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Yan›kl› Çocuklarda Geliﬂen Anksiyete
Belirtileri ile ‹lgili Ailelerin Fark›ndal›¤›

Dilek Güntepe1, Ufuk Bulu¤2, Iﬂ›lay Alt›ntaﬂ3, Hakan Yanar4, Ülkü Göktürk5

ÖZET
Amaç: Bu çal›ﬂman›n amac›, yan›k sonras›nda çocuklarda görülen anksiyete belirtileri ile ilgili ailelerin fark›ndal›klar›n› de¤erlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi Acil Cerrahi Yan›k Ünitesinde yatarak tedavi
görmüﬂ, yan›k gerçekleﬂti¤inde 5-12 yaﬂlar› aras›nda
olan 20 çocuk ve ailesi Veri Toplama Formu, Çocuklar
için Anksiyete Bozukluklar›n› Tarama Ölçe¤i (ÇATÖ) Anne Baba Formu ve Çocuk Formu, Çocuklar için
Travma Sonras› Stres Tepki Ölçe¤i (TSS-TÖ), Okul Ça¤› Çocuklar› için Duygulan›m Bozukluklar› ve ﬁizofreni
Görüﬂme Çizelgesi – ﬁimdi ve Yaﬂamboyu Versiyonu
(ÇDﬁG - ﬁY)- TSSB Eki kullan›larak incelenmiﬂtir.
Bulgular: 20 yan›kl› çocuk için (13 erkek, 7 k›z) yan›k
s›ras›ndaki yaﬂ ortalamas› 6.65±1.81, ﬂimdiki zaman
yaﬂ ortalamas› 9.65±2.56 olarak saptanm›ﬂ olup yan›k
nedeni olgular›n 11'inde (%55) haﬂlanma, 5'inde
(%25) alev, 4'ünde (%20) elektrikti. ÇATÖ’nün en yüksek oranda iﬂaret etti¤i anksiyete bozuklu¤u seperasyon anksiyetesi bozuklu¤uydu. Anne baban›n de¤erlendirdi¤i ÇATÖ anksiyete puanlar› ile TSS-TÖ puan›
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Çocu¤un ifade etti¤i ÇATÖ anksiyete puanlar› ile
TSS-TÖ aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂt›r (p=0.0001).
Sonuç: Yan›kl› çocuklar› olan ailelerin, çocukta geliﬂebilecek duygusal ve davran›ﬂsal belirtilerle ilgili fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir.

Anahtar sözcükler: Yan›k, çocuk, anksiyete, aile
THE PARENTAL AWARENESS OF CHILD’S
ANXIETY SYMPTOMS FOLLOWING ACUTE BURN
SUMMARY
Objective: The objective of this paper is to examine
parental awareness of child's anxiety symptoms following acute burn.
Material and Methods: Twenty children aged 5-12
years at the time of burn injury who had been hospitalized at Burn Unit in Istanbul Medical School of Istanbul University and their parents were evaluated by
using Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED) - child and parent forms, Child
Posttraumatic Stress Reaction Index for Children
(CPTSD-RI) and Schedule for Affective Disorders and
Schizophrenia for School Aged Children KiddieSADS-Lifetime Version – Section for PTSD.
Results: For 20 children with burns (13 males), the
mean age was 9.65±2.56 while the mean age at the time of burn injury was 6.65±1.81. The reasons for hospitalizations were scalds (55%), flame burns (25%)
and electrical burns (20%). According to SCARED,
the highest scores were reported for seperation anxiety disorder. The relationship between parent scores
of SCARED and PTSD-RI scores was not statistically
significant, while there was a statistically significant
relationship between the child scores of SCARED and
PTSD-RI scores (p=0.0001).

1. Adli Tıp Kurumu, İstanbul
2. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul
3. Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi, Kahramanmaraş
4. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
5. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

Yan›kl› Çocuklarda Geliﬂen Anksiyete Belirtileri ile ‹lgili Ailelerin Fark›ndal›¤›

Çocukta yanik sonrasi geliﬂen belirtiler, çocu¤un t›bbi
tedaviye gösterece¤i iﬂbirli¤ini olumsuz etkileyebilir.
Bu belirtiler okula dönüﬂte gecikmeye, akademik baﬂar›da düﬂüklü¤e, sosyalizasyonda bozulmaya, ergenlikte madde kötüye kullan›m›na, kiﬂilik de¤iﬂimine
neden olabilir. Bu nedenle, çocukta yanik sonrasi gelisen psikiyatrik durumlarda erken tani ve tedavi oldukca onemlidir. Ailelerin bu belirtileri farketmede
zorlanabilecekleri dikkate al›nd›¤›nda, çocuk ve aile ile
iﬂbirli¤i içinde olan sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bu konuda
uyan›k olmas› ve psikiyatrik de¤erlendirmeyi de göz
önünde bulundurmas› oldukça önemli görünmektedir.

Conclusion: Our findings indicate the need to increase the parental awareness of child's anxiety symptoms following acute burn.
Key words: Burn, child, anxiety, parents
G‹R‹ﬁ
Çocukluk döneminde psikiyatrik yard›m almaya baﬂvuru, genellikle ailenin çocukta geliﬂen belirtileri fark
etmesiyle olas› olabilmektedir. Baz› durumlarda ise
ö¤retmen, komﬂu gibi çocu¤u tan›yan di¤er kiﬂiler çocu¤un yaﬂ›yor olabilece¤i sorunlarla ilgili aileyi uyarabilmektedir. Özellikle hastal›k yaﬂayan bir çocukta aileler çocukta geliﬂen psikiyatrik belirtileri farketmede
zorlanabilirler. Yaralanm›ﬂ ya da hasta bir çocu¤un anne babas›, ölüm tehlikesi veya t›bbi durumun çocu¤un
gelece¤ine olumsuz etkisi konusunda kayg›lar yaﬂar.
Bununla beraber, çocu¤a, hastanede yatman›n veya
ac› verici t›bbi iﬂlemlerin yaratt›¤› stresle baﬂ etme konusunda destek olmalar› gerekir. Bütün bunlar, birçok
anne baba için dayan›lmas› zor bir deneyim olabilir.
Çal›ﬂmalar gösteriyor ki, bir anne baba için en stres
verici olaylardan biri de çocuktaki yan›kt›r. Yan›kta anne baba için stres kaynaklar› oldukça çoktur; bunlar
aras›nda anne babada da yan›k olmas›, evden ve di¤er aile üyelerinden uzakta olma, çocu¤un ac› verici
cerrahi iﬂlemler yaﬂamas›na tan›k olma ve çocu¤un
gelecekte yan›¤a ba¤l› sorunlar yaﬂamas›ndan korkma say›labilir (1). Bununla beraber, baz› çal›ﬂmalarda,
yan›kl› çocu¤un anne babas›nda suçluluk, depresyon,
anksiyete, hostilite gibi psikolojik belirtiler geliﬂti¤i bildirilmiﬂtir (2). Yan›kl› çocuklar›n anne babas›nda geliﬂen TSSB belirtilerini inceleyen çal›ﬂmalar ise az olmakla beraber, bulgular pek çok yan›kl› çocuk anne
babas›nda travma sonras› stres belirtileri geliﬂti¤ine
iﬂaret etmektedir. Hall ve ark.’›n yan›kl› çocuk aileleriyle yapt›klar› bir çal›ﬂmada, ailelerin %47’sinde yan›k
sonras› 3. ayda belirgin oranda travma sonras› stres
belirtileri bildirilmiﬂtir (1). Anne babada geliﬂen psikiyatrik belirtiler de ailenin çocu¤u de¤erlendirmesinde
zorlanmalara yol açabilir.
Anne babalar çocuklar›nda TSSB belirtilerini, gerçekte oldu¤undan daha az belirttiklerini gösteren çal›ﬂmalar mevcuttur (3). Gurwitch ve ark.’›n›n çal›ﬂmas›nda (4), anneleri taraf›ndan TSSB belirtileri ifade edilmemiﬂ travmatize çocuklarda, “posttravmatik oyun,
artm›ﬂ irkilme yan›t› ve uyku sorunlar›” gibi travmatik
stres belirtileri saptand›¤› rapor edilmiﬂtir. Çok küçük
çocuklarda TSSB’nin hangi belirtilerinin görüldü¤ü
henüz net olarak ortaya konmam›ﬂt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Ocak, 2001 ile Aral›k, 2006 tarihleri aras›nda yan›k nedeniyle ‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi
Acil Cerrahi Yan›k Ünitesinde hospitalize edilmiﬂ ve
yan›k gerçekleﬂti¤inde 5-12 yaﬂlar› aras›nda olan, psikiyatrik görüﬂmelere ve uygulanacak testlere koopere
olabilecek kadar sosyal ve zihinsel iﬂlevsellikte olan
çocuklar çal›ﬂmaya dahil edildi. ‹stanbul d›ﬂ›nda ikamet ediyor olma ve ciddi iletiﬂim bozuklu¤u olmas›
d›ﬂlanma kriterleriydi. Ekim 2007 ve Ocak 2008 tarihleri aras›nda, 20 çocuk ve ailesinden yaz›l› olarak bilgilendirilmiﬂ onamlar› al›nd›ktan sonra 10'ar dakikal›k
iki tane dinlenme aras› ile 180 dakikal›k görüﬂmeler
yürütülmüﬂtür ve aﬂa¤›daki gereçler uygulanmistir.
1- Veri Toplama Formu:Yan›kl› çocuk ve ailesine ait
sosyodemografik veriler, yan›kla ve hastanede yat›ﬂ
süreciyle ilgili verilerin kayededildigi veri toplama formu çal›ﬂma ekibi taraf›ndan oluﬂturulmuﬂtur.
2- Çocuklarda Anksiyete Bozukluklar›n› Tarama Ölçe¤i - Anne Baba Formu ve Çocuk Formu: Birmaher B
ve ark. taraf›ndan geliﬂtirilen ÇATÖ'nün Türkçe geçerlik ve güvenirlik çal›ﬂmas›, Çakmakç› FK taraf›ndan
yap›lm›ﬂt›r (5). Çocu¤un anksiyetesini de¤erlendiren
41 maddeden oluﬂmaktad›r. Her madde, belirtinin
ﬂiddetine göre 0,1 veya 2 puan al›r. Toplam puan ve 5
ayr› faktör puan› elde edilir. Toplam puan kesim noktas› 25 olarak önerilmektedir ve herhangi bir anksiyete bozuklu¤u varl›¤›na iﬂaret edebilece¤i düﬂünülmektedir. Her bir faktör ayr› bir anksiyete bozuklu¤una iﬂaret eder. Her biri ayr› hesaplanan 5 faktör puan›n›n kendi kesim noktalar› vard›r, kesim puanlar›n›n
aﬂ›lmas›n›n panik bozukluk ve somatik belirti, yayg›n
anksiyete bozuklu¤u, ayr›l›k anksiyetesi bozuklu¤u,
sosyal fobi, okul fobisi varl›¤›na iﬂaret edebilece¤i düﬂünülmektedir.
3- Çocuklar ‹çin Travma Sonras› Stres Tepki Ölçe¤i:
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Çocuklar için TSS-TÖ 20 maddelik bir self-report ölçektir, Türkçe geçerlik güvenirlik çal›ﬂmas› Erden G ve
ark. taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r (6). TSS-TÖ, çeﬂitli travmatik olay için çocuklarda TSSB ölçümü amac›yla en s›k
kullan›lan ölçümdür. Her madde, belirtinin ﬂiddetine
göre 0-4 puan aras›nda de¤erlendirilir. Toplam puan
0-11 aras›nda ise TSSB yoktur veya ﬂüphelidir; 12-24
aras›nda ise hafif TSSB tepkisi, 25-39 ise orta TSSB
tepkisi, 40-59 ise a¤›r TSSB tepkisi, ve 60-80 ise çok
a¤›r TSSB tepkisi olarak de¤erlendirilmektedir.
4- Okul Ça¤› Çocuklar› için Duygulan›m Bozukluklar›
ve ﬁizofreni Görüﬂme Çizelgesi - ﬁimdi ve Yaﬂamboyu ﬁekli - Travma Sonras› Stres Bozuklu¤u Tarama ve
Tan› Eki: ÇDﬁG-ﬁY, Kaufman ve arkadaﬂlar› taraf›ndan geliﬂtirilmiﬂ yar› yap›land›r›lm›ﬂ bir görüﬂme formudur. Türkçe geçerlik güvenirlik çal›ﬂmas› Gökler B
ve ark. taraf›ndan yap›lm›ﬂt›r (7).
‹statistiksel De¤erlendirme: Bu çal›ﬂmada istatistiksel
analizler NCSS 2007 paket program› ile yap›lm›ﬂt›r.
Verilerin de¤erlendirilmesinde tan›mlay›c› istatistiksel
metotlar›n (ortalama, standart sapma, s›kl›k da¤›l›mlar›) yan› s›ra gruplar aras› karﬂ›laﬂt›rmalarda tek yönlü

varyans analizi, alt grup karﬂ›laﬂt›rmalar›nda Tukey
çoklu karﬂ›laﬂt›rma testi, nitel verilerin karﬂ›laﬂt›rmalar›nda ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r. Sonuçlar, anlaml›l›k
p<0,05 düzeyinde de¤erlendirilmiﬂtir.
Etik Aç›klama: Çal›ﬂman›n gerçekleﬂtirilebilmesi için
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Etik Kurul
izni mevcuttur.
BULGULAR
2001 Ocak ve 2006 Aral›k tarihleri aras›nda ‹stanbul
T›p Fakültesi Acil Cerrahi Yan›k Ünitesi’nde yan›k nedeniyle 686 hasta yatarak tedavi görmüﬂtür. 686 hastanin 379’u (%55.2) 18 yaﬂ alt›ndad›r. Çal›ﬂmam›zda
18 yaﬂ alt› grubun %66.2’si erkek olup, 18 yaﬂ üstü
hastalar›n ise % 78.8’i erkektir. Hastaneye baﬂvuru s›ras›nda 5-12 yaﬂlar› aras›nda olan ve sa¤ kalan çocuklar›n say›s› 44'tür ve 18 yaﬂ alt› hastalar›n
%11.6's›n› oluﬂturmaktad›r. Yan›k s›ras›nda 5-12 yaﬂlar› aras›ndaki 44 çocu¤un 25’inin (%56.8) ailesine telefonla ulaﬂ›lm›ﬂt›r; 25 ailenin 20’si çal›ﬂmaya dahil
edilmiﬂtir. Çal›ﬂmaya dahil edilmeyen 5 ailenin 3’ü ‹stanbul d›ﬂ›nda yaﬂad›¤› için d›ﬂlanm›ﬂt›r, 1’i çal›ﬂmaya

Tablo 1: Yan›kl› çocuklar›n anne baba özellikleri
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Tablo 2: Yan›k nedenlerinin yaﬂ aç›s›ndan çoklu karﬂ›laﬂt›rmas›.

Tablo 3: Olgular›n özellikleri.
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Grafik 1: ÇATÖ’de anne-babaya ve çocu¤a göre faktör* kesim puanlar›n› geçen olgu say›s›.

* faktör 1: panik bozukluk ve somatik belirtiler.
faktör 2: yayg›n anksiyete bozuklu¤u.
faktör 3: seperasyon anksiyetesi bozuklu¤u.
faktör 4: sosyal fobi.
faktör 5: okul fobisi.

kat›lmay› kabul etmemiﬂtir, ve 1 ailede ise çocuk vefat etmiﬂtir.
Çal›ﬂma grubunun yan›k s›ras›ndaki yaﬂ ortalamas›
6.65±1.81, ﬂimdiki zaman yaﬂ ortalamas› ise
9.65±2.56 olarak saptanm›ﬂt›r. Hastalar›n 13’ü erkek
(%65), 7’si k›z (%35) olup bu çocuklar›n anne babalar›yla ilgili sosyodemografik veriler Tablo 1’de sunulmaktad›r.
20 kiﬂilik çal›ﬂma grubunda 11 haﬂlanma, 5 alev, 4
elektrik yan›¤› saptanm›ﬂt›r. Bu grupta, haﬂlanma daha küçük yaﬂ grubunda daha çok gözlenmiﬂtir (9 yaﬂ
alt› %81,8). Alev ve elektrik yan›klar› daha çok erkeklerde gözlenmiﬂtir. Ancak, hasta say›s›ndaki k›s›tl›l›¤›n
istatistiksel anlaml›l›¤› etkiledi¤i düﬂünülmüﬂtür.
44 çocuktan oluﬂan 5-12 yaﬂ aras› grup incelendi¤inde (Tablo 2), haﬂlanma, alev, elektrik yan›k gruplar›n›n
yan›k gerçekleﬂti¤indeki yaﬂ ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k gözlenmiﬂtir
(p=0,0001). Haﬂlanma grubunun yan›k gerçekleﬂti¤indeki yaﬂ ortalamas› alev ve elektrik gruplar›ndan istatistiksel olarak anlaml› derecede düﬂük bulunmuﬂ
(p=0,0001, p=0,043), alev ve elektrik gruplar›n›n yan›k
gerçekleﬂti¤indeki yaﬂ ortalamalar› aras›nda ise istatistiksel farkl›l›k gözlenmemiﬂtir (p=0,996). Yine 5-12
yaﬂ aras› 44 çocuktan oluﬂan grup incelendi¤inde,
haﬂlanma, alev, elektrik yan›k gruplar›n›n cinsiyet da¤›l›mlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k

gözlenmiﬂtir (p=0,002). Haﬂlanma nedeniyle baﬂvuran
çocuklar›n %65,2’si k›z (15 k›z) iken alev ve elektrik
yan›kl› çocuklar›n s›ras›yla %88,2’si (15 erkek) ve
%75’i(3 erkek) erkekti.
Anksiyete düzeyleri ÇATÖ ile de¤erlendirilmiﬂtir; her
olgu için anne baban›n ifadesine göre ve çocu¤un ifadesine göre ÇATÖ anksiyete puanlar› Tablo 3’te sunulmuﬂtur. ÇATÖ de faktör puanlar› anne baba ve çocu¤a göre ayr› ayr› hesaplanm›ﬂt›r. Faktörler s›ras›yla
panik bozukluk ve somatik belirtiler, yayg›n anksiyete
bozuklu¤u, seperasyon anksiyetesi bozuklu¤u, sosyal
fobi ve okul fobisi ile iliﬂkilidir. Her faktör için kesim
puan›n› geçen, dolay›s›yla o faktörün iﬂaret etti¤i anksiyete bozuklu¤u aç›s›ndan risk taﬂ›yan çocuklar› belirlemede anne baban›n de¤erlendirmesi ve çocu¤un
kendini de¤erlendirmesi farkl›l›k gösteriyordu. Anne
babaya ve çocu¤a göre faktör kesim puan›n› geçen
çocuk say›lar›, Grafik 1’de sunulmuﬂtur.
ÇATÖ anksiyete ve faktör puanlar› ile TSS-TÖ aras›ndaki iliﬂki anne baba ve çocuk için ayr› ayr› incelenmiﬂtir. Anne baban›n de¤erlendirdi¤i ÇATÖ anksiyete
puan› ve TSS-TÖ puan› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Benzer ﬂekilde, anne baban›n de¤erlendirmesine göre faktör puanlar›yla çocuktaki TSS-TÖ puan› aras›nda, 5 ayr› faktör için de
istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Buna
karﬂ›n, çocu¤un ifade etti¤i ÇATÖ anksiyete puan› ile
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Çal›ﬂmam›zda haﬂlanma, alev, elektrik yan›k gruplar›n›n yaﬂ ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k gözlenmiﬂtir (p=0,004). Haﬂlanma yan›klar›, küçük yaﬂlarda daha s›k gözlenirken, alev ve
elektrik yan›klar› daha büyük çocuklarda daha s›k
gözlenmiﬂtir. Bulgular›m›z, haﬂlanman›n özellikle küçük çocuklarda s›k, yaﬂ artt›kça alev ve elektrik yan›klar›n›n s›kl›¤›nda art›ﬂ ifade eden çal›ﬂmalarla benzerlik göstermiﬂtir. Bu durumun, elektrik ve alev yan›klar›n›n daha çok d›ﬂ ortamlarda oluﬂmas› ve yaﬂ artt›kça çocuklar›n d›ﬂ ortamlarda daha çok bulunmalar› ile
aç›klanabilece¤i düﬂünüldü.
Çal›ﬂmam›zda, haﬂlanma, alev, elektrik yan›k gruplar›n›n cinsiyet da¤›l›mlar› aras›nda da istatistiksel olarak
anlaml› farkl›l›k gözlenmiﬂtir (p=0,002). Alev ve elektrik
yan›klar› erkek çocuklarda k›zlara göre daha s›k bulunmuﬂtur. Literatürde, okul ça¤› çocuklar için yan›k
erkeklerde daha s›k görülmekle beraber, alev ve elektrik yan›klar›nda erkek oran›n›n daha da yüksek oldu¤u dikkat çekmektedir. Bu durumun, erkek çocuklar›n
d›ﬂ ortamlarda daha çok zaman geçirmesiyle, risk al›c› davran›ﬂlar›n erkek çocuklarda daha çok görülmesiyle, bu çeﬂit yan›klar›n gerçekleﬂebilece¤i iﬂ ortamlar›nda daha çok erkek çocuklar›n yer almas›yla iliﬂkili olabilece¤i akla geldi.
Yan›kla ilgili olarak, yaﬂ, cinsiyet ve yan›k nedenleriyle ilgili sosyodemografik veriler, yan›k nedeniyle yaﬂ
aras›ndaki iliﬂki ve yan›k nedeniyle cinsiyet aras›ndaki
iliﬂki ile ilgili bulgular literatürde bildirilen bulgularla
benzerlik göstermektedir.
Çal›ﬂmam›zda, olgulardaki anksiyete anne baban›n
ifadesine ve çocu¤un kendi ifadesine göre ÇATÖ ile
de¤erlendirilmiﬂtir. ÇATÖ’nün en yüksek oranda iﬂaret etti¤i anksiyete bozuklu¤u seperasyon anksiyetesi
bozuklu¤uydu (çocu¤un kendi ifadesine göre 17 olgu,
anne baba ifadesine göre 8 olgu). Literatürde yan›kl›
çocuklarla ilgili çal›ﬂmalar, seperasyon anksiyetesinin
önemine iﬂaret etmektedir (14). Bizim çal›ﬂmam›zda,
yan›ktan sonra uzun bir dönem geçmesine ra¤men,
ayr›l›k anksiyetesi belirtilerinin s›k olarak gözlenmesi
dikkat çekiciydi.
Yan›kta, uzun ve stres yüklü hastanede yat›ﬂ süreci
aile ile çocuk aç›s›ndan zorlay›c› ayr›l›klara neden olur;
ayr›ca bu dönem, çocu¤un aile taraf›ndan rahatlat›lmaya çok fazla gereksinim duydu¤u bir dönemdir.
Ayr›ca, yan›k sonras› ailenin yaﬂad›¤› kay›p korkusunun da ayr›l›k kayg›s› belirtileri geliﬂiminde etkili olabilece¤i akla geldi. Yan›kl› çocuklar›n tedavi sürecinde,
ayr›l›k anksiyetesinin önemi göz önüne al›narak, aile

TSS-TÖ aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂt›r (p=0.0001). Yine, çocu¤un ifade etti¤i faktör
puanlar› ve TSS-TÖ puanlar› aras›ndaki iliﬂki istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur.
Her olgu için TSS-TÖ puan› Tablo 3’te sunulmuﬂtur.
TSS-TÖ puan›na göre olgular belirti göstermeyenler,
hafif, orta, a¤›r ve çok a¤›r belirti gösterenler olarak
grupland›r›lm›ﬂt›r. Olgular›n %75’inde orta, a¤›r veya
çok a¤›r travma sonras› stres tepkisi saptanm›ﬂt›r.
ÇDﬁG-ﬁY’ye göre ﬁimdiki Zaman TSSB tan›s› alan
olgular›n say›s› 6 (%30) olarak bulunmuﬂtur Olgularda
saptanan TSSB bir baﬂka çal›ﬂmam›zda tart›ﬂ›lm›ﬂt›r.
TARTIﬁMA
Bu çal›ﬂmada yan›k ünitesinde yatarak tedavi görmüﬂ
yan›kl› hastalar›n sosyodemografik özellikleri de¤erlendirilmiﬂ olup, uzun dönem sonras›nda anksiyete
belirtileri aç›s›ndan anne baba ve çocu¤un ifadeleri
karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂt›r.
Çal›ﬂmam›zda yan›k ünitesinde yatarak tedavi gören
yan›kl› hastalar›n %55.2’si 18 yaﬂ alt›ndayd›. Benzer
olarak, ülkemizde 2005’te yap›lm›ﬂ bir çal›ﬂmada yan›k nedeniyle baﬂvurular›n %58.7’sinin 16 yaﬂ alt› olgulardan oluﬂtu¤u bildirilmiﬂtir(8). Yine bir çal›ﬂmada,
Türkiyenin güney kesiminde yan›k ünitelerine baﬂvuran hastalar›n da %53.6’s›n› çocuklar›n oluﬂturdu¤u
bildirilmiﬂtir (9).
Çal›ﬂmam›zda 18 yaﬂ alt› grubun %66.2’si erkek olup,
18 yaﬂ üstü hastalar›n ise % 78.8’i erkekti. Literatür
incelendi¤inde yan›kla yaralanman›n erkeklerde k›zlara göre daha fazla görüldü¤ü, erkek k›z oran›n›n
1.44:1 ile 2.55:1 aras›nda de¤iﬂti¤i görülmektedir (1013). Bu durumun erkeklerde agresif ve risk al›c› davran›ﬂlar›n daha s›k görülmesiyle, iﬂ yaﬂam›nda erkeklerin daha çok yer almas›yla ilgili olabilece¤i düﬂünülmektedir. Çocuklar aras›nda da yan›¤›n erkek çocuklarda daha çok görüldü¤ü bildirilmektedir (8,9). Yan›¤›n gerçekleﬂmesinde erkek cinsiyetin yan›k aç›s›ndan çocu¤a ait bir risk faktörü olabilece¤i düﬂünüldü.
Çal›ﬂmam›zda, en s›k görülen yan›k nedeni haﬂlanma
olup, bunu alev ve elektrik yan›klar› takip ediyordu.
Pediyatrik yan›kla ilgili çal›ﬂmalarda da, en s›k yan›k
nedeni olarak haﬂlanma, haﬂlanmay› ise alev ve elektrik yan›klar›n›n takip etti¤i rapor edilmektedir. Çay içme al›ﬂkanl›¤›n›n yayg›nl›¤›, mutfaktaki ›s›t›c›lar›n çocuklar›n rahat ulaﬂabilece¤i yükseklikte bulunmalar›,
mutfak araçlar›n›n güvenliksiz tasar›mlar›n›n özellikle
çocuk haﬂlanma yan›klar›nda risk oluﬂturdu¤u düﬂünülmektedir.
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ve çocu¤u bir arada kalmas› ve ailenin çocu¤u rahatlatmaya yönelik desteklenmesi önemli görünmektedir.
ÇATÖ’nün ikinci s›kl›kta iﬂaret etti¤i anksiyete bozuklu¤u ise sosyal fobiydi (çocu¤un kendi ifadesine göre
14 olgu, anne baba ifadesine göre 6 olgu). Literatürde, yan›kl› çocuklarda sosyal anksiyete belirtilerinin
s›k görüldü¤ünü bildiren çal›ﬂmalar mevcuttur Birçok
çocu¤un, yan›k skar›na karﬂ› gösterilen toplumsal
tepkiden rahats›zl›k duydu¤u, görünümdeki de¤iﬂiklikle beraber sosyal uyumda belirgin zorluklar yaﬂamaya baﬂlad›¤›, sosyal fobik belirtilerin geliﬂti¤i rapor
edilmektedir (15-17).
Çal›ﬂmam›zda çocuktaki anksiyeteyi de¤erlendirme
aç›s›ndan, anne baba ve çocu¤un de¤erlendirmeleri
aras›nda belirgin farkl›l›k vard›. ÇATÖ’de okul fobisi
d›ﬂ›nda bütün anksiyete bozukluklar› aç›s›ndan, anne
baba ifadesine göre kesim puan›n› geçen olgu say›s›,
çocu¤un ifadesine göre olandan oldukça düﬂüktü. Ailelerin, t›bbi bak›m ve tedaviyle aﬂ›r› meﬂgul olmalar›ndan dolay›, çocuktaki psikiyatrik belirtilere yeterince
dikkat etmedikleri, çocuktaki belirti s›kl›¤› ve ﬂiddetini
olandan az rapor etme e¤iliminde olduklar› düﬂünülmektedir (17-19). Ayr›ca, anksiyete bozukluklar›n›n içe
vurum bozuklu¤u özellikleri taﬂ›mas›ndan, ailenin belirtileri yeterince fark edememiﬂ olabilece¤i akla geldi.
ÇATÖ anksiyete ve faktör puanlar› ile TSS-TÖ aras›ndaki iliﬂki anne baba ve çocuk için ayr› ayr› incelendi¤inde, çocu¤un ifade etti¤i ÇATÖ anksiyete puan› ve
bütün faktör puanlar› ile TSS-TÖ aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› iliﬂki saptanm›ﬂt›r (p=0.0001). Buna
karﬂ›n, anne baban›n de¤erlendirdi¤i ÇATÖ anksiyete
puan› ve faktör puanlar› ile TSS-TÖ puan› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› iliﬂki bulunmam›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zdaki bu bulgular, iki ﬂekilde yorumlanm›ﬂt›r. ‹lk
olarak, anne baba taraf›ndan, çocu¤un yaﬂad›¤› anksiyetenin olandan daha az fark edilmiﬂ ve daha az ifade edilmiﬂ olmas› nedeniyle anne baba ÇATÖ puan›
ile TSS-TÖ puan› aras›nda korelasyon saptanmad›¤›
düﬂünüldü. ‹kinci olarak, ÇATÖ puanlar›yla iliﬂkisi incelenen TSS-TÖ ölçe¤inin çocuk taraf›ndan doldurulmuﬂ bir ölçek olmas›n›n, çocuk ÇATÖ puanlar›n›n

TSS-TÖ puanlar›yla yüksek korelasyon göstermesinde etkili olabilece¤i düﬂünüldü. Çocu¤un ifade etti¤i
anksiyete belirtilerinin önemli oldu¤u, yan›kl› çocuklarda yaralanma sonras› uyum sürecinde anksiyete
belirtilerine dikkat edilmesi gerekti¤i düﬂünüldü.
Çocu¤un travmayla iliﬂkili yaﬂad›¤› anksiyeteyi ve etkilerini de¤erlendirmede, aile ve çocu¤un ifadelerinin
farkl›l›k gösterdi¤i görülmüﬂ olup, ailelerin çocukla ilgili daha az anksiyete ifade etti¤i dikkat çekmiﬂtir. Bu
yaﬂ grubunda, çocu¤un psikiyatrik yard›m baﬂvurusu için, aile taraf›ndan çocu¤un yaﬂad›¤› stresin yeterince de¤erlendirilmesi oldukça önemlidir. Bu durum göz önüne al›nd›¤›nda, özellikle yan›k gibi t›bbi
sorunlu çocuklar› olan ailelerin, çocu¤un yaﬂad›¤›
duygusal ve davran›ﬂsal belirtilerle ilgili fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas› gerekmektedir. Bu amaçla, travman›n etkileriyle ilgili ailelerin ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n bilgilendirilmesi önemli görünmektedir. Yan›ktan hemen sonraki dönemde herhangi bir psikiyatrik belirti
saptanmam›ﬂ olmas› yan›lt›c› olabilir, çünkü bu durum daha sonra bu belirtilerin geliﬂmeyece¤i anlam›na gelmez. Çocuklar cerrahi takip alt›nda olduklar›ndan, cerrahlar›n bu geç belirti baﬂlang›c› konusunda
bilgili olmalar› gerekir. Bazen belirtiler yaralanmadan
aylar sonra ortaya ç›kabilmektedir. T›bbi görüﬂmeler
s›ras›nda sorulacak birkaç soru, uyum sorunlar›n
varl›¤›n› saptamaya çok yard›mc› olabilir. Çocuklara
flashback, kabus, mutsuzluk, uyku sorunu, yeniden
yaralanma korkusu, bedensel görünümle ilgili kayg›lar, yaﬂ›t iliﬂkileriyle ilgili kayg›lar›n sorulmas› faydal›
olabilir. Ailelere çocu¤un duygudurumu, dikkati, uyku al›ﬂkanl›¤›, akademik baﬂar›s›, davran›ﬂsal de¤iﬂiklikler, özellikle de agresyon, geri çekilme ve kaç›nma davran›ﬂlar›n›n sorulmas› çocuktaki belirtileri fark
etmede yararl› olabilir.
Örneklem boyutunun küçük olmas›, çal›ﬂmam›z›n en
önemli s›n›rl›l›¤›n› oluﬂturmaktad›r. Daha geniﬂ örneklem gruplar›yla benzer çal›ﬂmalar›n yap›lmas›yla
ailelerin, yan›kl› çocu¤un yaﬂad›¤› anksiyete konusunda fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas› gere¤inin vurgulanmas› sa¤lanacakt›r.
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