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Sağlık çalışanlarındaki hemşirelerin hasta 
çocuğa ebeveynlerinden daha iyi bakım vereceği 
düşüncesi ile 1960'lı yıllara kadar hasta çocuklar 
ebeveynlerinden mahrum bırakılmışlardır(1,2). 
1961-78 yıllarından sonra anneler, çocuklarının 
bakımını verme konusunda desteklenmeye 
başlanmıştır(3). Ancak sağlık politikalarının 
değiştirilmesi ve aile merkezli bakımın 
uygulamaya geçebilmesi için kanıta dayalı 
çalışmalara ihtiyaç doğmuştur(4). Robertson, 
Spitz, Bowlby, Harlow, Ainsworth tarafından 
psikoloji ve psikopatoloji alanında yapılan 
araştırmalarda annelerin çocuğun bakımındaki 
öneminin, anne yoksunluğunun iyileşmeyi 
geciktirdiğinin, çocuğun sonraki yaşamında 
kişiliğini ve ruh sağlığını etkilediğinin 

belirlenmesiyle aile merkezli bakım modelinin 
bir gereksinim olduğu ortaya konmuştur(5-10).

Toplumun temel yapı taşı olan çocuk aile kurumu 
içinde yetişir, bilinçlenir ve topluma hazırlanır. 
Çocuğun bedensel, zihinsel, fizyolojik ve 
psikolojik anlamda sağlıklı bir birey olarak 
yetişmesinde ve sağlık davranışlarının 
şekillenmesinde ailenin rolü çok büyüktür. 
İnsanın yaşamı boyunca aile ve aile üyeleri 
arasındaki ilişkiler farklı yoğunlukta kesintiye 
uğramaksızın devam etmektedir. Hastaneye 
yatan çocuklar için de aile ile iletişimin 
sürekliliği önemlidir(11). Ebeveynlerin 
hastanede çocuğun bakımına katılmalarına 
ilişkin yapılmış çalışmalarda; ebeveynlerin 
hastanede yatan çocuklarının yanında kalma, 
çocuklarının bakımında aktif rol alma, ağrılı 
işlemler sırasında çocuklarının yanında olma, 
çocuğun durumu, tanı ve tedavi testleri 
konusunda bilgilendirilme, sağlık personeli 
tarafından ailelerin endişelerinin anlaşılması, 
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Aile merkezli bakım çocuk ve aile arasındaki bağları korumak, 
ailenin çocuğun bakımına katılımını sağlamak, çocuğun hastane 
ortamında da kendini güvende hissetmesini sağlamak, hastaneye 
yatmanın çocuk ve aile üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için 
kullanılan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşım çocukların iyileşme sürecini 
hızlandırırken hastaneye yatışın hem çocuk hem de ailenin stres ve 
kaygı yaşamasını engellemektedir. Ayrıca ailelerin çocuklarının 
tedavi sürecine katılmaları çocukların üzerindeki kontrol kaybını 
önleyerek özgüvenlerini arttırmakta ve çocukların hastane ve 
taburculuk sonrası bakımını yapmalarını kolaylaştırmaktadır. 
Hemşirelerin aile merkezli bakımın uygulamaya geçirilmesinde 
sağlık politikalarının oluşumunda önemli rolleri bulunmaktadır. Bu 
derlemede çocuk hastalardaki Aile Merkezli Bakım'ın tanımını 
yapmak, çocuklar ve aileler açısından Aile Merkezli Bakım'ın 
faydalarını vurgulamak ve Aile Merkezli Bakım'ı uygulamada 
hemşirenin rollerini açıklamak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aile merkezli bakım, hemşirelik Keywords: Family-centered care, nursing

 Family-Centered Care is an approach used to preserve the bonds 
between the child and the family, provide the participation of the 
family in the care of the child, ensure that the child feels safe in the 
hospital environment, prevent the adverse effects of hospitalization 
on the child and family. While this approach speeds up the healing 
process of children, it hampers stress and anxiety formation on the 
child and family. In addition, the participation of children in the 
treatment process of their families increases their self-esteem by 
preventing the loss of control over children, making it easier for 
children to care in the hospital and after discharge. Nurses have 
important roles in implementing family centered care as 
implmenting health policies. The review aimed to define family-
centered care approach in pediatric patients, to emphasize the 
benefits of family centered care in terms of children and families, 
and to explain the role of the nurse in implementing family-centered 
care.
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ailenin güçlü yanlarını tanımak ve oluşturmak
4. Bakım ve destek yaklaşımları hakkında çocuk 
ve  a i l en in  seç imin i  des tek lemek  ve  
kolaylaştırmak
5. Hizmetlerin her bir çocuğun ve ailenin 
ihtiyaçlarına, inançlarına ve kültürel değerlerine 
göre uyarlanabilmesi için örgüt politikaları, 
prosedürleri ve uygulamaları ona göre 
düzenlemek
6. Dürüst ve tarafsız bilgileri yararlı ve 
kanıtlanmış yollarla ailelerle devamlı olarak 
paylaşmak
7. Gebelik, doğum, bebeklik, çocukluk, ergenlik 
ve genç yetişkinlik döneminde çocuk, ebeveyn ve 
vasileri için resmi veya gayri resmi destek 
sağlamak
8. Her seviyedeki ailelerle, bireysel çocuğun 
bakımında ve mesleki eğitim politikası hazırlama 
ve program geliştirmesi sürecinde işbirliğinin 
yapılmasını sağlamak ve
9. Her çocuğa ve ailesine kendi güçlerini 
keşfetme, güven inşa etme ve sağlığıyla ilgili 
seçim ve kararlar alma yetkisi vermek(23,24). 

1. Aile Merkezli Bakımın Çocuk Sağlığına 
Olumlu Yönleri
Hastanede ebeveynin varlığı ve bakıma katılımı 
çocuğun sosyal, psikolojik ve fiziksel sağlığını 
olumlu yönde etkilediği gibi ebeveynlerin 
varlığı, ayrılık anksiyetesini azaltarak çocuğun 
güven duygusunu da arttırır(25). Byers ve 
arkadaşları 114 preterm bebek ve ebeveynleriyle 
yaptıkları çalışmada, aile merkezli bakım 
uygulanan grupta yer alan preterm bebeklerin 
daha az ağladığını, stres düzeylerinin daha az 
olduğunu ve daha az oranda analjezik 
gereksinimlerinin olduğunu bulmuşlardır(26). 
Melnyk ve Feinstein'in (2001) ebeveynlerin 
hastanede çocuğun bakımına katılmasının 
taburculuk sonrası çocukta görülebilecek 
davranış değişikliğine etkisini inceledikleri 
çalışmalarında, ebeveynleri bakıma katılan 
çocuklarda hastaneden taburcu olduktan sonra 
görülen olumsuz davranış değişikliklerinin 
belirgin bir şekilde azaldığını saptamışlardır(27). 
O'Brien ve ark.'ı (2015) yaptıkları çalışmada 
yenidoğan ünitesindeki bebeklerin ailelerine 
eğitim programı hazırlamış ve aile merkezli 
bakım uygulamıştır. Bebeklerin beslenme 
hızında, kilo alımında artış olduğunu, ailelerinde 
anksiyete düzeylerinin düştüğünü tespit 
etmiştir(28). Kamerling ve arkadaşları (2008) 

sorularının cevaplanması ve servise oryante 
e d i l m e  g i b i  b e k l e n t i l e r i n i n  o l d u ğ u  
bildirilmektedir(12-17). Örneğin Russell ve ark.'ı 
(2014) yaptıkları bir çalışmada prematür 
bebekleri yoğun bakımda bulunan ailelerin 
yaşadıkları sıkıntılar sorgulanmış olup ailelerin 
bebekleriyle yeterli birlikteliği sağlayamadıkları, 
emzirmenin kesildiği, anne-babanın bebeğinden 
uzak olduğu için endişe duydukları, sağlık 
personelinden yeterli bilgi alamadıkları ve 
i l e t i ş im kurmada  güç lük  yaşad ık la r ı  
belirlenmiştir(18). Bu bağlamda, ailelerin 
gereksinimlerini karşılamak, beklentilerine en 
uygun hizmeti verebilmek, çocuk ve ailesinin 
anksiyetesini azaltarak iyileşme sürecini 
hızlandırmak amacıyla “aile merkezli bakım” 
uygulamaları geliştirilmiştir(19,20,21).

Aile merkezli bakım sağlık politikaları ile 
programları, tesis tasarımı ve hastalar, aileler, 
hekimler ve diğer sağlık uzmanları arasındaki 
günlük etkileşimi şekillendiren bir sağlık bakımı 
yaklaşımını ifade eder(22).  Başka bir ifadeyle, 
aile merkezli bakım sağlık kararlarının 
alınmasında bir ortaklık yaklaşımı olarak 
tanımlanmıştır(4). Aile merkezli bakımdaki amaç 
ise; çocuk ve aile arasındaki bağları korumak, 
ailenin çocuğun bakımına katılımını sağlamak, 
çocuğun hastane ortamında da kendini güvende 
hissetmesini sağlamak, hastaneye yatmanın 
çocuk ve aile üzerindeki olumsuz etkilerini 
önlemektir(11). Bu derlemede çocuk hastalardaki 
aile merkezli bakımın tanımını yapmak, çocuklar 
ve aileler açısından aile merkezli bakımın 
faydalarını vurgulamak ve aile merkezli bakımı 
uygulamada hemşirenin rollerini açıklamak 
amaçlanmıştır.

Aile Merkezli Bakımın Prensipleri
Pediatride aile merkezli bakım, ailenin çocuğun 
birincil güç ve destek kaynağı olduğu, çocuğun ve 
ailenin bakış açıları ile bilgilerinin klinik karar 
v e r m e d e  ö n e m l i  o l d u ğ u  a n l a y ı ş ı n a  
dayanmaktadır(22). Bu anlayış doğrultusunda 
bakım verebilmek için aşağıda sıralanan aile 
merkezli bakım prensiplerinin uygulanması 
önemlidir(23,24).

1.Her çocuk ve ailesine saygı göstermek
2. Irk, etnik, kültürel ve sosyoekonomik çeşitliliğe 
saygı duymak ve ailenin bakım deneyimi ve 
algılaması üzerindeki etkisini onurlandırmak
3. Zor ve zorlu durumlarda bile her çocuğun ve 
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Arsan ve Turgut'un (2013) yaptıkları çalışmada 
preterm bebek annelerinin evdeki bakım 
gereksinimlerinin öncelikli olarak banyo, 
beslenme ve kucağa alma-tutma gibi konularda 
olduğunu belirlemiş ve hemşirelerin aile 
merkezli yaklaşımı uygulaması ve ebeveynlere 
taburculuk öncesi preterm bebeğin evde bakımı 
ile ilgili kapsamlı eğitimler verilmesi gerektiği 
sonucuna varmışlardır(35). 

Dunst ve arkadaşlarının (2007) aile merkezli 
bakımın etkisini inceledikleri meta-analiz 
çalışmalarında, aile merkezli bakımın ailenin öz 
ye ter l i l ik  duygusunu ar t t ı ran ,  bakım 
memnuniyetini yükselten, ebeveyn-çocuk 
bağlılığını ve davranışlarını olumlu yönde 
e tk i l eyen  b i r  bak ım  mode l i  o lduğu  
belirtilmiştir(36). Cooper ve arkadaşları (2007) 
aile merkezli bakımın yenidoğan yoğun bakım 
ünitelerinde uygulanmasının yararını belirlemek 
amacıyla yaptıkları çalışmada, aile merkezli 
bakım uygulamalarının ailelerin bebek ile 
arasındaki bağlılığın ve bebek bakım 
becerilerinin geliştirilmesinde ve ailelerin 
bebeğin sağlık durumuna ilişkin yeterli bilgi 
s a h i b i  o l m a l a r ı n d a  e t k i l i  o l d u ğ u n u  
saptamışlardır(19). Erdeve ve ark.'ı (2008) 
yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 
bebeklerinin bakımını yapan annelerin 
yapmayan annelere göre bebeklerinin tekrar 
hastaneye yatma oranlarının iki kat daha az 
olduğunu belirlemiştir(37).  

Yapılan çalışmalar incelendiğinde aile merkezli 
bakımın ailenin bakım verme becerilerini ve 
memnuniyetini yükselten, öz yeterlilik 
duygusunu arttıran, ailelerin çocuklarının sağlık 
durumuna ilişkin yeterli bilgiye sahip olarak 
stresini azaltan çocukların iyileşme sürecini 
arttıran bir bakım modeli olduğu söylenebilir(32-
37).

Aile Merkezli Bakımda Hemşirenin Rolü 
Aile ile çocuk arasındaki sevgiye dayalı güçlü ve 
destekleyici ilişki çocuk için en önemli destek 
kaynağıdır. Bu nedenle ailenin çocuğun 
bakımının her aşamasına dahil edilmesi 
gereklidir. Döllenmeden itibaren çocuk, sürekli 
olarak ailenin inançları, değerleri, gelenekleri, 
tutum ve uygulamalarıyla yetişir (38). Aile 
üyelerinden birisinin ya da birkaçının yaşadığı 
herhangi bir fonksiyon bozukluğu bir bütün 

anestezi sonrası yoğun bakım ünitelerinde 
sunulan aile merkezli bakımın çocuğun rahatının 
sağlanmasında, analjezik gereksinimi ve 
iyileşme süresinin azalmasında olumlu yararları 
olduğunu bildirmişlerdir(29).  

Bu çalışmalar doğrultusunda aile merkezli bakım 
uygulamalarının çocukların anksiyete düzeyini 
azalttığı, hastanede yatış sürecine uyum 
sağlamalarını desteklediği, çocuğun daha az ağrı 
yaşamasına yardımcı olduğu, daha hızlı bir 
iyileşme dönemi ve taburculuk süresi sağladığı 
görülmektedir(25-29).

2. Aile Merkezli Bakımın Aile Açısından 
Olumlu Yönleri 
Çocukların hastalanması ve hastanede yatması 
aile süreçlerini bozan bir durumdur. Aile 
üyelerinin çocuğun iyileşmesine ilişkin 
endişeleri, hastane ortamının yabancı olması, 
tanımadıkları korkutucu araçlarla karşılaşmaları, 
çocuğun bakımında hemşireye göre kendilerini 
daha önemsiz hissetmeleri, çocuğun hastalığı 
nedeniyle suçluluk duymaları, evdeki diğer aile 
üyeleri için endişe yaşamları, çocuğun hastanede 
olmaya bağlı yaşadıkları ekonomik sıkıntılar gibi 
nedenler aile üyelerini stres, anksiyete ve 
depresyon yaşamalarına neden olabilir(30,31). 

Bu konuda yapılan çalışmalar incelendiğinde 
Davidson ve ark.'ı (2017) aile merkezli bakımın 
hasta ve hasta yakınlarının anksiyetelerini 
düşürdüğünü, hastaların iyileşme sürecini 
hızlandırdığını belirlemiştir(32).Schepp (1991) 
hastanede çocuğunun yanında kalan annelerle 
yaptığı çalışmada annelere çocuğun bakımı ve 
tedavisi hakkında bilgi vermenin, çocuğunun 
tedavi sürecinde karar vermesinin ve 
çocuklarının bakımına katılmalarının annelerin 
anksiyetelerini azalttığını belirlemiştir(33). 

Aile merkezli bakım uygulamaları ebeveyn ve 
sağlık personeli arasında etkin bir iletişim 
olmasını gerektirir. Aileler ve sağlık personeli 
arasındaki iletişim arttıkça karşılıklı güven 
duygusu gelişir. Aynı zamanda, aile merkezli 
bakım uygulamasıyla ailelerin çocuklarının 
bakımındaki kontrol kaybı duygusunu tekrar 
kazanmaları sağlanmış olur(25). Evans(1994) 
çalışmasında ebeveynlerin bakıma katılmasının 
sadece çocuklar için değil ebeveynler içinde 
faydalı olduğunu belirlemiştir(34).
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tutumları ve sağlık uygulamaları doğumdan 
itibaren çocuğu etkiler. Bu nedenle, hemşire 
bakım vereceği çocuğu ve aileyi bütüncül olarak 
değerlendirmeli; ailenin güçlü ve zayıf 
yönlerinin farkında olmalı ve kullandığı baş etme 
yöntemlerini değerlendirmeli ve aileyi çok iyi 
tanımalıdır(11).

Aile merkezli bakımı uygularken hemşire 
a t ravmat ik  bakım uygulamalar ın ı  da  
kullanmalıdır. Atravmatik bakım, sağlık 
görevlileri tarafından terapötik kurallar 
dah i l inde ,  çocuk la r ın  has ta l ık la r ın ın  
iyileştirilmesi, yaşamlarının sürdürülmesinde 
hem çocuklar hem de aileleri üzerinde oluşan 
fiziksel ve psikolojik baskıyı en aza indirmek 
amacı ile bakım verilmesidir. Atravmatik bakımı 
uygulamada ; ağrıyı azaltmaya yönelik masaj 
uygulaması, oyun yöntemiyle çocuğun iç 
dünyasını ifade etmesinin sağlanması gibi bazı 
teknikler kullanılır. Böylece aile ve çocuğun 
hastaneye yatışına bağlı yaşayabileceği sıkıntılar 
azaltılabilir(38,39).

Aile merkezli bakımın uygulanabilmesi için 
sağlık ve hastane politikalarında düzenlemeler 
yapılması da gereklidir. Bu nedenle çocuk sağlığı 
hemşireleri, hastanede ebeveynlerin çocuklarıyla 
beraber kalabilmeleri yönünde sağlık ve hastane 
politikalarının oluşturulmasında aktif rol 
almalıdır(11).

İki farklı çalışmada (Boztepe ve Çavuşoğlu 2009; 
Kuzlu, Kalıncı ve Topan 2011) aile merkezli 
bakımı uygulanmasına yönelik yaptıkları 
çalışmalarda çoğunlukla hemşirelerin iş yükü 
nedeniyle çocuğun bakımını ailelere bıraktığını 
belirlemişlerdir(40,41). Oysa aile merkezli 
bakımın temel amacı, çocuğun tüm bakım 
yükünü anneye bırakmak değil, hastanede anne-
çocuk ilişkisini sürdürmek, çocuğun fiziksel ve 
emosyonel olarak rahatlığını sağlamaktır(42). 
Dur ve ark.'nın (2017) çalışmasında ise 
hemşirelere ebeveynlerin çocuk bakımına 
katılımına ilişkin tutum ve davranışlarını 
belirlemek üzere çeşitli ifadeler yöneltilmiştir. 
Genel anlamda hemşireler çocuk ve aileyi bir 
bütün olarak gördükleri sonucuna ulaşmış olsalar 
da ebeveynin çocuğun yanında olmasının sorun 
oluşturabileceği durumların/zamanların 
olabileceğini düşündüklerini ifade ettikleri de 
belirlenmiştir(43). Feeg ve ark.'nın (2016) 

olarak ailenin tamamını olumsuz yönde 
etkileyecektir. Çocuk hemşiresi ailenin bu 
durumunu dikkate almaksızın yalnızca sorunu 
olan bireyi ele alırsa bütüncül bir değerlendirme 
yapmamış olur(38). Bu nedenle aile merkezli 
bakım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi 
için ebeveynlerin hastanede çocuğun bakımına 
katılmaları yönünde desteklenmesi önemlidir. 
Ayrıca hemşire ebeveynleri bakım uygulamaya 
hazırlarken onların bakıma katılmaya hazır olup 
olmadığını değerlendirmelidir. Bu süreçte 
hemşire eğitim ve danışmanlık rollerini 
kullanarak ebeveynlere karşı yol gösterici ve 
destekleyici bir tutum içinde olmalıdır(25). 

Çocuk sağlığı hemşiresi, ebeveynlere yönelik 
savunucu rolü doğrultusunda; ebeveynlerin 
çocuğun bakımına katılmasını desteklemeli, 
çocuğa uygulanan tanı ve tedavi yöntemlerinin 
karmaşıklığını göz önünde bulundurarak daha 
yalın bir dil kullanmayı tercih etmeli, soru 
sormalarına fırsat vermeli, aileyi bilgilendirirken 
çocuğun sağlık durumu ve prognozu hakkında 
aileye dürüst bir şekilde açıklama yapmalıdır. 
Çocuk sağlığı hemşiresi, annelerin hastanede 
çocuğun tüm fiziksel bakımını üstlenmelerinin 
kendi gereksinimlerini karşılayamamalarına yol 
açabileceğini de göz önünde bulundurarak, 
bakım planını yaparken annenin kendi 
gereksinimlerini de karşılayacak şekilde 
düzenlemelidir(22). 

Aile merkezli bakımın temelini iyi bir aile 
öyküsü almak oluşturur. Çocuk ile görüşme 
yapılırken çocuğun yaşı, ailenin özellikleri ve 
durumu göz önüne alınarak en uygun zamanda 
iletişim kurulmalıdır(11). Örneğin 3-6 yaş 
dönemi çocuğa kastrasyon korkusu yaşayacağı 
göz önünde bulundurularak yaklaşılmalı, kesme, 
kanama gibi kelimeler çocuğun yanında 
kullanılmamalıdır(31,39). Ebeveynlerin 
bilgilendirilmesinde, çocuğun bakımına ve 
verilen kararlara katılma sürecinde iletişim 
önemli rol oynar. Sağlık personeli ve ebeveyn 
arasındaki açık iletişim, onların endişelerini, 
güçlüklerini, gereksinimlerini anlayabilmek için 
son derece önemlidir. Ebeveynler ve sağlık 
personeli endişelerini ifade edebilmek ve 
fikirlerini paylaşabilmek için karşılıklı saygıya 
dayalı etkin bir iletişim kurmalıdırlar(25). 

Ailenin sağlığa ilişkin inançları, değerleri ve 

Çocuk Hastalarda Aile Merkezli Bakım ve Hemşirelik

29



10. Tüzün O., Sayar K. Bağlanma kuramı ve psikopatoloji. 
Düşünen Adam; 2006;9(1):24-39.
11. Aykanat B., Gözen D. Çocuk sağlığı hemşireliğinde aile 
merkezli bakım yaklaşımı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri Dergisi /Gümüşhane University Journal of Health 
Sciences: 2014;3(1): 683-695.
12. Corlett J, Twycross A. Negotiation of parental roles 
within family-centered care: a review of the research. 
Journal of Clinical Nursing. 2006;15(1): 1308-1316.
13. Holm K.E, Patterson J.M, Gurney J.G. Parental 
involvement and family centered care in the diagnostic and 
treatment phases of childhood cancer: results from a 
qualitative study. J Pediatr Oncol Nurs 2003; 20(6): 301-
313. 
14. Latta L.C, Dick R, Parry C, Tamura G.S. Parental 
responses to involvement in rounds on a pediatric unit a 
teaching hospital: A qalitative study. Acad Med. 2008; 
83(3): 292-297.
15. Isoardi J, Slabbert N, Treston G. Wtnessing invasive 
paediatric procedures, including resuscitation in the 
emergency department: A parental perspective. Emerg Med 
Australas. 2005; 17(1): 244-248. 
16. Egemen A, İkizoğlu T, Karapınar B, Coşar H, Karapınar 
D. Parental presence during invasive procedures and 
resuscitation: Attitudes of health care professionals in 
Turkey. Pediatr Emerg Care 2006; 22(1): 230-234.
17. Ward K. Perceived Needs of parents of critically ill 
infants in a neonatal intensive care unit. Pediatric Nursing 
Journal. 2001; 27(3): 281-285.
18.  Russell G., Sawyer A., Rabe H., Abbott J., Gyte G., Duley 
L., Ayer S. Parents' views on care of their very prematüre 
babies in neonatal intensive care unit: a qualitative study. 
BMC Pediatrics. 2014; 14:230-240.
19. Cooper L, Gooding J, Gallagher J, Sternesky L, Ledsky 
R, Berns S. Impact of a family-centered care initiative on 
nicu care, staff and families. Journal of Perinatology. 2007; 
27(1): 32-37.
20. Ocakçı A.F (ed.), Ocakçı A.F. Aile Merkezli Hemşirelik 
Bakımı: Çocuğun aile merkezli bakımı. 1. Baskı. Dökel 
Matbaası, Zonguldak-2006. ss: 8-27.
21. Ahhmann E. new guidance materials promote family 
centered change in health care institutions. Pediatric 
Nursing Journal 2001; 27(2): 173-175).
22. American Academy of Pediatrics Committee on Hospital 
Care. Family-centered care and the pediatrician's role. 
Pediatrics. 2003;112(3):691-696.
23. Gooding JS., Cooper LG., Blaine AI., Franck LS., Howse 
JL., Berns SD. Family support and family-centered care in 
the neonatal intensive care unit: origins, advances, impact. 
Seminars in Perinatology.2011;35(1):20-28.
24. Harrison T. Family centered pediatric nursing care: state 
of the science. J Pediatr Nurs. 2010; 25(5): 335–343.
25. Boztepe H. Pediatri hemşireliğinde aile merkezli bakım. 
Turkiye Klinikleri. J Nurs Sci 2009;1(2):88-93
26. Byers J.F, Lowman L.B, Francis J, et al. A quasi 
experimental on individualized, developmentally supportive 
family-centered care. JOGN. 2006; 35: 105-115.
27. Melnyk M., Feinstein F. Mediating functions of maternal 
anxiety and participatio in care on young children's 
posthospital adjusment. Research in Nursing & Health 
2001; 24: 18-26
28. O'Brien K., Bracht M., Robson K., Ye XY., Mirea L., Cruz 
M., Ng E.,  Monterrosa L. Evaluation of the family 
ıntegrated care model of neonatal intensive care: a cluster 

Amerika, Avusturalya ve Türkiye'de çocuk ile 
çalışan sağlık ekibi üyeleri ile yaptıkları 
çalışmada aile merkezli  bakımın çok 
benimsenmediğini ve Amerika'daki sağlık 
çalışanlarının yaklaşımlarının Türkiye ve 
Avusturalya'dakilere göre aile merkezli bakıma 
daha olumlu baktıkları belirlenmiştir(44). 

Sonuç olarak, Aile merkezli bakım, pediatride 
"en iyi uygulama" olarak tanımlanırken pediatrik 
ortamda uygulanmasının düşük olduğu 
çalışmalarla kanıtlanmıştır(40,41,42,44). Ancak, 
Makworo ve ark.'nın (2016) ve Dur ve ark.'nın 
(2007) çocuk hemşireleriyle yaptıkları çalışmada 
hemşirelerin aile merkezli bakımı uygulamaya 
geçirmede istekli oldukları belirlenmiştir(43,45). 
Ancak politikaların yetersizliği, hastanelerin 
e lver işs iz  o luşu ,  has ta  popülasyonu,  
ebeveynlerin bilgisizliği ve hemşirelerin aileleri 
bakıma katarken hastaların sorumlulukları 
nedeniyle endişe yaşamaları gibi sorunlar 
hemşirelerin aile merkezli bakımı uygulamaya 
g e ç i r m e s i n e  e n g e l  o l u ş t u r m a k t a d ı r  
(11,20,22,25,45). Bu nedenle hemşirelerin diğer 
sağlık çalışanlarıyla birlikte iş birliği yaparak aile 
merkezli bakımı uygulama konusunda gerekli, 
çalışmalara aktif olarak katılmaları ve aile 
merkezl i  bakım i lkeler ini  hemşirel ik  
uygulamalarına yansıtmaları büyük önem 
taşımaktadır. 
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