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Ev kazalarına yönelik e¤itimin, güvenlik önlemleri alınması ve
kaza görülme sıklı¤ına etkisi
The effects of home safety education on taking precautions and reducing
the frequency of home accidents
Sebahat ALTUNDA⁄,1 M. Candan ÖZTÜRK2

AMAÇ

BACKGROUND

Bu çalıflma, bir-üç yafl grubu çocu¤u olan annelere verilen
e¤itimin, evde güvenlik önlemleri alınması ve kaza görülme
sıklı¤ına etkisini incelemek amacıyla yarı deneysel olarak
yapıld›.

This study was conducted with the mothers of 1-3 year old
children as a quasi-experimental study for the purpose of
examining the effect of home safety education on taking precautions and the incidence of home accidents.

GEREÇ VE YÖNTEM

METHODS

Denizli ili Çivril ilçesinde bir-üç yafl grubunda çocu¤a sahip
olan, iletiflim sorunu olmayan, arafltırmaya katılmaya istekli,
çalıflmayan, okur yazar olan, 60 anne arafltırmanın örneklemini oluflturdu.

The research sample was composed of 60 mothers of 1-3 year
old children who were living in Çivril municipality of Denizli
province, had no difficulty in communication, agreed to participate in the research, were not working and could read and write.

BULGULAR

RESULTS

Verilerin toplanmasında “0-6 Yafl Çocuklarda Annenin Ev
Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tanılama Ölçe¤i”
ve “Ev Kazalarıyla Karflılaflma Sıklı¤ı Formu” kullanıld›. Test
öncesi ve test sonras› uygulamaları ile verilen e¤itimin etkinli¤i de¤erlendirildi. E¤itim öncesi ve e¤itim sonrası annelerin
tutum puan ortalamaları ve çocuklarda kaza görülme sıklı¤ı
arasında anlamlı bir farklılık saptand›.

The tools used for data coll e ct ion were “0-6 Year Old Children’s Mothers’ Knowledge of Safety Precau t ions for the Prev e nt ion of Home Acc idents Scale” and “Freq uency of Enc ou nt ering Home Acc idents Form”. The effect of educ ation was eval u ated with pre-test and post-test util iz ation. A s i gn if icant diff er e nce was seen in the mothers’ m ean conduct score and in the
f r eq uency of children’s acc idents bef ore and after educ ation.

SONUÇ

CONCLUSION

Bire bir ev ziyaretleri ile ev ortamındaki riskleri ve anne
e¤itim gereksinimlerini belirleyip bu gereksinimlere göre
e¤itim ve danıflmanlık yapılması, çocuk geliflimi hakkında
ebeveyn e¤itimi sa¤lanması önerilebilir.

It is recommended that individual home visits should be made
to determine the risks in the home environment and the educational needs of mothers. Education and counseling should be
given based on these needs and adult education should be provided on the subject of child development.

Anahtar Sözcükler: Kaza, görülme sıklı¤ı/önleme; ev kazalar›;
çocuk; sa¤l›k e¤itimi/yöntemler; ev ortamı güvenlik önleml e r i ;
ebeveyn/e¤itim; anket.

Key Words: Accident, frequency/prevention; accidents, home; child;
health education/methods; home safety measures; parents/education;
questionnaires.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa¤lık Yüksekokulu, Denizli;
2
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu, ‹zmir.

1

Pamukkale University Denizli School of Health, Denizli;
Dokuz Eylül University School of Nursing, ‹zmir, Turkey.

1
2

‹letiflim (Correspondence): Dr. Sebahat Altunda¤. Pamukkale Üniversitesi Denizli Sa¤lık Yüksekokulu, 20100 Denizli, Turkey.
Tel: +90 - 258 - 241 05 76 / 101 Faks ( F a x ): +90 - 258 - 295 25 59 e-posta ( e - m a i l ): sebataltundag@yahoo.com

180

Ev kazalarına yönelik e¤itimin, güvenlik önlemleri alınması ve kaza görülme sıklı¤ına etkisi

Çocukluk yafllar›nda karfl›lafl›lan kazalar, önemli sa¤l›k sorunlar›ndan birini oluflturmaktad›r.[1,2]
Günümüzde, çocuklar›n hastal›k sorunlar› ile tüm
ülkeler yak›ndan ilgilendi¤i halde, çocukluk ça¤›ndaki kazalara gereken önem verilmemekte ve kazalarla ilgili çal›flmalar s›n›rl› kalmaktad›r. Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda hastal›klardan ölüm oran›
azald›¤› halde gerek görülme s›kl›¤› gerekse de çocuk ölüm nedenleri aras›nda kazalar›n önemini korudu¤u belirtilmektedir.[3,4]
Kazalar, befl yafl alt›ndaki çocuklar için ölümlerin ve sakatl›klar›n bafll›ca nedenlerindendir.[5-7]
Amerika Birleflik Devletleri’nde kazalar 1-4 yafl
aras› çocuklardaki ölümlerin %40’›n›,[8] bildirilen
baflka bir çal›flmada da ölümlerin %44’ünü oluflturmaktad›r.[9] Türkiye’de 1-4 yafl grubunda, kazalar
üçüncü s›rada yer almakta ve toplam çocuk ölümlerinin 1/3’ünü ev kazalar› oluflturmaktad›r.[10,11]
Bir-üç yafl grubu çocuklar› kazalardan kendilerini koruyabilecek geliflim özelliklerine sahip de¤illerdir. Gereksinimlerinin karfl›lanmas›nda oldu¤u
gibi, kendileri için güvenli bir çevrenin oluflturulmas› ve kazalardan korunmada bir yetiflkinin yard›m›na gereksinim duyarlar. Temel olarak kazalardan
çocuklar› korumak, yetiflkin eylemlerine ba¤l›d›r ve
bu yetiflkin de s›kl›kla çocu¤un annesidir.[4,5,12]
Çocuklar› kazalardan korumak amac›yla yap›lacak olan ev ziyaretleri evde güvenlik ve çocuk
geliflimi üzerinde verilen öneriler kazalar› önlemede anahtar bir role sahiptir.[7,13] Yap›lan çal›flmalarda kazalar›n %87’si önlenebilir olarak bulunmufltur.[14]
Günümüzde sa¤l›k ekibinin önemli bir üyesi
olan hemflirenin görevi, hasta bak›m›ndan, sa¤l›¤›
koruma ve gelifltirmeye yönelik olarak de¤iflmektedir. Bu görevde çocukluk ça¤›nda önemli bir mortalite ve morbidite nedeni olan, kazalar›n önlenmesi ve azalt›lmas›nda ailelere verilecek e¤itimde
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hemflirenin sorumlulu¤unun son derece önemli oldu¤u aç›kt›r.[13]
Ev kazas› deneyimleyen çocuklar›n hepsi, hastaneye veya sa¤l›k oca¤›na baflvurmad›¤›ndan çal›flmalarda kazalarla ilgili objektif sonuçlar elde edebilmek için saha çal›flmalar› daha yararl›d›r.[15] Kazalar, ev içerisinde yap›lacak basit düzenlemeler ve
çocuklarla en çok zaman›n› geçiren annelere düzenli olarak verilecek e¤itimlerle, ebeveynlerin bilinçlenmesi sa¤lanarak önlenebilir. Bu önleme programlar› çocuklar›n yaflamlar›n› sa¤l›kl› bir flekilde
devam ettirmelerini sa¤lar. Annelerin ev kazalar›ndaki güvenlik tedbirleri konusunda bilgilenmesini
sa¤lamak çocuklardaki yaralanma oran›n› azaltmada son derece önemli bir etkiye sahiptir. Sa¤l›kl› bir
toplum ve sa¤l›kl› bir gelecek; kendi sa¤l›¤›n›n de¤erini bilen, koruyan ve sunulan sa¤l›k hizmetini
iyi kullanan ailelerin yetifltirdikleri çocuklarla olas›d›r.[16]
Bu araflt›rma, 1-3 yafl grubu çocu¤u olan annelere verilen e¤itimin, evde güvenlik önlemleri al›nmas› ve kaza görülme s›kl›¤›na etkisinin incelenmesi amac›yla yap›ld›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Çal›flma, Denizli ili Çivril ilçesinde Sa¤l›k Müdürlü¤ü’ünden izin al›narak ev ziyaretleriyle gerçeklefltirildi.
Bu araflt›rmada, yar› deneysel (Quasi-Experimental) çal›flma yöntemlerinden biri olan “Bir Grup
Pre-Test Post-Test Modeli” kullan›ld› (fiekil 1).
Bir-üç yafl grubunda çocu¤a sahip olan, iletiflim
sorunu olmayan, araflt›rmaya kat›lmaya istekli, çal›flmayan, okur yazar olan, 60 anne araflt›rman›n örneklemini oluflturdu. Bu anneler e¤itim, sosyoekonomik düzey ve çocuklar›n yafl de¤iflkenleri göz
önüne al›narak olas›l›ks›z örnekleme yöntemiyle
seçildi.
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fiekil 1. Bir grup “Pre Test-Post Test” modeli.[17]
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Araflt›rma için gerekli verileri toplamak amac›yla, “Sosyo-Demografik Özellikler Soru Formu”,
“0-6 Yafl Çocuklarda Annelerin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tan›lama Ölçe¤i” ve
“Ev Kazalar›yla Karfl›laflma S›kl›¤› Tan›lama Formu” kullan›ld›.

haz›rlanan ve uzman görüfllerine sunulan “Ev Kazalar›ndan Korunma” kitapç›¤› gerekli düzenlemelerden sonra e¤itim materyeli olarak kullan›ld›. Annelere, veri toplama araçlar› kullan›larak veriler
topland›ktan sonra gereksinimlerine göre e¤itim
içeri¤ini oluflturan konulara a¤›rl›k verildi.

“S›f›r-Alt› Yafl Çocuklarda Annelerin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tan›lama Ölçe¤i” Ç›nar taraf›ndan 1999’da[16] s›f›r-alt› yafl çocu¤u olan annelerin çocuklar›n› ev kazalar›ndan korumaya yönelik güvenlik önlemlerine iliflkin tutumlar›n› tan›lamak amac›yla gelifltirilmifl, 34 olumlu, 6
olumsuz ifade içeren toplam 40 maddeden oluflan
5’li Likert tipi ölçekte her bir maddeye 1 ve 5 aras›nda puanlar verilmifltir. Olumsuz ifade içeren
maddeler 6, 9, 23, 26, 30, 40’›nc› maddelerdir. Negatif ifade içeren maddelerin puanlar› tersine çevrilerek kullan›lmaktad›r.

Annelere verilen, ev kazalar›ndan korunma e¤itimi s›ras›nda annelerle birebir görüflülerek tutumlar›, evlerini kazalara karfl› nas›l düzenledikleriyle
ilgili bilgi al›nd›. E¤itim 30-45 dk sürdü. E¤itici,
anne e¤itimi s›ras›nda anlat›m, soru-cevap ve tart›flma ile görüflmeyi yönlendirdi. Kitapç›¤›n içeri¤inde, kaza, ev kazas›, kaza oluflumunda konuta ait etmenler ve al›nabilecek önlemler, çocukluk y›llar›nda en fazla karfl›lafl›lan kazalar ve al›nmas› gereken
önlemlere yer verildi.

Ölçe¤in minimum puan› 40, maksimum puan›
200’dür. En yüksek puan annelerin çocu¤unu ev
kazalar›ndan korumaya yönelik önlemleri en üst
düzeyde ald›¤›n› gösterir. Ölçe¤in toplam uygulama süresi 15-20 dk’d›r. Ölçe¤in Cronbach alfa iç
tutarl›l›k katsay›s› 0,82’dir. Bu çal›flmada ölçe¤in
Cronbach alfa iç tutarl›l›k katsay›s› 0,81 idi.
“Ev Kazalar›yla Karfl›laflma S›kl›¤› Tan›lama
Formu” çocu¤un son iki ay içerisinde ev kazalar›ndan düflme, yan›k, zehirlenme, bo¤ulma ve kesi yaralanmalar›na maruz kalma durumunu belirlemek
amac›yla araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan sorulardan olufltu.
Araflt›rma plan›
I. E¤itim öncesi; “Sosyo-Demografik Özellikler
Soru Formu”, “S›f›r-Alt› Yafl Çocuklarda Annelerin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerini
Tan›lama Ölçe¤i”, “Ev Kazalar›yla Karfl›laflma S›kl›¤› Tan›lama Formu” kullan›larak veriler topland›,
II. E¤itim; annelere bireysel olarak, yüz yüze
görüflülerek e¤itim verildi. E¤itimde “Ev Kazalar›ndan Korunma” kitapç›¤› kullan›ld›.
III. E¤itimden iki ay sonra; “S›f›r-Alt› Yafl Çocuklarda Annelerin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tan›lama Ölçe¤i” ve “Ev Kazalar›yla Karfl›laflma S›kl›¤› Tan›lama Formu” kullan›ld›.
Annelere verilen e¤itimin özellikleri, araflt›rmac› taraf›ndan konuya iliflkin literatüre dayal› olarak
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Araflt›rma verilerinin de¤erlendirilmesinde, sosyo-demografik özellikler soru formundan elde edilen verilerin analizinde say› ve yüzde da¤›l›mlar›,
“S›f›r-Alt› Yafl Çocuklarda Annelerin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tan›lama Ölçe¤i”nden elde edilen verilerin de¤erlendirilmesinde
ve “Ev Kazalar›yla Karfl›laflma S›kl›¤› Tan›lama
Formu”ndan elde edilen verilerin analizinde iki efl
aras›ndaki fark›n önemlilik testi kullan›ld›.
Araflt›rmaya al›nan ailelerin tan›t›c› özeliklerine
bak›ld›¤›nda, annelerin ço¤unun ilkokul mezunu
oldu¤u (%41,7), babalar›n e¤itim durumunun ilkokul ve lise düzeyinde oldu¤u (%33,3), ailelerin gelir ve gider durumlar›n›n büyük oranda (%56,7) birbirine benzer oldu¤u, ailelerin ço¤unlu¤unun iki
çocuk sahibi (%45), çekirdek aile (%81,7) ve anne
yafl ortalamas›n›n 28,76±4,94 oldu¤u belirlendi.

BULGULAR
Bu bölümde araflt›rmadan elde edilen bulgular
flu bafll›klar alt›nda verildi.
• Annelerin “S›f›r-Alt› Yafl Çocuklarda Annenin
Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tan›lama Ölçe¤i” Puan Ortalamalar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›
• Çocuklarda Kaza Görülme S›kl›¤›n›n ‹ncelenmesi
Annelerin ölçek puan ortalamalar›, e¤itim öncesi 158,98±14,48, e¤itim sonras› 186,53±8,29 idi.
Puan ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml› bulundu
(p<0,001) (fiekil 2).
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fiekil 2. Annelerin “0-6 Yafl Çocuklarda Annenin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Tan›lama Ölçe¤i” puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (n=60).
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fiekil 3. Çocuklarda kaza görülme s›kl›¤›n›n incelenmesi.

Çocuklarda kaza görülme s›kl›¤› ortalamas›, e¤itim öncesi 3,98±2,69, e¤itim sonras› 1,10±1,68 idi.
Kaza görülme s›kl›¤› ortalamalar› aras›ndaki fark
anlaml› bulundu (p<0,001) (fiekil 3).

TARTIfiMA
“E¤itimin Annelerin Ev Kazalar›na Yönelik Güvenlik Önlemlerini Tan›lamalar›na Etkisi”, bir-üç
yafl grubu çocu¤u olan annelerin, ev kazalar›na yönelik güvenlik önlemleri tan›mlama ölçe¤inden al›nan e¤itim öncesi puan› 158,98±14,48, e¤itim sonras› puan› 186±8,29 bulundu. E¤itim öncesi ve sonras› puan ortalamalar› aras›ndaki fark anlaml› bulundu (p<0,001) (fiekil 2).
King ve arkadafllar›,[18] çocukluk ça¤› ev kazalar›n› önlemek amac›yla ev ziyaretleri yaparak e¤itim
vermifllerdir. E¤itim grubundaki kat›l›mc›lar›n büyük
Cilt - Vol. 13 Say› - No. 3

King ve arkadafllar›,[4] çocuklardaki kaza s›kl›klar›n› azaltmak ve ev ortam›nda güvenlik önlemleri gelifltirmek için annelere ev ziyaret program›yla verilen
e¤itimin etkisini de¤erlendirmek için yapt›klar› çal›flmalar›nda, e¤itim grubunda dört ayl›k sürede önemli
oranda (%62) ev ortam›nda küçük düzenlemeler sa¤lanm›fl ve e¤itim verilmeyen grup ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda sa¤l›k çal›flanlar›n›n ev ziyareti yapmas›n›n k azalar› önemli oranda azaltt ›¤› saptanm›flt›r.
Johnston ve arkadafllar›,[20] okul öncesi çocuklarda ev ziyaretleriyle kazalar› önleme ve güvenlik
program›n›n etkisini belirlemek amac›yla yapt›klar›
çal›flmalar›nda, e¤itim verilen grupta kazalar› önlemede ev güvenlik skoru yüksek bulunmufltur.[20]

3

0

ço¤unlu¤unda (%63) ziyaret sonras› bilgi, tutum ve
uygulamalar›nda de¤iflim saptam›fllard›r (p<0,001).

Powel ve arkadafllar›,[21] haz›rlad›klar› kazalar›
önleme program›nda birisi resim, di¤eri düz metin
olmak üzere iki farkl› yöntem kullanarak, bireylerin
hat›rlama düzeylerini incelemifllerdir. Resim kullan›larak yap›lan e¤itimin puan ortalamas› yüksek
bulunmufltur.
Ç›nar’›n[16] çocuklardaki kazalar› önlemede annelere verilen e¤itimin etkisini saptamak amac›yla
yapt›¤› çal›flmada, annelerin e¤itim sonras› bilgi
düzeylerinin, e¤itim öncesi bilgi düzeylerinden daha yüksek oldu¤u saptanm›fl; e¤itim öncesi ve sonras› aras›ndaki fark istatistiksel aç›dan anlaml› bulunmufltur.
Clamp ve Kendrick[22] befl yafl alt› çocu¤u olan
ailelere güvenli ev ortam› oluflturmak için yapt›klar› randomize çal›flmada, e¤itim sonras›, deney grubundaki annelerin ev ortam›nda kazalara karfl› güvenlik önlemleri ald›klar›n› saptam›fllard›r.
Araflt›rma bulgular›m›z, Ç›nar’›n çocuklardaki
kazalar› önlemede annelere verilen e¤itimin etkisini saptamak amac›yla yapt›¤› çal›flma, King ve arkadafllar›n›n çocukluk ça¤› ev kazalar›n› önlemede
ev ziyaretleri ile gerçeklefltirdikleri araflt›rma, King
ve arkadafln›n çocuklardaki kaza s›kl›klar›n› azaltmak ve ev ortam›nda güvenlik önlemleri gelifltirmek için annelere ev ziyaret program›yla verilen
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e¤itimin etkisini de¤erlendirmek için yapt›klar› çal›flma sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir.
Annelerle bire bir görüflülerek, e¤itim gereksinimlerine göre interaktif e¤itim verilmesi, e¤itimde, e¤itim kitapç›¤› kullanma ve kitapç›k içeri¤inin
görsellefltirilmesinin e¤itim sonras› bilgi puan ortalamas›n› art›rd›¤› sonucuna var›lm›flt›r.
Annelere verilen e¤itim s›ras›nda, kar›fl›k cümleler, uzun kelimeler ve bilimsel bir dil kullanma
verilen e¤itimin anlafl›lmas›n› zorlaflt›rmakta, konuya uygun resimler ve resimle birlikte aç›klay›c› basit cümleler kullanma hat›rlamay› art›rmaktad›r. Ev
kazalar›n› önleme konusunda bire bir görüflülerek
verilen e¤itim, annelerin ev kazalar›na karfl› güvenlik uygulamalar› almalar›na olanak sa¤lad›¤›ndan,
çocukluk ça¤› kazalar›n› önlemede etkili bir yöntemdir. Çal›flmada elde edilen sonuçlar verilen e¤itimin etkili oldu¤unu göstermifltir.
Ev kazalar›na yönelik e¤itimin kaza görülme
s›kl›¤›na etkisiyle ilgili olarak, bir-üç yafl grubu çocu¤u olan annelere verilen e¤itimin kaza görülme
s›kl›¤›na etkisi incelenmifl ve çocuklar›n kaza geçirme s›kl›¤› ortalamas› e¤itim öncesi 3,98±2,69, e¤itim sonras› 1,10±1,68 bulunmufltur. E¤itim öncesi
ve sonras› kaza görülme s›kl›¤› aras›ndaki fark anlaml› bulunmufltur (p<0,001) (fiekil 3).
Posner ve arkadafllar›[19] herhangi bir nedenle
acil servise baflvuran çocuklar›n ebeveynlerine ev
güvenli¤i konusunda e¤itim vermifller ve e¤itim
sonras› kaza s›kl›klar›nda azalma oldu¤unu belirlemifllerdir (p<0,03).
Brown’un[23] çocukluk ça¤› kazalar› önleme amac›yla yapt›¤› çal›flmas›nda, ebeveynlere kaza tipi ve
s›kl›¤› hakk›nda geriye dönük sorularla elde edilen
bulgularda e¤itim sonras› kazalar›n s›kl›klar›nda e¤itim öncesine göre azalma bulunmufltur (p<0,025).
King ve arkadafllar›n›n[4] çocuklardaki kaza s›kl›klar›n› azaltmak ve ev ortam›nda güvenlik önlemleri gelifltirmek için annelere ev ziyaret program›yla verilen e¤itimin etkisini de¤erlendirmek için
yapt›klar› çal›flmalar›nda, e¤itim verilen grupta y›ll›k hasta bafl›na kaza say›s›nda azalma oldu¤u belirlenmifltir (p<0,05).
Ç›nar’›n[16] çocuklardaki kazalar› önlemede annelere verilen e¤itimin etkisini saptamak amac›yla
yapt›¤› çal›flmada, kazalar›n görülme s›kl›¤› e¤itimden iki ay sonra azalm›flt›r.
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Kendrick ve arkadafllar›n›n[24] ilk yard›m, ev güvenli¤i için de¤ifliklikler ve düflük maliyetli güvenli ev araçlar› sa¤lama için ev ziyaretleri ile gerçeklefltirdikleri çal›flmada e¤itim sonucunda, üç yafl alt› çocuklarda yaralanmalar› önleme giriflimleri küçük yaralanmalar›n s›kl›¤›n› azaltmada etkili olmam›flt›r. Bununla birlikte hastaneye baflvuru s›kl›¤›nda azalma olmufltur (p<0,01).
Çal›flmada elde etti¤imiz bulgular, Brown’un,
Ç›nar’›n, King ve arkadafllar›n›n (2001), Posner ve
arkadafllar›n›n çal›flmalar›ndan elde ettikleri bulgular ile paralellik göstermektedir.
Ailelere bir-üç yafl grubu çocuklar›n geliflim dönemleri hakk›nda bilgi verilmesi çocuklar›n› kazalara karfl› korumalar›n› art›r›r.
Ev ortam›ndaki küçük düzenlemeler çocuklarda
kaza s›kl›¤›n› azaltmada önemli bir giriflimdir. Ev
ortam›nda güvenlik uygulamalar›n›n al›nmas›, çocu¤un yak›ndan takibi ebeveynlerin sorumlulu¤udur. Annelere gereksinimlerine göre yüz yüze görüflülerek ev ortam›nda yap›lacak basit düzenlemelerle kazalar›n önlenebilece¤ine dair e¤itim verilmesi
ve e¤itim sonras› hat›rlamalar›n› art›r›c› konuya uygun kitapç›k verme kaza s›kl›¤›n›n görülmesini
azaltm›flt›r. Çal›flmada elde edilen sonuçlar annelere ev kazalar›na yönelik e¤itimin kaza s›kl›¤›n›
azaltmada etkili oldu¤unu göstermektedir.
Bir-üç yafl grubu çocuklar ev kazalar› ile s›k karfl›lafl›rlar. Bu yafl grubunda çocu¤u olan annelere yap›lacak düzenli ev ziyaretleri ile, çocuklar›n geliflim
özellikleri ve ev kazalar› hakk›nda annelere dan›flmanl›k yap›lmas›, verilen e¤itim sonras› güvenlik
önlemleri tan›lama durumu anlaml› olarak de¤iflm e kt edir. Annelerin ev kazalar›n› önleyebilecekleri
konusunda fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas› ve güvenli
ev ortam› oluflturma konusunda kendilerine rehberlik edilmesi, kazalarla iliflkili riskleri belirleyen çal›flmalar yaparak, bu riskleri ortadan kald›rmay a/azaltmaya yönelik çal›flmalar yap›lmas›, farkl›
e¤itim yöntemleri kullan›larak, yap›lan e¤itimin etkisini ölçecek çal›flmalar yap›lmas›n›n uygun olac a¤› kan ›s › nd ay › z . E¤itim sonras› 1-3 yafl aras› çocuklarda ev kazalar›n›n s›kl›¤› anlaml› olarak azald›¤›ndan, çocuklar› kazalardan korumak için kazalarla ilgili s›k aralarla anne e¤itimi yap›lmas›, çal›flma sonuçlar›n›n Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkilileri ile paylafl›lmas› ve bu konuda haz›rlanacak projelerde hemflirelerin yer almas› önerilebilir.
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Ev kazalarına yönelik e¤itimin, güvenlik önlemleri alınması ve kaza görülme sıklı¤ına etkisi
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