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ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI
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Geçici Koruma Altındaki 
Suriyeli Bebekler

Türklerde ve Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Bebeklerde Ölüm nedenleri



Amaç 

• Suriyeli bebek, çocuk ve ergenin biyolojik, psikososyal ve gelişimsel

problemlerin tanı, tedavi ve rehabilitasyonu konusunda bilgi ve

duyarlılık ve beceri kazanmaktır.
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Öğrenme hedefleri 

• Bu eğitim sonunda katılımcılar;

• Suriyeli geçici koruma altında olan bebek-çocukların mortalite nedenlerindeki farklılıkları

bilmeli,

• Bebek, çocuk ve ergen izlem ilkelerini ve içeriğini bilmeli,

• Emzirme ve anne sütünün önemini bilmeli,

• Çocuk ihmal ve istismar risk faktörlerini ve tanı ipuçlarını bilmeli,

• Ergenlerde risk davranışlarını tanımlayabilmeli

6



7

Çocuk Sağlığını Neden İzliyoruz?
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Çocuk sağlığı izlemi nasıl olmalıdır; 
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Çocuk Sağlığı İzlemi Sıklığı



http://cocukergen.thsk.saglik.gov.tr/Dosya/Dokumanlar/Kitaplar/b_c_e_i_p/bebek_cocuk_ergen_izlem_protokolleri.pdf
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I. Gözlem

II. Öykü

III. Muayene

IV. Taramalar

V. Aşılama

VI. Eğitim ve danışmanlık
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Çocuk Sağlığı İzleminin İçeriği



Açık uçlu sorular

Önemli verilerin tekrarlanması 

Açıklama isteme

Tıbbı terimlerden kaçınma

Sözsüz iletişim

Ailenin kaygılarını kabul etmek

Empati

Özetleme  
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Sağlık Personeli-aile iletişimi
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Sisteme bağlı engeller: Hizmetin özelliği ve devamlılığının olmaması
Akut/Kronik hastalık bakımı 

Acil servis

Kişisel engeller
Doktorun zaman kısıtlılığı

Sık bölünmeler

Dil farklılığı

Kültürel değerlerin önemsenmemesi

Eklemek istedikleriniz?

İletişim Engelleri



• Büyümenin izlenmesi

• Gelişimin değerlendirilmesi

• Tansiyon ölçümü; üç yaş itibarı ile tüm sağlık kontrollerinde

• Gelişimsel Kalça Displazisi değerlendirilmesi

• Aile planlaması konusunda bilgilendirme

• Emzirme danışmanlığı

• İhmal ve istismar değerlendirilmesi
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Kaçırılmış Fırsatlar
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Aile planlaması konusunda ilk bilgilendirme ve yönlendirme 

ne zaman yapılmalıdır?
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Doğum sonrası 2. ay vizitinde  

«Etkili bir doğum kontrol yöntemi» konusunda bilgilendirilir ve
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Aile Planlaması



Emziren Suriyeli bir anneye aile planlaması kullanımı konusunda 

nasıl bilgilendirme yapalım?
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Her vizitte aile planlaması kullanım durumu  sorgulanarak, ihtiyaç değerlendirilmesi yapılır

Ailenin istediği çocuk sayısı

Ailenin sahip olduğu çocuk sayısı

Ailenin sosyoekonomik durumu

Ailede destek sistemleri

Anne ve bebekte yüksek riskli durumlar 
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Emziren Suriyeli bir anneye aile planlaması kullanımı konusunda nasıl 
bilgilendirme yapalım?
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Çocuk sağlığı:  
erken dönem

Çocuk sağlığı; ileri 
yaşam

Anne sağlığı

Çevre sağlığı

Emzirmenin Etkileri



Bebek beslenmesinin mortalitesi üzerine etkisi
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Langstein R: Atlas der Hygiene des Sauglings 

und Kleinkindes, Berlin, Springer-Verlag, 1918

Breastfeeding in Modern Medicine Chapter 1
Bulletin Chicago School of Sanitary Instruction, 3 June 1911; 

reprinted in Wolf JH: Don’t Kill Your Baby: Public Heath and the 
Decline of Breastfeeding in the 19th and 20th Centuries, 

Columbus 2001, The Ohio State University Press.



Çocuk morbidite ve mortalitesinin azaltılması için aileyi hangi konularda 
bilgilendirelim?
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Bebek ve çocuk morbidite ve mortalitesinin azaltılması için ailelere anlatılması 
gereken konular 

Acil hastaneye başvuru (tehlike) belirtileri 

(ateş, iyi emmeme, kusma, ishal, sarılık, huzursuzluk, uykuya meyil)

Ateşli çocuğa yaklaşım

İshalli çocuğa ev bakım önerileri

Solunum yolu enfeksiyonlarında ev bakım önerileri

Aşı yan etkileri ve öneriler
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İstismar ve ihmalin 

erken tanısı ve önlenmesi

24



Suriyeli çocuklarda çocuk istismarı risk faktörlerinden hangileri olabilir? 
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Her biri değişik birden fazla  yaralanma (yanık, kesi, kırık birarada) olması,

Farklı iyileşme dönemlerinde lezyonlar (ekimoz, hematom, yanık, kesi, kırık),

Deri lezyonları:
 Belli bir aletle yapıldığı izlenimi uyandıran; 

 Simetrik lezyonlar; 

 Korunaklı bölgelerde yaralanma; 

 Eldiven çorap tarzı yanık

Kırık; 
 bir yaşın altındakiler; 

 Çoklu ve spiral kırıklar; Yassı kemik kırıkları; Metafiz kırıkları

Karın içi organları, santral sinir sistemi, yüz ve gözde ciddi travmalar,
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İstismarı düşündüren faktörler



ERGEN SAĞLIĞI



10- 19 

yaş grubu
15- 24 

yaş grubu

Okul Sağlığı         

DSÖ

5- 24 
yaş grubu

Ergenlik 

Dönemi

Gençlik 
Dönemi
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Ergenlerin Sağlık Sorunları

Gençlerin gelecek yaşamları üzerinde etkileri olan 

“alışkanlıklar ve hastalıklar” 
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Yeni şeylerin denendiği,

Yaşam boyu süren davranış ve alışkanlık kalıplarının yerleştiği dönem



• Ergenlik döneminde: Kazalar

İntiharlar

• Erişkin dönemde: 

Kalp- damar hastalıkları              

Kanserler 

Riskli davranışlarla yakın ilişkili 
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Ölüm Nedenleri



RİSKLİ DAVRANIŞLAR

Gençlerin iyilik halini tehdit eden ve sorumlu birer yetişkin olma 
hallerini engelleyen davranışlar
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1.  İstenmeyen kazalar ve şiddete yardım eden davranışlar

2.  Tütün kullanımı

3.  Alkol ve madde kullanımı 

4.  İstenmeyen gebeliklere ve cinsel yolla bulaşan hastalıklara yol açan cinsel davranışlar

5.  Sağlıksız beslenme davranışları

6.  Fiziksel hareketsizlik 
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RİSKLİ DAVRANIŞLAR



Daha fazla bilgiye ulaşıldığı halde 

riskli davranışlarda artma söz konusu !!!

Ergen;

Bir riskli davranış hakkında daha fazla bilgiye 

ulaştığında riskli davranışı nasıl değişiyor?
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Bağımlılık Yapan Maddeler

 Sigara

 Esrar

 Eroin

 Kokain

 Kafein

 LSD

 Alkol

 Uçucu maddeler

 Ecstasy

 Morfin

 Akineton

 Rohypnol

Madde Bağımlılığı
Madde kullanımı sonucunda gelişen bedensel, ruhsal ve toplumsal sorunlarla 

belirli  hastalık 
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Sigara Dumanından Pasif Etkilenim  (İkinci El Sigara Dumanı)
Sigara içmeyen kişilerin, sigara içilen ortamda sigara dumanına maruz kalması 

-Aktif sigara içen kişi tarafından nefesle havaya geri verdiği ana akım dumanı,

-Yanan bir tütün ürününün havaya saldığı yan akım dumanı,

-Ürünün kağıdı/filtresinden çıkan dumanın

karışımı 
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Üçüncü El Sigara Dumanı

- Yüzeylerde biriken duman bileşenleri 

- Bu bileşenlerin oksidasyonuyla üretilen metabolitleri
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ERGEN İZLEMİ

1. Güvenli ve destekleyici çevre oluşturulması

2. Sağlıkla ilgili konularda bilgilendirme

3. Yeteneklerin geliştirilmesi

4. Danışmanlık hizmeti sunulması

5. Sağlık hizmeti sunulması
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Yaşam Becerilerinin Geliştirilmesi

Öfke kontrolü 

 “Hayır” diyebilme 

Kendini ortaya koyma 

 İletişim becerileri 

 Sorun çözme 

 Stresle başa çıkma 

Kendini tanıma 
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“HEEADSSS” görüşmesi: 

39



Çocuk Haklarına Dair Sözleşme ve Çocuk Sağlığı İzlemi
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