Arka plan ve gerekçe:
“Geliştiren Bakım” nedir ve neden?
Erken Çocukluk Gelişimi (EÇG- Early Childhood Development-ECD) Birleşmiş
Milletler’in 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH) içinde yer
almaktadır. Erken çocukluk alanında çalışanlar bu durumu hem küresel,
hem de ülkeler düzeyinde çok iyi değerlendirilmesi gereken “tarihi bir fırsat”
kabul etmiş, ve UNICEF, Dünya Bankası, Dünya Sağlık Örgütü ile paydaşlarının
desteğinde Erken Çocukluk Gelişimi Eylem Ağı’nı (ECDAN) oluşturmuştur.
ECDAN, “iyileştirilmiş çocuk bakımını (improved childcare)” erken çocukluk
gelişimine yönelik hizmetlerin stratejik bir önceliği olarak belirlemiştir .
EÇG için önceliklerin belirlenmesinde ve 2030 Dünya Sürdürülebilir Kalkınma
Gündeminde yer almasında, 2007, 2011 ve son olarak 2016 yıllarında yayınlanan
Lancet Dergilerinin EÇG makale serileri etkin bir rol oynamıştır. Bilhassa,
Lancet’in 2016 yılında yayınlanan makalesi, bilimsel literatürü tarayarak, erken
çocukluk gelişiminin sağlanması için gerekli “güvenli ortamını” niteleyen
Geliştiren Bakım (Nurturing Care) Kavramını tanımlamıştır .
Dünya Sağlık Örgütü, halihazırda, Mayıs 2018 Dünya Sağlık Asamblesine sunmak
üzere, “Geliştiren Bakım Çerçevesini” oluşturma çalışmalarını sürdürmekte ve
küresel düzeyde danışma toplantıları, webinarlar düzenlemektedir. Önerilen
Çerçevenin, bilhassa ilk yıllarda, hatta ilk 1000 gün içinde, erken çocukluk
gelişimine yönelik politikalara, programlara ve yatırım planlarına yön vermesi
beklenmektedir. Çerçeve, ayrıca, Dünya Sağlık Örgütü yetkililerinin de
vurguladığı gibi, sağlık sektörünün ulusal düzeyde çok-sektörlü programların
güçlendirilmesinde bir araç olacaktır. Geliştiren Bakım Çerçevesi, çocukların
erken yıllarda (early moments) hayatta kalmaları ve serpilmelerini sağlayacak,
“hayatta kal, serpil, ve değiş (Survive, Thrive and Transform)” girişimi, ve
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (SKH) 4.2’nin (Erken Çocukluk Gelişimi alt
hedefi) gerçekleşmesi için gerekli yatırımlara önemli bir dayanak olacak,
ve ilgili diğer 2030 SKH’ların hayata geçirilmesine de genel olarak katkıda
bulunacaktır” .
“Çocuk Gelişimi için Bakım” nedir?
Doğumdan itibaren, bilhassa ilk 2-3 yılda, çocuk ve ona birinci derecede “bakan”
yetişkin arasında ki “karşılıklı etkileşimin kalitesi” çocuğun yaşam boyu sürecek
gelişim eğrisinde çok önemli ve şekillendirici bir rol oynar. Erken uyarımın
zenginleştirilmesi ve öğrenmenin de için de olduğu, “cevap veren”(responsive),
hassas ve “bilinçli” bakım, sadece çocuğun sağlıklı olması, fiziksel büyümesi
ve iyi beslenmesini değil, fakat aynı zamanda zihinsel olarak uyanık, duygusal
yönden dengeli ve sosyal açıdan etkin olmasını da sağlar. Dünya Sağlık Örgütü
ve UNICEF’in geliştirdiği, Çocuk Gelişimi için Bakım Paketi (Care for Child
Development (CCD) Package) , çocuk-bakıcı (birinci derecede bakım veren)
etkileşiminin zenginleştirilmesine, ve ailelere çocuklarının ihtiyaçlarına daha
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duyarlı ve uygun bir şekilde cevap vermelerine yardımcı olur. Çocuk Gelişimi
için Bakım Paketi (ÇGB), bir çok ülkede, halk sağlığı merkezleri, hastahanelerin
hamile, yenidoğan, sağlıklı çocuk izleme bölümleri ile gelişimsel sorunları
olan çocuklar için hazırlanmış programlar ve acil (savaş, göç vb.) durumlar da
dahil olmak üzere çok değişik hizmet ortamlarında kullanılmaktadır. Paket,
çeşitli ülkelerde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar ile kanıtlanmış başarılı
deneyimlerin neticesi olarak, Geliştiren Bakım Çerçevesinin de öncelikli
uygulama aracı olarak benimsenmiştir.
Üsküdar Üniversitesi, İkinci Çocuk Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi, Geliştiren
Bakım ve Çocuk Gelişimi İçin Bakım
“Geliştiren Bakım”, işte bu nedenlerle, Üsküdar Üniversitesi Çocuk Gelişimi
Bölümünün düzenlediği, ve 19-20 Nisan, 2018’de yapılacak olan İkinci Çocuk
Gelişimi ve Nörolojisi Kongresi’nin ana-teması olarak seçildi. Geliştiren Bakım
kavramını oluşturan ögeleri tek tek açmak ve her bir parçanın nasıl çoksektörlü ve disiplinler-arası çalışma ortamlarında, ulusal ve yerel düzeylerde
bütünlüğünü bozmadan işe koşulabileceğini ve uygulanabilirliğini anlamaya
çalışmak, Kongre’nin önemli amaçlarından biridir.
Bu bağlamda, Kongre’nin çıktılarına önemli katkıları olacağı düşünülerek,
Çocuk Gelişimi için Bakım Paketinin tanıtımı için bir çalıştay yapılmasında yarar
görülmüştür. Çalıştay, çocuk gelişimcilerin yanı sıra diğer akademisyenler ve
uygulayıcılar (aile doktorları, çocuk doktorları, beslenmeciler, çocuk hemşireleri,
sosyal hizmet uzmanları, fizyoterapistler, ve diğerleri) arasında farkındalık
yaratmak ve ülkemizde “geliştiren bakım’ kavramının yerleştirilmesinde önemli
bir adım olarak da planlanmıştır.
Kongre-öncesi Çocuk Gelişimi için Bakım (ÇGB) Çalıştayı, 18 Nisan, 2018
günü tüm gün olarak gerçekleşecektir. Çalıştay, ÇGB yaklaşımını ve paketini
tanıtacak, akademisyenler ve uygulayıcılar arasında Paketin, Geliştiren
Bakımın uygulanmasında, Türkiye’de ki var olan sağlık sistemi ve hizmetleri
çerçevesinde nerede ve nasıl kullanılabileceğini tartışmaya açacaktır.
Dr. Jane Lucas, Çocuk Gelişimi için Bakım Paketinin, uluslararası düzeyde
birinci yazarı ve “kıdemli eğitici eğitimcisidir”. ÇGBP’nin UNICEF-WHO
paketi olarak hazırlanması ve uluslararası düzeyde uygulanmasında önemli
rol oynayan, ÜÜ Çocuk Gelişimi Profesörü Dr. Nurper Ülküer, Dr. Lucas’a
yardımcı olacaktır. Ankara Üniversitesi, Gelişimsel Pediatri Bilim Dalı ve İnönü
Üniversitesi Gelişimsel Pediatri Bilim Dallarından, ÇGB Paketinin Türkiye’deki
ilk çalışmalarını ve tercümelerini yapmış gelişimsel pediatri ve çocuk gelişimi
uzmanları da “kolaylaştırıcı” olarak çalışmalara katkıda bulunacaktır.
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Gündem (18 Nisan, 2018)
Katılımcı sayısı: 40

SABAH

08:30-09:00

Kayıt

09:00- 10:00
Açılış ve Tanışma
		Prof. Dr. Nurper Ülküer, Prof. Dr. İlgi Ertem,
		
Dr. Aigul Kuttumuradova, Dr. Mehmet Ali Torunoğlu
10:00-10:45
		
		

Çocuk Gelişimi için Bakım Paketi:
Çocuk Gelişimi için Bakımın bütünleştirilmiş hizmetlerde 		
kullanılmasının kuramsal ve bilimsel temeli – Dr. Jane Lucas

10:45-11:00

Kahve Molası

11:00 – 12:30
		
		

Ailelere çocuklarının gelişimi için olanakların sunulması: 		
Önerilen oyun ve iletişim faaliyetleri için grup tartışmaları ve 		
video gösterimi. – Dr. Jane Lucas

12:30-13:30

Öğle Yemeği

ÖĞLEDEN SONRA
13:30-15:00
		
		

Karşılık verici ve duyarlı bakımın desteklenmesi: Dünyanın 		
değişik bölgelerinden örneklerle yönlendiren ilkeler üzerinde 		
grup tartışmaları ve video gösterimi. - Dr. Jane Lucas

15:00-15:30

Kahve arası

15:30-16:00
		
		

Çocuk Gelişiminin izlenmesi: Gelişimsel İzleme ve 			
Değerlendirme Rehberi (GİDR-Çocuk Gelişimi Doç. Dr. Tuğba 		
Karaaslan, ve Gelişimsel Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Derya Gümüş Doğan

16:00-16:45
Gelişim için Çocuk Bakımı Paketinin Türkiye’de kullanılırlığı
		
Grup çalışması ve tartışma.
		
Nerelerde kullanılabilir, Kimler kullanabilirler?
		
Eğitici eğitimleri nasıl olmalı?
		
Türk kullanıcı için nasıl bir adaptasyon gerekir? Ve diğer sorular…
		Dr. Jane Lucas, Doç. Dr. Derya Gümüş Doğan, Doç. Dr. Tuğba
Karaaslan
16:45-17:00

Çalışma gruplarının sunumları

17:00-17:30

Günün özeti, yapılması gerekenler ve kapanış. Prof. Dr. Nurper Ülküer

