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 Çocuk istismarı ve ihmali, anne baba ya da bakıcı gibi bir erişkin, toplum, diğer 

çocuklar veya ülke tarafından çocuğa yöneltilen, toplumsal kurallar ve profesyonel kişilerce 

uygunsuz ya da hasar verici olarak nitelendirilen, çocuğun gelişimini engelleyen ya da 

kısıtlayan eylem ve eylemsizliklerin tümü olarak tanımlanmaktadır. Çocuk istismarı ve ihmali 

karmaşık nedenleri ve trajik sonuçları olan, tıbbi, hukuki, gelişimsel ve psikososyal kapsamlı 

ciddi bir problem olup tüm dünyada yaygındır. İhmal ve istismar, çocuğun sağlık ve refahını 

zedelemesi, çocukta yaşamı boyunca kalıcı izler bırakması açısından toplumsal bir sağlık 

sorunudur. Toplumsal bir sağlık sorunu olan istismar ve ihmalden çocukları korumak için 

sistematik, bilimsel tabanlı, multidisipliner ve kalıcı bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Multidisipliner bir yaklaşımla ele alınması gereken çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, 

tanısı ve tedavisi konusunda hemşireye önemli etik, ahlaki ve hukuki sorumluluklar 

düşmektedir. Çocukların ve ailelerin içinde bulundukları koşullar iyileştirilebilir, ailelerin 

eğitimleri ve yaşam kaliteleri artırılır, yani risklerin oluşması önlenirse istismar ve ihmali 

önlemede önemli adım atılacaktır. Bu kapsamda temel hemşirelik felsefesi olarak aile 

merkezli bakım benimsenip çocuğun bakımı, beslenmesi, korunması konusunda aile 

bilinçlendirilmeli, aile içi ilişkileri geliştirmede, sorun çözmede ailenin de katkıları sağlanarak 

aileye destek olunmalıdır. Bu önleyici çalışmaların yanı sıra istismar ve ihmal edilme riski 

taşıyan ya da istismar edilmiş olduğundan şüphelenilen olguların ilgili makamlara bildirilmesi 

diğer sağlık personelinin olduğu gibi hemşirenin de yasal sorumluluğudur. Hemşire gerek 

koruyucu gerekse tedavi ve rehabilite edici alanda çocuk ve aileyle ilk karşılaşan meslek üyesi 

olma özelliği ile anahtar konumdadır. Ayrıca sağlam çocuk izlemlerinde, çocuğun hastane 

ortamında tanılama, tedavi ve rehabilitasyonu sırasında çocuğu ve aileyi daha uzun süre 

gözlemleyen sağlık personeli olması sebebiyle hemşire, istismar ve ihmal olgularını 

belirlemede önemli role sahiptir. Sağlık ekibinin önemli üyelerinden olan hemşire, istismar ve 

ihmale karşı çocukları korumada, istismar ve ihmali belirlemede, tedavi ve rehabilitasyon 

süreçlerinde diğer ekip üyeleri ile işbirliği içinde çocuk ve aileyi desteklemek gibi önemli 

sorumluluklara sahiptir.    Anahtar Kelimeler: Çocuk, istismar, ihmal, hemşire, rol 



 


