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Özel 

Danışma gurubu 

Serebral palsi (CP) 

Serebral palsi (CP) 
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Özel danışma grubu 

 

Özel Danışma grubu, özel eğitime yönelik altı 
organizasyondan oluşan,  ileriye yönelik  ve sürdürülebilir 
yüksek kalitede çalışmalar sunan bir ortaklıktır. Burada asıl 
amaç, şu sorunun içeriğinde yer almaktadır: “Öğrencinin 
kendisi ve çevresi için ne yapa bilirim?”  

 

Broşür hakkında 

 

Broşürde yer alan bilgiler, değişik kaynaklardan alınmış olup, 
özel bir hastalıkla ilişkilendirilmiştir. 

 

 

 

 

 

Broşürdeki fotoğraflar sadece açıklama amacı ile kullanılmış 
olup, fotoğraflardaki çocukların, üzerinde çalışılan konu ile 
hiç bir alakası yoktur. 

 

© Kennisgroep Speciaal / BOSK, 2016 Hollanda Kasım 
     Türkçe çeviri: Ibrahim Gövcecik 
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Danışma gurubu Özel oluşan: 

www.kennisgroepspeciaal.nl 
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Broşür 

Serebral Palsi (CP) 

 

Profesyonel Eğitimciler için broşür 
 

Sayın meslektaş, 

Sınıfınızda veya okulunuzda bir Serebral Palsili (CP) 
öğrenciniz olduğundan emin olmalısınız. Biz, bu broşürle 
size CPnin İlk ve orta dereceli okullarda okuyan öğrenciler 
için ne anlama geldiğini anlatmaya çalışacağız. 

 

Bu broşürü okuduktan sonra halen anlaşılmayan bir konu 
varsa, www.kennisgroepspeciaal.nl adresine 
başvurabilirsiniz, veya bu broşürü gurupla ilişkiye 
geçebilirsiniz. 

 

http://www.kennisgroepspeciaal.nl
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Şu slogan herşeyin üstündedir: 

Olağan olman gerekse olağan ol , 

Özel olman gerekse özel ol! 
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Daha fazla bilgi: 

web siteleri 
 www.diliguide.nlidocument/2464/spastische-cerebrale-

parese-bij-kinderen 

 www.cp-research.nl/cp_inbox/toelichting 

 www.netchild.n1 

 www.perrin.n1 

 www.fysionet-evidencebased.nl 

 www.bosk.nl 

 www.bartimeus.nl 

yayınlar 
[….] 

görüntüler 
[…] 
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Ben bacak atelimle ve özel ayakkabılarımla 
hızlı yürüye biliyorum. Ama beden eğitimi dersinde 
hızlı koşup diğer çocukları yakalayamıyordum.  
Beden eğitimi öğretmenim bana yumuşak bir boru 
verdi, ve diğer çocukları da dar çizgilerden 
koşturunca onlara kolaylıkla dokunabiliyorum.
(elbette cok hızlı ve dikkatli olmalıyım). 

Maartje 

Öğrencilerin kendi 
ağızlarından... 

Geçen hafta koluma botoks yapıldı. Çok 
heyecanlıydım ama çok da birşey 
hissetmedim. Şimdi hemen her hafta 

terapiye gidiyorum ve bir çok çalışmalar 
yapıyorum. Elbette biraz sıkıcı ama çok da 
eğlenceli oyunlar oynuyorum. Bu çalışmalar 
benim ellerimi daha iyi kullanabilmem için 
bir fitnese benziyor. 

Ben şimdi ortaokuldayım. İlkokulda iken, iyi 
yazabilmem için göbek mesafemi 
ayarlamama yardımcı olan özel bir masam vardı. 
Şükür şimdi dik oturarak kendi laptopumda 
yazabiliyorum. Ayrıca sağ gözüm iyi görmediği 
için sınıfta her zaman sağ sıraya oturuyorum. 
Böylece kafamı her yana ekstra döndürmeden, 
her tarafı rahatlıkla görebiliyorum. 

Erik 

Devon 
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Serebral Palse (CP) nedir? 
CP, doğum sonrası, ilk gelişim çağında (1. Yaşa kadar) 
herhangi bir etkiden sonra beyinde meydana gelen bir 
tahrişten sonra kalıcı algılama veya hareket etme 
zorluğudur. Beyinde oluşan bu tahrişin değişik nedenleri 
(örneğin, bir enfeksiyonel hastalık, beyin kanaması, doğum 
esnasındaki tahribatlar) vardır. Bu tür tahribatları her zaman 
tesbit edemeyiz. Beyindeki bu tahribatlar, zaman içinde 
ortaya çıkar, biz buna (NAH) Tesbit Edilmemiş Beyin 
Hasarları diyoruz. Bu konuda ayrıca broşürümüz vardır.  

CP de, başlangıçta motorik problemlerin yanısıra hastalığa, 
duyusal algılama, bilişim, iletişim ve davranış bozuklukları 
da eşlik eder. 

Beyinde oluşan hasar bir gelişim göstermez. Ancak yaşamın 
diğer safhalarında yeni problemler olarak günlük yaşamı 
doğrudan etkiler. Geçmişte bu duruma biz, ‘spastifik’ veya 
‘kısmi felç’ diyorduk. 2007 yılında ulusal rehber, CP olarak 
terminolojiye ekledi. Bütünsel kas arızasını işaret eden  
‘plegie’ yerine ‘parese’ kavramını kullanmaya başladık. 

Hastalık (beyinden), merkezi sinir sistemini uyarma ve 
yönlendirme sorunlarından doğan, kas zayıflığı, kaslara olan 
baskının beyinle koordinasyon sorunundan doğan, kas 
basıncının yükseklik ve alçaklık değişkenliği ile alakalıdır. 

CP, Batı Avrupa’da, binde 2 veya 2,5 bebekte görülmektedir. 
(%0,25) 
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Belirtiler 
Hastalıkta kesin teşhis değişkenlik gösterse de kol ve 
bacakların pozisyonu (durumu) teşhiste önem taşır.  

 Çift taraflı CP: vücudun iki yanında, kol ve bacakların 
durumu  

 Tek taraflı CP: bedenin tek tarafındaki (sağ veya sol) 
kol ve bacaklarla ilgili engeller 

Bu organlarla alakalı motorik sorunlar en çok görülenlerdir.  
Bu sorunlar, öğrencinin, genel ve potansiyel gelişimini, 
geleceğe yönelik beklentilerini doğrudan etkiler.  

Beyindeki hasarın görüle bilen değişik ölçeklerdeki belirtileri 
şunlardır: 

 Bilişsel fonksiyon bozuklukları. CP,  bir öğrencide, 
bilişsel engellemeler, öğrenme zorlukları, dyscalculi, 
dysleksi ve görsel tanımlama zorlukları olarak ortaya 
çıkar. Bir nöropsikolojik incelemeden sonra performal 
zeka seviyesinin, sözel zeka seviyesinden daha aşağıda 
olduğu görülebilir. Bu iletişim ve konuşma sorunlarının 
aynı anda tesbit edilmesini olanaklı kılmaz. Böyle bir 
durumda dysfaktik bir tanı, beyin hasarından bağımsız 
olarak ortaya çıka bilirler. (Konuşma dili gelişim 
bozukluğu) 

 Gelişme ve beslenme bozuklukları. Bedensel gelişim, 
sadece boy ölçüsü, ve kol ve bacak boylarındaki 
düzensizlik olarak görülmez. Gelişim bozukluğu, aynı 
zamanda beslenme bozukluğu olarak da ortaya çıkar. 
Örneğin yutkunma sorunları gibi. 
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 Kendi kendine yeterlilik alanındaki sorunların yanında, 
örneğin tuvalete gitmek gibi bir durum, çocuğun kolayca 
erişebileceği şekilde olmalı ve çocuğun durumuna 
uyarlanmış olması gerekir. Bu durumdan dogan bir 
özgüven yeretsizliğinde bir yardımcı öğretmene gerek 
duyulur. 
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uzaklaşma ve bazı derslerin kaçırılması gibi durumlar 
ortaya çıkabilir. 

 Öğrencinin gurup içindeki huzuru, başkaları ile olan 
ilişkileri duruma göre değişebilir. Örneğin, öğle arası 
okulda kalma, tuvalete gitmede, kendi kendini idarede, 
spor günlerinde ve dışarı gezmelerinde gibi.. 

Rehberlerlik için ipuçları 
 ilk etapta görülebilen motorik belirtiler beklenmeyen 

farklı belirtileri de uyandırabilir. 

 Tüm alanlarda öğrencinin kapasitesinin görünen resmi, 
onun hakkında hangi seviyede daha iyi karar vermede 
önemlidir. Bu nedenle öğrencinin güçlü tarafını 
kullanarak onun özgüvenini güçle ndirecek çözüm 
aranmalı. 

 Görülmeyen, vizyonel, uzamsal, görsel belirtilere karşı 
dikkatli olmalı, yapılan müdahalelerin ona yardım edip 
etmediğini dikkate almalı bunu öğrenciye sorup 
öğrenmeli. 

 Tedavi ve müdahale etmek, problemleri tesbit edip bilgi 
işlem dosyasını oluşturmak  hemen hemen tüm CP’li 
öğrencilerde uzun zaman gerektirir. 

 Öğrenciye, kendi çevresinden bir başka CP’li çocuğun 
deneyimlerini seminer olarak göstermek, öğrencinin 
huzuru için iyi bir seçenektir. Elbette sınıfiçi huzur için 
kreatif çözümlere (yardımcı materyallerle 
örneklemelere) derinlemesine bakmak gereklidir. 
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 Epilepsi CP li öğrencilerin, %20 -%40 oranında çeşitli 
seviyelerde epilepsi olduğu görülmüştür. CP den dolayı 
epilepsi olanların %50’si ilaçlı tedaviye cevap verip 
olumlu sonuç alınmıştır. Bu konuda da ayrı bir 
broşürümüz mevcuttur. 

 Serebral görme bozuklukları, bu beyinin görme ile ilgili 
alanlarındaki dengesizlik olarak ortaya çıkan bir 
durumdur. Yüzde 50 CP li öğrencilerde şaşı bakma 
strabismus söz konusudur.  Görme bozuklukları, tek 
taraflı olabildiği gibi, bedenin her iki yanının da 
etkilenmesiyle iki gözde de hemianopsi olabilir. Bu tür 
görme bozuklukları da, görerek tanımlama ve ona göre 
hareket etmek için inisİyatif kullanma zayıflıklarına yol 
açar. Görme kusurları da zaten genel olarak gelişimi 
engeller. 

 Serebral işitme kusurları. Beyindeki işitme ile ilgili 
alanların hasarından meydana gelir. Bu hasar işitmeyi, 
dolayısıyla da dil (lisan) gelişimini doğrudan etkiler. 

 Duygusal ve davranış kusurları. Bu kusurlar, CP’li bir 
öğrencide ikincil değil, sık sık görülebilen bir kusurdur. 
Beyin hasarı birçok kusurların oluşmasına temel 
oluşturur. Bu da, zeka gelişimi,  davranış 
bozukluklarıyla birlikte bir kombinasyon oluşturur. 
Duygusal bozukluk, ADHD, otistik spektrum kusurları 
olarak sıkça görülenlerdir? Küçük çocuklarda bu, 
dürtüsellik ve ADHD olarak ortaya çıkar. Ergenlik 
çağındaki çocuklarda ise duygusallık, depresyon, 
bağımlılık ve negatif güvensizlik olarak görülür. Bu tür 
mizaç ve ruhsal sorunlar, beyindeki lokal zedelenmenin 
büyüklüğüne göre derecelendirilir. 



8 

 

Rehabilitasyon ve eğitim 
Adı geçen kusurların rehabilitesi ve eğitiminde, çocuğun 
velisi, bakıcısı ve tedavi edeni ile aralarındaki sözleşmeler ve 
kararların ölçü birlikteliği çok önemlidir. Çocuktan gelecekte 
ne tür fonksiyonlar beklene bileceğini, bunun için ne tür 
olanakların mevcut olduğu ve ne tür kısıtlamaların gerektiği 
(çocuğun gelişim profilini de göz önüne alarak) iyi 
kararlaştırılmalı. 

Uzmanlar, CP’li öğrencilerin kaba ve ağır motorik kusurları 
GMFCS (Gross Motor Function Classification System) 
derecelendirirlerken  beş sınıfa ayırmışlardır.1. sınıf, ayakta 
durma, yürüme, koşma kusurları gibi en az aksaklıklar yer 
alır. 5. sınıfta ise yardımcı araçlarla bile öne çıkan engelleri 
aşamayacak derecede olan kusurlar yer almaktadır.  

CP’li öğrencilerin,  günlük aktivitelerini ve el becerilerini 
sınıflandıran MACS (Manuel Ability Classification System) 
sistemi kullanılır. Bu çocuğa ev, okul ve sosyal çevrede ne tür  
ve hangi düzeyde en iyi geleneksel uygulama vardır? 
Sorusuna cevap bulur. 

CFCS (Communication Function Classification System) ise, 
öğrencinin evde, okulda ve yakın çevresindeki iletişim 
düzeyini ölçer. Bu sistem sınıflandırmayı yaparken, jest ve 
mimikleri ve bazı resimleri iletişim ve tesbit aracı olarak 
kullanır. Bunların yanı sıra video görüntülerini de yürüme ve 
kas gücü ölçümünde kullanır. 
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Tedavi planı taraflara açıklıkla izah edilmeli. Yaşamın her 
safhasında ayrı sorunlar ve bu sorunlara paralel olarak ilgili 
yardımcı soruları ortaya çıkabilir. Müdahale sırasında, 
ameliyat, alçılama, bacakları ve kolları gerdirme veya botoks 
enjekte etme gibi spesifik müdahalelere de  gerek 
duyulabilir. Botoks motorik becerilerin kazanımında belli bir 
süre (8-12 haftalık) gergin kasların gevşemesine ve diğer 
kasların kullanımında yarar sağlar. 
Bu müdahaleler genellikle yoğun bir çalışma süresi 
gerektirir. Bu da çocuğun okuldan ve derslerinden 
uzaklaşmasına yol açabilir. Bu nedenle, tedavi planı ve 
kullanılacak yardımcı materyallerin okula açık bir şekilde 
bildirilmelidir. 

Okul becerileri için etkiler 
CP’li öğrenciler, ortaya çıkan görüntünün karmaşıklığına 
bağlı olarak çok değişik eğitim tiplerinden gelirler. Buna 
bağlı olarak okul becerileri de değişkenlik ve bireysellik 
arzeder. 

Bu beceriler, çocuğun okul kariyeri boyunca eğitim 
ihtiyaçları çocuğun velisi ve bakıcısı için çok önemlidir. Şu 
noktalara dikkat etmek gerekli: 

 Becerilere etki eden kalıcı etkenlerin düzeltilmesi 
çalışmaları sırasında gerektiğinde okul mobilyaları, 
sınıftaki pozisyon, alternatif yazı dersleri, ders araç ve 
gereçleri ve jimnastik derslerindeki metodlarda 
gerektiğinde düzenleme yapılır. 

 Terapistlerin düzenli kontrolları sırasında okuldan 


