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SUMMARY: Yýlmaz G, Ýþiten N, Ertan Ü, Öner A. (Dr. Sami Ulus Childrens
Hospital, Ankara, Turkey). Child abuse: a case report. Çocuk Saðlýðý ve
Hastalýklarý Dergisi 2003; 46: 295-298.
Child abuse is considered among the most severe forms of childhood trauma
due to its repeatability, and to its being performed by those closest to the
victim. Its diagnosis is very difficult, and therefore so is its treatment. Its
physical, psychological and social consequences appear in the long run. In this
study we report a three-year-old girl who was physically and emotionally abused,
and we discuss the risk factors and the approach to child neglect and abuse.
The awareness, experience and motivation of the physician are extremely
important for diagnosis. The hospital staff who are to evaluate and follow child
abuse and neglect are rather sparse in our country. The existing child abuse
and neglect groups are near establishment or are maturing. This subject requires
urgent cooperation among related subspecialties and a working outline to be
established.
Key words: child abuse, child neglect.
ÖZET: Çocukluk çaðý travmalarý içinde çocuk istismarý yinelenebilirliði, çocuða
genellikle en yakýnlarý tarafýndan yapýlýyor olmasý nedeniyle tanýmlanmasý ve
tedavi edilmesi en zor olan travma þeklidir. Uzun dönem içinde fiziksel,
psikolojik ve sosyal sonuçlarý vardýr. Bu yazýda fiziksel ve duygusal istismar
ve ihmalle karþýlaþmýþ üç yaþýndaki bir kýz çocuðu sunulmuþ, çocuk ihmali ve
istismarýnýn risk faktörleri ve yaklaþýmý tartýþýlmýþtýr. Çocuk istismarýnýn
tanýsýnýn konmasýnda hekimin farkýndalýðý, bu konuda bilgi birikimi ve
motivasyonu önemlidir. Ülkemizdeki hastanelerde, çocuk istismarý ve ihmalini
deðerlendirme ve izleme ekipleri sýnýrlý sayýdadýr. Var olan ekipler de henüz
kurulma ve olgunlaþma aþamasýndadýr. Bu konuda ekip çalýþmasý yapýlmasý ve
çalýþma þemalarýnýn belirlenmesi acil olarak gereklidir.
Anahtar kelimeler: çocuk istismarý, çocuk ihmali.

Çocuk istismarý ve ihmali; ana-baba veya
çocuðun bakýmý, saðlýðý ve korunmasýndan
sorumlu kiþilerin giriþtiði veya giriþmeyi ihmal
ettiði eylemler sonucunda çocuðun her türlü
fiziksel, ruhsal, cinsel veya sosyal açýdan zarar
görmesi, saðlýk ve güvenliðinin tehlikeye
girmesi olarak tanýmlanmaktadýr. Dünyada %110 sýklýðýnda görülen çocuk istismarý, ülkemizde
%10-53 olarak belirlenmiþtir1,2.
Çocuða yönelik kötü muamele ya da çocuk
istismarý insanlýk tarihi kadar eski, bir o kadar
bilinen ancak ortaya çýkarýlan sayýsý kadar
çýkarýlmayanlarý da olan sosyal ve týbbi bir
sorundur. Bir istismar olgusunun saptanmasý,
týbbi ve psikolojik tedavi sürecin dýþýnda yasal
iþlemleri de zorunlulu kýlar. Çocukluk çaðý
travmalarý içinde çocuk istismarý yinelene-

bilirliði, çocuða genellikle en yakýnlarý
tarafýndan yapýlýyor olmasý, bu nedenle de
tanýmlanmasý ve tedavi edilmesi en zor olan
travma þeklidir3.
Bu yazýda fiziksel ve duygusal istismar ve
ihmalle karþýlaþmýþ üç yaþýndaki bir kýz çocuðu
sunulmuþ, çocuk ihmali ve istismarýnýn risk
faktörleri ve yaklaþýmý tartýþýlmýþtýr.
Vaka Takdimi
Üç yaþýnda kýz hasta, öyküsünden, iki saat önce
diþlerini kilitleyerek morardýðý, vücudunda
kasýlmalar olduðu, bu sýrada bilinci kapalý
olduðu öðrenildi. Öz ve soy geçmiþinden, 21
yaþýndaki anne ve 37 yaþýndaki babanýn ikinci
çocuðu olarak 27 haftalýk doðduðu, iki ay bu
nedenle hastanede izlendiði, birinci çocuðun
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dört yaþýnda erkek ve saðlýklý olduðu, akrabalýk
olmadýðý, hiç anne sütü almadýðý öðrenildi. Her
iki gebeliðin de istenmeden olduðu belirtildi.
Ailenin sosyal incelemesinde sosyoekonomik
düzeyinin çok düþük olduðu, babanýn iþsiz
olduðu, anne ve babanýn ilkokul ikinci sýnýftan
sonra okula gitmedikleri öðrenildi. Anne
çocukluðunda, babasý ve amcasý tarafýndan
fiziksel istismara uðradýðýný ve dövüldüðünü
belirtti. Ruhsal muayenesinde belirgin bir
patoloji saptanmadý. Hastanýn fizik muayenesinde vücut aðýrlýðý 6.5 kg (üçüncü persentilin
altýnda), boyu 83 cm (üçüncü persentilin
altýnda) idi. Sað frontotemporal bölgede 0.5x1
cm'lik skar alaný, kanlý krutlu lezyon, 0.5x0.5
cm'lik saçsýz alan, sol zygomatik bölgede 0.5x1
cm'lik, sað maxiller ve mandibular bölgede
solmakta olan ekimoz, sol deltoid bölgede
0.5x0.5 cm'lik, sað gluteal bölgede 2x2 cm'lik
ve 0.5x0.5 cm'lik ekimotik lezyon, sol diz
arkasýnda 5x4 cm'lik solmakta olan ekimoz, sol
el üzerinde 0.5x0.5 cm'lik, sol gluteal bölgede
2x2 cm'lik keskin sýnýrlý, yuvarlak skar alaný,
anal bölge çevresinde 0.5x0.5 cm'lik yuvarlak
skar alanlarý vardý. Göz dibi muayenesinde
yüzeyel retina kanamalarý saptandý. Diðer fizik
muayene bulgularý normaldi. Geliþim muayenesinde; hasta konuþamamakta, sese dönmekte,
ancak destekli oturabilmekte idi.
Laboratuvar incelemelerinde; hemoglobin 11 gr/
dl, hematokrit %33, lökosit sayýsý 6200/mm3,
trombosit sayýsý 153000/mm 3 olup kan
biyokimyasal inceleme bulgularýnýn normal
olduðu görüldü. Kafa grafilerinde parietal
bölgede lineeer skleroz ve sol tibia alt uçta

Þekil 1. Vakanýn kafa
bölgesindeki skarlar ve
yüz görünümü.

Þekil 2. Anal bölge
çevresindeki belirgin
sýnýrlý skar alanlarý ve
ekimozlar.

Þekil 3. Parietal bölgede lineer skleroz.

Þekil 4. Sol tibia alt uçta metafizer iyileþmiþ fraktür ile
uyumlu sklerotik alan.

metafizer iyileþmiþ fraktür ile uyumlu sklerotik
alan saptandý. Kranial tomografisinde her iki
serebellum santral kesminde, bilateral oksipital,
sað frontal, sol subkortikal frontal, sað yüksek
pariyetal yerleþimli, kontrast tutulumu
göstermeyen, kitle etkisi yapmayan multiple
hipodens lezyonlar, multiple kontüzyon alanlarý,
eski hematoma sekonder sekel lezyonlar
görüldü (Þekil 1-5).
Hastanýn kardeþinin fizik muayenesinde
bulgularý normaldi. Ancak geliþimi, yapýlan
Denver testinde iki yaþ altý ay ile uyumlu
bulundu. Ailenin, çocuðun kýrýk, çürük ve
skarlarýnýn oluþma nedenine yönelik çeliþkili
ifadeler vermesi, annenin eðitim aracý olarak
dayaðý kullandýðýný ifade etmesi çocuklarýn her
ikisinde de olabilecek fiziksel, ruhsal istismar
ve ihmali düþündürdü.

Cilt 46  Sayý 4
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izlenmiþtir. Nitekim yenidoðan döneminde
tedavi amacýyla uzun süre hastaneye yatýrýlan
bebekler daha çok istismara uðramaktadýr1.
Annesi beslenmesinde bebeði hiç emzirmememiþtir. Anne sütü ile beslenme, annebebek iliþkisini güçlendirmekte; iki taraflý
baðlanmayý saðlamaktadýr.

Þekil 5. Bilgisayarlý beyin tomografisinde çok sayýda
kontüzyon alanlarý, eski hematoma sekonder lezyonlar.

Tartýþma
Çocuk istismarý ve ihmali, sosyoekonomik
düzey düþüklüðü, ailelerin kalabalýk olmasý,
iþsizlik nedeniyle artmaktadýr. Vakamýzýn annesi
çalýþmamakta, babasý ise çoðunlukla iþsiz
kalmaktadýr. Birikmiþ borçlarý nedeniyle büyük
bir bunalým yaþamaktadýr. Sosyoekonomik
düzeyi düþük ailelerde istismarýn daha sýk
rastlanmasýnýn nedenleri çeþitlidir. Bu tür
toplumlarda þiddetin sýk olmasý, parasýzlýk ve
iþsizliðe baðlý bunalýmlarýn yaþanmasý, alkol ve
madde baðýmlýlýðýnýn sýk olmasý bu nedenler
arasýndadýr3.
Çocuk istismarý, aile ve çocukta bazý risk
faktörlerinin olmasý ile daha sýk olarak
görülmektedir. Vakamýzýn anne yaþý gençtir.
Anne-babadan özellikle anne yaþýnýn genç
olduðu durumlarda istismar oraný %44.5 iken,
31-40 yaþ grubu annelerde %31.4 olarak
bulunmuþtur2.
Vakamýzýn annesi ilkokuldan ayrýlmýþtýr. Eðitim
arttýkça fiziksel ve duygusal istismar azalmaktadýr 4. Bununla birlikte, annenin kendi
geçmiþinde istismar ve reddedilme deneyimleri,
amcasýnýn yanýnda bile istenmemesi, evlatlýk
verilmesi kendisinin istismarcý olmasýna eðilim
hazýrlamýþ olabilir. Babanýn birkaç ay eve hiç
gelmemesi, karý koca arasýndaki ciddi sorunlar
yine risk faktörleridir.
Bunun dýþýnda vakamýzda çocuða ait olan risk
faktörleri de vardýr. Prematür olarak doðan
vakamýz uzun süre hastane koþullarýnda

Vakamýzda büyük olasýkla hem fiziksel hem de
duygusal istismar vardýr. Duygusal istismarýn
belirlenmesi ve tanýmlanmasý zordur ve
karmaþýktýr. Ancak vakanýn büyüme ve geliþmesinin ileri derecede geri kalmasý hem ihmali
hem de duygusal istismar olayýný düþündürmektedir3. Bununla birlikte hastanýn prematüritesi
de büyüme ve geliþme geriliðine katkýda
bulunmuþ olabilir. Beyin tomografisinde eski
hematoma sekonder sekel lezyonlar da prematür
doðum ile iliþkili olabilir. Ancak fiziksel istismara uðratýldýðý kesindir.
Vakamýzýn anne babasýndan alýnan öykü ve fizik
muayene bulgularý ile fiziksel istismara uðradýðý
düþünülmüþtür. Anamnez alýnýrken çocuðun
çürüklerinin ve kýrýklarýnýn nasýl oluþtuðu
konusunda çeliþkili ifadeler ("ikinci kattan
düþtü" veya "kardeþi yaptý" gibi) kullanmýþlardýr.
Bununla birlikte istismar vakalarýnda anne ve
babanýn ayrý ayrý dinlenmesi çeliþkili ve tutarsýz
ifadelerin ortaya çýkarýlmasý açýsýndan önemlidir.
Vakamýzda da anne ve baba ayrý ayrý
dinlendiðinde anne-babalar travmanýn nasýl,
nerede ve ne zamanda olduðuna dair tereddüt
göstermiþlerdir.
Çocukluk çaðý yaralanmalarýnda týbbi öykü ile
istismar açýsýndan risk faktörleri deðerlendirilmelidir. Bununla birlikte yaralanma çocuðun
geliþim basamaðý ile uyumlu deðilse dikkatli
olunmalýdýr 5. Hastamýz yürüyememekte ve
desteksiz oturamamakta idi. Böyle bir hastada
vücudunda bulunan ekimozlar ve kýrýklar bize
istismarý düþündürdü. Ayrýca ekimoz ve
skarlarýn bulunduðu yerler de (genital, gluteal
bölge, sýrt, el üzerindeki lezyonlar) travma
olasýlýðýndan uzaklaþtýrýyordu. Ekimozlarýnýn
deðiþik renklerde olmasý bu olayýn tek defada
olmadýðýný gösteriyordu.
Hastanýn gözünde saptanan retinal kanamalar,
istismarý düþündüren diðer bir bulguydu.
Retinal kanamalar, seyrek olarak travma veya
kardiyopulmoner resisütasyonla gerçekleþebilmektedir. Sarsýlmýþ çocuklarýn %85de bu
kanamalar bulunmakatadýr 6 . Hastamýzýn
kanama diyatezi açýsýndan trombosit sayýsý,
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protrombin ve parsiyel tromboplastin zamanlarý
normaldi.
Ýstismar olgularýnýn %10nunda yanýklar vardýr.
Hastamýzda görülen yuvarlak, keskin sýnýrlý,
uniform lezyonlar daha çok sigara yanýklarýný
düþündürmüþtür.
Dört yaþýndan küçük ve fiziksel istismara
uðradýðý düþünülen, konuþamayan hastalarda
tüm kemik grafileri alýnmalýdýr. Hastamýzda
olduðu gibi uzun kemiklerde metafizier kýrýklar,
deðiþik iyileþme döneminde çok sayýda kýrýk,
kafatasý ve ekstremite kýrýklarýn birarada
bulunmasý bu konuda önemli ipuçlarýdýr7. Kafa
travmalarý, fiziksel istismar vakalarýnýn %30da
görülmekte olup en sýk ölüm nedenidir.
Hastamýzdaki gibi kafa bölgesinde lineer fraktür
yaratabilecek bir düþmenin yaklaþýk bir
metreden fazla bir yükseklikten olamasý
gereklidir3.
Hastanemiz çocuk istismarý ekip kararý olarak
her iki kardeþte de fiziksel ve duygusal istismar
ve ihmal olduðu sonucuna varýldý. Bu konuda
geliþmiþ ülkelerdeki düzenleme ve önlemlere
bakýldýðýnda; her iki kardeþin de korunma altýna
alýnmasý gerektiði görüldü. Ancak aile görüþmeleri ve sosyal inceleme ile anne ve babanýn
her ikisinin de iyi niyetli olduðu; olanaksýzlýk
ve bilgisizlik nedeni ile istismar ve ihmali
gerçekleþtirdikleri de düþünüldü. Babanýn
sorumluluk almadaki zorluðu, annenin iliþki
kurma biçimi, kendin geçmiþinde de istismar ve
ihmale uðramýþ olmasý nedeniyle ailenin sosyal
yönden desteklenmesi ve bir terapi süreci ve
izlemden sonra çocuklarý ile daha saðlýklý iliþki
ve iletiþim kurabileceði izlenimi edinildi. Bu
nedenle izleme alýnmalarý ve psikoterapatik
görüþmelerin sürmesi planlandý. Ancak bu
sürede her iki anne-babanýn Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK)
bünyesindeki Halk Eðitim Merkezlerindeki Ana
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Baba Okullarýna devamý þart koþuldu.
Çocuklarýn gündüz SHÇEK Gündüz Bakýmý
Evlerinde kalmalarý gerçekleþtirildi. Bu sayede,
aile birliði korunan çocuklar hem istismar
ortamýndan uzaklaþmýþ oldular hem de uyaran
yönünden de daha zengin bir ortama alýndýlar.
Bir sene içinde yakýn izlem ile olumlu geliþmeler
görülemezse çocuklarýn tam koruma altýna
alýnabileceði aileye belirtildi.
Çocuk istismarýnýn tanýsýnýn konmasýnda
hekimin farkýndalýðý, bu konuda bilgi birikimi
ve motivasyonu önemlidir 8 . Ülkemizdeki
hastanelerde, çocuk istismarý ve ihmalini
deðerlendirme ve izleme ekipleri sýnýrlý
sayýdadýr. Var olan ekipler de henüz kurulma
ve olgunlaþma aþamasýndadýr. Bu konuda ekip
çalýþmasý yapýlmasý ve çalýþma þemalarýnýn
belirlenmesi acilen gereklidir.
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