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GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Engelli birey, normal bir kişinin kişisel ya da sosyal yaşamında kendi kendisine
yapması gereken işleri, bedensel veya ruhsal yeteneklerindeki kalıtımsal ya da sonradan
olma herhangi bir noksanlık sonucu yapamayan kişidir. Bireyin fiziksel işlevlerindeki
bozukluk ve bunların hareket yeteneğinde yarattığı eksiklik ve güçlük, engelli bireyi
toplumun diğer bireylerinden farklı kılar.

Engelli bireylerin fiziksel ve psikososyal özellikleri nedeniyle kendi yakın
çevrelerinde ve toplumun diğer kesimlerinde bağımsız hareket edebilmeleri ve toplumda
yaşayan diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri için uygun ortamlar hazırlamak
gerekir. Onların yarınlarını güvence altına almalarını sağlamak için sosyalkültürel ve
ekonomik destek oluşturmak, toplum olarak hepimizin üzerinde durması gereken bir
konudur.

Engelli bireyler, engel türüne ve derecesine göre günlük yaşamlarında çeşitli oranlarda
güçlüklerle karşılaşmakta ve destek hizmetlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu çerçevede bireysel
ihtiyaçlarını bir başkasının yardımı olmaksızın gideremeyen engelli bireyin desteklenmesini
amaçlayan sosyal destek hizmetleri oldukça önemli bir unsurdur.

Bu modül ile engel grubunu dikkate alarak engelli bireylerin beslenmesine destek
olabilecek, engelli bireylerin yaşam alanlarını düzenleyebileceksiniz.

GİRİŞ
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1

Engel grubunu dikkate alarak engelli bireylerin beslenmesine destek olabileceksiniz.

 Engelli bireylerde kişisel bakım ve beslenme ile ilgili araştırma yapınız.

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız.

 Arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. ENGELLİ BİREYLERDE KİŞİSEL BAKIM
VE BESLENME

Bireyin, sağlığını koruması ve devam ettirmesi için yapmış olduğu işlemler, kişisel
bakım (öz bakım) uygulamalarıdır. Ailenin kültürel yapısı, sosyal durumu, olanakları, sağlık
ve hijyene yönelik bilgi düzeyleri kişisel bakımda etkili olan unsurlardır.

Sağlıklı olan bireyler gereksinimlerini kendileri karşılarken engelli bireyler öz bakım
becerilerini uygulamada başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duyabilmektedirler.

Resim 1.1: Engelli ve yaşlı bireylerde kişisel bakım

ARAŞTIRMA

ÖĞRENME FAALİYETİ–1

AMAÇ
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1.1. Engelli Bireylerde Kişisel Bakım

Sağlığa zarar verecek ortamlardan korunmak için yapılacak uygulamalar ve alınan
temizlik önlemlerinin tümü “kişisel temizlik” olarak tanımlanır. Engelli bireylerin sağlıklı
olması kişisel bakımının uygun bir biçimde yapılması ile mümkündür. Engelli bebek ve
çocuklarda kişisel bakım anne ya da bakıcı tarafından yapılabilirken yetişkinlerde, aile içinde
ve evin fiziki koşullarında yapılan değişiklikler ile öz bakım becerilerini kendisinin devam
ettirmesi istenebilir. Bunun mümkün olmadığı durumlarda bakıcı veya aile bireyleri, engelli
bireyin kişisel bakımına yardımcı olurlar.

1.1.1. Vücut Temizliği

İnsan vücudunda ter, yağ bezi salgıları, deri döküntüleri, toz, deri üzerindeki
mikroplar birleşerek kir denilen tabakayı meydana getirir Vücutta biriken kir, ter, vücut
salgıları yağlı bir birikim olarak vücut yüzeyini kaplar mikrop, mantar ve parazitlerin
yaşaması için uygun bir ortam oluşturur.

Kişinin kendini ruhsal olarak iyi ve sağlıklı hissetmesinde vücut temizliği büyük önem
taşımaktadır. Vücut salgıları, atıkları ve dışarıdan gelen mikroorganizmaların vücuttan
uzaklaştırılması ile vücut temizliği sağlanır. Vücut temizliği ile kişinin rahatlatılıp
dinlendirilerek gevşemesi sağlanır. Kas gerilimi azaltılır ve vücuttaki kötü kokular giderilir.

Normal bireyler gibi engelli bireyler de kendi vücutlarını tanımalı ve bakımına yönelik
gerekli becerileri öğrenmelidirler. Bunun için öncelikle el ve yüz yıkama, dişleri fırçalama,
banyo yapma gibi beceriler kazandırılmalıdır. Engelli bireylere bu becerilerin öğrenilmesine
yönelik fırsatlar tanınması ve bunları rutin davranışlar hâline getirmesine yardımcı olunması
önemlidir.

Genel vücut temizliği; saç bakımı, el, ayak bakımı, ağız - diş bakımı ve genital bölge
temizliğini kapsamaktadır.

 Saç bakımı

Saçlı deri anatomik olarak normal deriye göre daha az gözenekli ve daha çok yağ
bezlerine sahiptir. Her saç dibinde yağ bezi kanalı vardır. Bu nedenle çabuk yağlanır ve
kirlenir. Saçlı deri aynı zamanda dışarı ile doğrudan (direkt) temasta olduğu için toz ve
partiküllerle kolayca kirlenir. Baş biti, deri enfeksiyonları ve mantar hastalıklarının oluşması
için uygun ortamdır. Saçların her gün veya günaşırı, en az haftada iki kez yıkanması gerekir.

Saç bakımının amaçları;

 Saçların ve kafa derisinin temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak,

 Kafa derisinde kan dolaşımını hızlandırmak, saç köklerinin beslenmesini
sağlamak,

 Estetik görünümü sağlayarak bireyin kendine olan güvenini artırmaktır.
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Resim 1.2: Engelli bireye yatakta saç bakımı

 El ve ayak bakımı

Eller, vücudun çevre ile en çok temas eden ve en çok kirlenen organıdır. El ve tırnak
temizliği özellikle beslenme sırasında ağız yoluyla mikropların girişine zemin
hazırladığından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

Engelli bireylerde, yaşlı ve yatağa bağımlı kişilerde, bazı romatizmal hastalıklarda,
felçli kişilerde, Parkinson gibi hastalıklarda ortaya çıkan kontraktürler (şekil-duruş
bozuklukları) nedeniyle eller yumruk şeklinde, kapalı bir hâlde kalabilir. Bu durumda en
büyük risk, tırnakların avuç içine batması ve deriye zarar vermesidir. Ayrıca yine engelli
bireylerde tırnaklar, kendilerine ve başka kişilere karşı zarar vermelerine sebep olabilir. Tüm
bu nedenlerden dolayı tırnakların kısa olmasına ve uygun nemlendirici kremler yardımıyla
yumuşak tutulmasına dikkat edilmelidir.

Tırnak kesimi banyo sonrası yapılmalıdır. Banyo, tırnakların yumuşamasını
sağlayacak ve kesimi kolaylaştıracaktır. Tırnak kesimi sırasında dokulara zarar verecek
derecede derinden kesim yapılmamalıdır. Ayrıca özellikle şeker hastalarında tırnak kesimi
yapılırken iki kat özen gösterilmelidir. Dokuya zarar verilirse uygun bir antiseptik solüsyonla
temizlenmelidir.

Tırnaklar kesildikten sonra, eller yumruk şeklinde duruyorsa avuç içine sargı bezinden
yapılmış yumuşak bir rulo konularak tırnakların batması engellenmelidir.
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Resim 13: El bakımı

Ayak bakımı ve temizliği, nahoş kokuların giderilmesi ve mantar gibi bazı
rahatsızlıkların önlenmesinde son derece önemlidir. Ayakların sık sık yıkanması ve yıkama
işleminden sonra parmak aralarının iyice kurulanarak her gün çorap değiştirilmesi
karşılaşılacak sorunları en aza indirecektir. Ayakların yıkanmadan önce 30 dakika kadar ılık
su içinde bekletilmesi ölü dokuların temizlenmesini kolaylaştırır. Ayrıca tırnak kesimi için
de gerekli yumuşamayı sağlar.

Ayak tırnaklarının kesiminde dikkat edilecek en önemli nokta tırnakların düz
kesilmesidir. Ayak tırnaklarında tırnak batması sorunuyla sık sık karşılaşılır. Tırnakların oval
biçimde kesilmesi tırnağın batmasını kolaylaştıracağı için tırnaklar düz biçimde kesilmelidir.
Tırnak kesimi sırasında çok dikkatli olunmalı tırnak etine zarar verilmemelidir. Yine
özellikle şeker hastalarında dokuya zarar verilirse yaraların geç iyileşeceği, enfeksiyona
sebep olacağı unutulmamalıdır.

Resim 1.4: Ayak bakımı
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El ve ayak bakımında suyun sıcaklığı 39–40°C olmalıdır. Ilık su ve sabun kullanılması
yeterlidir. Sabunlama bezi el ve ayaklar için ayrı ayrı kullanılmalıdır. İşlem yatak içinde
yapılıyorsa yatağın ıslanmaması için bir tedavi muşambası ve üzerine de tedavi bezi
serilmelidir.

 Ağız ve diş bakımı

Ağız, sindirim sisteminin ilk organıdır. Ağız boşluğunu dişler, dudaklar, yanaklar,
damak, ağız tabanı ve dil oluşturur. Dişler, ağız boşluğunda alt ve üst çene kemiklerinde
dizili çiğneme organıdır. Ağız hijyeni bireyin benlik saygısını, konuşmasını, beslenmesini ve
genel olarak kendisini iyi hissetmesini doğrudan etkiler.

Ağız ve diş hastalıklarından korunmada en önemli uygulama ağız temizliğidir. Ağız
bakımı; diş eti hastalıklarının önlenmesi, ağız kokusunun giderilmesi, kişinin rahat konuşma
ve gülmesinin sağlanması açısından önemlidir. Dişlerin sağlıklı ve güçlü olması besinlerin
kuvvetli çiğnenmesini ve dolayısıyla sindirimi kolaylaştırır. Bu amaçla dişlerin günde en az
iki kez fırçalanması gerekmektedir. Fırçalama işlemini kişi kendisi yapabiliyorsa sadece araç
gereç açısından yardımcı olmak yeterlidir. Fırçalama işlemi bakım elemanı tarafından
yapılacaksa diş etlerinde kanamaya sebep olmamak için dikkatli olunmalıdır. Fırça çok
bastırılmamalı ve zorlanmamalıdır.

Engelli bireylerde ağız ve diş sağlığı sorunlarıyla başa çıkabilmek özel bilgi ve eğitim
gerektirmektedir. Engellilerde genel sağlık problemleri yaşamı etkilediğinden ağız ve diş
sağlığı ikinci planda kalmakta ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
yüzden engelli hastalar, ağız ve diş hastalıkları bakımından yüksek risk grubundadır. Onların
ağız ve diş sağlığının korunması büyük önem taşımaktadır.

Engelli bireylerde çiğneme problemleri oldukça yaygındır. Beslenme alışkanlıklarına
özel dikkat gerekmektedir. Şeker ve karbonhidrat içeren gıda maddelerinin tüketimi
azaltılmalıdır. Püre tarzında yumuşak gıdalarla beslenmek zorunda olan engelli bireyler,
daha fazla çürük riski altındadırlar.

Engellilerde klasik ağız bulgusu olarak diş etlerinde kanama, çürük dişler, kötü ağız
kokusu, yutma problemleri, salya akıtma problemleriyle sıklıkla karşılaşılmaktadır. Engelli
bireylerde bu sorunlardan ötürü tedavi karmaşık olmakta ve özür tipine göre çeşitli zorluklar
içermektedir.

Engelli bireylerde kaybedilen her diş, daha büyük problemleri arkasından getirir. Diş
kaybı ile ortaya çıkan konuşma ve çiğneme problemleri, engelli bireyin eğitiminde verimi
düşürebilir. Hastaların çoğu protez ve diğer apereyleri kullanmaya uyum gösteremez. Engelli
bireylerde diş tedavileri sırasında birçok zorlukla karşılaşılabilir. Bu nedenle koruyucu
tedaviler ile dişlerin çürümesini engellemek çok daha önemlidir.
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Resim 1.5: Engelli bireyde ağız ve diş bakımı

Engelli bireylerde sağlıklı bir ağız ortamının şekillendirilmesinde temel amaç bireyin
diş sağlığı hizmetinden yararlanmasını sağlamaktır. Sağlıklı bireylerde olduğu gibi engelli
bireylerde de diş sağlığı sorunları kişiden kişiye farklılık göstermektedir. Engelli bireyin
kişiliğine, duygusal durumuna, hastalığın medikal durumuna ve engellinin durumuna göre
uygulanacak tedavi ve psikolojik davranış seçenekleri değişmekledir. Sedasyon (uyutma) ya
da genel anestezi gibi tedavi yöntemleri uygulanabilir. Engelli bireye psikolojik yaklaşım,
diş tedavisinde en önemli boyut hastanın tedaviyi yapacak olan diş hekimiyle uyumunun
sağlanmasıdır. Bu uyum; hastanın gelişmişlik düzeyi (zihinsel kapasitesi), kişiliği, o an
yaşadığı duygu yoğunluğu, sağlık durumu ve kendine yetebilme düzeyi hastalığın tedavi
edilebilirlik olasılığına bağlı olarak farklılıklar gösterebilir. Hastanın rahat bir ortamda tedavi
edilmesi için gerekli ortamın yaratılması sırasında hastanın diş hekimiyle iyi bir ilişki
kurması hastaya dışarıdan muayene sırasında ve sonrasında hiçbir ağrı uyaranı verilmemesi
ve ağrı duyumunun kontrol edilmesi koşullarının oluşturulması gerekir.

Hastaya yapılacak tedavi onun anlayacağı dilden anlatılmalıdır. Ağır zihinsel
engellilerde bu mümkün olmadığından bu bilgilendirmenin bireyin yakınlarına yapılması
gerekmektedir. Çok küçük çocuklarda, çocuğun anne ve babadan ayrılması çocuğu
hırçınlaştıracağından anne ve babanın ortamda bulunmasına izin verilebilir. Diş hekimlerinin
hastayla olumlu diyalog kurabilmek için sakin bir ses tonu ve tane tane konuşarak
yaklaşmaları büyük yarar sağlamaktadır.

Yapılacak işlem ne kadar az olsa da ağrı oluşumuna izin verilmemelidir. Bazı engelli
bireyler uyaranlara toleranslı olmakla birlikte bazıları bu uyaranlara olumsuz yanıtlar
verebilmektedir. Bu durum yaşanmış olumsuz deneyimlerden kaynaklanmaktadır. Engelli
bireyin yakınları, bir tedaviye başlamadan ve onu kliniğe getirmeden önce o bireyi olumlu
yönde motive etmelidirler. Diş hekimleriyle önceden yasadıkları olumsuz deneyimleri
engelli bireyle paylaşmamalıdırlar. Önceden yapılacak olumlu yaklaşımlar, diş hekimlerinin
tedavi yapmalarını kolaylaştıracaktır.
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Resim 1.6: Engelli bireyde diş sağlığı problemleri

Engelli bireylerde ağız ve diş sağlığı sorunlarının başlamadan önlenmesi için özellikle
çocuklarda günlük bakım ve diş fırçalama çok önemlidir. Dişler, beslenme aralarında nemli
bir tülbent ile temizlenmelidir. İki yaşından sonra küçük ve yumuşak kıllı bir diş fırçası ile
diş bakımı yapılmalıdır. Kötü ağız kokusunu önlemek için dilin de fırçalanması gereklidir.
Özel üç yüzlü fırçalar ve elektrikli diş fırçaları kullanım kolaylığı açısından önerilmektedir.

Dişler, ışığın yeterli olduğu herhangi bir odada fırçalanmalıdır. Örneğin, engelli birey
tekerlekli sandalyede ise mutfak veya banyo diş fırçalaması için ideal olabilir. Eğer kişi
yatakta ise hafifçe başını doğrultarak dişleri fırçalanabilir, suyla çalkalama işlemi bardak
veya pipet yardımıyla yaptırılarak bir kap içerisine tükürmesi sağlanabilir. Diş fırçalaması
için en iyi yer, engelli kişinin kendini rahat hissettiği ve diş fırçalama işlemini yapan kişinin
bu işlemi en iyi yapılabileceğine inandığı yer olmalıdır.

Engelli çocuğun dişleri birçok pozisyonda fırçalanabilir. Çocuğun başının
desteklenmesi, dilinin parmaklar yardımıyla ekartasyonu, görüş pozisyonu ve el becerisi diş
fırçalaması esnasında çok önemlidir.

Diş çürüklerini engellemek için mutlaka hergün diş fırçalama düzenli bir şekilde
yapılmalı, 6 ayda bir aksatmadan diş hekimi kontrolleri yapılmalıdır. Düzenli kontroller,
sorunların büyümeden erken teşhisini sağlar.

 Genital bölge temizliği

Deri katları en çok terleyen, yağlanan bölgelerdir. Koltuk altı, pubis ve diğer deri
katlarının olduğu bölgelerde kir, uzun süre kalır. Kir mikroorganizmalar, mantarlar ve bazı
parazitlerin kolayca yaşayabilmeleri için iyi bir ortamdır. Bu bölgeler kıllarla örtülü
olduğundan bu bölgelerde hijyen çok önemlidir. Kılların traş edilmesi ve sonrasında sabunlu
su ile yıkanması gerekir. Özellikle ergenlik döneminden sonra üreme organları bölgesinde
ter ve yağ bezleri daha çok çalışır.

Kızlarda âdet görülmeye başlanıldıysa temizlik daha da önem kazanır. Âdet
döneminde üreme organları daha temiz tutulmalı ve pedler 3–4 saatte bir değiştirilmelidir.
Genital bölge (üreme organı) kızlarda önden arkaya doğru, erkeklerde ise sünnet derisi
yukarı çekilerek temizlenmelidir.
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1.1.2. Banyo

Kişinin kendini ruhsal olarak iyi ve sağlıklı hissetmesinde vücut temizliği büyük önem
taşımaktadır. Ayrıca bazı cilt hastalıklarının önlemesi bakımından da banyo yapılması
gereklidir. Banyo öncesinde, banyo yaptırılırken ve kişi giydirilirken mahremiyet duygusuna
saygı gösterilmeli ve mümkün olduğunca örtülmelidir. Genel olarak vücut banyosu
yemeklerden iki saat sonra yapılmalıdır.

Banyonun faydaları;
 Kan dolaşımını hızlandırır,

 Ruhen ve bedenen dinlendirir,

 Uykusu az olanlara uyku verir,

 Sinir uçlarını uyarır,

 Sinir sistemini teskin eder,

 Deri solunumunu ve boşaltımını kolaylaştırır, derinin esnekliğini korur,

 Fiziki görünümü iyileştirir,

 Giyeceklerin daha az kirlenmesini sağlar.

Banyo öncesi oda sıcaklığı ayarlanmalı, hava akımının zararlı olacağı
unutulmamalıdır. Engelli bireyler banyoda yıkanabilecek durumda ise ıslak zeminden
kaynaklanabilecek kazaları önlemek için mutlaka oturarak yıkanmaları gerekmektedir. Bu
amaçla banyoda sudan etkilenmeyecek tekerlekli sandalye kullanılmalıdır. Denge problemi
yaşayan engellilerde veya spastik çocuklarda banyo sırasında düşmelere karşı dikkatli
olunmalıdır. Suyun sıcaklığına çok dikkat edilmelidir. Engelli kişi tepki veremiyorsa küçük
bir dikkatsizlik hâlinde ciddi yanıklar oluşabilir.

Perine bölgesi (genital bölge) ve koltuk altı temizliği banyo sırasında yapılmalıdır. Bu
işlem yapılırken kişiye özel malzemeler kullanılmalıdır. İstemsiz hareketleri olan engelli
bireylerde jilet gibi kesici bir alet kullanılıyorsa çok dikkatli olunmalıdır.

Banyo yaptırılacak kişinin vücudunda pansuman yapılmış bir bölge varsa bu bölgenin
su ile temasına ilgili hekim izin vermelidir. Eğer banyo yaptırılacaksa pansuman
çıkarılmamalı veya yara bölgesi mümkünse plastik örtü ile korunmalıdır. Banyo sonrası
pansuman mutlaka tekrarlanmalı ve yara bakımı yapılmalıdır.
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Resim 1.7: Engelli, hasta ve yaşlı bireyler için kullanılan yatak banyosu

Yatağa bağımlı olup yataktan kaldırılmasında sakınca görülen engelli bireylere yatak
banyosu yaptırılmalıdır. Yatak banyosu yaptırılmadan önce tam bir temizlik sağlamak
amacıyla ağız bakımı yapılmalı, ayaklar yıkanmalı, kişiye sürgü verilerek tuvalet ihtiyacını
gidermesi sağlanmalıdır. Engelli bireyin öncelikle koltuk altları, kollar ve göğüs bölgesi
silinmeli, ardından sırt çevrilerek enseden kalça bölgesine kadar vücut silinerek
temizlenmelidir.

Tüm bu işlemler sırasında uygun sıcaklıkta su, sabun ve sabunlama bezi
kullanılmalıdır. Her işlem sonrasında bez iyice yıkanmalıdır. Daha sonra bacaklar ve en son
genital bölge silinerek banyo işlemi tamamlanmalıdır. Genital bölge temizliğini kişi kendisi
yapabiliyorsa izin verilmelidir. Sabunlu su değiştirilerek durulama işlemi yapılmalı ve iyice
kurulanmalıdır. Saçlar taranarak yatak banyosu işlemi tamamlanmalıdır.

Yatak banyosu sırasında kişinin üzerinde bir çarşaf olmalı ve silme işlemi çarşafın
altından yapılmalıdır. Banyo sonrası ıslak olan yatak takımları değiştirilmelidir.

1.1.3. Giyinme ve Soyunmaya Yardım

Giyinme becerileri, engelli ya da normal olsun tüm bireyler için soyunmayla ilgili
becerilerden daha zordur. Bu nedenle çocuk giysileri çıkarmayı beceremiyorsa öncelikle bu
becerilerin öğretilmesi gerekir. Giyinme ile ilgili öğretim ise daha sonra yer alır. Düğme
açma ve kapama, çıt çıt takma, fermuar açma ve çekme, düğüm ve fiyonk yapma, el-göz eş
güdümü ve parmakla ilgili tam bir gelişme gerektirir. Temel giyinme becerileri kazanıldıktan
sonra, uygun giysi seçimi ve giysi bakımı ile ilgili becerilerin engelli bireylere
kazandırılması gerekir. Engelli birey, rengi ve biçimi uyumlu olan ve aynı zamanda yapacağı
etkinliğe ve hava şartlarına uygun olan giysiyi seçebilmelidir. Engelli bireyin yaşına uygun
etkinliklere katılması ne kadar önemli ise yaşına uygun giysiler giymesi de o kadar
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önemlidir. Engelli bazı bireylerde büyüme gecikebilmektedir. Böyle bir durumdaki engelli
bireyin çocuk giysileri ile dolaştığı görülebilmektedir. Oysa bu bireyin yaşına uygun
giyinmesi onun toplumda yaşıtlarının arasına katılmasını kolaylaştıracaktır.

Engelli bireylerin giyiminde sıkmayan, gevşek, geniş kollu ve geniş paçalı giysiler;
beli kemerli ve fermuarlı pantolonlar yerine lastikli pantolonlar ya da eşofmanlar tercih
edilmelidir. Giyinme ve soyunma için uyumu arttıracak gereçler tercih edilmelidir. Örneğin
düğme, bağ yerine birbirine yapışan bant şeklinde kapatıcılar vb. tercih edilmelidir.

Giyinme ve soyunma aktivitesi yorucu ve zorlayıcı olduğundan bireye yeterli zaman
ayrılmalı ve mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

1.1.4. Uyku ve Dinlenme

Uyku, her yaş dönemi için en doğal ruhsal ve bedensel dinlenme aracıdır ve her yaş
dönemi için uyku gereksinim süresi farklılaşmaktadır. İnsan sağlığı açısından yemek ve
içmek kadar önemli bir olaydır. Özellikle sinir sisteminde biriken toksik atıklar uykuyu
meydana getirir. Uyku, bu toksik maddelerin vücuttan atılmasını ve dinlenmeyi sağlar.
Bedensel ve ruhsal yorgunlukları giderici, dinlendirici ve yeniden enerjik olmayı sağlayıcı
bir ihtiyaçtır. Uyku anında kalp atımları azalır. Tansiyon düşer. Solunum sayısı azalır. Vücut
sıcaklığı düşer. İç organların çalışması azalır. Sinir sitemi ve duyu organları dinlenme
hâlindedir. Uyku, sinir sistemi için besin kaynağıdır. Yorgunluk, bünyenin direncini azaltır,
hastalıklara zemin hazırlar. İyi bir dinlenmenin sağlanabilmesi için temiz havalı hoş
görünümlü olan bir yer ve yeterli zaman ayrılmalıdır.

Uyku problemi, birçok bireyin sıklıkla karşılaştıkları bir durum olsa da bu süreç
engelli bireylerde biraz daha farklı işlemektedir. Engelli bireylerde engel türüne ve
derecesine göre uyku problemleri farklılık gösterebilmektedir.

Otistik bireylerde en çok görülen uyku problemi, düzenli uyuma alışkanlığının
olmamasıdır. Bir gün çok erken yatarken diğer gün gecenin geç saatlerine kadar uyanık kalır
ve uymamak için diretirler. Kimi bireyler de gece yarısı uyanır ve sabaha kadar uyuyamaz.
Bu bireylerin birkaçı sessiz dururken bir bölümü saatlerce nedensiz ağlar. Gece yarısı uyanan
otistik bireylerin erken uyumasını engellemek çoğu zaman bu sorunu çözer. Ayrıca uyanarak
ağlayan bireyi sakinleştirmek için bireyin en çok sevdiği etkinlik yapılabilir veya en çok
sevdiği oyuncak, yiyecek ya da takıntı hâline getirdiği nesne verilebilir.
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Resim 1.8: Otistik bir çocukta uyku problemi

Üstün yetenekli/zekâlı çocuklar bedenlerini olduğu gibi, beyinlerini de çok
çalıştırırlar. Bu durum, onların uykuya dalma süreçlerinde de belli aksaklıkların ortaya
çıkmasına neden olabilir. Böylelikle zihinlerini dinlendirme ve rahatlamada zorluk
yaşayabilirler. Aile bu etkin hareketlerini, hayal güçlerini ve enerjilerini boşaltmada plan
yapıp onları yönlendirerek yardımcı olabilir. Destekleyici, heyecanlı bir konuşmadan ya da
heyecan duyulan bir film izledikten sonra veya müthiş bir plan yaptıktan sonra üstün
yetenekli/zekâlı çocukların hemen uykuya dalmasını beklemek yanlıştır. Onların
rahatlayabilmeleri için belli bir zaman dilimi gereklidir. Başucu hikâye kitapları ya da
yatakta uyumadan önce dinlenen rahatlatıcı müzikler bireyin uyumasına yardımcı olacaktır.

Zihinsel engelli bireylerde düzensiz uyku, kısa süreli uyku, gece uyanma, gündüz
uykusuzluk gibi uyku sorunları görülebilmektedir.

Gelişimsel yetersizliği olan çocuklarda uyku bozuklukları ve uyku sorunları
yaşanabilmektedir. Özellikle Down sendromlu çocuklarda konjenital hava yolu darlığından
dolayı solunum sorunlarına bağlı olarak uyku bozuklukları görülebilmektedir. Bunun
yanında düzensiz uyku, kısa süreli uyku, gece uyanma, gündüz uykusuzluk gibi sorunlar da
yaşanabilmektedir.

1.2. Engellilerin Yemek Yemesine Destek Olma

Engelli bireyler, engelin türü ve derecesine bağlı olarak davranışsal, fiziksel ve
çevresel yetersizlikler olmadığı zaman az bir gecikmeyle veya gecikmeksizin kendi
kendilerine yemek yemeyi öğrenebilirler. Buna rağmen motor ve sinir sistemi zedelenmiş
olanlar, ağız boşluğu veya kaslarındaki yapısal anormallikler, dikkat problemleri, özel diyet
gereksinimleri, duyusal yetersizlikler veya yetersiz öğrenme çevreleri (aşırı koruyucu ya da
ilgisiz ebeveynler), yetersiz öğretmen-çocuk oranı yemek yeme becerilerinin gelişimini
engelleyebilir.
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Engelli bireylerde genel olarak iki tür beslenme bozukluğu görülür.

 Obezite: Alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu oluşur. Kronik
beslenme yetersizliğinin en önemli göstergesi olan boy kısalığı, uzun
kemiklerdeki gelişme geriliği ve fiziksel aktivitenin az olması obezite sorununu
ortaya çıkarır. Obezite, zihinsel engelli çocuklarda çok sık karşılaşılan bir sağlık
sorunudur. Aşırı yeme, doyma hissinin olmaması, tatlı, çikolata ve çok şekerli
içecek tüketme gibi nedenlerle ortaya çıkabildiği gibi fiziksel aktivite azlığına
bağlı olarak da obezite bu bireylerde görülebilmektedir. Zihinsel engelli
bireylerin büyük bir çoğunluğunun eve bağımlı olması ve yaşları ilerledikçe eve
bağımlılıklarının daha çok artması ve bağımlılığa bağlı olarak evde zihinsel
engelli bireyin sürekli bir şey yeme isteği, yanlış beslenme alışkanlıkları,
ailelerin zihinsel engelliliği yeterince tanımaması zihinsel engelli bireyde
obeziteyi arttıran faktörler arasındadır. Zihinsel engelli bireylerin göstermiş
olduğu davranış bozukluklarında ailelerin gelişigüzel şekilde bireylerin her
istediğini yapması ve istedikleri her türlü yiyeceği (bisküvi, cips, şekerli
yiyecekler vb.) vermesi, yeterli ve dengeli bir beslenme şeklinin olmaması,
zihinsel engelli bireylerin hareketlerindeki sınırlılıklar, büyük kas
becerilerindeki yetersizlikler, ek engel durumları, ailelerin zihinsel engelli
bireylere yönelik uygulanan diyet programlarında esnek davranması bu
bireylerde obezite durumunun görülmesinde önemli olan etkenlerdir. Zihinsel
engelli bireylerde obezite ile karşılaşıldığında doktor kontrolünden geçtikten
sonra uygun bir diyet planlanması, enerji içeriği yüksek besinler hazırlama
yöntemlerinden kaçınılması obezite sorununun çözümünde yarar sağlayacaktır.

Resim 1.9: Çocuklarda obezite

 Malnütrisyon: Gereksinim duyulan besinlerin uzun süre eksik alınmasıdır.
Hareket azlığı olan bu bireyler (kas distrofisi, kaslarda güçsüzlük,
yürüyememe), beslenme açısından iki grupta incelenmektedir. Büyüme, gelişme
geriliği gösteren ve kötü beslenme tablosu gelişmiş bireylerdir.
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Malnütrisyon sonucunda bireylerde:

 İşlevsel kapasite düşer.

 Fiziksel aktivite azalır.

 Gastrointestinal sistemde işlevler azalır.

 Bağışıklık sistemi olumsuz etkilenir.

 Psikolojik işlevlerde, yaşam kalitesinde kötüleşme gözlenir.

 Büyüme ve gelişme yavaşlar.

 Hastalığın maliyeti artar.

Resim 1.10: Malnütrisyon gelişmiş çocuk

1.2.1. Yemek Öncesi

Engelli bireylerde beslenme ve yutma problemleri önemli hastalık ve ölüm
nedenlerinden biridir. Yutma, temel hayati fonksiyonlardan biridir. Besinin alınmasından
mideye kadar olan geri dönüşsüz bir süreçtir. Engelli bireylerde beslenme problemleri;
besinin bireye uygun olmaması, el-göz koordinasyonunun olmaması, oral-duygusal
savunmacılık ya da kabızlık gibi çok geniş bir çerçevede ele alınmalıdır. Beslenme
fonksiyonu sadece kas ve eklemsel değil davranışsal, duygusal ve algısal açıdan da
değerlendirilmelidir. Yürüyemeyen bireylerin yaklaşık % 80’i beslenme fonksiyonu
açısından bağımlı bireylerdir. Otistik çocuklarda ise beslenme problemleri yaygın olarak
belli dokuda yiyecekleri tercih etme şeklinde gözlenmektedir.

Emme, çiğneme, salya kontrolü konusunda ortaya çıkan bozukluklar serebral
parazilinin (SP) şiddetine göre değişmekle birlikte yutma güçlüğü oranı SP’nin tipine bağlı
olarak % 57–92 arasında değişiklik gösterebilmektedir. Yutma fonksiyonu KBB uzmanı,
yutma pataloğu, radyolog ve fizyoterapistler tarafından değerlendirilmelidir.
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1.2.2. Yemek Yedirme

Engelli bireylere öğünler dikkat dağıtmayan, rahatsızlık hissetmeyeceği ortamda
sunulmalıdır. Birey, fiziksel sınırlılıkları içinde yemek yeme için en uygun pozisyona
getirilmelidir. Yemekten önce ve sonra ağız bakımı yapılmalıdır. Yemek süresince sosyal
etkileşim olanağı sağlanmalıdır. Engelli bireyin üst düzeyde bağımsızlığını sağlamak,
desteklemek ve güçlendirmek amacı ile uyumu arttıran gereçler kullanılmalıdır. Örneğin,
daha güvenli kavrama sağlayabilmek için geliştirilmiş kulplu bardaklar vb. İhtiyaç
duyulduğunda planlı ve destekleyici şekilde yemek yeme aktivitelerine yardımcı
olunmalıdır.

 Engelli bireylerde yemek sırasında karşılaşılabilecek problemler

 Yiyecek ve içeceği fırlatmak

 Yemek sırasında çatal, tabak, kaşık gibi malzemeleri fırlatmak

 Yemek sırasında çığlık atmak

 Başkasının yiyecek ve içeceğini almak

 Yiyeceği tabaktan kaldırmak, hareket ettirmek, çorbayı alıp saltaya
karıştırmak

Bu tip davranışları çözümleme sürecinde mutlaka sistematik ve tutarlı bir şekilde
uzmanla iş birliği içinde çözüm yolları aranmalıdır.

 Engelli bireylerin yemek yeme becerilerini etkileyen faktörler

 Engelli bireyin sandalyede oturma pozisyonu: Engelli bireyin
sandalyesinde otururken başının dengede olması, vücut dengesini
koruyabilmesi, kullanılan masa ve sandalyenin yüksekliği engelli bireyin
fiziksel büyüklüğüne uygun olmalıdır.

 Yemek yeme saatlerinin belirlenmesi: Yemek yeme becerilerinin
kazandırılması sırasında engelli bireyin aç olduğu olağan yemek
saatlerinin (öğünlerinin) öğretim zamanı olarak belirlenmesine önem
verilmelidir.

 Yemek yeme araçlarının özelliği: Yemek sırasında kullanılan tabak,
çatal, kaşık vb. yemek yeme araçlarının yemek yeme becerisinin
kazanılmasını kolaylaştıracak ve bireysel gereksinimlerine uygun araçlar
olmasına dikkat edilmelidir.

 Yiyecek türünün belirlenmesi: Öğretim için seçilen yiyeceğin sevilen
yiyecekler olmasına önem verilmelidir.

Yemeğini bağımsız olarak yiyebilecek kişilere sadece uygun ve rahat bir ortam
hazırlanarak yardımcı olunabilir. Yatağa bağımlı engelli bireylere ise beslenme sırasında
uygun pozisyon verilmesi çok önemlidir. Mümkünse oturur pozisyonda yemek
yedirilmelidir. Yatağın başını yükseltmek veya yastıkla başı yükseltmek de yutmayı
kolaylaştıracaktır. Beslenme sırasında acele edilmemeli, çiğneme ve yutma için zaman
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tanınmalıdır. Ardı ardına ve fazla miktarda verilen besin maddesi kişi tarafından aspire
(besinin nefes borusuna kaçması) edilebilir. Aspirasyon nedeniyle nefes alamama, boğulma
veya ileri dönemlerde aspirasyona bağlı akciğer enfeksiyonu gelişebilir.

1.2.3. Yemek Sonrası

Yemek sonrasında engelli bireylerin el ve ağız temizliği mutlaka yapılmalıdır. Engelli
birey, el ve ağız temizliğini kendisi yapabiliyorsa buna izin verilmeli yapamıyorsa bireye
destek olunarak el ve ağız temizliği yapılmalıdır.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Engelli bireylerin kişisel bakımı ile ilgili bir sunu hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Engelli bireylerin kişisel bakımı ile ilgili
araştırma yapınız.

 İnternet ortamından, yazılı ve görsel
kaynaklardan faydalanabilirsiniz.

 Engelli bireylerin kişisel bakım
ihtiyaçlarını gruplayınız.

 Vücut temizliği, banyo, giyinme,
soyunma, uyku ve dinlenme ihtiyaçlarını
göz önünde bulundurabilirsiniz.

 Engelli bireylerin kişisel bakım
ihtiyaçları ile ilgili resim ve fotoğraf
derleyiniz.

 Çeşitli kaynaklardan ve İnternetten
yararlanabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri, resimleri ve
fotoğrafları düzenleyiniz.

 Temiz ve düzenli çalışmaya özen
gösterebilirsiniz.

 Sunumunuzu hazırlayınız.

 Bilgisayar ortamında power point
şeklinde hazırlayabilirsiniz.

 Asetat kâğıtlarına hazırlayarak
tepegözde sunum yapabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri renkli fon kartonu
üzerinde dizayn ederek poster sunum
hazırlayabilirsiniz.

 Sunumunuzu hazırlarken uzun cümleler
yerine özet maddeler ve görseller
kullanmaya özen gösterebilirsiniz.

 Hazırladığınız sunumu arkadaşlarınızla
paylaşınız.

 Arkadaşlarınızın görüş ve önerilerini
alabilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler
doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Bireyin sağlığını koruması ve devam ettirmesi için yapmış olduğu işlemler, kişisel

bakım (öz bakım) uygulamalarıdır.

2. ( ) Engelli bireylerin sağlıklı olması kişisel bakımının uygun bir biçimde yapılması

ile mümkündür.

3. ( ) Engelli bireyler, kendi vücutlarını tanıyıp bakımına yönelik gerekli becerileri

öğrenemezler.

4. ( ) Ayak tırnaklarının kesiminde dikkat edilecek en önemli nokta tırnakların düz

kesilmesidir.

5. ( ) Engellilerde genel sağlık problemleri yaşamı etkilediğinden ağız ve diş sağlığı

ikinci planda kalmakta ve kişinin yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir.

6. ( ) Diş kaybı ile ortaya çıkan konuşma ve çiğneme problemleri engelli bireyin

eğitiminde verimi düşürebilir.

7. ( ) Engelli bireyin yaşına uygun etkinliklere katılması önemlidir ancak yaşına uygun

giysiler giyinmesi o kadar önemli değildir.

8. ( ) Otistik bireylerde en çok görülen uyku problemi, düzenli uyuma alışkanlığının

olmamasıdır.

9. ( ) Zihinsel engelli çocuklarda konjenital hava yolu darlığından dolayı solunum

sorunlarına bağlı olarak uyku bozuklukları görülebilmektedir.

10. ( ) Obezite, bedensel engelli çocuklarda çok sık karşılaşılan bir sağlık sorunudur.

11. ( ) Engelli bireylerde beslenme ve yutma problemleri önemli hastalık ve ölüm

nedenlerinden biridir.

12. ( ) Engelli bireylere öğünler her ortamda sunulabilir.

13. ( ) Engelli bireylere yemek süresince sosyal etkileşim olanağı sağlanmalıdır.

14. ( ) Yatağa bağımlı engelli bireylere beslenme sırasında uygun pozisyon verilmesi çok

önemlidir.

15. ( ) Yürüyemeyen bireylerin yaklaşık % 80’i beslenme fonksiyonu açısından bağımlı

bireylerdir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2

Engel grubunu dikkate alarak engelli bireylerin yaşam alanlarını
düzenleyebileceksiniz.

 Engelli bireylerin yaşam alanlarının düzenlenmesi ve güvenliği ile ilgili
araştırma yapınız.

 Edindiğiniz bilgileri dosyalayınız.

 Arkadaşlarınız ile paylaşınız.

2. ENGELLİ BİREYLERİN YAŞAM
ALANLARININ GÜVENLİĞİ

Yaşanılan konuttan tüm kamusal yaşam alanlarına ve ulaşım araçlarına kadar tüm
çevresel unsurların engellilerin özellikleri ve gereksinimleri dikkate alınarak tasarlanması
engelli bireylerin yaşam alanlarının güvenliği açısından son derece önemlidir. Kentlerin
çoğunda engelli bireylerin erişim ve ulaşım olanaklarını engelleyici pek çok unsura
rastlanmaktadır. Yollar, kaldırımlar, kamu binaları, parklar ve bahçeler, okullar, içinde
yaşanılan konutlar, ulaşım araçları ve bunun gibi daha birçok fiziksel çevre unsuru
engellilerin topluma katılmasının önünde ciddi birer engel oluşturmaktadır. Böylece sahip
olduğu engeli nedeniyle hareket yeteneği sınırlanmış insanların bu ve benzeri sebeplerle
yaşadıkları sınırlama daha da pekişmektedir Oysa bütün bunlar, engellilerin topluma
katılmasını ve toplumla bütünleşmesini kolaylaştıracak biçimde tasarlanabilir ve
geliştirilebilir.

2.1. Engel Durumlarına Göre Güvenlik Önlemleri Almanın
Nedenleri

Engelli bireylerin kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları özürlü olmayanlarla
farklı olmakla birlikte benzerdir. Engelli olarak tanımlanan bireyleri toplumun ayrı bir
kesimi olarak nitelemek yerine bütünleşmiş bir parçası olarak algılayabilmek ve yaşadıkları
mekânda da bunu olanaklı kılmak amacıyla fiziksel çevreye ulaşılabilirliğini sağlamak
gerekmektedir.

ÖĞRENME FAALİYETİ–2

AMAÇ

ARAŞTIRMA
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Günlük hayatın önemli bir bölümünün geçirildiği ve rahatlık ve güven ortamının
oluştuğu konut, bir engelli birey için diğer yapılardan çok daha ayrı bir önem taşımaktadır.
Barınmanın ötesinde engelli bireyin rehabilitasyonu ve eğitiminin sağlandığı mekân olan
konutun planlanması ve düzenlenmesi bu yüzden herhangi bir konuttan farklı olmalıdır.
Ancak engelli bireyler, konutlarında başta mutfak, banyo ve merdivenler olmak üzere bu
alanların tasarımına ilişkin pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar. Bu durum, bireylerin günlük
faaliyetlerini tek başına yapamamasına ve diğer aile bireylerine bağımlı kalmasına neden
olmaktadır. Bir başkasına bağımlı olma durumu beraberinde psikolojik ve sosyal sorunları
getirmektedir.

Engelli bireylerin yaşam alanlarında onların kullanımına uygun kapı ve koridor
genişlikleri, tuvalet ve banyo ölçüleri, elektrik tesisatı, mutfak donatıları gibi temel ölçütler
göz önünde bulundurulmalıdır. Bu özelliklere göre yapılacak konutlar, engelli bireylerin hem
güvenli bir ortamda yaşamaları hem de bağımsız yaşama becerilerini geliştirmeleri açısından
son derece önemlidir.

Resim 2.1: Engelli bireylerin yaşam alanları

Engelli bireylerin evlerinde yapılacak düzenlemeler bir ekip tarafından ele alınmalıdır.
Genel rehabilitasyon programının bir bölümü olarak ev içi düzenlemeleri ve ev işlerini
içeren bir eğitim programı düzenlenerek hekim, fizyoterapist, psikiyatrist gibi engellilerin
doğrudan sağlıkları ile ilgilenen meslek gruplarının yanında mimar, iç mimar, inşaat ve
endüstri mühendisi, sosyolog, sosyal hizmet uzmanı, ev ekonomisti ve konuyla ilgili çalışan
benzer uzman kişilerin katkıları sağlanmalıdır.
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2.2. Ortak Alanların Güvenli Düzenlenmesi

Kazaların en aza indirilmesi için engelli bireylerin yaşayacağı konutlarda gerekli
düzenleme ve basit donanımlar sağlanmış olmalıdır. Evin birçok noktasında tutunma kolları
bulunmalı, dolaplar uygun yüksekliklerde düzenlenmelidir.

Resim 2.2: Engelli bireyler için merdiven asansörleri

Evlerdeki kırılıp yaralanmaya yol açacak geniş cam yüzeyler azaltılmalıdır. Keskin
köşeler, kaygan zeminler ortadan kaldırılmalıdır ancak yerde yürümek zorunda olan
engelliler için sürekli kullandığı alanlar mümkün olduğu kadar yumuşak malzeme ile kaplı
olmalıdır. Zeminde düşmeye yol açacak küçük halılar ve kilimler bulunmamalıdır. Tuşlar,
düğmeler, mekanizmalar engelli bireylerin ulaşabileceği yükseklikte olmalıdır. Bir evde kapı
açıklığı 85 cm’den daha az olmamalıdır. Merdivenler ise dik ve dönerek çıkılan
merdivenlerden olmamalıdır.

2.3. Yatak Odasının Güvenli Düzenlenmesi

Yatak odaları, iyi ve ekstra bir aydınlatmaya sahip olmalıdır ve okuma için daha
parlak bir ışık bulundurulmalıdır Mobilyaların renkleri, halı ile kolayca görünecek şekilde zıt
(kontrast) renklerde olmalıdır. Hareketli mobilyalar yerine sabitlenmiş mobilyalar tercih
edilmelidir.

Tekerlekli sandalyenin oda içerisinde rahatça manevra yapabilmesi için yeterli alan
sağlanmalıdır. Elbise dolapları normal kanatlı ya da sürme kapılı olmalıdır. Dolap yüksekliği
tekerlekli sandalye kullananlar için yerden 112 cm olmalıdır. Elektrik düğmeleri ve kapı
kolları ortalama 100 cm yükseklikte olmalıdır. Yatak kenarlarında ve dolap önlerinde engelli
birey ve tekerlekli sandalye düşünülerek yeterli alan bırakılmalıdır.
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Resim 2.3: Görme engelli birey için tasarlanmış bağımsız yaşam odası

2.4. Tuvalet ve Banyonun Güvenli Düzenlenmesi

Banyo ve tuvaletler, özellikle yaşlı ve ortopedik engelli bireyler için en fazla problem
yaratan mekânlardır. Manevra alanının artması için banyo ve tuvaletlerin kapısı dışa doğru
açılmalı veya bu mümkün değilse raylı kapılarla değiştirilmelidir. Tuvalet ve banyoda
kaymayan zemin tercih edilmelidir. Emniyet için tutunma barları monte edilmelidir.
Tutunma barları ihtiyaca göre enine, dik olarak veya yana eğimli yerleştirilebilir. Enine
yerleştirilen barların yerden yüksekliği 90 cm olmalıdır. Tutunma barları, elin rahatça
kavramasına izin verecek kadar geniş olmalı ve bar ile duvar arasındaki mesafe 4 cm
olmalıdır. Engelli bireyler için klozet (alafranga tuvalet) daha uygundur. Klozetin her iki
yanında yeterli boşluk olmalıdır. Klozetin yerden yüksekliği 45–50 cm olmalıdır. Çok alçak
tuvaletlerde tuvalet yükselticileri kullanılabilir. Tekerlekli sandalyedeki bir kişinin
kullanabileceği kabul edilen en küçük tuvalet kabininin ölçüleri (150 cm x 150 cm)’dir.
Klozette oturma yüksekliği (46–47) cm olmalıdır. Keskin kenarlı olmayan, darbelere
dayanıklı klozet kapakları kullanılmalıdır.

Lavabo, tekerlekli sandalye ile yanaşmak için ayaksız olmalı ve lavabonun alt tarafı en
az 75 cm yükseklikte olmalıdır. Musluklar, kavraması olmayan kişiler için bilek veya kol
hareketi ile açılabilir olmalıdır. Banyoda emniyeti sağlamak için zemine kaymayan vakumlu
paspaslar konulmalıdır.
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Resim 2.4: Engelli tuvaleti

Banyolarda uygun tasarlanmış duşun bulunması gerekir. Duşun zemini az eğimli (en
fazla % 2) veya düz olmalıdır. Tekerlekli sandalyenin kolayca girmesine olanak
sağlamalıdır. Tutamaklar ve oturaklar engelli bireyin duşa, tuvalete, küvete veya buralardan
tekerlekli sandalyeye geçmesine olanak sağlamalıdır. Duşun yüksekliği ayarlanabilmelidir.
Duş başlığı esnek bir hortumla bağlı olmalıdır. Yardıma gerek olduğunda haber vermek için
bir telefon bağlantısı bulundurulmalıdır. Çamaşır ve kurutma makinesinin yerleri de
tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyin sandalyeyi rahatça kullanabilmesine izin
vermelidir. Musluklar itmeli, kollu, çevirmeli ya da otomatik kontrollü olmalıdır. Yüksekliği
ayarlanabilen bir ayna bulunmalıdır.

Resim 2.5: Engelli banyosu
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2.5. Mutfağın Güvenli Düzenlenmesi

Engelli bireyler için mutfağın mimari düzenlemesi oldukça önemlidir. Tekerlekli
sandalye kullanan kişiler için L şekli mutfaklar daha kolay manevra alanı sağladığı için
uygundur. Mutfağın aydınlatması düzgün ve yeterli olmalıdır. Günlük kullanılan aletlere
kolay ulaşılabilmelidir. Tekerlekli sandalye kullanıcılarının fırın, buzdolabı ve eviyeyi
verimli kullanabilmeleri için gerekli düzenleme yapılmalıdır. Üst dolap ve rafların yerden en
fazla 140 cm yükseklikte olması gereklidir. Fırın ve eviye köşelere konulmamalı ve
aralarında yeterli açıklık olmalı, duvardan en az 0,25 m mesafe bırakılarak yerleştirilmelidir.
Mutfak tezgâhının köşede olması tekerlekli sandalyedeki engelli bireyin çalışmasını
kolaylaştırır. Tezgâh, fırın ile eviye arasına konulmalı ve yeterli genişlikte (en az 50 cm)
olmalıdır. Tekerlekli sandalye, tezgâhın ve eviyenin altına zorluk çekmeden girebilmelidir
(yerden yükseklik en az 70 cm). Bu yolla engelli birey, oturur konumda birçok işi (yemek
pişirme, bulaşık yıkama vb.) kendi başına yapabilir.

Resim 2.6: Engelli bireyler için tasarlanmış mutfak

Katlanabilir masalar ve döner mutfak elemanları tekerlekli sandalyeden uzanarak
çalışmayı kolaylaştırır. Bulaşık makinesinin önünde yeterli serbest hareket alanı olmalıdır.
Elektrik anahtarına, sigortaya, zile, diyafona ve otomatlara kolay erişilebilmesi için gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır. Elektrik düğmeleri ortalama 100 cm yükseklikte olmalı ve duvar
köşelerinden 40 cm uzakta bulunmalıdır.

Mutfak mobilyaları arasındaki manevra alanı en az 1,40 m x 1,70 m olmalıdır.
Çalışma tezgâhı, altına tekerlekli sandalyenin girmesine olanak vermeli ve fırın ile eviye
arasında olmalıdır. Böylece çalışma tezgâhından hem fırına hem de eviyeye ulaşılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ

Engelli bireylere uygun tuvalet ve banyo özelliklerini gösteren bir pano hazırlayınız.

İşlem Basamakları Öneriler

 Engelli bireyler için tuvalet ve banyonun
güvenli düzenlenmesinin önemini
araştırınız.

 İnternet ortamından ve çeşitli
kaynaklardan araştırma yapabilirsiniz.

 Engelli bireyler için uygun tasarlanmış
tuvalet ve banyo özelliklerini araştırınız.

 İnternet ortamından ve çeşitli
kaynaklardan yararlanabilirsiniz.

 Özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinden bilgi edinebilirsiniz.

 Engelli bireyler için uygun tasarlanmış
tuvalet ve banyolarda bulunan
malzemelerin özelliklerini inceleyiniz.

 Zemin, küvet, duş, klozet vb.
malzemelerin özelliklerini ve boyutlarını
dikkate alabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri düzenleyiniz.
 Temiz ve titiz çalışmaya özen
gösterebilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgilerle ilgili resim ve
fotoğraf derleyiniz.

 Çeşitli kaynaklardan resim
derleyebilirsiniz.

 Engelli bireyler için düzenlenmiş
mekânları (özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezleri, bakımevleri, hastaneler vb.)
ziyaret edebilirsiniz.

 Panonuzu oluşturunuz.
 Renkli fon kartonlarından
faydalanabilirsiniz.

 Edindiğiniz bilgileri ve resimleri
panonuza yerleştiriniz.

 Resimlerle bilgileri ilişkilendirmeye
dikkat edebilirsiniz.

UYGULAMA FAALİYETİ
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen
bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. ( ) Engelli bireylerin kentsel yaşama katılım alanındaki ihtiyaçları özürlü

olmayanlarla farklı olmakla birlikte benzerdir.

2. ( ) Engelli bireyler konutlarında başta mutfak, banyo ve merdivenler olmak üzere bu

alanların tasarımına ilişkin pek çok sorunla karşılaşmaktadırlar.

3. ( ) Engelli bireylerin yaşam alanlarında onların kullanımına uygun kapı ve koridor

genişlikleri, tuvalet ve banyo ölçüleri, elektrik tesisatı, mutfak donatıları gibi temel

ölçütler önemli değildir.

4. ( ) Engelli bireylerin evlerinde yapılacak düzenlemeler bir ekip tarafından ele

alınmalıdır.

5. ( ) Engelli bireylerin yatak odalarında sabitlenmiş mobilyalar yerine hareketli

mobilyalar tercih edilmelidir.

6. ( ) Engelli bireylerin banyo ve tuvaletlerinde manevra alanının artması için kapı içe

doğru açılmalıdır.

7. ( ) Engelli bireylerin banyo ve tuvaletlerinde keskin kenarlı olmayan, darbelere

dayanıklı klozet kapakları kullanılmalıdır.

8. ( ) Engelli bireylerin banyo ve tuvaletlerinde ayaklı lavabo kullanılmalıdır.

9. ( ) Engelli bireyler için mutfağın mimari düzenlemesi oldukça önemlidir.

10. ( ) Engelli bireylerin evlerinde tutunma kolları bulunmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
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MODÜL DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.

1. Sağlıklı olan bireyler gereksinimlerini kendileri karşılarken engelli bireyler

………………………… becerilerini uygulamada başka bir kişinin yardımına ihtiyaç

duyabilmektedirler.

2. Vücut salgılarının, atıklarının ve dışarıdan gelen mikroorganizmaların vücuttan

uzaklaştırılması ile …………….. ………………………… sağlanır.

3. Saçların her gün veya günaşırı, en az haftada ………. kez yıkanması gerekir.

4. El ve tırnak temizliği özellikle ……………………… sırasında ağız yoluyla

mikropların girişine zemin hazırladığından dikkat edilmesi gereken bir noktadır.

5. Tırnak kesimi ………………… sonrası yapılmalıdır.

6. Ayak tırnaklarının kesiminde dikkat edilecek en önemli nokta tırnakların …………..

kesilmesidir.

7. El ve ayak bakımında suyun sıcaklığı ………………………… olmalıdır.

8. Engelli bireye psikolojik yaklaşım diş tedavisinde en önemli boyut hastanın tedaviyi

yapacak olan …………. …………………………. uyumunun sağlanmasıdır.

9. Yatağa bağımlı olup yataktan kaldırılmasında sakınca görülen engelli bireylere

10. ………………… ………………………… yaptırılmalıdır.

11. Otistik bireylerde en çok görülen uyku problemi, düzenli …………………..

alışkanlığının olmamasıdır.

10. …………………….. engelli bireylerde düzensiz uyku, kısa süreli uyku, gece uyanma,

gündüz uykusuzluk gibi uyku sorunları görülebilmektedir.

12. ……………….., alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu oluşur.

13. …………………… gereksinim duyulan besinlerin uzun süre eksik alınmasıdır.

14. Günlük hayatın önemli bir bölümünün geçirildiği, rahatlık ve güven ortamının

oluştuğu …………………., bir engelli birey için diğer yapılardan çok daha ayrı bir

önem taşımaktadır.

15. Kazaların en aza indirilmesi için ……………………. bireylerin yaşayacağı

konutlarda gerekli düzenleme ve basit donanımlar sağlanmış olmalıdır.

MODÜL DEĞERLENDİRME
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16. Engelli bireylerin yaşadığı evdeki merdivenler, ………… ve dönerek çıkılan

merdivenlerden olmamalıdır.

17. Engelli bireylerin yatak odaları iyi ve ekstra bir …………………… sahip olmalıdır.

18. Engelli bireylerin tuvalet ve banyolarında ………………….. zemin tercih edilmelidir.

19. Engelli bireyler için L şekli ………………………. daha kolay manevra alanı

sağladığı için daha uygundur.

20. Engelli bireylerin banyosunda emniyet için tutunma ……………….. bulunmalıdır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 D
6 D
7 Y
8 D
9 Y
10 Y
11 D
12 Y
13 D
14 D
15 D

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI

1 D
2 D
3 Y
4 D
5 Y
6 Y
7 D
8 Y
9 D
10 D

CEVAP ANAHTARLARI



32

MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI

1 öz bakım
2 vücut temizliği
3 2
4 beslenme
5 banyo
6 düz
7 39-40°C
8 diş hekimiyle
9 yatak banyosu
10 uyuma
11 zihinsel
12 obezite
13 malnutrisyon
14 konut
15 engelli
16 dik
17 aydınlatma
18 kaymayan
19 mutfaklar
20 barları



33

KAYNAKÇA

 AYSOY Mehmet, Sosyal Bakım Rehberi, Şefkatli Eller Yayınları, Ankara.

 YÜCESOY ÖZKAN Şerife, Özel Eğitim Dergisi, Ankara Üniversitesi Eğitim

Bilimleri Fakültesi, Sayı Nu: 8 (1) 61–77, 2007.

 T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı, http://www.ozida.gov.tr

 http://www.autismtr.org/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id

=26&Itemid=2

 http://www.zicev.org.tr/bilgiler:egitim:zihinengelli

 http://www.izmimod.org.tr/yasa/engelli.htm

 http://www.ozida.gov.tr/?menu=ozveri&sayfa=ov9/ov9mak

 http://www.tsd.org.tr/kentsel-alanlar-ve-engelliler-6126

 http://www.merzifondh.gov.tr/haber_detay.asp?id=35

 http://www.beslenme.saglik.gov.tr/content/files/yayinlar/kitaplar/beslenme-

bilgi_serisi_1/a12.pdf

KAYNAKÇA


