
 Afet - Çocuk S�v�l Koord�nasyon Ek�b� 

Bu belge afet bölges�nden kurtulan ve tedav� sürec�nde ampütasyon gereken b�r
çocukla konuşacak k�ş�ler �ç�n, çocuğu operasyon hakkında nasıl
b�lg�lend�reb�leceğ�ne �l�şk�n hazırlanmıştır. Yaşanan deprem ve yıkımlardan sonra
sağ kalan k�ş�ler�n hastanelerde tedav� gördüğünü b�l�yoruz. Tedav� sürec�nde bazı
çocuklarda ve yet�şk�nlerde sağlıklarını korumak �ç�n ampütasyon (kol, bacak,
parmak g�b� uzuvların tedav� amacıyla kısmen veya tamamen sağlıklı bölgeden
çıkartılması) kararı alınab�l�yor. Bu sürece �l�şk�n çocuklara da�r b�lg�lend�rmeler�n
nasıl yapılacağı da öneml�d�r.
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Sürece �l�şk�n hem kend�n�z
b�lg� ed�neb�l�rs�n�z hem de
çocuğa yaşına uygun olarak
doğru b�lg�y� aktarab�l�rs�n�z.

Öncel�kle kend� duygunuzun farkında olun. 

Bu durum herkes �ç�n çok üzücü ve beklenmed�k olab�l�r. Üzülmemek, korkmamak
g�b� b�r beklent�ye g�rmek yer�ne duygunuzun farkında olarak ve bu duygunun doğal
olduğunu b�lerek �lerlemek daha yararlı olacaktır. Çocuklar duyguları anlama
konusunda uzman g�b�d�r. Yüz �faden�z, ses tonunuz onlar �ç�n bazen sözcüklerden
daha öncel�kl� olab�l�r. 
Bu nedenle verd�ğ�n�z b�lg� kadar b�lg�y� nasıl verd�ğ�n�z de öneml�d�r.

B�lg� vermek her şey� en �nce ayrıntısına kadar
anlatmak değ�ld�r. Kısa, net ve doğru b�r b�lg�
ver�p sonrasında çocuğun sorularına göre
devam edeb�l�rs�n�z. Örneğ�n;

“Ş�md� sana sağlık durumunla �lg�l� üzücü b�r haber vereceğ�m (Çocuğun
hazırlanmasına alan açmak �ç�n). Tedav�n�n �lk basamağı olarak parmağını el�nden
ayırmamız gerek�yor çünkü artık onu kullanman mümkün değ�l ve bunu yapmamamız
durumunda parmağının böyle kalması sana acı ver�r ya da el�n� kullanmanı engeller.
Bu tedav� sonrasında o bölgey� etk�n b�r şek�lde kullanab�lmen �ç�n başka tedav�ler,
yöntemler kullanılacak ancak �lk adım olarak bunun yapılması gerek�yor.” 
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Özell�kle 12 yaş altındak�
çocuklar �ç�n durumları
somutlaştırmak öneml�d�r.
Somutlaştırarak anlatma
�mkanınız olursa aşağıdak�
örneğ� kullanab�l�rs�n�z.

“Bak buralardan hep damarlar geç�yor, ama
bazen buraya baskı olunca o damarlardak� akış
duruyor. Burada çevren�zde serum hortumu vb
varsa hortumu bükerek somutlaştırab�l�rs�n�z.
Bak gördün mü buralara şu an sıvı g�tm�yor, akış
durdu. Akış durunca da altta kalan, sıvı akmayan
yerler zarar görür. O yüzden orayı bütünden
ayırmamız gerek�yor.”

Çocukların “Canım yanacak mı?, Acıtacak mı?” g�b�
kaygıları olab�l�r. Bu soruların cevabı net olmamakla
b�rl�kte ağrıyı h�ssetmemes� �ç�n sağlık
çalışanlarının çaba sarf edeceğ� b�lg�s�n�
vereb�l�rs�n�z. Tüm �let�ş�m boyunca çocukların
kullandığı kel�melere d�kkat ed�lmes�, onlara
anlatırken çocukların kullandıkları kel�meler�n
kullanılması sürec�n anlaşılmasını kolaylaştırab�l�r. 

“Amel�yat sürec�nde ve
sonrasında sağlık

çalışanları ağrı- acı
h�ssetmemen �ç�n �laç

verecekler.”

Amel�yatta lokal anestez� uygulanacak çocuklar �ç�n “Ağrı h�ssetmeyeceks�n ama
baskıyı h�ssedeb�l�rs�n.” d�yeb�l�rs�n�z.Amel�yatta genel anestez� alacak çocuklar �ç�n
�laç uykusuna vurgu yapab�l�rs�n�z. “Ş�md� uyuyacaksın.” g�b� genel b�r �faden�n
kullanılması çocuğun daha sonrak� dönemde uykuyla olan �l�şk�s�n� zedeleyeb�l�r. 
Bu nedenle amel�yat önces� şu açıklama yararlı olab�l�r.

“Amel�yat sürec�nde sağlık çalışanları ağrı/acı h�ssetmemen �ç�n sana �laç verecekler
ve bu �laçla beraber sen uyuyacaksın. Bu normal b�r uyku değ�l, �laç verecekler
uyuyacaksın ve sonrasında �laç verecekler uyanacaksın.” 
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Çocuklar hem amel�yattan önce hem de sonrasında korktuğunu bel�rteb�l�r. Burada da
korkmamasına �l�şk�n cesaretlend�rmeler yer�ne korku h�ssetmen�n gayet doğal olduğu b�lg�s�n�
vereb�l�rs�n�z.

“Sen kocaman çocuk oldun”, “Erkek adam ağlamaz,
korkmaz” g�b� �fadeler asla KULLANILMAMALIDIR.

Bunun yer�ne;

“Şu an korktuğunu b�l�yorum, görüyorum.”, “Parmağını
el�nden ayırmak zorunda kaldığımız �ç�n çok üzgünsün.”
g�b� �fadeler KULLANABİLİRSİNİZ.

Çocuklar tıpkı yet�şk�nler g�b� bu durumu neden
kend�ler�n�n yaşadığını sorgulayab�l�rler. “Neden ben?”,
“Neden ben�m çocuğum?” g�b� sorgulamalar görüleb�l�r. 

“Şu an sağlıkla �lg�l� bu
durumu yaşaman sen�n

yaptığın ya da
yapmadığın b�r şeyden

dolayı olmuyor.”

Özell�kle okul önces� çocukluk dönem�nde çocuklar
benmerkezc� düşünme tarzına sah�pt�r. Yaşanılan bu
durumu kend� yaptıkları b�r yaramazlıktan ya da
yapmadıkları b�r sorumluluktan dolayı (Oyuncaklarımı
toplamadım ondan) yaşanab�ld�ğ�n� düşüneb�l�rler. Bu yaş
dönem�ndek� çocuklara bu durumun kend�ler�n�n yaptıkları
ya da yapmadıkları herhang� b�r şeyden kaynaklanmadığı
mutlaka söylemel�s�n�z.

“Parmağı, ayağı ya da kolu vb. olmadan yaşayan hem çocuk hem yet�şk�n pek çok �nsan var. 
Daha önceden de ded�ğ�m�z g�b� bu duruma �l�şk�n farklı tedav� yöntemler�, yardımcı araçları
(protez, koltuk değneğ� g�b�) kullanmak �ç�n sağlık çalışanlarıyla beraber sürec� yürüteceğ�z. 
Bu durum alışma sürec�nden sonra oyun oynamana, okula g�tmene engel b�r durum
olmayacak ancak bazı şeyler� yapmanın yen� b�r yolunu öğrenmek zorunda kalab�l�rs�n. 
Bu b�raz zaman alab�l�r. Bu sürede hem b�z hem öğretmenler�n/ arkadaşların hem de sağlık
çalışanları sana yardım edecek.”

Bundan sonrasına �l�şk�n b�lg� vermek hem çocuğu hazırlayacak hem de olası kaygılarını d�le
get�rmes�ne alan açacaktır. 
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Çocuklarda ve genç/ergen yaş grubunda öfke, depresyon, �çe kapanma g�b� bel�rt�ler gözleneb�l�r. 
Bu g�b� durumlarda olab�ld�ğ�nce sabırlı ve kapsayıcı yaklaşmalısınız. Akıl verme, çözüm önerme,
neşelend�rmeye ya da kafasını dağıtmaya çalışma g�b� yöntemler kullanmamalısınız. Öncel�ğ�n�z
çocuğun duygularını anlama ve çocuğa anlaşıldığını h�ssett�rmek olmalıdır. 

Uzuv kaybı yaş dönem�nden bağımsız olarak k�ş� �ç�n b�r kayıp ve “yas” sürec�n� beraber�nde get�rme
r�sk� taşır. Yas sürec� kayıplar sonrasında ver�len evrensel ve doğal b�r yanıt olsa da, yas tutma
b�ç�mler�m�z�n parmak �zler�m�z kadar k�ş�sel olduğu unutulmamalıdır. Bu kayıp ve yas sürec�nde
çocuklar ve gençler sank� h�çb�r şey yokmuş g�b� davranab�l�rler, s�z� duymuyor görüneb�l�rler, çok
öfkel� olab�l�rler ve öfkeler�n� anal�z ed�p sebeb�n� açıklayamadıkları �ç�n konuyla h�ç �lg�s� olmayan
şeylere yoğun öfke serg�leyeb�l�rler, ya da her şeye mızmızlanmak, sürekl� uyumsuz, üzgün karamsar
olmak g�b� tepk�ler vereb�l�rler, bunların heps�n�n yas tepk�s� olduğunu b�lmek gerek�r. 

Her b�rey�n yasa verd�ğ� tepk�ler ve ş�ddet� farklı olab�leceğ�nden uygun desteğ�n sağlanması, gerekl�
durumlarda b�reysel görüşmeler�n ve ps�koloj�k desteğ�n sağlanması öneml�d�r.


