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Gözlem

• Çocuğun gözlemlenmesi, ebeveynlerinin
söylediklerinden çok daha önemlidir.

• Çocuk kliniğe getirildiğinde ağlamaya başlar, yüzünü
doktordan uzaklaştırır, anne-babaya sımsıkı sarılır, 
doktorla yüzleşmeye hazır değildir, gözlerini kapatır ve
yüksek sesle ağlamaya başlar, korku içindedir.

• Tepkisini görebilmek için çocuğu rahatsız bir pozisyona
sokun, ona dokunmaya çalışın, onu kaldırın, muayene
edin, annesinden ayırmaya çalışın, konforlu alanı.



Hastalık ne olursa olun şunları sor:
• Çocuğun doğası

• Ailedeki herkesle durumu – Kişiler Arası 

İlişki (KAİ)

• Çalışan baba ve anne - kreş

• Anne-baba şefkati görmemek

• Dedeler & nineler büyük rol oynarlar -

şımartıcı - şımarık çocuk – ebeveynleri

veya büyük ebeveynleri tarafından her şeyi

yapmasına izin verilir



• Evlendikten kaç yıl sonra çocuk doğmuş – kıymetli 

çocuk - daha fazla bakım, daha fazla hastalanır.

• Çocuk hastalık sırasında ne yapar, hastalık

sırasında nasıl ve neyle ilgilenir? Nasıl tepki verir? 

Sinirlenebilir, tahammül edebilir, sızlanabilir, 

gülümseyebilir, başkalarını rahatsız edebilir vb. 

Nasıl uyum sağlar?

• Evde, okulda, arkadaşlarıyla nasıl?

• Babası nerede? KAİ, Boşanmış, baba yok, istismar, 

ebeveyn anlaşmazlığı - çocuğun tepkisi, ailede

bağımlılıklar.

Hastalık ne olursa olun şunları sor:



I. Gözlem:

A. Gözler: yumuşaklık, keskinlik, korku, histerik, 
narin, kötü, asabi, tatminsiz, acı...

B. Vücut: huzursuz, hiper, yavaş, çekingen, 
saldırgan, dışa dönük, itaatkar veya itaat etmeyen, ne 
kadar hassas? Utangaç? Sakar? Koordinasyonu var mı?

II. Ayırt et: Bu, şu anda bir ilk yardım, akut veya kronik
bir vaka/sorun mu?

III. Geneller: Diyet, uyku, hava durumu, zihinsel-
duygusal durum, çeşitli.



IV. Davranışsal analiz

A. Oyun oynama:
1. Yalnız veya başkalarıyla?

a) liderler veya takipçiler?
b) küçük çocuklarla veya akranlarıyla oynar?
c) hayal gücünü kullanan, kurgucu vb.

2. Hayvanlarla ve oyuncaklarla nasıl oynar?
a) battaniye veya oyuncak takıntılı?
b) kaba, bir şeyleri kıran?
c) hayvanlardan korkan veya seven?

3. Ne kadar rekabetçi veya saldırgan?

4. Fiziksel acıya, sıyrıklara, çarpmalara vb. tepkisi.



B. Bağımsız veya bağımlı

1. Ne kadar sorumluluk sahibi?
2. Yalnız kalmaya nasıl dayanır?
3. İstediğini elde edemezse nasıl tepki verir?
4. Yabancılara tepkisi.

C. Paternler
1. Uyku.
2. Beslenme zamanı, oyun zamanı, uyku zamanı.



V. Gelişim öyküsü

A. Konuşmayı, yürümeyi ve dili öğrenme, anlama, kas-
iskelet gelişimi.

B. Tuvalet eğitimi: çocuk bu süreçten nasıl geçti?

C. Hamililik süreci nasıl geçti?

D. Aile öyküsü: TB, GC, CA.



VI. Zihinsel-duygusal durum:
A. Ağrıya, yaralanmaya, gürültüye, dokunmaya, taşınmaya karşı

hassasiyeti.
B. İlgi/teselli iyi mi kötü mü gelir?
C. Başkalarının acılarına, kavga eden ebeveynlere, havaya, filmlere, 

hüzünlü hikayelere karşı duyarlılığı nasıl, hayal güçleri ne kadar hassas?
D. Kolayca irkilir mi?
E. Aile dinamikleri

1. Kardeşleriyle arası nasıl? Ebeveynler?
2. Yeni gelen kardeşe tepkisi.
3. Boşanma.
4. Asker aile, defalarca taşınmış?
5. Alkolizm, uyuşturucu, ailede gerginlik?
6. Korkuyla mı motive oluyor? Ebeveyneler tehdit ediyor, korkutuyor 

veya aşağılıyor mu? Tanrı tarafından cezalandırmaktan mı kokuyor? 
7. Bir kardeş veya ebeveyn ile kıyaslanıyor mu veya ebeveynlerinin 

beklentilerine göre mi yaşamaya zorlanıyor?



VII. Ailenin ekonomik durumu: yeterli diyet, beslenme
durumu.

VIII. Çocuğun hikayesi (genellikle kronik yapısal veya akut bir
vakada anamnez, 6-8 yaş arası bir çocuktan doğrudan
alınabilir).

A. Üzüntülere, ölümlere, korkulara tepkileri.
B. Annenin hamilelik, doğum sancısı ve doğumla ilgili

açıklamaları.
C. Sağlık ve aile öyküsü.

IX. Objektif semptomlar
A. Yüz ifadesi: gözbebeklerini gözlemleyin. Çocuk çevresinin

ne kadar farkında?



B. Cilt
1. Kuru, nemli, serin, sıcak.
2. Sağlıklı veya sağlıksız?
3. Göğüs, karın, alın, el ve ayaklara dokunun.
Sıcaklık, karakter, nem vb. dikkate alın.

C. Terleme: miktar, terleyen bölgeler, koku.
D. Benler, siğiller, doğum lekeleri.
E. Dil: renk, tüylü veya pürüzsüz?
F. Nefes: Kötü?
G. Uyaranlara tepkisi: gözlerin ışığa tepkisi, sese, 
sarsıntıya, çimdiğe tepkileri.
H. İdrar ve dışkı.
I. Kuvvet: eliyle kavrayışını, duruşunu kontrol edin. 
Çocuk başını nasıl dik tutuyor?



Pediatrik rubrikler

• Restlessness in children / Çocuklarda huzursuzluk
• Destructive / Yıkıcı
• Mischievous / Yaramaz
• Cunning / Kurnaz
• Deceitful / Hilebaz
• Conscientious of trifles / Ufak şeyleri önemseyen
• Playful v/s play desire for /Oyuncu v/s oynama arzusu
• Inquisitive / Soru sorup duran
• Curious / Meraklı
• Carried desire to be / Taşınma arzusu
• Looked at aversion to / Bakılmaktan kaçınma



Pediatrik rubrikler

• Sit aversion to / Oturmaktan kaçınma
• Noise inclined to make / Gürültü yapmaya meyilli
• Touch things impelled to / Nesnelere dokunmaya 

mecbur
• Throws things / Nesneleri fırlatır
• Capricious / Kaprisli (ne istediğini bilmeyen)
• Biting / Isırma
• Spiting / Tükürme
• Pulling hair / Saç çekme
• Jumping / Zıplama
• Climbing / Tırmanma
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