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ÖNSÖZ 

 

“COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI” adındaki bu eser, 

her yönüyle COVID-19 pandemisinde çocuk sağlığına yönelik yazılmış 

çalışmalardan meydana gelmektedir. Çin’de ortaya çıkan ve tüm 

dünyayı kısa sürede kasıp kavuran COVID-19 enfeksiyonu Dünya 

Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. 

COVID-19 pandemisi hayatın her alanında (ekonomi, eğitim, sağlık, 

sosyal) olumsuz sonuçlara yol açmış ve bu alanlarda hızlı bir şekilde 

çözümler ve politikalar üretilmesine neden olmuştur. COVID-19 

pandemisiyle gerek hastanede yatan hasta bakımı gerekse halk sağlığı 

hizmetlerinin sunumu açısından en çok görev ve sorumluluk düşen alan 

sağlık sistemidir. Tüm bu gelişmeler doğrultusunda sağlık hizmetleri 

sistemleri oldukça bulaşıcı olan bu yeni hastalıktaki artışla baş 

edebilmek için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu eserde, pandemi 

sürecinde sağlık hizmetleri alanında yazılmış çalışmalara yer 

verilmiştir.  
 

Bu bağlamda ilk bölümde Bulut ve Kahriman, COVID-19 ve Çocuk 

Sağlığını irdelemiştir. Bu bölümde COVID-19 pandemisinin çocuklar 

üzerindeki etkileri, klinik bulgu ve özellikleri, güncel tedavi 

yaklaşımlarına yer verilmiştir. İkinci bölümde İnce, Kaptan ve Çolak, 

COVID-19 çocuk hasta olgu sunumu yapmıştır. Olguda, Kuzey 

Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği’ne (NANDA) göre hemşirelik 

bakımı planlanmışlardır. Üçüncü bölümde Tar ve Küçükoğlu, COVID-

19 ve Yenidoğan Sarılığını aktarmıştır. COVID-19 pandemisinde 

doğum ve doğum sonrası dönemlerde gerekli tedbirler alınarak 
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yenidoğana yönelik koruyucu önlemler alınarak yönetilmesini 

vurgulamıştır. Dördüncü bölümde Kulakaç, Üstüner Top ve 

Ulutaşdemir, COVID-19 ve Pediyatrik Cerrahiyi incelemiştir. Bu 

çalışmada şu anda sınırlı pediyatrik COVID-19 verileri göz önüne 

alındığında özellikle ilgi çekici olabilecek mevcut pediatrik veriler 

sunulmuştur. Beşinci bölümde Çolak, Kaptan ve İnce, COVID-19 ve 

multisistem inflamatuar sendrom (MIS-C)’u incelemiştir. 

Çalışmalarında COVID-19 vakalarının en fazla görüldüğü dönem ile 

MIS-C vaka sayısının en fazla görüldüğü dönemler arasında birkaç 

haftalık bir gecikme olduğu saptandığını ve COVID-19’a ilişkin bir 

komplikasyon olarak kabul edildiğini vurgulamıştır. Altıncı bölümde 

Aksoy ve Kahriman, COVID-19 ve özel gereksinimi olan çocukları 

incelemiştir. Bu çocukların, bakıcılara bağımlı olmaları, önlemleri 

uygulama konusunda sınırlı yetenekleri ve sık hastane ziyaretlerine 

bağlı SARS-CoV-2 enfeksiyonuna daha yatkın olduğunu vurgulamıştır. 

Yedinci bölümde Akaydın ve Kahriman COVID-19 ve çocukta 

geleneksel uygulamaları incelemiştir. Kanıtlanmış kalite, güvenlik ve 

etkinliğe sahip geleneksel uygulamalar, bakıma erişimini sağlama 

hedefine ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışına ulaşılmasına katkı 

sağladığını vurgulamıştır. 
 

Sekizinci bölümde Ulutaşdemir ve Uzun, COVID-19 ve çocuk ruh 

sağlığını incelemiştir. Çocukların pandemi sürecinde çok iyi 

gözlenmesi, özellikle uyku problemi yaşayan, korkusu ve kaygısı artan, 

anne babasına karşı bağımlılık geliştiren çocukların psikolojik yardım 

yönünden bir uzman tarafından değerlendirilmesini ifade etmiştir. 
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Dokuzuncu bölümde Elkoca, COVID-19 ve adölesan sağlığını 

irdelemiştir. Adölesanların ve çocuk vakaların sayısında artış 

görüldüğünü bu yüzden COVID-19 pozitif bir hastayla temastan 

korunmaları gerektiğini vurgulamıştır. Onuncu bölümde Yavaş Çelik, 

COVID-19 pandemisinde Okul Sağlığını incelemiştir. Çalışmasında 

okullarda gerekli maske, sosyal mesafe, hijyen önlemlerinin yakın 

takibi ve bu kuralların uygulanabilir olması için okullara yeterli 

ekonomik desteğin ve personelin sağlanmasını, öğrencilere düzenli test 

yapılarak takip edilmesini, öğrenci ve ailelerin gerektiğinde 

bilgilendirilmesini önermiştir. 
 

Eserin hazırlanmasında emeği geçen İKSAD Genel Başkanı Sayın 

Mustafa Latif Emek’e, Başdanışman ve Yayın Grubu Başkanı Sayın 

Sefa Salih Bildirici’ye, Yayın Grubu Tasarımcısı Sayın İbrahim 

Kaya’ya böyle kıymetli bir eseri bilimsel literatüre kazandıkları için 

teşekkür ederiz.  

 

Doç. Dr. Nilgün ULUTAŞDEMİR 

Doç. Dr. İlknur KAHRİMAN 

Gümüşhane, Mayıs 2021 
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GİRİŞ 

 

Korona virüsler (CoV), soğuk algınlığı gibi toplumda yaygın görülen, 

kendi kendini sınırlayan enfeksiyon tablolarından, “Orta Doğu 

Solunum Sendromu (Middle Respiratory Syndrome, MERS)” ve “Ağır 

Akut Solunum Sendromu (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)” 

gibi daha şiddetli seyreden enfeksiyon tablolarına neden olabilen büyük 

bir virüs ailesidir. Etkeni SARS-CoV-2 olan COVID-19 enfeksiyonu 

ülkemizde 11 Mart tarihinden itibaren bulunmaktadır. Dünya Sağlık 

Örgütü pandemi ilan ettikten sonra birçok önlem alınarak vaka 

sayılarını kontrol etmeye çalışmaktadır. Dünyada ve ülkemizde çocuk 

vaka sayısı yetişkin vaka sayısına oranla oldukça azdır. Aynı zamanda 

pozitif olgu olan çocukların hastalık belirtileri daha yetişkinlere göre 

daha hafif seyretmektedir. Çocuklarda sıklıkla görülen belirtiler; baş 

ağrısı, öksürük, yüksek ateş, boğaz ağrısı, bulantı, kusmadır. 

Günümüzde oluşturulan rehberler önce yetişkinler için yapılmıştır fakat 

çocukların tedavi yaklaşımları da bu doğrultuda gerçekleşmektedir. 

Yapılan tedavilerin etkinliği ve yan etkileri ile ilgili uzun dönemli klinik 

çalışmalar yapılması gerektiği için ilaç yönetimi konusunda kanıta 

dayalı çalışmalar yeterli değildir. Hastalığın yayılmasını önlemede 

alınan tedbirler çocuklar üzerinde birçok etkiye de sahiptir. Bu nedenle 

bu tedbirlerin kontrollü şekilde alınarak çocuklar üzerindeki etkilerini 

azaltmak önem arz etmektedir. Bu bölümde COVID-19 pandemisinin 

çocuklar üzerindeki etkileri, klinik bulgu ve özellikleri, güncel tedavi 

yaklaşımlarına yer verilmiştir.  
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1. COVID-19 NEDİR? 

Koronavirüsler, soğuk algınlığından daha ağır seyreden MERS-CoV ve 

SARS-CoV gibi hastalıklara sebep olan geniş bir virüs ailesidir. Korona 

virüslerin incelendiği gruplar farklılık göstermekle birlikte, bu 

grupların tanımlanmasında virüsün genomik yapısı ve konak hücre ile 

olan antijenik ilişkileri önem göstermektedir. İnsanlarda üst solunum 

yolu hastalığına neden olan virüslerin %30’u korona virüslerdir (WHO, 

2020; Oui ve ark., 2020). 

 

Günümüzde salgını ve bıraktığı izlerin devam etmekte olduğu, nedeni 

SARS-CoV-2 olarak tanımlanan virüs ilk olarak 2019 yılı Aralık ayında 

ortaya çıkmıştır. Odak noktası olan Çin’in Hubei eyaletinin Wuhan 

kentinde, etiyolojisi belirlenemeyen pnömoni vakalarının artması 

sonucuyla dünyaya yayılmıştır. Yeni tip korona virüsün neden olduğu 

pnömoni “Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)” tarafından 11 Şubat 2020’de 

COVID-19 olarak adlandırılmıştır. COVID-19’un Çin dışında 113 

ülkede de vakaların görülmesiyle, virüsün yayılımı ve şiddeti 

nedeniyle; DSÖ 11 Mart’ta küresel salgın (pandemi) ilan etmiştir 

(Huang ve ark., 2020; She ve ark., 2020).  

 

 1.1. Etyopatolojisi 
 

COVID-19 hastalığının etkeni olan “SARS-CoV-2”, insanlarda basit 

soğuk algınlığı ya da ağır bir solunum yetmezliği tablosuna kadar 

değişkenlik gösterebilen hastalık tablolarına neden olmaktadır. 

COVID-19, ciddi bir akut solunum sendromu ile enfeksiyona maruz 

kalma durumunu ifade etmektedir. Hastalığın tespit edilmesinden 



COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI | 9 

 

hemen sonra hızlı yayılım nedeniyle bölgesel epidemiden küresel bir 

pandemiye geçiş meydana gelmiştir. Ciddi boyutta ölüme neden olan 

hastalık için güvenilirliği kanıtlanmış spesifik bir tedavi ve koruyucu 

aşılar bulunmaktadır. Dünya genelinde acil tedavi yöntemlerinin 

gereksinimi, tedavi yöntemlerinin etkinliğinin değerlendirilmesi için 

kontrollü klinik çalışmalar yürütülmeye devam etmektedir (TÜBA, 

2020).   

1.2. Epidemiyoloji 

31 Aralık 2019’da Çin’de etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarının 

ortaya çıkmasının ardından etken maddenin insanlarda görülen SARS-

CoV-2 virüsünün olduğu belirlenmiştir. İran, Kore Cumhuriyeti ve 

İtalya’da şiddetli bir şekilde görülmeye başlayan hastalık günümüzde 

200’ü aşkın ülkede bulunmaktadır. Ülkemizde ise ilk COVID-19 vakası 

11 Mart 2020 tarihinde saptanmıştır. Devam eden süreçte Dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de Ocak 2021 dahil vaka sayılarında artış, 

ardından Şubat-Mart 2021 tarihlerinde azalma ve şu an artan bir 

grafiğin olduğu tablo bulunmaktadır (TÜBA, 2020). 

Hastalığın seyrinin çocukluk çağında yetişkin hastalara oranla daha 

hafif olması hastalık ve ona ait verilerin daha çok yetişkin odaklı 

olmasına neden olmaktadır (Choi ve ark., 2020). İlk pediatrik olgu, 

Çin’de 10 yaşındaki bir erkek çocuktur (Chan ve ark., 2020). 366 

çocuğun geriye dönük incelenmesinde ise 6 (%1.6) çocukta COVID-19 

tanısının doğrulanmış olduğu belirtilmiştir (Liu ve ark., 2020). 

Pediatrik olgular ile ilgili kümülatif verilerin daha sınırlı olduğu 
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görülmektedir (Kardeş ve Örnek, 2020). Dong ve ark. (2020) tarafından 

yürütülen başka bir çalışmada; 2135 pediatrik hastanın geriye dönük 

incelemesinde; hastaların 728’inin (%34.1) laboratuvar tarafından 

onaylı olup 1407’sinin (%65.9) şüpheli olgu olarak sınıflandırıldığı 

belirtilmiştir (Dong ve ark., 2020). Geriye yönelik ve hasta grupları 

üzerinde yapılan diğer araştırmalarda ise çocuk hasta popülasyon oranı 

%1.3, %1.7 ve %8.1 olarak saptanmıştır (Bi ve ark., 2020; Costi, 

Caporali ve Cimaz, 2020; CDC, 2020a) . 149.082 pozitif vaka arasında 

2572 hastanın çocuk olduğu ve 3 çocuk ölümünün gerçekleştirildiği 

bildirilmiştir (CDC, 2020a). 

 1.3. Bulaşma Yolu 

Hastalık temelde damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Buna ek olarak 

öksürme, hapşırma yoluyla bireylerin ortaya saçtıkları damlacıklara 

diğer kişilerin ellerinin temas etmesi ve ardından ellerin göz, ağız, 

burun mukozasına götürülmesiyle veya temas etmesiyle bulaşmaktadır. 

Belirti göstermeyen bireylerin solunum yolu salgılarında da virüs 

bulunabildiğinden, bu kişiler de bulaştırıcı özelliktedirler (Sağlık 

Bakanlığı, 2020; Cao ve ark., 2020). Khalili ve ark. (2020) tarafından 

yapılan bir meta analiz çalışmasında inkubasyon süresi ortalama 5.84 

(%99 güven aralığı 4.8-6.8) gün olarak belirtilmiştir (Khalili ve ark., 

2020). Ortanca inkübasyon süresi 4.2 gündür (Sağlık Bakanlığı, 2020). 

Bulaşıcılık hastalık belirtilerinin göstermesinden 2-3 gün önce olarak 

öngörülmüştür (Li ve ark., 2020).  



COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI | 11 

 

Çocukların asemptomatik hastalık seyri bulaşma riskini artıran 

faktörlerden biridir, fakat çocuklara özgü alınan önlemler ile birlikte bu 

durumun kontrol altına alındığı vaka sayılarına da yansımıştır (Kardeş 

ve Örnek, 2020).  

2. COVID-19 ve ÇOCUK 

 2.1. Çocuk Klinik Özellikleri 

Pediatrik hastalarla ilgili yapılan çalışmalardan yola çıkarak COVID-

19 pozitif olan pediatrik olguların hastaneye başvurularına solunum 

sistemi hastalığı bulgularının neden olduğu düşünülmektedir. Bu 

bulgular; ateş, kuru öksürük, diyare, burun akıntısı, boğaz ağrısı, 

yorgunluk, taşipne, kusma olarak belirtilmektedir. Bazı olgularda farklı 

olarak sinüs taşikardisi, atrial aritmi gibi kardiyak bulgular da 

görüldüğü ifade edilmektedir. Çocukların bağışıklık sistemlerinin 

henüz immature oluşu patojenlere karşı verdikleri yanıtta farklılıklara 

neden olmaktadır. (Xia ve ark., 2020; Chew ve ark., 2020; Çaykuş ve 

Çaykuş, 2020; Bozkurt, Zeybek ve Aşkın, 2020). Besli ve ark. (2021) 

tarafından yapılan bir çalışmada; COVID-19 tanısı doğrulanmış 104 

çocuğun klinik özellikleri incelenmiştir. En sık görülen belirtilerin 

öksürük (%62), ateş (%42) ve yorgunluk (%33) olduğu belirtilmiştir. 

Çocukların %7’sinin asemptomatik, %81’i hafif, %9’u orta ve %4’ü 

ağır olarak hastalığı atlatmıştır. Çocukların neredeyse tamamına 

akciğer grafisi çekilmiştir fakat yalnızca %12’sinde pnömoni 

bulgularına rastlanmıştır. Beş yaş altı çocuklarda en sık görülen 

belirtiler ise; burun akıntısı ve ishal olarak belirtilmiştir. Kas ve eklem 

ağrıları, baş ağrısı, tat/koku kaybı belirtileri ise solunum dışı 
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semptomlar arasında en sık görülenler arasında yer almıştır (Besli ve 

ark., 2021). COVID-19 için çocuklarda görülen bulgular yetişkinlere 

göre farklılık gösterebilmektedir. Bu durum çocukların bağışıklık 

sistemlerinin henüz gelişmemesinden dolayı verdikleri yanıtın farklı 

olmasından kaynaklanmaktadır. Çocuklarda olası veya kesin tanıda 

arayacağımız bulgular yapılan çalışmalarla da desteklenmiştir. Xia ve 

ark. (2020) yaptığı çalışmada bulunan 20 pozitif COVID-19’lu 

çocuklarda görülen belirtileri “ateş, öksürük, diyare, yorgunluk, 

takipne, kusma,  burun akıntısı, boğaz ağrısı” şeklinde belirtmiştir. 

Aynı zamanda bu belirtilerin haricinde dört olguda anormal EKG 

bulguları görülmüştür. Çocukların çoğunda akciğer bulguları pozitif 

çıkmıştır; üç olguda raller , bir olguda retraksiyon bulguları, bir olguda 

ise siyanoz gözlenmiştir (Xia ve ark., 2020). Qui ve ark. (2020)’nın 

yaptığı çalışmada ise bulunan 36 pozitif COVID-19’lu çocuklarda 

görülen belirtiler “kuru öksürük, dispne ya da takipne, faringeal 

konjesyon, boğaz ağrısı, kusma ya da diyare, yüksek ateş, baş ağrısı” 

şeklinde bildirilmiştir. Bu çalışmada COVID-19’a sahip olan çocuklar 

hastalık şiddetine göre sınıflandırılmışlardır. Hastalığın şiddeti 

arttığında vücut sıcaklığının daha yüksek seyrettiği ve daha çok çocukta 

gözlemlendiği görülmektedir. Kusma ve diyare ise çalışmaya göre  

hastalığı daha ağır seyreden çocuklarda meydana gelmektedir (Qui ve 

ark., 2020). 
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2.2. Tanı Yöntemi 

COVID-19 inkübasyon süresinin ortalama 5.2 gün olmasına rağmen 

bireylerin 1 ile 14 gün arasında büyük farklılıklar olduğu ve 

bulaştırıcılığın klinik bulgular başlamadan önceki asemptomatik 

dönemde de gerçekleşebildiği bilinmektedir. Hastalığın başlangıç ve 

progresyon evreleri solunum yollarında virüsün tespit edilebilmesi için 

uygun bir zamandır. Viral yük üst solunum yollarından ziyade alt 

solunum yollarında daha fazla olduğundan bronkoalveoler lavaj sıvısı 

ve balgam örnekleri yüksek derecede pozitif sonuç vermektedir. Virüs 

tespit edilirken farklı immounolojik testler ve özel genler temelli 

yapılan, günümüzde en ideal tanı yöntemi nazofarengial sürüntü ile 

“Kantitatif Real Time Polimeraz Zincir Reaksiyonu (qRT-PCR)” 

yöntemidir. Yanılmaları önlemek amacıyla hastanın test sonucu klinik 

bulgular, radyolojik görüntüleme sonuçları ile birlikte 

değerlendirilmelidir (Sağlık Bakanlığı, 2020a, Zimmermann ve Curtis, 

2020). 

Çocuğun; çevresinde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye 

yatan yakının olması, COVID-19 enfeksiyonu olan bireyle temas 

etmesi, “ateş, öksürük ya da solunum sıkıntısı” belirtilerinden birine 

sahip olması, akciğer dinleme bulgusuna sahip olması, yeni başlangıçlı 

öksürük veya takipne varlığı, oda ortamında oksijen saturasyon 

değerinin 92’den az olması durumlarında COVID-19 testinin 

yapılmasını gerektirmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020b). 
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2.3. Laboratuvar Testleri 

Laboratuvar testleri COVİD-19’lu hastanın tanısının koyulmasında ve 

COVİD-19 pozitif olan hastanın izlenmesinde (hastalığın şiddeti, 

iyileşme oranları, mortalitesi, tedavi takibi) oldukça önemli bir yere 

sahiptir. Biyokimyasal testler, inflamasyon ile ilgili belirteçler, 

hematolojik testler ve kardiyak testler yapılarak laboratuvar bulguları 

izlenmektedir (Qui ve ark., 2020).  

Çocuk hastalardan elde edilen verilere göre; lökosit sayısının genellikle 

normal aralıkta olduğu, bu duruma lenfopeni ve trombositopeninin 

eşlik edebileceği belirtilmektedir. C-reaktif protein (CRP) normal ya da 

artmış olabilmektedir. Transaminaz, kreatin kinaz, laktat dehidrojenaz 

(LDH), troponin, ferritin, D-dimer seviyelerinde yükselme görülmesi 

ağır olgularda daha çok olasıdır. Prokalsitonin, myoglobin,  

seviyelerinde artış ve koagülopati görülebilmektedir (Sağlık Bakanlığı, 

2020b; Zimmermann ve Curtis, 2020; Chen ve ark., 2020). “Sağlık 

Bakanlığı Bilim Kurulu Rehberi” çocuk hastalardan bu tetkikleri içeren 

istemin yapılmasını önermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020b).  

2.4. Görüntüleme Yöntemleri  

Hasta klinik ve laboratuvar bulgularına göre değerlendirilerek “düşük 

doz toraks bilgisayarlı tomografisi (BT)” veya “akciğer grafisi” 

istenebilir. Akciğer tomografisinin önerildiği durumlar; kliniğin 

ağırlaşması, altta yatan başka bir hastalığın olması, akciğer grafisi ile 

kliniğin açıklanamaması durumlarıdır (Sağlık Bakanlığı, 2020c). 

COVID-19 tanısı doğrulanmış çocuklarda, BT bulgularında buzlu cam 
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ve bilateral multilober konsolidasyon görünümleri yer aldığı; yetişkin 

bireylere göre bu bulguların daha hafif ve belirsiz olduğu ifade 

edilmiştir (Zimmermann ve Curtis, 2020).  

2.4. Tedavi 

Çocuk hasta sayısının yetişkin hasta sayısına oranla daha az olması, 

çocuk hastaların kliniklerinin daha hafif seyretmesi ve çocuklarda 

ölümün nadir olması tedavi konusundaki yaklaşımların ve rehberlerin 

yetişkin çalışmalarına göre yapılmasına neden olmaktadır. Tedavi 

önerileri yetişkin düzeyde değerlendirilerek çocuk hastaya göre 

planlanmalıdır. Çocuklarda tedavi yönetimini planlarken ilaçların olası 

istenmeyen etkileri göz önünde bulundurulmalı ve her çocuk için tedavi 

ayrı şekilde değerlendirilmelidir (Sağlık Bakanlığı, 2020b). Çocuklar 

için tedavi kanıtlarının yeterli hale gelmesi beklenirken bu süreçte 

korunma ve önlemeye ekstra önem verilmelidir. Dünya ve ülke 

genelinde alınan önlemlerin yanı sıra; ev içi ve genel hijyen kurallarına 

uyulması, el hijyeninin uygun şekilde yapılması, evin düzenli olarak 

havalandırılması, hasta olma durumunda basit cerrahi maske takılması 

ve şüpheli olgularda izolasyonun sağlanması gerekmektedir (Singhal, 

2020).   

Salgının henüz yeni başladığı dönemde “azitromisin” ve “oseltamivir” 

tedavi protokollerinde yer alırken günümüzde kullanılmamaktadır. 

Hafif olgularda destekleyici tedavinin kullanılması yeterli gelmektedir 

(Chiotos ve ark., 2020). Bu nedenle tedavi her çocuk için ayrı 

planlanarak, olası ağır pnömosi ve risk faktörü bulunan hafif olgularda 
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ilaç tedavisine başlanmalıdır. “T.C. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu”nun 

çocuk hastalarda ilk tercihi hidrokdiklorokin 200 mg tablettir. Gao ve 

ark. (2020) tarafından yürütülen bir çalışmada; hidrokdiklorokinin 

COVID-19 tedavisinde etkin olduğu bildirilmiştir (Gao, Tian ve Yang, 

2020). Chiotos ve ark. (2020) tarafından yapılan çok merkezli bir 

araştırmada ise; klinik riskin arttığı, tablonun ağırlaştığı durumlarda 

antiviral tedavi veya hidrokdiklorokin ile tedaviye başlanmasının 

uygun olacağı belirtilmiştir (Chiotos ve ark., 2020). Qui ve ark. (2020) 

yaptığı çalışmada hafif şiddetteki vakaların ikisinde ve orta şiddetteki 

vakaların 12’sinde Lopinavir/Ritonavir tedavisi uygulanmıştır. 

Toplamda bu hastaların hastanede yatış ortalaması ise 14 gün olarak 

belirtilmiştir. Bu hastaların %17’si oksijen tedavisine ihtiyaç 

duymuştur ve tamamına interferon alfa uygulaması yapılmıştır (Qui ve 

ark., 2020).  “T.C.  Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu”  tarafından 

çocuklarda tedavi yaklaşımı rehberde verilen tablo ile açıklanmaktadır. 

Hidroksiklorokin kullanımı esnasında EKG değişiklikleri takip 

edilmelidir. Bu ilaç Q-T aralığında uzamaya neden olup ventriküler 

taşikardiye yol açabilir. Eğer çocuğun kardiyak değişikliklere neden 

olan başka bir hastalığı varsa dozu dikkatli bir şekilde belirlenerek 

kardiyotoksisite önlenmelidir. On dört günün altında olan 

yenidoğanların tedavisinde kullanılan lopinavir ve ritonavirin etkinlik, 

güvenlik ve farmakokinetik profilleri henüz belirlenmemiştir. Oral 

çözeltinin etanol ve propilen glikol içermesi nedeniyle “propilen glikol 

toksisitesi” gelişme riski olabilir. Bu bilgiler doğrultusunda oral 

lopinavir ve ritonavirinin oral çözeltisi önerilmemektedir (Sağlık 

Bakanlığı, 2020b).  
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Şekil 1. Çocukluk Çağında Tedavide Kullanılabilecek İlaçların Dozları ve 

Uygulama Şekilleri (Sağlık Bakanlığı, 2020c) 
 

Hastalığın seyrine göre solunum desteği planlanması durumunda bulaş 

riskini en aza indirgemek için noninvaziv mekanik ventilasyon 

kararından kaçınılması gerekir. İnhaler ilaç tedavisi planlandığında 

aracı tüp veya ölçülü doz inhaler ile uygulama yapılması önerilmektedir 

(Sağlık Bakanlığı, 2020c). Dolaşım sorunu olması veya şok tablosu 

durumlarında sıvı tedavisi oldukça önemlidir. Dolaşım bozukluğu veya 

kalp yetmezliğ varsa ek tedavi olarak  “dobutamin (5-15ug/kg/dak)” 

veya “milrinon (0,1-1,0ug/kg/ dak)” verilebilir. Hipotansiyon anlarında 

ise epinefrinin infüzyon olarak kullanılabileceği önerilmektedir 

(Carlotti ve ark., 2020). Kritik hastalarda ECMO tedavisi, steroid, 

IVIG, plazma ve interferon tedavi yöntemlerinin uygulanabilmesi ve 
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tedavi rutinine aktarılabilmesi için yeterli kanıtlara ihtiyaç vardır 

(Kardeş ve Örnek, 2020).  

 2.5. Korunma Yolları 

COVID-19 çok hızlı bir şekilde yayılım gösteren, asemptomatik olarak 

da bulunan bir hastalıktır. Virüsten korunmada aşılama hizmetlerinin 

rutin bir şekilde aksamadan devam etmesi gerekmektedir. Aşı 

uygulamaları Türkiye, Çin, Almanya, Fransa, Amerika, İsrail başta 

olmak üzere bir çok ülkede sürmektedir. Çocuklarda şaı uygulaması 

henüz mevcut olmadığı için hastalıktan korunmada virüse maruz 

kalmamak adına bireysel önlemler alınması gerekir. Bulaşma yolu 

temas ve damlacık yolu olan COVID-19’da alınacak en önemli 

önlemler el hijyeni ve sosyal izolasyondur (Sağlık Bakanlığı, 2020d; 

Kardeş ve Örnek, 2020).  

2.5.1. El Hijyeni 

Ellerin sabunla birlikte en az 20 sn boyunca yıkanması virüsün ellerden 

arındırılmasında yeterli olacaktır. Bunun yanı sıra ellerin gün içerisinde 

göz, burun, ağız gibi mukozalara değdirilmemesi gerekir. Hapşırma ve 

öksürme gibi durumlarda ellerin değil mendil veya dirseğin 

kullanılmasıyla ellerin kontaminasyonu önlenmelidir. Toplu alanlarda 

eldiven kullanılması gerekmektedir. Fakat ellerin düzenli olarak 

yıkanması, eldiven kullanılması çok daha etkili bir yöntemdir. Özellikle 

küçük çocuklarda el hijyenine ebeveyn tarafından dikkat edilmelidir. 

Özellikle oyun parklarında çocuğun çevre yüzeylerle her temasında el 
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hijyeninin sağlanması gerekmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020d; CDC, 

2020b).  

2.5.2. Sosyal Mesafe ve İzolasyon 

Virüs damlacık yoluyla 1-2 metreye kadar yayılabilmektedir, bu 

yüzden sosyal mesafe oldukça önemlidir. En az 2 metrelik mesafe 

günlük rutin olarak uygulanmalıdır. Semptom göstermeyen olgu 

olunabileceği düşünülerek sosyal izolasyon sağlanmalıdır. Zorunlu 

olmadıkça evden çıkılmamalıdır. İş yerlerindeki kişi sayısının 

azaltılması, okulların uzaktan eğitim sistemine geçilmesi alınan diğer 

önlemlerdendir. Çocuklardaki hastalığın etkileri az görülse de 

bulaştırıcı olma ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır. Alınan 

önlemler içerisinde de sokağa çıkma yasağı uygulanmasıyla birlikte 

koruyuculuk desteklenmiştir. Oyun parklarında çocukların birbirleri ile 

mesafeli olması gerekmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2020d; CDC, 2020b; 

Sağlık Bakanlığı, 2020e).  

2.5.3. Çevre Temizliği 

Ulaşım araçlarının, toplumsal alanların, ortak kullanım alanlarının 

düzenli olarak dezenfekte edilmesi gerekmektedir. Ev içerisinde de 

yapılan temizlik uygulamalarına dikkat edilmesi gerekmektedir, 

özellikle masa, kapı kolu, aydınlatma düğmeleri gibi temasın sık olduğu 

alanlara özen gösterilmelidir. Çocukların çevre yüzey ile teması 

düşünülerek temizlik sıklığı düzenlenebilir (Sağlık Bakanlığı, 2020d). 
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2.6.4. Maske Kullanımı 

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerisiyle ilk etapta hastaların ve hastaya 

bakım verenlerin maske takması ifade edilmiştir. Fakat tıbbi maskelerin 

tüm toplum tarafından ortak alanlarda kullanılması hastalığın 

yayılımını sınırlayabilmektedir. Maske kullanımının tek başına yeterli 

olmadığı belirtilerek; maske, el hijyeni ve sosyal mesafenin önemi 

vurgulanmaktadır. Maske kullanımında ağız ve burun tamamen 

kapatılmalı, kullanımdan sonra uygun şekilde imha edilmelidir (Sağlık 

Bakanlığı, 2020d). Çocukların damlacık temasından korunması için 

basit cerrahi maske kullanması uygundur, fakat iki yaş üzeri çocuklara 

önerilmektedir. Boğulma ve kontaminasyon riski nedeniyle iki yaş altı 

çocukların maske takması önerilmemektedir (Esposito ve Principi, 

2020).   

3. COVID-19’UN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

Çocukların salgın sürecinden nasıl etkilendiğini anlamak için, üç 

boyutta salgını incelememiz gerekmektedir. İlk olarak; virüsün 

doğrudan bulaşması yoluyla çocukların etkilenmesi durumudur ve 

burada daha çok fiziksel bulgular görülmektedir. İkinci olarak; virüsün 

yayılımını kontrol altına almak için alınan önlemlerin doğurduğu 

sonuçlar ve sosyoekonomik durum çocukları etkilemektedir. Üçüncü 

olarak da; virüse yönelik müdahaleler, çocuk hakları için verilen 

mücadeleler çocukları etkileyebilmektedir (UNICEF, 2020).  

Virüsün yayılmasını önlemek adına alınan izolasyon önleminin yanında 

iş yerleri ve işletmelerin de geçici olarak kapatılması durumu 
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gerçekleşmiştir. Aile, toplum ve küresel anlamda ekonomik 

faaliyetlerde ciddi anlamda durgunluk söz konusudur. Bu durum 

çocukların eğitim olanaklarından eşit oranda yararlanamamasına, 

ailelerin yoksul aile sınıfına eğilim göstermesine ve dolayısıyla 

yoksulluğun çocuklara miras olarak bırakılma riskini doğurmasına 

neden olmaktadır (UNICEF, 2020).  

Salgının çocuklar üzerindeki fiziksel etkilerinin yanı sıra psikolojik, 

duygusal etkilerini de görmekteyiz. Neredeyse dünya’nın her yerinde 

COVID-19’un yayılmasını önlemek amacıyla önemli düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de eğitim öğretim kurumlarının 

uzaktan eğitim sistemine geçiş yapmasıdır (Di Giuseppe, Gemignani ve 

Conversano, 2020). Bu durum dünya genelinde 1,5 milyon çocuğun 

okula gidememesine neden olmaktadır (Cluver ve ark., 2020).  Aynı 

şekilde bu süreçte alınan önlemlerden sosyal izolasyon, çocukların 

okula gidememelerine ve arkadaşları ile sosyal etkileşimlerinin 

kısıtlanmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla çocukların psikolojik 

sağlığı açısından bu durum risk oluşturmaktadır (Di Giuseppe, 

Gemignani ve Conversano, 2020). Bu risk faktörlerine “enfeksiyon 

korkusu, hayal kırıklığı ve can sıkıntısı, yetersiz bilgi, arkadaşlar ve 

öğretmenler ile yüz yüze temasın olmayışı ve ev ortamında kişisel alan 

eksikliği, ailenin mali kayıplarının doğrudan ve dolaylı sonuçları” da 

eklenmektedir (Wang ve ark., 2020; Şahbudak ve Emiroğlu, 2020). 

Pandemi sürecinde çocukların günlük yaşamlarında kısıtlamaların 

olması panik, korku ve depresyon yaşamalarına neden olmaktadır 

(Akoğlu ve Karaaslan, 2020). Çocukların yaşadıkları bu olumsuz duygu 
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değişimleri fiziksel ve zihinsel sağlıklarını da olumsuz etkilemektedir 

(Wang ve ark., 2020). 3-18 yaş arası 320 çocuk ve ergen ile yapılan bir 

çalışmada pandemi sürecinde çocukların inatçılık, dikkat dağınıklığı, 

sinirlilik ve salgın hakkında soru sorma korkusu yaşadıkları 

saptanmıştır (Jiao ve ark., 2020). Lise öğrencileri ile yapılan çalışmada 

ise COVID-19 sürecinde 9. sınıf öğrencilerinin 12. sınıf öğrencilerine 

göre daha fazla “stres, korku, endişe, sebepsiz ağlama ve çabuk 

sinirlenme” yaşadıkları belirtilmiştir (Kara, 2020). Loades ve ark. 

(2020) tarafından yapılan bir çalışmada pandemi sürecinde sosyal 

izolasyon ve yalnızlığın olması adölesanların anksiyete düzeyini 

artırdığı saptanmıştır (Loades vd., 2020). Bu nedenle pandemi 

sürecinde “çocukların teknoloji aracılığıyla arkadaşlarıyla iletişim 

halinde olması, ebeveynler ile çocuk arasındaki iletişimin artırılması, 

ortak oyunlar oynanması ve fiziksel aktiviteyi teşvik eden aktivitelerin 

yapılması” psikolojik sağlığın korunması açısından faydalıdır 

(Williams, Cheung ve Choi., 2020).  

Okul yılları çocukların fiziksel olarak son derece hareketli, sosyal ve 

duygusal açıdan yoğun akran etkileşiminin sağlandığı yıllardır (Doğan, 

2007). Okullar, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında çocukların 

arkadaşlık ilişkilerinin yoğun bir şekilde yaşandığı ve duygusal gelişim 

için oldukça önemli mekânlardır (Kandır ve Alpan, 2008). Pandemi 

süreci ile birlikte alınan önlemler çocukların okul yaşantılarını ve 

beraberinde sosyal yaşamlarını önemli oranda sınırlandırmıştır. Bu 

durum çocuklarda duygusal olarak yönetilmesi zor bir sürecin ortaya 

çıkmasına sebep olmuştur (Karadağ, Mutlu ve Sayın, 2012).  
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Çocuklar pandemi öncesi günlerinin büyük bir kısmını okulda 

geçirirken pandemi süreciyle birlikte alınan önlemler doğrultusunda 

zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirmeye başlamıştır.  Bu 

durum çocukların bütün zamanını evde ebeveynleri ile birlikte 

geçirmesine ve çocuk-ebeveyn etkileşiminin daha yoğun biçimde 

yaşanmasına neden olmuştur. Çocukların duygusal gelişimleri anne-

baba tutumlarından doğrudan etkilenmektedir (Kandır ve Alpan, 2008). 

Çocukların ve ailelerin günlük rutinlerinin değişmesi ile birlikte bu 

durumun ebeveyn tutumlarını etkileyeceği gibi salgın sürecinin 

oluşturduğu sınırlandırılmış yaşam biçiminin çocuklarda çeşitli 

duygusal problemlerin ortaya çıkmasına da zemin oluşturur (Doğan, 

2007; Kandır ve Alpan, 2008; Karadağ, Mutlu ve Sayın., 2012; 

Bozkurt, Zeybek ve Aşkın., 2020). Orgiles ve arkadaşlarının (2020) 

yaptıkları çalışmalarında karantina sırasında ebeveyn stresindeki 

artışın, çocuklarının olumsuz duyguları ile ilişkili olduğunu 

belirtmiştirler. Diğer bir ifade ile bu süreçte bir çocuğun ebeveyni ne 

kadar stresliyse, çocuğun kendisi de o kadar stresli olduğudur (Orgiles 

ve ark., 2020). Pandemi sürecinde çocukların duygusal değişimlerini 

inceleyen bir çalışmada çocukların “%76’sının konsantre olmada 

güçlük çektiği, %52’sinin yoğun can sıkıntısı yaşadığı, %39’unun 

agresif davranışlar sergilediği, %38.8’inin huzursuz, %31.3’ünün 

yalnız ve %30.1’nin kaygılı hissettiği” belirtilmiştir (Orgiles ve ark., 

2020).. Lee (2020) yaptığı çalışmasında çocukların “dışarıda 

oynayamama, arkadaşlarıyla buluşmama ve yüz yüze okul 

faaliyetlerine katılmama” durumuna bağlı daha düşük düzeyde 

duygulanım yaşadıkları saptanmıştır (Lee, 2020). Çocukların hareket 
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edebilecekleri ortamların kısıtlanması, okula gidememeleri, yakın 

kaybı, hasta olma korkusu, arkadaşları ile bir arada olamamaları ya da 

dışarıya çıkamamaları onlarda duygusal problemlerin oluşmasına 

neden olmaktadır (Lee, 2020; Dalton, Rapa ve Stein., 2020; Dumas, 

Ellis ve Litt., 2020). Pandemi sürecine bağlı artan bu stresörler göz 

önünde bulundurulduğunda; çocuklar, duygusal sağlığına dikkat 

edilmesi gereken özel bir grup olarak ele alınmalıdır. 

SONUÇ 

COVID-19 salgını başladığı günden itibaren çocuk sağlığı tehdit eden 

faktörleri içeriğinde barındırmaktadır. Bu tehditlerin azaltılması veya 

ortadan kaldırılması için ulusal ve uluslararası düzeyde verilen 

önerilerin yerine getirilmesi gerekmektedir. Çocuklarda COVID-19 

tedavisinde klinik durum da göz önünde bulundurularak destekleyici 

uygulamaların etkisi unutulmamalıdır. Kliniği daha ağır seyreden 

çocuklarda yapılan tedavilerde ise çocukların istenmeyen etki ve altta 

yatan hastalık olup olmaması yönünden dikkatle takip edilmelidir. 

Çocukların hem kendi sağlıklarını korumaları için hem de 

asemptomatik hastalık seyirleri nedeniyle virüs bulaştırma zincirine 

dahil olmamaları için korunma ve izolasyon kurallarına dikkat etmeleri 

büyük önem arz etmektedir. 
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OLGU 

Hasta Öyküsü 

Hasta, 23 yaşında gravida 1 para 1 anneden 41 hf 3 günlük normal spon-

tan vajinal yol ile 3560 gr verteks geliş olarak doğmuştur. Annenin ilk 

gebeliğidir. Ailede kronik bir hastalık yok. Anne düzenli kontrol altında 

bir gebelik geçirmiş. Tetanoz aşısı 5/6 aylarda iki kez yapılmış. Gebe-

likte vitamin olarak Metafer kullanmış. Doğumdan 11 gün önce gribal 

enfeksiyon belirtileri yaşamış ve ilaçsız iyileşmiş. Doğum sonrasında 

herhangi bir sıkıntısı olmayan bebek postnatal 1. günde hastaneden ta-

burcu edilmiş. Postnatal 7. günde beslenme bozukluğu ve ishal başla-

mış. Anne sütü yetersiz geldiği için anne bebeğe mama takviyesi yap-

mış. Bebek her ağladığında beslemeye çalışılmış ancak ishal devam et-

tiği için maması değiştirilmiş. Postnatal 8. gün sabahı evde ateşlenmesi 

üzerine aile bebeği devlet hastanesine götürmüş, ancak o esnada ateşin 

normale dönmesi üzerine önerilerle taburcu edilmiş. Evde huzursuzlu-

ğun devam etmesi üzerine aile tekrar pediatrik acil servisine başvurmuş. 

Burada bebeğin ateşi 38.1 olarak ölçülmüş. Babaanne ve dedede yakla-

şık 1 ay önce COVID-19 öyküsü olması ve annenin de doğumdan 11 

gün önce gribal enfeksiyon bulguları tarif etmesi üzerine bebek 

COVID-19 şüphesi ve geç başlangıçlı sepsis tanıları ile yenidoğan yo-

ğun bakım COVID-19 izolasyon bölümüne yatırılmıştır. Olguya ilişkin 

tanıtıcı bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.  
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Tablo 1. Olguya İlişkin Tanıtıcı Özellikler 
Adı: B. A. 

Postnatal Yaşı: 8 gün Tıbbi tanısı: COVİD-19? Ateş, De-
hidratasyon, Diyare, Beslenme Prob-

lemi, Geç Başlangıçlı Sepsis 

Cinsiyeti: Kız Gestasyonel yaş: 41 hafta 

Doğum kilosu: 3560 gr (25 persentil) Doğum tipi: Vajinal Yol 

Baş çevresi: 36 cm (50 persentil) Doğum boyu: 53 cm (60 Persentil) 

 

Klinik Bulgular 

Bebek postnatal 8. gününde ateş nedeni kliniğe gelen hastada ateş 

(38.1), ishal ve kusma mevcuttu. Solunum sayısı 66/dk ve yüzeyel 

formdaydı. sPO2 85 idi. COVID-19 şüphesi nedeniyle bebek kuvöz içi 

O2 desteğinde izolasyon bölümüne alınarak tetkiklere başlanmıştır. 

Hastada COVID-19 ile uyumlu radyolojik bulgular saptanmamış ve 

COVID-19 PCR testi yapılmıştır. Testin sonucu negatif gelmesine rağ-

men kontrol PCR testi alınana kadar izolasyon uygulanmasına devam 

edilmiştir. Kliniğe kabulün 2. gününde alınan kontrol PCR test sonucu-

nun pozitif çıkması üzerine kesin tanı konuldu ve izolasyon sürecine 

devam edildi. 

 

Genel Değerlendirme 

Olgunun genel değerlendirmesi Tablo 2’de gösterilmiştir. 
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Tablo 2. Olgunun Genel Değerlendirmesi 

Antropometik Ölçümler 

Kilo: 3220 gr 

Boy: 53 cm 

Baş çevresi: 36 cm 

Fontoneller: 3X2 cm/Düz 

Kliniğe Kabulündeki Yaşam 

Bulguları 
Vücut ısısı: 37.8 

Kalp tepe atımı: 156 

Solunum: 66 

Kan basıncı: 62/34 mm Hg 

Spo2: 85 

Neonatal-Infant-Pain-Scale (NIPS) ölçeği ağrı puanı 0 olarak  
değerlendirilmiştir. 

 

Genel Görünüm ve Cilt: Hipotonik görünümde. Göbek kordonu 

henüz düşmemiş ve kötü kokulu yeşil renkte akıntı mevcut. Deri 

turgoru bozulmuş, sarı görünümde. 

Nörolojik Sistem 

Emme refleksi zayıf, arama ref-

leksi zayıf.  

Kardiyovasküler Sistem: 

Kalp sesleri ritmik, ek ses ve 

üfürüm yoktur. 

Solunum Sistemi 

Solunum seslerinin normal ol-

duğu saptandı. (50/dk) 

Gastrointestinal Sistem  

Bebeğin evde başlayan kusma 

ve diyaresi devam ediyor. 
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Şekil 1’de olguya ilişkin kliniğe kabul edildiğindeki laboratuvar değer-

leri yer almaktadır. 

 

       Test Adı          Referans Aralığı 
 WBC:9.52     3.71-10.19         

 CRP: 3.4 mg/Dl     <5          

 Albumin: 43.6 g/L    35-52         

 Prokalsitonin: 1.07 μg/L   <0.5       

 APTT: 52      22-35                 

 Total Kalsiyum: 8.4 mg/Dl   8.8-10.6    

 Potasyum: 5 mEq/L    3.5-5.1           

 İnorganik Fosfat: 7.25 mg/Dl   2.5-4.5 

 Glukoz:82 mg/dL    70-100 

    Total Protein: 65.6 g/L    66-83 

 ALT: 17 U/L     0-45 

 AST: 48 U/L     0-35 

 Sodyum: 154 mEq/L     136-146 

 Klor: 128 mEq/L    96-110 

 Magnezyum: 2.2 mg/Dl   1.7-2.55 

 Direkt bilirubin: 0.68    0-0.2 

 Total bilirübin: 8.73    0.3-1.2 

İdrar Dansite: 1005    1015-1025  

        Kan gazı değerleri  
 pH: 7.43      7.35-7.45 

 pO2: 86 mm/Hg    83-100 

 pCO2:46.3 mm/Hg    35-45 

 HCO3:27mmol/L    23-27 

 Be: -1.1 mmol/L 

                             

Şekil 1. Olguya Ait Laboratuvar Değerleri 
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Tedavi 

COVID-19 ünitesinde izolasyon uygulanmaya başlandı. COVİD-19 

PCR sonucu çıkana kadarki süreçte bebeğe yüksek ateş, ishal-kusma, 

dehidratasyon bulguları nedenleriyle hidrasyon tedavisine başlandı. 

Hasta 160 ml/kg/g’den mayilendi. Hastanın idrar çıkışı olmaması, de-

hidrate olması nedeni ile 20 cc/kg’dan SF yükleme yapıldı. Takibinde 

idrar çıkışı olmayan hastaya 15 cc/kg dan tekrar SF yükleme yapıldı ve 

mayisi 180 ml/kg/g olacak şekilde düzenlendi. Hastaya ilk gün kuvöz 

içi O2 desteği verildi. İlk gün oral beslenmedi. Alınan COVID-19 PCR 

testi sonucu negatif geldi ve hastaya geç başlangıçlı sepsise yönelik 

Ampisilin tedavisi başlandı. Kontrol kan gazı değerleri normal ve sPO2 

değeri 96’ya yükselen hastanın oksijen tedavisi kesildi. 2. gün kontrol 

PCR test sonucu pozitif geldi ve kesin tanı konularak izolasyon sürecine 

devam edildi. Anormal akciğer bulgusu olmaması nedeni ile hastaya 

Covid-19 tedavisi başlanmadı. 2. gün izolasyon önlemleri çerçevesinde 

anneden sağılan süt ile kontrollü bir şekilde beslenmeye başlandı. To-

lerasyonuna göre oral alımı artırıldı. Bebek yatışının 4. günü enteral tam 

doz beslenmeye geçirildi. Yatışın 5. gününde uygun izolasyon tedbirleri 

altında anne emzirme ve bakım sürecini başlatmak üzere üniteye davet 

edildi. Hastaneye yatışın 7. gününde alınan kontrol PCR sonucu tekrar 

pozitif geldi. Hasta klinikte izlenmeye devam edildi. 12. ve 13. günlerde 

tekrar alınan PCR testleri ile iki negatif sonuca ulaşılması ile taburculuk 

gerçekleştirildi.  
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Hemşirelik Bakımı 

COVID-19 hastalığı hem yetişkinler hem de çocuklar için yoğun bir 

bakım gerektiren ciddi bir hastalıktır. Hemşirelik gözlemleri, girişim-

leri ve bakımları hastalığın seyri açısından önem arz etmektedir. Hem-

şirelik bakımı ile tıbbi tedavi ile istenilen sonuca ulaşmada kolaylık 

sağlanmaktadır. Özellikle pediatri hemşireliğinde aile merkezli bakım 

yaklaşımı kullanılarak hem çocuk hasta hem de ebeveynleri ele alına-

rak uygun planlamalar, girişimler ve değerlendirmeler yapılmaktadır. 

Bu doğrultuda olguda Kuzey Amerikan Hemşirelik Tanıları Birliği’ne 

(NANDA) göre hemşirelik bakımı planlanmıştır (Carpenito, L. J. 

(2021). 
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Tablo 3. Olguya Ait Hemşirelik Bakım Planı 
HEMŞİRELİK  

TANISI 

HEDEFLER GİRİŞİMLER DEĞERLEN-
DİRME 

Hastalık semp-
tomlarına (en-
feksiyon) bağlı 
 

DİYARE 

Diyarenin 

azaltılması 
Bebekte nor-

mal gaita’nın 
görülmesi 

Bebek uygun şekilde bes-
lendi. 

Bebek beslenirken hijyen 

kurallarına dikkat edildi. 
 

Diyare azaldı. 
Ancak devam 

etmektedir. 

Kusma ve has-

talığın diğer 
semptomlarına 
bağlı 
 

SIVI-VOLÜM 
EKSİKLİĞİ 

Hastanın kus-
masının önlen-
mesi 

Hidrasyon tedavisi uygu-

landı. Hasta 160 cc/kg’dan 
mayilendi 

Aldığı çıkardığı takibi ya-
pıldı. 
 

Sıvı dengesi 
sağlandı. 

Hastanın idrar 
çıkışı olmaması 
ve hastalığın di-
ğer semptomla-
rına bağlı 
 

ÜRİNER 

BOŞAL-
TIMDA BO-

ZULMA 

Hastanın idrar 
çıkışının sağ-
lanması 

Hastanın idrar çıkışı olma-
ması, dehidrate olması ne-
deni ile 20 cc/kg dan sf 

yükleme yapıldı. Taki-
binde idrar çıkışı olmayan 
hastaya 15 cc/kg’dan tek-

rar SF yükleme yapıldı ve 
mayisi 180 cc/kg olacak 

şekilde düzenlendi. 
Bebeğin aldığı çıkardığı ta-
kibi yapıldı. 

İdrar çıkışı 
gözlendi. 

COVID-19 en-

feksiyonuna 

bağlı 
 

ENFEKSİYON 
BULAŞ-

TIRMA RİSKİ 

Hastadan bu-

laşı önlemek 

Bebek izolasyon odasına 
alındı. 
Yatışın 5. Gününe kadar 
semptomları olan anne ve 

bebek de ayrı tutuldu. 
El hijyenine dikkat edildi. 

İzolasyon önlemleri alındı. 

Diğer bebek-
lerde enfeksi-

yon görülmedi. 
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Tablo 3. Olguya Ait Hemşirelik Bakım Planı 
HEMŞİRELİK  

TANISI 

HEDEFLER GİRİŞİMLER DEĞERLEN-
DİRME 

Anne ve bebeğin 
ayrı olmasına 

bağlı  
 

EMZİRMENİN 
KESİNTİYE 

UĞRAMASI 

Bebeği uygun 
şekilde besleye-
rek en kısa sü-
rede emzirme-

nin sağlanması 

Yatışının 4. gününde 
hasta enteral tam doz bes-

lenmeye başlandı. Yatışın 
5. gününde uygun izolas-
yon tedbirleri altında anne 
emzirme ve bakım süre-
cini başlatmak üzere üni-
teye davet edildi. 

Anne üniteye 
davet edilerek 

emzirmenin sür-
dürülmesi sağ-
landı. 

Anne ve bebeğin 
ayrı olmasına 
bağlı  
 

BAĞLANMADA 

BOZULMA  

RİSKİ 

Anne bebek 

bağlanmasının 
sağlanması  

Mümkün olan en kısa sü-
rede anne bebek teması-
nın sağlanmasına çalışıldı. 
Yatışın 5. gününde uygun 
izolasyon tedbirleri al-

tında anne emzirme ve ba-
kım sürecini başlatmak 
üzere üniteye davet edildi. 
Annenin kanguru bakımı 
yapması sağlandı. 

Anne üniteye 
davet edilerek 

bebeğini kuca-
ğına alması sağ-
landı. 

Bebeğin COVID-

19 pozitif olması 
ve hastanede yatı-
şına bağlı annede  
 

ANKSİYETE 

Annenin anksi-

tesinin azaltıl-
ması 

Bebeğin her aşamadaki 
durumundan anne haber-

dar edildi. 

Aile merkezli bakım yak-
laşımı kapsamında anne 
de sürecin hep içinde 
oldu. 

Mümkün olduğu durum-

larda annenin bebeğini 
görmesi, emzirmesi ve 
kanguru bakımı yapması 
sağlandı. 
Annenin soruları açık ve 
net şekilde yanıtlandı. 

Annenin anksi-

tesinin azaldığı 
görüldü. 

 

Kaynak 

Carpenito, L. J. (2021). Hemşirelik tanıları el kitabı. İstanbul: Nobel Tıp Kitap Ev-

leri. 
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GİRİŞ 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu Koronavirüs 2 (SARS-CoV-2)’nin 

neden olduğu “Yeni Koronavirüs Hastalığı” (COVID-19) ilk olarak 

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde bildirilmiştir. Hızla tüm dünyaya 

yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Mart 

2020’de pandemi ilan edilmiştir (WHO, 2020a). COVID-19’un 

yayılımının temelinde damlacıklar ve yakın temas olsa da virüsün idrar, 

gaita gibi çeşitli yollarla da bulaşabileceği düşünülmektedir (Kucharski 

ve ark., 2020). Ateş, öksürük, kas ağrısı, baş ağrısı ve olası sindirim 

sistemi bozuklukları gibi farklı derecelerde semptomlarla seyreden 

enfeksiyon ciddi solunum patolojileri ve ölümle de 

sonuçlanabilmektedir (Ludvigsson, 2020). Oldukça bulaşıcı olan bu 

hastalık, Mart 2021 itibariyle yaklaşık 117 milyon kişiyi enfekte etmiş 

ve 2,5 milyon kişinin ölümüne sebep olmuştur (Worldometer, 2021).  

COVID-19 pandemisi tüm toplumu etkilemektedir ancak yenidoğanlar, 

enfekte annenin genital bölgesinde, idrar-gaitasında virüsün 

bulunabileceği, anne-fetal dikey ve aerosol bulaşma olasılığı, immatür 

bağışıklık fonksiyonları nedeniyle riskli gruplar arasında yer almaktadır 

(Pediatric Committee, 2020; Schwartz ve Graham, 2020). Literatür 

incelendiğinde COVID-19 ile ilişkili yenidoğanlara özgü bir semptom 

olmamakla birlikte enfeksiyonun sinsi veya spesifik olmayan 

bulgularla ilerleyebileceği düşünülmektedir. Yüksek ateş, taşipne, 

inleme, öksürük, taşikardi, laterji, kusma, ishal ve abdominal 

distansiyon yenidoğanlarda COVID-19 ile ilişkili görülebilecek 
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semptomlar arasında bulunmaktadır (Ludvigsson, 2020; Schwartz ve 

Graham, 2020; Meslin ve ark., 2020; Dima ve ark., 2020).  

Mevcut veriler SARS-CoV-2 pozitif prematüre yenidoğanların (aşırı 

preterm olsa bile) klinik olarak önemli veya majör morbiditeye sahip 

ciddi hastalığa duyarlı olmayabileceğini düşündürmektedir (De 

Bernardo ve ark., 2020). COVID-19 pozitif yenidoğanlarla ilgili sınırlı 

veriler hastalığın bu süreçte iyi huylu seyrettiğini gösterse de (De 

Bernardo ve ark., 2020; Ludvigsson, 2020; Schwartz ve Graham, 2020) 

fetal distres, preterm eylem, düşük doğum ağırlığı, solunum sıkıntısı, 

anormal karaciğer fonksiyonu ile ilişkili trombositopeni ve ölüm gibi 

durumlarla da karşılaşabileceği belirtilmektedir (Zhu ve ark., 2020). 

COVID-19’un gebelikte fetüse ve doğum sonu süreçte yenidoğana olan 

etkileri ile ilgili kesin kanıtlar bulunmamaktadır (Cai ve ark., 2021). Bu 

nedenle COVID-19 pandemisinde yenidoğan sağlığı doğum ve doğum 
sonrası dönemlerde gerekli tedbirler alınarak yenidoğana yönelik 

koruyucu önlemler alınarak yönetilmelidir. 

1. Doğum ve COVID-19 

1.1.  Doğum Şekli ve Doğum Zamanının Belirlenmesi 

SARS‐CoV‐2’nin gebeleri ne şekilde etkilediği, preterm doğum eylemi 

riskini artırıp artırmadığı, anneden fetüse intrauterin geçiş olup 

olmadığı ile ilişkili birçok soru işareti olduğu gibi doğum süreci ile ilgili 

bilgiler de oldukça kısıtlıdır (Matar ve ark., 2021; Schwartz ve Graham, 

2020; Zhang ve ark., 2020). Matar ve arkadaları (2021) tarafından 

yapılan 26 makalenin (136 gebe) incelendiği bir meta-analiz 
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çalışmasında COVID-19’lu gebe kadınların klinik özelliklerinin gebe 

olmayanlarla benzer olduğu ancak erken doğum oranı %37 ve sezeryan 

doğum oranı %76 ile uluslararası ortalamaların oldukça üzerinde 

olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Matar ve ark., 2021). Yang ve ark. (2020) 

tarafından yapılan 18 çalışmanın (114 gebe) incelendiği bir sistematik 

derleme sonuçlarında COVID-19’lu gebe kadınlarda klinik tablonun 

gebe olmayan popülasyondan farklı olmadığı ve %91’inin çeşitli 

endikasyonlara bağlı sezeryan ile doğum yaptığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca neonatal enfeksiyon raporlarının olduğu ancak intrauterin dikey 

geçişe dair doğrudan bir kanıt olmadığı belirlenmiştir (Yang ve ark., 

2020). Literatürdeki sınırlı sayıda verilere göre amniyotik sıvı, kordon 

kanı, yenidoğan boğaz sürüntüsü ve anne sütü örnek analizlerinin 

SARS-CoV-2 için negatif olması transplasental geçiş için kanıtlara 

ihtiyaç olduğunu göstermektedir (Rasmussen ve ark., 2020).  

Vajinal doğum sırasında viral bulaşma olup olmadığı konusu hala 

belirsizliğini korumaktadır. Annenin şüpheli veya enfekte olma 

durumunda, bulaş riskinin vajinal doğumda yüksek olma ihtimaline 

karşın sezeryan doğumda daha düşük olduğunu gösteren kanıtlar 

bulunmamaktadır. Bu nedenle SARS-CoV-2'nin vajinal doğum 

sırasında solunum damlacıkları ve/veya vajinal sekresyonlar yoluyla 

olası perinatal bulaşma olasılığı akılda tutulmalı (Erdeve ve ark., 2020) 

ve annenin semptomlarında hızlı bozulmalar, akut solunum güçlüğü ve 

fetal distres sendromu gelişmesi durumunda ise sezeryan ile doğumun 

daha uygun olacağı dikkate alınmalıdır (Zaigham ve Andersson, 2020). 
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Doğum zamanının kararı ise, annenin durumu, komorbiditelerin varlığı 

(diyabet, preeklampsi vb.), gebelik yaşı ve fetal iyilik hali gibi faktörler 

göz önünde bulundurularak multidisipliner bir yaklaşımla bireysel 

olarak verilmelidir. Preterm doğum eylemi için endikasyon olmayan 

enfekte gebeler için iyileşme sonrasında doğumun planlanması 

önerilmektedir. Şiddetli semptomları olan gebelerde ise doğum sonrası 

dönemde belirtilerin rahatlayıp rahatlamayacağı belirsizdir. Pnömonisi 

olan fakat entübe olmayan >32-34. gestasyonel haftalardaki gebelerde 

doğum planlaması düşünülebilir. Pnömonili ve entübe olan <32. 

gestasyon haftalarındaki gebelerde ise maternal durumda iyileşme 

gözleniyor veya sabit kalıyorsa perinatal yarar için maternal destek ve 

fetal izleme devam edilmesi önerilmektedir (Berghella ve Hughes, 

2020). Mevcut verilerin varlığında doğum kararlarının (doğum zamanı, 

doğum şekli gibi) neonatologlar, pediatristler ve obstetri uzmanları 

tarafından belirlenmesi gerekmektedir (Chen ve ark., 2020; Erdeve ve 

ark., 2020).  

1.2. Doğum Salonu Yönetimi 

Şüpheli veya kesin enfekte olan gebenin doğumunda (vajinal ya da 

sezeryan farketmeksizin) yenidoğanın, annenin ve sağlık personelinin 

korunması için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. SARS-

CoV-2 şüpheli veya pozitif olan gebe diğer hastalarla teması önlenerek 

hemen izole bir doğum odasına veya mümkünse negatif basınçlı bir 

odaya alınmalıdır. Gebenin maske takması sağlanmalı ve ziyaretçi 

kısıtlamasına gidilmelidir (NHC, 2020; TND, 2020; Zaigham ve 

Andersson, 2020). Uygun doğum odasına transferin ardından COVID-
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19 şüphesi olan tüm kadınlar için doğumda sürekli elektronik fetal 

izleme yapılmalıdır (CDC, 2020; RCOG, 2020).  

Doğum eylemi sırasında tüm sağlık profesyonelleri kişisel koruyucu 

ekipman (KKE) giymeli, kişisel temas sayısı ve hastanede geçirilen 

süre mümkün olduğunca minimuma indirilmelidir. Acil sezeryan 

endikasyonu durumunda bulaş riskini azaltmak için genel anesteziden 

kaçınılması ve epidural veya spinal anestezi uygulaması tavsiye 

edilmektedir (Qi ve ark.,  2020; NHC, 2020). Vajinal doğum eyleminde, 

gebe mutlaka maske takmalı ve göğüs seviyesinden itibaren şeffaf bir 

örtü yardımıyla doğrudan temas önlenmelidir. Eylemin ikinci evresinde 

gebenin ıkınması ile oluşabilecek damlacık miktarını azaltmak için 

epizyotomi veya forseps uygulaması değerlendirilmelidir (Davis- 

Floyd, Gutschow ve Schwartz 2020; Qi ve ark., 2020; NHC, 2020). 

Maternal hipoksi açısından annenin solunum sayısı ve oksijen 

saturasyonu yakından izlenmelidir (Donders ve ark., 2020). Doğum 

sırasında oksijen uygulamasının, fetüs üzerindeki yararı hakkında 

yeterince kanıt olmaması ayrıca kullanılan maske ve nazal kanülün 

enfekte annenin solunum yolları ve sekresyonları ile teması 

kontaminasyon riskini artırması nedeniyle mümkün oldukça 

kullanılmaması önerilmektedir. Anneyle her temastan sonra alkol bazlı 

el dezenfektanı ile el hijyeninin sağlanması ve KKE’nin uygun şekilde 

giyilip çıkarılması gereklidir (Perlman ve ark., 2020; Qi ve ark., 2020; 

NHC, 2020). Birçok merkezde olduğu gibi Türk Neonataloji Derneği 

(TND) de ülkemizde perinatal geçişi en düşük seviyeye indirmek için 

geç kord klemplenmesini önermemektedir. Doğum sonrasında 
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yenidoğan resüsitasyon ve entübasyon gereksinimi olabileceği göz 

önünde bulundurularak Neonatal Resüsitasyon Programını (NRP) 

uygulayabilecek deneyimli personel hazır bulundurulmalıdır (TND, 

2020). 

2. Doğum Sonu Dönemde Yenidoğan ve COVID-19 

 

SARS-CoV-2 pozitif olan anneden yenidoğana dikey (maternal-fetal) 

veya yatay (maternal-neonatal) olmak üzere iki potansiyel bulaş yolu 

olduğu belirtilmektedir (Ma, Zhu ve Du, 2020).  

 

2.1. Yenidoğanda Dikey Bulaş 

 

Yenidoğanda dikey bulaş ile ilgili literatür incelendiğinde kesin kanıtlar 

olmamakla birlikte maternal- fetal bulaşma olasılığı hakkında yapılan 

çalışmalar olduğu görülmektedir (Karimi ve ark., 2020; Zeng ve ark., 

2020; Bwire ve ark., 2020). Karimi ve arkadaşları (2020) tarafından 

yapılan bir sistematik incelemede COVID-19 ile enfekte olmuş 

annelerden doğan 31 yenidoğanda ve plasentalarında virüse 

rastlanmadığı belirlenmiştir. Çin’deki bir kohort çalışmasında ise; 

COVID-19’lu annelerden doğan 33 yenidoğandan 3’ünün RT-PCR 

sonuçlarının pozitif olduğu belirlenmiştir. Bu doğumlarda enfeksiyon 

kontrol önlemlerinin uygun şekilde yönetildiği ve virüsün kaynağını 

annenin oluşturduğu belirtilmektedir ancak incelenen tüm amniyotik 

sıvı, kordon kanı ve anne sütü örneklerinin SARS‐CoV‐2 açısından 

negatif olduğu saptanmıştır (Zeng ve ark., 2020).  
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Bwire ve arkadaşları (2021) tarafından yapılan sistematik incelemede 

COVID-19 pozitif annelerden doğan 205 yenidoğan 33 çalışmada 

incelenmiş ve yalnızca %6.3’ünün RT-PCR sonuçlarının pozitif olduğu 

saptanmıştır. SARS‐CoV‐2'ye karşı immünoglobulin bakılan altı 

çalışma incelendiğinde ise RT-PCR sonuçları negatif olan 

yenidoğanların %90’ında IgG/IgM tespit edilmiştir. Mevcut kanıtlar 

dikey olarak COVID-19 bulaşma olasılığının düşük düzeyde olduğunu 

ve RT-PCR negatif olan yenidoğanların çoğunda antikorların tespit 

edildiğini belirtmekte ancak transplasental geçiş ve doğal pasif bağışık 

hakkında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini vurgulamaktadır 

(Bwire ve ark., 2020). Aynı zamanda yenidoğanda yapılan testlerin 

negatif olmasının bu dönemde viral yükün yeterince yüksek 

olmamasından kaynaklanabileceği dolayısıyla enfekte olunan akut 

dönemde dikey bulaşma riskinin değerlendirilmesinin de sınırlı olacağı 

belirtilmektedir (Chen ve ark., 2020; Karimi ve ark., 2020).   

 

2.2. Yenidoğanda Yatay Bulaş ve Önlemler 

Yenidoğanda yatay bulaş ile ilgili literatür incelendiğinde vajinal 

doğum sırasında annenin solunum yolu sekresyonları, idrar ve gaitası 

ile temas sonucunda bulaş olabileceği düşünülmektedir (Kucharski ve 

ark., 2020; TND, 2020). Erken dönemde hipotermi riski nedeniyle 

yenidoğanın yıkanması önerilmese de yüzü ve vücudunun 

temizlenmesi veya klinik durumu uygunsa yıkanabileceği 

düşünülmektedir (TND, 2020). 
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Doğum sonu dönemde anne ile bebeğin ten tene teması ile ilişkili farklı 

görüşler bulunmaktadır. Avrupa Yeni Doğan ve Doğum Dernekleri 

Birliği (UENPS, 2020) ve DSÖ anne ile çocuğun ayrılmasını 

önermemekte ve annede semptomlar varsa uygun önlemlerle doğrudan 

emzirmenin desteklenmesini önermektedir (WHOb, 2020). Hastalık 

Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC, 2020) ve Amerikan Pediatri 

Akademisi (APA) anneden ayrılma ve anne sütünün sağlıklı bir bakıcı 

tarafından verilmesi şeklinde hibrit bir yaklaşım tavsiye etmektedir. 

APA’ya göre, yenidoğanda enfeksiyon riskini azaltmak için doğumda 

yenidoğanın anneden ayrılmasına doğum öncesinde anne ile konuşarak 

karar verilmesi gerekmektedir (Wyckoff, 2020).  

Türk Neonatoloji Derneği ise yenidoğanın anne- bebek teması 

olmaksızın transport kuvözü ile doğum öncesinde belirlenen izolasyon 

odasına taşınarak gerekli ise Neonatal Resüsitasyon Programı 

basamaklarının uygulanmasını, radyant ısıtıcı altında 

değerlendirilmesini ve stabilize olduktan sonra kuvöze alınmasını 

önermektedir. Doğum sonrasında yenidoğanın genel durumu iyi olsa da 

diğer bebeklerden ayrı bir bölümde takip edilmesi gerekmektedir. 

Yenidoğanın nazofaringeal, boğaz ya da gaita örneğinde ilk 24 saat 

içinde RT- PCR testi çalışılmalı, 24 saat sonra test tekrarlanmalıdır. RT- 

PCR negatif ise rutin yenidoğan bakımına devam edilmeli, pozitif ise 

negatif basınçlı odada en az 14 gün karantinada kuvöz içi bakım 

sürdürülmelidir. Yenidoğanın asemptomatik olma durumunda 24 saat 

ara ile 2 defa alınan RT-PCR testleri negatif geldiğinde en az 14 gün ev 

karantinası uygulanması koşuluyla taburcu edilebilmektedir. Bu 
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sürecin TND tarafından hazırlanan rehberdeki yönetim algoritması 

Şekil 1’de özetlenmiştir (TND, 2020).  

 

Şekil 1. TND perinatal ve neonatal yönetim algoritması (TND, 2020). 

2.3. COVID-19’un Perinatal ve Neonatal Etkileri 
 

COVID-19’un perinatal etkileri incelendiğinde çoğu çalışmada (Chen 

ve ark., 2020; Li ve ark., 2020; Wang ve ark., 2020; Zaigham ve ark., 

2020; Zhang ve ark.,2020) ciddi bir bulgu bildirilmemesine rağmen 
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Zhu ve ark., (2020) tarafından COVID-19 ile enfekte anneden doğan 10 

bebek ile yapılan bir çalışmada 6 bebeğin Yenidoğan Yoğun Bakım 

Ünitesi (YYBÜ)’ ne gönderildiği ve bir neonatal ölümün gerçekleştiği 

bildirilmiştir. YYBÜ’ne gönderilen bebeklerde ilk belirtinin nefes 

darlığı diğer semptomların ise ateş, anormal karaciğer fonksiyonunun 

eşlik ettiği trombositopeni, taşikardi, kusma ve pnömotoraks olduğu 

saptanmıştır. Neonatal ölümün ise, 34 + 5 gebelik haftasında doğan ve 5. 

dakika APGAR’ı 8 olan erkek bebekte çoklu organ yetmezliği ve 

yaygın intravasküler pıhtılaşma (DIC) ile refrakter şok ve mide 

kanaması nedeniyle 9. günde gerçekleştiği bildirilmiştir.  Liu ve 

arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir çalışmada ise COVID-19 ile 

enfekte anneden doğan 10 bebekten 6’sının prematüre olduğu ve 

tümünün sezeryan ile dünyaya geldiği,  5’inde fetal distres geliştiği ve 

1’inde fetal ölüm gerçekleştiği ayrıca 9 yenidoğanda dikey geçişi 

düşündüren klinik veya serolojik kanıt olmadığı rapor edilmiştir. Yang 

ve arkadaşları (2020) tarafından yapılan bir sistematik inceleme (18 

çalışma, SARS‐CoV‐2 pozitif 114 gebe) fetal ve neonetal sonuçlar 

açısından değerlendirildiğinde erken doğum oranının %21.3, ölü 

doğum oranının %1.2, neonatal ölüm oranının %1.2, düşük doğum 

ağırlığı (<2500g) oranının %5.3, fetal distres oranının %10.7 ve 

neonatal asfiksi oranının %1.2 olduğu saptanmıştır. Ayrıca COVID-

19’un intrauterin gelişme geriliği ve preterm eylem riski ile ilişkili 

olabileceği ancak bu ilişkinin açıklanması için yeterli düzeyde kanıt 

olmadığı vurgulanmaktadır (Duran ve ark., 2020).  

Marin Gabriel ve arkadaşlarının (2020)’nın SARS‐CoV‐2 pozitif 

annelerden doğan 248 yenidoğanın 1 ay süre ile izlendiği çalışmasında 
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bebeklerin %14.5’inin preterm eylem ve %26’sının sezeryan ile 

doğduğu, %46.3’ünün YYBÜ’ne alındığı ve %4.4’ünün yapılan ilk RT-

PCR test sonuçlarını pozitif olduğu tespit edilmiştir. Yenidoğanların 

büyük çoğunluğunda (%89.5) solunum desteğine ihtiyaç duyulmadığı 

ve yalnızca 3 bebeğe prematüre olması nedeniyle sürfaktan tedavisi 

uygulandığı bildirilmiştir. Zeng ve arkadaşları (2020) tarafından 

COVID-19’lu anneden doğan 33 yenidoğan ile yapılan bir çalışmada 

ise 3 yenidoğanın nazofarengeal ve anal sürüntü örneklerinde RT-PCR 

sonuçların pozitif olduğu belirlenmiş ve bebeklerde ateş, pnömoni, 

kusma, düşük prokalsitonin düzeyi, lökositoz, lenfositopeni, artmış 

CK-MB fraksiyonu gibi belirtiler olduğu saptanmıştır.   
 

2.4. Covıd-19 ile Enfekte Yenidoğanın Tedavisi 

İnsanlar COVID-19 için uygulanabilir tedavileri keşfetmeye devam 

etseler de hala COVID-19 semptomlarının yönetiminde 

kullanılabilecek spesifik bir tedavi bulunmamaktadır. Yenidoğanın 

COVID-19 tedavisi, semptomatik ve destekleyici tedaviye odaklanan 

kapsamlı bir yaklaşım içermeye devam etmektedir. Spesifik tedavi 

rejimleri büyük ölçüde tercih edilmemesine karşın bazı olgularda 

hastalığın erken evrelerinde uygulanan ampirik antimikrobiyallerin 

olduğu görülmektedir (Sinelli ve ark., 2020; Ng ve ark., 2020; Chacon-

Aguilar ve ark., 2020). COVID-19 ile enfekte yenidoğanlarda hipoksi 

(Lorenz ve ark., 2020; Sinelli ve ark., 2020; Munoz ve ark., 2020), apne 

(Ng ve ark., 2020) veya dispne (Lorenz ve ark., 2020; Alzamora ve ark., 

2020) geliştiğinde nazal kanül ile (Sinelli ve ark., 2020; Ng ve ark., 

2020), sürekli pozitif hava yolu basıncı (Lorenz ve ark., 2020;  Ng ve 



54 | COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI 
 

ark., 2020) veya endotrakeal entübasyon yoluyla mekanik ventilasyon 

(Munoz ve ark., 2020) ile nemlendirilmiş oksijen tedavisi 

uygulanabilmektedir. Hipotermi (Kirtsman ve ark., 2020; Ng ve ark., 

2020; Munoz ve ark., 2020), hipoglisemi (Kirtsman ve ark., 2020), 

hiperkoagülasyon, dehidratasyon (Wardell ve ark., 2020), sistemik 

vazodilatasyon (White ve ark., 2020), hipotansiyon (Munoz ve ark., 

2020) ve kalp yetmezliği (Zeng-Yuan ark., 2020) olan yenidoğanlar ısı 

dengesinin sağlanması (Zeng-Yuan ark., 2020), IV Glukoz takviyesi 

(Kirtsman ve ark., 2020),  enoksaparin ve aspirin (Wardell ve ark., 

2020), hacim genişleticiler (White ve ark., 2020; Munoz ve ark., 2020; 

Wardell ve ark., 2020), vazopresörler (Munoz ve ark., 2020) sıvı 

kısıtlaması, furosemid ve kalp fonksiyonunun iyileştirilmesini içeren 

tedaviler (Zeng-Yuan ark., 2020) ile desteklenebilmektedir. 

Gerektiğinde immünoglobulin, albümin ve kırmızı kan hücreleri 

verilebilmektedir (Demirjian ve ark., 2020). Ayrıca birkaç yenidoğanın 

interferon (Zeng-Yuan ark., 2020, Wang ve ark., 2020), ribavirin, 

lopinavir/ritonavir (Zeng-Yuan ark., 2020), remdesivir (Wardell ve 

ark., 2020), oseltamivir (Kamali, Aghdam Jafari ve Eftekhari, 2020) ve 

hidroksiklorokin (Munoz ve ark., 2020) gibi antivirallerle tedavi 

edildiği bilinmekle birlikte ilgili tedavilerin (antiviraller gibi) 

gerekliliği, etkinliği ve güvenliğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç vardır 

(Li ve ark., 2021).  

2.5. Yenidoğan ve COVID-19 Aşısı 

COVID-19’da sürü bağışıklığını iyileştirmek ve hassas grupları 

enfeksiyondan korumak için anti-SARS-CoV-2 aşılarının geliştirilmesi 
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tüm hızıyla devam etmektedir. Bazı aşılar klinik denemelere girmiş bazı 

aşılar ise acil kullanım için onaylanmıştır (Jackson ve ark., 2020; Zhu 

ve ark., 2020; Forni ve Mantovai, 2021). Uygulama onayı bulunan 

aşıların belirli bir immün koruma sağladığı, ancak immün korumanın 

gücü, süresi ve ilgili yan etkilerin hala çok net olmadığı ve bu 

çalışmaların yalnızca yetişkinlere odaklandığı belirtilmektedir (Jackson 

ve ark., 2020; Zhu ve ark., 2020). COVID-19 aşılarının yenidoğanlar 

da dahil olmak üzere çocuklarda etkinliği henüz kanıtlanmamıştır. İlgili 

aşıların başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve hassas yenidoğanlarda 

yaygın olarak kullanılması yenidoğanlarda COVID-19’un önlenmesi ve 

kontrolünde büyük ölçüde yararlı olacaktır (Li ve ark., 2021).  

3. Sonuç ve Öneriler  
 

COVID-19 pandemisi tüm popülasyonda olduğu gibi yenidoğanlar için 

de tehlike oluşturmaktadır. Yetişkinlerle karşılaştırıldığında çocuklarda 

bulgular daha hafif seyretse de yenidoğanlar olgunlaşmamış bağışıklık 

fonksiyonları, dikey ve yatay bulaş olasılığı nedeniyle hassas bir grupta 

yer almaktadır. Genellikle COVID-19 ile enfekte gebeden doğan 

yenidoğanlarda erken dönemde yapılan RT-PCR pozitifliğin dikey 

bulaş olasılığını desteklediği ancak daha geç pozitifliğin yatay geçiş ile 

ilişkilendirilebileceği düşünülmektedir. Bu nedenle COVID-19 

pandemisinde doğum ve doğum sonrası dönemlerde gerekli tedbirler 

alınmalı, yenidoğanlar COVID-19 enfeksiyonu klinik bulguları 

açısından değerlendirilmeli ve pozitiflik tespit edilen yenidoğanların 

gerekli takip, tedavi ve bakımı yapılmalıdır.   
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GİRİŞ 

COVID-19’un pediatrik popülasyona etkileri tam olarak bilinmemekle 

birlikte literatürde yayınlanan çalışma sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Uluslararası düzeyde doğrulanmış COVID-19 prevalansı, çocuklarda 

yetişkinlere göre önemli ölçüde daha düşüktür (Wu ve McGoogan, 

2020). Çin'de, Amerika Birleşik Devletleri’nde ve Japonya’da, 18 yaşın 

altındaki çocuklarda COVİD-19 görülme oranı tüm vakaların yaklaşık 

%1-3’ünü oluşturduğu ve prognozlarının genellikle iyi olduğu 

belirtilmektedir (Dong ve ark., 2020; Team CC-R, 2020). Özellikle 

çocukların çoğunda hafif grip benzeri semptomlar görüldüğü 

belirtilmektedir (Aydın Sayılan ve ark., 2020). Bununla birlikte, bazı 

pediatrik hastalarda sürecin daha zorlu olduğu saptanmıştır. Özellikle 

bir yaşın altındaki bebeklerin COVID-19’a daha duyarlı olduğu ve bir 

yaşın üzerindeki çocuklara göre yoğun bakım ihtiyaçlarının daha fazla 

olduğu görülmüştür. Pediyatrik hastalarla yetişkin hastalar arasındaki 

diğer epidemiyolojik farklılıklar; daha yüksek oranda ailesel 

enfeksiyona maruz kalma, daha uzun bir inkübasyon süresi 

(erişkinlerde 6.5 güne karşı 5.4 gün) ve dışkıda daha fazla virüs 

varlığıdır (She ve ark., 2020). Bildirilen pediatrik vakaların çoğunluğu 

(%85) aile içi pozitif hasta ile temas etmiş çocuklardır (Liguoro ve ark., 

2020). İsviçre’de 16 yaşın altındaki tüm COVID-19 hastaları ile yapılan 

bir çalışmada, vakalarının %79’unda ailede çocuktan önce bir 

yetişkinde COVID-19 virüsü tespit edilmiştir (Posfay-Barbe ve ark., 

2020). Sistematik bir incelemede, çocukların aile içinde bulaş kaynağı 

olma ihtimalinin düşük olduğunu ortaya konmuştur (Ludvigsson, 
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2020). Çocukların büyük çoğunluğu COVID-19 hastalığında 

asemptomatik olduğu için gerçek pediatrik vaka sayısının bilinmediği 

düşünülmektedir (Ludvigsson, 2020). 

SARS-CoV-2 virüsü; damlacık, doğrudan temas ve yüzeylere temas 

yoluyla insandan insana bulaşmaktadır. Bazı çalışmalarda fekal-oral 

bulaşma olduğu gösterilmektedir (Ge ve ark., 2020). Anne sütünden 

viral bulaşma ve anneden yenidoğana geçiş olasılıkları henüz 

kanıtlanmamıştır (Mustafa ve Selim, 2020). Çocuklarda 

komorbiditelerin etkilerine dair ise çok az kanıt bulunmaktadır 

(Castagnoli ve ark., 2020).  

Çocuklarda Hastalık Yükünün Değerlendirilmesi 

Çocuklarda düşük COVID-19 insidansını açıklayan bazı teoriler vardır. 

Birincisi, olgun akciğer dokusuna kıyasla fetal akciğerde SARS-CoV-

2’nin bağlandığı anjiyotensin dönüştürücü enzim 2 (ACE 2) 

reseptörlerindeki farklılıkların koruma sağlayabileceğidir. İkincisi, 

çocuklukta yaygın olan diğer solunum yolu enfeksiyonlarına maruz 

kalmanın çapraz koruma sağlayabileceğidir (Mustafa ve Selim, 2020). 

Üçüncüsü ise melatoninin viral enfeksiyonlardan kaynaklanan 

inflamatuar hasarı hafiflettiği düşüncesidir. 

SARS-CoV-2 spike proteini, hücreleri enfekte etmek için ACE 2 

reseptörüne bağlanır (Zhou ve ark., 2020a). ACE 2 akciğerler, 

miyokardiyal hücreler, özofagus ve ileokolik hücrelerdeki tip II epitel 

hücrelerinde bulunur ve pıhtılaşma sisteminde de rol oynamaktadır (Li 

ve ark., 2020). Bu reseptörün spesifik organlar üzerine elektif 
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bağlanması, COVID-19’lu hastaların mevcut belirti ve semptomlarını 

açıklamaktadır. Renin anjiyotensin sistemi (RAS) ile çeşitli proteinler 

arasındaki etkileşim akciğer hasarında inflamasyonu artırabilir veya 

azaltabilir (Li ve ark., 2020; South ve ark., 2020; Patel ve ark., 2013; 

Guang ve ark., 2012). Yetişkinlerde yaygın olarak ACE inhibitörlerinin 

(ACEi) veya anjiyotensin reseptör blokerlerinin (ARB) kullanımı 

ACE2 ekspresyonunu artırır, bu da SARS-CoV-2'nin tip II alveolar 

hücrelere girmesine izin vererek akciğer hastalığının kötüleşmesine yol 

açar (Li ve ark., 2020; South ve ark., 2020). Bazı çalışmalarda ise ACEi 

ve ARB'lerin Anjiyotensin II üretimini azalttığını ve bunun da akciğer 

iltihabını ve hasarını azalttığı gösterilmektedir (Li ve ark., 2020; South 

ve ark., 2020). Çocuklarda ACE 2 ekspresyonunun göreceli yokluğu, 

çocukların COVID-19 hastalığından korunduğuna dair bir teori olarak 

ileri sürülmektedir (Zhu ve ark. 2020). 

Diğer bir hipotez, melatoninin viral enfeksiyonlardan kaynaklanan 

inflamatuar hasarı önlemek için antioksidan etki göstermesidir (Zhou 

ve ark., 2020b; Bubenik ve ark., 2011). Melatonin viral replikasyonu 

azaltmasa da, SARS-CoV-2’nin vücuda girme, enfekte etme ve 

çoğalma yeteneğini sınırlandırabilir (Zhou ve ark., 2020b). Çocuklarda 

gece melatonin konsantrasyonları yetişkinlerden önemli ölçüde daha 

yüksektir (Bubenik ve ark., 2011). Bu nedenle, melatoninin ACE 2 

reseptörleri üzerindeki etkileri ile birlikte doğrudan antioksidan etkileri 

ile pediyatrik hastalarda koruyucu bir rol oynamaktadır. 
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Çocukların SARS-CoV-2 enfeksiyonundan nasıl korunduğunu 

anlamak, semptomatik yetişkin ve pediatrik hastalar için hedefe yönelik 

ilaçlar geliştirilmesine yardımcı olacaktır. 

Yaş Grubuna Göre Klinik Özellikler ve Farklılıklar 

Bazı çocuklarda, COVID-19 enfeksiyonu tamamen asemptomatik 

olabilir. Enfekte çocukların %10’u ile %90’ı arasında değiştiği tahmin 

edilmektedir (Dong ve ark., 2020b; Qiu ve ark., 2020). Hastalık 

semptomatik vakaların çoğunda hafif seyretmektedir. Bir meta-

analizde çocuklarda en yaygın görülen klinik belirtilerin; öksürük (% 

49), ateş (% 47), boğaz ağrısı (% 36), ishal ve/veya kusma (%17) ve 

burun akıntısı (%9) olduğu belirtilmiştir. Vakaların %60’ında ise 

pnömoni tespit edilmiştir (Mustafa ve Selim, 2020). 

Literatürde, ergenlerde hastalığın klinik belirtilerinin daha genç yaş 

gruplarından farklı olduğu belirtilmiştir. Baş dönmesi, üşüme ve miyalji 

ergenlerde daha sık görülürken, bu semptomlar küçük çocuklarda daha 

nadir olarak görülmektedir (Leung, 2020 ). 

COVID-19 hastası olan 2141 çocuğun incelendiği retrospektif bir 

çalışmada, ağır veya kritik hastalığın bebek grubunda daha yaygın 

olduğu görüldü. COVİD-19 prevelansı; bebeklerde %10.6, okul öncesi 

çocuklarda %7.3, okul çocuklarında (6-10 yaş) % 4.2, 11-15 yaşlarda 

%4.1 ve 16-17 yaş grubunda %3 olarak bulundu  (Dong ve ark., 2020b). 
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Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) Testi ve Tanı 

Polimeraz zincir reaksiyonu testi (PCR), SARS-CoV-2 tanısı için altın 

standart olmaya devam etmektedir. Çocuklarda genellikle 

nazofaringeal veya boğaz sürüntüsü ile yapılmaktadır (Castagnoli ve 

ark., 2020; Mustafa ve Selim, 2020). 

PCR testleri dışkı örnekleri veya rektal sürüntüler için de kullanılmıştır. 

İki çalışmada, nazofarengeal veya boğaz sürüntülerinin negatif 

olmasından sonra rektal sürüntülerin pozitif kaldığı vakalar 

belirlenmiştir, bu da gastrointestinal sisteme kalıcı viral bulaşmayı 

düşündürmektedir (Cai ve ark., 2020; Xu ve ark., 2020). 

COVID-19 enfeksiyonu olan semptomatik çocuklarda görüntüleme 

(göğüs röntgeni ve bilgisayarlı tomografi-BT) ağırlıklı olarak bronşiyal 

kalınlaşma, buzlu cam görüntüsü veya enflamatuar akciğer lezyonları 

ile karakterizedir (Castagnoli ve ark., 2020). Multisistemik inflamatuar 

tutulum gelişen çocuklar dışında, pediatrik çalışmalarda serolojik 

immünolojik testler henüz tanı amaçlı yaygın olarak 

kullanılmamaktadır (Mustafa ve Selim, 2020). 

Yoğun Bakım Ünitesi Kabul Oranları 

COVID-19 sonucu olarak pediatrik yoğun bakıma yatışlar yetişkinlere 

göre çok daha az görülmektedir. Çin'deki 171 doğrulanmış vaka 

üzerinde yapılan bir çalışmada, altta yatan sağlık sorunları olan üç 

çocuğun (%1.8) pediatrik yoğun bakım ve invaziv ventilasyon 

gereksinimi olduğu belirlendi( Lu ve ark., 2020 ). 2143 çocuk üzerinde 
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yapılan bir çalışma, hastaların %0,6’sında, akut solunum sıkıntısı 

sendromu veya solunum yetmezliği görülmüş ve nadir olarak şok ve 

organ disfonksiyonu (ensefalopati, miyokard disfonksiyonu, anormal 

koagülasyon, akut böbrek hasarı) geliştiği belirtilmiştir (Dong ve ark., 

2020b). 

Götzinger ve ark. (2020) Türkiye’nin de dahil olduğu 21 Avrupa 

ülkesindeki 18 yaş ve altı SARS CoV-2 pozitif tüm bireylerin dahil 

edildiği çok merkezli kohort çalışmasında; katılımcıların yoğun bakım 

ünitesine (YBÜ) kabul edilme ve ilaç tedavisine ilişkin faktörler 

araştırıldı. Çalışmada PCR testi ile SARS CoV-2 enfeksiyonu pozitif 

olan 582 hastanın; medyan yaşı 5 yıl, %47’si kız çocuk ve %25’inin 

tıbbi hastalık öyküsünün olduğu bulundu. Çalışma kapsamına alınan 

çocukların  % 62’sinin (n=363) hastanede yatarak tedavi gördüğü, 

%8’inin (n=48)  yoğun bakım ünitesinde tedavi edildiği, %4’ünün 

(n=25) mekanik ventilasyona (medyan süre 7 gün) gereksinimi olduğu 

ve %3’ünün (n=19) inotropik destek aldığı belirlendi. Çok değişkenli 

analizlerde YBÜ’ye kabul edilmeyi gerektirecek önemli risk 

faktörlerinin; 1 aydan küçük yaş grubunda olmak, erkek cinsiyet, 

önceden var olan tıbbi hastalık ve başvuru sırasında alt solunum yolu 

enfeksiyonu belirti veya semptomlarının varlığı olarak bulundu. 

Enfekte hastalarda en sık kullanılan ilaçlar hidroksiklorokin, 

remdesivir, lopinavir-ritonavir ve oseltamivirdir olarak 

belirlendi.Kullanılan immünomodülatör ilaçlar kortikosteroidler, 

intravenöz immünoglobulin, tocilizumab, anakinra ve siltuximabdir. 

Çalışma sonucunda; SARS CoV-2 enfeksiyonu pediatrik olgularda 



COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI | 71 

 

genel olarak ölümcül olmasa da, yoğun bakım ünitesine yatış ve uzun 

süreli ventilasyon gerektiren ciddi bir durum olarak belirlendi. Veriler, 

spesifik tedavi seçenekleriyle ilgili mevcut belirsizlikleri yansıtmakta 

ve antiviral ve immünomodülatör ilaçlar hakkında ek verilere ihtiyaç 

duyulduğunun altını çizmektedir (Götzinger ve ark., 2020). Çalışma 

kapsamına alınan ülkelerin konumu ve ülkeye göre bildirilen pediatrik 

vaka sayısı Şekil 1 de gösterilmiştir. 

Ölüm Oranları 

COVID-19’'lu çocuklarda ölüm nadir olarak görülmektedir. Çin’de 11 

Şubat’a kadar her yaştaki doğrulanmış COVID-19 vakalarının 

incelendiği çalışmada, toplam 1023 ölümde (44.672 vakadan; % 2.3 

vaka ölüm oranı) 0-9 yaş arası ve 10-19 yaş arası çocuklarda ölüm oranı 

%0.2 olarak belirlenmiştir (The Novel Coronavirus Pneumonia 

Emergency Response Epidemiology Team-Yeni Koronavirüs Pnömoni 

Acil Müdahale Epidemiyoloji Ekibi, 2020). 

 

Şekil 1. Katılımcı ülkelerin konumu ve ülkeye göre bildirilen pediatrik vaka sayısı. 

Götzinger ve ark., 2020 
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COVID-19 ile İlişkili Pediatrik Multisistem İnflamatuar Sendrom 

Pediyatrik COVID-19 vakalarının çoğunluğu asemptomatik veya hafif 

seyirlidir. Ancak bazı vakalarda nadir de olsa COVID-19 ile ilişkili 

pediyatrik multisistem enflamatuar sendrom gelişebilir. Bu sendromda; 

Kawasaki hastalığı, toksik şok, bakteriyel sepsis ve makrofaj 

aktivasyon sendromları gibi diğer pediatrik inflamatuar hastalıklara 

benzer bir klinik tablo görülür. Hastaların tamamına yakınında ateş, 

gastrointestinal semptomlar (karın ağrısı, ishal, bulantı) ve artmış 

inflamasyonla ilişkili laboratuvar bulguları ile birlikte kardiyak 

etkilenme ve şoka bağlı takipne, dispne görülebileceği bildirilmiştir 

(Royal College of Paediatrics and Child Health, 2020a ).  

Hafif ve orta dereceli semptomlar (Üst solunum yolu semptomları) 

Daha önce belirtildiği gibi, pediatrik COVID-19 vakalarının çoğu 

asemptomatik veya hafif klinik seyirlidir. Bu kategorideki çoğu hasta 

evde tedavi edilebildiğinden, genel öneriler tıbbi izolasyona ve 

destekleyici tedaviye odaklanır. 

Şüpheli vakalar tek bir odada izole edilebilir fakat COVID-19 pozitif 

hastalar aynı odada kalabilmektedir (Royal College of Paediatrics and 

Child Health, 2020b). 

Destekleyici bakım; yeterli sıvı ve kalori alımını, sıvı elektrolit 

dengesini, homeostazı korumayı ve daha büyük çocuklar için 

psikoterapi desteğini içermektedir. Ateş için parasetamol tedavisi 

önerilmektedir (Royal College of Paediatrics and Child Health, 2020b). 
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Tablo 1. COVID-19 ile ilişkili pediyatrik multisistem inflamatuar sendromlu 

çocuklarda klinik özellikler 

Tüm vakalar Ateş>38.50C 

Vakaların çoğunluğu Hipotansiyon  

 Oksijen ihtiyacı 

Bazı vakalarda Konjunktivit * 

 Döküntü * 

 Şişmiş veya sert eller ve ayaklar * 

 Lenfadenopati * 

 Mukoz memran depişiklikleri* 

 Eller ve ayaklarda ödem * 

 Boyunda Ödem 

 Boğaz ağrısı 

 Karın ağrısı, ishal veya kusma 

 Baş ağrısı, bilinç bulanıklığı veya senkop 

 Öksürük veya solunum semptomları 

* Kawasaki hastalığı için tanı kriterleriyle örtüşen özellikler.  
Kaynak: Royal College of Paediatrics and Child Health, 2020a 

Hastaneye Yatmayı Gerektiren Şiddetli Semptomlar (hafif-orta 

akut solunum sıkıntısı sendromu) 

Destekleyici tedavi; şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromunu, organ 

yetmezliğini ve ikincil nozokomiyal enfeksiyonları önlemeyi amaçlar. 

Çoğu çocuğun ek akciğer tutulumu olsa bile solunum yetmezliği nadir 
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görülmektedir (Zimmermann ve Curtis, 2020). Destekleyici bakıma ek 

olarak bu hasta kategorisi için aşağıdaki tedavi önerileri geçerlidir, 

• Hipoksiyi tedavi etmek için düşük akımlı nazal kanül ile oksijen 

verilmelidir.  

• Düşük akımlı nazal kanül olmasına rağmen hipoksi devam 

ederse, yüksek akımlı nazal kanül ile oksijen verilmelidir, 

• Aşağıdaki durumlarda antibiyotikler olağan gerekçelere ve klinik 

muhakemeye dayalı olarak (önceden idrar ve/veya kan kültürleri, 

boğaz swabı, +/- lomber ponksiyonla) önerilir, 

1. Yüksek ateş ile gelen hasta  

2. Yüksek C-reaktif protein seviyesi ve nötrofil sayısı gibi 

bakteriyel enfeksiyonu düşündüren kan testleri 

3. Lober pnömoniyi düşündüren göğüs röntgeni (klinik 

korelasyon ile) 

4. Sepsisin klinik özellikleri (atipik veya örtüşen özellikler 

dikkate alınarak). 

• Akut hırıltılı solunum veya astım alevlenmeleri olan çocuklarda, 

hastaneye geldikten sonraki 1 saat içinde steroidlerle acil tedavi 

uygulanmalıdır, 

• Antiviral ve immünomodülatör ilaç kullanma kararı, 

komorbiditeden bağımsız olarak progresif solunum bozulması 

belirtilerine dayanmalıdır. 
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Kritik Semptomlar 

Şiddetli akut solunum sıkıntısı sendromu, septik şok, bilinç değişikliği, 

çoklu organ yetmezliği, COVID-19 ile ilişkili pediatrik multisistem 

inflamatuar sendrom gibi kritik semptomları olan COVID-19’lu 

çocuklar, hafif-orta akut solunum sıkıntısı sendromundaki gibi 

destekleyici bakım uygulanmalıdır. Organ yetmezliği gelişmişse 

desteklenmelidir. Antiviral ve immünomodülatör tedavi düşünülebilir. 

Yetişkinlerde COVID-19 için antiviral ve immünomodülatör tedavinin 

etkinliğine ilişkin sınırlı kanıt varken (Beigel ve ark., 2020; Luo ve ark., 

2020) çocuklarda henüz kanıt yoktur. Tedaviye başlama kararı, vaka 

bazında dikkatlice verilmelidir. 

COVID-19 ve Pediatrik Cerrahi 

İnvazif girişimler ve aerosol oluşturan uygulamalar nedeniyle cerrahi 

girişimler hastalar ve sağlık çalışanları arasında bulaş riskini 

arttırmaktadır (Li ve ark., 2020). Yüksek bulaş riskinin yanı sıra, cerrahi 

stresin COVID-19 hastalarında immün yetmezliğe neden olabileceği ve 

daha kötü klinik sonuçlara yol açabileceği belirtilmektedir (Besnier ve 

ark., 2020). Elektif ameliyatların triajı multidisipliner uzman bir ekip 

tarafından değerlendirilmelidir (American College of Surgeons 2020a, 

American College of Surgeons 2020b). Cerrahi girişim sırasında sağlık 

çalışanları uygun kişisel koruyucu ekipman (KKE) kullanmalı ve hasta 

bakımına dahil olan sağlık çalışanı sayısı en aza indirilmelidir. COVID-

19 pozitif ya da şüpheli hasta veya aerosol oluşumu (örn. entübasyon) 

söz konusu ise cerrahi ekip ek koruma kullanılmalıdır (American 
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Society of Anesthesiologists, 2020). American College of Surgeons-

Amerikan Cerrahlar Kolaeji pediatrik cerrahi için klavuzlar 

yayınlamıştır (American College of Surgeons, 2020c). Hastalar cerrahi 

tedavinin aciliyetine göre yaşamı tehdit edici acil, acil ve ertelenebilir 

olmak üzere üç ana kategoriye ayrılmıştır (Tablo 2). Genel olarak, 

ameliyatın ertelenmesi durumunda hastalara zarar verebilecek, 

hastanede kalışlarını uzatabilecek veya yeniden hastaneye yatışına 

neden olabilecek ameliyatlar ertelenmemelidir. Sağlık çalışanları, 

COVID-19 için yüksek riskli grup olarak kabul edilmektedir (Koh, 

2020). Bu nedenle klinisyenler, hastalar için riskleri ve faydaları 

değerlendirmenin yanı sıra, hastalığın kendilerine bulaşma riskini ve 

hastane kaynakları üzerindeki etkisini de göz önünde bulundurmalıdır 

(American College of Surgeons, 2020c). 

Çocuklar genellikle hafif semptomlarla veya hiç semptom 

göstermediklerinden (Thampi ve ark., 2020) çocuklardan sağlık 

çalışanlarına SARS-CoV-2 bulaştığı bildirilmiştir (Cai ve ark., 2020). 

Bu nedenle, çocuklarla etkileşime giren tüm sağlık çalışanlarında KKE 

kullanmaları önerilmektedir. Cerrahiye ihtiyaç duyan şüpheli veya 

doğrulanmış bir COVID-19 hastası durumunda, sorumlu cerrahi ekip 

tek kullanımlık N95/FFP2 maskeleri, çift eldiven, gözlük, cerrahi bone, 

ayakkabı ve tam vücut önlükleri kullanmalıdır (Brat ve ark, 2020). 

Anestezi ekibinin entübasyon ve ekstübasyon sırasında aerosol 

maruziyetini en aza indirmesi için hava temizleyici respiratör kullanımı 

önerilmektedir (Brat ve ark, 2020; Thampi ve ark., 2020).  
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Amerika Birleşik Devletleri (Centers for Disease Control and 

Prevention, 2020a), Çin (National Health Commission of the People’s 

Republic of China, 2020) ve İspanyol hükümetleri yönergelerine göre 

sağlık çalışanları N95 maske kullanmaları gerekmektedir (Dedeilia ve 

ark., 2020). 

Bulaşı önlemek için sağlık çalışanlarının eğitimi son derece önemlidir 

ve tüm personel için maske ve KKE eğitimleri düzenlenmelidir. 

Literatürde doktorların enfekte hastalara bakarken KKE giyme ve 

çıkarma sırasında enfekte olma olasılıklarının yüksek olduğu 

gösterilmiştir (Moore ve ark., 2005). Bu nedenle sağlık çalışanlarının 

KKE giyme ve çıkarma işlemine yardım edebilecek ve 

denetleyebilecek bir kişinin olması, yalnızca sağlık çalışanlarının 

kontaminasyon olasılığını azaltmakla kalmayacağı (Wax ve ark., 2020) 

aynı zamanda olası bir enfeksiyonun (Brat ve ark., 2020) yayılımını da 

azaltacağı belirtilmiştir.   Yetişkin hastaların cerrahi girişimi için 

geliştirilen protokoller (Thampi ve ark., 2020) pediatrik cerrahiye de 

uyarlanmalıdır. Solunum semptomları olan veya yüksek riskli gruptaki 

tüm pediatrik hastalar cerrahi girişimden önce COVID-19 durumları 

açısından değerlendirilmelidir (Dedeilia ve ark., 2020).  
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Tablo 2. College of Surgeons tarafından pediatrik cerrahide sık görülen tanı ve prosedürlerin 
aciliyetlerine göre sınıflandırılması (Kaynak,Dedeilia ve ark.,2020) 

Yaşamı tehdit edici acil Acil  Ertelenebilir 

İskemi  Testis/yumurtalık 
torsiyonu 

Uzuvları tehdit eden 
iskemi 

Kesi veya drenaj 

gerektiren apse 

Biliyer atrezi 

Rekontriksüyon  Derivasyon sonrası 
anorektal anomali 

 Derivasyon sonrası 
Hirschsprung 

hastalığı 
Derivasyon sonrası 
IBS 

Travma  

    

Kontrolsüz kanamalı 
trvma 

Penetran travmalar 

Semptomatik 

kolelitiyazis 

Çoğu onkolojik 
ameliyat 

Enterostomi kapatma 

Asemptomatik kasık fıtığı 
Hematolojik hastalık için splenektomi 
Bariatrik cerrahi 

Biliyer kolik için kolesistektomi 
Asemptomatik koledok kist onarımı 

Akut bağırsak 
tıkanıklığı 

Hipertrofik pilorik stenoz 

Radyografik redüksiyona 
yanıt vermeyen 
intussusepsiyon 

Rezeksiyon 

gerektiren akut 

IBD alevlenmesi 

Taburcu olmak 

için gastrostomi 
gerektiren durum 

Konjenital 

malformasyonlar 

Anorektal anomaliler 

veya bağırsak 
diversiyonu gerektiren 

Hirschsprung hastalığı 
Bağırsak atrezisi 
Trakeoözofageal fistül ile 
özofagus atrezisi 

Doğuştan diyafram 
hernisi (semptomatik)  

Semptomatik kasık fıtığı 

                                 Üst hava yolu/gastrointestinal sisteme yabancı cisim kaçması 
                                 Akut apandisit 

                                 Bağırsak delinmesi 
                                 ECMO gerektiren herhangi bir durum                                                                        
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Her hastaya tanılama için PCR testi uygulanmalıdır. Ancak yaşamı 

tehdit eden ve acil durumlarda çocuğun hayatta kalması için erken 

müdahale çok önemlidir. PCR sonuçları cerrahi girişimden önce 

çıkmamışsa, ameliyat ekibi çocukta COVID-19 hastası gibi 

müdahalede bulunmalıdır (Gao ve ark., 2020). Bu gibi durumlarda 

temas öyküsü, klinik semptomlar veya göğüs görüntülemesindeki 

bulgulara dayalı olarak COVID-19 için bir değerlendirme yapılabilir 

(Grace ve ark., 2020). Ameliyathanedeki ekipman ve cerrahi personel, 

SARS-CoV-2'ye potansiyel maruz kalma ve bulaşmayı azaltmak için 

minimumda tutulmalıdır (Thampi ve ark., 2020). Elektrokoter ve 

ultrasonik bistüri gibi aletlerin kullanımı, elektriksel koterizasyonla 

üretilen dumanda bulunan viral partiküllerden (Mellor ve Hutchinson, 

2013; Jiehao ve ark., 2020) aerosol viral yayılıma neden olabileceği 

(Farmer ve ark., 1994) için mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır. 

Ayrıca duman ve aerosol üretimini sınırlamak için bir vakum 

cihazlarının kullanımı tavsiye edilmektedir (Tang ve ark., 2020). 

Aerosol yayılması açısından en güvenli yaklaşım cerrahın en rahat 

olduğu, en kısa süre ve mümkün olan en güvenli şekilde ameliyat 

edebileceği yaklaşımdır (Tang ve ark., 2020; Brat ve ark., 2020).  

Cerrahi girişimin sonunda kullanılmayan ilaçlar ve sarf malzemeleri 

“potansiyel kontamine” olarak değerlendirilmeli ve bu nedenle 

atılmalıdır (Tang ve ark., 2020). Negatif basınçlı bir ameliyat odası 

mevcut değilse, COVID-19 şüpheli veya pozitif hastalar mümkünse 

günün son vakaları olarak planlanmalı, acil durumlarda ise hava 

değişimi için yeterli bir süre (yaklaşık 30 dakika) beklenilmelidir (Brat 

ve ark., 2020). 
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COVID-19 pozitif çocuklar ameliyattan sonra izole bir YBÜ'ye veya 

COVID-19 vakaları için belirlenmiş bir kliniğe nakledilmeli, burada 

özel bir COVID-19 ekibi enfekte hastalarla ilgilenmelidir. (Centers for 

Disease Control and Prevention, 2020b; Gao ve ark., 2020). Bu ekip, 

hastalığın olası yayılmasını en aza indirmek için diğer hastane içi 

yerlerde dolaşmamalı ve SARS-CoV-2 pozitif çocukların daha yüksek 

postoperatif mortalite oranına sahip olduklarını göz önünde 

bulundurarak pediatrik hastaların yakın takibi yapmalıdır (Gao ve ark., 

2020). Hastanın nakledilmesi gerekiyorsa rotanın diğer hastalardan, 

ziyaretçilerden veya personelden uzak olmasını sağlamak için hastaya 

güvenlik personelinin eşlik etmesi önerilmektedir (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2020b; Thampi ve ark., 2020). 

Ameliyattan sonra COVID-19 olduğundan şüphelenilen hastalar hemen 

belirlenen COVID-19 kliniğine veya YBÜ'ye nakledilmemeli, PCR 

sonuçları beklenirken izole bir derlenme odasında kalmalıdır.  Hasta 

ziyaretçileri yalnızca bir kişiyle sınırlamalıdır. Ziyaretçi pediatrik 

hastanın fiziksel, duygusal sağlığı ve bakımı için gerekli olduğundan 

mümkünse ebeveynleri yada birinci derecede yakını olmalıdır. Tüm 

ziyaretçiler hastaneye girmeden önce ateş ve diğer COVID-19 belirti ve 

semptomları açısından değerlendirilmelidir (Centers for Disease 

Control and Prevention, 2020b; Thampi ve ark., 2020) 

Hastaneden ayrıldıktan sonra, gereksiz maruziyeti en aza indirmek için 

postoperatif seyrin normal olması şartıyla takip tercihen video 

görüşmesi şeklinde olmalıdır. Uzman bir ekip, dikişlerin alınması ve 

yara tedavisi için hastaları evde ziyaret edebilir.  
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Medikal Tedavi Yönetimi 

Günümüzde çocuklarda ve yetişkinlerde COVID-19 enfeksiyonu için 

spesifik bir tedavi yoktur. Pediatri ve Çocuk Sağlığı Royal Koleji 

(2020b) (Royal College of Paediatrics and Child Health), çocuklarda 

akut solunum sıkıntısı sendromunun tedavisinde semptomların 

şiddetine göre tedavi önerileri yayınlamıştır (Paediatric Acute Lung 

Injury Consensus Conference Group, 2015). 

Ayrıca Çinli pediatrik bir uzman grubu, pediatrik popülasyonda 

COVID-19 enfeksiyonunun yönetimi için bir klavuz yayınladı (Shen ve 

ark., 2020). Klavuz, mevcut yayınların bir kombinasyonunu kullanarak 

çocuklarda COVID-19 enfeksiyonu için genel yönetim önerileri 

sunmaktadır (Royal College of Paediatrics and Child Health, 2020b , c; 

Shen ve ark., 2020; Zimmermann ve Curtis, 2020 ). 

Antiviral Tedavi 

Antiviral tedavi, belirtiler başlayınca hızlı bir şekilde veya klinik 

kötüleşmeden önce başlatılırsa etkili bir yöntemdir  (Royal College of 

Paediatrics and Child Health, 2020b). 

Tedavi seçenekleri, 

• Lopinavir (LPV) - Ritonavir (RTV) (Kaletra) + Ribavirin 7 gün 

boyunca, LPV/RTV 400/100 mg, 5 ml sıvı formülasyonda, (vücut 

ağırlığına göre, 1–3 ml 12 saatte) ribavirin 10 mg/kg (maks. 900 

mg) 12 saatte bir verilir. 
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• Başlangıçta klorokin ve hidroksiklorokin ile tedavi önerilmiş olsa 

da COVID-19 enfeksiyonu olan yetişkinlerde bu ilaçların klinik 

çalışmalarının ön sonuçları hiçbir etkinlik göstermediği için 

günümüzde endike değildir ( Kupferschmidt, 2020 ). 

• 10 gün süreyle Remdesivir, 5 mg/kg yükleme dozu, ardından 10 

gün boyunca günde bir kez 2,5 mg/kg 

Kortikosteroidler 

COVID-19 enfeksiyonlarının çoğunda kortikosteroidlerden 

kaçınılması gerekmesine rağmen, aşağıdaki durumlarda faydalı 

olabilirler, 

1.Akciğerlerde hızlı kötüleşme ve akut solunum sıkıntısı 

sendromunun ortaya çıkması 

2.Belirgin toksik semptomlar, ensefalit/ensefalopati ve diğer ciddi 

komplikasyonlar 

3.Septik şok 

4.Hırıltı. 

3–5 gün süreyle intravenöz metilprednizolon (1-2 mg/kg/gün) önerilir, 

ancak uzun süreli kullanım için önerilmez (Naja ve ark., 2020). 

COVID-19 ile İlişkili Pediyatrik Multisistem İnflamatuar Sendromun 

Yönetimi 

COVID-19 ile ilişkili pediyatrik multisistem inflamatuar sendromu 

düşündüren semptomları olan çocuklar, bazıları Kawasaki hastalığı ile 
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örtüşen ciddi klinik belirtilerle karakterizedir; bu nedenle tedavi 

önerilerinde ortak noktalar yer almaktadır. COVID-19 enfeksiyonu ile 

ilişkili Kawasaki benzeri hastalıktan şüphelenilen veya teşhis edilen 

çocukların değerlendirme, gözlem ve tedavi için hastaneye yatırılması 

gerekir. Kawasaki hastalığında olduğu gibi, birinci basamak tedavi 

seçeneği olarak yüksek doz intravenöz immünoglobulin, (2g/kg) 

antibiyotikler, kortikosteroidler (metilprednizolon), heparin, aspirin ve 

immünomodülasyon kullanılabilir. 

Solunum desteği 

Nazal kanül veya maske ile oksijenlenmesine rağmen solunum sıkıntısı 

devam ediyorsa; 

• Isıtılmış nemlendirilmiş yüksek akımlı nazal kanül ile non-

invaziv solunum desteği,  

• Sürekli pozitif hava yolu basıncı gibi non-invaziv ventilasyon, 

• İnvazif olmayan yüksek frekanslı ventilasyon önerilir (Shen ve 

ark., 2020). 

İyileşme yoksa, endotrakeal entübasyonlu mekanik ventilasyon son 

çare olarak benimsenmelidir. 

Hafif solunum yolu hastalığı 

Hafif bir hastalıkla başvuran pediatrik hastalar eve taburcu edilebilir. 

Aileye karantina kurallarına uymaları, ateş kontrolü için asetaminofen 

veya parasetamol kullanmaları ve semptom takibi tavsiye edilmelidir. 



84 | COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI 
 

Şiddetli solunum hastalığı 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) taşipne, siyanoz, hipoksemi, (oksijen 

satürasyonu<%90) uyuşukluk, bilinç kaybı ve konvülsiyon ile başvuran 

çocukların durumunu şiddetli solunum sıkıntısı olarak tanımlar (World 

Health Organization, 2013.) 

Akut solunum sıkıntısı sendromu 

SARS-CoV-2'ye bağlı olarak hastalığın başlangıcından sonraki 1 

haftada aşağıdaki solunum semptomlarının görülmesi Akut 

Respiratuvar Distres Sendromu (ARDS)’nu düşündürmelidir. 

• Kalp yetmezliği 

• Açıklanmayan yeni opasiteler 

• Parsiyel oksijen basıncı (PaO2)-solunan oksijen fraksiyonu 

(FiO2) oranı ≤ 300 mmHg olması 

• Non-invaziv ventilasyon sırasında SpO2/FiO2<264 olması 

• Oksijenasyon indeksinin > 4 olması 

• İnvazif mekanik ventilasyon sırasında oksijen satürasyon 

indeksinin > 5 olması 

Oksijen satürasyon indeksi, kan gazı ölçümleri olmadan pulse 

oksimetreye göre hesaplanabilir; bu nedenle zorunlu durumlarda 

ARDS'nin erken tanılanmasında kullanılabilir (Riviello ve ark. 2016; 

Cheifetz, 2017). 
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Oksijen Tedavisi ve İnvaziv Olmayan Mekanik Destek İçin Tedavi 

Önerileri 

1. COVID-19 enfeksiyonu ve hipoksemisi olan çocuklarda, oksijen 

satürasyonları (SpO2) <% 90 olduğunda düşük akımlı nazal kanül 

ile oksijenasyon sağlanmalıdır (World Health Organization, 

2016). Hipoksemi devam ederse, rezervuar torbalı bir yüz 

maskesi ile oksijen verilmelidir (Güçlü öneri). 

2. Devam eden hipoksemi durumunda Yüksek Akımlı Nazal Kanüle 

(HFNC) geçilmelidir. Progresif solunum sıkıntısı olan veya 

HFNC'nin olmadığı durumlarda, noninvaziv pozitif basınçlı 

ventilasyon (NIPPV), bubbleCPAP (bCPAP) veya iki seviyeli 

pozitif hava yolu basınçlı (BiPAP) ventilasyon önerilir (Güçlü 

öneri) 

Solunum sıkıntısı olan hastalar oksijen satürasyonları <% 90 olduğunda 

mutlaka tedavi edilmelidir (World Health Organization, 2020). HFNC 

veya NIPPV, pediyatrik hastalarda güvenli ve etkili solunum desteği 

modlarıdır ve invaziv mekanik ventilasyon ihtiyacını önlemek için 

yeterli solunum desteği sağlayabilir. Özellikle kaynakları sınırlı 

ortamlarda, CPAP gibi alternatif solunum desteği yöntemleri 

düşünülmelidir. DSÖ, COVID-19 ile enfekte olmuş hipoksemi, 

pnömoni ve/veya ARDS'li çocukların tedavisi için balonlu CPAP 

kullanımını önermektedir. Bu çalışmalar, CPAP cihazları ile tedavi 

edilen pediyatrik hastalarda daha iyi sonuçlar görüldüğünü ortaya 

koymaktadır (Chisti ve ark., 2015; Ekhaguere ve ark., 2019; Wilson ve 
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ark. 2017; Luo ve ark., 2019). Bu nedenle, mekanik ventilasyonun 

mevcut olmadığı durumlarda, CPAP yeni doğanlar ve hipoksemili 

çocuklar için kullanılabilir (Chisti ve ark., 2015). Yakın tarihli bir 

sistematik inceleme, pnömonili çocuklarda HFNC ve CPAP 

kullanımının entübasyon ve mekanik ventilasyon ihtiyacını azalttığını 

ortaya koymuştur. Çalışmada özellikle daha küçük çocukların  CPAP 

kullanımından daha fazla fayda sağladığı görülmüştür (Luo ve ark., 

2019). Tüm solunum desteği cihazlarındaki aerosolizasyon nedeniyle 

sağlık çalışanları uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır. 

COVID-19'lu Çocuk Hastalar İçin İnvazif Mekanik Ventilasyon İçin 

Tedavi Önerileri 

1. NIPPV'nin yeterli olmadığı durumlarda, invaziv mekanik 

ventilasyona geçilmelidir (Güçlü öneri). 

2. Entübasyon gerektiren COVID-19'lu çocuklarda prosedür, 

eğitimli ve yetenekli bir sağlık profesyonelleri tarafından 

yapılmalıdır (Güçlü öneri). 

3. Entübasyon gerektiren COVID-19'u olan çocuklar kaflı bir 

endotrakeal tüp ile entübe edilmelidir (Güçlü öneri). 

4. Entübasyon gerektiren COVID-19'u olan çocuklarda entübasyon 

için video laringoskopi kullanılmalıdır (Zayıf öneri). 

5. COVID-19'lu tüm çocukların entübasyonu ve ekstübasyonu için 

kişisel koruyucu ekipman giyilmelidir (Güçlü öneri). 
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6. Mekanik ventilasyon gerektiren COVID-19'u olan çocuklar için 

tidal hacimler 6 ml/kg ile sınırlandırılmalıdır (Zayıf öneri). 

7. Mekanik ventilasyon gerektiren COVID-19'u olan çocuklar için, 

pozitif ekspiratuar sonu basınç (PEEP) titrasyonu her hastaya ve 

ARDS fazına göre düzenlenmelidir (Zayıf öneri). 

8. Mekanik ventilasyon gerektiren COVID-19'u olan çocuklar için 

ARDS ve hipoksemi durumlarında yüzüstü pozisyon 

düşünülmelidir (Zayıf öneri). 

9. Mekanik ventilasyon gerektiren COVID-19'lu çocuklar için inhale 

nitrik oksit kullanımı önerilmez (Yetersiz kanıt). 

Hemofiltrasyon 

Çoklu organ yetmezliği (özellikle akut böbrek hasarı), aşırı sıvı 

yüklenmesi ve yaşamı tehdit eden su, elektrolit ve asit-baz dengesizliği 

durumlarında sürekli hemofiltrasyon düşünülmelidir. Karaciğer 

yetmezliği varlığında plazma değişimi endikedir ( Shen ve ark, 2020 ). 

Ekstrakorporeal Membran Oksijenasyonu 

Ekstrakorporeal membran oksijenasyonu; mekanik ventilasyon veya 

hemofiltrasyon etkili olmadığında ve kardiyopulmoner yetmezlik 

olduğunda düşünülmelidir ( MacLaren ve ark., 2020 ). Ekstrakorporeal 

membran oksijenasyonu aşağıdaki durumlarda endikedir ( Shen ve ark., 

2020 ) 
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• PaO2/FiO2<50 mmHg veya 6 saatten fazla oksijen indeksi> 40 

veya şiddetli solunum asidozu (pH <7.15) 

• Mekanik ventilasyon sırasında ortalama hava yolu basıncının 

artması  

• Geleneksel tedavi ile dolaşımın düzenlenememesi veya kan 

basıncını korumak için yüksek dozda vazoaktif ilaç kullanımı 

veya laktat seviyeleri sürekli yükselme. 

Hemodinamik Destek 

COVID-19'lu çocukların klinik durum; taşikardi, şok ve kalp 

yetmezliği olarak görülebilir. Taşikardi varlığı %6-%42 arasında 

değişmektedir (Lu, Zhang ve ark., 2020; de Souza ve ark., 2020). 

Yetişkin hastalardaki sonuçlar, miyokardiyal hasar olan hastalarda 

aritmi ve miyokardit olabileceğini göstermektedir. Miyokardiyal 

hasarın varlığı ve artmış kardiyak biyobelirteçler, mortalitede on kat 

artışa neden olabilmektedir (Madjid ve ark., 2020). Kardiyak hasar; 

troponin, kreatin kinaz (CK) ve izoenzim MB, elektrokardiyogram 

(EKG) ve ekokardiyografi ile tespit edilmelidir. Tanı göğüs röntgeni 

veya BT ile konmalıdır (Inciardi ve ark., 2020; Atri ve ark., 2020) 

Şok İçin Tedavi Önerileri 

1. Yoğun bakım şartları yeterli ise şokta olan çocuklarda ilk bir 

saatte 40-60mL/kg (her dozda 10-20 mL/kg) sıvı bolus 

verilmelidir (Weiss ve ark., 2020) (Zayıf öneri). 
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2. Hipotansiyonu olmayan hastalara bolus sıvı verilmemeli ve idame 

sıvıları başlatılmalıdır (Güçlü öneri). 

3. Hipotansiyonu olan hastalara resüsitasyonun ilk saatinde 40 

ml/kg'a kadar bolus (her dozda 10–20 ml/kg) sıvısı verilmelidir 

(Zayıf öneri). 

4. COVID-19 hastası ve şokta olan çocuklarda ilk sıvı resüsitasyonu 

için kolloidler yerine kristalloid solüsyonlar uygulanmalıdır. 

Özellikle, %0,9'un üzerinde salin solüsyonlarının kullanılması 

tavsiye edilmektedir (Zayıf öneri). 

5. COVID-19 hastası ve şokta olan çocuklarda yaşa uygun ortalama 

arter basıncı (MAP) hedeflenmelidir. Doğru MAP'ların kolayca 

elde edilemediği durumlarda, sistolik kan basıncı kabul edilebilir 

bir seçenektir (Güçlü öneri). 

6. COVID-19 hastası ve şokta olan çocuklarda, mümkün olduğunda 

ileri hemodinamik monitörizaston sağlanmalıdır (kardiyak indeks 

ölçümleri, sistemik vasküler direnç ve merkezi venöz oksijen 

satürasyonu). İleri hemodinamik monitörizaston yatak başındaki 

klinik değişkenlerle birlikte resüsitasyona rehberlik edebilir 

(Zayıf öneri). 

7. COVID-19 hastası ve şokta olan çocuklarda, klinik 

değerlendirmeye ek olarak, kan laktat düzeylerindeki 

değişiklikler resüsitasyona rehberlik etmeye yardımcı olabilir 

(Zayıf öneri). 
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8. COVID-19 hastası ve şokta olan çocuklarda dopamin yerine 

epinefrin veya norepinefrin uygulanmalıdır (En iyi uygulama 

önerisi). 

Kardiyopulmoner resüsitasyon (CPR) 

Asistol, nabızsız elektriksel aktivite (NEA), ventriküler fibrilasyon 

veya nabızsız ventriküler taşikardisi olan COVID-19 ile enfekte 

pediyatrik hastalarda aşağıdaki öneriler dikkate alınmalıdır. 

1. Kardiyopulmoner resüsitasyon (KPR) gerektiren COVID-19'lu 

pediyatrik hastalar için odadaki personel sayısı azaltılmalıdır (En 

iyi uygulama önerisi). 

2. Kardiyopulmoner resüsitasyon gerektiren COVID-19 pediyatrik 

hastalar için, KPR oranları ve tedaviler için standart kardiyak 

arrest yönergeleri izlenmelidir (En iyi uygulama önerisi). 

3. Entübe hastalar için öneriler, (En iyi uygulama önerisi) 

• Fraksiyonel oksijeni (FiO2) 1.0'e yükseltin. 

• Ventilatör modunu Basınç Kontrollü Ventilasyon olarak 

ayarlayın  

• Solunum hızını yetişkinler ve çocuklar için 10/dk'ya ayarlayın 

• Akciğer hacimlerini ve venöz dönüşü dengelemek için PEEP 

seviyesini ayarlayın. 
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• Spontan dolaşım geri dönerse, ventilatör ayarlarını hastanın 

klinik durumuna uygun şekilde ayarlayın. 

4. Entübe hastalar prone pozisyonunda yatırılmalıdır (En iyi 

uygulama önerisi). 

5. Yoğun bakıma kabul edilmesi gereken COVID-19'lu çocukların 

ebeveyn ve bakım verenleri bilgilendirilmelidir (En iyi uygulama 

önerisi). 

SONUÇ 

Sonuç olarak, COVID-19’un pediatrik cerrahi üzerinde büyük bir etkisi 

olmuştur. Bu çalışmada şu anda sınırlı pediyatrik COVID-19 verileri 

göz önüne alındığında özellikle ilgi çekici olabilecek mevcut pediatrik 

veriler sunulmuştur. SARS-CoV-2, yetişkin nüfus üzerinde yıkıcı bir 

etkiye sahiptir. Çocuklar, bu hastalıktan etkilenenlerin küçük bir 

bölümünü oluşturmaktadır fakat çocuklarda COVID-19'un tanısal 

zorlukları bulaş risk artırmaktadır. COVID-19 tanılı pediatrik hastaların 

yönetiminde cerrahi topluluklar, pediatrik cerrahi birimlerin sürekli 

çalışmasını sağlamak ve bu ortamda bulaşmayı en aza indirmek için 

kılavuzlar oluşturmuştur. Tüm vakalar ayrı ayrı değerlendirilmeli ve 

önceden belirlenmiş protokollere göre yönetilmelidir. Tedaviyi 

geciktirme ile ilişkili risklere göre vakaları seçmeli, acil veya acil değil 

olarak sınıflandırılmalıdır. Cerrahi ekipler güvenliği en üst düzeye 

çıkaracak şekilde düzenlenmeli ve hastane altyapısı COVID-19 

hastalarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenmelidir. 
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COVID-19 pandemisi sürecinde önerilen kılavuzların uygulanması, 

pediatrik hastalarda morbidite ve mortalitenin azaltılmasına yardımcı 

olacağı düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

COVID-19 hastalığı, SARS-CoV-2 (şiddetli akut solunum sendromu 

koronavirüsü 2)'nin meydana getirdiği bulaşıcı bir hastalıktır. COVID- 

19 vakalarına ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubey eyaletine bağlı 

Vuhan şehrinde 12 Aralık 2019’da karşılaşıldı. Bu tarihten sonra 

COVID-19 küresel bir salgın haline gelerek dünyaya yayıldı. Dünya 

Sağlık Örgütü, 11 Mart'ta COVID-19’u pandemi ilan etti. Bu tarihten 

yana hastalık yayılmaya devam etmektedir (Singhal, 2020). 

COVID-19 salgınının ilk duyurulduğu zamanlarda bu hastalığın çocuk-

larda semptomsuz veya hafif semptomlar şeklinde seyrettiği bilinmek-

teydi. Ancak Nisan 2020’de Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Hizmetinden 

ve ardından İtalya’dan bildirilen Akut COVID- 19 hastalığı sonrası 

meydana gelen ve 21 yaş altında görülen Kawasaki hastalığına ya da 

toksik şok sendromu tablosuna benzeyen ciddi bir durum ortaya çıktığı 

saptandı (Rowley, 2020). Çocuklarda görülen bu durumun şiddetli ka-

rın ağrısı, ateş, mukokutanöz hastalık (döküntü, konjunktivit, oral lez-

yonlar, ekstremitelerde ödem, koroner arter genişlemesi ve gastrointes-

tinal belirtilerle karakterize olduğu görüldü. Çeşitli ülkelerde benzer va-

kalara rastlanması sonucunda “Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi 

(CDC)” tarafından bu durum “Çocukluk Çağının Multisistemik İnfla-

matuar Sendromu” "(Multisystem İnflammatory Syndrome in Child-

hood (MIS-C)” olarak isimlendirildi. COVID-19 vakalarının en fazla 

görüldüğü dönem ile MIS-C vaka sayısının en fazla görüldüğü dönem-

ler arasında birkaç haftalık bir gecikme olduğu saptandı. Bu durum 
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COVID-19’a ilişkin bir komplikasyon olarak kabul edildi (Periyaka-

ruppan ve ark., 2020; Başar, 2021; www.cdc.gov). 

1. EPİDEMİYOLOJİ 

COVID-19 vakalarının insidansı 100.000’de 322 iken eş zamanlı olarak 

MIS-C vakalarının insidansı da 100.000’de 2 olarak bildirilmektedir 

(Dufort ve ark., 2020). Avrupa ve Amerika’dan birçok MIS-C vakaları 

bildirilmiştir, Japonya ve Çin’de ise MIS-C vakası bildirilmemiştir 

(Rowley 2020). Türkiye’de ise MIS-C vakaları 2020’nin Temmuz ayın-

dan itibaren görülmektedir.  

Vakaların %30-40’ının “İspanyol”, %25-40’ının “siyahi”, %15-25’inin 

“beyaz”, %3-28’inin “Asya” kökenli çocuklar olduğu belirtilmektedir. 

MIS-C tanılı hastalarda ortalama tanı yaşı ise 8-11’dir (Davies ve ark., 

2020; Elias, ve ark., 2020).  

2. PATOFİZYOLOJİ 

MIS-C’ye dair birçok ipucu “viral aracılı bir klinik tablo olmadığını” 

“SARS-CoV-2'ye karşı gecikmiş, düzensiz bir bağışıklık yanıt” olma 

ihtimalinin yüksek olduğunu göstermektedir. Vakaların yaklaşık hepsi-

nin öyküsünde 2-4 hafta öncesinde geçirilmiş bir COVID-19 hastalığı 

veya temas durumu bulunmaktadır. Ayrıca bu çocukların SARS-CoV-

2’ye karşı antikorları pozitiftir (Başar, 2021).  

MIS-C çeşitli organ sistemlerini ve koroner arterleri etkileyen doku ha-

sarı ile karakterize edilir ve doğuştan gelen immün hücrelerin potansi-

yel ekstravazasyonu, T hücrelerinin aktivasyonu ve otoantikorlar ile 

http://www.cdc.gov/
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ilişkilidir. SARS-CoV-2 enfeksiyonuna interferon (IFN) yanıtının za-

manlaması; viral yük ve konakçı yanıtındaki genetik farklılıklara göre 

değişebilir. Viral yük düşük olduğunda, IFN tepkileri devreye girer ve 

viral klirense katkıda bulunur, bu da hafif enfeksiyonla sonuçlanır. Vi-

ral yük yüksek olduğunda ve / veya genetik faktörler antiviral yanıtları 

yavaşlattığında, virüs replikasyonu IFN yanıtını geciktirebilir ve adaptif 

yanıtlar virüsü temizlemeden sitokin fırtınası ortaya çıkabilir. Bu da ço-

cuklarda multisistem enflamatuar sendrom (MIS-C) dahil olmak üzere 

ciddi hastalığa neden olmaktadır (Rowley, 2020; Brodsky ve ark. 2021; 

Dolinger ve ark., 2020).  

MIS-C’nin patogenezi erken faz, pulmoner faz ve geç dönem olarak 3 

aşamada ele alınmaktadır. SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile karşılaşıldığı 

ilk dönem erken faz olarak isimlendirilen faz 1 aşamasıdır. Çoğunlukla 

asemptomatik veya hafif semptomatik olarak görülmektedir. Pulmoner 

faz (faz II) yetişkinlerde şiddetlidir, ancak çocuklarda hafiftir veya bir-

çok çocukta görülmemektedir. Faz 1’de yaşanan enfeksiyon; makrofaj 

aktivasyonunu gerçekleştirir ve ardından T yardımcı hücrelerin uyarıl-

masına neden olur.  Bu da sitokin salınımına, makrofaj, nötrofil ve mo-

nositlein, uyarılmasına neden olur. B hücresi ve plazma hücresi akti-

vasyonu ile birlikte üretilen antikorlar ile birlikte hiperimmün tepkiye 

yol açarak faz 3 aşamasının gerçekleşmesine neden olur. Faz 3 aşama-

sında da MIS-C’ye özgü klinik bulgular ortaya çıkmaktadır (Şekil 1) 

(Nakra ve ark., 2020). 
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Şekil 1. MIS-C Patofizyolojisi 

 

MIS-C’nin patofizyolojisi incelendiğinde “kawasaki hastalığı” ve “akut 

COVID-19 kardiyovasküler sendromu” ile ortak noktaları olduğu gö-

rülmektedir. Ancak MIS-C, kawasaki ve COVID-19 ile karşılaştırıldı-

ğında benzersizdir. En önemli farklılıklarında biri ise akut COVID-19 

kardiyovasküler sendromun yetişkinlerde, kawasaki 6 ay-5 yaş ara-

sında, MIS-C ise daha büyük çocuk ve adölesanlarda yaygın olarak gö-

rülmektedir. Bu üç hastalığın ortak yanları ve farklı noktaları Şekil 2’de 

belirtilmiştir (Most vd., 2021; Ebina-Shibuya ve ark., 2020; ShubhiKa-

ushik ve ark., 2020). Şekil 2’ye bakıldığında MIS-C’nin kawasaki ve 

akut COVID-19’dan farklı olduğu görülmektedir. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347620307472?casa_token=yBObyui9m4YAAAAA:IsAZeI5K0coOIwC5O-WH_OS71HNa0iJMmpKNcA6vBA2zUtjJ3BoyKlSQC_lIi_SNCAhw3hAFnA#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022347620307472?casa_token=yBObyui9m4YAAAAA:IsAZeI5K0coOIwC5O-WH_OS71HNa0iJMmpKNcA6vBA2zUtjJ3BoyKlSQC_lIi_SNCAhw3hAFnA#!
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Şekil 2. MIS-C, Kawasaki ve COVID-19 Ortak Yanları  
ve Farklılıkları 

 

3. BELİRTİ VE BULGULAR 

MIS-C gelişen çocukların tamamında 38 derecenin üzerinde ısrarcı ateş 

görülmektedir.  Feldstein ve arkadaşlarının yaptığı araştırmada ateş sü-

resinin hastaların %78’inde 5 günden daha fazla olduğu belirtilmiştir 

(Feldstein ve ark., 2020).  

 

Bulguların sistemsel olarak görülme sıklığına bakıldığında ise gastro-

intestinal % 92, kardiyovasküler % 8, hematolojik % 76, mukokütanöz 
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% 74, solunum % 70, kas-iskelet % 23, renal % 8 ve nörolojik sistem 

bulguları ise % 6 oranında görülmektedir. Şekil 3’e bakıldığında MIS-

C’nin birçok sistemi etkilediği görülmektedir. (www.seattlechild-

rens.org). Sistemik bulgular arasında ateş, miyalji, lenfadenopati ve şok 

görülürken; gastrointestinal sisteme ilişkin; karın ağrısı, kusma ve ishal; 

solunum sistemine ilişkin; öksürük, dispne ve hipoksi; nörolojik sis-

teme ilişkin; baş ağrısı, letarji, konfüzyon, boyun tutulması ve görmede 

deşişiklikler; renal sisteme ilişkin akut böbrek hasarı; kas iskelet siste-

mine ilişkin; el ve ayaklarda şişme ve ödem, kardiyovasküler sisteme 

ilişkin; miyokardial disfonksiyon; mukokutanöz bulgulara ilişkin kıza-

rıklık, deri döküntüleri, konjontivit, dudak kızarıklığı ve şişliği görül-

mektedir. 

 

Şekil 3. MIS-C bulguları 

http://www.seattlechildrens.org/
http://www.seattlechildrens.org/
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4. TANI 

MIS-C tanısı konulurken Şekil 4’ de belirtilen diyagram izlenmelidir. 

Öncelikle çocuklarda 38°C üzerinde ateşin olmasına ek olarak SARS-

COV-2 ile epidemiyolojik bağlantısı aranmalı ve Şekil 3’de belirtilmiş 

olan bulgulardan en az ikisinin varlığı saptanmalıdır. Eğer bu belirtiler-

den başka belirti ve bulgu yok ise MIS-C’nin klinik özellikleri ile 

önemli ölçüde benzeyen kawasaki, akut COVİD-19, viral sepsis, toksik 

şok sendrom, bakteriyel sepsis, makrofaj aktivasyon sendromu gibi eti-

yolojiler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmalıdır. An-

cak değerlendirme yapılırken tüm bu etiyolojiler ekarte edildiyse çocuk 

MIS-C açısından inceleme altına alınmalıdır. Çocuğun şok yaşayıp ya-

şamadığı da belirlenmelidir. Eğer çocukta şok yoksa kademeli değer-

lendirmeye başlanılmalıdır. İlk değerlendirmede tam kan sayımı, EÇH, 

CRP, SARS-CoV-2 PCR ve sereloji bakılmalıdır. Yapılan bu ilk değer-

lendirmede eğer CRP>5 g/L ya da EÇH> 40 mm/saat ise ek olarak 

150.000/μl altında trombosit,  nötrofili, lenfopeni, hiponatremi (<135 

mmol/L) ve hipoalbüminemi bulgularından en az biri de varsa ikinci 

adım değerlendirmeye geçilmelidir.  İkinci adım değerlendirme ise 

BNP, prokalsitonin, troponin, ferritin, tprotrombinzamanı, fibrinojen, 

aktive parsiyel tromboplastin zamanı, D-dimer, LDH, sitokin paneli, 

trigliserid, göğüs röntgeni, göğüs BT, kalp MR, elektrokardiyografi ve 

ekokardiyografik değerlendirmeyi içermektedir. Sol ventrikül sistolik 

disfonksiyonu, perikardial efüzyon ve mitral kapak yetersizliği ve ko-

roner arter dilatasyonu veya anevrizması açısından ekokardiyografi in-

celemesi mutlaka her hastada yapılmalıdır (Başar, 2021; Henderson ve 
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ark., 2020; Cattalini ve ark., 2021; www.seattlechildrens; Kest ve ark., 

2020). 
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Şekil 4. MIS-C tanı aşaması
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5. TEDAVİ  
 

MIS-C'li hastalar için geniş bir farmakolojik tedavi yelpazesi kullanıl-

mış ve önerilmiştir. Her çocuğun farklı bir klinik seyrine sahip olacağı 

dikkate alınarak her vakaya özgü olarak tedavi uygulanmalıdır (Hen-

derson ve ark., 2020). Ancak yaşamı tehdit edici bir duruma sahip ol-

mayan ve MIS-C’den şüphenilen durumlarda tedaviye başlanmadan 

önce kesin olarak MIS-C tanısının konulabilmesi için kapsamlı değer-

lendirmenin yapılması gerekir. Literatürde hafif bulgulara sahip vaka-

ların tedavisine ilişkin kesin bir kanıt mevcut değildir. Yapılan araştır-

malarda hafif vakaya sahip olguların destek tedavisi ile iyileştiği bildi-

rilmektedir  (Başar, 2021). Ancak hastalar hastanede gözlem altında tu-

tularak “BNP” ve “troponin yüksekliği”, “inflamasyon belirteçlerinde 

progresif yükselme” açısından izlenmelidir. D-dimer ve kardiyak belir-

teçlerinde yükseklik olan vakalarda ileri aşamalarda miyokardiyal dis-

fonksiyonlar, kardiyal ileti bozuklukları ve koroner arter tutulumu risk-

leri yaşanabileceğinden dolayı “immünomodülatör tedaviye” başlan-

malıdır (Şekil 5). Bu doğrultuda ilk adım tedavide intravenöz immü-

noglobulin (IVIG) 2 gr/kg tek doz uygulanmalıdır. Refrakter (inatçı) 

hastalık, kalıcı ateş ve / veya devam eden ve önemli son organ tutulumu 

olarak tanımlanır. Eğer refrakter hastalık var ise yoğunlaştırılmış tedavi 

aşamasına geçilmelidir. Metilprednizolon 1-2 mg / kg / gün şeklinde 

verilmelidir. Ayrıca yüksek doz Anakinraya (IL-1 reseptör antagonisti) 

da tedavide yer verilmelidir (Henderson ve ark., 2020). 
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Çocuk şokta veya yaşamını tehdit eden belirtileri varsa kesin tanının 

konulması beklenilmeden “immünomodülatör tedavi”ye başlanılmalı-

dır. İlk adım tedavide IVIG yer almaktadır.  IVIG dozu ideal vücut ağır-

lığına göre 2g/ kg'dır. Hastanın ciddi bir kardiyak tutulumu varsa IVIG 

1 gr/kg/gün olacak şekilde iki güne bölünmüş dozda verilebilir. Eğer 

hastanın kardiyak fonksiyonları kötü ise yüklenme belirtileri açısından 

yakın takip yapılmalıdır. Gerektiğinde hastaya furosemid verilmelidir. 

Yüklenme bulgusu olan hastalara 2. Doz IVIG hacim yükünü daha da 

artıracağı için verilmemelidir. IVIG ile tedaviye rağmen kalıcı ateş ve 

yükselen inflamatuar belirteçler (örneğin, C-reaktif protein, D-dimer, 

ferritin) varsa bu bulgular, IVIG tedavisine yanıt vermeyen makrofaj 

aktivasyon sendromu (MAS) veya sitokin salınım sendromunu (CRS; 

sitokin fırtınası olarak da adlandırılır) akla getirebilir (Son ve ark., 

2020). İlk adım tedavide ek olarak 1-2 gr/kg/gün metilprednizolon ve-

rilmelidir. Hasta IVIG ve ardından düşük doz metilprednizolon tedavi-

sine yanıt vermiyorsa yoğunlaştırılmış tedavi aşamasına geçilerek 30 

mg/kg/gün olacak şekilde yüksek doz “pulse metilprednizolon” tedavisi 

ayrıca subkütan ya da intravenöz yolla >4 mg/kg/gün olacak şekilde 

anakinra verilmelidir (Henderson ve ark., 2020). Hasta klinik olarak iyi-

leştikten sonra taburculuk sırasında eşdeğer bir oral prednizolon veya 

prednizon dozuna geçirilebilir ve ardından üç ila dört hafta boyunca te-

davi kademeli olarak azaltılmalıdır (Son ve ark., 2020).  

Aktif şekilde kanaması olmayan veya trombosit sayısı 80 000/µL üze-

rinde olan MIS-C vakalarına “3-5 mg/kg” olacak şekilde düşük doz as-

pirin tedavisi de önerilmektedir. Çocuk tanı aldıktan bir ay sonrasında 

koroner arterleri normal ise aspirin tedavisine son verilmelidir. Eğer 
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hastalarda “tromboz” geliştiyse veya “ejeksiyon fraksiyonu” %35’in al-

tında ise taburcu olduktan sonra iki hafta kadar enoksaparin verilmeli-

dir. MIS-C'nin yönetiminde SARS-CoV-2 antiviral tedavilerinin (örn. 

Remdesivir) rolü belirsizdir. Çoğu hasta, SARS-CoV-2 için polimeraz 

zincir reaksiyonu (PCR) negatiftir ve MIS-C muhtemelen aktif enfek-

siyondan ziyade enfeksiyon sonrası bir komplikasyonu temsil eder. Bu-

nunla birlikte, bazı çocukların PCR testi pozitiftir ve aktif enfeksiyona 

sahip olabilir. Bu nedenle, antiviral terapi, hastaların hepsinde olmasa 

da bazılarında hastalık sürecini etkileme potansiyeline sahip olabilir. 

Antiviral ajanların kullanımı genellikle, aktif enfeksiyon kanıtı olan 

şiddetli MIS-C belirtileri olan çocuklarla sınırlıdır. (Son ve ark., 2020; 

Başar, 2021). 
 

6. HEMŞİRELİK YAKLAŞIMI 

 

Covid-19 ve sonrasında gelişen MIS-C vakalarında tedavi ve bakım sü-

recinde multidisipliner yaklaşım sergilenmelidir. Bu süreçte hemşirele-

rin öncelikli hedefi çocukları Covid- 19’dan korumak, hastalık duru-

munda da tedavi edici ve psikososyal bakım sağlamaktır (Çelebi, 2020; 

Özdemir ve Pala, 2020). Koruyucu önlemler çerçevesinde, çocuğun ve 

ailenin kalabalık ortamlardan uzak durma, izolasyon tedbirleri ve has-

talık semptomları hakkında bilgilendirilmesi oldukça önemlidir (Özde-

mir ve Pala, 2020). MIS-C akut enfeksiyon kaynaklı olabileceği gibi, 

ateşli / enflamatuar semptomların başlamasından önceki haftalarda bi-

linen veya şüphelenilen COVİD-19 virüsünün post enfeksiyöz kompli-

kasyonu olarak da gelişebilir (Son ve Friedman, 2021; Godfred-Cato ve 
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erk. 2020; Feldstein ve ark. 2021). Bu nedenle ailede ve ya sosyal çev-

rede yakın zamanda Covid- 19 vakası olması durumunda çocuklar ya-

kın takibe alınmalı, vücut ısısı ve klinik bulguları yakın izlenerek şüp-

heli durumda hemen referans sağlık kurumlarına müracaat edilmelidir 

(Özdemir ve Pala, 2020). 

 

 
 

Şekil 5. MIS-C Tedavi 

 

Tedavi…
MIS-C tanısı ile hastanede yatan 

çocuk 

İlk adım tedavi 
1)IVIG 2 g/kg 

2) metilprednizolon 

 IV 1-2 mg/kg/gün 

İlk adım tedavi 

1) IVIG 2 g/kg 

Çocukta şok veya 
organları tehdit eden bir 

hastalık var mı? 

Refrakter Hastalık? Refrakter Hastalık? 

1) Metilprednizolon IV 

10-30 mg/kg/gün 

2) Yüksek doz Anakinra 

1) Metilprednizolon IV 1-2 

mg(kg/gün 

2) Yüksek doz Anakinra 

Evet 

Evet 

Hayır 

Evet 
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Hafif semptomlu MIS-C vakalarında yakın klinik takip koşulu ile ayak-

tan tedavi tercih edilmektedir.  Bu durumda aileye evde tedavi süreci, 

semptomlar ve sağlık kurumuna başvurulacak durumlar anlatılmalıdıri 

Orta veya şiddetli MIS-C belirti ve semptomları olan ve komplikasyon 

riski taşıyan çocuklar hastaneye yatırılarak takip edilmelidir (Hender-

son ve ark. 2020). Çocuğun kliniğe mi yoksa yoğun bakıma mı yatırı-

lacağına hemodinamik dengesizlik, ciddi solunum yetmezliği veya ya-

şamı tehdit eden komplikasyonların durumuna göre karar verilir (Son 

ve Friedman, 2021). Bu süreçte aile bütünlüğünü bozmayan ve aileyi 

kararlara dahil eden aile merkezli hemşirelik bakımı uygulanmalıdır 

(Deitrick ve ark. 2020). Gerekli tedbirler ışığında aile ve çocuğun bir 

arada olması sağlanmalıdır. Tedavi sürecinde medikal tedavinin yanı 

sıra destekleyici bakımın da önemi unutulmamalıdır. Hemşireler ve di-

ğer sağlık profesyonelleri her fırsatta toplumu MIS-C semptomları hak-

kında bilgilendirilmelidir. Her an her çocuğun bir yerlerde COVİD-19 

virüsüne maruz kalabileceği, hastalığı semptomsuz geçirmiş olabile-

ceği ve bu durumlara sekonder gelişebilecek bir MIS-C süreci yaşıyor 

olabileceği göz ardı edilmeden çocuklar dikkatlice takip edilmelidir. 

Unutulmamalıdır ki ne kadar erken tanı konulur ise tedavide başarı da 

o oranda artacaktır. 
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GİRİŞ 

SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 hastalığı, 31 Aralık 2019 

tarihinde Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkmıştır (Tang ve ark., 

2020; Huckins ve ark., 2020). 11 Mart 2020’de Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından “pandemi” olarak ilan edilmiştir (WHO, 2020).  

DSÖ’nün (2021) yayınladığı rapora göre, 144 milyon COVID-19 

vakası olduğunu ve yaklaşık 3.06 milyon kişinin ise hayatını 

kaybettiği bildirilmektedir (WHO, 2021). Bu raporda Türkiye’de 

37.329 kişinin COVID-19 kaynaklı hayatını kaybettiği belirtilmiştir 

(WHO, 2021a). Türkiye’de Sağlık Bakanlığı (2021) verilerine göre, 

ilk vaka 11 Mart 2020 tarihinde ortaya çıkmış olup günümüze kadar 

4.550.820 COVID-19 vakası olduğunu ve COVID-19 kaynaklı 

37.672 kişinin öldüğü bildirmiştir (T.C. Sağlık Başkanlığı, 2021).  

COVID-19 ’un yayılımının önlenmesi amacıyla hemen hemen her 

ülkede önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden biri de 

eğitim öğretim kurumlarının uzaktan eğitime geçişidir (Di Giuseppe 

ve ark., 2020). Tüm eğitim düzeylerinde bir kısıtlama söz konusu 

olduğundan okul öncesi sınıf, özel eğitim kurumları ve kreşlerde de 

verilen hizmet durdurulmuştur.  Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve 

Kültür Örgütü (UNESCO) İstatistik Enstitüsü’ne göre COVID-19 

sürecinde alınan önlemlerden biri olarak, 188’den fazla ülke eğitim 

kurumlarını her düzeyde kapatmıştır (WHO, 2020a). Bu sebepten 

dolayı dünya genelinde yaklaşık 1,5 milyon çocuk okula 

gidememektedir (Cluver ve ark., 2020).  
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Okul akademik başarısının sağlık durumu ve riskli davranışları 

etkileyen en önemli değişkenlerden biri olduğu bilinmektedir 

(Ulutaşdemir, Tanrıverdi ve Yumurtaoğlu, 2016). Pandemi sürecinde 

alınan önlemlerden biri olan sosyal izolasyon, çocukların okula 

gidememelerine ve arkadaşları ile sosyal etkileşimlerinin 

kısıtlanmasına neden olmuştur. Bu durum çocukların fiziksel ve ruhsal 

sağlığı açısından risk oluşturmaktadır (Di Giuseppe ve ark., 2020). Bu 

nedenle çocukların ruh sağlığını korumak amacıyla belirli günlerde 

dışarı çıkmaları için uygun bir saat aralığı belirlenmiştir (Lewnard ve 

Lo, 2020; TÜBA, 2020; Lawson, Piel ve Simon, 2020). 

COVID-19 pandemisinde hükümetlerin kısa vadeli politika 

stratejileri; çocukların daha uzun süre evde kalmalarına, aile içinde 

ekonomik sıkıntıların yaşanmasına, sosyal alanlarının kısıtlanmasına, 

ev ortamındaki kişisel alan eksikliğine, sosyal izolasyona, eğitimden 

mahrum kalmalarına, çocukların okula gidememelerine ve arkadaşları 

ile sosyal etkileşimlerinin kısıtlanmasına neden olmaktadır (Tang ve 

ark., 2020; Huckins ve ark., 2020; Lu ve ark., 2020, Chew ve ark., 

2020; Aslan, 2020; Bozkurt, Zeybek  ve Aşkın, 2020). Bu doğrultuda 

COVID-19 pandemisine yönelik yapılan bu girişimler çocukların 

yaşam tarzlarında değişimler meydana getirmiştir. COVID-19 

enfeksiyonundan korunmak için alınan çeşitli önlemlerin sekonder 

sağlık problemlerine yol açtığı, özellikle savunmasız popülasyonları 

etkilediği bilinmektedir (Kovler ve ark., 2020).  

 

Bu savunmasız gruplardan biri de özel gereksinimi olan bireylerdir. 

Hassas gruplar salgının meydana getirdiği etkilerini ağır bir şekilde 
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yaşamakta ve daha fazla problemle karşılaşmaktadır (Boran ve 

Ulutaşdemir, 2020). Özel gereksinimi olan bireyler, COVID-19 

hastalığından orantısız bir şekilde etkilenmektedir. 60 yaş ve üstü 

yaşlıların tahminen %46’sı özel gereksinimi olan bireydir (UNDESA, 

2021). DSÖ’ye göre dünyada her beş kadından biri hayatında özel 

gereksinime ihtiyaç duyarken, her on çocuktan biri özel gereksinimi 

olan bir çocuktur WHO, 2011; UNICEF, 2013; UNDESA, 2021). 

Özellikle savunmasız gruplardan birini oluşturan özel gereksinimi 

olan çocuklar, COVID-19’un yayılımının önlenmesi amacıyla 

önlemler kapsamında uzaktan eğitime geçiş, sosyal izolasyon ve 

kısıtlamalardan oldukça etkilenmektedir (Çalışkan, 2020). Bu 

olağanüstü süreçten etkilenen özel gereksinimi olan çocuklar yeterli 

beceri ve deneyime sahip olmadıkları için ihtiyaçlarının 

karşılanmasında ebeveynlere bağımlıdırlar (Schonfeld ve Demaria, 

2015). Bu kriz sonrası çocukların suç işlemeye eğilimli olabileceği de 

düşünülmektedir. Çopur ve arkadaşları (2015) yapmış oldukları 

çalışmada çocuk suçluluğunu, 18 yaşını doldurmamış bireylerin 

herhangi bir nedenle suça karışması olarak tanımlanmaktadır. Kötü 

eğitim, yetersiz aile eğitimi, maddi sıkıntılar veya farklı nedenlerin 

çocuk ve gençlerin ağır suçlar işlemesine sebep olabilmektedir 

(Çopur, Ulutaşdemir ve Balsak, 2015). Salgın sonrası eğitimin daha da 

fazla kötüye gittiği görülmektedir. Salgının olumsuz etkilerinden 

özellikle hassas grupların daha çok etkilendiğini ve salgının 

eğitimdeki eşitsizlikleri artırdığını söylemek mümkündür (Boran ve 

Ulutaşdemir, 2020). Bu bölümde COVID-19 süreci ve özel 

gereksinimi olan çocuklar ele alınmıştır. 
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1. COVID-19 VE ÖZEL GEREKSİNİMİ OLAN ÇOCUK  

Özel gereksinimi olan çocuk, öğrenme kabiliyeti ve fiziksel özellikleri 

normalin altında veya üstünde olan çocuklardır (Akçamete, 2010; 

İlgar, 2017). Bu çocuklar, süreğen, fiziksel, gelişimsel, davranışsal 

veya duygusal durumlarda yüksek risk altında olan ve sağlık ile ilgili 

hizmetlere gereksinim duyar (McPherson, Arango ve Fox, 1998). 

Ülkemizde özel gereksinimi olan çocukların sınıflandırılması 

“zihinsel yetersizliği olan çocuk (hafif-orta-ağır-çok ağır)”, “işitme 

yetersizliği olan çocuk”, “görme yetersizliği olan çocuk”, “ortopedik 

yetersizliği olan çocuk”, “sinir sisteminin zedelenmesi yetersizliği 

olan çocuk”, “dil ve konuşma güçlüğü olan çocuk”, “özel öğrenme 

güçlüğü olan çocuk”, “birden fazla alanda yetersizliği olan çocuk”, 

“duygusal, davranışsal ve uyum güçlüğü olan çocuk”, “süreğen 

hastalığı olan çocuk”, “otizmli çocuk”, “dikkat eksikliği ve 

hiperaktivite bozukluğu olan çocuk”, “üstün veya özel yetenekli olan 

çocuk” olarak yapılmaktadır (Sucuoğlu, 2002; Doğru ve ark., 2013; 

Rotatori ve ark., 2014; Özel Eğitim Hizmetler Yönetmeliği, 2018).  

Özel gereksinimi olan çocuklar; sosyal mesafeyi sürdürme, hastalık 

hakkında yetersiz bilgi veya bilgiye erişmede güçlük, su, sanitasyon 

ve hijyen sağlanmasında çeşitli nedenlerle engellerle 

karşılaşmaktadırlar (Kuper ve Heydt, 2018; Mactaggart ve ark., 2018; 

WHO, 2020b).  Bu çocuklar, önlemleri uygulama konusunda sınırlı 

yetenekleri, sık hastane ziyaretleri ve eşlik eden hastalıkların daha 

yüksek olması nedeniyle SARS-CoV-2 enfeksiyonuna daha yatkındır 

(Courtenay ve Perera, 2020). Bu nedenle özel gereksinimi olan 
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çocuklara COVID-19 bulaşma riski oldukça yüksektir. Bakıcıya 

sürekli ihtiyaç duymaları, yalnızca bu çocuklar için daha büyük bir 

enfeksiyon riski oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda bu çocukların 

enfekte olduklarında evde karantinaya alınmaları veya hastaneye 

yatırılmaları gerektiğinde de bir zorluk oluşturur (UNICEF, 2020).  

1.1 Özel Gereksinimi Olan Çocuk ve Uzaktan Eğitim 

Özel eğitim, özel gereksinimi olan çocukların bireysel ve eğitimsel 

ihtiyaçlarını karşılamak için profesyonel olarak yetiştirilmiş personeli 

tarafından, bireysel olarak planlanmış öğretim programları ile 

çocukların bireysel ve gelişimsel özelliklerine uygun ortamlarda 

tasarlanmış bir eğitim hizmetidir. Bu eğitim hizmeti özel gereksinimi 

olan çocukların, “eğitim ihtiyaçlarını, bireysel gelişimlerini en iyi 

şekilde, kabiliyetleri doğrultusunda kapasitelerini en üst düzeyde 

kullanmaları, meslek hayatına ve toplumsal yaşama hazırlanmalarını” 

sağlamak amacıyla verilmektedir (Sucuoğlu, 2002). Özel eğitim 

çocuklar için, kişileştirilmiş eğitim programlarının, bireyselleştirilerek 

uygulanması esastır (Ulutaşdemir, 2007b). Bu etkileşim kaynakları ise 

yardım edebilmek için ihtiyaç duyulan bilgiyi toplamak, bilgi vermek, 

çocuğun ihtiyaçlarıyla alakalı duygu ve düşünceleri ortaya çıkarmak, 

duygu ve düşüncelerin ifade edilmesini sağlamak, danışmanlık 

yapmak, teşvik etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmaktır 

(Ulutaşdemir, 2007a). Bu kaynaklar uzaktan eğitimde sağlanması 

güçleştiği için eğitimde güçleşmektedir. Ancak COVID-19 sürecinde 

alınan önemler kapsamında özel gereksinimi olan çocukların özel 

eğitim olanakları kısıtlanmaktadır (Çetin ve Ercan, 2021). Özel 
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gereksinimi olan çocukların bu süreçte yaşadığı kısıtlamalar öğrenme 

sürecinde kesintiler yaşamalarına neden olmakta ve onları eğitimi 

bırakma riskiyle karşı karşıya getirmektedir (United Nations, 2020; 

Çetin ve Ercan, 2021). Karahan ve arkadaşlarının (2021) yaptıkları 

çalışmada özel gereksinimi olan çocuğa sahip annelerin; COVID-19 

sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle ailelerin eğitim alanlarında 

sorunlar yaşadığını, eğitim uygulamalarının yetersiz olduğunu ve 

çocuklarına bu süreçte yeterli destek sağlanmadığını belirtmiştirler. 

Bu süreçte anneler özel gereksinimi olan çocukların uzaktan eğitim 

sürecinin daha verimli ve etkili geçirilmesi için yasal düzenlemeler 

yapılması gerektiğini ifade etmiştirler (Karahan ve ark., 2021).  Ayrıca 

bu süreçte anneler özel gereksinimi olan çocuklara yönelik gönüllü 

kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim süreci ile ilgili eğitim videoları 

ve kamu spotlarının anne ve çocuklar için daha fazla bilgilendirici, 

destekleyici olduğunu ve bu süreci kolaylaştırdığını belirtmiştirler 

(Karahan ve ark., 2021). Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım 

Fonu’na (UNICEF) bağlı Gürcistan hükümetinde COVID-19 

sürecinde özel gereksinimi olan çocukların ihtiyaçlarını karşılamasına 

ve ebeveynlerine yardım etmeye yönelik özel bir televizyon programı 

ve Facebook tabanlı bir platform uygulamaya başlamıştırlar 

(UNICEF, 2020a). 

Yapılan başka bir çalışmada COVID-19 sürecinde özel gereksinimi 

olan çocukların günlük yaşamlarında büyük değişimler olduğu, 

uzaktan eğitim sürecinde oldukça zorlandığı belirtilmiştir. Ayrıca bu 

süreçte uzaktan eğitime yönelik cihazlar ve internete erişimde ve bu 
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cihazların kullanımına yönelik sorunlarla karşılaşıldığı ifade edilmiştir 

(Jeste ve ark., 2020). Uzunçayır ve İlhan (2021) yaptıkları çalışmada 

ebeveynlere göre pandemi sürecinde çocuklarına verilen uzaktan 

eğitimin yetersiz olduğunu belirmiştirler (Uzunçayır ve İlhan, 2020). 

Ülkemizde COVID-19 sürecinde çocuklar ve ailelere uzaktan eğitim 

sürecinde destek olmak için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 

“Özelim Eğitimdeyim” mobil uygulaması oluşturulmuştur. 25 Nisan 

2020 tarihinde özel gereksinimi olan çocuklar, aileler ve öğretmenler 

tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde hazırlanan bu 

uygulama Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından 

diğer ülkelere örnek uygulama olarak tanıtılmıştır. Diğer ülkeler bu 

uygulamayı örnek alarak kendi ülkelerine uygun bir şekilde yapmaya 

başlamışlardır (MEB, 2020). Özel gereksinimi olan çocuklar ile 

yapılan bir çalışmada  “Özelim Eğitimdeyim” uygulaması ile ilgili 

ebeveynler uygulamanın her özel gereksinimi olan çocuğa uygun 

olmadığını belirtmiştirler. Ebeveynler “Özelim Eğitimdeyim” 

uygulamasında yer alan uygulamaların kendi çocukları için basit 

olduğunu ve bu uygulamanın her çocuğun gelişimsel seviyesine uygun 

yapılmadığını ifade etmiştirler. Ayrıca bu süreçte ebeveynler uzaktan 

eğitime yönelik desteğe ihtiyacı olduğunu bildirmiştirler (Uzunçayır 

ve İlhan, 2020). Karahan ve arkadaşlarının (2021) yaptıkları çalışmada 

COVID-19 sürecinde özel gereksinimi olan çocukların okula 

gidememeleri ve arkadaşlarından ayrı kalmalarına bağlı problem 

yaşadıkları saptanmıştır (Karahan ve ark., 2021). 
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Şenol ve Yaşar (2020)’ın yaptıkları çalışmada COVİD-19 sürecinde 

kısıtlamalara bağlı uzaktan eğitim sürecine geçilmesiyle ebeveynler; 

çocuklarının rutinlerinin bozulduğunu, problem davranışlarının 

arttığını ve eğitime katılmak istemediklerini belirtmiştirler. Ayrıca 

ebeveynler çocuklarına ev ortamında eğitim verirken “çocukların 

dikkatini toplayamamaları, çocukların ailelerini dinlememeleri ve 

çocukların çalışmaları yapmamasına” bağlı güçlükler yaşadıklarını 

belirtmiştirler (Şenol ve Yaşar, 2020). Bu doğrultuda COVID-19 

sürecinde uzaktan eğitime geçiş ile birlikte hem özel gereksinimi olan 

çocuklar hem de ebeveynler bu sürecin zorlukları ile karşı karşıyadır.  

COVID-19 sürecinde özel gereksinimi olan çocuklar ve ebeveynlerin 

etkilenme durumu çocuğun özel gereksinim ihtiyacına göre 

değişmektedir.  

1.2. Zihinsel Yetersizliği Olan Çocuk 

COVID-19’un fiziksel risklerini azaltmaya yönelik alınan 

hükümetlerin kısa vadeli politika stratejileri, sosyal etkileşimlere ve 

hareket özgürlüğüne sınırlar koyarak milyonlarca insanı etkilemiştir. 

(T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020). Bu süreçten etkilenen savunmasız 

gruplardan birini de zihinsel yetersizliği olan çocuklar oluşturur 

Kirby,  2020; Qiao,  2020; WHO, 2020c; Bailey, Hastings ve Totsika, 

2021). Zihinsel engelli çocukla karşılıklı etkileşimle 

öğrenebilmektedir. Engelli çocuk, daha iyi öğrenebilmesi ve 

gelişebilmesi için diğer insanlarla birlikte yaşaması ve kendi yaşamı 

için anlamlar çıkarması gerekmektedir (Ulutaşdemir ve Çaparuşağı, 

2002). Zihinsel yetersizliği olan çocuklar fiziksel sağlık sorunları, 
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sosyal koşullar ve anlama kapasitesi gibi çeşitli nedenlerden dolayı 

enfeksiyon riski açısından daha yüksek altındadır (Grier ve ark., 2020; 

Ravi ve ark., 2020).  

Zihinsel yetersizliği olan çocukları enfeksiyondan koruma ve enfekte 

olanları destekleme ihtiyacının karşılanması, genellikle zihinsel 

yetersizliği olan çocukların yeni koşullara uyum sağlama konusundaki 

benzersiz özellikleri nedeniyle ebeveynler için zorluk oluşturmaktadır. 

Ayrıca bu dönemde karantina uygulamaları, uzaktan eğitim süreci ve 

sağlık hizmetlerinde meydana gelen sınırlılıklarda bu süreci daha da 

zorlaştırmaktadır (Eshraghi ve ark., 2020). 

COVID-19 süreciyle birlikte yapılan kısıtlamalar ile ebeveynlerin 

sağlık profesyonellerinden, öğretmenlerden, aile ve arkadaşlardan 

gelen sosyal desteğin önemli ölçüde azalmasına neden olmuştur. 

Yapılan çalışmalarda COVID-19 sürecinde zihinsel yetersizliği olan 

çocukların aile üyelerinin, karantina dönemlerinde diğer ailelere göre 

daha fazla stres yaşadığını ve daha az sosyal destek aldıkları 

belirtilmiştir (Fontanesi ve ark., 2020; Willner ve ark., 2020). Yapılan 

başka çalışmalarda önlemler kapsamında karantina uygulamasıyla 

aileler ve çocukların evde sıkışıp kaldıklarını bu süreçte çok kaygılı 

olduklarını ve çocukların davranış problemlerinde artış olduğunu 

belirtmiştir (Neece, McIntyre ve  Fenning, 2020; Asbury ve ark., 

2020).  

Zihinsel yetersizliği olan çocukların yaşamları üzerindeki etkilerini ve 

kendilerini enfeksiyondan nasıl koruduklarını anlamak için pandemi 
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deneyimlerinin ortaya çıkarılması gerekir. Enfeksiyona karşı 

doğasında olan savunmasızlıkları ve pandemiyi yönetmek için alınan 

önlemlerin sosyal sonuçları nedeniyle zihinsel yetersizliği olan 

çocukları salgından nasıl koruyacağımızı öğrenmemiz çok önemlidir. 

COVID-19 sürecinin gidişatını gözden geçirme zamanı geldiğinde, 

gelecekte bu tür olaylarla karşılaşılması durumunda hazıroluşluklarını 

sağlamak için zihinsel yetersizliği olan çocukların ve bakıcılarının göz 

ardı edilmemesi önemlidir. 

1.3. Otizmli Çocuk  

COVID-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla birçok hükümet 

kısıtlayıcı önlemler almıştır (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020). Bu 

önlemler; Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okulların tatil 

edilmesi, online eğitime geçiş, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 

karantinaya uygulaması çocukların sürekli ev içinde bulunmalarına 

sebep olmuştur (T.C. İçişleri Bakanlığı, 2020; Milli Eğitim 

Bakanlığı Raporu, 2020).  Bu durum çocuklarda COVID-19 süreci 

çocukların fiziksel aktivitenin azalması, uyku düzenindeki 

bozukluklara ve düzensiz beslenme alışkanlıkları gibi yaşam 

tarzındaki değişikliklerin olması fiziksel sağlığında değişimlere 

neden olur (Rundle ve ark., 2020; Pietrobelli ve ark., 2020). Ayrıca 

bu dönemde çocukların günlük yaşamlarında kısıtlamaların olması 

panik, korku ve depresyon yaşamalarına neden olur (Akoğlu ve 

Karaaslan, 2020). Bu durum çocukların ruh sağlığı açısından risk 

oluşturmaktadır (Di Giuseppe ve ark., 2020). COVID-19 sürecinde 

yapılan kısıtlamalar sağlıklı çocukları derinden etkileyerek süreci 
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yönetmelerini zorlaştırmaktadır. Bu sürecin, rutinlerine sıkı sıkıya 

bağlı olan otizmli çocuklar ve ebeveynleri için daha zor geçtiği 

bildirilmektedir (Altable, de la Serna, ve Gavira, 2020; Narzisi, 2020).  

COVID-19 sürecinde otizmli çocukların günlük yaşamlarında 

meydana gelen kısıtlamalar, günlük rutinlerin bozulması, virüsten 

korkma ve uzaktan eğitimin olması bu süreçle etkisiz baş etmelerini 

neden olmuştur  (Stankovic, ve ark., 2020;  Tarbox ve ark., 2020). 

Stankovic ve arkadaşlarının (2020) yaptıkları çalışmada ebeveynler, 

günlük rutindeki değişiklikler nedeniyle çocuklarının semptomlarında 

olası bir artış veya şiddetlenmesinden endişe duyduklarını 

belirtilmiştir (Stankovic, ve ark., 2020). Belirsizlikler otizmli 

çocuklarda anksiyete, sıkıntı ve depresyona neden olmaktadır. 

Yirmiya ve Shaked, 2005; Mazefsky, Folstein ve Lainhart, 2008). 

Yapılan bir çalışmada bu süreçte günlük yaşamdaki kısıtlamaların 

olması ve günlük rutinin bozulması otizmli çocukların psikolojik 

sağlığını etkilediğini belirtmiştirler (Wright, Spikins ve Pearson, 

2020).  

Ülkemizde COVID-19 sürecinde Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli 

çocuklar ve ailelerine yönelik sosyal hikaye materyali, Apple Store ve 

Google Play’deki ücretsiz mobil uygulamalar, kaynak dokümanlar, 

beceri setleri, destek birimleri, Zoom ve Facebook'ta gerçekleştirilen 

webinarlar gibi çeşitli hizmetler sunulmuştur (Tohum Otizm, 2020). 

Otizmli çocuklar COVID-19 süreciyle birlikte değişen alışkanlıklar ve 

kurallara uyum sağlamak için çaba göstermektedirler. Otizmli 
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çocuklar ve ebeveynlerine bu zorlu ve belirsiz zamanlarda destek 

sağlanmalıdır. 

1.4. Dil ve Konuşma Güçlüğü Olan Çocuk 

Maske takma ve sosyal mesafe COVID-19 salgınının yayılmasını 

önlemek amacıyla alınan stratejilerdir (Tang ve ark., 2020; Huckins ve 

ark., 2020; Lu ve ark., 2020, Chew ve ark., 2020; Bozkurt, Zeybek  ve 

Aşkın, 2020; Aslan, 2020). Bu stratejiler dil ve konuşma güçlüğü olan 

çocuklar üzerinde uzun süreli etkilere sahip olabilir. Maske, kullanıcı 

tarafından konuşulan yüksek frekansları zayıflatarak bir düşük geçiş 

filtresi görevi görerek konuşma sinyalini bozduğu 

bilinmektedir; desibel zayıflama seviyesi, basit tıbbi maskeler için 3 

ila 4 dB arasında ve N95 maskeler için 12 dB'ye yakındır (Goldin, 

Weinstein, ve Shiman, 2020). İşitme kaybı olan çocuklarda, görünüşte 

küçük olan bu değişiklik, normal işiten akranlarına kıyasla konuşmayı 

anlamayı önemli ölçüde etkileyebilir. Konuşmayı anlama süreci 

maske takılmasına bağlı eklem hareketlerini gizlenmesi nedeniyle 

bilginin görsel-işitsel entegrasyonunu azaltılır (Kyle ve ark.,2013). 

COVID-19 sürecinde maske takılmasıyla bu görsel işaretler kaybolur. 

Bu tür görsel ipuçlarının kaybı, gelişimsel zorlukları olmayan küçük 

çocuklarda dil edinimini de etkileyebilir.  İşitme kaybı olan çocuklar, 

normal işiten akranlarına kıyasla uzaktan eğitim sürecinden olumsuz 

etkilendiği düşünülmektedir. İşitme bozukluğu olan bireyler, sözel 

olmayan ipuçlarını yorumlamadaki dudak okuma yetersizliğine bağlı 

zorluklar, online eğitim verilirken görsel-işitsel eşzamanlılığın 

olmaması, zayıf ses kalitesi ve zayıf ses kalitesinden etkilenmektedir. 
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COVID-19 sürecinde sosyal izolasyon, çocukların akranlarıyla yüz 

yüze etkileşimini kısıtlamıştır. Bu etkileşimler çocukların dil gelişimi 

için gereklidir (Sklar, 2020; Pichora-Fuller ve Singh, 2006). 

Forteza ve arkadaşlarının (2021) yaptıkları çalışmada disleksi olan 

çocukların COVID-19 sürecinde çalışma alışkanlıklarındaki 

değişiklikler olduğunu, uzaktan eğitim sürecinde verilen ödevlere 

nedeniyle stresli olduklarını ve bu süreçte sınıf arkadaşları sosyal 

ilişkileri kuramadıklarını belirtmiştirler. Bu süreçte öğrenciler, 

öğretmenlere kıyasla ailelerin okul çalışmalarında ve ders 

çalışmasında önemli bir destekleyici rol oynadıklarını ifade 

etmiştirler. Ayrıca ebeveynler derneklerin onlarla iletişim kurmaları 

ve yararlı etkinlikler düzenlemelerinin bu süreçte etkili olduğunu 

belirtmiştirler (Forteza-Forteza ve ark., 2021).  

COVID-19 salgınının çocuklarda iletişim becerilerini geliştirme 

üzerindeki etkilerini azaltmak için; yüz yüze bir ortamda görsel 

işaretlere izin vermek için şeffaf maskelerin kullanımı, Sanal 

sınıflarda, eğitimciler görsel ve işitsel ortamın uygun ekipman, 

görüntülü sohbet yetenekleri, elverişsiz işitsel ortamların olduğu bu 

tür ortamlarda iletişimi ve dil öğrenimini teşvik etmek için 

farkındalığı artırmak ve yenilikçi yöntemler oluşturmak sağlamalıdır 

(Camarata, 2010;  Nordström, ve ark., 2019; Lall ve Singh, 2020). 

1.5. Görme Yetersizliği Olan Çocuk  
 

Sosyal mesafe, COVID-19 hastalığının yayılmasını engellemek için 

önerilen yöntemlerden biridir. Görme bozukluğu, gözlük, lens, cerrahi 
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veya tıbbi yöntemlerle giderilemeyen, azalmış görme durumudur 

(DeCarlo, Woo ve Woo, 2006). Görme yetersizliği olan çocuklar, 

görme yetersizliğine bağlı COVID-19 salgınının yayılmasına karşı 

mücadelede sosyal mesafe kurallarını sürdürmede ve sosyal mesafeyi 

uygulamada zorluklarla karşılaşmaktadır.  Yapılan bir çalışmada 

COVID-19 sürecinde sosyal mesafenin görme engelli kişilerin 

karşılaştığı zorlukları arttırdığını belirtilmiştir (Abodunrin ve 

Abodunrin, 2020). Bu zorluklar görme kaybının düzeyine bağlı olarak 

değişmektedir. Başka bir çalışmada; tamamen kör olanlar kendilerine 

ait olan çubuklara ya da işitme becerilerine güvenerek, az gören kişiler 

ise görselleri algılayarak yürüdüklerini ifade etmiştirler. Ancak 

COVID-19 sürecinde normal çubuklarından daha uzun çubuk 

kullandıklarını ve önlerinde ne olduğunu algılamak için normalden 

daha yavaş yürüdüğünü belirtmiştirler (Cohen, 2020). 

 

COVID‑19 sürecinde görme yetersizliği olan çocukların, bu süreçte 

bir yerlere giderken yanında destek birilerin olması, tamamen kör 

olmaları durumunda evde kalmalarını, toplu taşıma, okul, alışveriş 

merkezi, pazar yeri ibadethaneler gibi kalabalık alanlar sınırlı 

bulunmaları sağlanmalıdır. Ayrıca kurum ve kuruluşlar, COVID‑19 

sürecinde görme yetersizliği olan çocukların temel bakım verenleri, 

aile üyelerini ve sağlık bakım hizmetlerini içeren kapsayıcı hizmet 

planı yapılmalıdırlar (Senjam, 2020; Allen ve Smith, 2020).  
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1.6. Ortopedik Yetersizliği Olan Çocuk  

COVID-19 süreciyle başlayan kısıtlamalarının etkilerine karşı 

özellikle savunmasız olan bir grupta ortopedik yetersizliği olan 

çocuklardır. Bu süreçte alınan önlemler  ortopedik yetersizliği olan 

çocukların ve yaşadığı hem çevresel hem de kişisel engelleri 

ağırlaştırarak fiziksel aktiviteye katılmalarını  derinden 

etkilemektedir (Fitzgerald, Stride ve Drury 2020). Theis ve 

arkadaşlarının (2021) yaptıkları çalışmalarında ebeveynler COVID-19 

sürecinde ortopedik yetersizliği olan çocuklarının %61’inde olumsuz 

fiziksel değişiklikler olduğunu belirtmiştirler. Ebeveynler sosyal 

izolasyona bağlı çocuklarında saldırgan, kendine zarar veren ve 

endişeli gibi olumsuz davranışların arttığını ifade etmiştirler. Bazı 

ebeveynlerde bu süreçte çocuklarında düşük ruh hali, tepkisizlik, 

öğrenmede gerileme, sosyal ilişkilerde azalma, kilo kaybı ve kas 

güçsüzlüğü görüldüğünü belirtmiştirler. Bu süreçte çocuklarının 

fiziksel aktivitenin düzeylerinin azalmasının tesislere, faaliyetlere ve 

ekipmanlarda olan sınırlılıklar erişim engelinin olduğunu 

belirtmiştirler. Ayrıca ebeveynler çocuklarının fiziksel ve zihinsel 

sağlık düzeyini korumasına okul, terapi, aktiviteler, tesisler ve 

ebeveynler/bakıcılar için dinlenme olanaklarının sağlanmasının 

yardımcı olacağını ifade etmiştirler ( Theis ve ark., 2021). Başka bir 

çalışmada ortopedik yetersizliği olan çocukların COVID-19 sürecinde 

sosyal izolasyon süreciyle iyi baş ettiklerini ve bu süreçten psikolojik 

olarak daha az etkilendikleri saptanmıştır. Bu durum COVID-19 
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sürecinden önce yaşamlarında kısıtlamalar olduğundan bu süreçle baş 

etmelerinde zorlanamayacaklarını düşünebiliriz (Dalise ve ark., 2020).  
 

Lebrasseur ve arkadaşları (2020) yaptıkları çalışmalarında ortopedik 

yetersizliği olan bireylerin COVID-19 sürecinde sağlık hizmetlerine 

erişimdeki azalma, değişik ruh hali, fiziksel aktivite seviyeleri azalma, 

sosyal ve günlük yaşamlarında değişimler olduğunu ifade etmiştirler 

(Lebrasseur ve ark., 2020). Ayrıca COVID-19 sürecinde ebeveynler, 

çocuğun günlük hayatını yönetmenin yanı sıra rehabilitasyon sağlama 

yüküyle karşı karşıya kalmıştırlar. Bu süreçte ortopedik yetersizliği 

olan çocuğun ve ebeveynlerin durumu düzenli olarak 

değerlendirilmelidir. Belirlenen stratejiler aile merkezli olarak 

planlanıp uyarlanmalıdır. 

SONUÇ 

COVID-19 pandemisi tüm popülasyonda olduğu gibi özel gereksinimi 

olan çocuklar de tehlike oluşturmaktadır. Bu çocuklar, bakıcılara 

bağımlı olmaları, önlemleri uygulama konusunda sınırlı yetenekleri ve 

sık hastane ziyaretlerine bağlı SARS-CoV-2 enfeksiyonuna daha 

yatkındırlar. Bu süreçte çocukların ve ailelerinin erişebileceği engelli 

dostu karantina ve sağlık tesislerine çok ihtiyaç vardır. Bu tesisler, 

ayrımcılık ve damgalanma olmaksızın saygılı bir bakım sağlamak için 

engelli dostu tuvaletler, işaret dili konusunda eğitilmiş personel, 

tekerlekli sandalye, rampalar vb. gibi hükümlerle güçlendirilmelidir 

(UNICEF, 2020b). 
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COVID-19 süreciyle baş etmede çocuk doktorları, hemşireleri, 

psikoloğu, fizyoterapistleri ve terapistlerin mümkün olan her yerde 

tele-danışma kullanarak ailelere tutarlı bir destek sağladığı 

multidisipliner bir yaklaşım yapılmalıdırlar. COVID-19 salgını 

sırasında Özel gereksinimi olan çocuklara ve ebeveynlere, Sağlık 

hizmetlerinin ve uzaktan eğitimin erişilebilir hale getirilmesi, yardımcı 

teknolojilerin kullanılması ve ev temelli müdahalelerle 

güçlendirilmesi bu sürecin zorlukları ile baş etmede etkili olacağı 

düşünülmektedir.  
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GİRİŞ 

İnsanoğlu, var oluşuyla birlikte hastalık durumu ile karşı karşıya gelmiş 

ve sağlığını korumak için sürekli olarak çeşitli tedavi yöntemleri geliş-

tirme çabasında olmuştur. Modern tıpta kaydedilen ciddi ilerlemelere 

rağmen ortaya çıkan hastalıklarla mücadele konusunda halen sınırlılık-

lar mevcuttur. Mevcut sınırlılıklar dahilinde sürekli değişim göster-

mekte olan hastalıklara çare bulmayı amaçlayan insanlar alternatif yol 

arayışlarına gitmiştir (Koçaş ve Erdem, 2019; Yılmaz, 2020). Bu alter-

natif yol arayışları dahilinde insanlar yaşadıkları toplumun değer yargı-

larıyla, doğadan ve deneyimlerden faydalanarak hastalıklara çözüm 

aramış ve geleneksel tedavi yöntemlerinin gelişmesini sağlamıştır (Ars-

lan, Sözen ve Şar 2016; Biçer ve Yalçın, 2019). 

Günümüzde kullanımı giderek artan ve toplum içinde varlığını sürdüren 

geleneksel tamamlayıcı uygulamalar tıbbi tedavi ve bakım sürecinin be-

raberinde varlığını daima sürdürmüştür. Hayvansal/bitkisel ürünlerle ve 

metallerle hazırlanan ilaçların yüzyıllar boyunca dünyanın her bir nok-

tasında toplumlar tarafından kullanıldığı görülmektedir (Işık ve Can, 

2021). Dünyanın birçok ülkesinde ilaçlara ulaşmada yaşanan güçlük, 

hastalıktan korunma, bağışıklık sistemini güçlendirme ve mevcut has-

talığı kontrol altına alma çabası insanları geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamalarını kullanmaya yöneltmiştir (Işık ve Can, 2021; Özer ve 

Ateş, 2021; Tuna, 2021). Akut ve kronik birçok hastalığın tedavisinde 

yaşadıkları belirti ve bulguları hafifletmek veya ortadan kaldırmak için 
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kullanılan geleneksel yöntemler, günümüzde yaşanan Covid-19 pande-

misi ile halk arasında popüler bir merak ve uygulama alanı olarak yer 

edinmiştir (Kaplan, 2020; Özer ve Ateş, 2021). 

Covid-19 pandemisi sürecinde Sağlık Bakanlığı önerileri ile maske, 

mesafe ve hijyen kuralları halka öğretilmeye çalışılmış, eğitimin ilgili 

broşür ve reklam filmleri ile desteklenmesi amaçlanmıştır. Sağlıklı bes-

lenme, vücut direncini/bağışıklığını arttırma konuları gündem olmuş, 

herkesin yaşamının büyük çoğunluğunu evlerde geçirdiği bu dönemde 

geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları artmıştır. Türkiye’de de gele-

neksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları Sağlık Bakanlığı tarafından 

sağlık sistemine dahil edilmiş ve bununla ilgili Bakanlık teşkilatı içeri-

sinde bir daire başkanlığı kurulmuştur (Koçaş ve Erdem 2019; Odabaş 

ve Ağadayı, 2021; SHGM 2021; Türken ve Köse, 2020). Kanıtlanmış 

kalite, güvenlik ve etkinliğe sahip geleneksel uygulamalar, bakıma eri-

şimini sağlama hedefine ve kaliteli sağlık hizmeti anlayışına ulaşılma-

sına katkı sağlar (Haque ve ark., 2018). 

1. COVID-19’DA GELENEKSEL UYGULAMALAR ve ÇOCUK 

SAĞLIĞINA ETKİSİ  

2019 yılında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan SARS-CoV-2 virü-

sünün neden olduğu COVID-19 salgını, hızlı bir şekilde tüm dünyaya 

yayılmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde belirlenen ilk vaka ile ülkemizde de 

kendini göstermiş ve etkisi halen devam etmektedir (Dikmen ve ark., 

2020). Literatürdeki ilk pediatrik vaka Ocak 2020'de, ailesi Wuhan'ı zi-

yaret eden Çin'in Shenzhen kentinden 10 yaşındaki erkek çocukta bil-

dirildi (Chan ve ark., 2020).  
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Literatür doğrultusunda virüsün daha çok hapşırma, öksürme sonu-

cunda damlacık yoluyla insanlara bulaştığı ve hasta bireylerin hap-

şırma, öksürme aracılığıyla etrafa saçtıkları damlacıklara diğer kişilerin 

elleri ile teması sonrasında ellerini ağız, göz veya burun mukozasına 

temas ettirmesi ile bulaştığı saptanmıştır. Covid-19’un bulaş yollarının 

bilinmesi ve toplumun sürekli olarak bilgilendirilmesi, hastalığın top-

lumda yaygınlaşmasını azaltmak için önemlidir (Çiftçi ve Çoksüer, 

2020; Demiray ve Çeviker, 2020; Heper 2020; Türken ve Köşe, 2020). 

Çocuklar, olgunlaşmamış bağışıklık fonksiyonları nedeniyle SARS-

CoV-2’ye duyarlı hale gelmiştir. Salgın ilerledikçe, çocuklarda daha 

fazla yeni koronavirüs enfeksiyonu / pnömoni vakası bildirilmiştir. Ye-

tişkinlerle karşılaştırıldığında, SARS-CoV-2 enfeksiyonunun çocuklar-

daki etkisi daha az şiddetlidir, çocuklarda daha düşük insidans ve du-

yarlılık vardır, bu da daha az çocuğun test edilmesine ve dolayısıyla 

gerçek enfeksiyon sayısını olduğundan az tahmin etmesine neden ol-

maktadır. Bu nedenle çocuklarda bulaş öncesi önlemlerin alınması 

mevcut salgının yayılımında hastalık şiddetinin azalmasına katkı sağla-

yacaktır (Miao ve ark., 2020). 

Modern tıbbın henüz tam anlamıyla tedavisini bulamadığı Covid-19 

salgın sürecinde ilk dikkat çekilen noktalardan birisi ilaç tedavilerinin 

yan etkilerini azaltmak ve tedaviye yüksek uyum sağlamak amacı ile 

bulaş öncesi immüniteyi arttırmaktır. Bu doğrultuda her kesimden in-

sanlar geleneksel uygulamalardan, özellikle şifalı bitkisel uygulamalar-

dan (fitoterapi) yöntemlerinden yararlanmışlardır. Uçar ve arkadaşları-
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nın (2020) çalışmasında, Geleneksel Çin Tıbbı’nda kullanılan bitkile-

rin, virüslerin hücreye tutunmasını ve hücre içine girmesini engelledi-

ğini, immün sisteminde stimulasyon oluşturduğu belirlenmiş ve kon-

vansiyonel tedavinin yanı sıra fitoterapi geleneksel ve tamamlayıcı tıp 

uygulamasının kullanılmasının fayda sağlayacağı düşünülmektedir 

(Chan ve ark., 2020; Işık ve Can, 2021; Kaplan, 2020; Uçar ve ark., 

2020). 

Pek çok ülke, COVID-19'un önlenmesi ve tedavisi konusunda gelenek-

sel ilaç tedavisi kılavuzları yayınlamış olsa da, yalnızca Çin çocuklar 

için kılavuzlar yayınlamıştır (Lin, 2020). 

Çocuklar, sık sık sabun ve su veya alkol içerikli vücut dezenfektanı kul-

lanarak ellerini temizlemek, hasta olan diğer kişilerle temastan kaçın-

mak ve grip aşısı da dahil olmak üzere aşı konusunda güncel kalmak 

dahil olmak üzere enfeksiyondan kaçınmak için olağan önleyici eylem-

lerde bulunmalıdır (Hon ve Yan, 2020). 

Halka açık bilgi kaynaklarından, çoğu insan için bilgi edinmenin en 

önemli kaynağı sosyal medyadır. Bu nedenle kamuoyuna doğru, kesin 

ve zamanında bilgi verilmesi gerekmektedir. Uygun içeriğin sanal ağlar 

üzerinden üretilmesi ve sunulması Sağlık Bakanlığı gibi ilgili kuruluş-

ların gözetiminde yapılmalıdır. Ayrıca, eğitimler ile doğru kanıtlar ara-

sında tutarsızlık olması durumunda sorumlu tutulabilmeleri için sanal 

ağlarda eğitimden sorumlu kişiler belirlenmelidir. Ülkemizde bu doğ-

rultuda ilgili bakanlık görevlendirilmesi yapılmış olup geleneksel ta-

mamlayıcı tıp uygulamaları sürekli olarak denetim altında tutulmakta-

dır (Kakemam, 2020). 
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Kakemam ve arkadaşlarının (2020) yetişkinler ile yaptıkları çalışmada 

koronavirüsün bulaşması, önlenmesi ve tedavisi hakkında yaygın yanıl-

gılar olduğu saptanmıştır. Katılımcıların yaklaşık yarısı (%47), ellerini 

tuz ve sıcak su solüsyonu ile yıkayarak kendilerini koronavirüsten ko-

ruyabileceklerini söylemiş ve neredeyse yarısı (%48,3) koronavirüsün 

hava yoluyla bulaştığını söylerken, katılımcıların %58'i koronavirüsün 

vahşi hayvanlarda bulaştığını ifade etmiştir. Ek olarak, katılımcıların 

%15,1'i geleneksel şifacıların koronavirüsü başarılı bir şekilde tedavi 

edebileceğini, %50'den fazlası da virüsün tedavisi ve teşhisi hakkında 

daha fazla bilgi ve bilgiye ihtiyaç duyduklarını belirtmiştir. Bu doğrul-

tuda bakım verici olarak ebeveynlerine bağımlı olan çocuklar yanlış ve 

gereksiz uygulamalara maruz kalabilmekte ve ebeveynler yaşadıkları 

bilgi eksikliği nedeniyle kendini yetersiz hissederek korku veya anksi-

yete yaşayabilmektedir. Yeni bir salgın olan covid-19 için hastalığın 

tüm yönleri hakkında güvenilir ve güncel bilgilere sahip olmakla bir-

likte sosyal medyada ve internette dedikodu veya sahte haberler yerine 

bilimsel protokoller kullanarak insanların davranışlarında tutarlılık ve 

bütünlük kazanmakta oldukça önemlidir (Kakemam, 2020). 

1.1.  Akupunktur 

Akupunktur, hastalıklarda yaşam enerjisi olarak bilinen ve vücutta do-

laşan Qi’nin enerji fazlalığı veya eksikliğini düzenlemek için kulaktan 

veya vücuttaki özel noktaların uyarılmasını köken alan tedavi yöntemi-

dir (Gündüz, 2015).  

Akupunktur uygulaması, asıl olarak sinir sistemini uyararak etki göste-

rir. Tedavide pek çok metod olmakla birlikte; cihaz kullanımı olmayan 
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manüel tedavi, lazer kullanılarak yapılan tedavi, elektrik akım verilerek 

yapılan tedavi, masaj uygulanarak yapılan tedavi, ısı/sıcak uygulanarak 

yapılan tedavi, bardak ve sülük uygulanması ile yapılan tedavi bunlar-

dan bazılarıdır. Bu yöntemler ortak nokta vücuttaki özel noktaların uya-

rılması esasıyla yapılmaktadır (Çevik, 2015; Özgen ve ark., 2019; Yıl-

maz, 2020). 

Uygulamanın etki mekanizması halen tam anlamıyla açıklanamamıştır. 

Bununla birlikte akupunktur noktalarının uyarısı ile enkefalin salgısı 

artmakta ve mental/fizyolojik durumun düzenlenmesinde rol aldığı dü-

şünülmektedir. Hipofizden ACTH ve beta endorfin salınımını arttığı 

saptanmıştır (Özmert ve ark., 2015). 

Çocuklarda kullanılan geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamalarının in-

celendiği bir çalışmada, akupunktur % 32 ile 2’nci sırada yer almaktadır 

(Taş ve Türkyılmaz 2015). Astım tanılı okul çağı çocukları ile yapılan 

bir çalışmada hafif astım olgulu çocuklarda akut alevlenmelerden ko-

runmada akupunktur yönteminin etkili olduğu, ek olarak bu çocuklarda 

kış aylarında akut solunum yolu enfeksiyonlarının daha az görüldüğü 

saptanmıştır (Stockert, 2007). 

Koronavirüse yakalanan çocukların çoğunda belirtiler hafif, grip ben-

zeri semptomlar şeklinde kendini gösterse de bazı hastalarda pnömoni, 

akut solunum sıkıntısı sendromu ile hiperenflamasyon ve sitokin fırtı-

nası sendromuna bağlı organ yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları gö-

rülebilmektedir (Ayhancı ve Altındiş, 2020). Akupunktur ile inflama-

tuar sitokinler üzerinde, kolinerjik sistemin baskılayıcı etkisini göster-
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mesi ile immün sistem desteklenir. Son zamanlarda yapılan bazı çalış-

malarda bunu destekler niteliktedir. Yine başka bir çalışmada proinfla-

matuar ve antiinflamatuar sitokinler üzerinde etkili olarak bağışıklık 

sisteminde düzenleyici olarak rol aldığı söylenebilir (Kartal, Çalışkaner 

ve Şener, 2011). Ayrıca akupunktur noktalarının uyarılması ile sempa-

tik ve parasempatik dengenin kurulmasına destek olunmakla birlikte 

homeostazisin sağlıklı bir şekilde devam etmesine de yarar sağlanmak-

tadır. Özetle vücuttaki enerjinin dengeli akımı sağlanır, böylece iyi-

leşme süreci hızlanır ve immün sistem güçlenir (Özkan ve Balcı, 2018).  

Koronavirüsün bildiğimiz en tipik belirtilerinden biri yorgunluktur ve 

akupunktur ile kaslardaki gerginliği azaltarak vücudun rahatlaması sağ-

lanır. Endorfin salınımını aktive ederek ağrının hafifletilmesi sağlar.  

Kan dolaşımını hızlandırır, böylelikle dokulara daha fazla oksijen ta-

şınmasını sağlar, enerjiyi arttırır ve koronavirüs hastalığının semptom-

larının hafifletilmesini sağlar. (Budak ve Korkmaz, 2020; Özkan ve 

Balcı, 2018).  

1.2. Apiterapi 

Son yıllarda dünyada pek çok hastalığın tedavisinde geleneksel ve ta-

mamlayıcı olarak arı ve arı ürünleri kullanılmaya başlanmıştır. Tüm 

dünyada kullanılan bu geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemi ‘Apite-

rapi’ olarak adlandırılmakta ve giderek artan bir öneme sahip olmakta-

dır. Kuran’da da şifa kaynağı olduğu belirtilen bal yalnızca özel olarak 

başvurulan bir tedavi aracı değil, faydası ve şifasına inanılarak tüketilen 

bir gıda konumundadır.  (Ulusoy, 2012; Özdemir ve ark., 2021; Yılmaz, 

2020). 
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Sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisinde tamamlayıcı olarak 

kullanılan apiterapi ürünlerinin antioksidan, antibakteriyel, antifungal, 

antiinflamatuar, antitümör etki ve vazodilatif etki gibi çok önemli özel-

liklere sahip olduğu bilinmektedir. Bu olumlu etkilerinin yanı sıra api-

terapi ürünlerinin bazılarının kullanımının allerjik reaksiyona sebep 

olabileceği de çalışmalarla saptanmıştır (Özdemir ve ark., 2021). 

Apiterapiye artan ilgi nedeniyle dünyanın pek çok yerinde apiterapi 

merkezi kurulmuştur. Türkiye’de bal yıllardır sofralardan eksik olma-

masına karşın apiterapi henüz çok yeni bir yöntemdir.  Ülkemiz arıcılık 

için gerekli bitki örtüsü ve iklim koşullarına sahip olmakla birlikte bal 

ve diğer arı ürünleri ile ilgili büyük bir potansiyele sahip olmasına rağ-

men henüz bir apiterapi merkezine sahip değildir (Onbaşı ve ark., 

2019). 

Anne-babalar balı geleneksel, doğal, ulaşılabilir, güvenli ve etkin bul-

dukları için çocuklarında sıklıkla tercih etmekte, tadının güzel olması 

da çocukların uyumunu kolaylaştırmaktadır. Beş yaş ve altı çocuğu olan 

anne-babalarla yapılan çalışmada, ebeveynlerin %29’nun kendiliğinden 

çocuklarına bal yedirdikleri saptanmıştır (Kumar ve ark., 2011). 

Yüksek oranda früktoz ve glikoz içeren bal aynı zamanda mineral, vi-

tamin, organik asit, aminoasit ve protein içermektedir. Yapısında bulu-

nan esansiyel elementler çocukların büyüme ve gelişimine katkı sağla-

maktadır. Bal iştah açması ve barsak hareketlerinin düzenlenmesine 

olan etkisiyle sindirim sistemine, zihinsel fonksiyonları ve hafızayı 

güçlendirme etkisiyle sinir sistemine olumlu etki sağladığı ve beslenme 
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rutininde bal olan çocukların olmayanlara göre daha iyi kilo alma özel-

liğine ve kan yapısına sahip oldukları saptanmıştır. Apiterapi uzmanla-

rının önerisi ile balın sağlık üzerine etkilerinin görülmesi için her gün 

(45-60 gün süresince) kullanılması gerekmektedir (Özkan ve Bancar, 

2015).  

Arı ve arı ürünlerine allerjisi olanlar ve 1 yaşından küçükler için apite-

rapi kullanımı uygun değildir. 18 yaş altındaki hiçbir çocuk için arı 

zehri kullanımı yasal değildir. Ek olarak bal kullanımında bebekler bo-

tulizm yönünden özellikle izlenmelidir (Özkan ve Bancar, 2015). 

Dünya Sağlık Örgürü öksürük ve soğuk algınlığı durumlarında bal kul-

lanımını önermektedir. Günümüz covid-19 pandemisinin belirti ve bul-

gularından olan öksürük ve soğuk algınlığı belirtilerinde de antimikro-

biyal, antibakteriyel ve lokal hafifletici etkisi ile bal kullanılabilir. 

Dünya Sağlık Örgütü balın limon ile karışım halinde kullanılmasını da 

destelemektedir. Bal bebek popülasyon dışında güvenle kullanılmakta 

ve yapılan çalışmalarda çocuklarda öksürüğün şiddetini ve sıklığını 

azaltmada etkisi göz önüne serilmiştir (Özkan ve Bancar, 2015; Bal ve 

Çelik, 2020). 

2-18 yaş aralığında 105 çocuk ile balın gece öksürüğüne etkisini belir-

lemek için yapılan çalışmada bal alan grupta öksürük sıklığı ve şidde-

tinde daha hızlı bir azalma saptanmıştır (Paul ve ark., 2007). Başka bir 

çalışmada da benzer olarak balın öksürük sıklığı ve şiddetini hızlı iyi-

leştirici olduğu saptanmıştır (Shadkam ve ark., 2010). 
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Propolisin bağışıklığı güçlendirmesinin yanında çok değişik kimyasal 

maddeler barındırması ve antibakteriyal ve antioksidan etkisinden ötürü 

kozmetik sanayi, ilaç ve gıda sektöründe de kullanılmaya başlamıştır. 

Koronavirüse karşı vücut bağışıklığını güçlendirmek amacıyla son za-

manlarda propolise olan ilgi ve talebin arttığı gözlemlenmektedir. (Yıl-

maz, 2020; Özdemir ve ark., 2021). 

Apiterapi ürünlerin tedaviden daha çok profilaktik amaçlı kullanımı söz 

konusudur. Koronavirüsün önlenmesinde bağışıklık sisteminin güçlen-

dirilmesi büyük önem taşımaktadır. Apiterapi ürünlerinin bağışıklık sis-

temi üzerindeki etkileri birçok çalışmada ortaya konmuştur. Apiterapi 

ürünleri güvenilir kaynaklardan elde edilmesi şartı ile doğru miktar-

larda, uygun yaş gruplarında ve alerjisi olmayan bireylerde ve kontrollü 

olarak sağlığı korumak, geliştirmek ve tedavi etmek amacıyla kullanı-

labilmektedir (Özdemir ve ark., 2021). 

1.3. Fitoterapi 

Bitkilerin tıbbi olarak hastalıklardan korunma ve şifa bulma amaçlı kul-

lanımı insanlığın varoluşundan beri süregelmektedir (Uçar ve ark., 

2020). Fitoterapi “geleneksel bitkisel tıbbi ürünler ve bitkisel ilaçlarla 

yapılan tıbbi tedavi” yöntemidir (Yılmaz, 2020). 

Mevcut Covid-19 pandemisi de dahil olmak üzere, salgın ya da sağlık 

krizi dönemlerinde bitkisel ilaçlara ve takviyelere olan ilgi artmaktadır. 

Fitoterapinin günlük kişisel bakımda ve sağlık bakımında yerleşik bir 

rolü vardır, ancak bitkisel preparatlar tek bileşikler yerine birçok kim-

yasal bileşen içerdiğinden, etkinlik ve güvenliği göstermede zorluklar 
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ortaya çıkar. Bununla birlikte, bitkilerin genel refahı artırmanın yanı 

sıra hastalık semptomlarını bir miktar koruma ve hafifletme sağladığına 

dair çok sayıda geleneksel, ampirik ve klinik kanıt vardır. Yeni ortaya 

çıkan viral enfeksiyonlar, özellikle COVID-19, yeniliklerinde ve yerle-

şik antiviral tedavi veya aşılamanın yokluğunda benzersiz bir meydan 

okumayı temsil ediyor. Burada, fitoterapinin viral enfeksiyonları önle-

meye ve ele almaya yardımcı olmadaki rollerini ve sınırlamalarını, 

özellikle bunların bağışıklık tepkisi üzerindeki etkilerine ilişkin olarak 

tartışıyoruz (Brendler ve ark., 2020). 

Tuncel ve arkadaşlarının çocuklarda sindirim ve solunum sistemi has-

talıklarında ve vücut savunmasını arttırmada kullanılan bitkisel ürünler 

hakkında yaptıkları çalışmada kullanılan ürünler arasında bitki çayları, 

pekmez, sirke, yoğurt, soğan, sarımsak, sumak ve bal yer almaktadır 

(Tuncel ve ark., 2014) 

Zerdeçalın içinde bulunan kurkumin üzerinde yapılan çalışmalarda ko-

ronavirsün çoğalmasını engellediği bildirilmiştir. Başka bir çalışmada 

ise akciğer doku hasarını azalttığı ve enflamasyona yol açacak proinf-

lamatuar sitokinleri azalttığı saptanmıştır (Huang ve ark., 2019; Uçar 

ve ark., 2020).  

Yapılan başka bir çalışmada D vitamini kullanımında vücut savunma-

sının daha etkin kılındığı ve enfeksiyon oranlarının ciddi anlamda düş-

tüğü bildirilmiştir (Strand ve ark., 2009; Albanna ve ark., 2010). Covid-

19 tanılı 358 hasta ile yapılan çalışmada intravenöz yoldan yüksek 

dozda uygulanan C vitaminin immün hücre hasarını önlediği ve hasta-
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nede kalış süresini kısalttığı saptanmıştır. Aynı şekilde çinko kullanı-

mında da virüsün hücreye girişi engellenir ve hastalık yapma yeteneği 

azalır (Cheng, 2020; Uçar ve ark., 2020). 

Fitoterapi yöntemleri dahilinde kullanılan zukan cevheri çocuklarda üst 

solunum yolu hastalıklarında tamamen iyileşme sağlamakta, zupa cev-

heri ise acil akciğer tedavisinde patentli olarak kullanılmaktadır (Juan, 

2012; Bozlar, 2020). 

Geleneksel Çin Tıbbı’na bakıldığında ise daha önce 2003 yılında ciddi 

akut solunum yetmezliği sendromu (SARS) ve 2009 yılında H1N1 inf-

luenza pandemilerini yapan benzer özellikte virüs pandemilerinde etkili 

oldukları gösterilen fitoterapötik ajanlar üzerinde çalışmalar yapılmış-

tır. Bu çalışma doğrultusunda COVID-19’dan korunmada en efektif fi-

toterapötik ajanlar meyan kökü ve geven otu olarak saptanmıştır (Luo 

ve ark., 2020). 

Ülkemizde var olan ve alt solunum yolları enfeksiyonlarında sıklıkla 

kullanılan bitkiler; meyan şerbeti, adaçayı, melisa çayı, sarımsak, kuş-

burnu çayı, çörek otu ve sumaktır. Bu besinlerin günlük beslenme ruti-

nine dahil edilmesi gerektiği ifade edilmektedir (Uçar ve ark., 2020). 

Wuhanda korona virüs için geleneksel tıp ilaçları kullandığı ve Hubei 

eyaletinde tedavi gören kişilerden %91,64 oranında ve Wuhanda tedavi 

görenlerde de %89.10 oranında iyileşme görülmüştür. Çin’in İstanbul 

Başkonsolosu Çin’in Corona virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışması hak-

kında bilgi verdiğinde 70 bin hastanın taburcu olmasında % 94.5 gele-

neksel Çin tıbbının katkısı olduğunu söylemişti. Çin Tıbbında korona 
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virüs için kullanan ilaçlar aslında Çin Tıp ve Uygur Tıp ilaçlarıdır. Çin 

haberlerine göre Korona salgın süresince Çin’de Geleneksel Uygur 

Tıbbı ilaçları COVİD 19 tedavisinde yaygın kullanmış ve halen kulla-

nılmaktadır (Bozlar 2020). 

Koronavirüsün önlenmesinde ve olası hastalık durumunda kullanılmak 

üzere belirlenen; sarımsak, nane, miselyum mantarı ekstresi, çinko, aleo 

vera, kuersetin, geven otu, hint ekinezyası vb. bitkilerin koronavirüsün 

semptomlarını ve virülansını hafifleteceğine, sitokin fırtınasına engel 

olacağına ve homeastazisi sürdüreceği ifade edilmektedir (Uçar ve ark., 

2020). 

1.4. Homeopati 

Homeopati, sağlam bir insanda herhangi bir hastalığı ortaya çıkarabile-

cek maddelerin çok düşük dozlarda hastaya verilmesiyle tedavi edilebi-

leceği inancını temel alan tamamlayıcı tıp yöntemidir. Kişinin temel bi-

yolojik güç ve enerjisinin artmasını sağlayarak iyileşmeye yardımcı 

olan, fiziksel ve psikolojik pek çok hastalığın tedavisinde kullanılabilen 

yöntemdir. Semptomlara yönelik uygun seçimler yapıldığı takdirde ol-

dukça başarılı sonuçlar alınabildiği gösterilmiştir (Topaloğlu ve ark., 

2020). 

Deneysel ve klinik olarak 200 yıldır doğruluğu kanıtlanmaya çalışılan 

homeopati 1796’da Alman bir doktor tarafından sıtma hastalığı ile ilgili 

araştırma yaparken tesadüfen keşfedilmiştir (Demirgöz ve Beji, 2009). 
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Dünya Sağlık Örgütü’nün 2019 yılında yayınladığı son rapor doğrultu-

sunda homeopati, dünyada 100’den fazla ülkede sağlık sisteminin içe-

risinde yer alarak kullanılmaktadır (Ağaoğlu, İlhan ve Arslantürk, 

2020). 

Homeopatiye göre hastalık bedenen, ruhen ve zihnen bir bütün olarak 

etkilenmesi, vücudun tamamının dengesinin bozulması durumudur. 

Hastalık orjini bir organ değil homeostazisin bozulmasıdır. Homeopa-

tide özel bir hazırlama yöntemi ile 3000’in üzerinde homeopatik ilaç, 

hayvansal/bitkisel, mineraller vb maddelerin tedavi edici etkisi açığa 

çıkarılarak hazırlanır (Demirgöz ve Beji, 2009). 

Homeopatik tedavi immün sistemin savunma mekanizmasını güçlendi-

rir. Tek başına kullanımda koronavirüs hastalığının tedavi etmese de 

mevcut ilaçlarla birlikte destek tedavi olarak kullanılabilir. Homeopati-

nin covid-19’da çocuklarfa kullanımında beklenen sonuçlar aşağıdaki 

gibidir; 

• Temaslı ya da asemptomatik pozitif çocuklarda profilaktik olarak 

kullanılabilir. 

• Hafif semptomların başlangıcında (grip semptomları) bağışıklık 

sistemini destekleyerek pnömoniye engel olabilir. 

• Pnömoni gelişmiş ise iyileşme hızını artırarak durumun ağırlaş-

masını önlemede yardımcı olabili. 

• Entübasyonu engelleyebilir ya da erteleyebilir, yoğun bakım sü-

resi kısalabilir. 
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• Entübasyon süresini kısaltabilir. 

Kullanılan homeopati ilaçlarının konvansiyonel ilaçlarla etkileşime gir-

mesi söz konusu olmamakla birlikte çocuklarda kullanımı güvenlidir. 

Bu şekilde konvansiyonel tedavi ile entegre edilerek her aşamada uy-

gulanabilecek homeopatik tedavi ile hastaların hastanede yatış süresi 

kısalır ve daha hızlı iyileşme mümkün olur. Böylece tedavi maliyetle-

rinde de düşüşe ve hastanın hastane enfeksiyonu ajanlarından korunma-

sına katkı sağlanmış olur (Ağaoğlu ve İlhan, 2020). 

1.5. Ozon Uygulaması 

Ozon tedavisi belirli bir ölçüde oksijen/ozon karışımının vücut boşluk-

larına veya dolaşım sistemine uygulanması işlemidir. Ozon düşük doz-

larda verilse bile toksik etki oluşturur. Bu nedenle ozonu direk solumak 

tehlikeli ve yasaktır, hazırlanan oksijen/ozon karışımı şeklinde eklem 

içi, akciğer zarı içi, ven içi, disk içi, rektum içi, kas içi, uygulanabildiği 

gibi topikal olarak da uygulanabilir (Aytaçoğlu, 2014; Yaraşır ve ark., 

2018). 

Düşük dozda ozon vücut sıvılarında çözünerek reaktif oksijen ve lipid 

peroksidasyon ürünleri oluşur ve oksidatif stres başlar böylece vücudun 

antioksidan mekanizmaları uyarılmış olur. Tedavide temel amaç önce-

likle hastaya zarar vermemek, dozu kademeli olarak arttırmak ve ge-

rekli konsantrasyonları uygulamaktır. (Ay ve ark., 2019). 

Kan dolaşımını arttırma yeteneği, ozonu sadece dolaşım ile ilgili bo-

zuklukların tedavisiyle sınırlandırmayıp pek çok hastalıkta bozulmuş 
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olan organik fonksiyonların yeniden düzenlenmesindeki etkisi nede-

niyle de kullanımını artırmıştır (İkizek ve Uzuntarla, 2020). 

Tüm dünyayı etkileyen SARS-CoV-2 virüsü ile mücadele hala spesifik 

bir ilaç tedavisi bulunamamış olup bilim insanları hastalıkla mücadele 

de çeşitli arayışlara girmişler pek çok çalışma yapmışlardır. Yapılan bu 

çalışmalardan bazıları da medikal ozonun SARS-CoV-2 virüsü üze-

rinde etkilerime yöneliktir (İkizek ve Uzuntarla, 2020). 

Martínez-Sánchez ve arkadaşları tarafından ozon tedavisinin potansiyel 

hücre koruyucu etkisini incelemek amacıyla derleme niteliğindeki ça-

lışmasında ozon tedavisinin viral enfeksiyonlar dahil olmak üzere bir-

çok inflamatuar hastalıkta bulunan doku hasarına karşı hücre koruyucu 

etkilerini ortaya koymaktadır. Ozonun antiinflamatuar ve immünomo-

dülatör kapasitesinin sitokinlerin salınımına karşı koyması ve nitrik ok-

sit salınımını uyarması etkisi ile koronavirüs hastaları için ideal bir te-

davi yöntemi halini almıştır. Ozon ayrıca viral kapsidin proteinlerine 

etki edip virüsü işe yaramaz hale getirerek potansiyel bir virüs öldürücü 

etkiye sahiptir (İkizek ve Uzuntarla, 2020; Martinez, Schwartz ve 

Donna, 2020). 

Zheng ve arkadaşları tarafından ozon tedavisi gören ağır klinik tablo-

daki iki covid hastası ile yapılan çalışmada; ozon tedavisinin klinik du-

rumun iyileşmesini ve göğüs bilgisayarlı tomografi görüntülerinde iyi-

leşmeyi desteklediği, viral bulaşma süresini ve hastanede kalış süresini 

kısaltabileceği belirtilmiştir (Zheng, Dong ve Hu, 2020).  
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COVID-19 hastalığının erken evrelerinde yani trakeal entübasyon ihti-

yacına kadar kötüleşmeden önce ozon tedavisinin etkili olabileceği, 

hastalık gelişimini olumlu yönde etkileyebileceği ve / veya sitokin fır-

tına sendromunun başlangıcını en azından kısmen azaltabileceği değer-

lendirilmektedir. Ozon uygulama yönteminin genel olarak viral enfek-

siyonlara karşı ve özellikle COVID-19’a karşı ve tamamlayıcı tıp dahi-

linde şu anda uygulamada olan ilaç tedavisine destek olarak önermenin 

faydalı olacağı düşünülmektedir (İkizek ve Uzuntarla, 2020). 

1.6. Müzik Terapi 

Müzik Terapi doğumdan başlayarak insan hayatının her evresinde uy-

gulanan klinik verilere dayalı bilimsel bir yöntem olarak yer edinmiş-

tir. Müzik Terapi esnasında insan sesi, enstrüman sesi vb. kullanıldığı 

gibi kreatif yöntemlerde yazı yazma, kum ile oynama, boya kalemleri, 

hareket ve nefes çalışmaları da eklenmektedir. Müzik terapide özel-

likle ritim ve melodi gibi müzik unsurları tedavi amaçlı kullanılmakta-

dır (Akbulut ve Taşçı, 2020; Lök ve Bademli, 2016). 

Geçmişten günümüze hayatın her anında yer alan müzik, sağlık açısın-

dan önemli etkilere sahip olmasından dolayı çeşitli kültürlerde hasta-

lıkları tedavi etmek amacıyla kullanılmıştır. Tarihte müziği tedavi et-

mek amacıyla kullanan Sümer, Babil, Asur, Şaman, Çin, Eski Mısır ve 

Yunan medeniyetleri görülmektedir (Meriç ve Kaya 2018). 

Yapılan araştırmalarda, müziğin psikolojik hastalıkların oluşumunda 

etkisi olan ve insanın duygusal durumunu düzenleyen serotonin, dopa-
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min, testosteron, adrenalin gibi hormonları olumlu etkilediği; bazı fiz-

yolojik işlevleri düzenlediği (kan basıncı, solunum ritmi gibi) ve be-

yindeki oksijenlenme ve kanlanmanın dengesini sağladığı saptanmıştır 

(Lök ve Bademli 2016). 

Çocuklar fiziksel, bilişsel ve sosyal gelişim düzeyleri sebebiyle covid-

19 gibi kriz durumlarında daha fazla zarar görebilmektedir. Salgın bü-

tün çocukların deneyimlediği bir kriz olsa da çocukların sahip olduğu 

riskler ve koruyucu etmenler bu tepkilerin içeriğini değiştirmektedir. 

Çocukların gösterdiği tepkiler bireysel, kültürel ve çevresel faktörler 

bağlamında değerlendirilmelidir. Mevcut durumda ve sonraki yaşantı-

larında sağlıklı bireyler olabilmeleri adına çocukların psikolojik daya-

nıklılığı güçlendirilmelidir. Bunun için kullanılabilecek yöntemlerden 

biri de güvenirliği yüksek olan müzik terapidir (Çaykuş ve Çaykuş, 

2020) 

Sarjoko ve arkadaşlarının okul çağı çocukları ile yaptıkları çalışmada 

vücut bağışıklığını geliştirmek ve psikolojik sağaltım için müzik terapi 

yönteminin %85’e varan olumlu sonuçları saptanmıştır (Sarjoko ve 

ark., 2020). 

1.7. Covid-19 Salgınından Korunmada WHO Önerileri 

Dünya Sağlık Örgütü Covid-19 pandemisinde çocukların koronavirüs-

ten korunması amacıyla üç ana konuda tavsiyede bulunmuştur. Bunlar 

fizikzel aktivite, sağlıklı diyet ve sağlıklı ebeveynliktir.  

 



COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI | 171 

 

Yaş gruplarına göre fiziksel aktivite önerileri; 

1 yaşın altındaki bebekler: Tüm bebekler günde birkaç kez fiziksel 

olarak aktif olmalıdır. Henüz hareket halinde olmayanlar için, bu, uya-

nıkken güne yayılmış zemine dayalı oyun olarak en az 30 dakika yü-

züstü pozisyonda (karın zamanı) içerir. 

5 yaşın altındaki çocuklar: Tüm küçük çocuklar, her yoğunlukta çeşitli 

fiziksel aktivitelerde günde en az 180 dakika geçirmelidir. 3-4 yaşın-

daki çocuklar bu sürenin en az 60 dakikasını orta ila şiddetli yoğun-

lukta fiziksel aktivitede geçirmelidir.  

5-17 yaş arası çocuklar ve ergenler: Tüm çocuklar ve ergenler günde 

en az 60 dakika orta ila şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmalı-

dır. Bu, haftada en az 3 gün kas ve kemiği güçlendiren aktiviteleri 

içermelidir. Günlük 60 dakikadan fazla fiziksel aktivite yapmak, ek 

sağlık yararları sağlayacaktır (WHO, 2021). 
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GİRİŞ 

Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) ve Orta Doğu Solunum 

Sendromuna (MERS) sebep olan virüsler ile aynı gruba ait olan 

COVID-19 Aralık 2019’da Çin’in Wuhan şehrinde başlamış ve Novel 

Coronavirus 2019-nCoV’ daha sonra SARS-CoV-2 olarak 

adlandırılmıştır (Velavan, 2020; Huang ve ark., 2020). 

COVID-19 virüsü, koronavirüs ailesinden bir RNA virüsüdür ve 

hayvanları ve insanları enfekte eder. Solunum, gastrointestinal, 

kardiyolojik ve nörolojik hastalıklar gibi bir çok hastalığa sebep 

olabilmektedir (Li ve ark., 2020). Hastalık Çin’in diğer bölgelerine ve 

dünyadaki ülkelere hızla yayıldı (Dhama ve ark., 2020; WHO, 2020). 

COVID-19 hastalığında virüsün insandan insana bulaştığı ve 

semptomatik kişilerin COVID-19 yayılımının asıl kaynağı olduğu 

sonucuna varılmıştır (Berheim ve ark., 2020). 

COVID-19 virüsü tüm dünyayı sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak 

etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Özellikle kırılgan grupta 

yer alan çocuklar pandemi sürecinden çok daha fazla etkilenmektedir. 

Pandemiden etkilenen tüm ülkelerde, iş yerlerinin kapanması 

nedeniyle işsizlik artmış ve bireylerin alım gücü azalmıştır. Bu 

durumdan dolayı çocuklar ve aileleri üzerindeki kaygıyı artırmış ve 

bunun sonucunda da ruh sağlığı sorunları ve şiddet görme sıklığı 

artmıştır (Erol, 2020). 
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Çocuk Ruh Sağlığı: Tanım ve Kapsam 

Ruh sağlığı kavramı, kişinin çevresiyle ve kendisiyle sürekli olarak 

uyumlu olma hali olarak tanımlanabilir. Uyum ve denge hali dinamik 

bir süreç olup durağan değildir. Bu süreçte ebeveynler çocukların 

fiziksel özellikleriyle olduğu kadar ruhsal durumlarıyla da yakından 

ilgili olmaları gerekir. Çocukların hissiyatları ve memnuniyetleri de 

göz ardı edilmemelidir. Ruhsal bozuklara karşı ailede ve okulda 

alınabilecek önlemlere dikkat edilmelidir (Palut, 2016). Ruhsal 

sorunların önemli bir bölümü çocukluk dönemine dayanmaktadır. 

Kişiliğin şekillendiği ilk 6 yaş döneminde çocuğun sosyal ve duygusal 

hayat becerilerini kazanmasında çevre ve ailenin önemi fazladır. Bu 

sebeple çocuğun ilk sosyal deneyimlerini kazandıkları yer ailedir. 

Ailenin bu yaş döneminde olumsuz davranışlarının ilerleyen 

zamanlarda çocukta sorun olarak ortaya çıkması olasıdır (Seven, 

2015). 

Çocuklarda beden sağlığına önem verildiği kadar ruh sağlığına da 

önem verilmelidir. Çünkü bedensel rahatsızlıklar kadar ruhsal 

rahatsızlıkların da iyileştirilmesi ve önlenmesi gerekir. Ruh sağlığı iyi 

olmayan anne ve babanın sağlıklı çocuklar yetiştirmesi nerdeyse 

olanaksızdır. Agresif ve tutarsız ebeveynler yetiştirdikleri çocuklar 

sakin ve uyumlu karakterlerde olmasını beklemek fazla iyimser bir 

tavırdır. Dahası kişinin ailesel yaşantısından kaynaklı bazı sorunlar 

ileride kolay tedavi edilemeyecek düzeyde olabilir. Çocuk ruh 

sağlığına özgü olgu ve olaylar yetişkinlere göre daha farklıdır. Çocuk 

ruh sağlığı alanı çocukların her açıdan sağlıklı birer birey olmaları için 
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uğraş veren bir bilim dalıdır. Çocuk ruh sağlığı uzmanları da çocuk 

hakkında aile ve eğitimin tüm bileşenlerine yol göstermeye 

çalışmaktadır (Bakırcıoğlu, 2015). 

Çocuk Ruh Sağlığının Önemi 

Bireylerin temel gereksinimleri, insanların davranışına yön 

vermektedir. İnsanlar yeme, içme gibi fiziksel gereksinimlerinin yanı 

sıra, ruhsal gereksinimlere de sahiptir. Bunlar; sevgi, ait olma, 

bağımsızlık, itibar, başarı vb. Karşılanmamış bir gereksinim, bireyde 

gerginlik yaratabilir. Böyle gerginlikler insanın bütün gelişim 

aşamalarında görülebilir (Veren ve Ilgar, 2016).   

Devamlı hayal kırıklıkları ya da gerginlikler, kişilikte önemli 

bozukluklara yol açabilir. Çocuklar sevgi, saygı ve özen gerektirir bu 

durumlar karşılanmazsa ihmal edilirse ve ihtiyaçları karşılanmazsa 

kendisine ve etrafındakilere güven duygusu yaşayamazsa, ruhsal 

gelişmesi sarsılabilir (Veren ve Ilgar, 2016).   

 Çocuğun, kişiliğinin temeli 0-6 yaşlarında oluşmaktadır.  Çocuğa bir 

birey bir değer olduğunu hissettirip kişiliğinin ilk yapı taşlarını 

oluşturacak olan kişiler, öncelikle anne baba ve daha sonra ailenin 

diğer fertleridir. Çocuğun ailesiyle sağlıklı mutlu geçirdiği ilk yıllar, 

çocuğun geleceğinin güvencesidir. Anne ve baba olmak üzere diğer 

aile bireyleri, çocuğa olumlu katkılarıyla, çocuğun gelecek 

yaşamındaki mutluluğunun temellerini atmaktadır (Veren ve Ilgar, 

2016).  
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Ruh sağlığında öğrenim, yaşamın zenginleşmesidir. Kaliteli bir eğitim 

sayesinde birey, iç dünyası ve dış çevresi arasında bir denge kurabilir 

(Veren ve Ilgar, 2016).   

Okul öncesi eğitim, eğer bilinçli bir eğitim programı içinde 

gerçekleştirilebilirse çocuğa sonraki dönemlerdeki bilişsel ve 

psikolojik gelişim için uygun bir zemin hazırlayabilmektedir. Pek çok 

araştırma, anaokulu yaşantısı geçiren çocukların, bu yaşantıyı 

geçirmemiş çocuklara göre sosyalleşme ve bağımsızlaşma yönünden 

yaşıtlarından bir hayli ileride olduklarını ve sonraki eğitim yıllarında 

yüksek akademik başarı ortaya koyduklarını göstermektedir (Veren ve 

Ilgar, 2016). 

Çocuk Ruh Sağlığı Hizmetleri 

Türkiye’deki ruh sağlığı politikalarının temel hedeflerinden ilki çocuk 

ve ergenlerin içindeki riskli grupların belirlenmesidir.  Bu amaçla 

engelli olan çocukların, kurum bakımı altında olan ya da alınması 

gereken çocuk ve ergenlerin, sokakta çalışan ya da yaşayan, madde 

bağımlısı olan çocukların belirlenerek sorunlarını gidermeye ve 

yaşadıkları sıkıntılara bağlı olarak ortaya çıkabilen ruhsal 

rahatsızlıkları iyileştirmek için faaliyetlerde bulunulması 

gerekmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası, 2020). 

Diğer hedefler ise çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında eğitim 

imkanlarının artırılması, alanda çalışan sayısının ve verilen hizmet 

kapasitesinin artırılmasıdır. Ayrıca toplumda bu sorunlara yönelik 
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farkındalığın arttırılması diğer hedefler arasında yer almaktadır 

(Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sağlığı Politikası, 2020). 

Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 1984 yılında 

Ruh Sağlığı Daire Başkanlığı kurulmuş ve buraya bağlı olarak ‘Çocuk 

ve Ergen Psikiyatrisi Şube Müdürlüğü’ oluşturulmuştur (Akarçay, 

2013). 

 Sağlık Bakanlığının ruh sağlığı hizmetlerinin organizasyon ve 

uygulamasına yönelik hedefleri arasında, ruh sağlığı hizmetlerine 

ulaşımın sağlanabilmesi ilk sırada yer almaktadır. Bu amaçla ruh 

sağlığı hizmetlerinin genel sağlık hizmetleriyle tümüyle 

bütünleştirilmesi, birinci basamakta sunumun gerçekleştirilmesi, 

koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine önem verilmesi ön plana 

çıkmaktadır. Bu amaçla Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme 

Kurumu, belediyeler, okullar, üniversiteler Rehberlik Araştırma 

Merkezleri gibi kurumlar tarafından ruh sağlığı hizmetlerinin 

sunumunun da desteklenmesi yapılmaktadır (Akarçay, 2013). 

COVID-19 Süreci ve Çocuk Ruh Sağlığına Etkileri 

Çocuklar, salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle, kısıtlamalar 

nedeniyle süreçten olumsuz etkilenen grup olmuştur Çocuklarda yaş 

ve gelişim dönemlerine göre bazı belirti ve bulgular görülmektedir 

(Erol, 2020; Şahbudak ve Emiroğlu, 2020). 

Okul öncesi çocuklarda, davranış ve motor beceride gerileme, anne 

baba bağımlılığı, uyku problemleri, beslenme problemleri, nedeni 
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bilinmeyen korku ve ağlama, enürezis, konuşma problemleri ortaya 

çıkmaktadır (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet 

Çalışma Birimi, 2020). 

Okul çocuklarında, huzursuzluk, uyku bozuklukları,  konsantrasyon 

problemleri, dikkat dağınıklığı, aileye aşırı bağımlılık, yaşa ve gelişim 

düzeyine uygun olmayan davranışlar sergileme gibi durumlar 

görülmektedir (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve Afet 

Çalışma Birimi, 2020). 

Ergenlerde, dönemleri itibarıyla pandemi sürecini inkar yoluna 

gidebilir ve kurallara uymayı reddebilir. Bazı ergenlerde uyku 

sorunları, beslenme problemleri, aşırı kaygı, içe kapanma, nedeni 

belirlenmeyen ağrılar, davranış problemleri, madde kullanım 

durumları ve intihar eğilimi görülebilir (Türkiye Psikiyatri Derneği 

Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

Çocuk İhmal ve İstismarı 

Çocuğa yönelik kötü muamele 18 yaşın altı çocukların ihmal ve 

istismar edildiğini belirten genel bir tanımdır. Çocuğun her türlü 

fiziksel, duygusal kötü muamele görmesinin yanı sıra ihmal edilmesi, 

cinsel olarak istismar edilmesi ve her türlü sömürülmesini de içerir. 

Ve bunun sonucunda çocuk gelişimsel ya da hayati olarak risk altında 

olur (WHO, 2014).  

Çocuk ihmal ve istismarı olgularında ailedeki ekonomik ve sosyal 

problemler ayrıca ele alınmalı, ihmal ve istismarına bunların da yol 
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açabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. İhmal ve istismara sebep 

olan iç ve dış stres faktörlerine bakıldığında; dış stres faktörleri, bazı 

ekonomik, sosyal, çevresel özellikler aile içi sorunlara sebep olabilir, 

bu durum çocuğun ihmal ve istismarıyla sonuçlanabilir. Ailenin 

ekonomik yetersizlikleri de ailelerin en önemli stres kaynağından biri 

olabilmekte, yoksulluk ve işsizlik sonucu ailede ihmal ve istismara 

rastlanabilmekte, bunun sonucunda çocuğun yeterli beslenememesi, 

ev koşullarının yetersiz olması, sağlık problemleri gibi sorunları da 

doğurabilmektedir. İç stres faktörlerine baktığımızda; ebeveynlerin 

kişilik özellikleri, çocuğun özellikleri ve çocuktan yapabileceğinden 

fazlasının talep edilmesi şeklinde sıralanabilir (Bulut, 1996; Kars, 

1996; Üstüner Top, 2020). 

Karantina uygulaması, özgürlüğün kısıtlanması sebebiyle bireylerde 

yoğun kaygı yaşanmasına sebep olabilir. Kısıtlama dönemlerinde 

bireylerde yaşanan  kaygıya bağlı olarak aile içi şiddetle birlikte  

istismar davranışları önemli ölçüde  artabilir (Peterman ve ark., 2020).  

Şiddet görülen ailelerde çocukların tekrarlı şekilde şiddete maruz 

kalması ise çocukların ruhsal sağlığını önemli derecede etkileyebilir. 

(Holt ve ark., 2008) Uzun vadede ise çocuklarda geri dönüşümü 

oldukça zor olan hasarlar bırakabilir (Hillis ve ark., 2017). 

 Pandemi dönemlerinde yaşanan sosyoekonomik durgunluk nedeniyle  

çocuklara yönelik fiziksel, psikolojik ve cinsel içerikli şiddet oranında 

artış olduğu resmi kayıtlarla belirlenmiştir (Huang ve ark., 2011; 

Schneider ve ark., 2017). 
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Aile İçi İstismar 

Aile, üyelerinin beslenme, bakım ve korunma gibi fizyolojik; sevgi, 

şefkat ve güven ihtiyacı gibi duygusal ihtiyaçların karşılaması 

açısından ilk ve temel kurumlardan biridir (Ayan, 2007).  

Aile, gelişimsel ihtiyaçların, doyumların karşılandığı bir yer olduğu 

gibi aynı zamanda krizlerin, çatışmaların yaşandığı bir alan 

olabilmektedir. Bunlardan bir tanesi fiziksel şiddettir. Yapılan 

araştırmalar, aile içi şiddetten en fazla etkilenen bireylerin çocuklar 

olduğunu ortaya koymaktadır (Skinner ve ark., 2006). 

Bütün bunların yanında aile içi şiddet, hangi kültürde, eğitimde, gelir 

düzeyinde, yaşta olursa olsun tüm ülkelerde görülebilen bir olgudur 

(Straus ve ark., 1980). 

Çocuğun yetiştirilmesinde oldukça önemli sorumlulukları olan 

ebeveynlerin görevlerini yerine getirirken bazen bilinçli ya da 

bilinçsizce çocuklarına zarar vermeleri mümkün olabilmektedir. Bu 

yönüyle anne ve babanın öncelikle, anne ve babalık rolünü ne kadar 

benimsediği, göstereceği tutum ve davranışlarda belirleyici 

olmaktadır. Çocuğun sahip olduğu bir takım özellikler, ebeveynin 

sahip olduğu olumsuz kişilik özellikleriyle ve ortamın sosyo-kültürel 

ve ekonomik nitelikleriyle etkileşerek, çocuğun aile içinde şiddete 

maruz kalma riskini arttırmaktadır (Bulut, 1996). 

Salgın dönmelerinde yaşanan ekonomik güçlükler sebebiyle aile içi 

şiddet yaşanmasında artış görülebilir (Schneider ve ark., 2016).  
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Gelir kaybı, işsizlik buna bağlı olarak da evlilikler de sorunlar 

görülebilir (Elder, 1974). Yapılan kısıtlamalar bireylerde kaygı 

yaşanmasına neden olabilir (Erol, 2020). 

İhmal ve istismarın çocuklar üzerindeki etkilerine bakıldığında, 

görülen etkilerin uzun süreli veya şiddetli olması beklenebilir 

(UNICEF, 2006).  

Aile içi çocuğa yönelik şiddet birçok duygusal ve davranışsal soruna 

zemin hazırlamaktadır. Davranışsal sorunların öngörülmesinde çocuğa 

yönelik şiddetin bütün demografik özelliklerden daha anlamlı bir 

gösterge olduğu belirtilmiştir (Brenner and Fox, 1998).  

Şiddet doğrudan çocuğu hedef almasa da bütün aile içi şiddet 

örüntüleri çocukların ruh sağlığını negatif yönde etkilemektedir. Bu 

yüzden ruh sağlığı uzmanları muayeneler ve görüşmeler sırasında aile 

içi şiddetin varlığını anlayabilmek için aile içi ilişkileri, çatışmaları 

detaylı olarak sorgulamalıdır (Yolga-Tahiroğlu ve ark., 2009). 

COVID-19 Sürecinde Çocuk Ruh Sağlığı Sürecinde Ebeveynlere 

Öneriler 

• Öncelikle çocuğun sorularını rahatlıkla sorabileceği bir ortam 

sağlanarak soruları dürüst bir şekilde ve çocuğun yaşına uygun 

olarak anlayabileceği şekilde cevaplandırılmalıdır. 

• Koronavirüsün yeni bir hastalık olduğu söylenmeli ve hastalığa 

birçok kişinin yakalandığı ama çoğunun durumunun iyi olduğu 

belirtilmeli ve her “hasta” olanın bu virüsü taşımadığı ve 
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belirtilerin başka hastalıklarla da ilişkili olabileceği 

açıklanmalıdır. 

• Çocukların nadiren de olsa hastalığa yakalandıkları ve hasta 

olurlarsa da hastalığı çok hafif atlattıkları, fakat yine de hijyen 

kurallarına uymanın önemli olduğu ifade edilmelidir ve 

çocukların aynı soruları tekrar sorabileceği unutulmamalıdır. 

• Çocuklar daha çok kendileri ve sevdikleri kişiler ile ilgilenirler, 

bundan dolayı hasta olan sevdikleri varsa durumları ile ilgili 

çocuklara anlayabilecekleri şekilde bilgi verilmelidir  

• Pandemi sürecinde evden çalışma imkanı olmayan ebeveynler 

işten geldiklerinde çocuklarına sarılmama ve öpmeme 

nedenlerini hijyen kuralları nedeniyle olduğunu anlatmalıdır. 

• Bu süreçte vardiyalı çalışan sağlık çalışanları çocuklarına 

durumlarını anlatmalı ve ev dışında vardiya saatinde neler 

yaptığını basitçe anlatmalıdır. 

• Çocuklara gerçekçi olmayan sözler verilmemeli veya etrafındaki 

kişilerde hastalık olmayacağı söylenmemelidir. 

• Çocuk hastalara kişilerin veya sağlık çalışanlarının kendileriyle 

ilgilendiği belirtilmeli ve hissettirilmelidir. 

• Çocuklar yetişkinleri örnek aldığı ve gözlemlediği için bireyler 

hastalık karşısında tutum ve davranışlarına dikkat etmelidir. 

• Çocuklar yayın organları veya sosyal medyadaki pandemi ile 

ilgili abartılı haberlerden uzak tutulmalı ve korkmaları 

engellenmelidir. 
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• Okulların kapatılmasının korkunç bir olay olmadığı 

anlatılmalıdır. Çocuğun evde olmasının kendisi ve diğer insanlar 

için faydalı olacağı söylenmelidir (Türkiye Psikiyatri Derneği 

Ruhsal Travma ve Afet Çalışma Birimi, 2020). 

• Çocuğun günlük rutinleri korunmalı değişikliğe gidilmemelidir. 

• Çocukların arkadaşlarıyla, akranlarıyla, öğretmenleriyle iletişim 

sağlamaları desteklenmelidir. Ayrıca imkanlar doğrultusunda 

çocukların görüntülü konuşma yapmaları sağlanarak 

desteklenmelidir.  

• Uyku problemi yaşayan, korkusu ve kaygısı artan, anne 

babasına karşı bağımlılık geliştiren çocukların psikolojik yardım 

yönünden bir uzman tarafından değerlendirilmesi gerektiği 

unutulmamalıdır (Türkiye Psikiyatri Derneği Ruhsal Travma ve 

Afet Çalışma Birimi, 2020; Erol, 2020). 

SONUÇ  

Çocuklar, salgın sürecinde uzaktan eğitime geçilmesiyle, kısıtlamalar 

nedeniyle süreçten olumsuz etkilenen grup olmuştur. Karantina 

uygulaması, özgürlüğün kısıtlanması sebebiyle bireylerde yoğun kaygı 

yaşanmasına sebep olmuştur. Kısıtlama dönemlerinde bireylerde 

yaşanan kaygıya bağlı olarak aile içi şiddetle birlikte çocuğa yönelik 

taciz ve istismar davranışlarının önemli ölçüde arttığı rapor edilmiştir. 

Öncelikle ebeveynler pandemi sürecinde çocuğun soruları dürüstçe 

cevaplanmalıdır. Çocukların nadiren de olsa hasta oldukları ve hasta 

olurlarsa da hastalığı çok hafif atlattıkları, fakat yine de hijyen 

kurallarına uymanın önemli olduğu ifade edilmelidir. Çocuklar 
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pandemi sürecinde çok iyi gözlenmeli ve uyku problemi yaşayan, 

korkusu ve kaygısı artan, anne babasına karşı bağımlılık geliştiren 

çocukların psikolojik yardım yönünden bir uzman tarafından 

değerlendirilmesi gerektiği unutulmamalıdır. 
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GİRİŞ 

Çin’de Aralık 2019'da açıklanamayan bir pnömoni salgını hızla yayıldı. 

Uluslararası virüs sınıflandırma komitesi tarafından şiddetli akut 

solunum yolu enfeksiyonuna sebep olan Coronavirus 2 sendromu 

(SARS-CoV-2) olarak adlandırılan yeni bir koronavirüs tespit edildi ve 

izole edildi. Virüs yeni tip COVID-19 olarak adlandırılan yeni 

koronavirüs pnömonisi olarak bildirildi (WHO, 2020b; Zhu ve ark., 

2020). Hastaların yaklaşık %5’inde hastaneye yatma sonrası yoğun 

bakım tedavisi gerekmektedir (NCPERE, 2020). Tüm dünya ülkelerini 

etkilemeye devam eden COVID-19 salgını küresel bir halk sağlığı 

sorunudur. Dünya çapında ilan edilen pandemi sonrası ülkeler, ulusal 

sağlık politikalarının gözden geçirilmesine ve izolasyona ilişkin 

önlemler almaya başlanmıştır. Türkiye ilk COVID-19 bildirimini 11 

Mart 2020 tarihinde yapmış ve bu tarihten itibaren birçok önlem 

alınmaya başlanmıştır. Yapılan bu düzenlemeler bireysel ve toplumsal 

hayatın normal akışını ciddi derecede etkileyerek toplumun tüm 

kesimlerini etkilemiştir (Akoğlu ve Karaaslan, 2020). Bu önlemlerden, 

65 yaş üstü ile 20 yaş altı gruba sokağa çıkma yasağı getirmek, tüm 

eğitim öğretim faaliyetlerini internet tabanlı ortamlarda ve uzaktan 

yaptırmak adölesan sağlığı üzerine ciddi etkilere neden olmuştur.  

Salgının erken aşamalarında 15 yaş ve daha büyük yetişkinler arasında 

ağırlıklı olarak daha yaygın olduğu görülmekteydi (Wei ve ark., 2020). 

Literatürde COVID-19 salgınında yaş ve cinsiyet dağılımlarını içeren 

çok fazla çalışma bulunmazken gelişen mutasyonlarla birlikte yaş 
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sınırının aşağıları indiği ve çocuklarında birçoğu semptomsuz olsa dahi 

hastalığa yakalandığı bilinmektedir.  

Mevcut küresel çabalar, büyük ölçüde virüsün yayılmasını ve sosyal 

etkisini yavaşlatmaya odaklanmaktadır; bu, bireylerin sosyal mesafeye 

ve uygun hijyen önerilerine uymasına dayanmaktadır (WHO, 2020a). 

COVID-19, Türkiye’de ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde tıbbi 

sistemlerde aşırı yüklemeye devam ederken, pandemiyle ilgili önleyici 

davranışları (örneğin, güncellemeler için haberleri izleme, sosyal 

mesafe, ve hijyen / dezenfekte etme) etkileyen psikolojik faktörleri ve 

antisosyal davranışları anlamak için çok önemlidir. Adölesan dönem, 

genişleyen özerklik ve akran ilişkilerinin daha fazla öne çıkmasıyla 

karakterize edilen gelişimsel bir dönemdir ve mevcut sosyal mesafe 

önerilerine göre akran sosyal etkileşimlerinin önceliklendirilmesine 

sebep olmaktadır (Dong ve ark., 2020; Smetana, Campione-Barr ve 

Metzger, 2006). Dahası, adölesanların hastalık semptomları 

yetişkinlere kıyasla daha az şiddetli veya asemptomatik olduğu 

görülmektedir. Bu nedenle, ergenlerin enfeksiyonun yayılmasına 

katkıda bulunan (sosyal mesafeyi korumama ve hijyen davranışlarının 

olmaması) ve virüsle ilgili yeni çıkan haberleri takip etmeme, virüsü 

önemsememe gibi davranışlarda bulunabilir (Dong ve ark., 2020; 

Smetana ve ark., 2006). 
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1. ADÖLESAN DÖNEM 

Adölesan(ergenlik) dönem, fiziksel ve duygusal süreçlerin yol açtığı 

cinsel ve psikososyal olgunlaşma ile başlayan ve bireyin bağımsızlık, 

kimlik duygusu ve sosyal üretkenlik gelişiminin tamamlandığında 

sonlanan evredir. Fizyolojik, psikolojik, sosyal ve gelişimsel birçok 

değişim süreci barındırır. Fizyolojik gelişimi, kas-iskelet sisteminde ki 

hızlı büyüme ve cinsel gelişimle karakterizedir (Derman, 2008).  

Adölesan dönem, fiziksel farklılaşmanın yanında, bireyin kim olduğu, 

ne yapmak istediği gibi sorulara cevap aradığı, fikir, duygu ve davranış 

geliştirmeye çabalanan, bireyselleşme gereksinimlerinin olduğu, ruhsal 

yönden farklılaşarak toplum içinde yer edinmeye çalışıldığı bir süreçtir 

(Güler, 2012). 

Büyümenin sona erdiği, üreme yeteneğinin başladığı, fiziksel 

olgunlaşma ve hormonal etkilere ayak uydurmaya çalışılan adölesan 

dönem aynı zamanda duygusal/romantik ilişkilere yönelik ilginin de 

arttığı dönemdir (Wood ve ark., 2019).  

Adölesanlar bu dönemde birçok temel duygunun farkına varırlar. Bu 

duygulardan birisi olan mutluluk, adölesanların gelişimlerinin pozitif 

yön veren temel duyguların en önemlisidir. Mutluluk düzeyleri arttan 

adölesan hayata daha olumlu bakarken çevreleri ile iletişim ve 

etkileşimleri de pozitif yönde gelişmektedir (Thoilliez, 2011). 

Ev ortamında aile bireyleri, okulda arkadaşları, yakın sosyal çevre ya 

da okul dışı faaliyetler-sportif aktiviteler adölesanlar için 
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güvenebileceği, yakınlık kurabileceği ilişkiler ve rol model olacak 

önemli kaynaklardır. Bu dönemde gerçekçi karar alma becerilerinde 

artış gözlenirken, bu döneme ait ihtiyaçlar(beğenilme, önemsenme, 

sosyal kabul görme) doğrultunda gelişen amaç ve hedeflerin varlığı bu 

süreci doğrudan etkiler (Çobanoğlu ve Karabekiroğlu, 2018). 

1.1. Adölesan Dönem Özellikleri 

Adölesan dönemindeki duygusal gelişim ve hormonal değişim 

birbirlerine çok bağlıdır ve hormonlardaki dalgalanmalar sonucu 

duygusal dalgalanmalar yaşanabilir. Bu değişimlere yabancı olan 

adölesan bir taraftan bu değişimlere adapte olmaya çalışırken diğer 

taraftan duygusal ve farklı hisleri tanımaya çabalıyordur (Bayhan ve 

Işıtan, 2010). Ergen her şeyi uçlarda yaşar ve uç noktalarda gidip gelir. 

Bazen adını beğenmez bazen yüzünü, gözünü bazen de tam tersi her 

şeyini çok beğenir. Çünkü bedenini algılayış (beden imgesi) ile benlik 

kavramı arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Kısacası benliği gencin baş 

uğraşı, düşüncelerinin odağı olur. Bir bakıma benliğinin kabarması söz 

konusudur (Uzun, 2020). 

1.2. Türkiye’de ve Dünya’da Adölesan 

Dünyada yaklaşık 7,2 milyar insan yaşamakta, bunun 3 milyardan 

fazlası 25 yaş altı grupta yer almakta ve bunların arasında yaklaşık 

olarak 1,2 milyarı 10-19 yaşları arasındaki adölesan grubu 

oluşturmaktadır. Adölesan grubun yaklaşık % 90'ı düşük ve orta gelirli 

ülkelerde yaşamını sürdürmektedir (WHO, 2019). 83 milyon 154 bin 

997 olan Türkiye nüfusunun ise yaş gruplarına göre dağılımı 
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incelendiğinde adölesan nüfusun yaklaşık 13 milyon olduğu ve toplam 

nüfusun %15,3’ünü oluşturduğu görülmektedir (TUIK, 2019). 

1.3. Adölesan Dönemin Özellikleri ve Evreleri  

Adölesan dönem, çocukluk döneminden çıkarken, biyolojik, bilişsel ve 

psikososyal gelişimlerin devam ettiği dönemdir. Ne çocuk ne de 

erişikin olamadıkları için çocukluk rol ve davranışlarından erişkinliğe 

geçişin problemlerini yaşarlar (Özcebe ve ark., 2008). Adölesan 

dönemi, içinde yaşanan toplum özellikleri, yaşanılan zaman ve bireysel 

farklılıklar gibi etkileyen birçok faktör vardır (Cengel-Kultur ve ark., 

2007). Üç grupta incelenen adölesan dönem 10-13 yaş arası erken 

dönem, 14-17 yaş arası orta dönem ve 18-21 yaş arası geç adölesan 

dönemi kapsamaktadır (Hacıalioğlu, 2016). Erken adölesan dönemde 

sekonder seks karekterleri görülmesi ve pubertenin başlaması ile 

başlayan fiziksel değişimlerin yanında psikososyal değişimlerin 

yarattığı baskıya karşı uyum ve baş etme çabalarıda eşlik etmektedir 

(Patton ve Harris, 2007; Susman ve Rogol, 2004). Orta adölesan 

dönem, kişiliğin oluşması, anne-babadan bağımsızlaşmanın başladığı 

kendini farklı bir birey olarak görme, anne ve babaya fikirlerini kabul 

ettirme çabalarının en geliştiği ve bu yüzden çatışmaların yoğun olduğu 

dönemdir. Arkadaşlık ilişkileri çok önem kazanmıştır (Çuhadaroğlu, 

2000; Hacıalioğlu, 2016; Susman ve Rogol, 2004). Geç adölesan 

dönem yaş sınırı kültürel, ekonomik ve eğitsel faktörlerden 

etkilenmektedir. Fiziksel gelişim neredeyse tamamlanmıştır ve 

biyolojik ve bilişsel olgunluğa erişilmiş ve bu konudaki soyut düşünme 

süreçleri ve kaygılar sona ermiştir (Çuhadaroğlu, 2000; Güler, 2012; 
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Patton ve Harris, 2007; Yiğit, 2009). Adölesanın artık gelecekle ilgili 

gerçek hedefler koyma ve uygulama yeteneği gelişmiştir ve kendinden 

büyük kişilerden yardım istemek veya akıl danışmak artık onu rahatsız 

etmez (Özcebe ve ark., 2008). 

1.4. Adölesan Dönemde Görülen Fizyolojik Değişiklikler 

Adölesan dönem kemik gelişiminde hızlı bir büyüme ile fiziksel 

değişimin en hızlı ve dikkat çekici olduğu dönemdir. Bu gelişim boy 

uzaması, kilo ve yağ depolamada artış, kalçaların genişlemesi gibi 

değişimlerle birlikte adölesan kısa bir süre içerisinde erişkin 

görünümüne ulaşmaktadır (Parlaz, Tekgül, Karademirci, ve Öngel, 

2012). Her iki cinsiyetin vücut gelişim ve değişim hız ve şekilleri 

farklılıklar göstermektedir. Kız çocukları erkek çocuklarına oranla 

ortalama iki yıl daha erken girerler. Kız çocukları ortalama 10-12 

yaşlarında, erkek çocukları ise ortalama 12-14 yaşında ergenliğe 

girerler (Colyar, 2011). 

1.5. Adölesan Döneminde Görülen Duygusal, Bilişsel ve 
Psikolojik Değişimler  

Adölesan dönem biyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimlerin en yoğun 

görüldüğü dönemdir. Bu dönemde soyut düşünebilme ve soyut bilgileri 

analiz edebilme becerisi gelişirken, sosyal olarak da genç erişkin rolüne 

hazırlık aşaması devreye girmiştir (Derman, 2008; Mattey, 2006). 

Adölesanlardaki bilişsel olgunlaşma, beynin yürütücü işlevlerinden 

olan becerilerin gelişmesi ile başlar.  Arkadaş ortamlarında, bilimsel 

konulardan, din, ölüm, politika, felsefe gibi soyut konulardan da fikir 
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gelişimi söz konusudur (Pataki, 2000). Adölesanlar için riskli 

davranışlar sergileme, bağımsızlık isteği, gelecek kaygısı, çevresini 

reddetme ve aile ikna çabaları gibi davranışlar karşımıza çıkmaktadır  

(Yaran, 2020). Ayrıca geç adölesanlık döneminde öz görünüm ve 

kimlik duygusu geliştirme çabaları, yeme bozuklukları, obezite ve 

etipik yeme gibi bir takım sağlık sorunları yaşamalarına sebep 

olmaktadır (Patton ve Harris, 2007; Şirin ve Kavlak, 2008). Adölesanlar 

bu dönemde sağlığını olumsuz etkileyebilecek, sigara, alkol, madde, 

internet ve akıllı telefon bağımlılığının yanında, dürtüsel 

gereksinimlerle birlikte bulaşıcı hastalıkların yada psikolojik ve kişilik 

bozukluklarının gelişimi açısından da risk altında bulunmaktadır (Çaka 

ve ark., 2018; Derman, 2008).  

1.6. Adölesan Dönemde Özerklik Gelişimi 

Özerkliğin gelişmesi için önemli önkoşullardan biri otonomi 

gelişimidir.  Adölesan dönem özerklik gelişiminin en önemli olduğu 

yaşam dönemidir. Gencin kendi planları, istekleri, idealleri ve kaygıları 

vardır. Hızla değişen günümüz dünyasında, gencin bu düşünce ve 

duyguları doğrultusunda karar alma sürecinde destek olmamak, 

yeterince sorumluluk vermemek ya da güven duyulduğunun 

gösterilmemesi kimlik gelişiminde, ruh sağlığında ve istediği hedeflere 

ulaşmasında dezavantajlar yaratacaktır (Özdemir ve Çok, 2016). 

Kendilik değeri özgüven kavramına göre daha nesnel bir ifade olup 

kendilik değeri yüksek bir birey; problemler karşısında çözüm odaklı, 

olumlu tutumlar sergiler. Adölesanın özerkliğinin artacağı alanlar 

sadece okul veya evdeki rolleri değildir. Özerkliğin gelişebileceği, 
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akademik alan, sosyal alan, ikili ilişkiler alanı, fiziksel ve sportif 

beceriler alanı gibi birçok alan mevcuttur (Ryan ve ark., 2006). 

 2. ADÖLESANLARA YÖNELİK KORUYUCU SAĞLIK 

HİZMETLERİ 

Adölesan bireylerin genel sağlık durumları genellikle iyidir bu yüzden 

düzenli sağlık kontrolüne gerek duymazlar. Bu durum adölesanın 

düzenli sağlık kontrolü yaptırmasına engel olurken, birçok sağlık 

probleminin de teşhisini geciktirebilmektedir (Kanbur, 2012). Birinci 

basamakta adölesanlara yönelik yapılması gereken uygulamaların 

başında, güvenli çevre sağlama, sağlık bilgisi, danışmanlık, sağlık 

taraması, tanı ve tedavi hizmetlerini kapsamaktadır (Kanbur, 2012).  

Aile hekimleri gerek kendilerine bağlı bulunan adölesanları düzenli 

olarak takip etmeleri gerekse herhangi bir nedenle başvuranları 

koruyucu hekimlik açısından da değerlendirmesi gerekmektedir 

(Tc.Sağlık.Bakanlığı, 2016). Bu yüzden adolesanın aile sağlığı 

merkezlerine yapmış olduğu her başvuru doktor tarafından bir fırsat 

olarak değerlendirilmelidir (Uzuner ve ark., 2015). 

Koruyucu sağlık hizmetlerinde temel amaç hastalıkların insidansı ve 

risk faktörlerini azaltmak, koruyucu faktörleri arttırmak olmalıdır. 

Hastalığın ne olduğu bilinmeli ki risk faktörlerini ve hastalığın 

semptomları iyi analiz edilebilmelidir (Johnstone, Kemps, ve Chen, 

2018). Adölesan ruh sağlığı sorunlarında ve madde bağımlılığında, 

koruyucu sağlık hizmetlerini planlarken öncelikle okul başarısında 

düşme, uyku ve yeme bozukluğu gelişmesi, madde kullanma, şiddet 
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içerikli davranışlar sergileme ve aile desteğinin olmayışı gibi risk 

faktörleri belirlenip bu gençler psikolojik değerlendirmeye alınmalıdır 

(Onar ve ark., 2021). 

3. ADÖLESAN DÖNEM ve COVID-19  

Adölesanların, kendinden küçük çocuklardan farklı olarak muhakeme 

yetenekleri gelişmiştir ve dış dünyadaki gelişmeleri daha iyi idrak 

etmeye ve çıkarımlar yapmaya başlarlar. Algı seviyeleri adölesan 

dönemde hayatın evreleri içerisinde belki de en yüksek seviyesindedir 

(Ay ve Gücen, 2018). Bu nedenlerden dolayı COVID-19 salgınına karşı 

duyarlı olmaları kaçınılmazdır. Salgının en başında uygulanan 

izolasyon önlemleri halkın büyük çoğunluğunu evde kalmaya mecbur 

bırakırken, milli eğitime bağlı tüm okullarda salgın nedeniyle yüz yüze 

eğitime ara verip uzaktan eğitime başlamıştır. Yükseköğretim kurumu 

da öncelikle 3 hafta süre ile eğitime ara vermiş hemen ardından da 

uzaktan eğitimle devam etme kararı almıştır (Günay, 2020). Ayrıca 4 

Nisan 2020 itibari ile 20 yaş altı çocuk ve gençlere sokağa çıkma yasağı 

getirilmiştir. Bu yasaktaki amaç gençler arasında ki sosyal etkileşimi 

azaltarak salgının bulaşmasını yavaşlatmaktı ve etkilide olmuştur. Bu 

karar 1 Mart 2021 tarihi itibariyle esnetilmiştir. (TC.Sağlık.Bakanlığı, 

2020).  

3.1. Adölesanların Gözüyle COVID-19 Salgını Hayatı Nasıl 

Etkilemektedir? 

COVID-19 nedeniyle getirilen yasaklar çocuk ve gençleri 

yetişkinlerden daha fazla etkilemiştir. Gelişimsel olarak hassas ve 
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stresli bir dönemde olan adölesanlar okulların kapanması, eğitimin 

yarıda kalması, belirsizlik hali, kendilerinin ve ailelerinin enfeksiyona 

yakalanabileceği düşüncesi korku ve kaygıyı artırmaktadır. 

Hayatlarının en güzel dönemlerini evde karantina altında geçirmek, 

planlarının iptal olması, arkadaşları ile bir arada olamamak adölesanlar 

için büyük bir hayal kırıklığıdır.  

Rutin yaşam akışlarını ciddi oranda değiştiren bu salgını karşısında 

ergenler kendilerinin başına bir şeyin gelmeyeceğini, hastalığa 

yakalanmayacaklarını düşünebilirler. Sorunu küçümseme eğilimi 

gösterebilirler. Rutin yaşam akışları engellenen ergenler içe kapanma 

belirtileri gösterebilir, kendilerini gün içinde sürekli mutsuz 

hissedebilirler. Hastalığa yakalanma ve hastalığı bulaştırma şeklinde 

düşünce uğraşları onlarda kaygı seviyesini artırabilir, hijyene yönelik 

daha yoğun uğraşlar içerisinde bulunmalarına sebep olabilir. 

Karantina psikolojisine dair gençler üzerinde yapılan birçok çalışma 

mevcuttur. Yapılan bazı çalışmalar uzamış karantina süresinin travma 

sonrası stres bozukluğu bulgularını, öfke ve kaçınma davranışlarını 

artırdığını, enfeksiyona yakalanma korkusunun ve enfeksiyonu 

ailelerine yayma korkusunun yüksek seviyelerde olduğunu, 

karantinanın rutin yaşam akışını değiştirerek, bireylerde gerginlik, can 

sıkıntısı, dünyadan tamamen izole edilme hislerini artırdığı ve gençlerin 

resmi otoritelerden karantina ile ilgili yeterli bilgi alamadıklarında 

kaygı ve gerginliklerinin arttığı belirtilmektedir (Almomani ve ark., 

2020; Camacho-Zuñiga ve ark., 2021; Grubic ve ark., 2020; Hatabu ve 
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ark., 2020; Marshall ve Wolanskyj-Spinner, 2020; Şahin, Aydın ve 

Kulakaç, 2020). 

Kaygı pek çok erişkinde olduğu gibi ergenlerin çoğunda da yanlış 

anlaşılabilmekte ve yanlış yorumlanabilmektedir. Bir psikiyatrik 

hastalığın bulgusu sanılan kaygı, gayet insani ve doğaldır. Genellikle  

insan tetikleyici bir durumun olmadığı, insanın kendini koruması ve 

önlem alabilmesini sağlayan bir duygu olan kaygı, bu yönüyle 

korkudan ayrılır (Aydın ve Tiryaki, 2017; Demir, 2017). Salgının tüm 

dünyayı etkilediği ve insan sağlığını tehdit eden bir salgın olduğu 

düşünüldüğünde pek çok ergenin kaygı yaşamasının aslında normal 

olduğunu göstermektedir. Kaygıya karşı bir güvence arayışı, 

adölesanların ailelerine daha fazla bağlanmasına neden olabilmektedir. 

Gençlerin anne-babalarına karşı talepkarlıklarında artış görülebilirken, 

sürekli ev içerisinde beraber vakit geçirmek ebeveynler ile genç birey 

arasında tartışmaların artmasına sebep olabilmektedir (Aydın ve 

Tiryaki, 2017; Bozkurt, 2020; Cihanyurdu ve ark., 2020; Kürtüncü ve 

Kurt, 2020).  

Çin’de 7143 ve 821.218 üniversite öğrencisi üzerinde yürütülen iki ayrı 

çalışma verilerini incelediğimizde ilk çalışmada adölesanların %24.9’ 

unun salgın nedeniyle endişe yaşadığını, ikinci çalışmada ise %45’inin 

ruh sağlığı sorunları olduğunu göstermiştir (Cao ve ark., 2020; Ma ve 

ark., 2020). Amerika’da yapılan bir araştırmada COVID-19 Salgını 

sürecinde ergenlerin %70’inin sosyal mesafe kuralına tam anlamıyla 

uymadığı, %75’inin haberleri sıkı bir şekilde takip ettiği, %88’inin her 
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gün en az bir dezenfeksiyon davranışını birçok kez yaptığı, %19’unun 

dışarıdan aldıkları ürünleri istifleme davranışı sergiledikleri 

saptanmıştır (Oosterhoff ve Palmer, 2020).  

Türkiye’de 2583 üniversite öğrencisi ile yürütülen başka bir çalışmada 

öğrencilerin karşılaştığı psikososyal zorluklar incelenmiş ve %66.5’ 

inin arkadaşlarıyla az zaman geçirdiğini, %51.7’sinin elektronik 

oyunlarla daha fazla zaman geçirdiğini, %73.1’inin sosyal medyada 

daha fazla meşgul olduğunu, %76.8’inin televizyon karşısında daha 

fazla zaman geçirdiğini göstermiştir. Ayrıca bu çalışma, öğrencilerin 

%40.6’ sında öksürme, hapşırma ve burun akıntısı gibi semptomları 

olduğunu ve bu semptomları saklamaya çalıştığını, toplam 29 

öğrencinin de COVID testinin pozitif çıktığını göstermiştir (Yorguner 

ve ark., 2021). Salgın sürecinde evde kalmanın yalnızca olumsuz 

sonuçları yoktur. Bu durum gençlere, daha fazla kitap okuma, 

yeteneklerini geliştirebilme, kendiyle daha fazla ilgilenebilme, aile ile 

daha fazla zaman geçirebilme gibi bazı fırsatları sunduğu da 

görülmektedir (Günay, 2020; Yorguner ve ark., 2021). 

 SONUÇ  

Adölesan dönemi olgunlaşmanın ve birey olma bilincinin oluşmaya 

başladığı dönemdir.  Adölesan birey, çocukluktan erişkinliğe geçmekte 

olduğundan fiziksel, psikolojik ve sosyal anlamda hızlı değişimler 

geçirmektedir. Bu değişimler sırasında adölesan çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya kalmaktadır. Pandemi sürecinde yaşanılan stresörler genç 

bireylerde depresyon riskini artırır. Türkiye’de COVID-19 sürecinde 
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adölesanlar üzerinde yapılan çalışmalar kısıtlı olduğu görülmektedir. 

Daha kapsamlı COVID sürecinin fizyolojik ve psikolojik etkileri, 

gençlerin hastalığa duyarlılığı ve hastalığın mekanizması hakkında ileri 

araştırmalar yapılabilir. İnternet ve sosyal medya bağımlılıkları, 

uzaktan eğitimin etkileri araştırılmalı ve uygun çözümler bulunmalıdır. 

Sosyalleşmeye en çok ihtiyacı oldukları dönemde, gençlerin sağlıklı 

sosyalleşebilmeleri için özel programlar yapılmalıdır. Adölesanların ve 

çocuk vakaların sayısında artış görülmektedir bu yüzden COVID-19 

pozitif bir hastayla temastan korunmaları gerekmektedir.  
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GİRİŞ  

Yeni Koronavirüs hastalığı (COVID-19), Wuhan’da (Çin) Aralık 

2019'da başladığından beri hızlı bir şekilde yayılarak dünyayı etkisi 

altına almaya devam etmektedir (Lounis, 2020).  Son verilere göre 

8'den fazla bölgede ve 213 ülkede milyonlarca pozitif vaka olduğu ve 

ölüm oranının ise yaklaşık % 4,4 olduğu bildirilmektedir. Hastalık 

nedeniyle oluşan vaka ve ölümler beklenen tahminleri aşmış 

durumdadır (Statista, 2020). Koronavirüs hastalığı 2019 (COVID -19) 

tüm dünyaya yayılmaya devam ederken, birçok ülke, bulaşmayı 

yavaşlatmak ve sağlık sistemleri üzerindeki yükü hafifletmek için 

fiziksel mesafe politikasının bir parçası olarak okulları kapatmaya 

karar vermiştir. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü 

138 ülkede bölgesel veya yerel okulların kapatıldığını bildirmektedir. 

Okulların kapatılması dünya çapında çocukların % 80'inin eğitimini 

etkilemektedir. Okulların kapatılmasının virüs bulaşması üzerindeki 

etkinliği konusunda bilimsel tartışmalar devam etse de (Cohen ve 

Kupferschmidt, 2020) okulların uzun süre kapalı kalması, yoksulluk 

içinde yaşayan çocuklar için sosyal yönden ve sağlık açısından 

olumsuz sonuçlara neden olabilir ve mevcut eşitsizlikleri daha da 

artırabilir (Schwartz ve Rothbart, 2019; Bitler ve Seifoddini, 2019).  

Politikacılar, okul yöneticileri ve diğer yerel yetkililer bu nedenle 

birçok zorlukla karşı karşıyadır. İlk olarak, yoksul öğrencilerin acil 

beslenme ve öğrenme ihtiyaçları ele alınmaya devam 

edilmelidir. Okul tarafından sağlanan yemeklerin devam ettirilmesi, 

yaygın gıda güvensizliğinin önlenmesi için çok önemlidir. 
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Öğretmenler; ayrıca kablosuz internete, bilgisayara veya öğrenim 

görecek bir yere erişimi olmayan öğrenciler için öğrenme 

materyallerini nasıl uyarlayacaklarını da düşünmelidir (Türk Tabipleri 

Birliği, 2020). Yerel ve ulusal yasa koyucular, pandemi azaldığında 

beklenen önemli zorluklara hazırlanmalıdır. Hedeflenen eğitim 

kalitesine ulaşabilmek için düşük gelirli hanelerden gelen çocukların, 

pandemi döneminde meydana gelmesi muhtemel öğrenme açığını 

kapatmaya başlaması için maddi destek programları oluşturulmalıdır. 

Ayrıca, çocuk yoksulluğunun derinleşmesini ve yaygınlaşmasını 

önlemek için yaklaşan ekonomik kriz sırasında çocuklu hanelere 

düzenli gelir desteği sağlanmalıdır. Eğer bu destek sağlanmazsa, 

mevcut sağlık krizi, düşük gelirli ailelerdeki çocuklar için uzun süreli 

sonuçların olacağı sosyal bir krize dönüşebilir (Auger ve ark., 2020). 

Ayrıca, okullarda yüz yüze eğitime geçilebilmesi ve eğitimin devam 

edebilmesi için; vaka sayıları şeffaflıkla değerlendirilmeli, okullarda 

sosyal mesafeye, maske kullanımına, hijyen kurallarına uyulması için 

gereken tedbirler ve takipler alınmalıdır (Türk Tabipleri Birliği, 2020). 

1. Pandemi ve Okul Sağlığı 

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk COVID-19 olgusunun bildirilmesinin 

ardından 16 Mart 2020’de eğitime ara verilmiş, daha sonra eğitimin 

bütün düzeylerde uzaktan eğitim olarak tamamlanması kararı 

alınmıştır. Pandeminin halen devam ettiği ve yakın zamanda 

bitmesinin olası görünmediği bu dönemde, çocukların ve gençlerin bir 

an önce güvenli bir biçimde okullarına geri dönebilmeleri için çözüm 

arayışları devam etmektedir. Ancak okulların yüz yüze eğitime 
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açılması kararı, toplum sağlığı açısından, karmaşık ve korkutucu 

önemli sonuçları olabilecek bir sorun olarak önümüzde durmaktadır 

(Türk Tabipleri Birliği, 2020).  

Okullarla birlikte birçok kurumun kapalı olduğu ve ek tedbirlerin 

uygulandığı dönemde salgın eğrisi Nisan ayının sonlarından itibaren 

aşağıya doğru inmeye başlamış, bu durum çok hızlı bir şekilde 

kısıtlamaların kaldırıldığı Haziran ayına kadar sürmüştür. Ancak, 

bilim insanlarının uyarılarına rağmen hızlı ve kontrolsüz olarak 

başlatılan normalleşme döneminde hasta sayılarındaki azalma durmuş 

ve kontrolsüz bir şekilde artış göstermiştir (Türk Tabipleri Birliği, 

2020). Bu nedenle COVID-19 pandemisinde okul sağlığı ayrıntılı 

olarak ele alınmalı ve tartışılmalıdır. 

1.1.  Pandemide Okulların Kapatılması 

SARS-CoV-2 ile enfekte çocuklar asemptomatik olabilir veya diğer 

yaygın üst solunum yolu enfeksiyonlarından ayırt edilemeyen hafif 

semptomlara sahip olabilir ve kendilerini iyi hissettikleri için virüsü 

yaymalarına izin verebilir (Dong ve ark., 2020; Lu ve ark., 

2020). Okulda ve fiziksel aktiviteler sırasında diğer çocuklara yakın 

bir yerde uzun zaman geçirdikleri için çocuklar, viral salgınlarda 

genellikle virüsü taşıyan en büyük vektör olarak 

görülmektedir. Önceki çalışmalar, okulun kapatılması ile viral 

solunum yolu hastalıklarının bulaşmasının azalması arasında bir ilişki 

olduğunu göstermiştir (Luca ve ark., 2018; Chu ve ark., 2017). Bu 

nedenle çocukların, SARS-CoV-2 için önemli bir vektör 
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oluşturduğuna dair endişeler göz önüne alınarak, bu virüsün 

yayılmasını engellemede okul kapatmanın etkinliğini destekleyen 

kanıtlar olmamasına rağmen tüm ülkelerde okullar kapatıldı. Bu karar 

dünya çapında 1,4 milyar çocuğu etkilemiştir (Auger ve ark., 2020). 

Ülkemizde ise; 18 milyondan fazla öğrenci bu durumdan etkilenmiştir 

(Türk Tabipleri Birliği, 2020). Ayrıca, Imperial College (Emperial 

Kolej)’ın Mart ayında yayımladığı raporda, temel bulaştırıcılık 

katsayısı (Ro) 2,4 varsayıldığında; gönüllü karantina, evde izolasyon 

ve mesafe önlemleriyle COVID-19 mortalitesinin yüzde 13 azalacağı, 

bu önlemlere, okulların kapanmasının da eklenmesiyle azalmanın 

yüzde 29’a ulaşacağı bildirilmiştir (Ferguson ve ark., 2020).   

Üniversiteler için de durum aynıdır. Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) 

Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda görüş istemiş, gelen yanıtta 2020-

2021 eğitim ve öğretim yılının bahar döneminde örgün eğitimlerde 

teorik derslerin mümkün olduğunca uzaktan ve dijital öğretim 

yöntemleriyle yapılması, uygulamalı eğitimlerin zorunlu olduğu 

programlarda uygulamaların mümkünse ertelenmesi önerilmiştir 

(YÖK, Eğitim Öğretime Yönelik Açıklama, 2021). 

Ayrıca (YÖK)’ün yaptığı araştırma sonucunda öğrencilerin yüzde 

27'sinin bahar dönemindeki eğitim sürecinin “yüz yüze” olmasını 

isterken, yüzde 47'sinin “çevrim içi” olmasını ve yüzde 26’sının ise 

karma bir şekilde yapılmasını tercih ettiği, ankete katılan öğrencilerin 

yüzde 46’sının COVID-19 dönemi sonrasında eğitim sürecinin sınıf 

içinde yüz yüze olmasını, yüzde 29’unun tamamen çevrim içi olmasını 

ve yüzde 25’inin ise; karma olmasını istediği belirlenmiştir (YÖK, 
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Öğrenci Anket Raporu, 2021). Okul akademik başarısının sağlık 

durumu ve riskli davranışları etkileyen en önemli değişkenlerden biri 

olduğu bilinmektedir (Ulutaşdemir, Tanrıverdi ve Yumurtaoğlu, 

2016). 

1.2.  Okulların Kapatılmasının Çocuklar Üzerindeki Etkileri 

1.2.1. Beslenme Problemleri 

Okulların kapanması gıda güvensizliğini artıracaktır. Yoksulluk içinde 

yaşayan birçok öğrenci için; okullar, sadece öğrenim için değil, aynı 

zamanda sağlıklı beslenmek için bir yerdir. Araştırmalar, okul öğle 

yemeğinin akademik performanstaki gelişmelerle ilişkili olduğunu, 

gıda güvensizliğinin (düzensiz veya sağlıksız diyetler dahil) düşük 

eğitim kazanımı ve çocukların fiziksel sağlığı ve zihinsel iyiliği için 

önemli riskler ile ilişkili olduğunu göstermektedir (Schwartz ve 

Rothbart,2019; Bitler ve Seifoddini, 2019). Gıda güvensizliği ile karşı 

karşıya kalan çocukların sayısı oldukça fazladır. Avrupa Birliği'nde 

çocuklu hanelerin % 6. 6'sı - Birleşik Krallık'ta % 5.5’i her iki günde 

bir et, balık veya vejeteryan eşdeğeri yemek yiyemiyor. ABD'deki 

karşılaştırılabilir tahminler, 2018'de çocuklu hanelerin % 14'ünün gıda 

güvensizliği yaşadığını göstermektedir (United States Department of 

Agriculture-USDA, 2020). 

1.2.2. Ekonomik Eşitsizlikler  

Araştırmalar; okul dışı faktörlerin, eğitim sonuçlarındaki 

eşitsizliklerin birincil kaynağı olduğunu göstermektedir. Daha düşük 

ve yüksek sosyoekonomik geçmişe sahip çocuklar arasındaki 
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matematik ve okuryazarlık becerilerindeki fark, genellikle okul 

tatilleri dönemlerinde artmaktadır (Alexander ve ark., 2007). Çoğu 

Amerikan okulundaki yaz tatilinin, düşük sosyoekonomik statüye 

sahip çocuklar için bir aylık eğitime eşdeğer bir akademik başarı 

kaybına katkıda bulunduğu tahmin edilmektedir; ancak bu etki 

sosyoekonomik durumu daha yüksek olan çocuklarda görülmez. 

(Cooper ve ark., 1996)   

Mevcut okul kapanışları, öğrenmenin dijital olarak devam etmesinin 

beklenmesi nedeniyle yaz tatillerinden farklı olsa da, kapanışların 

düşük gelirli ve yüksek gelirli ailelerin çocukları arasındaki öğrenme 

açığını genişletmesi muhtemeldir. Düşük gelirli ailelerden gelen 

çocuklar, evde eğitim almayı zorlaştıran koşullarda 

yaşamaktadırlar. Çevrimiçi öğrenme ortamları genellikle bilgisayarlar 

ve güvenilir bir internet bağlantısı gerektirir. Avrupa'da önemli sayıda 

çocuk, ödev yapacak uygun yerlerin olmadığı (%5) veya internete 

erişimlerinin olmadığı (%6-9) evlerde yaşamaktadır. Ayrıca, 

çocukların % 10.2'si yeterince ısıtılamayan evlerde yaşamaktadır ve % 

7.2'sinin açık hava eğlence tesislerine erişimi ve % 5'inin uygun 

okuma düzeyinde kitaplara erişimi yoktur (Guio ve ark., 2018). 

ABD'de devlet okullarındaki öğrencilerin tahmini % 2.5'i sabit bir 

yurda yerleşemiyor.  Ayrıca ABD'de COVID-19 vakalarının büyük bir 

kısmının gözlemlendiği New York şehrinde, her on öğrenciden biri 

evsizdir ya da pandemi öncesi okul döneminde ciddi barınma sorunu 

yaşamıştır (National Center for Homeless Education-NCHE, 2020). 



COVID-19 PANDEMİSİNDE ÇOCUK SAĞLIĞI | 229 

 

 

 

Yüksek gelirli hanelerden gelen çocuklar için öğrenme, 

engellenmeden devam edebilirken, düşük gelirli hanelerden çocuklar, 

istikrarsız barınma durumları nedeniyle ev ödevlerini ve çevrimiçi 

kurslarını tamamlamak için büyük olasılıkla mücadele etmek 

durumunda kalmıştır. Bununla birlikte, eğitimsel zorlukların ötesinde, 

düşük gelirli aileler ek bir tehditle daha karşı karşıyadır: devam eden 

salgının ciddi bir ekonomik durgunluğa yol açması 

beklenmektedir. Önceki durgunluklar; çocukların sağlığı, refahı ve 

öğrenme çıktıları üzerinde uzun süreli sonuçlarla birlikte çocuk 

yoksulluğu düzeylerini şiddetlendirebilir (Cantillon ve ark., 2017). 

1.2.3. Ruhsal Durum 

Okulların kapalı olması çocuklar ve ergenler için ruh sağlığı ve 

refahında oluşabilecek sorunların nedeni olarak gösterilmektedir 

(Morgan ve ark., 2019). Çünkü okulların kapatılması, COVID -19 

salgınının ilk dalgası sırasında çocukları ve ergenleri etkileyebilecek 

büyük bir değişikliktir. Ayrıca, pandemi nedeniyle oluşan kısıtlılıklar 

çocuğun gelişimini engelleyebilir, akran desteği, sosyalleşme gibi baş 

etme yöntemlerinden uzak kalarak stres düzenleme fırsatlarından 

mahrum kalmalarına ve sosyal izolasyon yaşamalarına yol açabilir 

(Fegert ve ark., 2020).  

COVID-19 hastalığında gençler, özellikle virüsün iletilmesi ve 

yayılması açısından önemli etkiler oluşturmaktadır. Pandemiyle 

birlikte kısıtlamaların getirilmesi, okulların kapanması, ekonomik ve 

mali kaygılar gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturmaya 
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başlamıştır (Faust ve Munro, 2020; Snape ve Viner, 2020). Özellikle 

gelişimsel açıdan hassas dönemlerinde olan gençler, sürekli 

stresörlerin etkisine karşı oldukça savunmasızdır, bu nedenle pandemi 

sürecinde ve sonrasında ruh sağlıkları özel bir dikkat gerektirir. 

COVID-19 pandemisi nedeniyle okul, ders dışı etkinlikler, fiziksel 

aktivite, sosyal etkileşimler gibi birçok aktivitenin aniden 

kaybedilmesi gençlerde depresyon, kaygı ve umutsuzluğu 

güçlendirebilir. Aynı zamanda bulaşıcılıkla ilgili olarak belirli fobiler, 

obsesif-kompulsif bozukluk gibi belirli anksiyete türlerini de 

tetikleyebilir (Courtney ve ark., 2020). Yapılan çalışmalarda; COVID-

19 salgınında yaşlı nüfusa göre genç nüfusta anksiyete düzeyinin ve 

depresif semptomların daha yüksek olduğu, genç yaş gruplarının stres, 

depresyon ve anksiyete belirtilerine karşı daha savunmasız oldukları, 

okulların kapatılması ve evde karantina gibi kısıtlamaların; gençlerde 

yalnızlığa ve endişeye neden olduğu saptanmıştır (Huang ve Zhao, 

2020; Varma ve ark., 2020; Kılınçel ve ark., 2020; Şahin, Aydın ve 

Kulakaç, 2020). 

Çocuklarda ve ergenlerde artan anksiyete ve sıkıntı, Japonya'daki 

ücretsiz bir telefon danışmanlığı hizmeti olan ve yılda yaklaşık 

200.000 çağrı alan Childline’ın, nitel verilerinde ortaya konmuştur. 

Childline Support Center Japan, 28 Şubat 2020 ile 30 Nisan 2020 

tarihleri arasında Childline'ı arayan ve COVID -19 ile ilgili sorunlar 

hakkında konuşan çocukların % 60'ından fazlasının; kaygı, öfke veya 

sinirlilik, üzüntü gibi olumsuz duygular ifade ettiğini bildirmiştir 

(Isumi ve ark., 2020). Benzer şekilde, Ulusal Çocuk Sağlığı ve 
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Gelişimi Merkezi tarafından 30 Nisan 2020 - 5 Mayıs 2020 tarihleri 

arasında yürütülen çevrimiçi bir ankette, 7-17 yaş arası çocukların % 

39'unun (Toplam Sayı = 1.292) COVID-19 hakkında düşünürken 

rahatsız hissettiğini ve % 32'sinin ise; kolayca sinirlendiğini ortaya 

koymuştur (Ulusal Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Merkezi (National 

Center for Child Health ve Development, 2020).  

1.2.4. Aile İlişkileri 

Pandemi; çocuklar ve aileler için olağanüstü bir durum yaratmış, 

uygulanan karantina politikaları, kapanan okullar ve işyerleri, belirsiz 

sürede zorunlu bir birlikte kalmayı beraberinde getirmiştir (Perelli-

Harris ve ark., 2020). Ailedeki bu zorunlu birliktelik ise; bazen aile içi 

ilişkileri güçlendirebilirken bazen de aile dışındaki sosyal ilişkilerdeki 

sınırlamalar ve pandemiyle ilişkili diğer stres etkenleri nedeniyle 

çocuklar ile anne-baba ilişkilerini olumsuz etkileyebilmektedir 

(Donker 2020, Masten 2020, Walsh, 2020). Pandemi sürecinde anne 

ve babalar, evden çalışma yaşamlarını yönetirken ayrıca tüm gün 

çocuklarına bakım sağlamak, çevrimiçi eğitim talepleriyle ilgilenmek 

ve tüm zamanlarını evde birlikte geçirmeye başlayan farklı aile 

üyelerinin ihtiyaçlarını dengelemek gibi birden fazla anne-babalık 

göreviyle baş etmeye çalışmaktadır (Prime, 2020). Ayrıca çocukların, 

pandemi öncesindeki zamanlara kıyasla daha yüksek düzeyde 

duygusal ve davranış sorunları yaşamaları da anne-babanın yaşadığı 

gerilimin önemli bir kaynağı olmaktadır (Giorgio 2020, Orgilés 2020). 

Böylelikle anne-babaların algıladıkları stres düzeyleri yükselmekte ve 
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beraberinde oluşan işlevsiz anne-baba tutumları çocukların ruhsal 

problemlerini arttırmaya başlamaktadır (Ezpeleta ve ark., 2020). 

Özellikle ergenlerin aileleriyle daha sık iletişim kurmak durumunda 

kalmaları bazen anne-babalarıyla çatışmalarına yol açabilir (Su, 

2018). Ergenlik, anne-baba-çocuk ilişkileri üzerinde belirgin bir etkiye 

sahip olan hızlı biyolojik ve psikososyal değişimlerin yaşandığı bir 

dönemdir (Branje 2018).  Bu dönemde ergenin, davranışlarına 

rehberlik edecek değerleri kazanması ve toplumsal yönden 

sorumluluklarını öğrenmesi konusunda yardıma gereksinimi vardır 

(Üstüner, 2015). Bu nedenle, bu özel yaş dönemindeki bireyler bu 

süreçten herkesten çok daha fazla etkilenebilir.  Bir çalışmada; 

pandemi sürecinde ergenlerin depresyon, korku, obsesyon, yalnızlık 

ve stres düzeylerinin yükseldiği de bildirilmiştir (Ellis 2020, Chen 

2020). Ayrıca, pandemi nedeniyle okulların kapatılması ve ergenlerin 

evde kalmak zorunda kalmasıyla birçok ergen yaşadığı duyguları 

paylaşarak kendini rahatlatabilecek akran iletişiminden ve 

etkinliklerden uzak durmak zorunda kalmış ve bu nedenle de ruhsal 

sorunlar yaşamıştır (Horton 2020, Zhou ve ark., 2020). Anne-babanın 

öz yeterliliği ve sosyal desteği, karantina sürecinde anne-baba-ergen 

ilişkilerindeki olumlu deneyimlerin en iyi yordayıcıları olarak 

belirlenmiştir (Gambin 2020). Pandemiyi kontrol altına alma 

girişimleri sırasında ergenle anne-babanın sağlıklı ilişkilerinin olması 

bu süreçte ergenlerin yaşayabileceği fiziksel ve psikolojik sorunların 

erken dönemde belirlenmesinde ve ergenin rahatlığının sağlanmasında 

kilit noktadır (NHCPRC, 2020). Öyle ki yapılan bir çalışmada 
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pandemi döneminde ergenlerin depresyon, korku, obsesyon, yalnızlık 

ve stres düzeylerinin yükseldiği ancak aile ile geçirilen etkili zamanın 

bu olumsuzlukları azalttığı belirtilmektedir (Ellis, 2020; Chen, 2020). 

1.2.5. Ekran Karşısında Geçirilen Zaman  

Pandemiden önce de çocukların sosyal medya bağımlılığına karşı 

koyamadığı ve sosyal medya kullanımının arttığı ve giderek 

yaygınlaştığı bir gerçektir (Çiftçi, 2018; Baz, 2018; Hawi ve Samaha, 

2016). Pandemi döneminde evde olmanın ve sosyalleşmenin tek 

yöntemi olarak kullanılan çocuklarda sosyal medya kullanımında, 

internette oyun oynama durumunda ve ekran karşısında geçirdikleri 

sürede artış olduğu bildirilmiştir (Öztürk ve Yalçın, 2021). Çocukların 

COVID-19 pandemisinde evde olmalarından kaynaklı epey boş 

zamanları bulunmaktadır. COVID-19 pandemi sürecinde yapılan 

çalışmalarda da internette oyunlara katılım oranının büyük oranda 

arttığı ve oyun oynamada en fazla artış görülen yaş grubunun ergenler 

ve gençler olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca; bu artışın, bireylerin evde 

vakit geçirmek, oyalanmak ve boş zaman değerlendirmek için oyuna 

başvurmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (King, Delfabbro, 

Billieux ve Potenza 2020; Göker ve Turan, 2020).  

1.3. Okulların Açılması ile Oluşabilecek Riskler 

Çocuklar arasında COVID-19 bulaşmasına ilişkin veriler sınırlı 

olmakla birlikte, diğer ülkelerden elde edilen kanıtlar, COVID-19'lu 

çocukların çoğunun bir aile üyesinden virüsü alarak enfekte olduğunu 

göstermiştir (Rajmil, 2020; Park ve ark., 2020). Temaslı kişilerin 
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izlendiği çalışmalarda COVID-19 pozitifliği olan çocukların bu virüsü 

diğer çocuklara bulaştırma olasılığının, hane halkına bulaştırmalarına 

göre daha düşük olduğunu göstermektedir (Danis ve ark., 2019; 

National Centre for Immunisation Research and Surveillance 

(National Health Commission of the People's Republic of China 

(NCIRS), 2020; Laura ve ark., 2020). Başka bir çalışmada, 14-18 yaş 

çocuklar ve erişkinlerdeki enfeksiyon bulaştırma hızının daha küçük 

çocuklara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur (Fontanet ve ark., 

2020; Fontanet ve ark., 2020).  Hasta çocuğun yaşı; 10 yaşından 

küçük olduğunda ev halkına hastalığı bulaştırma hızı, 10-19 yaşındaki 

hasta çocuğa göre daha düşük olarak bildirilmiştir (Park ve ark., 

2020). Küçük çocukların daha az bulaştırıcı olduğu, 

bulaştırıcılıklarının tahminen ergenlik döneminden başlayarak 

erişkinlere benzer düzeye geldiği düşünülmektedir.  Sonuç olarak, 

mevcut veriler, özellikle uygun önlemler alındığında, küçük yaştaki 

okul çocuklarından ve öğrencilerden öğretmenlere bulaşma oranının 

düşük olduğunu göstermektedir (The Importance of Reopening 

America’s Schools this Fall (TIRASF), 2019). Çocuklarda 

asemptomatik olgu oranı da Çin’de yapılan bir çalışmada %28 olarak 

bulunmuştur (Qiu ve ark., 2020); bir meta analiz çalışmasında ise; bu 

oran % 16 olarak bildirilmiştir (Assaker ve ark., 2020); öte yandan 

literatürde genel olarak asemptomatik olguların oranı için %2-50 gibi 

geniş bir aralık bildirilmektedir (Gao ve ark., 2020). 

Çocukların, erişkinlere göre daha büyük bir bölümünün hastalığı hafif 

veya semptomsuz geçirdiği bilinmektedir. Ancak her ne kadar SARS-
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CoV-2 etkenine özel bir kanıt bulunmasa da çocukların, influenza gibi 

viral salgınlarda hastalığın toplumdaki yayılımında önemli rolleri 

olduğu da açıktır (Türk Tabipleri Birliği, 2020). Ayrıca, Auger ve ark. 

(2020) yaptıkları çalışmada okulların kapatılmasıyla COVID-19 

insidansının oldukça düştüğü belirlenmiştir. Bu çalışmada okulların 

kapatılmasıyla hafta hafta vaka sayıları incelenmiş ve okulların 

kapatılmasının COVID-19 insidansında etkili olduğu sonucuna 

varılmıştır (Auger ve ark., 2020). Bu nedenle hem çocukların kendi 

sağlıklarının korunması, hem de COVID-19 salgınının toplumsal 

yayılımında artışa neden olunmaması için okulların açılma sürecinin 

sağlık ve eğitimle ilgili meslek örgütlerinin görüşlerinin de alınarak 

planlanması ve iyi bir değerlendirmeden sonra okulların açılması 

gerekir (Türk Tabipleri Birliği, 2020). 

1.4. Okullar Açıkken Yapılması Gerekenler 

Okulların açılmasına karar verirken COVID-19’un toplumdaki 

yaygınlığı bölgenin/ilin hasta bakım kapasitesi, halk sağlığı 

hizmetlerinin durumu ile bölge nüfusunun özellikleri ve 

bölgedeki/ildeki okulların şartları mutlaka dikkate alınmalıdır (Türk 

Tabipleri Birliği, 2020).  Amerikan Pediatri Akademisi, 2019-2020 

akademik yılı için yeniden açılırken okulların öğrencilerin ve 

personelin sağlık ve esenliğini desteklemelerine yardımcı olmak için 

kısa süre önce bir rehber yayınladı. Bu rehberde, okul bölgesindeki 

COVID-19 oranlarını göz önünde bulundurarak öğrenciler için esnek, 

gelişimsel olarak uygun planlar gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, 

okulların çocuklarda ve ergenlerde sosyal-duygusal ve akademik 
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gelişimi teşvik etmede ve güvenlik ve beslenme sağlamada önemli 

rolü olduğunu da onaylamaktadır (American Academy of  Pediatrics, 

2020). Bununla birlikte COVID-19 vaka sayılarının yoğun olduğu 

yerlerde uzaktan eğitimin devam etmesinin daha sağlıklı olacağı 

önerilmektedir (Limbers, 2021; Türk Tabipleri Birliği, 2020). 

Öğrenciler arasında güvenliği ve sağlığı tehdit eden okulu yeniden 

açma planları oluşturmanın zorluklarından biri, gelişimsel olarak 

uygun beklentilere sahip olmaktır. Bu çalışmada pek çok ebeveyn 

tarafından da kabul edildiği gibi, ilkokul çağındaki öğrencilerin uzun 

süreler boyunca maske takabilmelerini veya akranlarından uygun 

şekilde sosyal mesafeye uymalarını beklemek gelişimsel olarak uygun 

değildir. Pek çok ebeveyn, sosyal mesafe uygulamalarının (örneğin, 

teneffüs olmaması, kafeteryada öğle yemeği olmaması) veya okullarda 

maske takmanın çocuklarının ruh sağlığı üzerinde potansiyel olarak 

zararlı bir etkisi olabileceğinden endişe duyduklarını belirtmiştir 

(Limbers, 2021). Yüz yüze eğitim için yeniden açılan okulların, 

gelişimsel olarak uygun sosyal mesafe ve maske takmayla ilgili 

ebeveyn endişelerinin ciddiyetle ele alınması önemli 

olacaktır. Örneğin, ebeveynlere uygulamaya konulacak belirli sosyal 

mesafe uygulamalarını, bu uygulamaları destekleyen verileri, maske-

sosyal mesafe kurallarının uygulatılmasından okulda kimin sorumlu 

olacağını ve kurallara uymayan öğrencilerin (eğer varsa) 

karşılaşacakları sonuçların neler olacağı gibi bilgiler verilmelidir. Bu 

bilgiler, bir öğrencinin nefes almakta güçlük çektiğinde veya yardım 

almadan bir maskeyi çıkaramadığında maske takılmasını 
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gerektirmeme gibi istisnaların yapılacağı durumları da ele 

almalıdır. Maske takma gibi girişimlerin COVID-19 salgını sırasında 

bazı tartışmalar da yer alması göz önüne alındığında, yüz yüze eğitim 

için güvenlik önlemleri alan okulların ebeveynlere soru sorma ve 

endişelerini dile getirme fırsatı vermesi değerli olacaktır. Aynı 

zamanda okul kurallarına uyumu kolaylaştırmak için bu öğelerin 

öğrencilere sunulması ve eğitimler verilmesi önemli olacaktır (Perez 

ve ark., 2016; Limbers, 2021). 

SONUÇ 

Hayatımıza giren ve tüm toplumun sağlığını olumsuz etkileyen bu 

salgında kırılgan, immatür ve özel olan çocuklar yetişkinlere göre 

daha farklı sorunlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu farklılıklardan birsi 

okul sağlığı sorunlarıdır. Pandemi sürecinde açılıp kapanan ve 

çocukların sosyal ve bilişsel gelişimi için gerekli olan okulların 

yönetimi önemlilik arz etmektedir. Okulların kapalı olduğu durumlar 

ve açık olduğu durumlar ayrı ayrı ele alınmalı ve gereken tedbirler 

çocukların faydaları gözetilerek oluşturulmalıdır. Okulların kapalı 

olduğu sürede en azından okullarda beslenme ihtiyacı düzenli bir 

şekilde sürdürülen çocuklar bu haktan mahrum kaldılar, uzaktan 

eğitime geçilmesiyle bazı araç gereçlerin tedarik edilmesinde 

ekonomik yetersizlikler nedeniyle zorluklar oluştu, sürekli ev 

ortamında olmaya ve sosyalleşememeye bağlı ruhsal ve aile 

ilişkilerinde sorular olmaya başladı, ekran karşısında geçirilen 

zamanda artış oldu. Çocuklar için okulların değeri oldukça büyüktür 

ancak; pandemi ile çocukları  ve çocukların aile üyelerini bu ölümcül 
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hastalıkla karşı karşıya bırakmamak ve gereken tedbirlerin alınması da 

o kadar gereklidir. Bu nedenle okullarda gerekli maske, sosyal mesafe, 

hijyen önlemlerinin yakın takibi ve bu kuralların uygulanabilir olması 

için okullara yeterli ekonomik desteğin ve personelin sağlanması, 

öğrencilere düzenli test yapılarak takip edilmesi, öğrenci ve ailelerin 

gerektiğinde bilgilendirilmesi önerilmektedir. 

Tablo 1. Okullarda çocukların sağlığını sürdürmek için yapılması gerekenler 

1 Maske, sosyal mesafe kuralına uymak 
2 Çevre sanitasyonunun sağlanması 
3 Kişisel hijyen kurallarının takip edilmesi 
4 Sınıfların havalandırılması 
5 Dezenfektan kullanımının uygulanması 
6 Çocuklara COVID-19 açısından düzenli test uygulamak 
7 Sınıflarda bulunan kişi sayısının yeterli sosyal mesafeye göre düzenlenmesi 
8 COVID-19 pozitifliği bulunan çocukların ve ailelerinin karantina süreçlerinin 

takip edilmesi 
9 COVID-19 pozitifliği bulunan ailelerin çocuklarının okula gelemedikleri 

sürelerde eğitimlerini desteklemek 
10 COVID-19 ile ilgili okulda alınan tedbirler hakkında ailelerin bilgilendirilmesi 

(örneğin çocukların kurallara uymamaları durumunda alacakları bir 
yaptırım/ceza olup olmaması, çocukların kurallara uygunluğunu kimlerin nasıl 
takip ettiği, okula gelirken çocukların yanında el dezenfektanı, yedek maske 
bulundurması) 

11 Ebeveynlerin endişelerinin dinlenmesi, sorunlarına yönelik çözümler 
üretilmesi (örneğin bilgilendirme, eğitim düzenleme) 

(Limbers, 2021; Türk Tabipleri Birliği, 2020; Perez ve ark., 2016; Limbers, 2021; 
American Academy of Pediatrics, 2020). 
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