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•  a lık kız hasta 

• Şika eti: Vü utta orluklar 



 

 
• Öyküsü: 

    . .  tarihi de aile sağlığı erkezi i  akı ı a ırakıl ış 
ve çevre tarafı da  fark edile  hasta a ASMde ilk üdahale 
apıldıkta  so ra  tarafı da  KOUTF a il servise getiril iş. 

• Özgeç iş: 
      A e  aşı da, garso  

      Ba a  aşı da 

 

 

 

 

 

 

 



• Ge el duru u orta. Bili i açık 

• Vital Bulgular: 

Ateş: ,  oC 

KTA:150 /dk 

Sol sa ısı: /dk  
TA:108/67 mmHg  

SPO : oda havası da  



Fizik muayene: 
  
 
 Cilt: sol fro tal ölgede  2 2 lik eki oz ve şişlik, sol üz arı ı da 

ultipl eki ozlar, sağ a di ulada şişlik ve eki oz. Sakral ölgede eki oz. 
 Gözler: IR +/+ pupiller izokorik. Göz küreleri her yöne hareketli. 
 KBB: aş si etrik, uru  akı tısı ve tıka ıklık ok. Kulaklar ilateral doğal 
görünümde. 
 KVS: s1 + s2+ ek ses yok. üfürüm yok. 
 SS: her iki he itoraks solu u a eşit katılı or. Solu u  seslerid oğal ral 
ok ro küs ok.ekspir u  uzu luğu ok. retraksi o  ok. 

 GİS: atı  or al o elikte. Orga o egali ok. defa s ok re ou d 
ok. trau e açık. 

 GÜS: hari e  kız. Peria al ve peri e etrafı da kızarıklık + 

 Nöro uskuler siste : ili ç açık. E se sertliği ok. DTR N. Ba i ski ve 
klonus yok. 
 Ekstre iteler: doğal hareketli, a o ali ok 



Fizik muayene 

•  Sağ a ak  aklaşık   ü üklükte kızarık ve şiş 

•         Sağ çe e altı da aşla ıp a ağa uza a  er er or 
re kte   eki oz üzeri de , ,   laseras o a ağa 
doğru  

•        Sol pelvis SİAS hizası da   uzu luğu da sı rık 

•         Sol tragus ö ü de   kızarıklık üzeri de or re kte 
eki otik ala  orta a doğru ,   çaplı ala  lik  a rı 
mor renkli ekimoz 

•         Yapıla  a al ve vagi al ua e esi de hipere i dışı da 
herha gi ir trav atik ulgu sapta adı. 
 



• Laboratuvar: 

Glu:220 mg/dL      PT:14,5  sec                 WBC:32.200 103/uL 

Üre:17  mg/dL      APTT:27,9sec               Neu: 25.200 103/uL 

BUN:8 mg/dL        INR:1,15                      Lym:5360 103/uL 

Cre:0,23 mg/dL                                          HGB:8,44 g/dL 

AST:90   U/L                                                HCT: %29,5 

ALT:118    U/L                                             PLT:684.000 103/uL 

Na:139 mEq/L 

K:5,07 mEq/L 

Cl:102 mEq/L 

Ca:9,4  mg/dL 

Ozmolarite:291 mOsm/L 

 



Radyoloji: 
• Kranial BT: Sol temporal ve tentoryal ala da   kalı lığa ulaşa  

ekstrakranial kanama 

• Toraks BT: Sağ AC üst lo  posteriorda buzlu cam dansitesinde 
infiltrasyon ala ı 

• Kranial MR: Supratentorial e az evherde a gı  diffüzyon kısıtlılığı 
gösteren alanlar izlenmektedir. Bulgular ciddi hipoksi ile uyumludur. 

 

• Bilateral serebral sulkuslarda silinme beyin ödemi ile uyumludur. 

 

• Solda tentoryum ko şuluğu da ekstraaksiyel alanda milimetrik 
kanama ile uyumlu görünüm izlendi. İ terhe isferik alanda benzer 
görünüm mevcuttur.  

 

 







ÖN TANILARINIZ: 
 

 a lık kız hasta 

Şika et: vü utta orluk 

BK:32.200 

e i  öde i, ekstraaksi el ka a a odağı, prereti al he oraji, reti a dekol a ı 

 
 



 

Fİ)İKSEL İSTİSMAR 

«SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU» 



İSTİSMAR 

• Fiziksel 

• Cinsel 

• Duygusal 

• Ekonomik 

• İh al 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 any recent act or failure to act on the part of a parent or caretaker, which results in death, serious physical or emotional harm, sexual abuse or 
exploitation, or an act or failure to act which presents an imminent risk of serious harm 

 Omissions include inadequate healthcare, education, supervision, protection from hazards in the environment, and unmet physical needs (e.g., clothing, 
food) and emotional support. A preferable alternative to focusing on caregiver omissions is to instead consider the basic needs (or rights) of children 
(e.g., adequate food, clothing, shelter, healthcare, education, nurturance); neglect occurs when a need is not adequately met and results in actual or 
potential harm, whatever the reasons. 



FİZİKSEL İSTİSMAR 

İ sida s ve prevalans 
DSÖ, fiziksel istismar tüm dünyada çocuklarda %25-50 
 
 Türki e’de çocuk istis arı ve ihmali, önemli bir sağlık sorunu ol ası a 
karşı  yeterli sa ıda araştır a ulu a aktadır ve gerçek rakam belli değildir.  
 Dünyada %1-10 sıklığı da görülen çocuk istis arı, ülkemizde %10-53 
olarak belirtilmektedir , cinsiyete göre dağılı ı  ise kız ço ukları da %34,6, 
erkeklerde %32,5 ora ı da olduğu u gösteren çalış alar ulu aktadır .  
 A rı a bu bulgular ülkemizde çocuk istismar ve ihmalinin psiko-kültürel ve 
sosyo-ekonomik açıda  önemli bir sorun olduğu u göstermektedir .  
Bilir Ş, Arı M, Dönmez NB, Güneysu S. 4-12 aşları arası da 16100 çocukta örselenme duru ları ile ilgili bir inceleme.  
Çocuk Gelişi i ve Eğiti i Dergisi 1986;1:7-14. 
 
Yıl az G, İşite  N, Ertan Ü, Öner A. Bir çocuk istis arı vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 203;46:295-8. 
 
Vatansever Ü, Duran R, Yolsal E, Aladağ N, Öner N, Biner B ve ark. Pediatrik acilde çocuk istis arı ve ihmali olasılığı ı 
akılda tutalı . Türk Pediatri Arşivi 2004;39:120-4. 

 



FİZİKSEL İSTİSMAR 

Risk faktörleri: 

• Bireysel 

• Ailesel 

• Çevresel 

• Toplumsal 

 



 



•Farklı bir nedenle aşvura ilir  

•Kaza olduğu ifade edilebilir  

•Çevrenin ih arı – Ko şular, öğret e ler  

•Ölü gelebilir (Sarsıl ış bebek sendromu)  

•Ailenin aşvurusu  

 

*B. Ulukol - ICC, 2013  

 



FİZİKSEL İSTİSMAR 

Klinik: 

• Yara, çürük ve kırıklar 

• Kafa trav ası 
• Retinal hemoraji 

• Abdominal travma 



Yara, çürük ve kırıklar 

 



Yara, çürük ve kırıklar 

 



Yara, çürük ve kırıklar 

 



Yara, çürük ve kırıklar 

 



Yara, çürük ve kırıklar 

 



Yara, çürük ve kırıklar 

 
Ayırıcı Tanı: 
• Prematür osteopeni 

• Osteogenezis imperfekta 

• Metabolik ozukluklar ve esle e ozuklukları 
• Renal osteodistrofi 

• Osteomyelit 

 



Kafa travması 
 
• Subdural hematom 

• Retinal hemoraji 

• Diffüz aksonal hasar 

 

Letarji 

Kusma (diyaresiz) 

Değişe  örolojik duru  

Nöbetler 

Koma 

 



Kafa travması 
 
MR: 

• Lez o ları  za a ı 
• Parankimal hasar 

• Ekstraaksiyel sıvı 



Kafa travması 
 
Ayırıcı tanı: 
• Glutarik asidüri tip 1 

• Arteriyovenöz malformasyon 

• Koagülopatiler 

• Doğu  trav ası 
• Tümör 

• Enfeksiyon 

 

 



Retinal Hemoraji 



Retinal Hemoraji 

A ırı ı Ta ı: 
• Doğu  trav ası 
• Koagülopatiler 

• Karbonmonoksit zehirlenmesi 

• Retinal hastalıklar 

• Kardiyopulmoner resusitasyon 



Abdominal Travma 

• Karı  duvarı da ara ve eki ozlar 

• Ge ik iş perforas o  

• Solid organlarda kanama 

 

Kara iğer ve pa kreas e zi leri 
Abdominal BT/USG 



SARSILMIŞ BEBEK SENDROMU 

0 –  Yaş gru u ço uklarda 
  
Subdural hematom  
Retinal kanama  
Diffüz aksonal yaralanma  



5-  sa i elik ir sars a ı  so u u da...  
•Ölüm (% 20)  

•Körlük  

•)eka özrü, öğre e güçlüğü  
•Davra ış soru ları  
•Ko uş a soru ları  
•Hareket soru ları  
•Felç  

 

A ak % ’si de iz kal az  
 

B. Ulukol - ICC, 2013  

 



Fiziksel İstismara Uğrayan 
Çocuklarda  Psikolojik Belirtiler 
 
• Okul aşarısı da düş e 

• Depresyon 

• Suisid girişi i 
• Selfmutilasyon 

• İlişkilerde güve  soru u 

• Agresif ve a tisos al kişilik 



Fiziksel İstismarda Yaklaşım ve 
Temel Prensipler 
• Multidisipliner 

• Hikaye 

• Fizik ua e e, fotoğraflar 

• Deta lı doku e tas o  

• Tehlikede ola  aşka ço uklar 

• Şiddeti  tekrarla a ihti ali 



KONSÜLTASYONLAR 
Trav a açısı da  Erişki  A ilde değerle dirile  hasta a: 
 Çocuk Cerrahisi: Acil müdahale gerekecek toraks ve abdominal patoloji sapta adı 
 Göz(Preretinal hemoraji, retina dekol a ı?( 

 Adli Tıp 

 Ortopedi: Patoloji sapta adı. 
 Çocuk Nöroloji 

 Sosyal Pediatri- Ço uk Yoğu  Bakı  

. .  tarihi de ÇYBÜ atırıla  hastada  oğu  akı da: 
- Çocuk Nöroloji 

- Fizik tedavi ve rehabilitasyon 

- Çocuk Enfeksiyon 

Ko sültas o ları iste di. 

 



Kli ik İzle : 
• A il serviste ida e a i aşla dı. ÇYBÜ e atırıldı.  g/kg’da  idame 

fenitoin aşla dı.  
• Na ve ka  şekeri taki i apıldı.   
• EEGlerde Non konvülsif status epileptikus  sapta ası ede i le: dormikum 

0.1 mg/kg/gün. 

• ÇYBÜ: TİT lökosit + , nitrit + , İ. sedim: Sil e lökosit sapta dı.  
       Seftriakson aşla dı.  g/kg/gü  

• Hasta oda havası da çevre ile ilgi ok göz taki i ok ağızda ala a tarzı ve 
ellerde istemsiz hareketleri mevcut. 

 



EEG: 

23.03.2016: Ya gı  ve ağır orga izas o  ozukluğu 
ze i i de orta a çıka  fokal ve ge eralize peri odik ve 
rit ik aktiviteler dikkati çek iş olup o ko vulsif status 
epileptikus lehi e oru la ıştır. 
28.03.2016: Solda daha elirgi  a gı  orga izas o  

ozukluğu ve a plitüd depres o u izle iştir. 
01.04.2016: Ya gı  ve ağır orga izas o  ozukluğu ve 
a plitüd depres o u izle iştir. 
 



Klinik İzlem 

Yoğu  akı ı ihti a ı ı  kal a ası üzeri e . .  tarihi de 
pediatri servise atırıldı. 

. .  tarihi de a estezi eşliği de lokal a eli atha ede göz 
ua e esi apıldı.  

2 hafta sonra göz poliklinik kontrolü önerilerek durumunun stabil 
ol ası üzeri e ugü  ta ur u edile ek. 



Kaynaklar 

 

Nelson Pediatrics 20th edition 2016 

Rudolphs Pediatrics 21th edition 

 

TEŞEKKÜRLER… 


