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Özet
Ki şisel güvenlik bi reysel bi r sorumluluktur. Bi reyler, güvenliklerini tehlikeye a ta cak bi r ola y gelişmeden önce önlemler
almalıdırla r. Böylelikle yaşa mları güven ve huzur i çerisinde ola caktır ve ka rşıla şaca ğı riskler azala caktır. Bu derleme makalede
de okul çağı çocukla rında ka rşılaşılabilecek kişisel güvenlik durumla rı; güneşten korunma , kozmetik ürünler, kontakt lens
kullanımı, dövme -piercing, siga ra, alkol ve madde kullanımı, bisiklet kullanımı, okul ta şıtı kullanımı, okul ça ntası taşıma gibi
konula r çerçevesinde değerlendiril mişti r. Litera tür incelendiğinde okul çağı çocukla rında si ga ra, alkol ve madde kullanımı,
güneşten korunma gibi konula ra sıkça ras tlanıl makta ancak bu ya ş dönemine ai t ad ı geçen diğer konula ra nadi ren
değinilmekte ya da hi ç söz edilmemektedi r. Sonuç ola rak okul çağı çocukları i çin ki şisel güvenlik konula rı geni şletilmeli ve
değişen toplum yapısıyla birlikte güncel bilgiler orta ya konulmal ıdır. Okul hemşi resi çocuğun güvenl i ğinin sağlanmasında,
ka zaların ve has talıkla rın önlenmesinde ailelere ve okul çalışanla rına rehberlik edebilir, önerilerde bulunabili r. Ayrıca güvenlik
ma teryali üreticileri ile görüşebili r, gi ri şimlerini ulusal ve yerel yasalarla des tekleyebilir, çocuk ve aileleri i çin eğiti mler
planla yabili r.
Anahta r Kelimeler: Okul sağl ığı; kişisel güvenlik; hemşi re.

Personal safety in the school-aged children
Abstract
Personal safety is an indi vidual responsibility. Indi vi duals should take preca utions before an i ncident tha t could jeopa rdize
thei r safety is developed. In this wa y, thei r li ves will be in pea ce and securi ty and the risks will be reduced. In this revi ew
a rti cle, pers onal safety situa tions that ma y be encountered in s chool children can be evalua ted by those issues such as sun
protection, cosmeti cs , conta ct lens use, forging-piercing, s moking, using al cohol and drug, cycling, using s chool bus , ca rrying
s chool bag wi thin the framework. When the litera ture is exa mined, i t is observed tha t s moking, alcohol and subs tance use
and sun protecti on a re frequentl y encountered in school children, however, other issues presented for this age a re ra rel y
mentioned or never menti oned. As a resul t, personal sa fety issues should be expanded for school children and updated
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informa tion should be provi ded along wi th changing s ociety s tructure. The s chool nurse can guide and make s ugges tions to
fa mil y members and s chool s taff for the preventi on of a ccidents and illnesses and for the provision of child safety. They can
also talk wi th safety ma terial manufacturers , support thei r ini tia ti ves by na tional and local laws, and plan education for
children and thei r families.
Keywords : School heal th; personal sa fety; nurse.

1. Giriş
Her birey kendi güvenliğini sağlamaktan sorumludur. Özellikle güvenlik sorunu ortaya çıkmadan
bireyler önlemlerini almalıdırlar. Bu şekilde insanlar karşılaşabilecekleri riskleri azaltarak daha güvenli
bir yaşam sürdürebilirler. Bunu yaparken de bireyler yaşadıkları alanları, kendileriyle ilgili özellikle ri
değerlendirirler ve planlama yaparlar. Çocuklar merak, keşfetme, öğrenmek isteme gibi nedenlerden
çeşitli riskler alabilmekte ve sağlıklarını tehlikeye atabilmektedirler. Bu nedenle çocuklar küçük
yaşlardan itibaren tehlikelere ilişkin farkındalıkları arttırılarak kendi sorumluluklarını almaları için
hazırlanmalıdırlar. Okul, çocukların aileden sonra ilk sosyalleştikleri alanlar olduğundan okul alanında
kişisel güvenlik çalışmaları önemle ele alınmalıdır. Okul çağı çocuklarında karşılaşılabilecek kişisel
güvenlik durumları; okul taşıtı kullanımı, bisiklet kullanımı, okul çantası taşıma, güneşten korunma,
kozmetik ürünler, kontakt lens kullanımı, dövme-piercing, sigara, alkol ve madde kullanımı gibi konular
çerçevesinde değerlendirilebilir.
1.1. Okul taşıtı kullanımı

Okula ulaşmada en istendik yöntemlerden biri okul ve ev arasında güvenli yürüme ve bisiklet
rotaları oluşturulmasıdır. Bunun için yurt dışında çeşitli projeler görmek mümkündür (Tandoğan,
2014). Bizim ülkemizde ise sıklıkla tercih edilen yöntemlerden biri okul taşıtlarının kullanımıdır. Bu
nedenle okul taşıtlarının kullanımında kurallara mutlaka uyulması gereklidir (Mısırlı, 2012) .
1.2. Bisiklet kullanımı

Yapılan bir çalışmada bisiklet kazalarının çoğunlukla erkeklerde, en fazla 10-19 yaşta ve çoğunlukla
düşme sonucu meydana geldiği belirtilmiştir (Sataloğlu, Aydın, & Turla, 2010). Okul hemşiresi bu
konuda eğitim ve danışmanlık rolünü de yürütür. Bu rol özellikle yaralanmaların önlenmesinde
önemlidir (Allender, Rector, &Warner, 2010; Stanhope & Lancaster, 2012). Bisiklete binebilmek için 11
yaşını doldurmuş, uygun bedensel özellikte ve sağlıklı olmak gerekir. Bisiklet kullanırken trafik
kurallarına uymak ve kişisel koruyucular kullanmak en doğru yöntemdir (Mısırlı, 2012; Edelman &
Mandle, 2002).
1.3. Okul çantası taşıma

Günümüzde okula giden çocuklarda sırt çantasının ağırlığı, çanta taşıma şekli, çocuğun okuldaki
oturuş şeklinin, çeşitli problemler oluşturduğu bilinmektedir (Çalışkan, Korkmaz, & Karadağ, 2007;
Parlak Demir ve ark, 2012). Bu nedenle çocuklara doğru kaldırma tekniğini öğretmek gerekir. Sırt
çantaları uzun süreli taşınmamalı, uzun süre ayakta kalınacaksa çıkarılmalıdır. Ortopedik/ergonomik
(iki geniş ve destekli omuz askısı ve bel kemeri bulunan, hafif) çantalar tercih edilmelidir.
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1.4. Güneşten korunma

Ömür boyu güneş maruziyetinin %23’ü 18 yaşından önce olmaktadır (Godar, Urbach, Gasparro,
&Van der Leun, 2003). Çocukluktaki güneş yanıkları ile cilt kanserleri arasındaki güçlü ilişki nedeniyle
melanomanın yarısı, melanoma dışı cilt kanserlerinin de %78’inin erken yaşlardan itibaren yapılan
uygun koruyucu önlemler ile azaltılabileceği vurgulanmaktadır (Geller, Rutsch, Kenausis, & Zhang,
2003; Godar et al 2003; Maguire-Eisen, Rothman, & Demierre, 2005). ABD’de lise öğrencilerinin
yalnızca %10.8’inin güneş koruyucu kullandığı belirlenmiştir (Eaton et al, 2012). Ülkemizde ortaokul
öğrencileriyle yapılan bir çalışmada ise öğrencilerin yarıdan fazlasının güneşten korunmayı ve güneş
koruyucu kullanmayı düşünmediği belirlenmiştir (Aygün & Ergün, 2016). Ülkemizde yapılan yarı
deneysel çalışmalarda ise bilgi verilen girişim gruplarında güneşten korunma konusunda bilgi, tutum ve
davranışların olumlu yönde arttığı (Sümen & Öncel, 2014), güneş yanığı oranını azalttığı ve güneş
koruyucu kullanma davranışlarını geliştirdiği (Aygün & Ergün, 2014) belirlenmiştir. Güneşten korunma
davranışları içinde dışarıda kalma saatlerinin düzenlenmesi, giysilerin seçimi, güneş gözlüğü
kullanılması, güneş koruyucuların uygun şekilde kullanılması yer almaktadır (Aydemir, 2009; Dadlani &
Orlow, 2008; Diffey, 2002; Glanz, Saraiya, & Wechsler, 2002; Glanz & Mayer 2005; Glanz, Buller, &
Saraiya, 2007; Green, Williams, Logan, & Strutton, 2011; Helfand & Krages, 2001; Lucas, McMichael,
Smith, & Armstrong, 2006, Saraiya et al, 2004)
1.5. Kozmetik ürünler

Kozmetikler özellikle ergen genç kızlar tarafından, genellikle de güzelleşmek, görünümlerini
değiştirmek, temizlenmek amacıyla kullanılmaktadırlar (Lewis & Bear, 2009). Ancak tahrişe,
enfeksiyona ve fiziksel sağlık problemlerine (alerjik reaksiyonlar gibi) neden olabileceği
unutulmamalıdır (Ocak & Kalsın, 2001; Lewis &Bear, 2009; Militello, Jacob, & Crawford, 2006). Bu
nedenle kozmetik ürünlerin uygun şartlarda saklanması, satın alırken dikkatli olunması, kurallarına
uygun şekilde kullanılması önerilmektedir (Çomoğlu, 2012).
1.6. Kontakt lens kullanımı

Başta enfeksiyöz nedenler olmak üzere ortaya çıkan kontakt lens komplikasyonları geri dönüşümsüz
görme kayıplarına neden olabilmekte, erken dönemde tanı ve tedavi gereksinimi göstermektedir.
Ancak nadiren de olsa erken tanı ve tedaviye rağmen görme kayıpları oluşabilmektedir. Bu nedenle
ortaya çıkabilecek komplikasyonların önlenmesi daha fazla önem taşımaktadır. Ancak birçok gencin
reçetesiz kontakt lens aldığı bilinmektedir. Bu nedenle göz hekiminin muayenesiyle kullanılmalı,
kullanım kurallarına dikkat edilmeli ve belirli aralıklarla kontrolü yapılmalıdır (Dinç, Yıldırım,
Altıparmak, Adıgüzel, & Temel, 2012).
1.7. Dövme-Piercing

Dövme-piercing ergenler için kendini ifade etme ve dikkati çekme davranışlarının bir şeklidir (Nies &
McEwen, 2007). Dövme-piercing ergenler arasında son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır (Edelman &
Mandle, 2002; Nies & McEwen, 2007). Ne yazık ki bu uygulamalar güvenlik önlemleri alınmamış, steril
olmayan salonlarda, evlerde, sokaklarda da yapılmaktadır (Nies & McEwen, 2007). Ancak ergen bu
potansiyel komplikasyonların farkında değildir (Sweeney, 2006). Değişken kararlar dönemi için
dövmenin yapılması bir risktir, ayrıca alerjiler, enfeksiyonlar, hastalıklar için de tehlike oluşturur
(Edelman & Mandle 2002; Sweeney, 2006; Karaca ve ark, 2010). Piercing uygulamalarının da kaş ya da
kulakta sinir zedelenmesi, alerjik reaksiyonlar, kanama, diş eti iltihabı, diş kırıkları, Hepatit B ve C, HIV,
tetanoz başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğu belirtilmektedir (Savaşer, Balcı, Özdinçer
Arslan, & Metreş, 2009). Okul hemşireleri dövme-piercing yaptırıp yaptırmama konusunda ergenin
karar vermesine ya da hangi koşullarda yapılması gerektiği konusunda eğitim yapmak için eşsiz
fırsatlara sahiptir. Özellikle kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve dövmenin kalıcılığı konularında
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bilgilendirme önemlidir (Edelman & Mandle 2002; Nies & McEwen, 2007). Ayrıca geçici kına
dövmesiyle de alerjik kontakt dermatit gelişebileceği (Karaca, Kulaç, & Köken, 2008; Erpolat,
Görpelioğlu, & Sarıfakıoğlu, 2011), oldukça yaygın olarak görülen küpe kullanımında da delinen
kulaklarda lokal enfeksiyon, bifid kulak memesi, allerji, keloid veya kist formasyonu, sarkoid granülom,
hematom, gömülü kalma ve küpenin inhale edilmesi gibi bir takım komplikasyonlar ortaya çıkabileceği
unutulmamalıdır (Büyüklü & Yılmaz, 2010).
1.8. Sigara, alkol ve madde kullanımı

Ülkemizde ilk kez tütün mamulü deneyenlerin %73.8’inin, ilk kez alkol kullananların da %60.8’inin 20
yaş altında olduğu görülmektedir (Bora Başara ve ark, 2013). Türkiye Gençlik Profili çalışmasına göre
ise 15-19 yaş arasındaki gençlerin %24.1’i sigara kullanmaktadır (Gür, Dalmış, Kırmızıdağ, Çelik, & Boz,
2012). Sigara kullanımının önlenmesi için birçok kişi ve kurum birlikte hareket etmelidir (Özcebe,
2008). Okul hemşiresi de bu ekibin üyesi olarak öğrencilere bu maddelerin etkileri konusund a eğitim
verebilir, “hayır” demeyi öğretebilir. Ayrıca son zamanlarda bu tür moda olan maddeler ve tehlikeli
eğilimler konusunda ebeveynlerin ve toplumun farkındalığını arttırabilir (Stanhope & Lancaster, 2012).
Özellikle kullanmayanların hiç başlamamasına yönelik girişimlerde bulunabilir (Edelman & Mandle,
2002).
2. Okul Sağlığı hemşiresinin kişisel güvenliğe ilişkin rol ve sorumlulukları
Sonuç olarak okul çağı çocukları için kişisel güvenlik konuları genişletilmeli ve değişen toplum
yapısıyla birlikte güncel bilgiler ortaya konulmalıdır. Okul hemşiresi çocuğun güvenliğinin
sağlanmasında, kazaların ve hastalıkların önlenmesinde ailelere ve okul çalışanlarına rehberlik edebilir,
önerilerde bulunabilir. Ancak önerilerin uygulanmasında bazı aileler başarılı ol urken, bazıları da bunu
sürdürmede yetersiz kalabilmektedir. En iyi sonuçlara ulaşmak için uygun yaklaşımları öğreten
çalışmaların artması gerekmektedir. Okul hemşiresi güvenlik malzemeleri üreticileri ile görüşebilir,
girişimlerini ulusal ve yerel yasalarla destekleyebilir, grup eğitimleri yapabilir. Ayrıca bu girişimlere
şiddetin azalmasını amaçlayan programlar, kazalardan koruma konuları da örnek olarak verilebilir
(Edelman & Mandle, 2002).
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