Anne Bebek Dergisi’nin
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile birlikte
hazırladığı ücretsiz el kitapçığıdır.
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Sorularınız cevapsız kalmasın
Anne Bebek Dergisi olarak İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda ziyaretimize gelen tüm ebeveynlerimiz için NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile birlikte bir kitapçık hazırladık. Yıl içerisinde
bizlere ve hastaneye gelen, en çok sorulan soruların cevaplarından oluşan kitapçığımız
dileriz aklınızdaki soru işaretlerine bir nebze de olsa çözüm önerisi sunar.
Bu yıl da fuarda bizlerle olduğunuz için, bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyoruz.
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Anne Bebek Dergisi’nin NPİSTANBUL Beyin Hastanesi ile birlikte hazırladığı ücretsiz el kitapçığıdır.
El kitapçığımızda bulunan tıbbi yazılar uzman görüşleridir.
Tedavi amaçlı değil, bilgilendirme mahiyetindedir.
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Merhaba,
Bu yıl ilk kez İBS Anne Bebek Çocuk Fuarı’nda sizlerle birlikteyiz.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi olarak 20 yıldır başta ruh sağlığı hastalıkları olmak üzere; çocuk ve genç psikolojisi, bağımlılık birimi, yetişkin uyku bozuklukları
birimi, nöroloji, dil ve konuşma bozuklukları, kulak burun boğaz ve odyoloji kliniği, fizyoterapi, ergoterapi, dahiliye, genel cerrahi, beyin, sinir ve omurilik cerrahisi,
ortopedi ve travmatoloji, enfeksiyon, kardiyoloji gibi pek çok alanda sağlık hizmeti sunuyoruz.
Çocuklarımızın eğitimi ve ruhsal gelişiminin toplumun geleceği için çok önemli olduğunu biliyoruz. Çocukların gelişiminde anne ve babanın da önemli etkileri olduğunu görüyoruz.
20 yıldır toplumun ruh sağlığına katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Geleceğimiz olan çocuklarımız için oluşturduğumuz Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Merkezi’ndeki uzman kadromuzla; hiperaktiviteden otizme, davranış bozukluğundan öğrenme güçlüğüne, teknoloji bağımlılığından kekemeliğe kadar pek çok
konuda kişiye özel tedavi hizmeti sunuyoruz.
Bu kitapçıkta; değerli ebeveynler ve yeni ebeveyn adayları için, bize en çok gelen sorular ışığında belirlediğimiz konuları, uzmanlarımızın gözüyle paylaştık.
Ailelere yararlı olması dileğiyle sağlıklı günler dileriz.
NPİSTANBUL Beyin Hastanesi

www.npistanbul.com

Tel: 0216 633 0 633
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İstismara uğramış çocuklara
aileler nasıl yaklaşmalı?

Cinsellik kavramı
Üsküdar
Üniversitesi
Rektörü
ve Psikiyatri
Uzmanı

Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Tuvalet eğitiminden sonraki
dönemde öğretilmeli
Çocuğun vücudunun özel bölgeleri
vardır. Çocukta olumsuz bir çağrışım yapmasın diye, “Bak iç çamaşırının olduğu
bölgelere senden başka kimse dokunmayacak. Sen izin vermeden senin o bölgelerine biz bile dokunmayacağız.” diyerek
çocuğa yürü-meye başladıktan sonra yavaş
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‘‘Çocuklara mahremiyet algısı öğretilmeli’’
Üsküdar Üniversitesi Rektörü ve Psikiyatri Uzmanı
Prof. Dr. Nevzat Tarhan: “Yürümeye başladıktan sonra çocuğa
mahremiyet algısının öğretilmesi çok önemlidir. Birinci dereceden
akrabası da olsa, vücuduna dokunmak isteyen birine ‘Hayır’ demesi
konusunda çocuğa ciddi bir eğitim vermek gerekiyor.”
yavaş mahremiyet öğretilmeli. Tuvalet eğitiminden sonraki dönem daha çok önemli.
Tuvaletini tutmaya başladığında çocukta
kontrol mekanizmaları gelişiyor demektir.
Okula başladıkları zaman da çok önemli,
çocuğa birinci dereceden akrabası da
olsa vücuduna dokunmak isteyen birine
“Hayır” demesi konusunda ciddi bir eğitim
vermek gerekiyor.

Mahremiyet algısı öğretilmeli

Çocuğa güvenli ortam sağlamak gerekiyor. Ama eve gelen başka misafirleri,
yakın akrabaları veya dışarıda, okulda
karşılaştığı kişileri biz yönetemeyiz. Ancak
kendi çocuğumuza bu konuyla ilgili beceri
kazandırabiliriz. Bu çok önemlidir çünkü
günümüzde cinsel şiddet, çocuk tacizleri
çok arttı. O nedenle çocuklara mutlaka
mahremiyet algısını öğretmek gerekiyor.

Çocuğun davranışlarında, huyunda,
kişiliğinde bir değişiklik yaşanıyorsa, çocuk
mesela banyoya girmeye korkuyorsa, odada yalnız kalmaya korkuyorsa, aile garip
ve açıklayamadıkları davranışlar seziyorsa
çocuk bir travma yaşıyor olabilir.
Böyle durumlarda çocuğa direkt soru
sorulmamalıdır. Genellikle çocuğun kendini
en iyi ifade edebildiği alan oyundur. Bir oyun
esnasında çeşitli roller ile davranışın taklidini yapmaya yönelik yöntemler izlenebilir.
Genellikle 5 yaşından önceki çocuklarda
cinsellik kavramı yoktur. Bu şekilde oyunlarla çocuğun durumu anlaşılmaya çalışılabilir.
Çocuklar travmatik stres bozukluğu
yaşayabilir. Gece korkuları, ağlayarak uyanmalar olabilir. Böyle durumlarda ailelerin çocuğun yalnız olmadığını
hissettirmesi gerekiyor. Çocukla nitelikli “An-
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nem-babam beni seviyor, bana değer veriyor” duygusunu oluşturacak bir iletişimde
olmak gerekiyor.

Çocuğun belirtiler göstermesi
halinde uzman yardımı gerekiyor
Çocuğun ağlamalarında artış, korkular, çiş idrar kontrolünü öğrendiği halde
tekrardan altına kaçırmaya başlaması,
daha önce korkmadığı şeylere karşı korkular göstermesi gibi durumlar varsa uzman yardımı gerekebilir. Böyle durumlarda
çeşitli projektif testler var. Bu testler onun
iç dünyasındaki çatışmaları projekte ettirerek yakalayabiliyor ve terapiye alıyor.
Genellikle oyun tedavileri işe yarıyor. Aile
terapisi çalışılıyor. Böyle bir travma yaşasa bile çocuk ömür boyu onu taşıyacak
diye bir şey yok. O nedenle bir uzmandan
destek almak gerekiyor.   

Ek gıda dönemi

“Katı gıdalar ezilerek küçük lokmalar halinde verilmelidir.”

Dil ve
Konuşma
Bozuklukları
Uzmanı
İbrahim Yaşa

Hızlı ama zararlı
Bebeklerin içerik yönünden zengin
ve kolay yemesi için püre haline getirilen yemekler gelişime zarar verebilir. Bu
beslenme tarzı tıpkı “fastfood” gibi kolay,
hızlı ama zararlıdır. Bebeği kolaya alıştıran
bu yöntem; tat farkındalığı, çiğneme, etkin dil hareketleri ve yutmanın sağlıklı
gerçekleşme süreçlerinin takibinde so-

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa:
“Sağlıklı bilişsel gelişim için tüketilen gıda çeşitliliği kadar
tüketme biçimi de oldukça önemlidir. Püre haline gelmiş
bir karışım için 9. ayını doldurmuş bir bebeğin tek yapması
gereken, ağzının içinde bulunan bu karışımı tek hamlede
yutkunmasıdır.”
run yaşamasına yol açar. Bebeklerin
beslenme-sinde çokça tercih edilen püre
şeklindeki “ezilmiş yemek” şekli yutma
bozukluklarından çiğneme ve etkin dil
hareketlerinin öğrenilmesine kadar pek
çok soruna sebep olabilir.

Şüpheli durumlarda uzmana
danışılmalı

Katı gıdaya geçişte beslenme süreçlerinde ve çiğneme yutma güçlüğünden
şüphelenilmesi durumunda uzmandan
destek almak çok önemlidir.

Sorunlara davetiye çıkarabilir

Tüketimi oldukça hızlı ve basit olan fastfood beslenme şeklinin sağlığımız için
oldukça zararlı olduğu artık bilinen bir

gerçek. Kendimiz için tercih etmediğimiz
bu beslenme şeklini, bebeklerimiz için
uygulamakta sakınca görmüyoruz. Bebekle-rimizi sağlıklı besleme amacıyla fastfood tüketimi kadar zararlı olabilecek basit
besle-meye yöneltmek, gelecekte ciddi
sorunlarla karşılaşmasına da-vetiye çıkarabilir: Blender’dan bahsediyorum. Pek çok
katı gıdayı hızlıca püre kıvamına getirip bebeklerimizi beslemek son dönemde bilinçli
anneler tarafından çok tercih ediliyor. Farklı
birçok besini bir arada ve çok kolay bir
şekilde yutulacak şekilde yedirmek son
dönemde bebekli ailelerin vazgeçilmezi.
İki dilim peynir, birkaç parça salatalık, domates, ekmek, 2 kaşık bal ve azıcık sütle
öğün kolayca püreye dönüştürülüyor. İçerik
olarak oldukça besleyici. Besleyici olması
çocuğun gelişimi için yeteri kadar destekleyici olduğu anlamına gelir mi, tartışılır.

nesi, “yemiyor”, “ne verirsek
dili ile çıkartıyor” yakınmaları ile gelen “iştahsızlık”
şikayetine sığınmak oluyor. Bahaneler ne kadar
geçerli de olsa blender
kullanılarak hazırlanan
fastfood gıdaların tüketimi
ile 6 ay sonrası ek gıda ile
desteklenen bebekler ileride
ciddi çiğneme ve yutma bozuklukları temelli beslenme
problemleri yaşayabilmekte
ve sürece müdahale önem
taşımaktadır.

Katı gıdalar ezilerek küçük lokAnnelerin en
malar halinde verilmelidir.
büyük bahanesi,
Bebekte çeşitli tat duyyemiyor, ne verirsek
gularının kazanımı sağldili ile çıkartıyor
anmalı, çiğneme becerisi
yakınmaları ile gelen
pekiştirilmeli ve aşırı ısrarcı
iştahsızlık şikayetine
sığınmak oluyor.
tutum yerine ortak noktada
buluşturan oyunlar ile ikna edici süreçlerin takibi önem kazanmalıdır ve anne-bebek arasındaki
uyumsuzluğun iştahsızlığa sebep
olabileceği unutulmamalıdır.

Ek gıdaya geçiş
dönemi takip edilmeli

6. ay sonrası ek gıdaya geçiş
süreci de adım adım takip edilmeli-dir.

Gıda çeşitliliği kadar tüketme
biçimi de önemli

Sağlıklı bilişsel gelişim için tüketilen gıda
çeşitliliği kadar tüketme biçimi de oldukça
önemlidir. Püre haline gelmiş bir karışım
için 9. ayını doldurmuş bir bebeğin tek
yapması gereken, ağzının içinde bulunan
bu karışımı tek hamlede yutkunmasıdır. Tat
almaya gerek yok, ağız içerisinde lokmayı
çevirmeye, çiğnemeye, dil köküne doğru
itme hareketine gerek yok, sadece dilinin
üstünde tut ve yutkun. Bu kadar basit! Basit
olması etkili beslenme için yeterli olmamakta. Basit tüketim ilerleyen yaşla beraber
bebeğin edinmesi gereken tat farkındalığı,
çiğneme, etkin dil hareketleri ve yutmanın
sağlıklı gerçekleşme süreçlerinin taki-binde
sorun yaşamasına neden olmaktadır.

Yutma sorunları ortaya çıkıyor

Bu durumda annelerin en büyük baha-
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lidir. Örneğin anne, çocuğun kardeşine
zarar vereceği endişesini davranışlarıyla
veya sözel olarak çocuğa yansıtırsa genellikle çocukta suçluluk duygusu ve öfke
oluşturur. Bu da kıskançlık ve rekabet duygusunu pekiştirir. Bu nedenle annenin
sakin bir şekilde, suçlayıcı ve cezalandırıcı
olmadan durumu yönetmesi gerekir.

Kıskançlık duygusunu iyi yönetin

Kardeş kıskançlığına

ebeveynler mi sebep oluyor?
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri Birimi
Uzman Klinik
Psikolog
Esma Uygun
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“Olumsuz pekiştirme kıskançlık ve
rekabete yol açabilir.”

Doğal bir duygu olan kıskançlığın iyi
yönetilmesi çocuğun gelişimi açısından
çok önemlidir. Yeni kardeş eve geldiğinde
bu taht kavgasının da başlangıcı sayılabilir.
Çocuk, sahip olduğu şeyi kaybetme korkusuyla birlikte kendisinin özel ve önemli
olduğuna dair algıyı yitirme korkusu da
yaşar. 12 yaşına kadar çocuklar, kardeşi
nedeniyle annesinin kendini sevmeyeceğini
ya da daha az seveceğini düşünür. 12
yaşından sonra ise daha doğru bir mantık
yürütme gerçekleşir. Eğer anne bu süreci iyi yönetebilirse çocuklar açısından bu
önemli bir kazanım olur.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi Uzman
Sorunlarını çözmelerine fırsat
Klinik Psikolog Esma Uygun: “Anne, çocuğun kardeşine zarar tanıyın
Çocuklar, gerçek hayatta da bu ve benvereceği endişesini davranışlarıyla veya sözel olarak çocuğa yansıtırzer sorunları yaşayacaktır. Çocuklarınız
sa genellikle çocukta suçluluk duygusu ve öfke oluşturur.”
arasındaki ufak kıskançlıklara göz yumar-

Çocuğun gelişiminde sorunlara
yol açabilir

tadır. Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuğa Suçluluk duygusu kıskançlığı
karşı ebe-veynlerin ve bakım verenlerin pekiştirir

Aileye yeni bir bebeğin katılması ile
çocuklarda görülen kıskançlık duygusu,
doğal olmasına karşın iyi yönetilememesi
durumunda çocuğun gelişiminde sorunlara yol açabilir. Çocuklarda kıskançlık
duygusunun temelinde genellikle anne
sevgisini kaybetme korkusu bulunmak-

davranışları ve kıskançlığı nasıl yönettikleri,
çocuğun gelişimi için önemlidir. Özellikle
annenin çocuk doğmadan önce diğer
çocuklara bilgi verip hazırlaması büyük
önem taşımaktadır.

Kardeş kıskançlığında anne-nin kaygılanması, öfkelenmesi ve bu durumu geçiştirmesi çocuğun daha fazla kaygılanmasına
yol açabilir. Çocuklar annenin duygularını
fark etmek ve anlamlandırmakta yetişkinlerden daha hassastırlar. Annenin bu durumda kendi kaygılarını yönetmesi önem-

ak, sorunu çözmelerine izin verin. Çocuklara rekabet ve kıskançlıkla ilişkili davranış
sorunlarını çözmeleri için fırsat tanınmalıdır. Ancak sorun çözülmeyecek noktaya
vardığında yetişkinler müdahale etmelidir.

Yenidoğana ayrılan vakit
büyüğü duygusal
olarak yaralamamalı
Ebeveynler doğal olarak yeni doğan
bebekle daha çok ilgilenmek zorunda
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Rutini bozmayın
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Yeni bebek geldiğinde eski
rutinlerin bozulmaması da önemlidir.
Örneğin uyku öncesinde birlikte kitap
okunuyorsa devam edilmeli, belirli rutinlerden vazgeçilmesi çocukta terk edilmiş, ihmal edilmiş duygusu yaratabilir. Bu
durumda içe kapanabilir ya da saldırgan

Yeni bebek
geldiğinde eski
rutinlerin
bozulmaması
da önemlidir.

davranışlar sergileyebilir. Bu nedenle evde
rutin olarak yapılan aktiviteler mümkün olduğunca devam ettirilmelidir.

Hemen öncesinde ve sonrasında
kreşe göndermeyin
3 yaş üzerindeki çocukların kreş gibi
kendi akranlarıyla birlikte olacağı ortamların
oluşturulması gerekir. Ancak bunun yeni
bebeğin doğumundan kısa bir süre önce
ve sonraya denk getirilmemesi önemlidir.
Yeni bebeğin gelmesiyle evden uzaklaştırıldığını düşünen çocuk içe kapanabilir
ya da saldırgan davranışlar sergileyebilir.

Ufak tefek yardımlar isteyin
Yeni bebeğin bakımı konusunda
çocuğunuzdan ufak tefek yardım isteyebilirsiniz. “Sen de küçükken böyleydin.
Bak sen büyüdün, kendi yemeğini kendi başına yiyebiliyorsun. O da büyüyecek senin gibi yapabilecek.” demeniz ve
küçüklük fotoğraflarını göstermeniz işinizi
kolaylaştırabilir.

Kıyaslama kıskançlığı pekiştiriyor
Ebeveynler farkına varmadan kardeş
kıskançlığını pekiştirebilir. Bunlardan biri
kıyaslamadır. Bu olumsuz pekiştirme
kıskançlık ve rekabete yol açabilir.

Büyüğe de hediye alın
Yeni doğan bebeğe hediye alırken, diğer
çocuğa “Senin pabucun dama atıldı.” şeklindeki şakalar çocukta kaygıyı artırmaktadır. Yeni doğan bebeğe hediye alınırken,
diğer çocuk da unutulmamalıdır.

Anaokuluna başlarken
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri Birimi
Uzman Klinik
Psikolog
Ayşe Şahin

Aileden ayrı kalmaya alıştırılmalı

İlk defa anne babadan ayrılacak olan
çocuğun uzun süreli bir ayrılıkla başa çıkabilmesi için öncesinde sistematik olarak
kısa aralıklarla aileden ayrı kalmaya alıştırılması gerekmektedir. Bununla birlikte:
d Okul malzemelerini ve okul giysilerini
çocuğunuzla birlikte satın alarak okula
karşı motivasyonunu arttırabilirsiniz.
d Gideceği okulda olacak diğer çocuklardan tanıdıklarınız varsa okul başlamadan önce çocuğunuzun onlarla arkadaşlık
kurmasını sağlayabilirsiniz.
d Anaokulunu çocuğunuzu mecburi
se-beplerden dolayı bıraktığınız bir yer
olarak görmek yerine, çocuğun gelişimini
destekleyen bir yer olarak görmeli ve bakış
açınızı değiştirmelisiniz.

“Vedalaşmayı çok uzun tutmamaya özen gösterin.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi Uzman Klinik Psikolog Ayşe
Şahin:“Çocuğunuz sizden ayrılırken ağlayabilir. Burada önemli olan
nokta, sizin okuldan ayrılmanız sonunda çocuğun ağlamasının bitmesidir. Gün boyu süren ağlamalar oluyorsa bir uzman desteğine başvurmalısınız.” konusunda çocuğa ciddi bir eğitim vermek gerekiyor.”

Gideceği okulda
olacak diğer çocuklardan tanıdıklarınız
varsa okul başlamadan
önce çocuğunuzun onlarla arkadaşlık kurmasını
sağlayabilirsiniz.

zlemeyin, önceden mutlaka bilgilendirin.
d Bazı çocuklar anneden bazı
çocuklar babadan daha zor ayrılmaktadır, çocuğu okula bırakacak kişi kolay
ayrılabileceği bir kişi olmalıdır.
d Vedalaşmayı çok uzun tutmamaya özen gösterin.
dÇocuğunuz sizden ayrılırken ağlayabilir. Burada önemli olan nokta, sizin
okuldan ayrılmanız sonunda çocuğun
ağlamasının bitmesidir. Gün boyu süren
ağlamalar oluyorsa bir uzman desteğine
başvurmalısınız.
d Aile olarak zorlu süreçle
karşılaşsanız dahi çocuğunuzun okuldan
uzak kalmasına izin vermeyin. Evde kalma süresi uzadıkça okula dönüş daha
da zor bir hale gelecektir.

Tedirginliğiniz çocuğunuza yansır

Beden dilinizle de olsa tereddütlerinizi
çocuğunuza hissettirmemelisiniz.

İlk günlerde neler yapılmalı?
d Çocuğunuzdan ayrı kalacağınızı gi-
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Çocuklar da
depresyona
girer
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri Birimi
Uzman Klinik
Psikolog
Leyla Arslan

Zamanında müdahale önemli
Çocuklar tıpkı yetişkinler gibi depresyon
yaşayabilir. Zamanında müdahale önemlidir. Çocukluk döneminde çözülemeyen
sorunlar ergenlik döneminde ağırlaşabilir. İki aydan uzun süren sessizlik ve içe
kapanıklık depresyon habercisi olabilir.
Çocuklar depresyonu davranışlarıyla ele
verir o nedenle iyi gözlemlenmesi gerekmektedir.

Dört dönemde farklı
depresyonlar yaşanıyor
0-2 yaşta çocuk depresyonu: Bu dönemde görülen depresyon daha çok annenin
depres-yonuyla bağlantılıdır. 0-2 yaşta
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“Konuşmanın geç gelişmesi, depresyon
için bir belirti olabilir.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi Uzman Klinik Psikolog
Leyla Arslan: “Aileler genelde çocukta depresyonu fark
edemiyor. Bir çocuk psikiyatrisine ya da psikologuna
götürüp bir tetkik yaptırmadığı için de anlayamıyor. Bu
yaşananların kişilik özelliği olduğu düşünülüyor.”

gelişimsel olarak çocuklar annelerinin ilgi
ve şefkatine, onun ken-disiyle kurduğu
göz ilişkisine çok muhtaçtırlar. Bu sırada
çocuğun isteklerinin zamanında yapılması, zamanında karşılanması, acıkınca doyurulması, altının temizlenmesi ve
bunun ihtiyaç duyduğu an yapılması çok
önemlidir. O nedenle bu yaş aralığında
çocuğun ihtiyaçlarının eş güdümlü olarak
karşılanmaması, çocukla anne arasında
güvensiz bağlanmanın ortaya çıkmasına
neden olabilir. Bu güvensiz bağlanma,
daha sonra çocukta mutsuzluk ve güvensizlik duygularını ve stresi tetiklemektedir.
Bazı çocuklar annelerine çok yapışır ve çok
ağlar. Bebeklerdeki anlamsız ağlamalar,
anneye çok yapışmalar hatta bazen anneye yapışsa bile ağlaması, anne uzaklaşın-

ca bağırması, gelince de sevinmemesi
güvensiz bağlanmanın oluştuğuna işaret
etmektedir.
2-4 yaşta çocuk depresyonu: 2’den 4
yaşına kadar olan dönemde çocuk eğer
depresyona girmişse çocuğun gelişiminde bir yavaşlama olmaktadır. Mesela
konuşmasında kararsız kalmalar ya da
kekemelikler ortaya çıkabilir. Tam bu dönem (2,5 - 3 yaş) konuşma gelişiminin
hızlandığı dönemdir. Konuşmanın geç
gelişmesi, depresyon için bir belirti olabilir. Çocuk bu nedenle tuvalet eğitimini
de geç kazanabilir.
Bu dönemde, parmak emme ve başka
davranış sorunları da ortaya çıkabilir. Bu
aşamada bir de kardeş doğarsa çocuk
için daha sıkıntılı bir süreç olur. Aile içinde

yaşanan çatışma, gerginluk döneminin
Aile içinde
son bölümünde
lik, köklü değişiklikler
yaşanan
çatışma,
11 yaşına kadar
gibi bütün olaylardan
gerginlik, köklü
çocuk etkilenmektedir.
böyle sorunlar oladeğişiklikler gibi
Yani anne ve babanın
bilir. Bu dönemin
yaşadığı duygusal etardından ergenliğe
olaylardan çocuk
kileri çocuk da aynen
geçiş dönemi başlar.
etkilenmektedir.
almaktadır. Depresyon
Eğer bu süreye kadar
travma, kaygılı durumsorunlar çözülmediyse
lar, stres, aile içindeki
ergenlikte saldırganlığın
çatışmalar gibi durumve öfke kontrolü bozuklardan etkilenmektedir.
luğunun boyutları daha
Çocuk daha küçükken annenin
çok artar. Çocuk daha çok
kaş çatmasından ve göz göze
sinirli olur. Ergenlik devresinde
gelmemesinden etkilenmektedir.
çocuk, hem ailesinin hem okuDepresyon davranış bozukluğu
lun beklentilerini yerine getirmeolarak ortaya çıkmaktadır. Tırkte zorlanır. Bu dönemde hornak yeme, parmak emme ya
monların baskısı da vardır. Bu
da gerginlik olarak kendini
nedenle erken tedavi edilmezse
göstermektedir.
ergenlikte depresyon çok artmış
4-6 yaşta çocuk depreolarak devam eder.
Aileler genelde çocukta deprsyonu: Dördüncü yaşından
sonra yani oyun çağı dediğimiz sosyesyonu fark edemiyor. Bir çocuk
alleşme döneminde çocuktaki depres-yonu
psikiyatrisine ya da psikologuna
aile fark etmediyse depresyon çocukla be- götürüp bir tetkik yaptırmadığı için de anraber katmerli olarak büyür. Tembel çocuk layamıyor. Bu yaşananların kişilik özelliği
nasıl gelişiyor, sorusunun yanıtını bu çağda
bulabiliriz. Oyun oynamayı istemez, başka
çocuklara yönelmez, işbirliğine girmez.
4-6 yaş arasında çocuklar, okula başlarken anaokulunda ya da ilkokulda aileden
kopmak istemez. Aslında o esnada aile
de çocuğa bağlanmış oluyor. Çocuk okulda ilişki sorunları yaşayabilir. Öğretmene
bağlanamaz, arkadaşları ile konuşmaz.
“Okula gitmek istemiyorum” lafını çok duyarız. Midesini bulandırma, kendi kendini
kusturma, tuvalet eğitimini kazandığı halde
akşamları alt ıslatmalar gibi davranışlar
olabilir.
6-11 yaşta çocuk depresyonu: Çocuk-

olduğu düşünülüyor. Evde gergin ya da
çatışmalı bir ortam varsa çocuk zaten bir
şey yapmak istemiyor. Tembellik denilen
şey aslında bastırılmış öfkeden kaynaklanmaktadır. Böyle bir durumda çocuğun okul
başarısı da düşmektedir. Bu nedenle tembel çocuk yoktur, uygun olmayan, çatışmalı
bir aile ortamı vardır. Aile bu sorunla baş
etme yolunu bilmi-yorsa, bu durum çocukla konuşulamıyorsa bir uzmandan destek
alınabilir.

Depresyonu belirleyen testler
uygulanabilir
Çocuktaki sessizlik ve içe kapanma halinin iki aydan fazla sürmemesi gerekiyor. Aile
çocukla ilişkilerinde zorlanıyorsa ve çocuk
sosyal çevre ile ilişkilerinde güçlük yaşıyorsa yaşıtları ile uyumsuzluk varsa farklılığa
hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Çocukta ne olduğunu, depresyonun
olup olmadığını anlamak için çeşitli testler
bulunmaktadır. Çocukta bir değişiklik gözlendiğinde mutlaka önlem alınmalı ve bir
uzmana başvurulmalıdır.

Çocuklarda
Bipolar
Bozukluk
“Düşünmeden hareket eder, bazen
çok çabuk öfkelenir ve taşkınlıklar yapar.”
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri
Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Emel
Sarı Gökten

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Emel Sarı
Gökten: “Gerçeği değerlendirme bozuklukları, depresyon,
gerginlik, uyarılmışlık, duygudurum dalgalanmaları, büyüklenmecilik, uygunsuz duygu ifadesi belirtileri Bipolar Bozukluk’ta
daha çok görülür.”

Normalden belirgin sapmalar uyur, buna rağmen kendini oldukça enerjik Depresyonda oldukları dönemlerde enhisseder, normale göre daha fazla konuşur, erjileri azdır, çok uyur ancak dinlenmiş
meydana gelir
Bipolar Bozukluk, ergenlik döneminde
%1 oranında görülmekte. Ergenlik döneminde belirtiler Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ya da Davranım
Bozukluğu belirtileriyle karışabilir. Bipolar
Afektif Bozukluk’da kişinin duygu durumunda normalden belirgin sapmalar meydana
gelir. Hastalığın en önemli tanı koydurucu
atakları manik ya da hipomanik ataklardır.
Kişi bu ataklar sırasında;
lNormalde olduğundan çok daha az

oldukça neşeli, keyifli hisseder, kendini her
şeyi yapabilecek kadar güçlü görür.
llDüşünmeden hareket eder, bazen de
çok çabuk öfkelenir ve taşkınlıklar yapar.
lManik ataklar sırasında belirtiler o
kadar şiddetli olur ki çoğu zaman kişinin
hastaneye yatırılması gerekir.
lManik atakların şiddet olarak daha
hafifçe geçen şekline hipomanik atak denir.
lBipolar Bozukluk’ta kişiler manik atakların dışında depresif ataklar geçirirler.

hissetmezler, huzursuzdurlar, konsantre
olmakta zorlanırlar, keyifsiz ve ka-ramsar
hissederler.
lBu ataklar dışında kişi normal işlevsellik düzeyine döner ve yaşamını sürdürür.

Ergenlik dönemindeki Bipolar
Bozukluk erişkinlikten farklıdır
lDaha hızlı döngülüdür. Ergenlik döneminde manide, erişkinde olduğu gibi sebepsiz yere mutlu olma hali görülmeyebilir.

Daha çok sinirlilik ile ani öfkelenme ve tepki
verme görülür.

Birbirine benzeyen birçok özelliği var

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) ve Bipolar Bozukluk’un dikkat
dağınıklığı, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik
gibi birbirine benzeyen birçok özelliği var.
Bipolar Bozukluk birkaç ayırt edici özelliğe

Bipolar
Bozukluk’ta kişiler
manik atakların
dışında depresif
ataklar geçirirler.

sahiptir. Gerçeği değerlendirme bozuklukları, dep-resyon, gerginlik, uyarılmışlık,
duygudurum dalgalanmaları, büyüklenmecilik, uygunsuz duygu ifadesi belirtileri
Bipolar Bozukluk’ta daha çok görülür.

Bipolar Afektif Bozukluk tanısı
alan bir çocuk veya ergenin
ailesine ve yakınlarına önemli
görevler düşmekte
lÖncelikle BAB hakkında olabildiğince

lİlaçların olası etki ve yan etkileri hakkında bilgi edinin ve bu etkileri gözlemleyin,
not alın.

lAcil durumlarla ilgili bir eylem planınız

olsun. Bazen beklenmedik belirtiler ya da ilaç
yan etkileri olabilir. Bu durumda arayabileceğiniz
ya da başvurabileceğiniz bir klinik olmalı. Bu
olası durumlarla ilgili ne yapmanız gerektiğini
önceden doktorunuza sorabilirsiniz.

bilgi edinin. Kanıta dayalı ve derinlemesine
bil-gilendirmeyi amaçlayan kaynaklar edinmek konusunda doktorunuza başvurun.
lUzmanlardan yardım almayı, gerektiğinde danışmayı ihmal etmeyin.
l Hayatınızdaki stres etkenlerinin
sayısını azaltmaya çalışın. Artan stres faktörleri hem BAB gidişini olumsuz etkiler,
hem de hastalığın tedavisini güçleştirir.
lUykusuzluk, esrar gibi madde kullanımı manik atağı tetikleyebilir. Bu tür riskleri kontrol etmeye özen gösterin.
lGerçekçi beklentiler içinde olun. BAB
ataklar halinde giden kronik süreçli ve oldukça zorlayıcı bir hastalık olabilir ve her
türlü tedaviye rağmen belirtiler tümüyle
ortadan kalkmayabilir. Bu nedenle mükemmele değil, daha iyiye odaklanın.
lKendinizi ihmal etmeyin. Sizin ruhsal
ve fiziksel sağlığınız yerinde olmadan BAB
tanısı almış olan yakınınıza da yeterince
yardımcı olamayabilirsiniz. Öte yandan,
sizin yaşadığınız sıkıntılar ona olumsuz
yansıyabilir.
lTedaviyi aksatmadan sürdürmesi konusunda dikkatli olun.
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Eğer çocuk

İkinci dil eğitimi
Dil ve
Konuşma
Bozuklukları
Uzmanı
İbrahim Yaşa

Çocuklarda ikinci dil eğitimi
ne zaman başlamalı?

Normal dil gelişim süreci devam eden
çocuklarda ikinci dil eğitimi genelde ev ortamında ya da okul ortamında 3-4 yaş civarı
başlangıç gösterir. Bu doğru bir başlangıç
yaşı. Çünkü normal dil gelişiminin de hızlandığı, çocuğun artık dil bilgisel özellikleri keşfettiği ve dile ait yeni cümleler
kalıplar öğrendiği, kelimeleri kullanma fırsatı bulduğu bir süreçte oluyor. Çocuk bu
süreçte yeni bir dil deneyimi de kazanabilir.
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“Çocuk normal bir gelişim gösteriyorsa dil öğrenme
için 3-4 doğru bir yaştır.”

Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa: “Çocuk eğer normal
gelişim süreçlerini takip ediyorsa evde birden fazla dil konuşulmasında bir sakınca yoktur. Ama ailenin verdiği temel komutları
anlamasında çocuğun bir güçlük yaşadığı düşünülüyorsa bu
noktada çocuğa iki tane farklı dil öğretilmesi sorun yaratabilir.”
Çocuk normal bir gelişim gösteriyorsa dil
öğrenme için 3-4 yaş doğru bir yaştır.

Doğduğu andan itibaren iki dille
gitmek doğru mudur? Bu çocuğun
dil gelişimini nasıl etkiler?

Bu noktada farklı yaklaşımlar var ama
çocuk eğer normal gelişim süreçlerini takip
ediyorsa evde birden fazla dil konuşulmasında bir sakınca yoktur. Ama ailenin
verdiği temel komutları anlamasında
çocuğun bir güçlük yaşadığı düşünülüyor-

sa, çocuğun kendini ifade ederken kendi akranlarına göre uzun cümle kullanımı
bakımından zorlanma varsa, bu noktada
çocuğa iki tane farklı dil öğretilmesi sorun
yaratabilir. Bu nedenle çocuğun normal
bir gelişim göstermesi bizim için önemli bir nokta, bunu da anlamamızın çeşitli
başlıkları var.
A Çocuk kendi akranlarıyla kıyaslandığı
zaman akranlarıyla aynı düzeyde anlama
becerisine sahip mi?
A Benzer derecede sözcük dağarcığına

sahip mi?
ler işteyken
yabancı dil konuşan
çocuk günün
A Benzer cümle
çoğunu bu
kalıplarını kullanabilibakıcı ile uzun saatler
bakıcı ile
yor mu?
geçiriyorsa
bunun
geçiriyor.
A Geçmiş zaman,
çocuğun dil gelişimine
Bu durumda
şimdiki zaman gibi o
çocuk nasıl etyaş grubuna bağlı dil
katkısı da olabilir,
kileniyor?
bilgisi var mı?
zararı da…
Eğer çocuk yaA Diyalog kurma
bancı dil konuşan
ve sürdürme bakımından kenbakıcı ile uzun saatdi yaşıtlarına benzer kurguları
ler geçiriyorsa bunun
yapabiliyor mu?
çocuğun dil gelişimine
A Eğer bunları doğru takip
katkısı da olabilir, zaraedi-yorsa 2 yaştan itibaren farklı
rı da olabilir. Bu noktada
bir dil öğretilmesi gelişimsel
çocuğun dil öğrenmeye ne
açıdan bir sorun yaratmaykadar yatkın olduğunun aile
acaktır.
tarafından iyi anlaşılması gereEn başında iki dili ankiyor. Eğer aile bu durumu
lamada güçlük yaşadığıdoğru anlayıp değerlendina dair belirtiler varsa
rirse bakıcının farklı bir dil
örneğin; anne İngilizce
kullanmasında bir sakınca
konuşuyor, baba da Türkçe
yoktur. Türkçe dil bilgisini
konuşuyor, çocuk anne-nin komutçocuk yeteri kadar kazanmışlarını daha iyi anlıyor, komutları hemen
yerine getiriyorsa ama Türkçe’de zorlanıyor- sa, bakıcı farklı bir dil kullanabilir. Ülkemsa ya da Türkçe anlamasına rağmen hiç izde genelde 2,5-3 yaş civarı bakıcıya
Türkçe sözcük kullanmıyorsa bu çocuğun bırakma alışkanlığı var. Bu döneme kaaynı anda iki dille başa çıkamadığını göster- dar çocuk yete rince Türkçe hakimiyeti
ir. Bunun için böyle bir durumda olayı ba- sağlamışsa, iletişim kurmak için Türkçe
kullanmaya başlamışsa, bakıcı yabancı
sitleştirmekte fayda var.
Eğer normal gelişim gösteriyorsa anne dil kullanabilir. Ama çocuğun dil kullanma
ve baba farklı bir dil kullanabilir. 2-2,5 yaş düzeyinde farklılıklar varsa, bakıcının farklı
civarı ciddi ipuçları verir bize… Bu yaş veya şive kullanması çocuğun dil öğrenim
grubunda çocuk iki dili birden kullanma sürecini zorlaştırır.
Bu nedenle ailelerin konuşmaya yönelik
kısmında sıkıntı yaşıyorsa tek dil kullanımıçocuklarını iyi değerlendirmesi, bu durumu
na gidilmelidir.
psikolojik ve psikiyatrik değerlendirmeden
Bazen çocuklara bakan bakıcıların ayırması gerekiyor. Çocuklarla iletişim kurdukları zaman çocukların sadece iletişimin
farklı dili oluyor. Anne ve baba
tipine değil içeriğine de odaklanmaları,
Türkçe konuşuyor ama ebeveyn-

çocuklarının kullandıkları sözcüklerin tiplerine bakmaları, mesela kaçar tane isim
kullanıyor, kaç tane fiil kullanıyor, cümle
kurarken cümle yapıları nasıl, bütün zamanları kullanıyor mu gibi durumları takip
etmesi büyük önem taşıyor.

Dikkat Eksikliği
ve Hiperaktivite
Bozukluğu
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri
Uzmanı Yrd.
Doç. Dr. Emel
Sarı Gökten

“Kendisiyle konuşulduğunda sanki
dinlemiyormuş gibi görünür.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr Emel Sarı
Gökten: “Hiperaktivite ve dürtüsellik çocukta hareketlilik,
yerinde duramama, sabırsızlık ve sonucunu düşünmeden
hareket etme eğilimi ile kendini gösterir.”

Nöro-gelişimsel bozukluklardan biri sıkıldığı için kısa sürede özensizce yapıp mayan çocuk, okul döneminde kurallara
Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocukluk çağında en sık
görülen nöro-gelişimsel bozukluklardan
biridir. Okul çağı çocuklarında %3-7 oranında görülür, erkek çocuklarında daha
sık görüldüğü bildirilmektedir.

DEHB üç belirti grubundan oluşan
bir bozukluktur

Bu belirti gruplarından biri dikkat eksikliğidir. Dikkat eksikliği; çocuğun dikkatini sürdürmede güçlük yaşaması demektir. Özellikle dersle ilgili konularda bu
problem öne çıkar. Çocuk ders dinlerken
kolayca dağılır, başka şeyler düşünür,
ödev yaparken çabuk sıkılır, kısa bir ödevi
uzun bir zaman diliminde bitirebilir ya da

bitirir. Kendisiyle konuşulduğunda sanki
dinlemiyormuş gibi görünür, görevlerini
planlamakta ve bir plana bağlı hareket etmekte zorlanır. Hiperaktivite ve dürtüsellik
ise çocukta hareketlilik, yerinde duramama, sabırsızlık ve sonucunu düşünmeden
hareket etme eğilimi ile kendini gösterir.
Bu belirtilerin tümü bir çocukta bir arada
bulunabileceği gibi çocuk sadece bir belirti grubuna sahip olabilir. Mevcut belirtiler
çocuğun günlük yaşam ve işlevselliğini
bozuyorsa çocuk DEHB tanısı alır.

Okul çağında sorun oluşturabilir

DEHB sıklıkla çocuk okul çağına geldiğinde sorun oluşturmaya başlar. Daha
öncesinde de hareketli ve yerinde dura-

uymakta zorluk yaşamaya, öğretmenin
yönergelerini takip edememeye, ödev
yapmada zorluk çekmeye başlar. Belirtiler çocuğun okula uyumunu ve akademik
başarısını, aile ve akran ilişkilerini bozuyorsa DEHB tanısıyla tedaviye başlanır.

DEHB genetik temelleri olan bir bozukluktur

DEHB tanısı alan çocuğun anne babası
ya da yakın akrabalarında benzer problemlerin bulunduğu saptanır. Genetik geçiş
dışında bazen doğum sırasında ve sonrasındaki problemler de DEHB’ye neden
olabilir. Örneğin erken doğmuş ve doğum
sonrası kuvöz bakımı gerekmiş olan çocuklarda DEHB tanısı alma oranı yüksektir.

kte zorlanan çocuklarda öğretmenler göz
Belirtileri uzun yıllar boyunca
temasına inerek ona birebir yönergeleri
devam eder
tekrarlamalı ya da anlamadığı düşünülen
DEHB belirtileri uzun yıllar boyunca de- detayları hatırlatmalıdır. Çok hareketli olan
vam edebilen bir bozukluktur. Bazı çocuk- çocuklarda sınıf içerisinde bir görev verillarda yaşla birlikte belirtilerde azalmalar erek hareket etmesi sağlanabilir. Çalışma
görülebilir. Özellikle ergenlik yıllarında hi- kağıtlarını dağıtmak ya da tahtayı silme
peraktivitenin oldukça azaldığı fark edilir. görevleri gibi…
Dikkati sürdürmekle ilgili sorunlarda da
Ev içinde de ailenin düzenli ve tutarlı
yaşla birlikte gelişmeler olabilir. Ancak bir ortam yaratması oldukça önemlidir.
%30-40 oranındaki olguda belirtiler yaşam Kuralların önceden belirlenmiş ve uygun
boyu sürebilir.
bir yere asılmış olması, gerektiğinde kurallar ve nedenleri hakkında çocuğun anTedavide birçok koldan
layabileceği cümlelerle bilgilendirmeler
hareket etmeli
yapılması ve kurallar konusunda ailelerin
DEHB tanısı alan çocuklarda tedavide
tutarlı hareket etmeleri
birçok koldan hareket etmek
gerekir. Ödev saatigerekir. Öncelikle okul ve
nin önceden beöğretmenlerin DEHB
lirlenmesi, anne
Belirtiler çocuğun
konusunda bilgi sahiya da babanın
okula uyumunu ve
bi olması ve gerekgerektiğinde
tiğinde çocuğun uyuakademik başarısını,
ödev konumunu artırmak için
sunda çocuğa
aile ve akran ilişkilerini
belli davranışlar sergyardımcı olbozuyorsa DEHB tanısıyla
ilemeleri önerilir. Bunması, planlalardan en önemlisi sınıf
tedaviye başlanır.
ma yapmayı
içinde açık, anlaşılır ve
öğretmesi
adil kurallar belirlenmesi
gereklidir. Anne
ve sınıf düzeninin sağlanve babanın
masıdır. Sınıf içi kuralların net
baskıcı ve sert
olması çocuğun davranışlarının
bir üslupla değil,
sorumluluğunu almasını ve belli
yardımcı olma
davranışları sonucunda birtakım tahçabasıyla hareket etmin edilebilir yaptırımlar olduğunu
mesi gerekir. Okul ve
öğrenmesini sağlar. Öğretmenin
ailenin süreç içerisinde
çocuğu olabildiğince rahat konişbirliği yapması oldukça
trol edebildiği yerlere oturtması,
önemlidir.
gerektiğinde yumuşak uyDEHB belirtileri çocuğun
arılarda bulunması önerilir.
günlük işlevselliğini ve akademik başarısını olumsuz etkiliYönergeleri takip etmeyorsa ilaç tedavisi düzenlen-

mesi gerekir. DEHB belirtileri uygun ilaç
tedavisi ile belirgin bir biçimde tedavi
edilebilir. İlaç tedavisi DEHB’nun uzun
soluklu bir bozukluk olmasından dolayı
uzun süre devam etmelidir. İlaçların doktor
kontrolünde ve düzenli kullanıldığı durumlarda çocuğa zarar verme riski son derece
azdır. DEHB tedavisinde kullanılan ilaçlar
çocuğun odaklanma süresini artırır, hiperaktivite ve dürtüselliğini kontrol altına alır.
İlaç tedavisi ile çocuk akademik alanda
zorlanmadan hayatına devam edebilir, hiperaktivite ve dürtüselliğinin kontrol altına
alınması sayesinde de günlük işlevselliği
ve sosyal ilişkileri çok daha sağlıklı devam
eder.
DEHB tanısı almış ancak tedavi edilmemiş olan çocuklarda ergenlik ve erişkinlik yıllarında depresyon, kaygı bozukluğu,
antisosyal kişilik bozukluğu, alkol ve madde bağımlılığı gibi psikiyatrik bozukluklar
daha sık görülür.
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Disleksi
nedir?
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri
Uzmanı Yrd.
Doç. Dr.
Başak Ayık

Öğrenme sorunları birçok alanda
görülebilir

“Özel öğrenme güçlüğü” olarak adlandırılan disleksi, okul öncesi dönemde
belirtiler vermesine rağmen en çok ilkokul
döneminde belirgin hale gelmektedir.
Çocuğun yaşıtlarına göre geç okuyup yazması disleksi belirtisi olabilir.
Öğrenme sorunları birçok alanda görülebilmekle birlikte akademik olarak temelde
okuma bozukluğu (disleksi), yazılı anlatım
bozukluğu (disgrafi), matematik bozukluğu (diskalkuli) şeklinde üç ana grup olarak özetlenebilir. Disleksisi olan bireylerin
sözcükleri doğru okuma, okuduğunu anlama ve okuma hızlarında problemler vardır.
Okuma yazmayı öğrenmede yaşıtlarına
göre gecikme görülür. Okur-ken yanlış ve
yavaş okuma, harf, hece ve satır atlama
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çocuklar bunun yanında ek özel eğitime
ihtiyaç duyabilirler.

Sosyal becerilerde sorunlar
yaşayabilirler

“Genetik ve çevresel etkenlerin etkileşimi
sonucu ortaya çıkabilir.”

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Başak Ayık: “Bir
çocuk sonradan disleksi olmaz ancak etkilenen akademik becerilere
olan gereksinimler bireyin kısıtlı olan yeterliliğini aşana kadar belirgin
hale gelmeyebilir. Yani belirtilerin belirginleşmesi her çocukta aynı
dönemde olmaz.”

sıktır. Okuduğunu anlamada güçlük çekerler.
Disleksi genetik ve çevresel etkenlerin
etkileşimi sonucu ortaya çıkabilir. Disleksisi
olan bireylerin ailesinde Özgül Öğrenme
Bozukluğu görülme sıklığı normale göre
daha fazladır.

Okul döneminde ortaya çıkıyor

Okul öncesi dönemde belirtiler veren
dis-leksinin belirgin hale geldiği dönem,
genellikle örgün eğitimin başladığı yıllar
olan okul yıllarıdır. Akademik becerilerde
zorluklar süreklilik gösterir. İlkokul 1’de
okuma yazma öğrenimi sırasında yaşıtlarına göre okuması geciken bu çocuklar,
sonraki yıllarda yavaş okuma, yanlış okuma
ve okuduğunu anlamama gibi sorunlar
yaşarlar. Disleksi nörogelişimsel bir bozuk-

luk olan Özgül Öğrenme Bozukluğu’nun
bir alt tipidir.
Nörogelişimsel bozukluklar genetik
ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu
gelişimin erken dönemlerinde ortaya çıkar
ve genellikle yaşam boyu süren durumlardır. Yani bir çocuk sonradan disleksi
olmaz ancak etkilenen akademik becerilere
olan gereksinimler bireyin kısıtlı olan yeterliliğini aşana kadar belirgin hale gelmeyebilir. Yani belirtilerin belirginleşmesi her
çocukta aynı dönemde olmaz.
Disleksi sorunu olan çocuklar özel ve
zor yaşantıladıkları problemlerden dolayı
uyum sorunu yaşarlar. Eğer bu özel durumları fark edilip gerekli ve yeterli destek
sunulmaz ise farklı psikiyatrik hastalıklar
görülebilir. Genellikle normal sınıfta ya normal ya da kaynaştırma eğitimi alırlar. Bazı

güçlü yönlerini vurgulamalıdır. Öğretmenleriyle olan iletişim güçlü tutulmalıdır.
En önemlisi çocuklarını başka çocuklarla
kıyaslamamalıdır.

Disleksisi olan bireyler sadece akademik Dislekside zeka problemi yok
alanda değil hayatın başka alanlarında da
Toplumda disleksisi olan bireylerin zeka
sorunlar yaşayabilir. Bunlardan biri sosy- problemi olduğuna dair yanlış bir kanı var.
al becerilerde yaşadıkları problemlerdir. Ama bu bilgi yanlış. Buna en önemli kanıt
Kendilerini uygun ifade etme konusunda disleksili olduğu bilinen Einstein, Leonardo
sorun yaşayabilirler. Eğer uygun zamanda da Vinci, Rodin, Churchill ve Cher gibi biltanınmamış ve gerekli destek sunulmamış im insanları ve sanatçılardır. Bu bireylerde
ise uzun yıllardır süren çaba ve akade- zeka tamamen normal veya üstün olabilmik zorluklar sonucunda depresif, kaygılı ir. Buradaki problem; beyinde bulunan
ve benlik saygısı
öğrenme bölgelerdüşük bireyler olaindeki sorunlar sobilirler. Kişiler arası
nucunda ortaya
ilişkilerde sorunlar
çıkan öğrenme
Disleksisi
olan
görülmeye başlar.
sorunudur.
Çocuğunun
Öğretmenlere
bireylerin ailesinde
gelişimini yakından
de bu konuda
Özgül
Öğrenme
takip eden her
görevler düşmeaile farklılık
ktedir. Çocuğun
Bozukluğu görülme
gördüğünde bu
okuma seviyesini
sıklığı normale göre
durumu tanımlamtespit ettikten sonak için bir uzmara tümden gelim
daha fazladır.
na başvurmalıdır.
yöntemini kullanÇocuğa destek
maları faydalıdır.
veren olumlu
Sık sık tekrarlama
bir çevre ortamı
yapmaları, sabırlı ve
hazırlanmalıdır.
olumlu tutum içinde
Aile uzman ile
olmaları, güdüleyici
birlikte çocuğuna
ve teşvik edici olyaşadığı problemi
maları süreci olumuygun dille anlatıp,
lu etkiler. Bu çocukgüçlü ve zayıf yönların dikkati çabuk
lerini fark etmedağıldığından kısa
sini sağlamalıdır.
çalışmalar daha etDestekleyici ve
kilidir. Dikkati arttırıcı
cesaret verici oletkinlikler ve hafıza
malı, olumlu ve
oyunları da destek-

leyici olarak kullanılabilir.

Eğitim uzman kişiler tarafından
verilmelidir

Disleksi ve tüm öğrenme güçlüklerinin tedavisi eğitimdir. Bu eğitim okulda verilenden farklıdır çocuk normal bir okulda eğitime
devam ederken yanı sıra bireysel ya da
grup halinde özel bir eğitime alınır. Eğitim,
bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından
verilmelidir. Öğrenme güçlüğünü ortadan
kaldıracak ilaç tedavisi bulunmamaktadır.
Ancak eşlik eden psikiyatrik bir hastalık
(kaygı bozukluğu, depresyon vs.) varsa
onların tedavisi önemlidir. Dikkat eksikliği
eşlik eden bireylerde dikkati artıracak ilaçlar kullanılabilir. Disleksinin şiddetine
göre sunulan eğitim desteğinin süresi ve
yoğunluğu değişir. Hafif düzeydeki olgularda kısa süreli eğitim desteği bile yeterliyken; ağır vakalarda destek sürmesine
rağmen akademik zorluklar devam edebilir.

Nedir?

Kekemelik konuşmanın akıcılığında herhangi bir biçimde ortaya çıkan kesintiler olarak tanımlanmaktadır. Kekemelik
genellikle kendisini üç tipte göstermektedir. Bloklar şeklinde karşımıza çıkan birtakım kesintiler olabilir. Uzatmalar ya da
ses tekrarı ve hece tekrarı şeklinde ortaya
çıkan akıcılık bozuklukları şeklindedir.

Nasıl ve ne zaman ortaya çıkar?

Kekemelik genellikle dil gelişimi sırasında
ortaya çıkar. Her 100 çocuktan dördünde
kekemelik görülmektedir. En
çok 2-5 yaş arasında ortaya çıktığını
görüyoruz. Kekemelik davranışı
herhangi bir müdahaleye gerek duymadan altı ay ile iki
yıl içerisinde kendiliğinden ortadan
kalkabilir. Ancak altı
aydan uzun süren
kekemeliklerde
yardımsız gelişim
olmamaktadır. Erken
dönemde kendiliğinden geçmemesi ya da
erken müdahale ile yönetilmemesi durumunda, kekemelik kronikleşebilir.

faktörler ile ilişkilidir. Konuşmanın doğal
akışının istemsiz biçimde kesintiye uğraması
olarak tanımlanmaktadır. Konuşma gelişimi
sırasında çocukların çoğunluğunda akıcı
olmayan konuşma davranışları olabilir.
Konuşmada bazen aksaklıklar olması normaldir. Ama kekemelik, “normal” olarak kabul edilen akıcı olmayan konuşma biçiminden farklıdır. Konuşma sırasında sözcüklerin
bir kısmında tekrarlar, “tıkanma” sonucunda konuşma seslerini söyleyememe, zorlanma, uzatmalar gözlemlenmektedir. Bu
davranışlar sık yaşanıyor ve belirgin oluyorsa, aileler kekemelikten şüphe
edebilirler.

Örnek davranışlar,
konuşmaya yönelik
sözel uyarılardan
daha etkilidir.

Üsküdar Ünv. Dil
Konuşma Terapisi
Bölüm Başkanı, Dil
ve Konuşma
Bozuklukları
Terapisti
Prof. Dr. Ahmet
Konrot

Neden kekeler?
“Her 100 çocuktan dördünde
kekemelik görülmektedir.”

Üsküdar Ünv. Dil Konuşma Terapisi Bölüm Başkanı, Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisti
Prof. Dr. Ahmet Konrot: “Kekemelik davranışı herhangi bir müdahaleye gerek duymadan altı ay ile iki
yıl içerisinde kendiliğinden ortadan kalkabilir. Ancak altı aydan uzun süren kekemeliklerde yardımsız
gelişim olmamaktadır.”

Neden olur?

Kekemelik genetik alt
yapı, nöro-anatomik ve
nörofizyolojik etmenler,
özellikle kontrolsüz farkındalığın ortaya çıkmasıyla
birlikte eşlik eden psikolojik

Tedavisi
nasıldır?

Kekemeliğin
yönetimi
çok önemlidir. Tedavi
yerine yönetim terimi daha
uygundur, çünkü
kekemelik bir hastalık değildir. Özellikle
erken dönem kekemeliğin yönetim planlaması
açısından teşhisi, bu konuda eğitimli, bilgili ve deneyimli bir dil ve konuşma terapisti tarafından yapılmalıdır.
Kekemelik terapisi yoğun
ve karmaşık bir süreçtir.
Terapi süreci ve süresi
kişinin yaşına, koşullarına, kişilik özelliklerine,

kişinin iletişim-dil-konuşma performansının
değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan
tabloya, bu tabloya eşlik eden başka sorunların olup olmadığına göre değişir. Kekemelik terapisinin temel amacı, kişide akıcı
konuşma davranışını geliştirmek, her türlü
ortama genellemek ve yerleştirmek için
yönetsel düzenlemeler yapmaktır. Mümkün
olan en erken yaşta başlanmasında yarar
vardır. Çünkü erken müdahalenin gerekçesi, inatçı kekemeliği önlemektir.

Kekeme çocuğa nasıl yaklaşılmalı?

n Çocukla konuşurken aceleci, telaşlı

olmamak gerekir. Konuşma sırasında
duraklamalar yapılarak konuşma sırasında aceleye gerek olmadığı hissi çocuğa
hissettirilebilir. Böyle örnek davranışlar,
konuşmaya yönelik sözel uyarılardan daha
etkilidir.
n Çocuğun nasıl konuştuğuna değil, ne
söylediğine odaklanılmalıdır.
n Çocuğun sadece konuşmasına değil,
diğer güçlü olduğu alanlara odaklanılabilir. Örneğin, spor, resim gibi konuşmayla ilgili olmayan diğer güçlü yanları
takdir edilebilir. Sadece “Aferin!” demek
yerine, açıklayıcı kısa cümleler kurarak
çocuğunuzun özgüven gelişimini sağlanmış ve desteklemiş olursunuz.
n Kekemelikte çevrenin de bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Terapi ve eğitim sürecinde ailenin katkısı çok önemlidir. Çocuk
okul dönemindeyse arkadaş ve öğretmenlerinin bu durum hakkında bilgilendirmesi
de yine önemlidir.
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Neden
korkarlar?
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri Birimi,
Uzman Klinik
Psikolog
Duygu Barlas

Korkular yaş ve gelişim sürecine
göre farklılıklar gösterebilir

Çocukların duygusal gelişimleri sırasında ortaya çıkan korkular, anne ve babaların doğru tutumları ile yönlendirilebilir. Çocuğun korkularını küçümsemek
ya da alay etmek yerine bunu aşmalarına
yardımcı olmak gerekir. Çocukluk döneminde ortaya çıkan korkular yaş ve gelişim
sürecine göre farklılıklar gösterebilir.

“Korkular çocukluk döneminde
ortaya çıkar”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi, Uzman Klinik Psikolog
Duygu Barlas: “Çocukların hayal dünyası 3 ile 4 yaş arasında
oldukça aktiftir. Bu duruma bağlı olarak bu yaş aralığındaki
çocukların televizyonda ve masallarda yer alan kahramanlardan, karanlıktan ve yalnız kalmaktan korkmaları doğaldır.”
rastlanmaktadır. Bu yaş aralığında genellikle karanlık, böcek, köpek, cadılar/hayali
varlıklar, gök gürültüsü ve tek kalma korkuları görülmektedir. Çocukların hayal dünyası 3 ile 4 yaş arasında oldukça aktiftir.
Bu duruma bağlı olarak bu yaş aralığındaki
çocukların televizyonda ve masallarda
yer alan kahramanlardan, karanlıktan ve
yalnız kalmaktan korkmaları doğaldır. Bu
korkular bu yaş aralığı için normal kabul
edilmektedir.

Korkular en çok 2-5 yaş arasında
Her yaşın korkusu var!
görülüyor
Çocuklarda duygusal gelişim sırasında
çeşitli korkular ortaya çıkabilir. Korkuları
etkileyen faktörler arasında zeka, yaş, cinsiyet, kişilik yapısı ve çevresel koşullar
da yer almaktadır. Okul öncesi dönemde
özellikle 2 ile 5 yaş arasında korkulara sık
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Çocukların yaşı ilerledikçe bilişsel ve
duygusal yetileri de gelişmektedir. Her
yaş grubuna bağlı ayrı korkular olabilir,
zamanla geçecektir. İlerleyen yaşta korkular da daha gerçekçi olmaya başlar. 7-13

yaş aralığında sosyal yaşama ve akademik duruma ilişkin korkular baş göstermektedir. Derslerinde yeterince başarılı
olamama, arkadaşları tarafından dışlanma, sevilmeme korkuları yaygın olarak
görülmektedir. 7-13 yaş arasında süren bu
korkular yaş ilerledikçe etkisini yitirmektedir. Yaklaşık olarak 11-12 yaş aralığında
ise bu korkuların çoğunun çocuk üzerinde
etkisini yitirmiş olduğunu görmekteyiz.

Çocuğu tehdit ederek korku aşılamayın

Çocuğu tehdit ederek korku aşılamak
uygun olmayan tutumlardan bir tanesidir.
Buna en güzel örnek şu olabilir: “Eğer bir
daha böyle yaparsan seni doktora götüreceğim ve sana iğne yaptıracağım.” Böyle
bir tutumun sergilenmesi çocukta doktor

korkusu yaratır. Ayrıca çocuğa yaşı ile düşen görevler bulunmaktadır.
uyumlu olmayan masallar okumak, film
Anne ve baba olarak bu korkuları
izletmek de korkulara neden olabilir. Bun- yüzünden çocuğunuzu eleştirmemeli
ların yanı sıra çocuğun başından geçen ve onlarla dalga geçmemelisiniz. Onları
olumsuz bir olay ya da deneyim çeşitli ko- önemsemeden “Korkacak bir şey yok, sen
rkulara sebebiyet verebilir. Çocuklar mod- bebek misin, saçmalama korkulacak bir
elleme yolu ile öğrendikleri için model al- şey yok.” gibi cümleler söylemek etkili bir
dığı bir büyüğünün bir objeden korkmasını yöntem olmayacaktır.
da modelleyebilir. Örneğin kedilerden korkan ve tiksinen bir anne farkında olmadan
Çocuğunuzu anladığınızı açıkça dile
çocuğunun yanında da bu durumu be- getirin ve bu sorunu beraber çözebilirtebilir ve çocuğun zihninde “kedi” nötr leceğinizi çocuğunuza gösterin. Örneğin
bir canlı iken “korkulan bir hayvan” haline çocuğunuzun karanlık korkusu varsa onu
gelebilir. Bazen de bu korkular sadece karanlıkta zorla yatırmak yerine onunla
gelişimsel açıdan bilişberaber karanlıkta
sel ve duygusal
vakit geçirmeyi
yetilerin zamya da sevebian içerisinde
leceği ufak
Korkuları etkileyen
bir gece
gelişmesine
bağlı olarak
lambasını
faktörler
arasında
zeka,
almayı
doğal bir süreç
yaş, cinsiyet, kişilik yapısı
deneyin.
olarak görülebilSıklıkir.
ve çevresel koşullar da
la görülen
Anne ve bayer almaktadır.”
korkulardan
balara tavsibirisi olan köyeler
pek-kedi korkGenellikle
usunun çözümü
kendiliğinden
ise çocuğunuzu kogeçen korkular
rkulan hayvan ile karşı
karşısında anne
karşıya getirmek değildir.
ve babalar uygun
Bu uygulama çoğu kez uybir tutum sergilemelidir.
gun şekilde yapılmadığı için
Özellikle çocuğun akademik
travmatize edici olabilir. Bunun
ve sosyal yaşamını olumsuz
yerine çocukların modelle-yeaçıdan etkilemeye başlayan
rek öğrendiklerini göz önüne
korkular için bir uzmanalmalısınız. Çocuğunuzun
dan yardım alınması
yanında korktuğu hayvanı
gerekebilir. Uzman bir
severek, çocuğunuzu
yardımın yanı sıra anhayvan ile oynayan diğer
nelere ve babalara da
çocukların yanına götürerek

veya hayvanlar ile ilgili çeşitli masallar,
hikayeler okuyarak, filmler izleterek korkularını yenmesini sağlayabilirsiniz.

hissettiği gerginliğin yansımasıdır.

Tırnak
yeme
sorunu

Fiziksel cezaya maruz kalan çocuk
daha sık tırnak yiyor

“Tırnak yeme problemi ergenlik
döneminde artış gösterebilir.”

Çocuk ve Ergen
Psikiyatri Birimi,
Uzman Klinik
Psikolog
Gökçe Vogt

Çocuklar neden tırnak yer?
Çocuklarda sıklıkla rastlanan ve yaygın
bir şekilde görülen tırnak yeme, birçok
durumla beraber ortaya çıkmaktadır. Kız
çocuklarında erkeklere oranla daha sık
görülmektedir.

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi, Uzman Klinik Psikolog
Gökçe Vogt: “Tırnak yeme durumu okulda yaşanan sorunlar, akademik başarı ile ilgili kaygılar, ev ortamındaki
gerginlik ve huzursuzluklar, kardeş kıskançlığı, korkular,
göç gibi genel olarak ağır stresler karşısında çocuğun
hissettiği gerginliğin yansımasıdır.”
Tırnak yeme problemi ergenlik döneminde artış gösterebilir. Her iki ergenden
birinin tırnaklarını yediği görülmektedir.
Fiziksel ceza uygulayan ebeveynlerin
çocuklarında sıklıkla görülen tırnak yeme
sorunu, stresle başa çıkma yöntemi olarak

gelişmektedir.
Tırnak yeme durumu; okulda yaşanan
sorunlar, akademik başarı ile ilgili kaygılar,
ev ortamındaki gerginlik ve huzursuzluklar,
kardeş kıskançlığı, korkular, göç gibi genel
olarak ağır stresler karşısında çocuğun

ergenden birinin tırnaklarını yediği araştırmalarda görülmüştür. Bu oran yetişkinlik
döneminde azalmaktadır. Yapılan araştırmalar kız çocuklarında erkek çocuklarına
oranla tırnak yeme davranışının daha sık
görüldüğünü ortaya koymaktadır.

Tırnak yeme davranışı başka hiçbir
psikolojik hastalığa eşlik etmeyebileceği
gibi dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, tik bozukluğu, anksiyete, travma Azarlamak ve eleştirmek yanlış
bozukluğu gibi psikiyatrik bozukluklarla sonuçlar doğurur
3-4 yaşlarında çocukların tırnak yeme
birlikte de görülebilir.
Yapılan araştırmalar tırnak yiyen çocuklar- davranışları ebeveynler tarafından
da tik bozukluğunun görülme riskinin tırnak görmezden gelinebilir ancak bu davranış
devam ediyorsa
altında yatan nedyemeyenlere göre 8,1 kat fazla olduğunu
enler acilen
ortaya koymaktadır. Bu davranış
araştırılbeklenildiği üzere fiziksel
malıdır.
ceza uygulayan ebevBu
Yapılan araştırmalar
eynlerin çocuklarında
kondaha sık görülmektedir.
kız çocuklarında erkek
uda
Ebeveynlerinden baskı
çocuklarına
oranla
ailelgören, eleştirilen çocuk
tırnak yeme davranışının
er uzkarşı kaldığı stres ile
mantırnaklarını yiyerek baş
daha sık görüldüğünü
lara
edebilmektedir. Cinsel
ortaya koymaktadır.
başvuristismara uğramış çocukmalıdırlar.
larda da en sık görülen
Gerektiği
davranışların başında
durumlartırnak yeme gelmektedir.
da uzmanlar
Ailelerin bu konuda duyarlı
medikal tedavi uyve tedbirli olmaları gerekmegulayabilmektedirler.
ktedir.
Azarlamak, eleştirmek,
Kız çocuklarında daha sık
bağırmak ve baskı kurgörülüyor
mak gibi tutumların olumÇocuklarda sıklıkla rastlanan bir
lu sonuçlar doğurmadığı
durum olan tırnak yeme davranışı,
göz önünde bulungenellikle 3-4 yaşlarında
durularak, ebevbaşlayıp ergenlik dönemine
eynlerin tutumlarını
doğru artma eğilimi göstermekdeğiştirmeleri gerektedir. Ergenlik döneminde her iki
mektedir.

Dikkatini başka yöne çekmek, etkili yöntemlerden

Çocuğun dikkatini başka bir yöne çekmenin tırnak yeme davranışının azalmasında etkisi bulunmaktadır. Bu problemi
yaşayan çocukla korkuya sebep olan film
ve oyunlardan da uzak tutulmalıdır.
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Çocuklarda
teknoloji
ve zeka
Çocuk ve Ergen
Psikiyatri
Uzmanı
Yrd. Doç.
Dr. Mine Elagöz
Yüksel

Zeka belirtisi değildir!

Çocuğun özellikle küçük yaşlarda teknolojiye hakim olması zekasının çok iyi
olduğuna dair bir gösterge değildir.
Çocuklar, sanal dünya ile ileri yaşlarda
tanışan ebeveynlerinin aksine daha teknolojik bir dünyada doğmuş olmalarının
verdiği bir özellikle daha yetenekli oluyorlar.
Ailelerin çocuklarının gelişimini desteklemek için teknoloji kullanımını çocuğun
yaşına göre içerik ve süre bakımlarından
denetlemeleri gerekmektedir.
Yoğun ekran görüntülerine maruz kalan
bir çocukta yaşa göre farklı belirtiler ortaya
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“Dil ve konuşma becerilerinde gerilik meydana gelebilir.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel: “Unutulmamalıdır ki çocuklar öncelikle kendi anne babalarını örnek
alırlar. Ebeveynini elinde telefonla ya da televizyon karşısında gören
çocuğun kendi de bu mecralara yönelecektir.”
çıkmaktadır. 0-3 yaş döneminde bulunduğu ortamda yoğun televizyon, tablet ya
da bilgisayar ekranı izlemiş bir çocukta dil
ve konuşma becerilerinde gerilik meydana
gelebilir, çocuk her seslenildiğinde dönüp
bakmayabilir.
Çocuk büyüdükçe dikkat eksikliği, öfkesini kontrol etmekte zorlanma meydana
gelebilir. Bu durum çocuğun ebeveynleri
ya da arkadaşları ile ilişkisini olumsuz etkileyebilir ya da derslerinde başarısızlık,
ödev yapmak istememe, yazı yazmaktan
sıkılma şeklinde tezahür edebilir. Ergenlik
döneminde içe kapanma, teknoloji dışı

etkinliklere katılmak istememe, aile ve
arkadaş ilişkilerinde bozulma görülebilmektedir. Teknolojinin ortaya çıkmasını
kolaylaştırabildiği bu belirtiler dışında, teknolojinin kendi de bir bağımlılık yaratma
ihtimali ile riskli bir durumdur.

Ne yapmalısınız?

Ebeveynler öncelikle kendi teknoloji kul-

lanım alışkanlıklarını gözden geçirmelidir.
Unutulmamalıdır ki çocuklar öncelikle kendi
anne babalarını örnek alırlar. Ebeveynini
elinde telefonla ya da televizyon karşısında gören çocuk kendi de bu mecralara

arkadaşları kimi zaman sanal ortamda
yönelecektir.
0-2 yaş döneminde teknoloji kullanımı karşılaştığı insanlarla beraber, internet
önerilmemektedir. Örneğin iştahını arttır- ortamında oyun oynadığı, oynamazlarsa
mak amacıyla çizgi film karşısında yemek şiddetli tepkiler gösterdikleri ve bu oyunlar
yedirilen bir çocukta kalıcı iştahsızlık mey- nedeniyle sosyal, akademik faaliyetle-rinin aksadığı bir rahatsızlıktır. Kişinin kendi
dana gelmesi riski bulunmaktadır.
Aileler çocuklarının teknoloji kullanımına bunu bir rahatsızlık olarak görmeyebilir,
süre kısıtlaması getirmeli ve uygulamalıdır. hayatının etkilendiğini anlatılsa dahi fark
Ebeveynin çocuğun hangi sanal ortamlar- etmeyebilir. Kimi zaman çocukta altta yatan
da bulunduğunu, seyrettiği içeriğin yaşına başka bir psikiyatrik rahatsızlık bulunur.
uygun olup olmadığını daha
Örneğin depresyon, dikrahat kontrol edekat eksikliği, kaybilmesi için
gı bozukluğu,
küçük çocuktakıntılar gibi
ların telefon
bir rahatsıAileler
ve bilgisayar
zlığın varlığı
kullanımı aileya da soçocuklarının teknoloji
lerin yanında
syal uyumkullanımına süre
ortak alanda
suzluklar,
arkadaşları
olmalıdır.
kısıtlaması getirmeli ve
Amerikan
ile yaşadığı
uygulamalıdır.
Psikiyatri
problemlerin
Birliği DSM-5
varlığı çocuğu
kılavuzunda
internette daha
fazla oyun oynainternette oyun
oynama bomaya yöneltebilir.
zukluğunu, ileri
Teknoloji ile çok fazdönemde artma
la vakit geçiren, teknoloji
ihtimali görülen ve
olmadığında ne yapacağını
üzerinde araştırma
bilemeyen, elinden alınmak
yapma ihtiyacı bulunan raistendiğinde verdiği tepkiler
dolayısıyla ailelerin kısıtlanma
hatsızlıklar sınıflanmasında
belirlemiştir. Bu rahatsızlık,
uygulamasının zorlaştığı durumözellikle 12-20 yaşları
larda bir çocuk ergen psikiyatri
arasında görünmekuzmanından yardım almakta
tedir. Bu durum erfayda bulunmaktadır.
genlik döneminde
çocukların yoğun
şekilde, kimi zaman

Patolojik
inatlaşma
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri Birimi
Uzman Klinik
Psikolog
Leyla Arslan

İnatlaşma, patolojik inat ile
karıştırılmamalı

Çocuklarda inatlaşma belli ölçülerde
kabul edilebilir bir durumdur. Bu durum
patolojik inat ile karıştırılmamalıdır. Dikkat
eksikliği, çok kolay ağlama ve saldırganlık gibi davranışlar patolojik inatlaşmanın
belirtileri olabilir. Zamanında müdahale
edilmezse özellikle ergenlik döneminde
daha büyük sorunlara yol açabilir.

Patolojik inatlaşma bir hastalıktır

“Karşı gelme bozukluğu”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi, Uzman Klinik Psikolog Leyla Arslan:
“Patolojik inatlaşmanın olduğu çocuklar çok kolay ağlarlar, saldırgan olabilirler. Küfredip bağırabilirler, uzun bir süre bir iş yapmazlar. 20 dakikadan fazla
bir yerde kalamazlar. Yani dikkat sorunu yaşarlar.”
Patolojik inat, çocuğun bir şey yapmak
istememesi ve ağzınızdan çıkan her kelimenin tersini size söylemesidir. Biz buna;
karşı gelme bozukluğu diyoruz. Psikolojide
tanı alan bir hastalıktır ve genellikle bu durumun gelişmesinde aile tutumlarının da
etkisi vardır. Mesela çocuk yaptığı her şey
için ödül alırsa yapmadığı zaman bir şey
almıyorsa kendiliğinden bir şey yapmak
istemez. Bazı durumlarda da aile farkına
varmadan çocukta istemediği davranışı pekiştirmektedir. Çocuk kendiliğinden bir şey
yapmayı bırakır ve tersine davranış sergiler.

Aile ise istenmedik davranışı yapmaması
için ödüllendirme yapmaktadır. Bu durum
istenmedik davranışı pekiştirmektedir. Aile
ve çocuk zorlayıcı bir durumla karşı karşıya
kalınca yanlış davranışlar pekişmektedir.

Dikkat eksikliği tedavi
edilmediğinde karşı gelme
davranışı oluşuyor

Anne ve babanın yanlış tutumları bu
hastalığa zemin oluşturmaktadır. Anne
veya baba, çocuktan herhangi bir talep
gelmediği halde çocuğun yapacağı her

işi ödüle bağlıyorsa çocuk ikincil kazanç ma olarak görürseniz ergenlik döneminde
olarak davranış yapmamak üzere her zam- o çocukla iletişimin giderek zorlaştığını ve
an için direnç gösterir. Ebeveynlerin yanlış çatışmaların arttığını görebilirsiniz. Mesela;
pekiştirmeleri bu hastalığın ortaya çıkması- 15 yaşındaki çocuk, babası ona araba verna neden olmaktadır.
mezse, kaçırabilir. Okula gitmemek üzere
Karşı gelme davranışı çocukta gerçekte direnme de olabilir. Ders çalışmamak üzere
bir dikkat eksikliği ya
dirençler de görüleda öğrenme güçlüğü
bilir.
varsa, yani algılarında
Patolojik inatKarşı gelme davranışı
bir bozukluk varsa orlaşmanın başka beçocukta gerçekte bir
taya çıkar. Çocuğun
lirtileri de bulunmakdikkat eksikliği ya da
algılarındaki bir bozuktadır. Bu çocuklar
öğrenme güçlüğü varsa,
luğu önceden tespit
çok kolay ağlarlar,
yani
algılarında
bir
edemediğiniz zaman
saldırgan olabilirler.
bozukluk
varsa
karşınıza başka bir soKüfredip bağırabilortaya çıkar.
run olarak gelmektedir.
irler, uzun bir süre
Dikkat eksikliği olan
bir iş yapmazlar.
bir çocuk, gördüğü
20 dakikadan faşeyi bizden farklı
zla bir yerde kalagören bir çocuktur.
mazlar. Yani dikkat
Çocuklar için sabırsorunu yaşarlar.
Bunun yanında
la oturamamak, çok
ağlamak ve konuşmadan
aileden başka kişilere de
yürümeye başlamak birer
karşı gelebilirler. Örneğin
belirtidir. Böyle bir çocukta
öğretmene tekme atadikkat eksikliği olma ihtibilirler. Bu tip çocukların
mali yüksektir. Bunu teson zamanlarda sayılarının
davi etmediğiniz zaman
çok arttığını görüyoruz ve
patolojik inatlaşmayı fark
sadece dikkat eksikliği
etmeden yaratıyorsunuz.
değil karşı gelme davranışı
Karşı gelme davranışı dikkat eksikliğine da gelişmiş olan vakalara rastlıyoruz. 7
ek olarak gelişmektedir.
yaşında anne-sine tekme atan bir çocuk
17 yaşına geldiğinde hastaneye yatabilir.
Ergenlik döneminde büyük so- Bunun ölçüsü yoktur, çatışmanın çözülmesi
runlar ortaya çıkıyor
gerekmektedir. Bu durum inat mı, direnme
Karşı gelme davranışı yani patolojik in- mi, meydan okuma mı, hastalık mı, tutum
atlaşma, erken dönemde tedavi edilmem- hatası mı var diye ailenin gözlem yapması
esi durumunda ergenlik döneminde daha gerekmektedir.
büyük sorunları ortaya çıkartabilir. Bunu
hastalık olarak görmeyip basit bir inatlaş-

Patolojik inatlaşmada aile tutumları çok önemli
Aile tutumlarında gördüğümüz yanlışlıklar, ilgisizlik, aşırı ilgi ya da yanlış pekiştirme, çocuğu tam olarak anlayamama,
duygularına empati yapamama, aile içinde
ortaya çıkan problemleri çözememe ve
olumlu uzlaşmacı model olamama olarak karşımıza çıkıyor. Anne ve babalar
çocuklarıyla daha çok ilgilenmeli ve yanlış
davranışları ödüllendirmemelidir.

15

Baskılanıp
ertelenebilir ancak…

Çocuk ve Ergen
Psikiyatri
Uzmanı
Yrd. Doç.
Dr. Mine Elagöz
Yüksel

Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı
Yrd. Doç. Dr. Mine Elagöz Yüksel:
“Çocuğun detaylı değerlendirilmesi,
tiklerin altında yatan nedenlerin ortaya
çıkarılması, tik bozukluğuna eşlik eden
herhangi bir başka durumun
olup olmadığının saptanması
çok önemlidir.”

“T İK”

Çocuğun
lerine
ne yapmalı?
16

Çocuklar tiklerini kısa süreli durdurabilirler, baskılayabilirler. Örneğin bazen
okulda hiç yapmayabilirler ya da ben
istersem bunu yapmayabilirim diyebilirler. Bu söylemler aileleri yanıltabiliyor. Bu
durum ailelerde “Çocuk isterse tikini yapmaz, kasten yapıyor” gibi bir algıya sebep
olabiliyor. Oysaki tikler kısa süreli bastırılabilir fakat uzun vadede bastırılamaz ve
çocuğun bununla baş edebilmesi zordur.
Bu nedenle çocuğu sürekli yapma şeklinde
uyarmak doğru değildir.

Çocuklarda istekleri dışında ani ortaya
çıkan kas hareketle-rine tik denilmektedir. Örneğin göz kırpma, omuz silkme gibi
hareketler meydana gelebilir. Bazen ses
çıkarma şeklinde vokal tikler de görülebilir. Tikler, bir süreliğine çocuk tarafından
baskılanıp ertelenebilir ancak tiklerin tümden kontrolü çocuğun elinde değildir. Göz
kırpma, baş sallama, omuz silkme gibi tikler,
çocuğun hayatını olumsuz etkilemektedir.
Göz kırpma şeklinde başlayan tik bozukluğu 1 ay sonra baş sallama şeklinde de- Alttaki neden ortaya çıkarılmalı
Tik bozukluğu tedavam edip yer değiştirebilir.
vi edilebilir. Aileler
Çocuğu sürekli uyarçocuklarında hermak tik bozukluğunu
Oysaki tikler
hangi bir tik bouzun vadede artırır.
zukluğu gördükleri
kısa süreli bastırılabilir
T ik bozuklukzaman bir çocuk
fakat
uzun
vadede
larında aileler
ergen psikiyatri
ne yapmalı?
bastırılamaz ve
uzmanına başvurAilelerin tik bomalıdır. Çocuğun
çocuğun bununla baş
zukluğu olan
detaylı değerlendiçocuklarına sürekli
edebilmesi zordur.
rilmesi, tiklerin altınuyarıda bulunması
da yatan nedenlerin
tik bozukluğunu
ortaya çıkarılması, tik
ortadan kaldırmaz,
bozukluğuna eşlik eden
aksine sorunu daha
herhangi bir başka durukarmaşık bir hale getirir.
mun olup olmadığının saptTik bozukluğu olan çocuklara
anması çok önemlidir.
ailelerin yaklaşımı kimi zaman hatalı
Tik bozukluğu genellikle orta
oluyor. Tiklerin çocuğun elinde
çocukluk döneminde daha sık
olduğunu düşünmeleri nedeniyle
görülür. Ergenlik dönemiyle be“yapma, o şekilde davranma”
raber biraz azalmaya başlar.
şeklinde uyarılarda bulunuyYetişkin dönemde genelde
or ya da ceza verdiklerini
çok azı artık kalıcı hale geçer
görebiliyoruz, fakat bilifakat tik bozukluğunun altında
yoruz ki bu şekilde davryatan neden ortadan kalkmadığı
anmak tik bozukluğunu
sürece tik bozukluğu geçse de
uzun vadede arttırıyor.

çocukların başka rahatsızlıkları söz konusu
olabilir. Tik bozukluklarına eşlik eden diğer
hastalıklar da mutlaka tedavi edilmelidir.
Aksi halde çocuğun tik bozukluğunun yanı
sıra kaygı bozukluğu, Obsesif Kompülsif
Bozuklukları ya da Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve depresyon gibi diğer
rahatsızlıklarla baş etmek zorunda kalması
çok olasıdır. Tik bozukluğunun tedavi edilmemesi çocuğun özgüvenini azaltabilir,
arkadaş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir. O nedenle mutlaka bir çocuk ergen
psikiyatri uzmanına başvurulmalıdır.

Uykusuz
geceler
Çocuk ve
Ergen
Psikiyatri Birimi,
Uzman Klinik
Psikolog
Aynur Sayım

Psikolojik problemler bulunabilir

Çocuklarda ortaya çıkan uyku sorunları
çocuğun gelişimi üzerinde olumsuz etkilere
yol açabilir. Çocuğun uykuya dalamama,
yalnız yatmama, kabus görme sorunlarının
gerisinde psikolojik problemler bulunabilir.
Yaşadığı sorunlar uyku kalitesini bozar.
Ebeveynleri ile aralarında yeterli iletişim olmayan çocuk yalnız yatmak istemeyebilir.
Onlarla doyurucu bir ilişki yakalayamayan
çocuk da yatağına gitmek istemez, iletişimi
devam ettirme peşinde olur.

Uyku sorununun pek çok nedeni
olabiliyor

Anne babalar en çok “Çocuğumu yatağına yatıramıyorum, yatmak istemiyor, yalnız
yatmak istemiyor, yanımıza geliyor, ko-

ilişki yakalayamayan çocuk da yatağına
gitmek istemez, iletişimi devam ettirme
peşinde olur.

Yaşadığı sorunlar uyku
kalitesini bozar

Anne baba arasında sorunlar, kavgalar

“Fiziksel ve duygusal kaynaklı olabilir.”
Çocuk ve Ergen Psikiyatri Birimi, Uzman Klinik Psikolog Aynur Sayım:
“Uyku sorunlarının büyük kısmı ikinci yıldan itibaren ortaya çıkmaktadır.
Uykuya dalma sıklıkla zor olur. Sonraki dönemlerde de korkular, çocuğun
anksiyetesinin yüksek olması, uyurgezerlik, diş gıcırdatma görülmeye başlar.”
rkuyor, sık sık uyanıyor, uykuda diş gıcırdatıyor…” gibi şikayetlerde bulunuyor.
Çocukta uyku sorununun pek çok nedeni
olabiliyor. Bu nedenler, fiziksel ve duygusal
kaynaklı olabilir. Doğumdan itibaren ilk yıl,
bebeğin bedensel gereksinimleri ve şikayetleri, ortamın ısısı, gürültü, annenin bebek ile kurduğu güven ilişkisi, ihtiyaçlarını
karşılama biçimi, annenin psikolojisi,
uykuyu etkiler. Bebek acıkır, gazı vardır,
diş çıkartıyordur, reflüsü vardır. Uyku, bebek gelişimi açısından temel gereksinimdir. Her çocuğun uyku alışkanlıkları ve
gereksinimi farklılıklar gösterir. Yeni doğan
bebekler günde 16-17 saat uyurlar fakat
bu, sık aralıklarladır.

İkinci yıldan sonra ortaya çıkıyor

Uyku sorunlarının büyük kısmı ikinci
yıldan itibaren ortaya çıkmaktadır. Uykuya
dalma sıklıkla zor olur. Sonraki dönemlerde de korkular, çocuğun anksiyetesinin
yüksek olması, uyurgezerlik, diş gıcırdatma şeklinde görülmeye başlar. Çocuklar
davranış di-liyle konuşurlar. Eğer bir sorun
yaşıyorlarsa bunu, davranış sorunlarıyla ifade ederler. Uykuya dalmada zorluk
ve uyku bölünmeleri, uykuda alt ıslatma,
genellikle çocukta sorun alanının habercisidir.

Doyurucu ilişki eksikliğine dikkat

Çocuk, anne babadan ayrılıp odasına

geçmek istemeyebilir. İçeride bir hareket,
dinamizm vardır ya da anne ya da baba
geç geliyordur veya çocukla aralarında
yeterli iletişim yoktur, onlarla doyurucu bir

çocuğun gelişiminde bir anlamı vardır bu
nesnenin, bir sonraki döneme geçebilmesi
için, çocuk kendisine bir yol bulmuştur.
Nörolojik sorunların neden olduğu uyku
sorunları da olabilir. Bu durumlarda bir
nörolog yardımına başvurmak gerekir.
Gece terörü, genellikle uykuya daldıktan
birkaç saat sonra görülen şiddetli panik nöbetine benzer. Çocuk korku içinde
kendinde değildir. Amaçsız hareketler
yapar. Sonra sakinleşir ve yeniden uykuya
dalar.

veya anne babanın psikolojik sorunları varsa; çocukla iyi, güven veren bir ilişki tarzları
oluşmamışsa; çocuk, kardeş kıskançlığı
yaşıyorsa; okul, öğrenme, uyum sorunları varsa, çocuğun anksiyetesi yükselir.
Bu huzursuzluk, uyku kalitesine yansır.
Korkuyorum diyebilir, anne babaya
Yaklaşım biçimi önemli
yakın olmak isteyebilAile disiplinde
ir, hele ki küçük
yetersiz kalıyorkardeş anne basa, çocukta diğer
banın odasında
davranışlarınGece terörü,
ve o ayrı odada olduğu gibi
genellikle
uykuya
da yatıyorsa, o
bu konuda da
odaya gelme
daldıktan birkaç saat
dirençler olabigirişimi genellikle
lecektir. Ayrıca
sonra
görülen
şiddetli
olacaktır.
çocuk iç disiplinini
panik nöbetine
oluşturamayacaktır.
Geçiş nesneAilelerin uyku sobenzer.
sine bağlarunu olan çocuğa
nabilir
yaklaşım biçimi de
Çocuğun anneden ayrılsorunun çözülmesi veya
maya tahammül edemediği
pekişmesi açısından
dönem vardır. Bu her çocukta
önemli role sahip. Neddeğişken olmakla birlikte, 2-3
enini anlamadığımız bir
yaş arası olur ve bir geçiş
sorunu çözme çabasına
nesnesine bağlanabilgirersek, yanlış davranmış
ir. Bu bir battaniye,
oluruz. Bu sayılan nedenlerden
annenin bir eşyası,
hangisi yaşanıyorsa, o neden
yumuşak bir oyunüzerinde çalışılmalıdır. Ailecak olabilir. Bunlerin yaklaşımı yargılayıcı,
dan dolayı çocuğu
cezalandırıcı ve empatiden
yargılamamak, o eşyayı
uzak olursa, sorun artabilir ve
yok etmemek gerekir. Çünkü
tabloya, davranış sorunları

da eklenebilir. Şu konulara dikkat edin:
iBebeğinizin ihtiyaçlarına duyarlı olup,
ihtiyaçlarını zamanında karşılayın, bebeğinizi uykudan sık uyandırmayın, fazla
uyaran vermeyin.
i Çocuğunuzla güven veren bir ilişki
kurun. Ona bireyselleşmesi için destek
olun, ona güvendiğinizi hissettirin, fazla
korumayın ama ihmal de etmeyin.
i Uyku öncesi ortamı sakinleştirin.
Gürültü, hareketli ve eğlenceli bir ortam
varsa, çocuk uyumak istemez.
i Çocuğunuza düzenli zaman ayırın
ve onunla kaliteli, keyifli, etkileşim içeren
paylaşımlarda bulunun. Oyun oynamak,
aktivite yapmak gibi.
i Çocuğunuzu bu sorundan dolayı
yargılamayın, cezalandırmayın, hele ki
korkuları ve anksiyetesi nedeniyle uyuyamıyorsa, onu anlamaktan uzak bir yaklaşım, hem ilişkinizi bozacak, hem de sorunu daha da büyüyecektir.
iOnu anlamaya çalışın, dinleyin, rahatlatın.
i Disiplin sorunu var ise davranış, puanlama çalışmaları yaparak, ödül odaklı ve
kararlılık içeren bir sistem kullanabilirsiniz.
iÇocuğunuzun yanında tartışmayın,
birbirinizi eleştirmeyin, sürekli her yerde
bu sorundan bahsetmeyin.
i Çocuğunuzun uyumunda, dikka-tinde,
öğrenmesinde sorunlar varsa, alt ıslatıyorsa, agresif ya da içe kapanımı varsa, mutlaka bir uzman yardımı alın.
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Nedir?

Çocukların ebeveynleri yani aileleriyle güvenilir ve sağlıklı ilişki kurmasını
en-gelleyen ciddi bir problemdir. Buna
Tepkisel Bağlanma Bozukluğu adı verilmektedir. Genel olarak 5 yaşından önce
başlayan Tepkisel Bağlanma Bozukluğu,
ömür boyu süren bir durumdur. Ancak,
TBB olan çocuklar ve ergenler, etkili bir
tedavi programı ile bakıcılar ve ebeveynler
ile istikrarlı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmeyi
öğrenebilirler.

Nedenleri nelerdir?

Tepkisel Bağlanma
Bozukluğu
“Ciddi bir problemdir.”
Çocuk ve Ergen
Psikiyatri
Uzmanı
Uzm. Dr. Algun
Tüfekçi
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Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Algun Tüfekçi“Uygun bağlanmanın insan vücudunun her bileşeni üzerinde derin bir etkisi vardır. Bu bağ kalıcı ve sağlıklı biçimde
oluşmadığında ciddi sonuçlar doğurabilir. Tepkisel Bağlanma
Bozukluğu (TBB) işte bu derin ve kalıcı bağın kurulamaması
sonucunda ortaya çıkar.”

TBB anne baba tarafından çeşitli sebeplerle ve çoğunlukla istemeden çocuğun
ihmal edilmesi nedeniyle ortaya çıkar.
Çok ve sık bakıcı değişikliği yapılması,
annenin doğum sonrası depresyon geçirmesi, çocuğun çok erken aylarda TV, tablet
ve telefon karşısında uzun saatler geçirmesi, anne evde iş yaparken çocuğun uzun
saatler yalnız kalması gibi ihmaller sebep
olabilir.
Genç ve deneyimsiz ana baba olma,
istenmeyen gebelik, ikiz veya üçüz çocuk
sahibi olma, çok kısa zamanda üst üste
çocuk sahibi olma, annenin madde ve
alkol kullanması, bazı nedenler yüzünden
anneden erken ayrılmak zorunda kalma
da nedenleri arasında göste-rilmektedir.

Belirtileri nedir?

n Aile bireyleriyle göz kontağı kurmak-

tan kaçınma, istememe
n Yaşıtlarıyla, arkadaşlarıyla sağlıklı ve
güvenli iletişim kuramama
n İçe kapanık olma, konuşulmak is-

T BB a
çocuğ nne baba
ların
un do
itibar ğumunda
en on
n
duyg
u
usal
n
i
h
tiyaç
karşıl
ların
amal
arı ile ı
enge
llene
bilir.

tendiğinde iletişime geçmeme
n
Başkalarına ait olan şeyleri alma
ve çalma eğilimi
n
Oyuncaklarıyla ilgilenmeme,
oynamama
n
Sıkça yalan söyleme ve yalan
söylerken gözlerini kaçırmama

Benzetildiği hastalıklar var mı?

Bağlanma, gelişimin ilk yıllarında bir
çocuğun ve onun bakıcılarının, beynine
kodlanan derin bağlantıdır. Destek, sevgi ve rehberlik sağlayan sevgi dolu bir
bakıcıya veya ebe-veyne olan bağlılık
temel insan ihtiyaçlarımızdan biridir.
Uygun bağlanmanın insan vücudunun
her bileşeni üzerinde derin bir etkisi
vardır. Bu bağ kalıcı ve sağlıklı biçimde
oluşmadığında ciddi sonuçlar doğurabilir. TBB işte bu derin ve kalıcı bağın
kurulamaması sonucunda ortaya çıkar.

Nasıl tedavi edilir?

Tedavinin en önemli ve vazgeçilmez unsuru çocuğa verilen bakımın
düzeltil-mesi ve sağlıklı hale getiril-mesidir. Tepkisel Bağlanma Bozukluğu
anne babaların çocuğun doğumundan
itibaren onun duygusal ihtiyaçlarını
karşılamaları ile engellenebilir. Çocuğun
uzun saatler tek başına oynaması engellenmeli ve çok sık bakıcı değişimi varsa
bunun olmamasına özen gösterilmelidir.
Çocuğun ayrıca mümkün olduğu kadar
daha çok sosyal ortamlara sokulması ve
mümkünse anaokulu veya kreşe gitmesi
konusunda yardımcı olunması gereklidir.

TMU ve Ergoterapi
“Bireylerin maksimum derecede bağımsız birey olmalarını
amaçlayan ergoterapi kişiye özel uygulamalarda bulunur”
Ergoterapi
Uzmanı
Muammer
Aydoğdu

TMU nedir?

TMU yani Transkraniyal Manyetik Uyarım Tekniği kullanılarak nörolojik etkileşim
sağlayan bir tedavi uygulama yöntemidir.
Beyin fonksiyonlarının etkileşimine sebep

Ergoterapi Uzmanı Muammer Aydoğdu “TMU manyetik
bir uyarım yaparken Ergoterapi ise davranışsal, duyusal,
bilişsel gibi alanlarda destekleyerek kalıcılığı ve etkililiği arttırmaktadır.”
olması terapötik tedaviye katkı sağlamasında yardımcı olmaktadır. Örneğin; trafik
yoğunluğunun olduğu bir caddede trafik
polisinin düdüğünü çalarak hangi yönde
gitmesi için artışın sağlaması gibi bir duru-

mu hayal edebilirsiniz. Ya da tam tersi bir
durumda trafiğin seyrek olarak gittiği yolu
yoğunlaştırmaya çalışmak gibi bir duruma
yardımcı olmaktadır.
Beynimiz çevremizden gelen bilgilerden

(görme, işitme, koklama, davranışlar…) lar için mümkün olan en fazla fonksiyonel
nörobiyolojik faktör-lerden (ilaç, beslenme bağımsızlığı teşvik etmek amacıyla anlamlı
gibi) aynı zamanda elektriksel uyarımlar ve ve amaçlı aktiviteleri kullanmaktadır.
türevlerinden etkilenmektedir. Bu durumun
3 ay ile 15 yaş arasındaki çocuklara yönevarlığı terapi yönünden hızlı sonuçlar alın- lik tedavi planlanmaktadır. Çocuk kliniğinin
ması ile çocuğun gelişim çağında yaşıt- odak noktası, çocukların kendileri için anlarından geri kalmamasını sağlamaktır. lamlı olan aktivitelerde daha büyük başarı
Bu yüzden TMU uygulaması ile birlikte elde etmelerini sağlamaktır. Bu, yeme veya
ergoterapi ve duyu bütünlemeyi de öner- giyinme gibi kişisel bakım görevlerinde
iyoruz.
artan bağımsızlığı da içerebilir, yaşa uyTMU manyetik bir uyarım
gun sosyalizasyon becerilyaparken Ergoterapi ise
eri ile oynama kabilidavranışsal, duyusal,
yetinin arttırılmasını
bilişsel gibi alanlarda daha okunaklı
Sağlık, yalnız
da destekleyerek
bir şekilde yazkalıcılığı ve etkililmayı öğrenmeyi
hastalık ve sakatlığın
iği arttırmaktadır.
de sakin kalolmayışı değil, bedenen,
mayı öğrenme
Ergoterapi ve
için stratejileri ve
ruhen ve sosyal yönden
duyu bütüngünlük yaşama
tam
bir
iyilik
halidir.
leme merkezi
adapte olmayı
Bireylerin makda içerir.
simum derecede
Ergoterapistler
bağımsız birey olduyusal problemmalarını amaçlayan
leri bulanan bireyler
ergoterapi kişiye özel
bir takım testler uyuygulamalarda bulunur.
guladıktan sonra klinik
7’den 70’e bütün yaş grupları
değerlendirmeleri ile birile ilgilenir. Bireylerin kendini
lik bireylerin duyusal probgerçekleştirme yönünde kendi
lemlerini belirler ve bu yönde
öz bakım ve becerilerini sağladiğer uzmanlık alanların aldığı
ma yönünde aktivitelerde
bilgi ve aileden alınan bilgilerin
bulunur.
analizi yapılarak geniş bir değerHastalık, yaralanlendirme ile terapi programı bema, doğum kusurlirlenir.
ları, en-gellilik veya
Bireylerin terapiye olan yakıngelişimsel gecikmenin
lıkları (sosyali-zasyon) ve bozuketkileri ile yaşayan çocukluğun şiddetinin ağırlığına göre

haftada düzenli ritimlerde terapi süreci
ilerletilir. Bozukluğun yüksek olduğu durumlarda yoğun bir terapi programı düzenlenir-ken iyileşmenin durumuna göre seans
aralığı arttırılarak kontrol düzeyinde devam
edilir.

Ergoterapi ve duyu
bütünlemenin kullanıldığı hastalık grupları
d Duyu bütünleme bozukluğu
d Dikkat eksikliği ve hiperaktivite

bozukluğu (DEHB)
d Otizm
d Serebral palsi
d Down sendromu
d Gelişimsel gecikmeler
d İnce ve kaba motor fonksiyon bozukluğu
d Zihinsel engeller
d Psiko sosyal bozukluklar gibi
Sağlık, yalnız hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedenen, ruhen ve sosyal
yönden tam bir iyilik halidir. Sağlığın bozukluğu durumunda bireyin maksimum
derecede iyilik haline ulaşması yolunda
birçok hastalık grubuyla çalışır.
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Ergoterapi
Uzmanı
Shahram
Mohseni

Otizm

tedavisinde Ergoterapi
“Tedavi genellikle çocuğun ihtiyaçlarını karşılar.”
Ergoterapi Uzmanı Shahram Mohseni: “Özellikle sosyal davranış ve
iletişim becerilerini kontrol eden beyin fonksiyonlarını yaşam boyunca
etkileyen Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) en yaygın gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluktur.”
Otizm nedir? Ne zaman ortaya çıkar?
Otizm, sosyal ve iletişim becerilerinin
oluşmasını etkileyen bir gelişim bozukluğudur.
2 veya 3 yaşında ortaya çıkar. Otizmli çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otizmli
çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde
zeka geriliği görülse de zeka seviyeleri normal
otizmli çocuklar da vardır. Ancak genel zeka
seviyeleri ne olursa olsun, otizmli çocuklar çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk
çekerler.

20

İkinci bebeğin de otizmli olma olasılığı nedir?
Bir otizmli çocuktan sonra, ikinci çocukta otizmin ortaya çıkması riski %3’tür. Otizm erkek
çocuklarda kız çocuklarından 4 kat daha fazla
görünmektedir. Her çocuktaki otizm belirtileri ve
bunların seviyesi farklılık gösterebilir, bu nedenle
otizmin seviyelerini kategorize etmek güçtür.
Ayrıca, Asperger Sendromu ve Rett Sendromu
olarak bilinen otizm formları da bulunmaktadır.

Belirtileri nelerdir?
Eğer çocuğunuz:
n Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa
n İsmini söylediğinizde bakmıyorsa
n Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa
n Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa
n Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa
n Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa
n Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa
n Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa
n Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri
varsa
n Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince
davranıyorsa
n Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa
n Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek
gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa
n Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.
Otizm, üç alanda sorunlarla
kendini gösterir
1 Sosyal etkileşim sorunları
n Sosyal etkileşim için gerekli
sözel olmayan davranışlarda yetersizlik
n Yaşa uygun akran ilişkileri
geliştirememek
n Başkalarıyla zevk, başarı ya
da ilgi paylaşımında sınırlılık
nSosyal-duygusal davranışlarda sınırlılık
2
İletişim sorunları
n Dil gelişiminde gecikme
n Karşılıklı konuşmada zorluk
n Sıra dışı ya da yinelenen dil
kullanmak

n Gelişimsel düzeye uygun olmayan oyun
3

Sınırlı/yinelenen ilgi ve davranışlar
n Sınırlı alanda, yoğun ve sıra dışı ilgilere
sahip olmak
n Belli düzen ve rutinlere ilişkin aşırı ısrarcılık
n Yinelenen (kendini uyarıcı) davranışlar
n Nesnelerle ilgili sıra dışı ilgiler ve takıntılar
Ergoterapi ve Otizm Spektrum Bozuklukları
Özellikle sosyal davranış ve iletişim becerile-rini kontrol eden beyin fonksiyonlarını yaşam
boyunca etkileyen Otizm Spektrum Bozukluğu
(OSB) en yaygın gelişimsel yetersizlik ve nörolojik bozukluktur. Genellikle 3 yaşında tanı konur.
Öz bakım, günlük yaşam becerileri, ve-rimli
çalışmaya (çocuklar için eğitime), eğlence ve
boş zaman etkinliklerine katılım, iletişimsel ve
sosyal olarak katılımcı olarak dahil olmak üzere
bireyin gelişimi ve mesleki performansının her
yönünü etkileyerek her bireyde farklılık gösterir.
Ergoterapistler, değerlendirme ve müdahale
etme konusunda eğitimli ve deneyimli bir
şekilde hem tedaviyi yöneterek
hem de ailelere, eğitimcilere ve
bakıcılara fiziksel ve duyusal
işleme ve tüm ortamlarda sosyal-duygusal sağlık alanında
danışmanlık yaparak OSB olan
hastaların tedavisine eşsiz ve
kapsamlı bir perspektif getirirler. Otizm terapileri, otistik bireylerin, özellikle de çocukların yaşam
kalitelerini ve fonksiyonel bağımsızlıklarını artırma girişiminde bulunan terapilerdir.
Tedavi genellikle çocuğun ihtiyaçlarını karşılar. Tedavi birkaç
ana kategoriye ayrılır: eğitim, iletişim faaliyetleri ve tıbbi yönetim.
OSB’li aile üyeleri olan ailelere, eğitim ve destek de sağlanır. Eğitim
faaliyetleri çocuklara hem akade-

mik konuları öğrenmeleri ve geleneksel hazırlık
becerileri edinmeleri için yardımcı olur hem de
işlevsel iletişimi ve spontaniteyi geliştirmek, ortak
dikkat gibi sosyal becerileri geliştirmek, sembolik oyun gibi bilişsel becerileri artırmak, yıkıcı
davranışları azaltmak ve genel öğrenme becerilerini yeni durumlara uygulaya-rak genellemekte
yardımcı olmaya çalışır. Uygulamada genellikle
birbiriyle örtüşen ve benzer birçok özelliği olan
çeşitli model programlar geliştirilmiştir.

ancına dayanır.
Duyusal entegrasyon
Duyusal uyaranlara karşı alışılmadık tepkiler
otistik çocuklarda daha yaygın ve belirgindir yine
de duyusal belirtilerin otizmi diğer gelişim bozukluklarından ayırdığına dair yeterince iyi kanıt
bulunmamaktadır. Duyusal işleme bozukluğunu
tedavi etmede çeşitli tedaviler geliştirilmiştir.

Ergoterapinin bazı
İletişim faaliyetleri
stratejileri
Sözlü veya sözlü olmayan İletişim yetersi- Fiziksel aktiviteler: Çocuğun koordinasyon
zliği, otizmde temel bir eksikliktir. Otizmi olan ve vücut farkındalığını geliştirmesine yardımcı
çocuklar çoğunlukla tekrarolmak için
layan aktiviteler veya başOyun tedavi: Etkileşim ve
ka davranışlar yaparlar.
iletişim ile yardımcı olmak
Otizmli çocukların
Çünkü niyetlerini başka
için
türlü ifade edemezler.
Gelişimsel faaliyetler:
niyetlerini nasıl
Fikirlerini bakıcılarıDiş fırçalama ve saç taraileteceklerini
na veya diğerlerine
ma gibi günlük yaşam
öğrenmeleri yoğun
nasıl ileteceklerini
becerileri geliştirmek için
bilmezler. Otizmli bir
Adaptif stratejiler:
bir müdahaleyi
çocuğa ihtiyaçlarını ve
Geçişler ile başa çıkmak için
gerektirir.
fikirlerini iletmeyi öğretErgoterapi tedavisi sırasınmede yardımcı olmak
da bu stratejilerle, otistik bir
kesinlikle her müdahaçocuğun gelişmesine yardımcı
olan becerileri şunlardır;
lenin ana noktasıdır. İln İlişkilerini geliştirmek
etişim sözlü veya sözsüz
olabilir. Otizmli çocukların
n Görevlere odaklamasını
niyetlerini nasıl iletecekleröğrenmek
ini öğrenmeleri yoğun bir
n Yaptığı işten haz almayı
müdahaleyi gerektirir.
öğrenmek
n Daha uygun şekillerde duygularını ifade
İlişki geliştirme faaliyetleri
İlişki geliştirme müdahaleleri otistik
etmek
n Yaşıtları ile oyun
spektrum bozukluğu (OSB) olan çocukoynamak
lar için aile temelli bir tedavi programıdır.
Bu program, dinamik zeka gelişiminin
n Kendi kendini
(esnek düşünme, farklı bakış açıları alma,
düzenlemeyi öğrenmek
değişiklikle baş etme ve bilgiyi aynı anda
işleme yeteneği) otistik çocukların yaşam
kalitesini iyileştirmenin anahtarı olduğu in-

Uygun ayakkabı;
tabanı kaymayan, önü
sıkmayan, ayağına uygun
numarada, yumuşak
deriden, tabanı destekli ve
çocuğun rahat edebildiği
ayakkabı demektir.

Ayakkabı
seçimi
“Ortopedik tabanlı ayakkabı seçin.”
Ortopedi ve
Travmatoloji
Uzmanı
Dr. Abdullah
Şarlak

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Abdullah Şarlak:
“Anahtar nokta; eğer imkanlar elverirse, çocuğun
asgari iki ayakkabısının olmasıdır. Bir ayakkabıyı
giydiği günün ertesi günü o ayakkabıyı giymeyip,
o ayakkabının havalanmasını ve kendi kendine
kuruyup temizlenmesini beklemek gerekiyor.”
konusunda çocuğa ciddi bir eğitim vermek
gerekiyor.”

Ayak ağrılarının en büyük
nedeni, yanlış ayakkabı!

Çocuklarda ayak ağrılarının en büyük
nedeni uygun olmayan ayakkabıların
kullanılmasıdır. Uygun ayakkabı; tabanı
kaymayan, önü sıkmayan, ayağına uygun numarada, yumuşak deriden, tabanı
destekli ve çocuğun rahat edebildiği ayakkabı demek… Burada anahtar nokta;
eğer imkanlar elverirse, çocuğun asgari
iki ayakkabısının olmasıdır. Bir ayakkabıyı
giydiği günün ertesi günü o ayakkabıyı
giyme-yip, o ayakkabının havalanması ve
kendi kendine kuruyup te-mizlenmesini
beklemek gerekiyor.
Ayakkabılar günümüzde artık çok çeşitli.

Bunların rengi, deseni değil de işlevine
daha çok dikkat etmek gerekiyor. İşlevine dikkat ederken; ayakkabı ele alınıp
bakıldığında, ayakkabının çok ağır olmaması gerekiyor. Ayakkabının tabanının
yumuşak olması gerekiyor. Aslında birçok
insan “ortopedik ayakkabı” denildiğinde ne
demek istediğimizi biliyor, çünkü ayakkabıların büyük bir çoğunluğu özellikle spor
ayakkabılar ortopedik tabanlı yapılmaya
başlandı. Bu şu anlama geliyor; ayağımızın
destek noktalarını dolduran ve destekleyen ayakkabılar. Ayağımızın en çok orta iç
kısmının desteğe ihtiyacı oluyor. Bu ayakkabılarda da bu destek mevcut.

Ayakkabı içine konulan
aparatlar başarılı değil!

Ayakkabıların içine konulan aparatlar
çok başarılı olmuyor. O nedenle ayakkabıyı
alırken doğru almak gerekiyor. Çocukların
spor ayakkabı giymelerini destekliyorum.
Spor ayakkabıdan da kastım şu; mutlaka
yumuşak, hafif, tabanı çocuğun yürürken
salınımını sağlayacak ve çocuğun rahat
edecek biçimde olması yeterli. Markalı olması gerekmiyor ama ortopedik tabanlı ayakkabıları aileler incelediğinde, gördükleri
tabana benzer tabanı olan tüm ayakkabıları
alabilirler.
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