* Evde yalnız kaldıklarında tanımadıkları kişilere kapıyı açmamaları söylenmelidir.

* Tehlike hissettiklerinde bağırmalarını, kaçmalarını,
yardım istemeleri öğretilmelidir.
* Evden çıkarken nerede ve
kiminle olduğu
bilgisi alınma-
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* Hayır deme becerisi öğretilmelidir.

Aile Sağlığı
Merkezlerinde Neler
Yapılmaktadır?
İhmal
ve
istismar;
çocuklarda
büyüme
ve
gelişme geriliklerine (yaşına
gelmesine
rağmen
y ü r ü ye m e m e s i n e,
konuşamamasına...),
aynı zamanda çocuğun sosyal, duygusal
ve zihinsel gelişimini olumsuz etkileyerek davranış
bozukluklarına neden olabilir.
Sağlık çalışanlarının bebeklik ve erken çocukluk
döneminde çocuğa ve ailesine ulaşabilen uzmanlar olmaları nedeni ile gelişimin izlenmesi, tespit
edilmesi ve desteklenmesi açısından rolleri önemlidir.
Aile hekiminin, gelişimi izleyerek, ihmal ve istisma-

rı fark etme, gelişimsel sorunları
erken tanıma ve önlemede önemi büyüktür.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAKİ
İSTİSMARIN
UZUN
DÖNEM
ETKİLERİ
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* Beynin Gelişim Süreçleri Önemli Derecede Etkilenir.
* Yapısal Ve Fonksiyonel
Değişiklikler,
* Hafıza Bozuklukları,

DUR

*
Düşünce Ve Davranış Arasındaki
İİlişkide Bozulma,
* Kişilik Bozuklukları,
* Anksiyete Ve Panik Bozuklukları,
* Öfke Kontrolünde Yetersizlik,
* Cinsel Davranışın Kontrolünde Bozulma,
* Dürtüsel Şiddete Eğitim,
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* Yabancılarla konuşmamaları, hediye
almamaları ve arabalarına binmemeleri konusunda uyarılmalıdır.

* Bilişsel, Dil, Sosyal Ve Duygusal Alanlarda
Karmaşa,
* Şizofreni, Otizm, Depresyon, Dehb
*** Çocuk ihmal ve istismarının TCK Madde 278,279,280 gereğince bildirim zorunluluğu bulunmaktadır.

Aile Hekimizden
Destek Alabilirsiniz...

İHMAL
ve İSTİSMAR
ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL
GELİŞİMİNİN DESTEKLENMESİ
PROGRAMI
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İHMAL VE İSTİSMAR
İhmal ve İstismar Özellikle 0-6 Yaş
Çocukların Sosyal, Duygusal
ve Zihinsel Gelişimlerini
Olumsuz Etkiler.

Çocuk İstismarı
Nedir?
0-18 yaş grubundaki çocukların, bakmakla yükümlü
kimseler veya diğer yetişkinler
tarafından zarar verici olan, kaza
dışı ve önlenebilir bir davranışa
maruz kalmalarıdır.

* Suça yöneltme

* Röntgencilik

* Duygusal destek vermeme

* Pornografide kullanma

* Sık eleştirme
* Aşırı baskı

* Cinsel İstismar
* Duygusal İstismar
* İhmal

Duygusal İstismar Nedir?
Çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgi, sevgi ve
bakımdan mahrum bırakılarak istemediği
bir şeye zorlanmasıdır.

* Tek başına bırakma gibi davranışlar
akla duygusal istismarı getirmektedir.

Fiziksel İstismar Belirtileri
Nelerdir?
Çocuğun,
kaza
dışı
olarak fiziksel açıdan
zarar
görmesi
ve
bedensel bütünlüğün
bozulmasıdır.
* Farklı zamanlara ait çok
sayıda morluklar
* Yanıklar
* Kemik, eklem, beyin ve göz hasarları
* Zehirlenmeler gibi belirtiler akla fiziksel
istismarı getirmektedir.

Cinsel İstismar Nedir?

* Aşağılama

Çocuğun bir erişkinin cinsel
gereksinim veya isteklerinin doyumu
için cinsel nesne olarak kullanılması ya da
kullanılmasına göz yumulmasıdır.

* Korkutma

* Genital bölgeleri elleme

* Tehdit etme

* Teşhircilik

*Reddetme

İhmal Nedir?

* Otorite kurma

Çocuk istismarı 4 temel
grupta incelenmektedir:
* Fiziksel İstismar

* Irza geçme gibi davranışlar cinsel istismar göstergeleridir.

Çocuğun temel ihtiyaçlarının onun bakımını
üstlenen ana babası ya da yakınları tarafından
gereğince karşılanmamasıdır.
* Beslenme
* Barınma
* Giyim
* Eğitim
* Gözetim

Çocuğumuzu İhmal
ve İstismardan Nasıl
Koruyabiliriz?
* Çocuklarınız size güvenip
her konuda sorunlarını
anlatabilmelidir.
* Çocuk bir şey anlatırken
dinleyip inanılmalıdır.
* Çocuklara yaşına uygun
cinsel bilgi verilmeli, özel
bölgeleri ve bu bölgelerin
kendilerine ait olup o
istemedikçe
kimsenin
dokunamayacağı
öğretilmelidir.

