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ÖZET 

Özel gereksinimli bireyler yaşam kalitesi ve zorlu koşullar nedeniyle sağlık sistemi içerisinde kırılgan bir grubu 

oluşturmaktadır. Çevresiyle bir bütün olarak değerlendirdiğimizde toplum ve aile sağlığının korunması ve 

sürdürülmesinde kardeşler ve ebeveynlerin de dikkate alınması önemlidir. Bu derleme, özel gereksinimi olan 

çocukların kardeşlerinin gelişimleri üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini ortaya koyarak Türkçe alan yazınına 

katkı sağlamak amacıyla yazılmıştır. Özel gereksinimi olan çocukların kardeşlerinin birçok olumsuz durumla baş 

etmek zorunda kaldıkları ve gelişimlerinin bu durumdan etkilendiği bilinmektedir. Özel gereksinimleri olan 

çocukların kardeşlerinin gelişimlerinin izlenmesi, oluşabilecek olumsuz durumların önlenmesi, olumlu 

etkilerinin desteklenmesi sağlığın sürdürülmesi açısından önemlidir. Çocuk sağlığı hemşireliğinin koruyucu, 

savunucu, sağlığı geliştirici rolleri ve aile merkezli, holistik bakım anlayışı kapsamında özel gereksinimleri 
bulunan çocukların değerlendirilmesi ve desteklenmesi sorumlulukları vardır. Çocuk ve ailenin bir bütün olarak 

değerlendirilerek rehabilitasyon sürecinin planlanması ve sürdürülmesi sağlık hizmetlerinin bununla ilişkili 

olarak geliştirilmesi gerekliliği görülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Kısıtlılığı Bulunan Çocuk, Kardeş, Çocuk Gelişimi, Çocuk Sağlığı 

 

The Impact of the Situation of a Child with Special Needs on Siblings 

ABSTRACT 

Individuals with special needs constitute a vulnerable group in the health system due to their quality of life and 

difficult conditions. When we consider it as a whole with its environment, it is important to consider siblings and 

parents in protecting and maintaining community and family health. This review was written to contribute to the 

Turkish literature by revealing the positive and negative effects of children with special needs on the 

development of their siblings. It is known that siblings of children with special needs have to cope with many 

negative situations and their development is affected by this situation. Monitoring the development of siblings of 
children with special needs, preventing negative situations that may occur, and supporting their positive effects 

are important for sustaining health. Child health nursing has protective, advocacy, health-promoting roles and the 

responsibilities of evaluating and supporting children with special needs within the scope of family-centered and 

holistic care. Considering the child and the family as a whole, planning and maintaining the rehabilitation 

process should be developed in relation to this. 

Keywords: Children with Disabilities, Siblings, Child Development, Child Health 
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GİRİŞ 

Kısıtlılık kavramının temelinde toplum içindeki diğer bireylere göre “farklı” olma durumu 

yatmaktadır. İlk olarak 1980 yılında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetersizlik, Özürlülük ve 

Engelliliklerin Uluslararası Sınıflandırılması (International Classification of Impairments, 

Disabilities and Handicaps-ICIDH) ile ilgili bir sınıflama sistemini geliştirmiştir. Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetersizlik, Özürlülük ve Engelliliklerin Uluslararası Sınıflandırılması,  

olgusunu 3 kategoride ele almıştır: 

Yetersizlik (Impairment): Vücudun zihinsel, fiziksel ya da işlevsel bozukluğudur. Yetersizlik 

doku, organ, ekstremite, fonksiyonel sistem ya da vücut mekanizmasındaki psikolojik, 

fizyolojik ya da anatomik yapı ve fonksiyonların geçici, sürekli kaybı ya da anormalliğini 

ifade eder. 

Özürlülük (Disability): Yetersizlik sonucu fonksiyonel kapasitede azalma ya da kayıptır. 

Yetersizlik sonucu günlük aktiviteleri içeren beklenen davranış ve fonksiyonlarda eksiklik ya 

da aşırılıktır. 

Engellilik (Handicap): Bir yetersizlik ya da özürlülük sonucu oluşan, toplum tarafından 

kişiden beklenen bireysel performans ya da durumdan sapmaya neden olan toplumsal bir 

bozukluk olarak ifade edilir (Demirbilek, 2013; Özyürek, 2010; DSÖ, 2019). 

Ülkemizde yapılan resmi tanımlamalarda temel olarak engellilik terimi ‘Fiziksel, zihinsel, 

ruhsal ve duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplar nedeniyle topluma diğer bireyler ile 

birlikte eşit koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum ve çevre koşullarından 

etkilenen kişi’ anlamında kullanılmaktadır (Engelliler Hakkında Kanun,2005;Hemşirelik  

Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik,2011). Bütün bu tanımlamaları 

kapsayacak şekilde özel gereksinimi bulunan çocuklar tanımlaması kullanılabilir (Özyürek, 

2010). 

Özel gereksinimi bulunan çocukların değerlendirilmesi, uygun müdahalelerin planlanarak 

toplum ve birey sağlığının en üst düzeyde tutulabilmesi için çocuk, ailesi ile bir bütün olarak 

ele alınmalıdır. Aileye yeni bir bireyin katılması fonksiyonel, yapısal, sosyal, ekonomik 

birçok yönde değişikliğe neden olur. Aileye katılan bireyin özel gereksinimlerini olması ya da 

ailedeki herhangi birinin uzun süreli bir hastalığa maruz kalması ile bazı sorunlar ortaya 

çıkmaktadır. Literatürde ailedeki bir çocuğun uzun süreli bir hastalığa, kısıtlılığa ya da 

doğumdan itibaren özel gereksinimlere sahip olmasının ebeveynler ve sağlıklı kardeşler 

üzerinde duygusal, sosyal, gelişimsel, fiziksel, psikolojik birçok yönde etkileri olduğu 

belirtilmektedir (Arakelyan, Maciver, Rush, O’hare & Forsth, 2019; Barr & Mcleod, 2010; 

Hallaç & Öz, 2014).  Bu kapsamda özel gereksinimleri bulunan çocukların normal gelişim 

gösteren kardeşlerinin değerlendirilmesi çocuk sağlığı hemşireliğinin rol ve sorumlulukları 

içerisinde ele alınarak bakım sürecine dâhil edilmelidir. Yaptığımız derleme çalışmasında 

normal gelişim gösteren kardeşler üzerindeki olumlu-olumsuz etkilerin ve hemşirelik 

yaklaşımlarının açıklanması amaçlanmaktadır. 

Özel Gereksinimleri Olan Çocuğun Kardeşleri 

Çocuğun tüm genetik özelliğini oluşturan, hayata gelmesini sağlayan, besleyen, büyüten, 

eğiten ve toplumsal yaşama hazırlayan, çocuğun değer-inanç-davranışlarının şekillenmesini 

sağlayan, çocuğun hayatındaki en önemli etken ailedir (Esenay & Yiğit, 2018; Hallaç & Öz, 

2014). Yeni bir bireyin aileye katılımı ile aile ve aile üyeleri için bir değişim süreci başlar.  
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Sağlıklı bebek beklentisi olan aile için özel gereksinimleri bulunan bir çocuğun aileye katılımı 

hayal kırıklığı ve tekrarlı, zorlu bir uyum sürecinin ortaya çıkmasına neden olmaktadır  

(Arakelyan ve ark., 2019; Di Marino, Trembly, Khetani & Anaby, 2018; Esenay & Yiğit, 

2018).  

Aile bir sistem olarak ele alındığında, ailedeki tüm bireylerin karşılıklı olarak birbirini 

etkilediği görülmektedir. Aile sisteminin bir parçası olan kardeşler de birbirlerinden 

etkilenmektedir. Kardeş ilişkileri küçük kardeşin doğumuyla başlayıp yaşamı boyu devam 

eden, sürekli bir etkileşimin var olduğu, uzun süreli bir ilişkidir  (Meyer & Vadasy, 2003). 

Ailenin diğer üyelerinde olduğu gibi, kardeşler arasındaki ilişki de sürekli bir değişkenlik 

gösteren bir etkileşime dayanır (Meyer & Vadasy, 2003; Schmidtová & Slaný, 2018). Bir 

çocuk ilk sosyal deneyimlerini kardeşiyle yaşamaya başlar ve sosyalleşme yolundaki ilk 

adımlarını kardeşiyle atar. Kardeşler arası ilişki, çeşitli deneme yanılmaların yapıldığı, 

gelecekteki sosyal ilişkileri, başa çıkma stratejilerini ve kişilik gelişimini etkileyen bir 

mekanizmaya sahiptir (Hughes, Mcharg & White, 2018). 

Kardeşler yaşamları boyunca birbirlerinin hayatlarında farklı ve önemli roller edinirler. 

Kardeşler birbirleri için yaşamlarının ilk yıllarında oyun arkadaşı ya da taklit yolu ile rol 

model alınan bireylerken, daha ileriki yaşlarda çocukların gelişim dönemi özelliklerine göre 

değişiklik göstermekle birlikte arkadaş, öğretmen,  bakım verici, koruyucu, rakip ve model 

gibi yeni roller üstlenmektedirler (Varol, 2006). Tüm bu dinamikler içerisinde normal gelişim 

gösteren bir kardeşin varlığının çocuğun gelişimini etkilediği açıktır. Özel gereksinimleri olan 

bir kardeşin varlığı bu etkileşimin boyutunu çok yönlü değiştirecektir. 

Özel gereksinimi olan kardeşi ile ilişkili tepkileri, uyum süreci içerisinde çocukların baş etme 

mekanizmaları, gelişim dönem özellikleri, cinsiyetleri, eğitim durumları, yaşları, kardeşlerinin 

hastalığının boyutu ve yaşamı etkileme şekli, ebeveynlerin tutumları ve sağlık durumları gibi 

özelliklere göre değişiklik gösterebilir (Barr & Mcleod, 2010; Di Marino ve ark., 2018; Özen, 

2017; Şafak, Eldeniz Çetin & Kot 2015). Çocukların tepkileri empati kurma, reddetme, 

görmezden gelme gibi farklı şekillerde olmaktadır. Kardeşlerde yaygın üzüntü, depresyona 

yatkınlık, anksiyete bozuklukları, öfke, suçluluk, sosyal izolasyon, kıskançlık, utanç duyma 

gibi olumsuz durumlar gözlenmekle birlikte yaşlarından daha olgun davrandıkları, kimlik 

gelişimlerinin, sorumluluk bilinçlerinin normal süreçten daha erken geliştiği,  empati 

yeteneklerinin, merhamet duygularının ve hoşgörülerinin daha yüksek olduğunu gösteren 

çalışmalar mevcuttur (Kahraman & Karadayı, 2015; Mandleco, Olsen, Dyches & Marshal , 

2011; Strohm & Nesa, 2010; Şafak ve ark., 2015).  

Özel Gereksinimi Olan Kardeşle Birlikte Büyümenin Diğer Kardeşlere Olumsuz 

Etkileri  

Özel gereksinimleri bulunan kardeşi olan çocuklar, önce kardeşlerinin kendilerinden olan 

farklılıklarını kavramaya çalışırken, daha sonra normal kardeşi olan akranlarına kıyasla farklı 

bir süreç yaşadıklarını deneyimlerler (Luijkx, 2016). Yaşam boyu deneyimleyecekleri uyum 

süreci içerisinde duygusal ve davranışsal güçlüklerle karşılaşırlar. Gelişimlerini farklı 

boyutlarda etkileyecek çeşitli sorunlar yaşarlar ve yeni roller üstlenirler (Mandleco ve ark., 

2011). Rana ve ark. çalışmasında, nörogelişimsel sorunu olan çocukların kardeşlerinin sosyal, 

psikolojik, fiziksel, çevresel yaşam kalitelerinin düştüğü belirtilmektedirler (Rana & Mishra 

2015).   

Özel gereksinimleri bulunan kardeşi olan çocukların yaş dönemi özelliklerine göre, erken 

çocukluk döneminde; altına kaçırma, tırnak yeme, parmak emme gibi regresif davranışlar 
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geliştirdikleri görülür. Ebeveynlerin ya da yakın çevrelerindeki kişilerin ilgisini çekebilmek 

için, kardeşleriyle özdeşim kurarak onun davranışlarını taklit etme eğilimi gösterebilirler  

(Aykara, 2015; Manor-Binyamini & Abu-Ajaj, 2012; Rana & Mishra 2015; Siminghalam, 

2018; Haukeland, Fiermestad, Mossige & Vatne,2015). Okul ve ergenlik döneminde bakım 

verici rolü ile sorumluluk hisseden çocuğun kardeşinin akranları ve toplum tarafından 

damgalama yaşaması ile karşı karşıya kalması yok sayma, suçlama, utanç duyma, öfke 

tepkisine neden olabilir (Luijkx, 2016; Ward, 2016; Schmidtová & Slaný, 2018; Şafak ve ark., 

2015;  Haukeland ve ark., 2015).  Hasta kardeşin kaybedilmesi ya da sık hastane yatışı ile 

ebeveyn ve kardeşle uzun süreli ayrı kalma gibi nedenler çocukların ayrılık anksiyetesi 

yaşadıkları yalnızlık deneyimledikleri bilinmektedir. Ayrıca akademik başarılarının düştüğü, 

okul devamsızlıklarının fazla olduğu, yalnız kalmak ya da kendi sağlıklarına ilişkin endişe 

yaşadıklarını gösteren çalışmalar bulunmaktadır (Aytekin, 2016; Di Marino ve ark., 2018; 

Knecht, Helmers, Metzing, 2015; Meyer &Vadasy, 2003). 

Aile fonksiyonlarının bozulması, evdeki rol ve sorumlulukların değişmesi, sosyal faaliyetlere 

katılımın kısıtlanması, ev düzenindeki değişiklikler sağlıklı kardeşleri de etkilemektedir. 

Özellikle ergenlik dönemde çocuklar kardeşlerinin bakım sorumluluğunu paylaşmakta ve bu 

durum kardeşler tarafından duygusal bir stresör olarak algılanmaktadır. Kardeşlerin aldıkları 

bu yükü “çok büyük sorumluluk” olarak belirttikleri bildirilmektedir (Ahmetoğlu & Aral, 

2008; Siminghalam, 2018; Ward, 2016). Toplumsal cinsiyet rolleriyle ilişkili olarak değişiklik 

göstermekle birlikte bakım rolünde daha çok kız çocukları sorumluluk almaktadır (Barr & 

Mcleod, 2010; Pak, 2020). Cinsiyet faktörünün, oluşan durumlar üzerindeki etkisi ile ilgili 

olarak Otizm Spektrum Bozukluğu tanısı olan çocukların kardeşleri ile yapılan nitel bir 

çalışmada; kız kardeşlerin daha çok iletişim kurma ve paylaşımda bulunmayla ilgili sorunlara 

odaklanırken erkek kardeşlerin oyun oynayamama, birlikte aktivite yapamama gibi durumları 

belirttikleri ortaya konmuştur. Ancak etkili olmadığını belirten çalışmalarda mevcuttur 

(Walton & Ingersoll 2015). 

Çocukların benlik oluşumu ile ilgili yapılan çalışmalarda düşük benlik kavramı, öz 

yeterliliklerinin oluşumu ile ilgili olumlu, olumsuz etkileri konusunda farklı görüşler 

mevcuttur. Hasta olan kardeşin yaşı, hastalık durumu, sosyoekonomik faktörlerin benlik 

oluşumu üzerinde etkili olduğu belirtilmektedir (Vermaes, 2012). Ebeveynlerin çocukları ile 

ilgili beklentilerini sağlıklı çocuklarına yüklemeleri aynı zamanda başarılı olma ile ilişkili 

olarak sağlıklı çocuklar üzerinde baskı oluşturmaktadır. Ayrıca ebeveynlerin dikkatlerinin 

hasta çocuğa yönelmesi, yaşadıkları kader ve uyum süreci diğer çocuğun ihmal edilmesine 

neden olabilmektedir (Knecht ve ark., 2015;  Haukeland ve ark., 2015; Vermaes, 2012). İhmal 

yaşayan çocuklarda öz-sevi, öz-saygı oluşumu ile ilgili sorunlar görülmesi olasıdır (Sarı, 

Ardahan, Öztornacı, 2016). 

Uyum süreci içerisinde yaşanan olumsuz deneyimler çocukların zamanla toksik strese maruz 

kalmalarına neden olabilmektedir. Stresin sağlık üzerinde kalıcı etkilerinin olduğu ve 

kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kanser gibi hastalıklara neden olduğu bilinmektedir 

(Franke, 2014). Toksik stres oluşumunun engellenmesi ve gelişimin desteklenmesi, sağlığın 

sürdürülmesi için uygun baş etme yöntemlerinin oluşturulması önemlidir. Kişilik gelişimi ile 

ilişkili olumlu etkilerin desteklenmesi de değerlendirilmesi gereken bir durumdur (Vermaes, 

2012). 
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Özel Gereksinimi Olan Kardeşle Birlikte Büyümenin Diğer Kardeşlere Olumlu Etkileri  

Yapılan çalışmalarda çocukların kısıtlılığı bulunan bir kardeşinin olması ile yaşadığı sorunlar 

ve stresli yaşam süreci içerisinde, farklı baş etme yöntemleri geliştirdikleri, kişilik gelişimleri 

ile ilişkili olumlu çıktıların da oluştuğu belirtilmektedir (Petalas, Hastings, Nash, Reilly & 

Dowey., 2012; Haukeland ve ark., 2015). 

Öz-kontrol, öz yeterlilik, yardımseverlik, bağımsızlık, olgunluk, insanlarla olumlu 

etkileşimler kurma, sorumluluk alma gibi becerilerinin arttığı bildirilmektedir. Çocuklar 

kardeşleri ile ilgili aldıkları sorumluluklarla kendileri ile gurur duyduklarını belirtmişlerdir.  

Özel gereksinimi bulunan bir kardeşle büyüyen çocuklarda sosyal esneklik, hoşgörü 

düzeylerinin arttığı belirtilmektedir (Vatne & Zahl, 2017; Vatne, Helmen, Bahr, Kanayin & 

Nyhus, 2015).  Perenc ve ark. çalışmasında, fiziksel kısıtlılıkları bulunan çocukların 

kardeşlerinde empati yeteneğinin ve şefkat düzeylerinin yüksek olduğu, örneklem grubunda 

alturizm boyutunda tanımlanabilecek bireylerin de olduğu belirtilmektedir (Perenc & 

Pęczkowski, 2018). 

Çocukların genel durum değerlendirilmeleri ve etkilenme düzeylerinin farklılıklar gösterdiği 

alan yazında bildirilmektedir. Özel gereksinimi olan kardeşleri bulunan 25 ergenle yapılan bir 

çalışmada yaşamlarında baş etme mekanizmaları ile ilgili tanımlamalar yapmaları istenmiş, 

aileleri ve ilgili meslek profesyonelleri (hemşire, sosyal hizmet çalışanı vb.) tarafından stresle 

baş etme, problem çözme becerilerine yönelik katkı sağlanması ve etkili iletişim sağlanarak 

gelişimlerinin desteklenmesi gereksinimleri olduğu ortaya konmuştur (Walton & Ingersoll, 

2015). 

Strohm ve Nesa, bilişsel davranışçı terapi ilkelerine dayanarak kardeşlerin desteklenmesi 

üzerine bir etkinlik çalışması tanımlamışlardır. Etkinlik grupları, 8-12 yaş grupları için 

oluşturulmuş ve katılan bireylerin birbirini tanıması, grup hedeflerinin oluşturulması, 

kendilerini ve yaşadıkları deneyimleri paylaşma, duyguları ifade etme ve sosyal destek alma, 

stresle başa çıkma stratejileri geliştirme ile kişiliklerini tanıma adımları hedeflenmiştir 

(Strohm & Nesa, 2010). Bu program kullanılarak Roberts ve arkadaşları çalışmalarında 

ebeveynlerin çocukların duygusal ve psikolojik açıdan olumlu sonuçlar gözlediklerini 

belirttikleri ancak çalışma öncesinde yapılan bilgilendirme nedeniyle ebeveynlerin böyle 

düşünebilecekleri belirtilmiştir (Roberts,Ejoya, Giolla, Strohm & Lillie 2015). 

Toplumun genel yapısının korunması için önemli bir yere sahip olan sağlıklı kardeşlerin 

olumsuz etkilenebilecekleri durumlarla karşılaştıklarında sosyal destek sağlanması, 

gelişimlerinin en az etkilenmesi için önlemlerin alınması önemlidir. Aile merkezli bakım 

yaklaşımı ile bütüncül yaklaşım öne çıkarılarak kardeşlerin de tedavi sürecine dahil 

edilmesinin gerekliliği açık olarak görülmektedir. Ebeveyn ve kardeşler etkilendikten sonra 

destekleyici çalışmaların yapılmasından çok, risk grubunda yer alan özel gereksinimi olan 

çocukların kardeşlerinin gelişimlerinin sistemli bir şekilde izlenmesi, sorunların göstergesi 

olabilecek durumların raporlanmasının daha önemli olduğunun üzerinde durulmaktadır. 

Çocuklar için bilinmezliklerin ortadan kaldırılması, kardeşlerinin hastalıkları ile ilgili gerekli 

bilgilendirmenin de ebeveynlerle işbirliği içerisinde, yaş dönem özellikleri dikkate alınarak 

ilgili sağlık profesyonelleri tarafından yapılması gerekli ve önemlidir (Roberts ve ark., 2015; 

Tudor & Lerner, 2015). 

Tudor ve ark. çalışmasında konu ile ilişkili yapılan araştırmalar incelemiş ve destek grup 

çalışmalarının etkili, yapılan etkililik çalışmalarında kontrol grubu kullanılan çalışmalarla 

uzun dönemli takip çalışmalarına gereksinim olduğu belirlenmiştir (Tudor & Lerner, 2015). 
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Yapılan çalışmaların bütüncül değerlendirmede eksik kaldığı, yapılan uygulamaların 

kapsamının genişletilebileceği görülmektedir. Yapılacak çalışmalar, ailenin bütünsel, dinamik 

olarak kavramsallaştırılması, deneyimlerinin ve hayatlarındaki sonuçlarının daha iyi 

anlaşılması için aile sistemleri teorisi, biyoekolojik sistem modeli, diyatez-stres modeli gibi 

model ve teorilerin kullanıldığı bir çerçevede oluşturulabilir. Kardeşlerin yaşamlarını 

etkileyen daha geniş bağlamsal faktörleri anlamak için sistemli ve geniş bir çerçeve 

kullanılabilir (Kovshoff ve ark., 2017; Stoneman, 2005; Saxena & Adamsons, 2005; Rudolph, 

2013). 

Özel Gereksinimli Çocuğun Kardeşlerine Yönelik Hemşirelik Bakımı 

Çocuk sağlığı hemşiresinin aile merkezli ve holistik bakım anlayışı kapsamında normal 

gelişim gösteren kardeşin de değerlendirme ve bakım sürecine dahil edilmesi gerekliliği 

görülmektedir (Çavuşoğlu,2019; Conk,2018; Hockenberry & Barrera, 2011). Çocuk sağlığı 

hemşiresi hemşirelik yönetmeliğinde ‘Evrensel çocuk hakları ve profesyonel hemşirelik 

rolleri doğrultusunda 0-18 yaş arasındaki çocukların aile ve toplum içinde fiziksel, bilişsel, 

duygusal ve sosyal yönden sağlıklı büyüme ve gelişmesi, hastalıklardan korunması ve 

sağlığının en üst düzeyine çıkarılmasından sorumlu hemşiredir’ biçiminde belirtilmektedir 

(Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 2011). Normal gelişim 

gösteren çocuğun sağlığının korunması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için girişimlerin 

oluşturulması çocuk hemşireliğinin bakım felsefesi ve tanımlanan rolleri ile 

örtüşmektedir(Yüzer Alsaç & Yiğit,2018).  

Hemşirelerin ebeveynlere verilen eğitim ve danışmanlık hizmetleri içerisinde diğer 

kardeşlerin desteklenmesi ile ilgili konu içerikleri de yer almalıdır. Ailenin bütüncül olarak 

ele alınması önemlidir. Büyüme ve gelişme sürecinde ailedeki kriz durumları ile karşı karşıya 

kalan çocuğun, baş etme stratejileri oluşturması ile ilgili desteklenmesi gerekmektedir(Giallo 

& Gavidia,2008; Kovshoff ve ark., 2017). Çocuğun yaş dönem özelliklerine göre 

kardeşlerinde bulunan farklılıkların anlatılması, durumu nasıl algıladığının sorgulanması, 

kardeşler arası iletişim-etkileşim süreçlerinin hastalık durumuna uygun şekilde sürdürülmesi 

ve devam ettirilmesi, ebeveynlerin tutumlarının değerlendirilmesi ile çocuğa etkilerinin 

ebeveynlerce anlaşılması sağlanmalıdır (Emerson & Giallo, 2014; Roberts ve ark. 2016; 

Vatne,2017). Hemşireler eğitici, danışman, savunucu, sağlığı geliştirici, rehabilite edici, 

rahatlatıcı, iletişim ve koordinasyon sağlama rolleri kapsamında ilgili uygulamaları oluşturma 

ve yürütme ile yükümlüdür (Hockenberry & Barrera, 2011). 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Ebeveyn ve kardeşlerin bakım sürecine dahil edilmesi, entegre sistemler oluşturularak sağlık 

hizmetlerinin çerçevesinin genişletilmesine gereksinim vardır. Uygulamaların düzenlenmesi 

için çocuklara ulaşılabilecek eğitim ve sağlık hizmetleri gibi kanalların yapılandırılması, 

durum tespitinin yapılabilmesi için değerlendirme ihtiyacının farkında olunarak hareket 

edilmesi gerekmektedir. Hem toplumun hem de konu ile ilgili çalışan profesyonel meslek 

gruplarının farkındalık düzeylerinin artırılması ve uygulamaları geliştirme motivasyonlarının 

artırılması sağlanmalıdır. Aileler içerisinde görülen sağlıklı çocuğun ihmali vakalarının en aza 

indirilmesi de bakım sürecinde ebeveyn desteği sağlanarak mümkün olabilir. Politika 

yapıcıların, belediyelerin, ilgili kurum ve kuruluşların ortak fayda sağlayıcı olarak işbirliği 

içinde olmasının yapılan çalışmaların genelleştirilmesinde önemli olduğu söylenebilir. 

Sonuç olarak; özel gereksinimi olan çocukların değerlendirilmesi, rehabilitasyon ve tedavi 

süreçleri boyunca kardeşlerin üzerinde oluşan etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiği 



 
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020; Cilt 1, Sayı 2, 81-90. 

 

87 

 

görülmektedir. Kardeşlerin gelişim dönem özelliklerine göre değerlendirilmesi, çocuk 

sağlığının korunması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Daha sağlıklı aile ve daha sağlıklı 

toplumların oluşturulması için risk gruplarının tespit edilmesi ve gereken önlemlerin alınması 

önemlidir. 
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