en az 1 saat süreyle çocuğun gözlenmesi
gerekmektedir, bu dönemde genç aldıklarını kusma yoluyla çıkartabilir,

Alınan ve çıkartılan takibinin yakından yapılması ve kaydedilmesi hastanın
güvenliğini sağlamak ve hemşirelik bakım planını oluşturmak açısından önemlidir,

Aynı tartı kullanılarak günlük tartı değişiklikleri izlenir, gerekli tedavi
düzenlemesi tartı sonuçları doğrultusunda belirlenir,

Tedavi protokolü belirlenmeden önce hastayla yemek konusunda
tartışılmamalıdır, yanlış yaklaşımlar hastanın uygun olmayan yeme davranışlarının daha fazla
yoğunlaşmasına neden olur,

Aldığı çıkarttığı sıvı takibi yapılır ve günlük alması gereken sıvının 2000-3000
cc olması gerektiği anlatılır,

Laboratuar bulguları sıvı-elekrolit değişiklikleri açısından değerlendirilmelidir,
bu değişiklikler aynı zamanda laksatif ve diüretik alımı konusunda da bilgi verecektir,

Potasyum seviyesinde değişiklik meydana geldiğinde kardiyak açıdan
değerlendirme yapılmalı, gerekirse moniterize edilmelidir,

edilmelidir,


Ösofagial tahriş ve ösofajit mukozal iyileşmeyi hızlandırmak için tedavi

Antidepresanların düzenli kullanımı sağlanmalıdır,


Deri turgoru ve derinin durumu hastanın hidrasyonuyla ilgili bilgi verdiğinden
deriyle ilgili değişiklikler izlenir,
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Gencin derisi kuruysa sıcak su ve sabun deriyi daha da kurutacağından çok sık
banyo yapmaması ve banyo sonrası nemlendirici losyonlar kullanası sağlanır,

Kusmaya bağlı ortaya çıkabilecek diş minelerinde aşınma ve hassasiyet
açısından mukoz membran değerlendirilmelidir,

Ağız ve mukoz membran yakından gözlenir, kuru ve açık renkli membran
malnütrisyon ya da dehidratasyonda gözlenir, sık ağız bakımı yapması sağlanır,

Belirlenmiş olan davranış değiştirmeye yönelik programın ayrıntıları
adölesanla konuşulur ve açıklanır,

Kararlaştırılan davranış değişikliklerine uyma ve uymama durumunda
sonuçların neler olabileceği gence açıklanır,


Yiyecek ve yeme davranışı yerine duygusal gereksinimlere yönelik destek

olunur,

Yemek süresince gençle birlikte olunarak hem destek olunur hem de yediği
miktar gözlemlenir,

Yemek yeme süresi 30 dakika olarak sınırlandırılır, zaman kısıtlaması
olmadığında yemek süresindeki uzama gencin dikkatini yemekler üzerine odaklamasına
neden olacaktır,


Çocuk ve ailesine beslenme konusunda eğitim verilir,


Bağımlı olduğu dönemde gence destek olunarak yavaş yavaş özbakımının
sorumluluğunu alması sağlanır, bu sorumluluğu aldığında olumlu geribildirimde bulunulur,


Çocuğun benlik saygısını arttırmada destek olunur,


Gence verilen sözler tutulur, kabullenici, dürüst bir yaklaşımla güvenilir bir
hemşire hasta ilişkisi kurulmalıdır,

Gencin aile yapısı, aile içindeki rolü izlenir, rolüne ilişkin duygularını ifade
etmesi sağlanır,


İhtiyacı olduğunda yanında olacak sağlık profesyonellerinin olduğu güveni



Anksiyetesini arttıran durumları tanımasında gence yardım edilir,

verilir,


Duygusal sorunlarıyla anksiyetesi arasındaki ilişkiyi fark etmesi ve uygun
olmayan tepkilerini ortadan kaldırması sağlanır,
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Gencin geçmişte benzer sorunlarla baş etme yolları birlikte gözden geçirilir,
başarıya ulaşıp ulaşmadığını ve bu baş etme yollarının ileride işe yarayıp yaramayacağını
belirlemesine yardım edilir,


Gencin çevresindeki uyaranlar azaltılır, sakin bir ortam hazırlanır,


Gence anksiyetesini kontrol altına alabileceği faaliyetler (yüzme, koşma,
egzersiz, gevşeme teknikleri) öğretilir,

Gencin sahip olduğu olumlu özelliklerini ve güçlerini tanıması böylece kendine
eğer vermesi sağlanır,


Genç, yaşamını etkileyebilecek bağımsız kararlar alabilmesi için desteklenir,


Beden imajı ve yiyeceklere karşı tutumu ile ilgili gerçekçi düşünceler
geliştirmesine yardımcı olunur,


Beden imajına yönelik sağlıksız düşüncelerini fark etmesine yardımcı olunur,


Uygunsuz yeme davranışının yaşamını tehlikeye sokabileceği bilincini
kazanması bu duygularını kontrol etmesini kolaylaştırır,


Mükemmeliyetçiliğin gerçek dışı bir hedef olduğu tartışılır,


Kendisiyle ilgili olumlu duygular hissetmesi, kendine ait olumlu özellikleri
tanıması sağlanır, böylece gerçekçi olmayan hedeflere ulaşmaya çalışmayacaktır,


Öfkesini uygun şekilde bastırması için yardım edilir, bu konuda rol model

olunur,

Yeme bozukluğu olan gençler ve aileleri bireysel ve grup tedavileri için
cesaretlendirilmeli ve yönlendirilmelidir,

Anemi, hipotansiyon, disritmi ve amenore gibi potansiyel komplikasyonlar
açısından genç izlenir ve bu sorunlarla karşılaşılması durumunda hekimle işbirliği
yapılmalıdır.

14.1.2. Enürezis ve Enkoprezis
Enürezis ve enkoprezis çocuklarda en sık görülen dışa atım bozuklukları arasında yer
almaktadır. Her iki sorunun tanımı farklı sınıflandırma sistemlerine göre değişiklik gösterse
de ortak noktaları idrar ya da dışkının uygun olmayan ortamlarda kaçırılmasıdır.
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14.1.2.1. Enürezis
14.1.2.1.1. Tanımı
M.Ö. 1550 yılından beri literatürde yeri olan Enürezis sözcüğü, Yunanca’da yatak
ıslatma anlamına gelen “Enoureia’’ sözcüğünden gelir. Enürezis, idrarını tutabilme yaşına
ulaşan çocukta haftada en az iki kez tekrarlayan idrar kaçırma ya da yatağını ıslatma durumu
olarak tanımlanır. Uluslararası Çocuk İnkontinans Derneği (ICCS) enürezisi 5 yaş üzeri
çocuklarda sosyal olarak uygunsuz yer ve zamanda idrar yapma olarak tanımlamıştır.
DSM IV (The Diagnostic snd Statistical Manual of Mental Disorders) tanı sistemine
göre;

5 yaşından büyük çocukların tekrarlayıcı nitelikte gece yatağına (enürezis
nokturna) ya da gündüz elbiselerine (enürezis diurna) idrar kaçırması,


Bu davranışın 3 ay boyunca en az haftada 2 kez ortaya çıkması,



Okul ya da sosyal yaşantısı ile ilgili sıkıntı oluşturması,



Bu durumun tıbbi bir hastalığa bağlı olmaması şeklinde tanımlanır.

14.1.2.1.2. Sınıflandırması ve Çeşitleri
Enürezis sınıflandırmasında iki yaklaşımdan söz edilmektedir. Enürezisin başlama
şekline göre sınıflandırıldığında, primer ve sekonder enürezis olarak ikiye ayrılır. Primer
enüreziste çocukta idrar tutma süreci gelişmemiştir. Enürezis olgularının %80’ini primer
enürezis oluşturur. Bu grupta daha çok genetik yatkınlık, biyolojik ve gelişimsel etkenler
sorumlu tutulur. Sekonder enüreziste çocuk en az altı ay-bir yıl kadar idrarını tutmayı
başarmış bu başarılı dönemin ardından tekrar idrar kaçırmaya başlamıştır. Yani çocuk belli bir
süre kuru kalmıştır. Fakat aniden çocuk sanki hiç mesane eğitimi almamış gibi ve kontrolü
olmamış gibi istem dışı idrarını yapmaya başlamıştır. Tüm enürezis vakalarının %20’sini
sekonder enürezis oluşturur. Sekonder enürezis tipik olarak; yeni kardeşin doğumu, yeni eve
taşınma gibi ruhsal gerginlik durumlarında ortaya çıkar ve çocuk bir süre için olgunlaşmamış
bebeklik davranışlarına geri dönüş yapar.
Uyku ile enürezis ilişkisine dayanan sınıflandırmada; beş yaş üzerinde herhangi
organik bir patoloji olmasızın gece ya da gündüz uyku sırasında idrar kaçırma noktürnal;
sadece uyku değil uyanıkken de idrar kaçırma diürnal enürezis olarak adlandırılır. Noktürnal
enüreziste uyku sırasında altı ay boyunca en az ayda bir ve daha fazla sayıda idrar kaçırma
söz konusudur.

14.1.2.1.3. Nedenleri
Enürezise neden olan başlıca faktörler; gelişimsel gecikme, genetik yatkınlık, ağır
uyku, nöromotor gelişimde gecikme, mesane kapasitesinin az olması, üriner sistem
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malformasyonları, idrar yolu enfeksiyonları, gece antidiüretik hormon salınımında yetersizlik,
kötü tuvalet eğitimi ve psikojenik faktörlerdir. Kalıtımın %75 oranında etkisi olduğu
bildirilmektedir. Nöromüsküler gelişmede gecikme, duygusal sorunlar, baskıcı tuvalet eğitimi,
ikizlik, yeni bir kardeş neden olabilmektedir. Sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan ailelerin
çocuklarında ve cinsiyet olarak erkek çocuklarda daha fazla görülmektedir.

14.1.2.1.4. Tedavi
Enürezis tedavisi davranışsal ve medikal yöntemler olarak iki temel yaklaşımla tedavi
edilmektedir. Genellikle davranışsal tedavi yöntemleri çocuğun kendi kontrolüyle başarı elde
etmesi yaklaşımına dayandığından ve yan etkisi olmadığından daha sık tercih edilmektedir.
Davranışsal tedaviler uzun sürede başarıya ulaşmakla birlikte %75 oranında başarı
sağlanabilmektedir; motivasyon tedavisi, ödül-ceza yöntemi, mesane eğitimi, tuvalete
kaldırma, uyku öncesi sıvı kısıtlaması ve alarm yöntemi sık kulllanılan davranışsal
yöntemlerdendir. Davranışsal tedavi yöntemlerinde başarı elde edilemezse tedavi medikal
yöntemler eklenerek desteklenmektedir. Bazı çocuklarda sadece günlük yaşam aktiviteleri
kapsamında alışkanlıkların düzenlenmesiyle enürezsi düzelebilmektedir.
Davranışsal Tedavi Yöntemleri
Motivasyon tedavisi yöntemi: Çocuğa kuru kalktığı günlerde ödül verilmesi ve
otokontrolünü sağlamada sorumluluk verilmesi esasına dayanır. Tedavinin amacı; çocuk ve
ailenin iletişimini olumlu duruma getirmek, duygusal yönden çocuğu desteklemektir. Çocuğa
her sabah kalktığında altına kaçırma durumunu kaydetme sorumluluğu verilir. Çocuğun
yaşına ve ilgisine göre hazırlanan takvim ya da karton üzerinde ıslak kalktığı günleri yağmur,
kuru kalktığı günleri güneş şekli ile kaydedebilir ya da etiket yapıştırabilme olanağı
verilmektedir.
Ödül-ceza yöntemi: Küçük ödüller ve cezalar idrarını tutabilme becerisine göre
verildiğinde çocukta motivasyon yaratabilecektir. Ödül ve cezanın küçük olması stresi
azaltacaktır.
Mesane eğitimi yöntemi: Çocuğun uyanık olduğu gündüz saatlerinde idrarını
mümkün olduğunca tutarak sıkışma hissini elinden geldiğindce uzatıp mesane kapasitesini
genişletmesi esasına dayanır. İdrar akımının istemli durdurulması egzersizleri de ek olarak
çocuk tuvaletini yaparken kullanılmaktadır.
Tuvalete kaldırma ve uyku öncesi sıvı kısıtlaması yöntemi: İdrar kaçırma zamanı
gece uykuya yatıldıktan sonraki ilk saatlerde sıktır. Aileye gece çocuklarını tuvalete
kaldırmaları önerilir. Akşam çocuk yatmadan önce sıvı alımı kısıtlanır, ancak sıvı
kısıtlamasının tek başına enürezisi düzeltmede etkisi yoktur. Mutlaka çocuk uyanık ve bilinçli
olarak tuvalete götürülmelidir.
Alarm yöntemi: Çocuğun idrarını yapma anında uyanması için yatak ya da iç
çamaşırına konulan alarmın ıslandığı anda çalması sonucu kalkıp tuvalete gitmesinin
sağlanmasıdır. Bu yöntemin başarısı yaklaşık 4-6 ayda %60 ile %85 arasında değişmektedir.
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Medikal Tedavi Yöntemleri
Trisiklik antidepresanlar, desmopressin ve antikolinerjik ilaçlar enürezis tedavisinde
kullanılan primer ilaçlardır. Ancak toksik etkileri nedeniyle altı yaşından küçük çocuklarda
ilaç tedavisi önerilmez.

14.1.2.2. Enkoprezis
14.1.2.2.1. Tanımı
Organik bir neden olmaksızın çocuğun 3-4 yaştan sonra dışkısını kontrol edememesi
sonucu altını kirletmesine enkoprezis denir. Enkoprezis tanısı konması için 4 yaşından büyük
çocuğun uygunsuz yerlerde, tekrarlayıcı nitelikte dışkı kaçırması ve bu davranışın en az 3 ay
süre ile ayda en az bir kez ortaya çıkması gerekir. Enürezisten daha seyrek görülür. Çevrenin
baskısına tepki olarak toplumun kabul etmediği yer ve zamanda çocuk dışkısını yapar. Çok
ciddi duygusal sorunların bereberinde görülürken, enürezis de eşlik edebilir.

14.1.2.2.2. Sınıflandırması ve Çeşitleri
Enkoprezis çocuk tam bir tuvalet eğitimi almadan ortaya çıktı ise primer enkoprezis
olarak isimlendirilir. 4 yaş altı kötü davranılan, baskılı tuvalet eğitimi yapılan, ihmal edilen,
zeka geriliği olan çocuklarda genellikle ailevi nedenlere bağlı meydana gelir. Çocuk tuvalet
eğitimini aldıktan sonra başladıysa sekonder enkoprezis denir. Enkoprezis 4-8 yaş arasında,
daha çok gündüzleri, sıklıkla enürezisle birlikte oluşur. Laktoz intoleransı, tiroid hastalıkları,
hiperkalsemi gibi medikal nedenlerden kaynaklanıyorsa fonksiyonel enkoprezis olarak
tanımlanır. Ayrıca enkoprezis dışkının uzun süre tutularak kabızlık sonrası barsakların ani
boşalması ile ya da kabızlık olmaksızın dışkının kaçırılması ile görülebilir.

14.1.2.2.3. Nedenleri
Enkoprezisin görülmesinde biyolojik ve psikolojik faktörler rol oynamaktadır.
Çocukta barsak bozukluğu, kronik kabızlık, psikojenik megakolon, anal kas dokusu
halkasının yeterince kontrol edilememesi, anal anomaliler, hemoroid, anal fissür, nörolojik,
bilişsel ve fiziksel gelişme gerilikleri enkoprezisin ortaya çıkmasında etkili biyolojik
faktörlerdir. Enkoprezisin ortaya çıkmasında etkili olan psikolojik faktörler şu şekilde
sıralanabilir;

Yeni kardeş doğumu, anneden ayrılık, hastaneye yatma, ihmal edilme gibi
çocuğu tedirgin edici durumların varlığı,

Tuvalet eğitiminin aşırı zorlamalarla cezalandırıcı bir şekilde çok erken yaşta
gerçekleşmesi,


Annenin aşırı titizlik, temizlik takıntıları,



Annenin aşırı kuralcı, otoriter, baskıcı, cezalandırıcı tutumları,
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Tuvalet ve tuvalete gitme ile ilgili korkular,


Aile içi ilişkilerde bozukluklar, çocuk ve aileyi etkileyen önemli değişiklikler
gibi stresörlerin varlığı.

14.1.2.2.4. Tedavi
Tedavi nedene yönelik olmalıdır. Tedavide tıbbi, psikanalitik ve davranışsal tedavileri
kapsayan 3 temel yaklaşım benimsenmektedir. Tıbbi tedavide; uygun bir diyetle birlikte dışkı
kontörlü için lavman, laksatif ve fitil kullanılarak doğrudan fiziksel kontrol sağlanmaya
çalışılır. Psikanalitik görüşe göre enkoprezis iç çatışmaların bir belirtisidir. Doğrudan tedavide
çocuğa yönelik; oyun terapisi, psikoterapi, grup terapisi uygulanırken dolaylı tedavide aile
terapisi, öğretmenle görüşme gibi yöntemler önerilmektedir. Davranışsal tedavide ise doğru
bir tuvalet alışkanlığının sağlanması ve sürdürülmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda
tedavide şu yaklaşımlar benimsenebilir;


Kabızlığı engelleyecek uygun diyetin düzenlenmesi,


Barsak hareketleri sırasında ağrıyı azaltmak ve dışkıyı yumuşatmak için 2-3 ay
süre ile günde 1-6 kaşık mineral yağların verilmesi,

Çocuğa günde iki kere, aynı zaman diliminde barsak boşaltımı alışkanlığının
kazandırılması,


Çocuğun sabah okula gitmeden önce barsaklarını boşaltmasının sağlanması,



Çocuğa tuvalette yeterli oturma zamanı verilmesi,


Ebeveynlere çocuğun enkoprezis nedeni ile cezalandırılmaması gerekliliğinin
vurgulanması,

Olası kazalara yönelik önlemlerin alınması (iç çamaşırı seçimi, ev dışına
çıkıldığında yanında yedek kıyafet bulundurma gibi),


Enkoprezis yaşanmadığında çocuğun övülerek ödüllendirilmesi.

14.1.2.3. Enürezis ve Enkoprezisde Hemşirelik Bakımı
Primer sağlık hizmeti veren hemşireler, enürezis ve enkoprezis sorunu olan çocukların
evlerine, okula, aileye ulaşma ve aile-çocuk arasındaki ilişkiye dayanan programları
yürütmede önemli rol oynarlar. Hemşireler aynı zamanda ailenin sosyo-ekonomik ve kültürel
durumunu, stres kaynaklarını, enürezis ve enkoprezise neden olabilecek faktörleri, destek
sistemleri ve gereksinimlerini değerlendirebilmek açısından ailelere daha yakın olan sağlık
ekibi üyeleridir. Gerek davranışsal, gerekse farmakolojik yöntemlerin tercih edilmesi
durumunda tedavi sürecinde hemşirenin aileye yol göstermesi ve doğru eğitim yaklaşımı
önemlidir. Özellikle davranışsal yöntemlerin nasıl kullanılacağının aileye öğretilmesi, çocuk
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ve aileyle işbirliğinde hemşireetkili rol oynar. Tedavinin tutarlı sürdürülmesi, ailenin sabırlı
davranabilmesi ve sadece çocuk değil tüm aile bireylerinin konu hakkında eğitilmesi,
tedavinin başarısını olumlu etkileyecektir.

14.2. Çocuk İstismarı ve İhmali
Ülkemizde çocuk istismarı ve ihmali son yıllarda sık karşılaşılan sorunlar arasında yer
almış ve konuya ilişkin multidisipliner ekip anlayışının önemi vurgulanmıştır. İstismar çocuk
üzerinde erişkinliğe kadar uzanan olumsuz etkiler bıraktığından, önlenmesinde sağlık ekibi
üyelerine büyük roller düşmektedir.

14.2.1. Çocuk İstismarının Tanımı
Çocuk istismarı, “bir erişkin ya da yaşça daha büyük çocuk tarafından çocuğa
yöneltilen zarar verici, kaza dışı ve önlenebilir davranışlardır”. Diğer bir tanıma göre istismar
“çocuklarla anne-babaları ve/veya diğer bireyler arasında, çocukların bedensel, duygusal,
zihinsel veya sosyal girişimlerini olumsuz etkileyen kasıtlı bir etkileşim ya da etkileşim
eksikliği” olarak belirtilmiştir. Genel anlamda bakıldığında istismar çocuğun sağlığını,
fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen, yetişkin, toplum veya ülke
tarafından bilerek ya da bilmeyerek yapılan davranışlardır. Son 20 yılda giderek artan tıbbi ve
sosyal bir sorun olarak kabul edilen istismar çocukta fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilere
neden olur. En sık 0-3 yaşta görülen istismar vakalarının yarısı yaşamın ilk yılında meydana
gelmektedir. Korumaya alınmayan ya da tanı konulamayan istismara uğramış çocukların
yarısının tekrar istismara maruz kaldığı ve bunların %5-10’unun taciz nedeniyle yaşamını
kaybettiği bildirilmektedir.

14.2.2. Çocuk İstismarının Nedenleri
Çocuk istismarının gerçekleşmesinde birçok faktör etkilidir. Bu faktörler; aile ve
ebeveyne ilişkin, çocukla ilişkili, toplumsal ve sosyal etkenler olmak üzere grupladırılabilir.
Aile ve ebeveyne ilişkin etkenler;


Genç yaşta evlenen anne-baba



Evlilik sorunları,



Evlenmeden önce hamile kalınan çocuk,



İstenmeyen gebelik,



Kendi ailesinden istismar ve ihmal görmüş anne-baba,



Sosyal destek sisteminden yoksun izole hayat süren anne-baba,



Katı disiplin uygulayan aileler,
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Aile içi şiddet ve istismar varlığı,



Üvey anne-baba,



Düşük sosyoekonomik düzey,



Eğitim eksikliği,



Alkol ve madde bağımlısı anne-babalar,



Fiziksel ve ruhsal hastalıklar,



Zor bir çocukları olduğunu düşünen aileler.

Çocukla ilişkili etkenler;


Deformiteli ve engelli çocuklar,



İkiz-üçüz çocuklar,



Zor doğan çocuklar,



Evlilik dışı çocuklar,



Kız çocuklar,



Hızlı sosyo-kültürel değişim içinde büyüyen çocuklar,



Anne-babasından iyi eğitim alan çocuklar,



Sokak çocukları,



Çalışan çocuklar.

Toplumsal ve sosyal etkenler;
•

Çocuğun içinde yaşadığı toplumda bulunan sosyal eşitsizlikler,

•

Çocuk koruma için yasal yetersizlik

•

Yoksulluk,

•

Çocuğa verilen değerin düşük olduğu toplumlar,

•

Şiddete toleransın fazla olması,

•

Kültürel normlar (örneğin, dayağın eğitim aracı olarak görülmesi),

•

Savaş, afetler gibi olağan üstü durumlar.
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14.2.3. Çocuk İstismarının Çeşitleri
Çocuk istismarı sıklıkla aşağıda yer alan şekilde fiziksel, cinsel, duygusal istismar
olarak sınıflandırılmaktadır. Ancak son yıllarda sonuçlarının çocuğa fiziksel ve psikososyal
yönden zarar vermesi nedeniyle “ihmal” de istismar kapsamında yer almıştır.

14.2.3.1. Fiziksel İstismar
Fiziksel istismar en geniş anlamda çocuğun kaza dışı yaralanması şeklinde
tanımlanırken bu durum basit bir tokat atmadan, bir alet kullanarak çocuğun yararlanmasına
veya ölümüne kadar geniş davranış şekillerini kapsamaktadır. Fiziksel istismar kaza sonucu
olmayan çocukta fiziksel bir hasara, yaralanmaya hatta ölüme neden olabilen tüm erişkin ya
da diğer çocukların gerçekleştirdiği davranışları kapsamaktadır. Tanımlara bakıldığında
fiziksel istismarın en önemli bulgusunun çocuğun sağlığını olumsuz yönde etkileyen ve
vücutta iz bırakan lezyonlar olduğu görülmektedir. Fiziksel istismarın en sık rastlanan şekli
ise çocuğu dövme şeklindedir. Bunun yanı sıra yakma, sallama, itme, ısırma, tekmeleme,
çimdikleme, istenmeyen bir maddeyi boşaltma, bir cisim ile vurma ve silah kullanma şeklinde
de olabilir.
Fiziksel istismar klinik olarak en çok deri, iskelet ve nörolojik sistemindeki lezyonlar
ve bulgularla ortaya çıkar. Ayrıca düşük öz saygı, okul başarısızlığı, yetişkinlerden korkma,
tepkisizlik, regresyon gibi davranışsal bozukluklar da görülmektedir.

14.2.3.2. İhmal
Genellikle çocuk istismarı ile birlikte anılan bir kavram olan ihmal, oldukça sık
görülen, ancak tanı ve tedavisinde zorluk çekilen bir durumdur. Genel anlamda çocuğa
bakmakla yükümlü kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi, çocuğun fiziksel ve duygusal
gereksinimlerinin karşılanmaması durumudur. Anne-baba veya bakıcıların çocuğun beslenme,
barınma, uygun ve temiz giydirilme, eğitim, tıbbi bakım gibi temel gereksinimlerini
karşılamamaları, ihmal etmeleri ile karakterize bir durumdur. İstismar ve ihmali birbirinden
ayıran temel nokta istismarın aktif, ihmalin ise pasif bir olgu olmasıdır. İhmali de fiziksel,
cinsel ve duygusal boyutta ele almak mümkündür

14.2.3.3. Duygusal İstismar
Diğer istismar türlerinden farklı değerlendirilmesi daha zordur. Duygusal istismar,
günlük yaşamda en sık rastlanan istismar tipidir. Duygusal istismarın temelinde çocuğun
psikolososyal hasar yaşaması söz konusudur. Duygusal istismarda çocuğun kabul edilmemesi,
önemsenmemesi, yalnız bırakılması, aşağılanması, suça yöneltilmesi, kendi çıkarı için
kullanılması, korkutulması, red edilmesi, vaktinden önce yetişkin rolü verilmesi, kardeşler
arasında ayrım yapılması, sık eleştirme, baskı ve otorite kurma, şiddete tanık olma gibi
çocuğa psikolojik açıdan zarar verici davranışlar vardır. Duygusal istismar bulguları şu
şekilde sıralanabilir;
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•

Fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişme geriliği,

•

Organik temelli olmayan büyüme geriliği

•

Psikosomatik şikayetler,

•

Enürezis – enkoprezis,

•

Parmak emme,

•

Yalan söyleme,

•

Konuşma bozukluğu,

•

Uyku bozuklukları,

•

Oyuna isteksizlik,

•

Antisosyal davranışlar,

•

Suça eğilim,

•

Alışılmadık korkular,

•

Hiperaktivite,

•

Güçsüzlük duygusu,

•

Konsantrasyon ve oryantasyon bozukluğudur.

14.3.3.4. Cinsel İstismar
Geniş kapsamlı olarak cinsel istismar “çocuğun tamamen kavrayamadığı, rızasının
mümkün olmayacağı, gelişimsel olarak hazır olmadığı, yasalara aykırı veya içinde yaşadığı
toplumun tabu gördüğü cinsel bir eylem içine sokulması” şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer
bir ifade ile cinsel istismar “hedef aldığı kişide; mutsuzluk, üzüntü, sıkıntı, bedensel zarar
oluşturan, sözle ya da davranışla yapılan cinsel içerikli bir sömürü ve saldırganlık şeklidir”.
Türk Ceza Kanununa (TCK) göre cinsel istismar alenen ve hayasızca hareketler, laf atma,
röntgencilik, teşhircilik, sarkıntılık, ırz ve namusa cinsel taciz, ırza geçmeye teşebbüs, ırza
geçme davranışlarını kapsamaktadır. Cinsel istismar temel insan haklarına aykırı bir durum
olup yasalara göre suçtur ve cinsel istismar yapan kişilerin cezalandırılmaları hedeflenir.
Çocuk psikoseksüel gelişimini tamamlamamış, cinsel eylem için onam veremeyecek zihinsel
gelişim yaşında ise, istismarcının kendi cinsel uyarılmasını sağlamak için tacizde bulunması,
çocuğun tehdit edilmesi, zorlanarak ya da kandırılarak bu eyleme katılımının sağlanması
kriterleri gözönünde bulundurularak, eylemin cinsel istismar olup olmadığına ilişkin
değerlendirmeyapılmalıdır.
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Cinsel istismar suçu üç farklı kritere göre değişkenlik göstermektedir. Bu kriterler
çocuğun yaşının üst sınırı, çocuk ve fail arasındaki yaş farkı ve istismar davranışının şeklidir.
Ergenin akranları veya daha küçük çocukla cinsel ilişkisi 15-18 yaş arası şikayete bağlı olarak
suç kabul edilir. Mağdur 15 yaşın altındaysa her durumda suç kabul edilir. Soyunma
olmaksızın cinsel istismar da suç kabul edilir. Ayrıca 15 yaş altı çocuklara cinsel istismarda
bulunulduğunda şikayet olmasa bile kamu davasıdır. Çocuk ve fail arasındaki yaş farkına göre
uygulanan cezai işlemde değişiklik gösterir. Mağdurla fail arasındaki yaş farkı 5’in
üzerindeyse, 1-4 yıl arasında hapis cezası; mağdurla fail arasındaki yaş farkı 5 yaşın altında
ise, 6 ay- 2 yıl hapis cezası verilir.
Yürüme ve oturmada zorluk, abdominal, genital ve rektal ağrı, sekonder enürezis ve
enkoprezis, genital ya da anal bölgede irritasyon ya da inflamasyon, açıklanamayan
tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu, vulvovajinit veya vajinit, genital travmayı gösteren akut
bulgular (kanama, lesarasyon, ekimoz), hymen, anüs ya da vajinada skar oluşumu, prepupertal
veya cinsel olarak inaktif bir çocukta hymen/anüs dilatasyonu, ağız, vajina ya da anüste
semen bulunması, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, erken pupertal dönemde gebe kalması
cinsel istismarın fiziksel bulguları arasında yer alır. Ayrıca çocukta erişkinlerle temastan
ürkme, evden/ okuldan kaçma, sosyal izolasyon, erişkinlerden aşırı ilgi bekleme, suçluluk ve
utanç duygusu, anksiyete ve depresyon, postravmatik stres bozukluğu, intihar fikirleri, uyku
bozuklukları ve kabuslar, yeme bozuklukları, adde kötüye kullanımı, fobiler, öğrenme
güçlüğü, cinsel konularla aşırı ilgilenme, erken cinsel uyanma gibi davranışsal bulguları da
görülür.
Cinsel istismara uğrayan çocuk önceleri istismar davranışlarının yanlış olduğunu
bilemez. Zamanla bir şeylerin yanlış olduğunun farkına varır ve bu farkında oluş, beraberinde
suçluluk ve utanç getirir. Başının belaya gireceğinden, dışlanacağından ve
inanılmayacağından, tehditlerden korkar. Cinsel sözcükleri kullanmaması gerektiğini
öğrenmiştir ve bu konu ile ilgili konuşmaz. Bu süreçte güven duygusu sarsılır ve içe kapanma
gerçekleşir. İstismarın derecesi ve sıklığı artarsa, istismarla ilgili bilgi alırsa, kardeşleri onun
ilk istismar edildiği yaşa geldiğinde onları korumak istediği zaman, ergenlikte hamilelikten
korkunca, fiziksel şikayetleri olduğunda ya da kendisiyle yakından ilgilenen güvenebileceği
bir yetişkin varsa çocuk cinsel istismarı söyler.
Çocuklara yönelik cinsel istismarın önlenmesinde çocuğa verilecek eğitim ve mesajlar
oldukça önemlidir. Bu amaçla;
•
Çocuklara bedenlerinin kendilerine ait olduğu, kötü niyetli kişilerin hangi
davranışlarda bulunabileceği öğretilmelidir.
•
Çocuklar masum bir öpücüğü ya da dokunuşu, kötü niyetli olanından ayırt
edebilmelidir.
•
Dokunan kişi kim olursa olsun, rahatsızlık veriyorsa çocuk dokunmamasını
söylemeyi öğrenmelidir.
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•
Çocuklara,
öğretilmelidir.

cinsel

istismara

kalkışanlara

karşı

koyabilme

yöntemleri

•

Çocuklar yabancılardan hediye ve yiyecek kabul etmemelidir.

•

Çocuk yapılanlara direnme konusunda desteklenmelidir,

•

Cinsel istismarda bulunan kişiler yasal makamlara bildirilmelidir.

•

Küçük çocuklar fark edemeyeceklerinden aileler iyi gözlem yapmalıdır.

•

Çocuğa inanılmalıdır

•
Çocuklara sevgiyle
engellenmelidir.
•

yaklaşılmalı ve suçluluk duyguları ve utançları

Dinleyen yetişkin sakin davranmalı, kızgınlık göstermemelidir.

•
Anne-babalar, çocuklarını böyle bir olay olduğunda hemen kendilerine
açıklama yönünde desteklemelidir.
•

Anne-baba çocuğun tepki gösterdiği kişileri daha dikkatli incelemelidir.

14.2.4. Çocuk İstismarında Yaklaşım
İstismara uğrayan çocuklar fiziksel hasar olmadığı sürece acil birime
getirilmemektedir. Acil birime istismar sonucu getirilen çocukların öyküsünde ise genellikle
çocuğu getiren kişilerin olayın kaza sonucu meydana geldiği ya da intihar girişimi olduğu gibi
yanlış bilgiler verdikleri bilinmektedir. İstismar tanılanamadığı takdirde çocuk tekrar
istismara maruz kalmakta, bazen bu durum ölümle sonuçlanabilmektedir. Acil birimde görev
alan hemşireler ve diğer ekip üyelerinin bu konudaki en önemli sorumluluğu, istismarın erken
dönemde tanılanması, acil girişimlerin uygulanması ve risk faktörlerinin belirlenerek
istismara engel olacak girişimlerin başlatılmasıdır. Öykü alınırken anne- baba yada çocuğu
getiren kişilerle ayrı ayrı görüşülmelidir.Öykü alırken sağlık personeli kendi duygularını
gösterecek tepkilerde bulunmamalıdır.
İstismardan şüphelenildiğinde izlenecek adımlar şu şekildedir;
1.

Öykü Alma

2.

Fiziksel Tanılama

3.

Laboratuar Değerlendirme

4.

Tıbbi sorunlara yaklaşım

5.

Yasal işlemleri düzenleme
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6.

Psikososyal yaklaşım

İstismar konusunda multi disipliner çalışma esastır. Uzmanlar ve yasal mercilerle
birlikte değerlendirme yapılmalıdır. İstismar kanıtlanmadığı sürece şüpheli olarak kabul
edilmelidir. İstismarı şüphesinde ise cumhuriyet savcılığından adli raporla olgu hakkında
koruma kararı aldırılmalıdır. Diğer bir ifade ile çocuğun tedavisinin sürebilmesi için yasal
güvence istenmelidir.
İstismardan şüphe edilen çocuk koruyucu bir ortamda hızla değerlendirilmesi gerkir.
Öncelikle tıbbi sorunlar tanınıp tedavi edilmelidir. Özel merkezlerin olmadığı yerlerde
hastanelerin pediatri veya acil servisleri ilk tedavi için en uygun ortamlardır. Lezyonların
ağırlığı ve istismar riskinin devam edip etmediği değerlendirilir. İstismara uğrayan çocuk ve
ailesinde psikiyatrik değerlendirme yapılmalıdır. Bu değerlendirmeler neticesinde çocuğun
hastaneye yatıp yatmayacağına karar verilir. Çocuk tıbbi olarak stabil ise, ailenin
değerlendirilmesi bitirilene kadar hastanede tutulmalıdır. Aile çocuğun hastanede kalmasını
kabul etmezse mahkeme emri çıkarılabilir. Tıbbi sorunlar yeterince çözümlenmeden çocuk
koruyucu merkezlerden gönderilmemelidir.
İstismar karar aşamasında polis, sosyal servisler, mahkemeler ve tıbbi personelin bir
arada çalışması gereklidir. İstismardan şüphelenildiğinde ilgili adli makamlara ve sosyal
hizmetler çocuk esirgeme kurumuna birer rapor yazılmalıdır. Sosyal hizmetler çocuk
esirgeme kurumu aileyle konuşarak çocuğun uygun bir ortama transferi konusunda yardımcı
olur. Aileye amacın onlara yardım etmek olduğu, onları cezalandırmak olmadığı açık bir
şekilde ifade edilmelidir. İstismara uğrayan çocuğun anne-babasına diğer çocukların annebabasına gösterilen nezaket gösterilmelidir. Sosyal hizmetler kapsamında aileye de sosyal,
ekonomik, psikolojik yönden destek verilmelidir. Tüm bu aşamalarda çocuğun güvenliğinin
sağlanması mutlak önem taşımaktadır.
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Uygulama Soruları
1)
Uygulama alanında karşılaştığınız çocukların psiko-sosyal gelişimini nasıl
değerlendireceğinizi düşününüz (Bkz Ünite 4).
2)
Uygulama alanında karşılaştığınız çocukların tuvalet alışkanlığını
değerlendiriniz, enürezis- enkoprezis sorunu varlığı ve yaklaşımları düşününüz..
3)
Uygulama alanında bakım verdiğiniz özellikle ergenlik dönemindeki
çocukların büyüme durumunu inceleyerek (Bkz Ünite 4), beden imajına ilişkin düşüncelerini
değerlendiriniz.
4)
Uygulama alanında karşılaştığınız çocukları istismar ve ihmal belirtileri
açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde çocukluk yaşlarında sık karşılaşılan psikososyal sorunlardan anoreksiya
ve blumia nevroza, enürezis-enkoprezis ve çocuk istismarı-ihmalinde hemşirelik yaklaşımına
yer verilmiştir.
Hemşire olarak çocukların psikososyal sorunlarını değerlendirmek, olumsuz
olabilecek psikososyal çevrenin yaratacağı problemleri önlemek ve erken dönemde
değerlendirebilmek yetişkin dönemdeki ruh sağlığını olumlu etkileyecektir.
Hemşireler çocuklarla en sık birarada olan sağlık ekibi üyeleri olduğundan psikososyal
sorunların ve istismarın etkilerini en erken dönemde gözlemleyebilecek bireylerdir.
Çocuk istismarının olumsuz etkilerinin önlenmesi ve erken dönemde çocuğun
güvenliğinin sağlanması hemşirelerin konu ile ilgili bilgi sahibi olması ilemümkün olacaktır.
Bu nedenle bu bölümde gerek çocuklarda sık görülebilecek psikososyal sorunların erken
dönemde belirlenmesi gerekse uygun davranışsal yöntemlerle erken tedavinin sağlanması
konusunda hemşirelik yaklaşımlarına yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
Aşağıdakilerden
yaklaşımlarından biri değildir?

hangisi

Anoreksiya

Nervoza

a)

Dehidratasyonun düzeltilmesi

b)

Metabolik sorunların düzeltilmesi

c)

Solunumsal düzensizliklerin düzeltilmesi*

d)

Hasta ve ailesinin psikolojik tedavisi

e)

Normal beslenme ve yeme tarzının sağlanması

2)
Aşağıdakilerden
bulgularından değildir?

hangisi

Bulimiya

Nervoza

rahatsızlığının

rahatsızlığının

tedavi

belirti

ve

a)

İdrar miktarında azalma ve yoğunluğunda artış görülür.

b)

Zayıflama ve deride kuruluk, kilo genellikle normalin çok altındadır.*

c)

Sıvı ve elektrolit dengesizliği ve buna bağlı dehidratasyon görülür.

d)

Konstipasyon ve hemoroid, menstruasyon düzensizliği görülebilir.

e)

Dikkatini bir konuda toplayamama, sosyal ilişkilerde bozulma görülebilir.

3)

Anoreksia Nervozaya ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

I. Anoreksiası olan çocuk kilo almaktan aşırı korkar
II. Zayıf olduğu halde bedeninin şişman olduğunu düşünür
III. Yemek yerler ancak daha sonra pişman olup çıkartmak isterler
IV. Vücut ağırlığının %20 den fazlası kaybedilmiştir
a)

I ve II

b)

I, II ve III

c)

I, II ve IV*

d)

II ve IV

e)

III ve IV
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4)

Enürezise ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Kalıtım etkiler

b)

Erkeklerde daha fazladır

c)

Tuvalet eğitimi baskısı etkilidir

d)

Duygusal sorunlardan kaynaklanır

e)

.Ayda 2 kez, 1 yıl idrar kaçırma enürezistir*

5)
Organik neden olmaksızın çocuğun 5 yaşından sonra dışkısını kontrol
edememesi durumu aşağıdakilerden hangi seçenekte doğru tanımlanmıştır?
a)

Blumia

b)

Enürezis

c)

Anoreksiya

d)

Enkoprezis*

e)

Anksiyete bozukluğu

6)
İki yaşında tuvalet eğitimini kazanan Dilara, 4 yaşında hastalanarak hastaneye
yatırılmıştır. Daha sonra gece yatağını ıslatmaya başlamıştır. Bu durum hangi enürezis tipini
açıklamaktadır?
7)
Çocuğa bakmakla yükümlü kişinin sorumluluğunu yerine getirmemesi,
çocuğun fiziksel ve duygusal gereksinimlerinin karşılanmaması durumuna ne ad verilir?
8)
ad verilir?

Sadece geceleri uyku sırasında idrar kaçırma ile karakterize enürezis tipine ne

9)
Madur olan 15 yaşındaki çocuk cinsel istismara uğramış ve şikayetçi
olmamışsa, suç kabul edilir mi?
10)
Cinsel istismara uğrayıp acil servise getirilmiş
değerlendirmesi, öyküsü ve yaklaşımdan kim/kimler sorumludur?

çocuğun

fiziksel

Cevaplar :
1)

c. Solunumsal düzensizliklerin düzeltilmesi

2)

b. Zayıflama ve deride kuruluk, kilo genellikle normalin çok altındadır.
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3)

c. I, II ve IV

4)

e.Ayda 2 kez, 1 yıl idrar kaçırma enürezistir

5)

d. Enkoprezis

6)

Sekonder enürezis

7)

İhmal

8)

Noktürnal

9)

Kamu davasıdır suçtur

10) Multidisipliner (hekim, hemşire, adli tıp uzmanı, psikolog, sosyal hizmet uzmanı)

436

KAYNAKLAR
1. BÖLÜM
Akdağ R.(2008). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Temel Sağlık Hizmetleri,
Kasım 2002-2008. T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 770.
Ball JW, Bindler RC, Pediatric Nursing. Caring for Children. Fourth Edition. New
Jersey, 2008.
Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. Child Health Nursing. Partnering with Children&
Families. Second Edition. 2010, Pearson Education, New Jersey.
Bülbül SH. (2008). Bin Yıl Hedefleri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi. (48):s 1-7
Conk Z., Başbakkal Z., Yardımcı F. (2013). Çocuk Sağlığına Genel Bakış. İçinden;
Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği, Ankara,
Akademisyen Tıp Kitabevi, s 1-52..
Çavuşoğlu H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 1. Genişletilmiş 11. Baskı,
Ankara, Sistem Ofset Basımevi, s 1-31, 51-70.
Ersu R., Çakır E. (2015). Kistik Fibrozis Yenidoğan Tarama Testi İle Tanı Alan
Hastaları İzleme Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Yayınları.
ErişimTarihi:05.09.2016.
http://www.kistikfibrozisturkiye.org/files/admin/KF_yenidogan_tarama_rehberi.pdf
Gökçay G., Neyzi O., Uğur Baysal S. (2010). Sosyal Pediatri. İçinden; Neyzi O,
Ertuğrul T (Eds), Pediyatri Cilt 1, 4. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, s 39-86.
Görak G., Erdoğan S., Savaşer S., Çakıroğlu S. (1996).Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği. Eskişehir, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları, s 1-44.
Savaşer, S., Yıldız, S. Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S.(2009). Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Öğrenim Rehberi, 1. Baskı. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul, İstanbul
Tıp Kitapevi, s 59-100.
T.C Sağlık Bakanlığı THSK çocuk ve ergen sağlığı daire başkanlığı yenidoğan tarama
programı genelgesi 2014.
Törüner, E., Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Amasya, Göktuğ Yayıncılık, s 1-30, 75-135, 172-182.

437

TUBITAK. (2014). Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 Hacettepe
Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü, Ankara. Türkiye. Erişim Tarihi: 22.12.2014.
httpwww.hips.hacettepe.edu.trTNSA_2013_ana_rapor.pdf
Unicef. (2011). Türkiye’de Çocukların Durumu Raporu. Erişim Tarihi:05.09.2016.
http://abdigm.meb.gov.tr/projeler/ois/egitim/032.pdf
Unicef.(2014) Dünya Çocuklarının Durumu 2015: Yönetici Özeti Geleceği.
Newyork USA.
WHO (2015) WHO Health Statistics. Switzerland. Erişim Tarihi: 05.09.2016.
httpapps.who.intirisbitstream1066517025019789240694439_eng.pdf.

2 BÖLÜM
Alexander I, Appling SE, Arnstein PM, Berkowitz B, Jones K, Lemonde M, Ralph SS,
Scordo KA, Wilerson R. (2008). Straight A's in Maternal-Neonatal Nursing. 2st ed.
Lippincott Williams & Wilkins, USA.
Balcı S. (2015). Transepidermal Sıvı Kayıpları, Türkiye Klinikleri, 1 (2) :6-10.
Çavuşoğlu H (2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 8. Baskı.
Ankara: Sistem Ofset Basımevi.
Görak G. (2008). Yenidoğanın değerlendirilmesi. Dağoğlu T, Görak G, editörler.
Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. Nobel Tıp Matbaacılık, İstanbul.
Dağoğlu T. (2004). Prematürite. Yurdakök M, Erdem G, editörler. Neonatoloji, 1.
Baskı. Alp Ofset, Ankara.
Kiesler J,Ricer R. (2003). Abnormal Fontanel. American Family Physician 67
(12):2547-52
Samancı N. (2007). Yenidoğanın Genel Bakım Prensipleri. Dağoğlu T, Ovalı F,
Samancı N, editörler. Neonatoloji. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.
Savaşer S. (2008). Yenidoğanda ısı kontrolü. Dağoğlu T, Görak G, editörler. Temel
Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. Nobel Tıp Matbaacılık, İstanbul.
King P, Annen N. (2007). Growth and development of the newborn. In. NL. Potts, BL.
Mandleco (eds). Pediatric Nursing. 2st edition. Canada: Thomson Delmar Learning; 172-200.
Sarıkaya KS, Ergün S. (2013). Yenidoğan hastalıkları ve hemşirelik bakımı. Conk Z,
Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, editörler. Pediatri Hemşireliği. Özyurt matbaacılık,
Ankara.

438

Törüner E, Büyükgönenç L. (2012). Çocuk Sağlığı - Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Göktuğ Yayıncılık, Ankara.
Ward S,L., Hisley S,M.(2009). Maternal Child Nursing Care, F.A. Davis Company,
USA: 590-591.
Yıldız S. (2002). Yüksek riskli yenidoğanların taburculuğa hazırlanması ve preterm
bebeklerin izlemi. Dağoğlu T, Görak G, editörler. Temel Neonatoloji ve Hemşirelik
İlkeleri.Nobel Tıp Yayıncılık, İstanbul.
3. BÖLÜM
American Academy of Pediatrics-AAP & American College of Obstetricians and
Gynecologists- ACOG (2007). Guidelines for Perinatal Care (6th edition). Elk Grove Village,
IL: Author.
Ağaçayak, K. S., Ağaçayak, E., Coşkun, S., & Aksoy, O. (2014). Konjenital orofasiyal
yarıklar: Etyolojisi ve sıklığı. Dicle Tıp Dergisi, 41(2).
Yiğit, A. K., Oğuz, Ş. S., & Dilmen, U. (2015). Dudak ve Damak Yarıkları Olan
Vakaların Derlenmesi ve Büyümelerinin İzlemi. Jinekoloji-Obstetrik ve Neonatoloji Tıp
Dergisi, 12(2).
Danuta Nowicki (2015). Özofagus malformasyonları. Pediatrik cerrahi hastasının
hemşirelik bakımı. Çeviren Hülya Karataş. 219-245.
Can, G. (2010). Pediyatri. Eds. Neyzi, O., Ertuğrul, T. Yenidoğanda Bakım İlkeleri. 4.
baskı, Nobel Tıp Kitabevi, 371-373.
Coşkun, T. (2006). Pro-, Pre- ve Sinbiyotikler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi;
49(2): 128-148.
Gardner, S. L., Carter, S., Enzman, M., Hernandez, J. A. (2010). Merenstein Gardner’s
Handbook of Neonatal Intensive Care. In 7. Edit, Mosby Elseiver, Neonatal Surgery, 826829.
Korkmaz, A. (2012). Respiratuar Distres Sendromu. Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve
Kolay Yaklaşım. (1.Baskı) içinde (2: 1525-1529). İstanbul: Medikal Yayıncılık.
Özkan, H., Erdeve, Ö., Karadağ, A. (2014). Türk Neonatoloji Derneği Respiratuvar
Distres Sendromu ve Surfaktan Tedavi Rehberi.
Canpolat, F.E., Yurdakök, M., Korkmaz, A., Yiğit, S., Tekinalp, G. (2006).
Birthweight discordance in twins and the risk of being heavier for Respiratory Distres
Syndrome. Twin Res Hum Genet. (9: 659-63).

439

Çavuşoğlu, H., (2004). Hematolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik Bakımı, Çocuk
Sağlığı Hemşireliği. 10. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, (s 188-215).
Dağoğlu, T., Ovalı F. (2008). Yenidoğanın Akciğer Hastalıkları. İçinde Dağoğlu T.,
Görak G (Ed.) Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 267-293.
Fitzgerald J., Wilson J. (2015). Yenidoğan Cerrahisinde Özel durumlar. Pediatrik
cerrahi hastasının hemşirelik bakımı. Çeviren Figen Işık Esenay. 181-194.
National Association of neonatal Nurses Board of Directors (2009). Medication safety
in the neonatal intensive care unit: Position statement. Erişim adresi:
http://www.nann.org/pdf/0909medication.pdf
Lund, C.H., Kuller J., Raines D.A. Ecklund S., Archambault M.E. &O’Flaherty, P.
(2007). Neonatal Skin Care (2nd edition). Washington DC.: Association of Women’s Health,
Obstetric and Neonatal Nursing.
Lund CH., Durand D.J. (2011). Skin and Skin Care. In S.L. Gardner, B.S. Carter, M.
Enzmanhaines& J.A. Hernandez (Eds). Merenstein and Gardners handbook of neonatal
intensive care (7th edition., pp482-501. St. Louis, MO: Mosby.
Sarıkaya Karabudak S., Ergün S. (2013). Yenidoğan Hastalıkları ve Hemşirelik
Bakımı- Bölüm 7. Pediatri Hemşireliği. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H. , Bolışık B.
(Ed). Akademisyen Tıp Kitabevi. Ankara. 289-358.
Can G., Çoban A., İnce Z. Özmen M. (2010). Yenidoğan ve Hastalıkları. Bölüm 7.
Pediyatri. Cilt 1. 4. Baskı. Neyzi O., Ertuğrul T. (Ed). Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul. 335505.
Tekinalp G., Can G. (2010). Yenidoğan Bölüm 8. Temel Pediatri Hasanoğlu E.,
Düşünsel R., Bideci A. (Ed.) Türkiye Milli Pediatri Derneği Güneş Tıp Kitabevleri. 427-511.
Törüner K. E. , Büyükgönenç L. (2012). Riskli Yenidoğan. Çocuk Sağlığı Temel
Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. Ankara. 389-461.
Törüner K. E. , Büyükgönenç L. (2012). Fiziksel Defekti Olan Yenidoğan. Çocuk
Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ
4. BÖLÜM
Aiken LR, Groth-Marnat G.Psychological Testing & Assesment. 12th edition. Pearson
Education, Boston, 2006; 111-145
Amerson R. Energizing the Nursing Lecture: Application of the theory of multiple
intelligence learning. Nursing Education Perspectives.27(4), 2006;194- 196.

440

Arıkan D, Çelebioğlu A, Tüfekçi FG. Çocukluk dönemlerinde büyüme ve gelişme.
İçinden: Conk Z, Başbakkal Z, Yılmaz HB, Bolışık B. Pediatri Hemşireliği.Akademisyen Tıp
Kitapevi, Ankara, 2013; 46-66.
Ayaydın A. Eğitimde çoklu zeka yansımaları ve görsel sanatlar. Dicle Üniversitesi
Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi. 13, 2009; 52-62.
Aydın G, Balim AG, Evrekli E.The Use of mind maps and theory of multiple
intelligences in the science instruction. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi. 21, 2007; 74-79.
Bulut HB. Yenidoğan dönemi ve aile. İçinden: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC (Edt). Aile
Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2015.
Codler E, Kooker BM, Shoultz J. Measuring the emotional intelligence of clinical staff
nurses an approach for improving the clinical care environment. Nurs Admin Q.32(1), 2008;
8-14.
Düzkaya DS. Okul çocuğu dönemi ve aile. İçinden: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC (Edt).
Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2015.
Erdoğdu Y. Duygusal Zeka’nın bazı değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik
Sosyal Bilimler Dergisi.7(23), 2008; 62-76.
Gardner H. Intelligence Reframed: Multiple Intelligences For The 21st Century. Basic
Books, New York, 1999;1-67
Gardner H. Multiple Intelligences: The Theory in Practice. Basıc Books, New
York.1993;13 – 49
Gözen D. Çocuk sağlığının göstergesi: Büyümenin izlenmesi. Hemşirelikte Eğitim ve
Araştırma Dergisi, 2010; 7(1): 5-15.
Gözen D. Ailede sosyalleşmenin önemi. İçinden: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC (Edt).
Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2015.
Güngörmüş Z. Adolesan döenmi ve aile. İçinden: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC (Edt).
Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2015.
Hockenberry MJ, Wilson D. Perspectives of Pediatric Nursing İçinde: Wong’s
Essentials of Pediatric Nursing, 8 th Edition, Elsevier, 2009.
Kavaklı A. Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. Hilal Matbaacılık, 1992.
Kooker BR, Shoultz J, Codier E. Identifying emotional intelligence in Professional
nursing practice. Journal of Professional Nursing, 23(1), 2007; 30-36.

441

Kürtüncü M. Oyun çocuğu dönemi ve aile. İçinden: Kuğuoğlu S, Demirbağ BC (Edt).
Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, 2015.
Neyzi O, Bundak R. Büyüme ve Gelişme Bozuklukları. İçinde: Pediyatri. Nobel Tıp
Kitapevi, 2010. 83-94.
Neyzi O, Ertuğrul T. ed. Pediyatri. İçinde: Ekşi A. Sağlıklı Çocuk ve Adölesanda
Ruhsal Gelişim. Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 1755-1760.
Osborn L.M., Dewitt T.G., Lewis R.F., Zenel J.A. Pediatrics. içinde Shelton T.L.,
Dobbins T.R., Neal J.M. Basics of Children Development and Assessment. Elsevier, 2007.
43-48.
Özmert EN. Erken çocukluk gelişiminin desteklenmesi-III: Aile.Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Dergisi, 49, 2006; 256- 273.
Öztürk M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitabevi, 2004. 75-106.
Savaşer, S., Yıldız, S. Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı, 2009.
Selçuk Z, Kayılı H, Okut L. Çoklu Zeka Uygulamaları. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara,
2004.
Yiğit R. Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme. Sistem Ofset; 2009. 44-69
5. BÖLÜM
Bal Yılmaz, H., Bolışık B.(2013). Çocuklarda Beslenme. İçinden; Conk Z., Başbakkal
Z.,
Bal Yılmaz, H., Bolışık B (Eds). Pediatri Hemşireliği, Ankara, Akademisyen Tıp
Kitabevi, s 233-270.
Ball JW, Bindler RC, Cowen KJ. Child Health Nursing. Partnering with Children&
Families. Second Edition. 2010, Pearson Education, New Jersey.
Ball JW, Bindler RC, Pediatric Nursing. Caring for Children. Fourth Edition. New
Jersey, 2008.
Bülbül, SH (2010). Protein Enerji Malnütrisyonu. İçinden; Hasanoğlu E, Düşünsel R,
Bideci A (Eds). Temel Pediatri. Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayınları, Ankara,
Güneş Tıp Kitabevleri, s 51-59.
Cinaz, P (2010). Çocukluk Çağında Obezite. İçinden; Hasanoğlu E, Düşünsel R,

442

Bideci A (Eds). Temel Pediatri. Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayınları, Ankara,
Güneş Tıp Kitabevleri, s 59-65.
Gökçay G., Garibağaoğlu, M. (2010). Sağlıklı Çocuğun Beslenmesi. İçinden; Neyzi O,
Ertuğrul T (Eds), Pediyatri Cilt 1, 4. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, s 211232.
Ilgaz, Ş (Ekim 2009). Tamamlayıcı Beslenme: Sağlık Çalışanları İçin Rehber Kitap.
Sağlık
Bakanlığı Ana ve Çocuk Sağlığı Genel Müdürlüğü Yayınları.
http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/Yayin/302
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu (2014). Aile Sağlığı Merkezi Bebek
Beslenmesi Kurumu.
http://www.istanbulhalksagligi.gov.tr/data/content/cekush_dosyalar/17asm_bebek_beslenme_rehberi.pdf
Saner, G., Durmaz, Ö., Gökçe, S (2010). Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi.
İçinden; Neyzi. O., Ertuğrul T (Eds), Pediyatri Cilt 1, 4. Baskı, İstanbul, Nobel Tıp
Kitabevleri Ltd. Şti, s 233-238.
Savaşer, S., Yıldız, S. Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S.(2009). Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1.
Baskı
Törüner, E., Büyükgönenç, L (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Amasya, Göktuğ Yayıncılık, s 209-242.
Tümer, L (2010). Tamamlayıcı Beslenme. İçinden; Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci
A
(Eds). Temel Pediatri. Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayınları, Ankara, Güneş
Tıp
Kitabevleri, s 49-51.
6. BÖLÜM
Akalın, F. (2007). Akut romatizmal ateş ve yenilikler. Türk Pediatri Arşivi. 42: 85-93.

443

Aydoğan, Ü., Dindar, A., Tanman, B., Cantez, T. (2010). Doğumsal kalp hastalıkları.
İçinde: O. Neyzi, T. Ertuğrul (editörler). Pediyatri. 4. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri.
1157-1186.
Boyle, L., Kelly, M.M., Reynolds, K., Conlan, M., Taylor, F. (2015). The school age
child with congenital heart disease. MCN Am J Matern Child Nurs. 40(1):16-23. doi:
10.1097/NMC.0000000000000092.
Craig, J., Clay, B. (2007). Cardiovascular alterations. In. NL. Potts, BL. Mandleco
(eds). Pediatric Nursing. 2st edition. Canada: Thomson Delmar Learning; 753-794.
Çavuşoğlu, H. (2013). Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği. Ankara: Sistem
Ofset; 109-129.
DeSena, H.C., Nelson, D.P., Cooper, D.S. (2015). Cardiac intensive care for the
neonate and child after cardiac surgery. Curr Opin Cardiol 2015, 30:81–88.
DOI:10.1097/HCO.0000000000000127
Dolgun, G., İnal, S., Bozkurt, G. (2013). Çocuklarda dolaşım sistemi hastalıkları ve
hemşirelik bakımı. İçinde: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık (editörler),
Pediatri Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 401-418.
Dündar, N, Dündar, B., Öktem, F. (2007). Doğumsal kalp hastalıkları ve büyüme
geriliği. S.D.Ü. Tıp Fak. Derg.14(4);44-47.
Enfektif endokardit tanı, önleme ve tedavi kılavuzu (2009 güncellemesi). European
Heart Journal (2009) 30, 2369-2413. doi:10.1093/eurheartj/ehp285
Ertuğrul, T. (2010). Akut romatizmal ateş. İçinde: O. Neyzi, T. Ertuğrul. Pediyatri. 4.
Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 1187-1192.
Ertuğrul, T., Ömeroğlu, R.E., Dindar, A., Aydoğan, Ü., Nişli, K. (2010). Kalp-damar
sisteminin değerlendirilmesi. İçinde: O. Neyzi, T. Ertuğrul. Pediyatri. 4. Baskı. İstanbul:
Nobel Tıp Kitabevleri. 1131-1155.
Ertuğrul, T. (2004). Doğumsal kalp hastalıkları . Dağoğlu T, Ovalı F, Samancı N,
editörler. Neonatoloji. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi;395-404.
Hansson, L., O¨, hlund I., Lind, T., Stecksen-Blicks, C., Rydberg, A. (2014). Dietary
intake in infants with complex congenital heart disease: a case–control study on macro- and
micronutrient intake, meal frequency and growth. J Hum Nutr Diet. doi:10.1111/jhn.12285
Köksal, A.O., Gültekin Soylu, A., Özdemir, O. (2015). Akut romatizmal ateş. Türkiye
Çocuk Hastalıkları Dergisi. DOI: 10.12956/tjpd.2015.182

444

Mutlu, B., Savaşer, S. (2009). Kalp ameliyatı sonrası çocuklarını ilk kez görecek olan
annelerin anksiyetelerinin azaltılmasında eğitimin önemi. İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 17(2); 94-102.
Mutlu, B., Savaşer, S. (2007). Çocuğu Ameliyat Sonrası Yoğun Bakımda Olan
Ebeveynlerde Stres Nedenleri ve Azaltma Girişimleri, İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 15(60): 179-182.
Nydegger, A., Bines, JE. (2006). Energy metabolism in infants with congenital heart
disease. Nutrition. 2006 Jul-Aug;22(7-8):697-704.
Öztunç, F. (2008). Büyük damarların transpozisyonu: Postoperatif uzun dönem seyirde
karşılaşılan sorunlar ve yaklaşım. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics;1(5):51-8.
Saltık, İ.L. (2007). Akut romatizmal ateş. J Curr Pediatr. 5:156-159.
Schneider DS. (2015). The cardiovascular system. In: Marcdante, K.J., Kliegman,
R.M. (eds). Nelson Essentials of Pediatrics. Seventh edition. Philadelphia: Elsevier Saunders.
s.491-502.
Şardan, Y.Ç. (2008). Konjenital kalp hastalıklarında enfektif endokardit: Risk
grupları,yaklaşım, profilaksi ve tedavi protokolleri. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special
Topics. 1(6):115-118.
Törüner, E.K., Büyükgönenç, L. (2011). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 481-505.
Wong JJM, Cheifetz IM, Ong C, Nakao M, Lee JH. (2015). Nutrition Support for
Children Undergoing Congenital Heart Surgeries: A Narrative Review. World J Pediatr
Congenit Heart Surg. Jul;6(3):443-54. doi: 10.1177/2150135115576929.
Yıldız S. (2008). Yenidoğanın kalp hastalıkları. Dağoğlu T, Görak G (editörler).
Temel Neonatoloji ve Hemşirelik İlkeleri. 2. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Matbaacılık. 337-400.
7. BÖLÜM
Bozkurt, G., Yıldız, S., & Çokuğraş, H. (2012). Astımlı çocuklarda tetikleyici faktörler
ve klinik özelliklerin incelenmesi. ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 13(3),13 – 17.
Ertuğrul, T., Tanman, B. (2002). Pediatri. Neyzi, O., Ertuğrul, T. (Edt). Nobel Tıp
Kitabevleri, 3. Baskı.
Günlüoğlu, Z. (2011). Solunum sistemi anatomisi, gelişimi ve fizyolojisi. Turkiye
Klinikleri J Thor Surg-Special Topics, 4(2), 1-6.
Gürz, A. A., İğde, F. A. A., Dikici, M. F., & Yarış, F. (2013). Birinci Basamakta
Hışıltılı Çocuğa Yaklaşım. Turkish Journal of Family Medicine and Primary Care, 7(2).

445

Karabulut, H. (2013). Adenotonsillektominin çocuklarda büyüme üzerine etkisi. Kulak
Burun Boğaz Uygulamaları;1(1), 6-10
Özkan, S., & Öztürk, C. (2013). Neuman’ın Sistemler Modeli Kullanımına Bir Örnek:
Pnömonili Bir Bebeğin Hemşirelik Bakımı.
Pfleger A, Eber E. (2013). Çocuklarda akut şiddetli üst solunum yolu
obstrüksiyonunun yönetimi. Çeviren: H. Yıldıran. Selçuk Pediatri, 1(2), 84-96.
Savaşer, S., Yıldız, S., Gözen D., Balcı, S., Mutlu, B., Çağlar, S.(2009). Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı.
Süleyman, A. (2009). Solunum Yolu Fizyolojisi ve Anatomisi. 31. Pediatri Günleri ve
10. Pediatri Hemşireliği Günleri Bilimsel Program ve Özet Kitabı, İstanbul.
Törüner, E. K., Büyükgönenç, L. (2011). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları Göktuğ Yayıncılık Ankara, 1. Baskı.
Topaloğlu, N., Yıldırım, Ş., Tenkin, M., Uludağ, A., & Özgen, K. (2013). Türkiye’nin
Batısında Solunum Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda Alternatif Tedavi
Uygulamaları. Journal of Current Pediatrics/Guncel Pediatri, 11(1).
Vagas, E., Akgül, A.G. (2012). Solunum sistemi fizyolojisi ve çocuklardaki farklar.
Toraks Cerrahisi Bülteni, 3(2), 77-83.
Yıldırım, F., Yılmaz, E.A., Alparslan Ö. (2013). Çocuklarda solunum sistemi
hastalıkları ve hemşirelik bakımı. İçinden: Conk, Z., Başbakkal, Z., Yılmaz, B.H., Bolışık, B.
(Edt), Pediatri Hemşireliği. Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara; 359-386.
Yüzer, S., & Polat, S. (2014). Astımlı Çocuklar ve Spor. TAF Preventive Medicine
8. BÖLÜM
Ball, JW., Bindler, RC. (2008). Pediatric Nursing. Caring for Children. Fourth Edition.
New Jersey, Pearson Education.
Ball, JW., Bindler, RC., Cowen, KJ.(2010). Child Health Nursing. Partnering with
Children& Families. Second Edition. New Jersey. Pearson Education,
Çavuşoğlu, H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 10. Baskı,
Ankara, Sistem Ofset Basımevi, s 179-249.
Ertuğrul, T., Darendeliler, F., Bilge, I. (2007). Pediyatri El Kitabı. İstanbul, İstanbul
Tıp Kitabevi, s 386-389.
James, SR., Ashwill, JW. (2007). Nursing Care of Children. Principles&Practice.
Third Edition, St. Louise, Saunders Elsevier, s 486-506.

446

Karaböcüoğlu, M., Uzel, N., Demirkol, D. (2010). Su-Elektrolit/Asit-Baz
Metabolizması ve Bozuklukları. İçinden; Neyzi. O., Ertuğrul T (Eds), Pediyatri Cilt 1, 4.
Baskı, İstanbul, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. Şti, s 295-331.
Kılıç, M., Polat, S., Çimen, S. .(2013). Çocuklarda Sıvı-Elektrolit Dengesi ve
Bozuklukları. İçinden; Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz, H., Bolışık B (Eds). Pediatri
Hemşireliği, Ankara, Akademisyen Tıp Kitabevi, s 161-232.
Noyan, A. (2010). Sıvı Elektrolit Tedavisi. İçinden; Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci
A (Eds). Temel Pediatri. Türkiye Milli Pediatri Derneği Yayınları, Ankara, Güneş Tıp
Kitabevleri, s 76-83.
Savaşer, S., Yıldız, S., Gözen, D., Balcı, S., Mutlu, B., Çağlar, S.(2009). Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Öğrenim Rehberi.1. Baskı. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul, İstanbul
Tıp Kitapevi,
Törüner, E., Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Amasya, Göktuğ Yayıncılık, s 305-337.
9. BÖLÜM
Balcı S., Mutlu B. (2015). Solid Tümörler. İçinden: Bolışık B. Yardımcı F. Akçay
Didişen N. (Editörler). Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı,İzmir, Nobel
Yayınevi: 539.
Çavuşoğlu H. (2008). Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 8. Baskı.
Ankara, Sistem Ofset Basımevi: 298 – 303
Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing. 2st edition. Canada: Thomson Delmar
Learning; 2007: 192-197.
Niaudet, P. (2006). Congenital and infantle nephrotic syndrome. Current Paediatrics,
16, 264 – 268.
Emre S, Şirin A. (2010). Glomerül Hastalıkları. İçinden: Neyzi O., Ertuğrul T.
(Editörler). Pediyatri (4. Baskı), Cilt:2,İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 1463 – 1470.
Emre S. (2010). Üriner Sistem Enfeksiyonları. İçinden: Neyzi O., Ertuğrul T.
(Editörler). Pediyatri (4. Baskı), Cilt:2,İstanbul, Nobel Tıp Kitapevleri, 1491-1495.
Ekti Genç R.,Şenol S. (2013). Çocuklarda üriner sistem hastalıkları ve hemşirelik
bakımı. İçinden: Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B. (Editörler). Pediatri
Hemşireliği. Ankara: Özyurt matbaacılık: 581-610.
Törüner E, Büyükgönenç L. (2013). Çocuk Sağlığı - Temel Hemşirelik Yaklaşımları.
Ankara: Göktuğ Yayıncılık: 389-461.

447

Ward SL, Hisley SM. (2009). Maternal Child Nursing Care. Philadelphia: F.A.Davis
Company: 603-634.

10. BÖLÜM
Abacı , A., Böber, E. ve Büyükgebiz, A. (2007). Tip 1 Diyabet. Güncel Pediatri, 5, 110.
Alemdar, D. K., & Top, F. Ü. (2015). Kalıtsal Metabolik Hastalıklar ve Hemşirelik
Bakımı. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics, 1(3), 23-29.
Alparslan, Ö., & Demir, M. (2015). Kistik Fibrozis ve Hemşirelik Bakımı.Turkiye
Klinikleri Journal of Pediatric Nursing-Special Topics, 1(3), 40-45.
American Diabetes Association. (2016). 2. Classification and diagnosis of diabetes.
Diabetes Care, 39(Supplement 1), S13-S22.
American Diabetes Association. (2016). Standards of medical care in diabetes—2016:
Summary of revisions. Diabetes care, 39(Supplement 1), 4-5.
Arnone, J. ve Fitzsimons, V. (2012). Adolescent with celiac disease: a literature
review of the impact developmental tasks have on adherence with a gluten-free diet.
Gastroenterology Nursing, 35(4), 248-254.
Aycan, Z., Çalışkan, D., Garipağaoğlu, M., Olgun, N., Özkan, S. Yıldırım, N. (2014).
Çocukluk Çağı Diyabeti Eğitimci Rehberi, Türk Halk Sağlığı Kurumu, Ankara.
Ball, J.W., Bindler, R.C. & Cowen, K.J. (2015). Principles of Pediatric Nursing. 6th
Ed. New Jersey: Pearson Education.
Cassandra, O. (2006). Contemporary Pediatric Nursing. Mosby, Missouri, 411-412.
Chiocca, EM. (2015). Advanced Pediatric Asssesment. 2nd Edition, Springer
Publishing Company, s 291-340.
Craig, M. E., Jefferies, C., Dabelea, D., Balde, N., Seth, A. &Donaghue, K.C.(2014).
Definition, epidemiology, and classificationof diabetes in children and adolescents. Pediatric
Diabetes, 15 (Suppl. 20),4-17.
Çavuşoğlu, H. (2013). Çocuk Sağlığı Hemşireliği Cilt II. (10. baskı). Ankara: Sistem
Ofset Basımevi, 363.
Çölyakla Yaşam Derneği http://www.colyak.org.tr/ Erişim: 10.08.2016.
Dalgıç, B., Sarı, S., Özcan, B., Baştürk, B., Ensari, A. Eğritaş, Ö. ve ark. (2011). Türk
çocuklarında çölyak hastalığı ile ilişkili olası etmen ve belirtilerin değerlendirilmesi. Türk Ped
Arş, 46, 323-330.

448

Dillon PM. Nursing Health Assessment A Critical Thinking Case Study Approach.2nd
Ed, Davis Company, Philadelphia. s 269-319
Demirçeken, F.G. (2011). Gluten enteropatisi (çölyak hastalığı): klasik bir öykü ve
güncel gelişmeler. Güncel Gastroenteroloji, 15(1), 58-72.
Esenyel, S. (2011). Çölyak hastalığı olan 8-18 yaş arası çocuk ve ergenlerde
psikiyatrik bozukluk ve yaşam kalitesinin araştırılması. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Uzmanlık Tezi, Bursa. (Danışman:
Yard. Doç. Dr. Pınar Vural).
Evliyaoğlu, O. (2016). Konjenital Hipotiroidiler Tarama, Tanı ve Tedavi Yönetiminde
Güncel Durum. Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences,12(2), 30-35.
Ferrara, L.R. ve Saccomano, S.J. (2015). Celiac disease: a case of unresolved anemia.
The Nurse Practitioner, 40(3), 20-22.
Fidan, T., Ertekin, V. ve Karabağ, K. (2013). Çölyak hastalığı olan çocuk ve
ergenlerde depresyon-kaygı düzeyleri ve yaşam kalitesi. Düşünen Adam The J of Pschiatry
and Neurological Sciences, 26, 232-238.
Görgülü, R.F. (2014). Hemşireler için Fiziksel Muayene Yöntemleri. (1.Baskı), (pp.
69-111). İstanbul İstanbul Tıp Kitabevi.
Green, P.H.R. ve Jabri, B. (2003). Coeliac disease. Lancet, 362, 383-391.
Green, P.H.R. ve Cellier, C. (2007). Celiac disease. The New England Journal of
Medicine, 357(17), 1731-1743.
Güleç, S.G., Urgancı, N., Gül, F., Emecen, M. ve Erdem, E. (2011). Çocuklarda
çölyak hastalığının tanı ve takibinde doku transglutaminaz-IgA antikorunun yeri. Şişli Etfal
Hastanesi Tıp Bülteni;45(4), 119-123.
Hill, I.D., Dirks, M.H., Liptak, G.S., Colletti, R.B. ve Fasano, A. (2005). Guideline for
the diagnosis and treatment of celiac diease in children: recommendations of the North
American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition. J Pediatr
Gastroenterol Nutr,40(1), 1-19.
James, S.R. ve Ashwill, J.W. (2007). Nursing Careof Children Principle and Practise.
(3rd ed.). Elsevier, 554-556.
Karabudak, S.S. ve Ergün, S. (2013). Yenidoğan Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı
İçinde: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık (Eds.). Pediatri Hemşireliği.
Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi, 327.
Kuloğlu, Z. (2014). Çölyak hastalığı, Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 2, 105-111.

449

Küçük, Ö. (2012). Konjenital Hipotiroidi. Bozok Tıp Dergisi, 2(1), 25-29.
Küçükazman, M., Ata, N., Dal, K. ve Nazlıgül, Y. (2008). Çölyak hastalığı. Dirim Tıp
Gazetesi, 83, 85-92.
McCabe, M.A.,Toughill, E.H., Parkhill, A.M., Bossett, M.S., Jevic, M.S. ve Nye, M.L.
(2012). Celiac disease: a medical puzzle. American J of Nursing, 112(10), 34-44.
Moore, M.L. ve Gainer, C.L. (2014). Celiac disease and preterm and/or low
birthweights births. MCN Am J Matern Child Nurs., 39(2), 88-93.
Özsan, D. (2013). Çölyak hastalığı olan bireylerin beslenme alışkanlıkları ve genel
sağlık durumlarının değerlendirilmesi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek
Lisans Tezi, İstanbul. (Danışman: Prof. Dr. Yasemin Beyhan).
Potts, N. ve Dowell, M. (2007). Gastrointestinal alterations. İçinde: N.L. Potts, B.L.
Mandleco (Eds.). Pediatric Nursing: Caring for Children and Their Families. (2nd ed.). NY:
Thomson Delmar Learning, 661-703.
Rewers, M. J., Pillay, K., De Beaufort, C., Craig, M. E., Hanas, R., Acerini, C. L., &
Maahs, D. M. (2014). Assessment and monitoring of glycemic control in children and
adolescents with diabetes. Pediatric diabetes, 15, 102-114.
Robinson, B.L., Davis, S.C., Vess, J. ve Lebel, J. (2015). Primary care management of
celiac. The Nurse Practitioner, 40(2), 28-34.
Roos, S., Kärner, A. ve Hallert, C. (2009). Gastrointestinal symptoms and well-being
of adults living on a gluten free-diet, a case for nursind in celiac disease, Gastroenterology
Nursing, 32(3), 196-201.
Rostami, K., Malekzadeh, R., Shahbazkhani, B., Akbari, M.R. ve Catassi, C. (2004).
Coeliac disease in Middle Eastern countries: a challenge for the evolutionary history of this
complex disorder?. Digestive and Liver Disease, 36, 694-697.
Savaşer, S., Yıldız, S. Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S.(2009). Çocuk Sağlığıve
Hastalıkları Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı
Strauch, K.A ve Cotter, V.T. (2011). Celiac disease: an overview and management for
primary care nurse practitioners. The J for Nurse Practitioners, 7(7), 588-599.
T.E.M.D (2015) Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem
Kılavuzu. Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara.
Toscano, E. (2004). Historical views on celiac disease: the contribution of Adolf
Baginsky (1843-1918). Acta Paediatr, 93, 417-418.

450

Törüner, E.K. ve Büyükgönenç, L. (2012). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları. Amasya: Göktuğ Yayıncılık.
Tully, M.A. (2008). Pediatric celiac disease. Gastroenterology Nursing, 31(2), 132142.
Weber, J., Kelley, J. (2010). Health Assesment in Nursing, Weber J, Kelley J (Eds) 4rd
Edition, Lippincott William&Wilkins, s 209-301.
Wilson, S. F., Giddens, J. (2009). Health Assesment for Nursing Practice, Wilson SF,
Giddens J (Eds). 4th edition, Mosby Elsevier, s 494-540.
Yıldırmaz, S. (2010). Çölyak hastalarının birinci derece akrabalarında çölyak hastalığı
görülme sıklığı. Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
Uzmanlık Tezi, Elazığ. (Danışman: Doç. Dr. Yaşar Doğan).
Yıldız, A. (2011). Çocukluk çağında çölyak hastalığı teşhisi ve diyet takibinde hızlı
çölyak testinin etkinliğinin değerlendirilmesi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Tıpta Uzmanlık Tezi, Kayseri. (Danışman: Prof. Dr.
Duran Arslan).
Yıldız, S., Gözen, D. ve Balcı, S. (2013). Çocuklarda gastrointestinal sistem
hastalıkları ve hemşirelik bakımı. İçinde: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık
(Eds.). Pediatri Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi, 663-698.
Yiğit, R. ve Işık Esenay, F.(2013). Çocukarda Endokrin Sistem Hastalıkalrı ve
Hemşirelik Bakımı, İçinde: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık (Eds.). Pediatri
Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi, 466-486.
Zitelli, B., Davis, H. (2010). Pediatrik Fiziksel Tanı Atlası, Tarım Ö (Eds), 5 th
edition, Elsevier, s 713-889.

11. BÖLÜM
Arslan F, Çalışır H. (2013). Çocuklarda hematolojik sistem hastalıkları ve hemşirelik
bakımı. İçinde Conk, Z.;Başbakkal, Z.; Yılmaz, H.; Bolışık, B. (Eds). Pediatri Hemşireliği.
(1. Baskı). Ankara: Özyurt Matbaacılık,419-459
Balci S., Mutlu B., "Solid Tümörler", Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı,
Bolışık B. Yardımcı F. Akçay Didişen N., Ed., Nobel, İzmir, ss.1-539, 2015
Çavuşoğlu H. Çocuk Sağlığı Hemşireliği. Cilt 2. Genişletilmiş 8. Baskı. Ankara:
Sistem Ofset Basımevi; 2008. p. 64-68.
Erdemir, F., Taş Arslan, F. (2013). Onkolojik Sorunu Olan Çocuk ve Hemşirelik
Bakımı. İçinde Conk, Z.;Başbakkal, Z.; Yılmaz, H.; Bolışık, B. (Eds). Pediatri Hemşireliği.
(1. Baskı). Ankara: Özyurt Matbaacılık, 783 – 797.
451

Mutlu B (2015).Çocuklarda Basınç Ülserleri ve Hemşirelik Bakımı. Turkiye Klinikleri
J Pediatr Nurs-Special Topics 2015;1(2):70-6.
Potts NL, Mandleco BL. Pediatric Nursing. 2st edition. Canada: Thomson Delmar
Learning; 2007. p.192-7.
Törüner E, Büyükgönenç L. Çocuk Sağlığı - Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Ankara:
Göktuğ Yayıncılık; 2012.p.389-461.
Ward SL, Hisley SM. Maternal Child Nursing Care. Philadelphia: F.A.Davis
Company; 2009. p.603-634.
İnternet Kaynakları
Türk Hematoloji Derneği. Ulusal Tedavi Kılavuzu 2011. Çocuklarda Demir Eksikliği
Anemisi
Tanı
Ve
Tedavi
kılavuzu-II.Bölüm:11-20
(Erişim:5.7.2016)http://www.thd.org.tr/thdData/Books/94/bolum-ii-cocuklarda-demireksikligi-anemisi-tani-ve-tedavi-kilavuzu.pdf
Türk Hematoloji Derneği. Hemofili Tanı ve Tedavi Kılavuzu 2011: 3-38
(Erişim:5.7.2016)http://www.thd.org.tr/thdData/Books/119/kilavuzu-tek-parca-halindegoruntulemek-icin-tiklayiniz.pdf
http://talasemifederasyonu.org.tr/pdf/tani/cansinTedavi-12.pdf

12. BÖLÜM
Salman N. (2003). Enfeksiyon- Kemik ve Eklem Enfeksiyonları. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları. İçinde Cantez, T., Eker Ömeroğlu R., Uğur Baysal S., Oğuz F. (Ed). Bölüm 9.
Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul; 340-341.
Kliegman RM., Marcdante KJ., Jenson HB., Behrman RE., Çeviri editörleri Ovalı F.,
Altındiş M. (2006). Bölüm yazarı George H. Thompton çeviri: Kışlal FM.. Ortopedi. Nelson
Pediatrinin Temelleri. Nobel Tıp Kitabevleri. İstanbul; 899-936.
Geçgil E., Çetinkaya Ş., Cabar D. (2013). Çocuklarda Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları,
Yaralanmaları ve Hemşirelik Bakımı. Bölüm 17. Pediatri Hemşireliği. İçinde ConkZ.,
Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Bolışık B. (Ed). Akademisyen Kitabevi. Ankara; 695-736.
Tolomeo C. (2008). Duderstadt KG. (ed) Çeviri editörü Yurdakök M. Göğüs ve
Solunum Sistemi Muayenesi. Çocuklarda Fizik Muayene Resimli El Kitabı. Veri Medikal
Yayıncılık. İstanbul; 89-102.
Efe, E., İşler A. (2013). Çocuklarda Sinir Sistemi Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı.
Bölüm 15. Pediatri Hemşireliği. İçinde ConkZ., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Bolışık B. (Ed).
Akademisyen Kitabevi. Ankara; 607-658.

452

Sarıkaya Karabudak S., Ergün S. (2013). Yenidoğan Hastalıkları ve Hemşirelik
Bakımı. Bölüm 7. Pediatri Hemşireliği. İçinde Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H. , Bolışık
B. (Ed). Akademisyen Tıp Kitabevi. Ankara; 289-358.
Özmen M., Apak S., Çalışkan M., Aydınlı N., Tatlı B. (2010). Sinir ve Kas Sistemi
Hastalıkları. Pediyatri. Cilt 2. 4. Baskı. İçindeNeyzi O., Ertuğrul T. (Ed). Nobel Tıp
Kitabevleri. İstanbul;1665-1747.
Ertuğrul, T., Gökçay G., Bursalı A., Kayserili H., Neyzi O., Yavuz T. (2010). Kemik
ve Eklem Hastalıkları. Pediyatri. Cilt 2. 4. Baskı. İçinde Neyzi O., Ertuğrul T. (Ed). Nobel
Tıp Kitabevleri. İstanbul; 1789-1845.
Aysun S. (2010). Nöroloji. Temel Pediatri. İçinde Hasanoğlu E., Düşünsel R., Bideci
A. (Ed.) Türkiye Milli Pediatri Derneği Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara; 1237-1299.
Bölükbaşı S. (2010). Ortopedik Hastalıklar. Temel Pediatri. Hasanoğlu E., Düşünsel
R., Bideci A. (Ed.) Türkiye Milli Pediatri Derneği Güneş Tıp Kitabevleri. Ankara;1539-1556.
Törüner K. E. , Büyükgönenç L. (2012). Fiziksel Defekti Olan Yenidoğan. Çocuk
Sağlığı Temel Hemşirelik Yaklaşımları. Göktuğ Yayıncılık. Ankara; 472-568.
Törüner K. E. , Büyükgönenç L. (2012). NörolojikSistem Sorunu Olan Çocuk. Çocuk
Sağlığı Temel Hem
13. BÖLÜM
Açıkgöz, A. (2015). Apandisit. İçinde: Z.B. Bolışık, F. Yardımcı, N. Akçay Didişen
(çeviri editörleri). Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı. 3. Basımdan çeviri.
Ankara: Nobel akademik Yayıncılık. s.407-416.
Akçay Didişen, N. (2015). Pediatrik cerrahide yaygın olarak yapılan günübirlik cerrahi
girişimler inguinal ve umblikal herniler, hidrosel, inmemiş testis ve sünnet. İçinde: Z.B.
Bolışık, F. Yardımcı, N. Akçay Didişen (çeviri editörleri). Pediatrik Cerrahi Hastasının
Hemşirelik Bakımı. 3. Basımdan çeviri. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık. s.383-386.
Akgün Kostak, M. (2015). İnvajinasyon. İçinde: Z.B. Bolışık, F. Yardımcı, N. Akçay
Didişen (çeviri editörleri). Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı. 3. Basımdan
çeviri. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık. s.399-405.
Altun Yılmaz, E. (2015). Hirschsprung hastalığı. İçinde: Z.B. Bolışık, F. Yardımcı, N.
Akçay Didişen (çeviri editörleri). Pediatrik Cerrahi Hastasının Hemşirelik Bakımı. 3.
Basımdan çeviri. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık. s.347-358.
Bishop, W.P., Ebach D.R. (2015). The digestive system. İçinde: K.J. Marcdante, R.M.
Kliegman (eds). Nelson Essentials of Pediatrics. 7th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders.
s. 430-431/442-444.

453

Demirçeken, F.G. (2011). Çocuklarda gastroözofageal reflü hastalığı. Güncel
gastroenteroloji. 15(4): 204-226.
Ekici, B. (2015). Gastroözofageal reflü hastalığı: Tanılama ve yönetimi. İçinde: Z.B.
Bolışık, F. Yardımcı, N. Akçay Didişen (çeviri editörleri). Pediatrik Cerrahi Hastasının
Hemşirelik Bakımı. 3. Basımdan çeviri. Ankara: Nobel akademik Yayıncılık. s.391-398.
Erdener, A. (2012). Doğuştan diyafragma hernisi. İçinde: M. Karaböcüoğlu, H.L.
Yılmaz, M. Duman (Editörler). Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım. İstanbul:
İstanbul Tıp Kitabevi. s.1971-1978.
Gün, F. (2006). Çocuklarda cerrahi aciller. III. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun
Bakım Kongresi Kitabı. İstanbul. s.196-201.
Gürsoy H. (2012). Hirschsprung hastalığı. İçinde: M. Karaböcüoğlu, H.L. Yılmaz, M.
Duman (Editörler). Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Tıp
Kitabevi. s.1887-1890.
Karagüzel, G. (2012). Bağırsak tıkanıklıkları. İçinde: M. Karaböcüoğlu, H.L. Yılmaz,
M. Duman (Editörler). Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Tıp
Kitabevi. s.1871-1872.
Kuğuoğlu, S. (2004). Pediatrik cerrahi aciller. İçinde: D Şelimen (aditör). Acil Bakım.
İstanbul: Yüce Yayım; 523-535.
Ötgün, İ. (2012). Çocuklarda akut karın. İçinde: M. Karaböcüoğlu, H.L. Yılmaz, M.
Duman (Editörler). Çocuk Acil Tıp Kapsamlı ve Kolay Yaklaşım. İstanbul: İstanbul Tıp
Kitabevi. s.1859-1867.
Törüner, E.K., Büyükgönenç, L. (2011). Çocuk Sağlığı Temel Hemşirelik
Yaklaşımları. Ankara: Göktuğ Yayıncılık; 536-557.
Urgancı, N., Usta, M. (2016). Yenidoğandan ergenliğe: gastroözofageal reflü.
JAREM. 6: 67-73.
Yıldız, S., Gözen, D., Balcı S. (2013). Çocuklarda gastrointestinal sistem hastalıkları
ve hemşirelik bakımı. İçinde: Z. Conk, Z. Başbakkal, H. Bal Yılmaz, B. Bolışık (editörler),
Pediatri Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi; 672-683.
Zorludemir, Ü. (2010). İnguino-skrotal patolojiler. Türk Ped Arşivi. 45 (Özel Sayı):
23-28.
14. BÖLÜM
Acehan, S., Bilen, A., Ay, M. O., Gülen, M., Avci, A., & İçme, F. (2013). Çocuk
istismarı ve ihmalinin değerlendirilmesi. Arşiv Kaynak Tarama Dergisi,22(4).

454

Ball, J.W., Bindler, R.C. (2006). Child Health Nursing, Dewitt JH (Eds), Pearson
Education Ltd, New Jersey, s 329-350.
Dağlı, F. Ş., & Koç, E. M. N. (2015). Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi.
Turkiye Klinikleri Journal of Pediatrical Sciences, 11(4), 74-79.
Dağlı, T., İnanıcı, M.A. (2011). Hastane Temelli Çocuk Koruma Merkezleri İçin
Başvuru Kitabı İhmal ve İstismara Uğrayan Çocuğa Bütüncül Yaklaşım. Fersa Ofset
Matbaacılık, Ankara.
Demirgöz, M., Kızılkaya Beji, N. (2009). Enürezisi olan çocuk/adölesanların
tedavisinde davranışsal tedavi yöntemleri. İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi, 17(3): 203-210.
Gözen, D., Çağlar, S. (2011). Enürezis sorunu olan çocuğu tanılamada üç sistem
modeli ve davranışsal tedavi yöntemleri. Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilimi ve Sanatı
Dergisi, 4(1): 127-132.
Heap, J.M. (2004). Enuresis in children and young people: a public health nurse
approach in New Zealand. Journal of Child Health Care, 8(2): 92-101.
Neyzi O, Bundak R. Büyüme ve Gelişme Bozuklukları. İçinde: Pediyatri. Nobel Tıp
Kitapevi, 2010. 83-94.
Neyzi O, Ertuğrul T. ed. Pediyatri. İçinde: Ekşi A. Sağlıklı Çocuk ve Adölesanda
Ruhsal Gelişim. Nobel Tıp Kitabevi, 2010. 1755-1760.
Ocakçı, A.F., Karakoç, A. (2013). Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları ve
Hemşirelik Yaklaşımı. İçinden; Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B (Eds), Pediatri
Hemşireliği, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, s 819-846.
Öztürk M.O. Ruh Sağlığı ve Bozuklukları. Nobel Tıp Kitabevi, 2004. 75-106.
Savaşer, S., Yıldız, S. Gözen D, Balcı S, Mutlu B, Çağlar S. Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları
Öğrenim Rehberi. Savaşer S, Yıldız S (Edt). İstanbul Tıp Kitapevi, 1. Baskı, 2009.
Şişman, F.N., Kolaç, N., Gür, K. (2015). Ailede ihmal ve istismar. İçinden: Kuğuoğlu
S, Demirbağ BC (Edt). Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı. Akademisyen Tıp Kitapevi,
Ankara.291-301
Winkelstein, M.L. (2005). Health Problems of School-age Children and Adolescents.
İçinden; Hockenberry MJ (Eds), Essentials of Pediatric Nursing, 7 edition, Mosby Inc, USA, s
530-537.
Yücel, B., Akdemir, A., Gürdal Küey, A., Maner, F., & Vardar, E. (2013). Yeme
Bozuklukları ve Obezite-Tanı ve Tedavi Kitabı. Ankara: TPD Yayınları.

455

