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ÖNSÖZ

‘Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri ” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve Uzaktan Eğitim
Fakültesi Yaşlı Bakımı Ön lisans öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu derste, yaşlı bireylerin evde
bakımına yönelik hizmetler, bu hizmetlerin yasal dayanağı, evde bakım uygulamaları, bu uygulamalar
sırasında dikkate alınması gereken ilkeler ve ailenin bilgilendirilmesi ele alınacaktır. Çalışmada, evde
yaşlı bakımı ile ilgili temel kavramlar, evde yaşlı bakımı hizmetlerinin tarihsel gelişimi, hukuki
dayanağı, evde yaşlı bakımı sunacak meslek elemanlarının görev, yetki ve sorumlukları, yaşlı bireyin
değerlendirilmesi, uygulamalar, kronik sağlık sorunları, evde bakımda enfeksiyon kontrolü,
rehabilitasyon ve yaşam kalitesi, evde yaşlı sağlığının korunması ve geliştirilmesi, aile eğitimi,
palyatif bakım, ihmal, istismar, etik ve yasal sorunlar konularına yer verilmiştir.
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YAZAR NOTU
Sevgili Öğrenciler,
Dünya’da ve Türkiye’de ortalama yaşam süresinin uzaması ile yaşlı nüfus artmaktadır. Bir
toplumda çocuk ve genç nüfus azalıp erişkin ve yaşlı nüfus artıyorsa bu toplum yaşlanıyor
demektir. Gelecek yıllarda daha çok insanın yaşlılar grubuna katılması, çeşitli hizmetlerin yeniden
düzenlenmesi gereğini ortaya çıkarmaktadır. Yaşlanan toplumların farklılaşan sağlık ve sosyal
gereksinimlerinin karşılanması ve sorunların çözümleri için yapılan çalışmalar giderek önem
kazanmaktadır. Bu çerçevede, değer verilen birey olarak, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayarak
yaşlıya ve ailesine destek vermek, işlevsel durumunu arttırmak, olabildiğince gücünü muhafaza
etmesine, bağımsız yaşamasına yardımcı olmak ve tam iyilik halini sağlamaya çalışmak amacı ile
evde yaşlı bakım hizmetleri de önem kazanmaya başlamıştır. Evde bakım, sağlığın sürdürülmesi,
geliştirilmesi, hastalık ve yetersizliklerin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla yaşlı
bireylere ve ailelerine, kendi yerleşim yerlerinde sağlık ve sosyal hizmetlerin bütünleştirilerek
profesyonel bir ekiple birlikte sunulmasıdır.
Bu çalışmada, tüm dünyadaki yaşlı nüfus artışı ile birlikte, yaşlılık dönemine ait tıbbi, psikolojik,
sosyal, ekonomik, hukuki ve ailesel boyutları ile çok geniş perspektifte ele alınması gereken
değişiklikler ve sorunların çözümünde ön plana çıkan evde yaşlı bakım hizmetleri konularına yer
verilmiştir.
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1. BÖLÜM
EVDE YAŞLI BAKIMI İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Nüfus yaşlanması ve demografik dönüşüm
1.2. Farklı boyutları ile yaşlanma ve yaşlılık ile ilgili tanımlar
1.3. Evde yaşlı bakımının kapsamı

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Dünya nüfusunun yaşlanmasını etkileyen göstergeler nelerdir?

2.

Türkiye yaşlanma açısından nasıl bir toplumdur?

3.

Türkiye Ulusal Eylem Planı 2015-2020’de yaşlılara yönelik belirlenen hedef ve
stratejiler nelerdir?

4.

Yaşlılık Döneminde bağımsızlık ve otonominin önemi nedir?

5.

Evde yaşlı bakımını ön plana çıkaran etmenler nelerdir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Evde Yaşlı Bakımında Temel Demografik
dönüşüm Kazanım
okuyarak
ve
Kavramlar
sürecinde
toplumsal araştırarak geliştirilecektir.
yaşlanma ölçütlerini açıklar
Toplumsal
yaşlanma Kazanım
okuyarak
ve
olgusunun etkilerini sıralar.
araştırarak geliştirilecektir.
Yaşlanma kavramını farklı Kazanım
okuyarak
ve
boyutları ile tanımlar.
araştırarak geliştirilecektir.
Yaşlılık
dönemiminde Kazanım
okuyarak
ve
bağımısızlık ve otonominin araştırarak geliştirilecektir.
önemini açıklar.
Evde
yaşlı
bakımının Kazanım
okuyarak
ve
kapsamını açıklar.
araştırarak geliştirilecektir.

4

Anahtar Kavramlar
Demografik Dönüşüm, Yaşlanma,Yaşlılık, Sağlıklı Yaşlanma, Yerinde Yaşlanma, Evde Yaşlı
Bakımı, Evde Sağlık Hizmetleri

5

Giriş
Günümüzde dünya nüfusunun yaşlanması tüm ülkeler için bilimsel, toplumsal,
ekonomik ve politik alanlarda küresel bir tartışma konusu olmuştur. Yaşlı nüfusun artışı ile
toplumsal yapıda meydana gelen değişim, yaşlılık ve yaşlı kişilere yönelik sunulan sağlık
hizmetleri ve sosyal hizmetlerde değişikliğe gitme ve yeni yaklaşımlara yönelme gereksinimini
ortaya çıkarmaktadır.
Yaşlı bireylere yönelik hizmetler yaşlı bireylerin kendisi için olduğu kadar yaşlı bireyin
ailesi, yakınları ve daha genel anlamda toplumun tamamı için oldukça önemlidir. Yaşlanan
nüfusun, değişen toplum içinde farklılaşan gereksinimlerini ve sorunlarını anlamak; yaşlılığın
sağlık, sosyal ve ekonomik sonuçlarına çözüm üretmek için mevcut verilerden yola çıkarak
geleceğe dönük hizmetlerin planlanması gerekmektedir. Bu bölümde, günümüzde evde yaşlı
bakımı hizmetlerini ön plana çıkaran demografik dönüşüm, yaşlanma ve yaşlılık, yerinde
yaşlanma ve evde yaşlı bakımı kavramları ele alınmıştır.
1.1. Demografik Dönüşüm
Sağlık teknolojilerinin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve sağlık
hizmetlerine erişimin sağlanması ile doğumda beklenen ortalama yaşam süresinin artmış, ölüm
oranlarının belirgin bir şekilde azalmış ve bunların yanı sıra doğurganlık oranlarındaki düşüş
dünya nüfusunun yaşlanmasını beraberinde getirmiştir. Küresel olarak 60 yaş ve üstü nüfusun
diğer yaş gruplarından daha hızlı büyüdüğü bildirilmektedir. Mevcut veriler, yaşlanan nüfusun,
tarihsel süreç içinde daha önce görülmemiş düzeyde yükseldiğini göstermektedir. 2017 yılında,
60 yaş ve üzerinde, dünya nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturan tahmini 962 milyon insan
bulunduğu belirtilmektedir. 2025 yılında 1,2 milyar kişinin 60 yaş ve üzerinde olacağı, 2050
yılında bu rakamın 2 milyara ulaşacağı öngörülmektedir (United Nations, 2017; T.C. Kalkınma
Bakanlığı, 2014; Yüceşahin, 2011).
Nüfusun yaşlanıp yaşlanmadığı konusunda bilgi veren göstergelerden biri “Doğuşta
Beklenen Yaşam Süresi” ve bu gösterge belirli bir yılda doğan kişinin, yaşamı boyunca yaşına
özel ölümlülük hızlarına maruz kaldığı varsayımıyla, ortalama kaç yıl yaşama şansına sahip
olduğu konusunda bilgi vermektedir. Dünya Nüfus Beklentileri 2017 revizyonuna göre, küresel
olarak 2000 - 2005 yılları arasında ve 2010 - 2015 yılları arasında doğumda beklenen yaşam
süresi 3-6 yıl artarak sırasıyla 67.2 yıldan 70.8 yıla yükselmiştir (United Nations, 2017).
Gelecek on yıl içinde doğuşta beklenen yaşam süresinin tüm dünyada ve ülkemizde de
artmaya devam etmesi beklenmektedir. Türkiye’de 2011 yılında 76 yıl olan doğuşta beklenen
yaşam süresi 2013 yılında 6,3 yıl; 2015 yılı sonuçlarına göre ise Türkiye geneli için 78 yıl,
erkekler için 75,3 yıl ve kadınlar için 80,7 yıl olduğu açıklanmıştır (TÜİK, 2018).
Toplam Doğurganlık (fertilite) hızı da toplumun yaşlanıp yaşlanmadığını gösteren
önemli belirleyicilerden biridir. Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu 15-49
yaşları arasındaki dönem boyunca doğurabileceği çocuk sayısını ifade etmektedir. Türkiye’de
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toplam doğurganlık hızının 2016 yılında 2,11 çocuk, 2017 yılında 2,07 çocuk olduğu
bildirilmiştir (TÜİK, 2018).
Nüfusun yaşlanmasının göstergelerinden bir diğeri “ortanca yaş”tır. Ortanca yaş, tüm
nüfusu yaş sırasına dizince en ortadaki kişinin yaşını ifade etmektedir. Ortanca yaşın
yükselmesi, yaşlı nüfusun genç nüfusa göre daha hızlı arttığını belirtmektedir. Toplum
yaşlandıkça, yaşlı nüfus sayısının artması ile birlikte toplumda ortanca yaş da artmaktadır. 2013
yılında 30,4 yaş olarak belirlenen ortanca yaş, 2017 yılında 31,7’e yükselmiştir (TÜİK, 2018;
Ünal, 2015). Ortanca yaşın 2020 yılında 34 ve 2040 yılında 42 yaş olacağı tahmin edilmektedir
(T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2012).
Nüfusun yaşlanması, bir toplumda çocuk ve genç nüfusunun oransal olarak azalması ve
yaşlıların (60 ya da 65 yaş üstü kişilerin) oranının artması sonucu o toplumdaki nüfusun yaş
yapısının yaşlanma yönünde değişmesidir. Toplumlar nüfustaki genç, erişkin, yaşlı ve çok yaşlı
kişilerin oranına göre sınıflandırılmaktadır. Dört grup şeklindeki bu sınıflandırmaya göre
toplum, 65 yaş ve üzeri nüfusun genel nüfus içindeki oranı, %4’ün altında ise “genç toplum”,
%4-6.9 arasında ise “olgun toplum”, %7-9.9 arasında ise “yaşlı toplum” ve %10-14.9 ise “çok
yaşlı toplum” olarak değerlendirilmektedir (Akgün ve ark., 2004).
Toplumsal açıdan önemli olan konulardan biri de “bağımlılık oranın yükselmesi” olarak
değerlendirilebilir. Yaşlı bağımlılık oranı, çalışma çağındaki (15 yaş ile 64 yaş arasındaki) yüz
kişiye düşen yaşlı sayısını ifade etmektedir. Genç nüfusun toplam nüfus içinde oransal olarak
azalması ile birlikte yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının artması sonucu ortaya
çıkmaktadır. 2013 yılında % 11,3 olan bu oranın, 2017 yılında % 12,6'ya yükseldiği
açıklanmıştır. Nüfus projeksiyonlarına göre, 2023'te yüzde 15,2’ye yükseleceği
öngörülmektedir (TÜİK, 2018).
Dünya genelinde nüfus yapısının değişimine neden olan toplumsal yaşlanma olgusu
“Demografik Dönüşüm” olarak değerlendirilmektedir. Bir başka deyişle Demografik Dönüşüm
Süreci toplumların yüksek doğum ve yüksek ölüm hızına sahip bir nüfus yapısından düşük
doğum ve düşük ölüm hızına sahip bir nüfus yapısına geçiş yaptığı süreci ifade etmektedir. Bu
süreçte, dünyada ülkelere göre farklı olmakla birlikte, demografik ölçütler değişmektedir.
Dönüşüm öncesinde ortalama yaşam süresi kısa, doğum hızı yüksek, genç nüfus oranı fazla
iken günümüzde yaşam süresinin daha uzun, doğum ve ölüm hızlarının daha düşük ve yaşlı
nüfusun daha fazla olduğu bir değişim yaşanmaktadır (T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı, 2016).
Yaşlı nüfusun artışı toplumsal yaşamın tüm alanlarında önemli sonuçlara neden
olmaktadır. Bütün ülkeler sağlık ve sosyal sistemlerinin bu demografik değişimin en iyi şekilde
kullanımına hazır olmasını sağlamak için büyük zorluklarla karşı karşıyadır. Değişen aile
yapısı, kentleşme, yalnızlık, yoksulluk, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, eğitim, tasarruf ve
tüketim politikaları farklı disiplinlerin işbirliği ile yaşlanan topluma yönelik değerlendirmelerin
yapılmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda toplumsal yaşlanma, birçok disiplin tarafından
öncelikli olarak üzerinde durulan odak konulardan biri haline gelmektedir. Geçmişte,
çoğunlukla “emekli maaşı ve bakım hizmetleri” sorunu olarak ele alınan demografik değişim,
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günümüzde bireysel ve toplumsal anlamda ele alınması gereken bir konu halini almaktadır
(United Nations, 2017; Reed ve ark, 2015; Yumurtacı, 2013).
TÜİK (2018) verilerine göre Türkiye’de yaşlı (65 yaş üzeri) nüfus 2012 yılında 5
milyon 682 bin 3 kişi, 2012-2017 yılları arasında yüzde 17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651
bin 503 kişiye ulaşmıştır. 2000 yılında toplam nüfus içinde yaşlı (65 yaş ve üstündeki) nüfus
%5,6 iken 2008’de %7, 2013 yılında %7,7 ve 2017 sonu itibarıyla %8,5 düzeyine yükseldiği
açıklanmıştır. Yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış
göstermektedir. 2013 yılında, toplam nüfus artış hızı ‰13, yaşlı nüfus artış hızı ise ‰36 olarak
bildirilmiştir. Türkiye yakın bir gelecekte “çok yaşlı toplum” olma yolundadır. Ülkemizin
2020’li yıllarda %15’inin yaşlı olacağı öngörülmekte ve yaşlı insan kitlelerinin ihtiyaçlarını
karşılama yönünde plan ve projelerinin hazırlanması gerektiği vurgulanmaktadır. Araştırma
sonuçları, birçok kişinin henüz yaşlılık dönemine girmeden önce başkalarına bağımlı olma
sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını göstermektedir. Yaşlanma ile birlikte bireyin fiziksel, sosyal
ve ruhsal işlevlerindeki yetersizlikler günlük yaşam etkinlikleri kısıtlanmaya başlamaktadır.
Yaşlılık döneminde fiziksel gücü azalan yaşlı bireyler, yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarını
giderme, yürüme, sokağa çıkma, insanlarla ilişki kurma, alış-veriş yapma gibi ihtiyaçlarını
gideremeyerek bağımlı duruma gelmektedir. İlerleyen yıllarda, nüfusun yaşlanması nedeniyle
kronik hastalığı ve engeli olup günlük yaşam aktivitelerinde desteklenme ihtiyacının artacağı
belirtilmektedir. TÜİK "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışmasının sonuçlarına göre 2013 yılında
%11,3 olan “yaşlı bağımlılık oranı”, 2017 yılında %12,6'ya yükseldiği görülmektedir. Yaşlı
bağımlılık oranının 2023'te %15,2; 2030'da %19,6 olacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2018;
Kalınkara, 2016; Taşçı, 2010; Tufan, 2007).
Bu bilgiler ışığında değişen toplumun gereksinimlerini karşılamak; giderek artan yaşlı
nüfusun daha sağlıklı, daha aktif, daha bağımsız olmasını sağlamak için yaşlılara yönelik
düzenlemelerin yapılması ve nüfustaki demografik değişiklikler doğrultusunda önlemlerin
alınması gerekmektedir.
1.2. Yaşlanma ve Yaşlılık
“Yaşlanma” ve “yaşlılık” kavramları birbirinin yerine kullanılsalar da birbirinden farklı
kavramlardır. Yaşlanma, insanın yaş alma, yaşın artması sürecidir. Yaşlılık ise artmış yaşın
etkilerini gösterme hali olarak yaşam döngüsünün son bölümünü ifade etmektedir. Her iki
kavram da yaşın artması sürecinde fizyolojik, psikolojik ve sosyal yönden meydana gelen
değişimi içermekle birlikte; on beş yaşındaki bir çocuğun dört yaşına göre ‘yaşlanmış’ olmasına
karşın bu çocuk, henüz ergenlik evresinde olup ‘yaşlılık’ dönemine girmemiştir (Beğer ve
Yavuzer, 2012).
1.2.1. Yaşlanma
Yaşlanma, “çevresel koşullar altında yaşayan organizmanın, kronolojik yaşın ilerlemesi
ile hücre, doku, organ ve sistemlerinde meydana gelen düzenli, geriye dönüşü olmayan ve ölüm
olasılığını artıran değişiklikler” olarak tanımlanmaktadır. Yaşlanma sürecinde meydana gelen
değişiklikler kalıtsal ve çevresel olaylarla bağlantılı olarak gerçekleşmektedir.
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Yaşlanma ile ilgili bilinmesi gereken bir konu, yaşlanma süreçlerinin herkeste farklı
geliştiğidir. Her birey kalıtsal ve içinde bulunduğu çevresel özelliklere göre farklı biçimde
yaşlanmaktadır. 70 yaşındaki iki kişinin yaşlanma biçimi aynı değildir. Hatta olay daha da
karmaşıktır. Çünkü 70 yaşındaki bir insanın kendi organları da biyolojik, psikolojik ve sosyal
açıdan farklı yaşlanma özellikleri taşıyabilmektedir. Bireyde fiziksel gerilemenin ruhsal
yaşlanmadan daha önce görülebileceği gibi, ruhsal yaşlanma da fiziksel gerilemeden önce
ortaya çıkabilmektedir. Yaşlanma ile birlikte zihinsel, fiziksel işlevlerde ve hareket yeteneğinde
azalma olsa bile birey kendini yaşlı hissetmeyebilir. Dolayısıyla yaşlanma her bireyi kişisel,
fiziksel ve sosyal düzeylerde farklı etkileyebildiği için tek bir açıdan değil; kronolojik,
fizyolojik, biyolojik, psikolojik, sosyal, kültürel, ekonomik ve toplumsal boyutları olan
bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gereken bir süreçtir (Beğer ve Yavuzer, 2012).
Yaşlanmanın nedenleri üzerine pek çok teori bulunmaktadır. Ancak hiçbiri tek başına
yaşlanmayı açıklayamamaktadır. Her biri belli bir perspektiften yaşlanmanın belli bir özelliği
hakkında hipotez ortaya atarak, bunların kanıtlarını ortaya koymaya çalışmaktadır.
1.2.1.1. Farklı Boyutlarıyla Yaşlanma Kavramı
Kronolojik yaşlanma, bireyin yıl olarak yaşadığı gerçek zaman miktarını belirtir.
Başka bir deyişle; bir insanın yaşadığı gün, ay veya yıl sayısını ifade eder. Bireylerin sağlıklı
bir yaşam tarzı, fiziksel olarak aktif, sağlıklı beslenme alışkanlıkları olan bireyler olarak
yaşayıp yaşamadıklarından etkilenmez.
Kronik yaşlanma, birincil (primer) ve ikincil (sekonder) yaşlanma olmak üzere iki
şekilde sınıflandırılır. Birincil yaşlanma, yaşam boyunca yaşlanma sürecine bağlı olarak
gerçekleşen bedensel yapı ve fonksiyonlardaki kademeli bozulma sürecidir. İkincil yaşlanma
süreçleri ise; hastalık ve kötü sağlık uygulamaları (örneğin, fiziksel aktivite yapmamak, sigara
içmek, aşırı yağ tüketmek ve diğer kendine zarar verme biçimlerinden) gibi çevresel
etkenlerden etkilenir; sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve tıbbi uygulamalarla genellikle
önlenebilir. Birincil yaşlanmanın kaçınılmaz etkileri ile ikincil yaşlanmanın önlenebilir
sonuçları arasında ayrım yapmak önemlidir. Birincil yaşlanma, büyük ölçüde kontrol
edilemeyen biyolojik faktörlerin bir sonucudur. İkincil yaşlanma ise yaşam tarzı
değişikliklerinden etkilenebilmektedir (Cankurtaran, 2011).
Bireyler arasındaki biyolojik, psikolojik ve sosyal farklılıkları belirleyen bir yaşlanma
ölçütü bulunmadığı için çalışma yaşamı yönünden ve yaşlılık sigortasından faydalanmada
kronolojik yaş sınırları dikkate alınmaktadır. Ülkeler arasında bazı farklılıklar olmakla birlikte,
ülkemizde sosyal güvenlik uygulamalarında 65 yaş, yaşlılığın başlangıcı olarak kullanılan
kronolojik bir ölçüttür. Kronolojik yaş açısından bakıldığında 65 yaş üzerindeki kişiler yaşlı
kabul edilir. Ancak kronolojik yaş; bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal durumunu tam olarak
yansıtmamaktadır.
Yaşlanma, bireylerin psikolojik ve biyolojik olarak iç kapasitesinin, yaşam boyu
oluşturduğu rezervlerinin yanı sıra toplumsal süreçlerin bileşimi ile değerlendirilmesi gereken
bir olgudur. Yaşlanma ile birlikte bedensel bozulma görülse de, aynı yaştaki her birey kendisini
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yaşlı olarak algılamayabilir. Yaşlanma genetik olarak programlanmış bir süreç olmakla birlikte,
her kişinin duygusal yaşantıları, eğitim olanakları, iş deneyimleri, sosyal çevresi, yaşam tarzı
farklı olduğu için aynı yaşta olanlar aynı hızda yaşlanmamaktadır. Kötü sağlık alışkanlıkları,
biyolojik özellikler, çevre kirliliği, içinde yaşanılan toplumun kültürel normları, değerleri ve rol
beklentileri yaşlanmada rol oynayabilmektedir (Kalınkara ve Arpacı, 2013; Kalkınma
Bakanlığı, 2013; Arpacı, 2005).
Biyolojik yaşlanma, kronolojik yaşlanmadan farklı bir kavramdır ve bedensel
özelliklerin kademeli olarak bozulmasını ifade eder. Kademeli olarak ilerleyen DNA, hücre,
doku organ ve sistemlerdeki değişiklikler, hastalıklar ve ölüm olasılığının artışı ile ilgilidir.
Bedende gözle görülebilen bazı yaşlanma belirtileri biyolojik yaşlanmayı yansıtır. Ağız ve
burun etrafındaki ince çizgiler, koyu lekeler, gözaltındaki koyu halkalar ve üst göz kapaklarının
sarkması bu yansımalara örnek olarak verilebilir. Biyolojik yaşlanma belirtileri canlı
organizmalarda benzer mekanizmalarla oluşmakla birlikte yaşlanma hızı ve şiddeti her birey
için farklı olmaktadır (Nalbant, 2006).
Yaşlanma sürecinde tüm hayati organlar kademeli olarak işlevini kaybetmeye başlar.
Yaşlanma değişiklikleri vücudun tüm hücrelerinde, dokularında ve organlarında meydana gelir
ve bu değişiklikler tüm vücut sistemlerinin çalışmasını etkiler. Hastalık sürecinden ziyade,
yaşlanmanın doğal sonucu olan değişiklikler:
1. Kas gücünde azalma (sarkopeni),
2. Kalp performansında azalma (kardiak indeks azalır),
3. Solunum kapasitesinde azalma (oksijen tüketimi azalır),
4. Böbrek ve karaciğer fonksiyonlarında azalma (ilaç yan etkileri açısından önemli),
5. Görme keskinliğinde azalma (presbiyopi),
6. İşitme yeteneğinde azalma (presbiakuzi),
7. Vücut ısısını ayarlama kapasitesinde azalma,
8. Mental fonksiyonlarda azalma (demans),
9. Bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler (enfeksiyonlara yatkınlık, aşıya daha az
bağışıklık cevabı, kanser sıklığının artışı),
10. Uyku değişiklikleri,
11. Beyin, böbrek, karaciğer hacminde azalma,
12. Genel vücut büyüklüğünde azalma,
13. Toplam su miktarında azalma,
14. Yağsız vücut ağırlığında azalma (Aras, 2017; Arasıl, 2017).
Psikolojik yaşlanma; düşünme, duygulanma, davranış biçimlerinde yaşa bağlı
meydana gelen değişiklikler ile uyum yeteneğini ifade etmektedir. Yaşlı bireylerde bilişsel
esneklik, bellek, dikkat, problem çözme becerileri ve diğer bilişsel alanlardaki değişimlerle yeni
bilgileri öğrenmek zorlaşabilmekte, girişim ataklığı azalabilmekte; “eski”ye aşırı bağlılık ve
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“yeni”den korkma, egoizmin belirginleşmesi, mal-mülk tutkusunun alevlenmesi, kişilik
özelliklerinin aşırılaşması; yalnızlık, ölüm, çaresizlik ile ilişkili duygular ortaya çıkabilmektedir
(Eyüboğlu ve ark. 2019).
Sosyal yaşlanma; yaşanılan toplumda yaşla ilgili değer ve normlarla bağlantılı olarak
bireyin kendisinden beklenen statü, rol ve sosyal etkileşimlerin değişmesi, kişinin özerklik ve
bağımsızlığı açısından ele alınmaktadır. Toplumun bireyi yaşlı olarak algıladığı yaş, bu yaşa
yönelik sosyal tutumlar ve uygulamalar, bireyi “yaşlı” olarak etiketleme kararını
etkilemektedir.
Bireylerin sosyal gereksinimleri önemlidir ve sosyal gereksinimlerin karşılanmaması
durumu, zihinsel ve fiziksel sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Yaşlı bireyler için sosyal
gereksinimleri karşılamak yaşam kalitesini sürdürmek için de önemlidir ve bu sosyal
gereksinimlerin karşılanmasında teknoloji önemli bir yer tutmaktadır (Beğen & Yavuzer, 2012;
Bulut ve Çilingir, 2016).
Toplumsal yaşlanma; yaşam beklentisi, ortanca yaş, yaşlı nüfusun toplam nüfus
içindeki yüzdesi vd. demografik göstergeler bağlamında değerlendirilmektedir.
1.2.1.2. Sağlıklı Yaşlanma
Toplumlarda yaşlı nüfus oranının giderek artması, aktif ve başarılı bir yaşam sürdürmeyi
içeren sağlıklı yaşlanma konusunda bireysel ve toplumsal bilinç geliştirilmesi gereğini
gündeme taşımaktadır. Sağlıklı yaşlanmada temel amaç daha kaliteli, daha üretken ve bağımsız
yaşamak ve özerk kararlar verebilmektir. Bu kapsamda; günümüzde başarılı yaşlanma, aktif
yaşlanma, üretken yaşlanma, yaşlı refahı, üreterek ve çalışarak yaşlanabilme, kaliteli yaşlılık
gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır.
Başarılı yaşlanma; yaşlanma ile meydana gelen değişiklikleri, olumlu yaşam tarzı ile
destekleyerek hastalık sürecine girmeden yaş almaya devam etmektir (sağlıklı uzun ömür).
Uzun yaşamı değerli kılan şey aktif, üretken, sağlıklı olmak ve toplumun içinde yer almaktır.
Yaşlılık döneminde sağlığın kötüleşmesi genellikle kronik hastalıkların sonucudur. Bu
hastalıkların çoğu, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını uygulayarak önlenebilmekte ya da
ortaya çıkışları geciktirilebilmektedir.
Geçmişte yaşlılık ile ilgili politikaların öncelikli hedefi yardıma muhtaç durumda olan
yaşlı/engelli bireylerin korunması ve bakımı iken; günümüzde yaşlı bireyin aktif bir şekilde
yaşlanması, sağlıklı ve güvenli yaşam koşullarına erişmesi, topluma katılması ve kuşaklararası
dayanışmanın güçlendirilmesi hedeflenmektedir (Genç ve Barış, 2015; Kalkınma Bakanlığı,
2013)
Aktif yaşlanma; yaşlı bireylerin sadece işgücü piyasasına katılımıyla değil, aile
içindeki rolleriyle topluma aktif katkıları ya da uyarlanmış konut ve altyapı sayesinde bağımsız
yaşama olanakları ile ilgilidir (European Commission, 2012).
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Aktif Yaşlanma, Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımlamasına göre; bireylerin yaşam
kalitelerini sağlık, toplumsal katılım, güvenlik açısından sunulan olanakları fiziksel,
sosyokültürel, ruhsal ve ekonomik yönlerden artırma sürecidir. Bu kavram; fiziksel aktif olma
yetisi, iş gücüne katılım, sosyal, ekonomik, kültürel, manevi ve vatandaş olarak katılımlarda
devamlılığı ifade etmektedir. Hedef, toplumda aktif yaşlanmayı sağlamaktır (Reed ve diğerleri,
2017).
Aktif ve başarılı yaşlanma için sosyal katılım, sosyal ağlar ve sosyal destek yaşamsal
önem taşımaktadır. Bunların özellikle depresyon, bilişsel fonksiyon kayıpları, fiziksel engel ve
kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklar üzerinde etkili olduğu ifade edilmektedir. Sosyal
ağ üyeleri sosyal destek alışverişi yapabilmektedirler. Sosyal ilişkiler yaşla birlikte kötüleşen
sağlık ve fonksiyonel kapasite için potansiyel bir arabulucu olabilmektedir. Baskıcı, kısıtlayıcı
kalıp yargıların ortadan kaldırılması, sosyal katılımın sağlanması yaşlı nüfusun toplumla
bütünleşerek yalnızlaşmasını engellemektedir. Sosyal aktiviteler sırasında bilgi kanalları
aracılığı ile olumsuz sağlık davranışlarının olumlu olanlarla değiştirilmesini sağlayan ortam
oluşturulabilmektedir. Sosyal aktiviteler, yaşlı bireyin fiziksel sağlığı üzerinde uyarıcı etki
gösterebilmekte; yetenek ve becerilerini geliştirmek için teşvik edici olabilmektedir. Sosyal
katılımın, yaşlandıkça ortaya çıkan olumsuz sağlık döngüsünü geciktirmede yardımcı
olabileceği vurgulanmaktadır. Ayrıca sosyal destek türlerinden biri olan duygusal desteğin
sağlıklı bir öz-değer duygusu geliştirme; bilgilendirme desteğinin ise bireyin sorunlarını
çözmede yardımcı olması için kılavuzluk ve öneri sağlama etkisi olduğu belirtilmektedir (Polat
ve Bayrak Kahraman, 2013; Duru, 2008).
Yaşlı sağlığı, sağlık hizmetleri organizasyonunun önemli öğelerinden birisi olarak
görülmektedir. Ülkemizde sağlıklı yaşlanma ile ilgili olarak, yaşlı nüfusun artması ile ortaya
çıkan gereksinimlerin ve sorunların çözümüne yönelik “Türkiye’de Yaşlıların Durumu ve
Yaşlanma Ulusal Eylem Planı” oluşturulmuştur (DPT, 2007). Eylem Planında, yaşlıların
yaşadıkları ortamdan uzaklaşmadan sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine erişmesi, yaşlıların
onurlu yaşama hakkına saygı duyulması, yaşam boyu öğrenmeye katılımlarının sağlanması ve
sürdürülmesi, sosyal ortamlara erişimlerinin sağlanması, güvenli yaşam alanları oluşturulması,
evde bakım ve tedavi hizmetlerinin geliştirilmesi, hizmet standartlarının oluşturulması ve
kurumlar arası işbirliğinin sağlanması planlanmıştır.
Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020’de
belirlenen beş öncelikli müdahale yaklaşımı aşağıda sunulmuştur:
1. Bütün Yaşlılar İçin Egzersiz, Fiziksel Aktivite ve Rehabilitasyon Hizmetlerinin
Geliştirilmesi
2. Yaşlılara Yönelik Evde Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi
3. Yaşlılıkta Nöropsikiyatrik Hastalıklar, Yeti Yitimi, Yaşlı İstismarı ve Şiddet Konularında
Planlamalar ve Etkinlikler Yapılması
4. Yaşlılıkta Tanı, Tedavi ve İzleme Hizmetlerinin Uygun ve Etkili İşlemesinin Sağlanması
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5. Sağlık Çalışanlarının, Sağlık Hizmeti Verenlerin Eğitiminin Düzenlenmesi (Aras, 2017;
WHO, 2013).
1.2.1.3. Yerinde Yaşlanma
Yerinde yaşlanma; kendi tercih ettiği yerde yaşayan bireyi, yaşayabileceği kadar uzun
süre yaşayarak yaşlanmasını tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Zaman içinde bireyin
gereksinimleri değiştikçe gereksinim duyabilecekleri herhangi bir hizmete (veya başka bir
desteğe) sahip olmayı da içermektedir.
Yerinde yaşlanma, Avrupa’da ve dünya çapında gelişmiş ülkeler içerisinde uzun vadeli
bakım hizmetlerinin gelişimi kapsamında anahtar role sahiptir. Bu kapsamda “Türkiye’de Yaşlı
Bakım Hizmetleri Raporu”nda yaşlı bireylerin kendi evlerinde ve kendi çevrelerinde
yaşayabilmeleri için evde bakım hizmetlerinin yapılandırılması ve toplumsal katılımı
destekleyecek olan gündüzlü bakım hizmetlerine ilişkin gereksinim vurgulanmıştır (T.C. Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2019). Geçmişteki anlayışın tersine, günümüzde yaşlı
bireyin kendi bulunduğu ortamda, ancak yaşamını kolaylaştıran ve uygun biçimde düzenlenmiş
koşullar altında yaşamını sürdürmeye yönelik hizmetlerin daha iyi bir çözüm olduğu
değerlendirilmektedir (DPT, 2007).
Yerinde yaşlanma; yaşlıların bildik bir ortamda, bağımsız ve özerk bir şekilde
yaşamalarına, aile ve arkadaşlarından oluşan sosyal destek bağının sürdürülmesine olanak
veren ve maliyeti düşük bir yaklaşımdır. Bu nedenle bireyin gereksinimi doğrultusunda gündüz/
gece/evde bakım, destekleyici teknolojilere (tele bakım vb.), evlere yemek dağıtımı gibi
hizmetlere yönelim artmaktadır. Zorlukları olmakla birlikte; yaşlı bireylerin yaşadıkları
konutun/düzenin kendilerine ait olması, ev içinde rahat hissetmeleri, yakınlarıyla istedikleri
zaman görüşme olanağı yakalamaları ve onlara yük olmadıklarını hissetmeleri yönüyle bu
yaklaşımın bireyin memnuniyetinin artırılmasına ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı
sağlaması beklenmektedir. Bu yaklaşımın özellikle kentte yaşayan yaşlıların öncelikli tercihi
olduğu, bu bireylerin bir başka kişiye bağımlılığı başlayana kadar kendine daha yakın bulduğu
çevrede yaşamayı tercih ettiği belirtilmektedir (Oğlak,2011; Kalınkara & Arpacı, 2013).
1.2.2. Yaşlılık
İnsan, yaşam döngüsü boyunca sürekli olarak gelişir ve değişir. İnsan yaşam döngüsü
hamilelik, bebeklik, erken çocukluk, çocukluk, ergenlik, yetişkinlik, orta yaş ve yaşlılık
evrelerini içerir.
Yaşlılık, insanın ortalama yaşam beklentisine yaklaşan ya da aşan yaşları ifade eder ve
bu nedenle insan yaşam döngüsünün son evresidir. Erikson'a göre her evre kendisinden önce
gelen evrelerden etkilenir ve kendisinden sonra gelen evreyi etkiler. Yaşamının önceki
evrelerde nasıl etkilendiğine bağlı olarak birey yaşamın son evresinde benlik bütünlüğü
geliştirip son derece ahenkli ve huzurlu olabilir ya da umutsuzluğa kapılıp huzursuzluk ve
endişe de yaşayabilir. Havighurst'a göre ise her evrenin kendine özgü tamamlanması gereken
görevleri bulunmaktadır. Yaşlılık döneminde görevler:
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- Fiziksel gücün azalmasına ve sağlık durumuna uyum sağlama
- Emeklilik ve gelirin azalmasına uyum sağlama
- Eşin ölümüne uyum sağlama
- Yaşıtlarıyla yakınlık kurma
- Toplumsal ve vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirme
- Doyum sağlayan fiziksel yaşam düzeni oluşturma, şeklinde sıralanabilmektedir (İlgar
ve İlgar, 2007).
Yaşlılık; genel olarak çok sayıda fiziksel değişimlerin yanı sıra kronik hastalıkların
arttığı, bakım ihtiyacının ve bağımlılık oranının yükseldiği, ekonomik güçlüklerin olduğu,
yalnızlık sorununun bulunduğu dönem olarak ifade edilmektedir. Gelişim görevleri açısından
bakıldığında yaşlılık dönemi çeşitli yaşam olaylarına ve yeni durumlara uyum gerektirmektedir.
DSÖ’nün tanımında belirtildiği şekilde “yaşlılık, çevresel etkenlere uyum sağlayabilme
yeteneğinin azalması” olarak ifade edilebilir ve bu uyum yeteneğinin korunması hedeflenebilir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre “65 yaş ve üzerindeki” kişiler yaşlı olarak kabul
edilmektedir. Yaşlı nüfus kendi içerisinde; 65-74 yaş “genç yaşlılık”, 74-84 yaş “yaşlılık”, 85
ve üzeri yaş “ileri yaşlılık” olarak sınıflandırılmaktadır (Aslan & Ertem, 2012).
Yaşlılık, kısmen bedenin yaşlanmasına dayanırken daha çok sosyal bir olgu olarak
görünmektedir. Yaşlılığa bakış açısı toplumdan topluma farklılıklar göstermektedir. Yaş
ilerledikçe değişen ilişki ağı, sosyal fırsatlar ve toplumsal değerler gibi etkenler toplumda
yaşlılığa verilen değeri etkilemektedir. Geleneksel toplumlarda yaşlılık ve yaşlılık
deneyimlerinin değerli olduğu düşünülürken sanayileşme sonrası toplumlarda yaşlılık ve
yaşlılık deneyimlerinin daha az değerli görüldüğü ifade edilmektedir. 'Yaşlılık' ve 'ihtiyarlık'
ifadelerinin toplumsal bir çevrede, sosyal ilişkiler çevresinde yaşanıp oluşturulduğu, toplumsal
ilişki ve yapıların ötesinde, soyut ve nesnel bir 'ihtiyarlık/yaşlılık' olmadığı aktarılmaktadır. Bu
bağlamda yaşlılığa yönelik atfedilen değer yargıları ve rol beklentilerinin bağlama göre
değişebileceği, bu değer yargılarının ve rol beklentilerinin toplumsal normatif beklentiler
sonucunda şekillenebileceği olgusu yaşlanmanın bireysel olduğu kadar toplumsal bir süreç
olduğunu ortaya koymaktadır (Gökulu ve ark. 2014).
Yaşlılık dönemiyle ilgili kalıp yargılara bakıldığında, yaşlıların tüketici olduğu,
yaşlanmanın önlenemeyeceği, yaşlılığın şifası olmayan bir bağımlılık ya da muhtaçlık durumu
olduğu, yaşlıların gençlerle anlaşamayacakları ve akranları ile olmak istedikleri, tüm yaşlılarda
demansın görüldüğü, yaşlılıkta hoşgörü ve esneklik kaybı olduğu, yaşama sevincinin
kaybolduğu, emekliliğin kötü bir şey olduğu düşünceleri yaygındır. Gençliğin yaşamın mutlu
dönemi iken yaşlılığın mutsuz, sorunlu dönemi olduğu inancı söz konusudur. Ancak üretkenlik
yaşlılıkta azalmış olsa da bireyin geçmiş yaşantısında geliştirmiş olduğu üretkenliği yaşlılıkta
da devam edebilmektedir.
Kronolojik yaş sağlıklı olmak için engel değildir. Bellekte bozulma ile seyreden
demansın yaşlılarda görülme sıklığının arttığı bildirilmekle birlikte yaşlıların hepsinde demans
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görülmemektedir. Yaşlılık döneminde sağlığın kötüleşmesi genellikle kronik hastalıkların
sonucudur. Hastalık gibi engelleyici bir durumun olmaması halinde yaşlı bireyler üretime
katılmaya eğilimlidirler. Huysuzluk, inatçılık gibi yaşlılığa atfedilen bazı kişilik özellikleri ise
bireyin yaşamı boyunca inşa ettiği hayata bakış açısı ve uyum özellikleri ile ilişkilidir. Örneğin
emekliliği felaket olarak değerlendiren insanların bedensel, bilişsel ve sosyal açılardan
sağlıkları emeklilik sonrasında hızla bozulmaktadır (Çataloğlu, 2018; Koçman, 2006).
Kalıp yargıların toplumda yaşlılarla ilgili algıları etkilemesi yaşlılara yönelik daha
gerçekçi planlar yapmayı, politikalar geliştirmeyi engelleyebilmektedir. Bireysel anlamda da
günlük yaşam etkinliklerini keyifle sürdürmeyi güçleştirebilmekte ve kuşakların birbirinden
uzaklaşmasına, kopmasına yol açabilmektedir. Profesyonel meslek üyeleri de bu kalıp yargılara
sahip ve önyargılı olabilmektedir. Bir hastalığın belirtilerini yaşlılığa bağlama, düzelebilecek
durumların göz ardı edilmesi ve tedavinin gecikmesi ile sonuçlanabilmektedir.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde, yaşlıların temel insan
hakları çerçevesinde bağımsızlık, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar haklarına yönelik
açıklamada bulunulmuştur. Bu doğrultuda yaşlılık kavramına alternatif bakış açılarının
geliştirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır (İçli, 2010). Yaşlı bireylerin işe yaramaz, kenara itilmiş,
bağımlı, inatçı kişiler olarak değil; topluma katılan, toplumda değer taşıyan, değer aktarımında
söz sahibi olan, yaşam biçimleri hakkında kendi kararlarını vermelerine saygı gösterilen,
kendilerini gerçekleştirmeleri için uygun ortamlar ve destekler sağlanan, saygın kişiler olarak
güven içinde yaşamaları sağlanmalıdır.
1.2.2.1. Yaşlılık Döneminde Bağımsızlık ve Otonomi
Birey doğduğunda başkasına tam bağımlılık düzeyinde iken yetişkinlik döneminde
maddi ve manevi olarak tam bağımsız düzeye gelmektedir. Yaşın ilerlemesi, fiziksel
değişiklikler, bedensel bozulmalar, kronik hastalıklar, sosyal ve psikolojik değişiklikler yaşlı
bireyi yeniden bağımlı hale getirebilmektedir. Ancak yaşlı birey her zaman ve her yönden
bağımlı ya da hasta birey demek değildir. Yaşlılık dönemine bağlı değişiklikler nedeniyle
sorunları olabilen ve homeostazisi (organizmanın içyapısındaki dengenin korunması)
kolaylıkla bozulabilen bireyler olabilmektedir.
Yaşlı bireylerle çalışmada temel yaklaşım, yaşlı bireylerin bağımsızlıklarının ve
özerkliklerinin korunmasıdır. Bağımsızlık ve otonomi terimleri; yaşlı bireylerin isteklerini,
kararlarını bakım verenler dâhil diğer bireylerin isteklerinden ve kararlarından bağımsız olarak
yerine getirmesi olarak kullanılmaktadır. Yaşlı bakım hizmeti sunanların yaşlı bireylerin
bağımsızlıklarını sürdürmelerine yardımcı olmak, güçlü yanlarına odaklanarak kendi
kendilerine bakımlarını teşvik edici destekte bulunmaları gerekmektedir. Özerkliği ve
bağımsızlığı teşvik edici girişimlerinin temelinde hangi ortamda olursa olsun yaşlı bireylerin
bakım kalitesinin artırılması yer almaktadır. Davies ve ark. (2000), bireyin bağımsızlığı ve
özerkliğini artırma girişimlerinin:
(1) Bireyin kişiselleştirilmiş, kapsamlı değerlendirilmesini ve multidispliner bakım
planlamasını destekleyen bakım sistemleri
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(2) Bireyin kendi bakımı ile ilgili kararlara katılmasını teşvik etme girişimleri
(3) Bireyler üzerinde güç kullanılmasını ve bireylerin kontrol altına alınmasını
engelleyen iletişim kalıpları
(4) Bağımsızlığı teşvik etmek ve riski en aza indirmek için çevreyi modifiye etme
girişimleri, şeklinde gruplandırılabileceğini belirtmektedirler.
Bağımsızlık ve otonomi kavramlarının yaşlı bireylerle bağdaşmadığı şeklindeki eğilim,
bireyin içinde yaşadığı kültürden etkilenmektedir. İçinde yaşanılan toplum yaşlı bireyin
bağımsızlığını desteklemeyen bir yapıda ise bireylerin otonom karar vermelerinde ve
bağımsızlık potansiyellerini kullanmalarında azalma olmaktadır. Bu durumda bakımın
kontrolünün, güçlü ve kaynakları elinde tutan bakım verenlerin kontrolüne doğru kayabileceği
ifade edilmektedir (Reed ve diğerleri, 2015).
1.2.2.2. Engellilik ve Bakım Gereksinimi
Engellilik, günlük faaliyetleri kısıtlayan sürekli bir durumdur. Kalıcı veya kalıcı olma
olasılığı olan entelektüel, psikiyatrik, bilişsel, nörolojik, duyusal, fiziksel bozulmaların
bileşimine atfedilmektedir. Engellilik önemli ölçüde iletişim, sosyal etkileşim, öğrenme veya
hareket ile ilgili azalmış kapasite nedeniyle destek hizmetlerine ihtiyaç duyulmasına sebep
olmaktadır. 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun’da engelli; fiziksel, zihinsel, ruhsal ve
duyusal yetilerinde çeşitli düzeyde kayıplarından dolayı topluma diğer bireyler ile birlikte eşit
koşullarda tam ve etkin katılımını kısıtlayan tutum” olarak tanımlanmıştır. Yaşlı bireylerde
fonksiyonel engellilik sebebi ile ilgili olarak sıklıkla demans, ortopedik hastalıklar, inme,
görme–işitme yetersizlikleri, kas iskelet sistemi ile ilgili problemler, ruhsal bozukluklar ve
kazalar gösterilmektedir. Engeli olan birey yaşına, cinsiyetine, sosyal ve kültürel etkenlere bağlı
olarak kendisinden beklenen sosyal rollerinde kısıtlanma durumu yaşamakta ve bu rolleri yerine
getirememektedir.
Bakıma muhtaçlık; kişinin, engeli veya kısıtlılığı sonucunda temel ve/veya enstrümantal
günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede düzenli ve sürekli yardım gereksinimi
duymasıdır. Birey yaşlandıkça bakım gereksinimi artmaktadır. Bunun nedeni bedensel,
zihinsel, duyusal, ruhsal değişikliler nedeniyle performansta gerileme ortaya çıkmasıdır.
Günlük yaşamın sürdürülmesinde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmek için değişik derecelerde
olabilen, başkalarının bakımına sürekli (uzun dönemli) gereksinim duyan yaşlı bireyin bağımsız
ve özerk işlevleri kayba uğramıştır Ancak bu performans kayıpları her zaman bakıma
muhtaçlığa yol açmamaktadır (Yoshida ve ark, 2012).
Yaşlı bakımı, günlük aktiviteler ve sağlık bakımı konusunda yardıma ihtiyacı olan,
ancak onurlu yaşlanmak isteyen yaşlı bireylerin sosyal ve kişisel gereksinimlerini
vurgulamaktadır. Yaşlılık hassas bir evredir. Yaşlı bireyler fiziksel, sosyal, duygusal,
psikolojik, eğlence, maddi, çevresel ve manevi yöndeki ihtiyaçlarını karşılayarak endişe
duymadan sağlıklı bir yaşam sürmek için özen ve rahatlığa ihtiyaç duyarlar. Evde bakım
sürecinde yaşlı bireyin değişen davranışlarına dair farkındalık eksikliği, onların ihmal ve
istismarına yol açmaktadır. Bakıma muhtaç bireylerin sorunlarının sadece kendilerini
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ilgilendiren bireysel sorunlar olarak değil, başta aile fertleri olmak üzere sosyal çevrelerini de
ilgilendiren toplumsal bir konu olarak ele alınması gerekmektedir (Arpacı, 2017).
1.3. Evde Yaşlı Bakımı
Yaşlılık, bireylerin fiziksel, ruhsal ve sosyal alandaki yetilerini yavaş yavaş ve geri
dönüşümsüz olarak kaybetme durumudur. Yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkan fiziksel,
sosyal, ruhsal değişimler, yaşlı bireylerin fonksiyonel kapasitelerinin azalmasına ve yardım
gereksinimi duymalarına neden olmaktadır. Yaşlıların gereksinimleri çoğu zaman aileleri ve
yakın çevreleri tarafından karşılansa da yardım desteği yetersiz kalabilmektedir. Uzun süreli ve
düzenli hizmetlerin sağlanabilmesi için uygun yaşlı bakımı modellerine gereksinim
duyulmaktadır. Yaşlılara yönelik temel hedef, fonksiyonel kapasitelerinin artırılarak
olabildiğince uzun süre bağımsız olarak kendi kendine bakım konusunda teşvik edilmesi, sosyal
ilişkilerinin ve ekonomik durumlarının iyileştirilmesi, yardıma gereksinimi olanların zaman
kaybetmeden gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik hizmet modellerinin geliştirilmesidir
(Aslan ve Ertem, 2012). Geliştirilecek bakım modellerinin birtakım değerleri temel alması
büyük önem taşımaktadır. Bu değerler:
-

Sağlıklı yaşlanma (başarılı ve aktif) ve toplumdan soyutlanmadan yaşama fırsatı
sunulması;
Ekonomik durum dikkate alınarak bakım, sağlık durumu ve yaşam kalitesinin
iyileştirilmesini sağlayacak çözümlerinin yaratılması;
Yardıma ihtiyacı olan yaşlı bireyler için sunulacak tüm formal ve informal bakım
uygulamalarında bütüncül (holistik) bakım modellerinin uygulanmasıdır (Oğlak,
2011).

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal yapıda ortaya çıkan hızlı politik, sosyal,
kültürel, ekonomik değişmeler yaşlıların fiziksel, psikolojik ve sosyal iyilik durumu üzerinde
olumsuz etkiler yaratabilmektedir. Aile yapısında meydana gelen değişme, geleneksel olarak
yaşlı bakım sorumluluğunu taşıyan kadınların çalışma hayatında daha çok rol alması ve
yaşamdaki diğer değişimler aile dışı insan gücüne ve yeni teknolojilerin kullanımına
gereksinimini arttırmıştır.
Yaşlılar için verilecek hizmetlerde dikkate alınması gereken özellikler:
- Kendi çevrelerinden uzaklaşmadan, olabildiğince uzun bir süre kendi evlerinde bağımsız,
rahat ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlamak,
- Yaşlılık, evsizlik, bakım gereksinimi gibi durumlara uygun konut ve çevre tasarlamak,
- Fiziksel ya da mental hastalık nedeni ile gereksinim duyulan durumlarda uygun kurum
koşulları sunmaktır (Gökkoca ve Bahar, 1999).
Yaşlı bakım hizmetlerinin kurumsal yatılı hizmetlerden alternatif modellere yön
değiştirmesi, toplum tabanlı bakım hizmetlerini ön plana çıkarmaktadır. Dolayısıyla yaşlılar
için geliştirilecek kurum hizmetlerinden çok, onların tercih ettikleri ortamlarda destekleyecek
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bakım modellerine talep artmaktadır. Evde bakım, bu talepten doğan ve giderek önem kazanan
bakım modellerinden biridir. Evde bakıma ihtiyaç duyulmasına ve bu hizmetin talep edilmesine
yol açan etmenler olarak demografik dönüşüm ve hastalık yükünün değişimi, yeni sağlık
teknolojilerinin geliştirilmesi ve bu teknolojilere ev ortamında erişimin artması, sağlık
hizmetlerin süreklilik gerektiren özelliği, hastanede yatış süresinin kısalması ve maliyetlerin
düşürülmesi ile yaşlı bireylerin tercihleri gösterilebilir.
Evde Sağlık Hizmetleri, ülkemizde yaygınlaşmaya başlayan bir hizmet modelidir.
Yaşlılara yönelik kurumsal bakım modeli olarak en çok bilinen kurumlar olan huzurevleri, diğer
ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de fazla talep edilen ortamlar olarak görülmemektedir
(Karakuş ve ark., 2003; Uncu ve ark., 2002; Koşar, 1996). TÜİK, Aile Yapısı Araştırması
(2006) sonuçları; yaşlıların yarıdan fazlasının çocuklarıyla kalmak, yalnızca % 9’unun,
huzurevine gitmek istediklerini ortaya çıkarmıştır. Subaşı ve Öztek (2006), 18 yaş üzerindeki
bireylerin bakış açısının “yaşlanan ebeveyne çocuklarının bakması ve bakım yerinin yaşlı
bireyin kendi evi olması gerektiği” şeklinde olduğunu belirtmektedir.
Gelişen yeni teknolojiler, günümüzde birçok tedavi yönteminin evde uygulanabilmesi
olanağını sağlamaktadır. Evde bakım, bakımın kimler tarafından verildiğine göre, verilen
hizmetin tıbbi veya sosyal hizmet olmasına göre ve süreye göre sınıflandırılmaktadır.
Bakımın kimler tarafından verildiğine göre formal veya informal olmak üzere iki şekilde
sunulmaktadır. Formal bakım, farklı meslek alanlarındaki profesyonel bireyler tarafından
verilen bakım olarak tanımlanırken; aile, akraba, arkadaş ve bu konuda eğitim almamış
çalışanların verdikleri bakım ise “informal bakım” olarak tanımlanmaktadır.
Süreye görede kısa ve uzun süreli bakım olarak iki şekilde sunulmaktadır. Kısa süreli
bakım, genellikle 30 gün ile sınırlandırılan, hastaneden taburculuk sonrası evde nekahat
döneminde verilen tıbbi bakım, rehabilitasyon hizmetleri ve bireye / ailesine danışmanlık ve
eğitim desteklerini içermektedir. Uzun süreli bakım ise hem tıbbi hem de sosyal hizmetleri
içerir. Altı aydan daha fazla bakım gereksinimi olan bireylere yöneliktir. Sürekli bakım, bakıma
ihtiyaç duyan bireylerin engellilik derecesinin artmasını önlemek ve hayatını olabildiğince
bağımsız idame ettirebilmesi için eğitim ve beceriler kazandırılması amacı taşımaktadır (Türk
Tabipleri Birliği, 2015; Altuntaş ve ark., 2010; Yılmaz ve diğerleri 2010).
Evde bakım; aile ve akrabalar tarafından verilemeyen, yaşlı bireylerin gereksinimlerini
kendi ev ortamında profesyonel ekip tarafından karşılamak amacıyla geliştirilmiş bir bakım
modelidir. Hedef, hastalığın ya da yaşlılıktan kaynaklanan olumsuz koşulların ortadan
kaldırılamadığı durumlarda nitelikli bakım hizmetlerinin organize edilmesi, bireyin kendi tercih
ettiği ortamda sağlığının korunması, mümkün olabildiğince bağımsız yaşam sürdürmesinin
sağlanması, bakıma ihtiyaç derecelerinin ilerlemesinin önlenmesi, eğitim ve yaşam becerileri
kazandırılmasıdır. Evde bakımın bedensel ve psikolojik iyilik, bağımsızlık ve özerklik, topluma
katılım, sosyal etkileşim ve entelektüel gelişim süreçleri üzerinde olumlu etkileri söz
konusudur. Bireyin alışık olduğu çevrede yaşamına devam ederken ve alışık olduğu etkinlikleri
sürdürürken kendini daha iyi hissetmesine ve aile bütünlüğünün korunmasına imkân
tanımaktadır. Ayrıca hastane sonrası bakım hizmetlerine olan taleplerin karşılanmasında hem
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bireysel (hastanenin sınırlayıcı etkisinin ortadan kalkması) hem de toplumsal (hastanede uzun
süre kalmanın getirdiği maddi ve manevi yükün azalması) yararları olması evde yaşlı bakım
hizmetlerini ön plana çıkarmaktadır.
Evde yaşlı bakımı en genel anlamıyla, yaşlı bireyin hastalığı ya da yetersizliği olup
olmamasına bakılmaksızın alıştığı, bildiği ortamda bakımının sürdürülmesini sağlayan, yaşam
kalitesini artıran, sosyal yaşamından soyutlanmasını önleyen bakım modelidir. Dünya Sağlık
Örgütü evde bakımı; kendi kişisel bakımını sağlama, yaşam kalitesini sürdürme kapasitesinde
olmayan, kişisel tercihlerini kullanmada ve yaşamının devamının sağlanmasında aile, akraba
veya tıbbi, sosyal ve diğer uzmanların desteğine gereksinim duyulan etkinlikler olarak
tanımlamaktadır (Bilge ve ark., 2014). Evde bakım yaşlı bireyin bağımsızlığının teşvik
edilmesi; zorlandığı durumlarda desteklenmesi, hastalık ve yetersizliklerinin düzenli izlem ve
kontrollerle erken tanısı, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının uygulanması, mevcut
hastalıklarının uygun tedavisi ve tedavinin istenmeyen etkilerinin önlenmesi için bütüncül
yaklaşımı içermektedir. Bu kapsamda bireye koruyucu, tedavi edici, rehabilitasyon ve sosyal
destek hizmetleri sunulmaktadır. Bu hizmetler, bireyin kendi yaşamını sürdürdüğü ortamda
verilirken yaşlının toplumdan kopmadan, aile dinamikleri içinde var olması ve bağımsız bir
şekilde yaşamını sürdürebilmesi desteklenmektedir.
Evde Bakım, yaşlı bireyin tıbbi tedavisinin ev ortamında sürdürülmesi “evde sağlık
hizmetleri” olarak yürütülmektedir. Evde Sağlık Hizmetleri (ESH), özel bakım gereksinimi
olan ve sağlık kuruluşuna ulaşımda güçlükler yaşayan bireylere profesyonel bir sağlık ekibi
tarafından kendi ev ortamlarında verilen teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetleridir.
Muayene, tetkik, tanı işlemlerinin ve tedavilerin yapılması, uzun süreli kullanımı sağlık raporu
ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, hastanın ve ailesinin evde sağlık sürecinde
üstlenebilecekleri görevler, hastalığı ile alakalı tıbbi cihaz ve ekipmanların evde doğru ve uygun
koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.
Avantajları hastanede başlayan tıbbi tedavinin evde de devam etmesi ve bireyin tedavi sürecinin
kesintiye uğramadan sürdürülmesi, hastanede yatışın neden olduğu sorunları ortadan
kaldırmasıdır.
Dünya’daki Evde Bakım uygulamalarında sağlık ve sosyal hizmetlerin birlikte genel
kavram olarak kullanıldığı ve Evde Sağlık Hizmetlerinin bu genel kavramın altında yer aldığı
görülmektedir (Akademik Geriatri Derneği, 2013). Bu yaklaşımda ESH hedef kitlesini tıbbi
tedavi gereksinimi olan bireyler oluştururken evde bakım hizmetleri daha çok yaşın ilerlemesi
gibi gelişimsel nedenlerden dolayı yaşam kalitesinin etkilenmemesine yönelik hizmetleri
içermektedir.
Evde bakım/destek hizmetlerinin, bireysel ihtiyaçlara göre hizmet ve program
seçenekleri:
- Bireysel günlük bakım
- Yaşlı bakım konusunda sertifika almış personel ve refakatçi desteği
- Yemek sağlama hizmetleri
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- Sosyal yardım ve destek programları
- Küçük ev ve tamirat işlerinde destek
- Transfer hizmetleri
- Evde sağlık hizmetleri

Ülkemizde 10 Mart 2005 tarihinde 25751 sayılı Resmi Gazete’ de ‘Evde Bakım
Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği’ yayımlanmıştır. Bu yönetmelikte evde bakım hizmetleri
“Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi
tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi gereksinimlerini
karşılayacak sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulması” şeklinde tanımlanmıştır.
Mevcut evde bakım hizmetleri daha çok özel bakım ihtiyacına gereksinim duyan yaşlı bireyleri
hedef alan kurumsal bakım ve sağlık hizmetlerinin devamı olarak algılanmakta ve yaşlılığın
psiko-sosyal boyutu göz ardı edilmektedir. Dolayısıyla evde bakım hizmetleri sunumu
ülkemizde henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. İstenilen düzeye ulaşabilmesi için hizmet veren
kuruluşların sayısal yetersizliği, çok disiplinli yaklaşım eksikliği, mevzuat eksikliği ve
karışıklığı, genel sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmetinin bulunmaması, denetim
eksikliği, finansman sorunları, evde bakım hizmetlerinin maliyetinin sağlık güvencesi sağlayan
kurumlar tarafından karşılanmaması, bakım verenlerin bakım verme konusundaki bilgilerinin
yetersiz olması ve yeterli destek bulamamaları olarak dikkat çeken sorunların çözümlenmesi
gerekmektedir (Bahar & Beşer, 2017; Subaşı ve Öztek, 2006).
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Uygulamalar

Yaşlı bir bireyi bir huzurevi ya da bir aile ortamında ziyaret ediniz. Sağlıklı
yaşlanmaya yönelik ne tür tutum ve davranışlar sergilediklerini öğreniniz.
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Uygulama Soruları

Yaşlıların bağımsız ve toplumda aktif bireyler olabilmeleri için ne yapılabilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Toplum yaşlanmasında rol alan unsurlar doğurganlık oranlarındaki azalma ve ölüm
oranlarının belirgin bir şekilde azalması ile birlikte beklenen yaşam süresindeki artıştır. Bir
toplumda çocuk ve genç nüfus azalıp erişkin ve yaşlı nüfus artıyorsa bu toplum yaşlanıyor
demektir. Toplum yaşlandıkça, yaşlı nüfus sayısal ve oransal olarak artarken, toplumda ortanca
yaş da artar. Toplumlar yaşlı nüfus açısından genç, erişkin, yaşlı ve çok yaşlı toplumlar olarak
dört grupta sınıflandırılmaktadır.
Küresel yaşlanma süreci “Demografik dönüşüm” olarak adlandırılmaktadır.
Demografik dönüşüm toplumsal yaşamın tüm alanlarında önemli sonuçlara sahiptir. Bu nedenle
yaşlılık dönemi, birçok disiplin tarafından öncelikli olarak üzerinde durulan odak konulardan
biri haline gelmektedir. Değişen toplumun gereksinimlerini karşılamak, giderek artan yaşlı
nüfusun daha sağlıklı, daha aktif, daha bağımsız olmasını sağlamak için yaşlılara yönelik
sürdürülebilir politikaların düzenlenmesi, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinde nüfustaki
demografik değişiklikleri ciddiye alan önlemlerin alınması, eğitim, sağlık, sosyal ve istihdam
politikaların değişime uyum sağlaması zorunluluğuna dikkat çekilmektedir.
“Yaşlanma” ve “yaşlılık” kavramları birbirinin yerine kullansalar da birbirinden farklı
kavramlardır. Yaşlanma, insanın yaş alma, yaşın artması sürecidir. Yaşlılık ise artmış yaşın
etkilerini gösterme hali olarak yaşam döngüsünün son bölümünü ifade etmektedir.
Kronolojik yaşlanma, biyolojik ve fizyolojik yaşlanma, psikolojik yaşlanma, sosyal
yaşlanma, ekonomik yaşlanma, sosyo-kültürel yaşlanma, toplumsal yaşlanma yaşlanmayı
açıklayan ve bireyden bireye, toplumdan topluma değişen boyutlardır.
Toplumlarda yaşlı nüfus oranı giderek artması, aktif ve başarılı bir yaşam sürdürmeyi
içeren, sağlıklı yaşlanma konusunda bireysel ve toplumsal bilinç geliştirilmesi gereğini
gündeme taşımaktadır. Sağlıklı yaşam, sağlık kurumlarında kaliteli ve adil bir sağlık hizmeti
sunumunun yanı sıra gerektiğinde hastanın huzurlu ve konforlu bir şekilde aile ortamında da
sağlık ve sosyal bakım hizmetlerini alabilmesiyle mümkündür. Türkiye Ulusal Eylem Planında,
yaşlıların yaşadığı ortamda kalmaları, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerine yaşadığı ortamlarda
ulaşabilmeleri yönünde hedef ve stratejiler belirlenmiştir.
Hastane, huzurevi, yaşlı bakım merkezi, yaşlı kulübü, yaşlı kreşi, yaşlı apartmanı gibi
hizmetler yaşlı bireyi kendi ortamı dışında desteklemeye yönelik, kurum bakımını içeren
hizmet modelleridir. Kurum bakımından çok, yerinde yaşlanma bağımsızlık, otonomi, aile ve
arkadaşları içeren sosyal destek bağının sürdürülmesini sağladığı için yaşlılar tarafından da
tercih edilen bir durumdur.
Kalıp yargılar, yaşlı bireyin ve ailesinin bir hastalığı yaşa bağlayarak normalleştirmeleri,
sağlık kuruluşlarına başvurmayı engelleyerek tedavi edilebilecek hastalıkların tedavisinin
yapılamaması ve kişinin yaşam kalitesi ve doyumunu etkilemektedir. Yaşlılıkla ilgili kalıp
yargılar toplumda yaşlılarla ilgili algıları etkilemekte ve onlarla ilgili daha gerçekçi planlar
yapmayı, politikalar geliştirmeyi engelleyebilmektedir.
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Bağımsızlık ve otonomi kavramlarının yaşlı bireylerle bağdaşmadığı şeklindeki eğilim,
bireyin içinde yaşadığı kültürden etkilenmektedir. İçinde yaşanılan toplum bağımsızlığı
destelemeyen bir yapıda ise bireylerin otonom karar vermeleri ve bağımsızlık potansiyellerini
kullanmaları azalmaktadır. Yaşlılar için temel hedef fonksiyonel kapasitenin arttırılması, kendi
kendine bakımın desteklenmesi ve sosyal ilişkilerin ve ekonomik durumun güçlendirilmesi,
bakıma muhtaç olan yaşlının bir an önce desteklenmesine yönelik hizmet modellerinin
oluşturulması üzerinde durulması önem taşımaktadır.
“Kurumsal Bakım Modeli” olarak huzurevleri, yaşamlarını tek başlarına sürdürmeleri
zorlaşan yaşlının barınma, dinlenme ve temel ihtiyaçlarını karşılayan bir bakım modeli olarak
en çok bilinen kurumlardır. Ancak diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de yaşlılar için kurum
bakımı fazla talep edilen ortamlar olarak görülmemektedir. Yaşlı bakım hizmetlerinin kurumsal
hizmetlerden alternatif modellere yön değiştirmesi, toplum tabanlı bakım hizmetlerini ön plana
çıkarmaktadır. Demografik dönüşüm, hastalığın epidemiyolojik coğrafyasının değişmesi,
kullanıcı odaklı hizmetlere giderek daha fazla odaklanılması, yeni destek teknolojilerine
erişimin artması ve sağlık sistemlerinin taleplere hızlı cevap verebilecek, süreklilik, etkililik ve
eşitlik sağlayacak şekilde yeniden düzenlenmesine acilen ihtiyaç duyulması, evde bakıma
ihtiyaç duyulmasına ve bu hizmetin talep edilmesine yol açan etmenlerdir. Evde bakım
hizmetleri, sağlık hizmetlerinin bir parçası olarak, tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde
hızla kurum bakım sisteminin bir destekleyicisi olarak yerini almaya başlamıştır.
Yaşlı bireyin evde bakımı, yaşlının fiziksel, ruhsal ve sosyal yönlerden
değerlendirilmesi, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede bağımsızlığının teşvik
edilmesi, zorlandığı durumlarda desteklenmesi, hastalık ve yetersizliklerin düzenli izlem ve
kontrollerle erken tanısı, sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını uygulaması, mevcut
hastalıklarının uygun tedavisi ve komplikasyonların (istenmeyen etkilerin) önlenmesi için
bütüncül yaklaşımı içermektedir. Evde bakım hizmetleri formal, informal, kısa süreli ya da
uzun süreli olarak verilebilmektedir. Evde bakımın bireysel ve toplumsal yararları dikkate
alınarak evde yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, genel sağlık sistemine entegre
edilmesi ve kalite standartlarının geliştirilmesi önem taşımaktadır.
Ülkemizde evde bakım hizmetleri genel olarak değerlendirildiğinde, hizmet veren
kuruluşların sayısal yetersizliği, çok disiplinli yaklaşım ve mevzuat eksikliği ve karışıklığı,
genel sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmetinin bulunmaması, denetim eksikliği,
finansman sorunları, evde bakım hizmetlerinin maliyetinin sağlık güvencesi sağlayan kurumlar
tarafından karşılanmaması, bakım verenlerin bakım verme konusundaki bilgilerinin yetersiz
olması ve yeterli destek bulamamaları, dikkat çeken sorunlar olarak vurgulanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergeler nelerdir?
2) “Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi” neyi ifade etmektedir?
3) Demografik dönüşüm ile genel olarak ifade edilmek istenen nedir?
4) “Yaşlanma” ve “yaşlılık” kavramlarının arasındaki fark nedir?
5) Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı ve Uygulama Programı 2015-2020’de kaç
tane öncelikli müdahale yaklaşımı belirlenmiştir?
6) Evde Sağlık Hizmetleri ve Evde Bakım Hizmetleri arasındaki fark nedir?
7) Yaşlı bakımında geliştirilecek bakım modellerinin, hangi değerleri temel alması
önemlidir?
8) Evde bakım hizmetleri kapsamında kısa süreli bakım hizmeti kavramı nedir?
9) Ülkemizdeki evde bakım hizmetleri açısından karşılaşılan problemler genel olarak
nelerdir?
10) Türkiye’de “Evde Bakım Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği” hangi tarihte
yayımlanmıştır?
Cevaplar
1) Doğumda Beklenen Yaşam Süresi, Toplam Doğurganlık (Fertilite) Hızı, Ortanca yaş
2) Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi, belirli bir yılda doğan kişinin ortalama kaç yıl
yaşama şansına sahip olduğunu göstermektedir.
3) Dönüşüm öncesi yaşamın kısa, doğumların çok, nüfus artışının yavaş ve nüfusun
genç, günümüzde ise yaşamın uzun, doğumların az ve nüfusun yaşlı olduğudur.
4) Yaşlanma, insanın yaş alma, yaşın artması sürecidir. Yaşlılık ise artmış yaşın
etkilerini gösterme hali olarak yaşam döngüsünün son bölümünü ifade etmektedir.
5) Beş tane öncelikli müdahale yaklaşımı belirlenmiştir.
6) Evde Sağlık Hizmetleri hedef kitlesini tıbbi tedavi gereksinimi olan bireyler
oluştururken, Evde Bakım Hizmetleri daha çok yaşın ilerlemesi gibi gelişimsel nedenlerden
dolayı yaşam kalitesinin etkilenmemesine yönelik sağlık, sosyal ve destek hizmetlerini
içermektedir.
7) Yaşlının aktif yaşlanma ile toplumdan uzaklaşmadan yaşayabileceği bir model
olması, mali kısıtlılıkları göz önünde bulundurarak daha iyi bakım, daha iyi sağlık verileri ve
25

daha fazla yaşam kalitesi ile memnuniyeti sağlayacak bakım çözümlerinin yaratılması, bakıma
muhtaç yaşlılara sağlanan tüm formal ve informal bakımın yerine getirilmesinde holistik
(bütüncül) bakım modellerinin uygulanmasıdır.
8) Kısa süreli evde bakım hizmetleri sağlık hizmeti ağırlıklıdır ve genellikle hastaneden
taburcu olduktan sonra 30 günlük dönem içinde sunulmaktadır. Bu hizmetler tıbbi bakım ve
rehabilitasyon, bireye ve ailesine danışmanlık ve eğitim desteklerini içermektedir.
9) Hizmet veren kuruluşların sayısal yetersizliği, çok disiplinli yaklaşım eksikliği,
mevzuat eksikliği ve karışıklığı, genel sağlık sistemine entegre bir evde bakım hizmetinin
bulunmaması, denetim eksikliği, finansman sorunları, evde bakım hizmetlerinin maliyetinin
sağlık güvencesi sağlayan kurumlar tarafından karşılanmaması, bakım verenlerin bakım verme
konusundaki bilgilerinin yetersiz olması ve yeterli destek bulamamaları dikkat çekmektedir.
10) Türkiye’de “Evde Bakım Hizmetleri’nin Sunumu Yönetmeliği” 10 Mart 2005
tarihinde yayımlanmıştır.
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2.

BÖLÜM

EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Evde bakım hizmetlerinin gelişimi,
2.2. Dünyada ve Türkiye’de evde yaşlı bakım hizmetlerinin gelişimi,
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Evde yaşlı bakım hizmetlerine olan ihtiyaç size neler düşündürüyor?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin tarihçesi hakkında ne biliyorsunuz?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin tarihçesini incelemek insanlara nasıl bir fayda sağlar?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin toplumdaki önemi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Evde bakım hizmetlerinin
tarihsel gelişimini
değerlendirmek.

Kazanımlar
- Evde bakım hizmetlerinin
geçmişten günümüze kadar
nasıl bir gelişme
gösterdiğiyle ilgili bilgi
sahibi olur.
- Evde bakım hizmetlerinin
tarihsel gelişimi ile ilgili
önemli unsurları öğrenir.

Yöntem ve Teknikler

Evde bakım hizmetlerinin
tarihsel gelişim dönemleri
ile ilgili açıklamalar ve
karşılaştırmalar yapılarak
konunun daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.

- Evde bakım hizmetleriyle
ilgili geleceğe dair
öngörülerde bulunur.
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Anahtar Kavramlar

Yaşlı, Yaşlanma, Evde yaşlı bakımı, Yaşlı bakımının tarihçesi
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Giriş
Tüm dünyada ortalama insan ömrü uzamakta ve yaşlı nüfus giderek artmaktadır.
Teknolojinin ilerlemesi, ilaçların keşfi, azalan doğum oranları, insanlarda sağlık bilincinin
oluşması gibi faktörler insan ömrünün uzamasını ve ölüm oranlarının azalmasını sağlamaktadır.
Toplumun yaş ortalamasının artması; insanların uzun ömürlü olması olarak kabul edilse de bu
durum, kronik hastalıkların ve bakıma olan ihtiyacın artışı anlamına da gelmektedir. Dünyadaki
demografik dönüşümle toplumsal yaşlanma, sağlık politikalarının ve sosyal politikaların
üzerinde durduğu önemli bir konudur. Kronik hastalıkların çoğalması ve bakıma muhtaç kişi
sayısının artması, sözü edilen problemlerin başında gelmektedir. Özellikle gelişmekte olan
ülkelerde yaşlı bağımlılığı daha yüksek oranlardadır. Günümüzde giderek artan yaşlı
popülâsyonu ve toplumsal değişim, yeni bir sosyal yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Bu
yapılanmayla evde bakım hizmetleri yaşlı bireylerin yaşam kalitelerinin arttırılmasında büyük
önem arz etmektedir.
2.1. Demografik Yaşlanma
Yaşlanma; zamana bağlı olarak gelişen, genetik özellikler ve çevre koşullarının da
etkilediği, kişinin fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gerilemesine neden olan doğal bir süreçtir.
Bu süreçte organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonelliğinde ve uyum sağlama yeteneğinde
azalma görülmektedir. Homeostatik kontrolde ve strese cevap kapasitesinde oluşan azalmalar
sık görülen değişiklerdendir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 65 yaş üstü bireyleri yaşlı olarak
tanımlamaktadır (Duy, 2016). Yaşanılan ülke, çağ ve kültür, yaşlanmaya yüklenen anlamların
çeşitlilik gösterme nedenleri arasındadır (Arslan, 2015; Özkan, 2015). Yaşlı insanların bir kısmı
hayatlarının bu dönemini kendilerinin bir parçası olarak mutlulukla karşılarken diğer kısmı ise
hayatlarının bu dönemini başkalarına yük olarak görüp mutsuz olmaktadır (İlgar, 2008).
Bir ülkenin toplam nüfusuna oranla 65 yaş ve üstü birey sayısının artmasına nüfus
yaşlanması denir. Ortalama yaşam süresinin artmasıyla oluşan demografik yaşlanmanın yıllar
içerisinde gelişmesinin birçok nedeni bulunmaktadır.
Dünyada yaşlı nüfusun artma nedenleri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlık alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin erken tanı ve tedavi olanağı
sunmasıyla pek çok hastalığın önlenmesi,
Doğurganlık oranının azalması,
Bebek ölüm oranlarının azalması,
Kadınların eğitim seviyelerinin artması ve iş hayatında daha fazla yer almaları,
İnsanlarda sağlık okuryazarlığının artması ve bir sağlık bilincinin oluşması,
Koruyucu sağlık hizmetlerindeki gelişmeler,
Çekirdek aile yapısının giderek yaygınlaşması,
Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin artmasıdır (Aslan & Ertem, 2012; Solmaz &
Altay, 2019).

Evde sağlık hizmetleri, bakıma ihtiyaç duyan bireylerin yakınlarının da bakıma dâhil
edildiği ve bakımın ev ortamında gerçekleştirildiği bir sağlık hizmetidir (Yılmaz & ark., 2010).
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Evde bakım hizmetlerinin tarihsel süreci incelendiğinde yaygınlaşmanın nedeni olarak daha
çok ekonomik etkenler ve artan ihtiyaçların olduğu gözlenmektedir. Evde yaşlı bakım
hizmetleri; yaşlı bireylerin ihtiyaç duydukları bakımı, günlük yaşam döngülerini ve alışık
oldukları düzeni en az etkileyecek tedaviyi sunmaktadır (Sarsılmaz & Fadıloğlu, 2015;
Hellström & Halberg, 2001; Sims-Gould & Martin-Matthews,2010).
2.2. Dünyada Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
Bakım hizmetlerinin tarihsel gelişimi, milattan öncesine dayanmaktadır. Bu tarihlerdeki
mistik uygulamalarla gerçekleştirilen sağaltım çalışmaları, daha çok telkine dayalıdır. Evde
bakım hizmetleri için ise ilk hizmet türünün doğum olduğu düşünülmektedir. Evde bakım
hizmetleri 1700’lü yıllardan bu yana devam etmekte olup bu yıllarda dini kuruluşların evde
bakım hizmetine aracılık ettiği bilinmekte ve gönüllüler tarafından ihtiyacı olanların evlerine
ziyaretler şeklinde gerçekleşmiştir. Bu tarihlerde sunulan evde bakım hizmetleri, tıbbi
bakımdan çok sosyal hizmet boyutundadır (Çoban & Esatoğlu, 2004). On sekizinci yüzyılda
insanlar daha uzun yaşamanın mümkün olduğunu kavramış ve yaşlanmayla birlikte gelişen
sorunlara çözüm yolları aramaya başlamışlardır (Duy, 2016; Tufan, 2002).
Evde bakım hizmetlerinin ilk resmi girişimleri 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 20.
yüzyılda İngiltere’de bakıma muhtaç kişilerin bakım ihtiyaçları, eğitimli ev ziyaretçileri
tarafından giderilmeye çalışılmıştır. Bu hizmet modeli kiliselerin gözetiminde gönüllü kişiler
tarafından uzun yıllar devam etmiştir. Evde bakım hizmetlerinin kayıtlı ilk temsilcilerinden
olan Willam Rathbone, yoksul hastalar için evde bakım hizmetleri birimini oluşturmuştur. Evde
bakım hizmeti veren ilk isimler arasında Mary Robinson, Florence Nightingale ve Lillian Wald
bulunmaktadır. Florence Nightingale, evde bakım hizmetlerinin profesyonel anlamda
gelişmesine öncülük eden önemli isimlerden biridir (Konak, 2016 ).
Savaşlar ve sosyoekonomik değişimler evde bakım hizmetlerinin gelişimini
hızlandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında sağlık çalışanlarının sayısındaki azalama
nedeniyle hastalar evde tedavi edilmeye başlanmış ve evde sağlık hizmetleri yaygınlaşmıştır.
ABD’de 1886 yılında evde bakım hizmetleri bölgesel olarak gerçekleşmeye başlamıştır.
Gönüllülük esasına dayanan evde bakım hizmetleri, 1909 yılından itibaren evde bakım sigortası
yapan şirketler tarafından hayat sigortası şeklinde yürütülmüştür. Evde bakım hizmeti sunan
kuruluşların birçoğu hastanelerle ortak çalışmaktadır (Aydın, 2006; Konak, 2016). Avustralya,
Çin, Japonya ve Yeni Zelanda’da da 1990 yılında yaşlı bireylere sunulan bakım hizmetleri
arasında evde bakım modeli de kullanılmaya başlanmıştır. 1955-1964 yılları arası evde bakım
hizmetlerinin yaygınlaştığı bir dönemdir. Evde bakım hizmetleri bu yıllarda; ev hizmetleri,
hastaneye ve topluma dayalı evde bakım hizmetleri şeklinde gelişme göstermiştir. 1965 yılında
Medicare ve Medicaid eyalet sağlık sistemleri yasallaşmıştır. “Ulusal Evde Bakım Birliği”,
1982 yılında kurulmuştur (Örsal & Baybuğa, 2016; Akdemir, 2003).
Tarihi süreç içerisinde dünyada yaşlı bireylerle ilgili kurulan uluslararası
kuruluşlar ve onlara bağlı grup ve komisyonlar aşağıda ifade edilmiştir;
•

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlılık Çalışma Grubu,
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•
Dünya Sağlık Örgütü Yaşlılık ve Yaşam Süreci; Dünya Yaşlılık ve Sağlık
Raporu (2015), Yaşlılık ve Sağlığa İlişkin Global Strateji ve Eylem Planı (2016),
•
Birleşmiş Milletler Ekonomi ve Sosyal İşler Departmanı İnsan Hakları Yüksek
Ofisi Yaşlılık Çalışma Grubu,
•

Avrupa Yaşlı İnsan Hakları Konseyi,

•

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Yaşlılık ve İş Politikaları,

•

Avrupa Birliği Ekonomi Politikalar Merkezi Yaşlılık Çalışma Grubu,

•

Avrupa Yaşlılık Platformu.

2.3. Türkiye’de Evde Bakım Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi
Türkler, İslamiyet öncesi dönemde hastalıklarla savaşmak ve toplum sağlığını
korumakla görevli gruplar kurmuştur. Göçebe yaşam tarzına sahip olmaları nedeniyle sağlıkla
ilgili bakım hizmetlerinin evlerde gerçekleştirildiği düşünülmektedir. Anadolu Selçuklularında
sağlık hizmetleri çarşı, pazar ve evlerde hekimler tarafından sunulmuştur. Osmanlı Devleti
döneminde yaşlı bakım hizmetleri vakıflar tarafından yürütülmüş, 1868 yılında Kızılay, 1895
yılında Darülaceze açılmıştır. Osmanlı Devlet’nin genel idari yapısının askeri olması ve sağlık
hizmetlerinin daha çok orduya yönelik yürütülmesi nedeniyle hayırsever kişilerin (padişah ve
sultanlar dâhil) kurdukları şifa evleri ve hastaneler oldukça yaygındır (Konak, 2016; Bilge &
ark., 2014).
Cumhuriyet döneminde korunmaya ve bakıma muhtaç yaşlılara yönelik hizmetler
sırasıyla şu kanunlarla koruma altına alınmıştır: Medeni Kanun ve 1580 Sayılı Belediyeler
Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Bağ-kur
Kanunu, 1005 sayılı Kanun ve 202 sayılı Kanun. 1978 yılında Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü Konya’da evde yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili olan bir projeye öncülük etmiştir.
İstenilen sonuçlara ulaşılamaması nedeniyle proje sürdürülememiştir (Çavuş, 2013).
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü 1983 yılında çıkan
2828 sayılı Kanun ile yaşlı bakım hizmetlerini yürütmeye başlamıştır. Türkiye’de 1956 yılında
yaşlı bakım hizmetleri devlet bünyesinde yürütülmeye başlanmış, 1983 yılında yürürlüğe giren
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu ile yaşlı bakım hizmetleri
yasallaşmıştır. Ülkemizde evde bakım hizmetleri ile ilgili ilk proje 1993’te Sosyal Hizmetler
ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından pilot bölgelerde uygulanmış ve
amaçlanan hedeflere ulaşılamaması nedeniyle sonlandırılmıştır (Ardahan,2010; Aydın,
2006;Bahar & Parlar, 2007; Erefe,1998; Konak, 2016 ).
1980 yılına kadar devlet tarafından sunulan ve koruyucu sağlık hizmetleri odaklı olan
evde sağlık hizmetleri, 1980 yılından sonra hastane sonrası tedavi ve bakımı kapsayan daha çok
özel sağlık kuruluşları veya şahıslar tarafından yürütülülen bir hizmet halini almıştır.

38

Ülkemizde şuan yaşlı bakım hizmetleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık
Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. (Örsal & Baybuğa, 2016).
Evde yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili tarihsel gelişimin temelinde toplumsal dönüşüm yer
almaktadır. Bir başka ifadeyle tarihsel süreci toplumsal ihtiyaçlar şekillendirmiştir. Ortalama
yaşam beklentisindeki artış devam etmektedir. Evde bakım hizmetleri birçok gelişmiş batı
ülkesinde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler içerisinde yer almaktadır. Bu bağlamda
demografik yapının önemli bir kısmını oluşturan yaşlılara yönelik politikaların hizmet
öncelikleri gündeminde yer almaya devam edecektir. (Bilgili & Kitiş, 2017; Genç & Alptekin,
2013; Yörük & ark., 2012; Çatak & ark.,2012). Toplumsal yaşlanma geçmişte olduğu gibi 21.
yüzyılda da önemini korumaya devam edecektir. (Arslantaş, 2015).
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Uygulamalar

Evde bakım hizmetlerinin tarihsel gelişimini ve yaşlı bakımının bu süreçteki yerini
tarihi dönemlere göre karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
1. Evde yaşlı bakım hizmetlerinin tarihsel gelişimi dünya genelinde nasıl olmuştur?
2. Evde yaşlı bakım hizmetlerinin tarihsel gelişimi Türkiye’de nasıl olmuştur?
3. Evde bakım hizmetlerini Cumhuriyet öncesi ve sonrası tarihsel gelişimleri
açısından karşılaştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlı bireylerin ihtiyaç duydukları bakımı, günlük yaşam döngülerini ve alışık oldukları
düzeni en az etkileyecek tedaviyi sunan evde bakım hizmetlerinin tarihsel süreci
incelendiğinde; daha çok ekonomik etkenlerin ve artan ihtiyaçların yaygınlaştırıcı etkiye sahip
olduğu gözlenmektedir.
Bakım hizmetlerinin tarihsel gelişimi milattan öncesine dayanmaktadır. Evde bakım
hizmetleri 1700’lü yıllardan bu yana devam etmekte olup bu yıllarda dini kuruluşların aracılık
ettiği ve gönüllüler tarafından ihtiyacı olanların evlerine ziyaretler şeklindeyken, ilk hizmet
türünün doğum olduğu düşünülmektedir. Bu tarihlerde sunulan evde bakım hizmetleri tıbbi
bakımdan çok sosyal hizmet boyutundadır. Evde bakım hizmetlerinin resmi girişimleri 19.
yüzyıla kadar uzanmaktadır. 20. yüzyılda İngiltere’de bakıma muhtaç kişilerin bakım
ihtiyaçları, eğitimli ev ziyaretçileri tarafından giderilmeye çalışılmıştır. Evde bakım
hizmetlerinin kayıtlı ilk temsilcilerinden olan Willam Rathbone, yoksul hastalar için evde
bakım hizmetleri birimi oluşturmuştur. Savaşlar ve sosyoekonomik değişimler evde bakım
hizmetlerinin gelişimini hızlandırmıştır. İkinci Dünya Savaşı sırasında sağlık çalışanlarının
sayısındaki azalma nedeniyle hastalar evde tedavi edilmeye başlanmış ve evde sağlık hizmetleri
yaygınlaşmıştır. ABD’de 1886 yılında evde bakım hizmetleri bölgesel olarak gerçekleşmeye
başlamıştır. Avustralya, Çin, Japonya ve Yeni Zelanda da 1990 yılında yaşlı bireylere sunulan
bakım hizmetleri arasında evde bakım modeli de kullanmaya başlanmıştır. 1955-1964 yılları
arası evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştığı bir dönemdir. Evde bakım hizmetleri bu yıllarda
ev hizmetleri, hastaneye ve topluma dayalı evde bakım hizmetleri şeklinde gelişme
göstermiştir. 1965 yılında Medicare ve Medicaid eyalet sağlık sistemleri yasallaşmıştır. “Ulusal
Evde Bakım Birliği”, 1982 yılında kurulmuştur.
Türkler, İslamiyet öncesi dönemde hastalıklarla savaşmak ve toplum sağlığını
korumakla görevli gruplar kurmuştur. Anadolu Selçukluları’nda sağlık hizmetleri çarşı, pazar
ve evlerde, hekimler tarafından sunulmuştur. Osmanlı Devleti döneminde yaşlı bakım
hizmetleri vakıflar tarafından yürütülmüş, 1868 yılında Kızılay, 1895 yılında Darülaceze
açılmıştır. Cumhuriyet dönemimde korunmaya ve bakıma muhtaç olan yaşlılara yönelik
hizmetler sırasıyla; Medeni Kanun ve Belediyeler Kanunu, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu,
506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu, 1479 sayılı Bağkur Kanunu, 1005 sayılı Kanun ve 202
sayılı Kanunlar içerisinde yer almıştır. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel
Müdürlüğü 1983 yılında çıkan 2828 sayılı Kanun ile yaşlı bakım hizmetlerini yürütmeye
başlamıştır. Türkiye’de 1956 yılında yaşlı bakım hizmetleri devlet bünyesinde yürütülmeye
başlanmış, 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme
Kurumu Kanunu ile yaşlı bakım hizmetleri yasallaşmıştır. Evde sağlık hizmetleri 1980 yılına
kadar devlet tarafından sunulan ve koruyucu sağlık hizmetleri odaklıyken, 1980 yılından sonra
hastane sonrası tedavi ve bakımı kapsayan daha çok özel sağlık kuruluşları veya şahıslar
tarafından yürütülmektedir. Ülkemizde şuan yaşlı bakım hizmetleri Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla oluşan değişikliklerden biri değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden gerilemeler
Organizmayı oluşturan sistemlerin fonksiyonelliğinde azalma
Çevreye uyum sağlama yeteneğinde azalma
Homeostatik kontrolde artma
Strese cevap verme kapasitesinde azalma

2. Dünya Sağlık Örgütünün yaşlı tanımı için yaş sınırı nedir?

a)
b)
c)
d)
e)

70 yaş
65 yaş
75 yaş
80 yaş
85 yaş

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı nüfusun artma nedenlerinden biri değildir?

a) Sağlık alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmelerin erken tanı ve tedavi olanağını
sunmasıyla pek çok hastalığın önlenmesi
b) Doğurganlık oranının artması
c) Bebek ölüm oranlarının azalması
d) Kadınların eğitim seviyelerinin artması ve iş hayatında daha fazla yer almaları
e) Koruyucu sağlık hizmetlerindeki gelişmeler
4. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin yaşlanmaya yüklediği anlamın farklılık gösterme

nedenlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yaşadığı çağ
Kültür
Yaşadığı ülke
Kişilik özellikleri
Hukuki hakları

5. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin özelliklerinden biri değildir?

a)
b)
c)
d)
e)

İhtiyaç duyulan bakımın ev ortanmında verilmesi
Kişilerin alışık oldukları düzeni en az etkileme
Bakımı yanlızca sağlık çalışanlarının vermesi
Nüfus yaşlanması ile evde bakım hizmetlerine olan ihtiyacın artması
Mali yükü azaltması

6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerle ilgili uluslararası kuruluşların gerçekleştirdiği

faaliyetlerden biri değildir?
a) Avrupa Yaşlı İnsan Hakları Konseyi
b) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Yaşlılık ve İş Politikaları
c) Avrupa Birliği Ekonomi Politikalar Merkezi Yaşlılık Çalışma Grubu
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d) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi
e) Avrupa Yaşlılık Platformu
7. Türkiye’de yaşlı bakım hizmetleri hangi bakanlık tarafından yürütülmektedir?

a)
b)
c)
d)
e)

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çalışma Bakanlığı

8. “Ulusal Evde Bakım Birliği” kaç yılında kurulmuştur?

a)
b)
c)
d)
e)

1980
1982
1979
2001
1992

9. Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı süresinde evde bakım hizmetlerinde artmaya

neden olmuştur?
a)
b)
c)
d)
e)

Personel sayısındaki azalma
Personel sayısındaki artma
Ekonomik nedenler
Yasal nedenler
Psikolojik nedenler

10. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı dönemi evde bakım hizmetlerine ilişkin özelliklerden biri

değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yaşlı bakım hizmetleri vakıflar tarafından yürütülmüştür.
Kızılay ve Darülaceze açılmıştır.
Sağlık hizmetlerinin daha çok orduya yönelik yürütülmüştür.
Sağlık hizmetleri çarşı, pazar ve evlerde, hekimler tarafından sunulmuştur.
Hayırsever kişilerin (padişah ve sultanlar dâhil) kurdukları şifa evleri ve hastaneler
oldukça yaygındır.
Cevaplar
1) D, 2) B, 3) B, 4) E,

5) C, 6) D, 7) A, 8) B, 9) A, 10) D
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3. BÖLÜM
EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNİN HUKUKİ DAYANAĞI, EVDE YAŞLI
BAKIMI SUNACAK MESLEK ELEMANLARI, GÖREV, YETKİ VE
SORUMLUKLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Yaşlılarla İlgili Mevzuat
3.2. Evde Bakım İle İlgili Mevzuat
3.2. Evde Yaşlı Bakımı Sunacak Meslek Elemanları, Görev, Yetki ve Sorumlukları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin hukuki çerçevesi hakkında ne biliyoruz?

2.

Türkiye’de evde bakım hizmetlerinin yaşlıya yönelik yasal düzenlemesi
nasıldır?

3.

Evde yaşlı bakımında bakım ekibini kimler oluşturur ve görevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Evde
Yaşlı
Bakım Türkiye‘deki yaşlılıkla ilgili Kazanım
okuyarak
ve
Hizmetlerinin
Hukuki mevzuatı açıklar.
araştırarak geliştirilecektir.
Dayanağı ve Evde Yaşlı
Bakımı Sunacak Meslek
Elemanları, Görev, Yetki ve
Sorumlukları
Türkiye’de Evde bakım ve Kazanım
sağlık hizmetleri ile ilgili araştırarak ve
mevzuatı açıklar.
ziyaret
geliştirilecektir.

okuyarak,
kuruluşları
ederek

Evde
yaşlı
bakım Kazanım
okuyarak
ve
teknikerinin evde bakım araştırarak geliştirilecektir
ekibin’deki
görev
ve
sorumluluklarını sıralar.
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Anahtar Kavramlar

Evde bakım, Evde Sağlık, Yaşlı Hizmetleri, Kanun, Yönetmelik, Evde Bakım Ekibi
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Giriş
Günümüzde toplumsal yaşlanma olgusu yaşlılıkla ilgili yasal düzenleme zorunluluğunu
beraberinde getirmiştir. Türkiye, 2015 yılı TÜİK verilerine göre yaşlı ülke konumundadır.
Yaşlı nüfusun artması, aile yapısında değişme, kırsaldan şehirlere göç, geleneksel olarak evde
bakım rolü olan kadının iş hayatına katılımı, yaşlı bireyin aile yapısı içindeki eski rolünün
değişmesi nedeniyle günümüzde yaşlılar daha çok devlet desteğine ve profesyonel hizmetlere
gereksinim duymaktadır. Türkiye’de devlet politikası, kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve
niteliğinin arttırılması ile birlikte yaşlıların kendi evlerinde ve ailelerinin yanında, aile bireyleri
ya da profesyonel bakım elemanları tarafından bakılmasının daha etkin bir hizmet olacağı
yönünde gelişim göstermektedir (TC Kalkınma Bakanlığı, 2013).
Her hizmetin bir hukuki alt yapısı bulunmaktadır. Bir kurum, işletme ya da alanda belli
bir konuda yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere “mevzuat” denmektedir. Türk mevzuat
sisteminde mevzuat kuralları yukarıdan aşağıya doğru anayasa, uluslararası sözleşmeler, kanun,
kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve içtihatlardan oluşmaktadır. Yaşlılıkla
ilgili uygulamalar bu mevzuat kuralları içinde gerçekleştirilmektedir.
Ülkemizde ilk evde sağlık hizmeti uygulamaları bulaşıcı ve salgın hastalığı olan
bireylerin evlerinde tecrit ve muayeneleri şeklinde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu (UHK)
çerçevesinde yürütülmeye başlanmıştır. UHK yaşlıları sağlık açısından öncelikli korunacak
gruba almıştır. 1954 yılında kabul edilen 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu çerçevesinde, mecburi
hizmet yükümlülüğü olmayan hemşirelerin, özel işyerleri açmaları ve evlere sağlık hizmeti
sunmaları olanağı verilmiştir (Çavuş, 2013).
Türkiye’de evde bakım hizmetleri ile ilgili ilk yasal düzenleme 2005 yılında yapılmıştır.
Ülkemizde evde bakım ve sağlık hizmetleri Sağlık Bakanlığı (SB) ile Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB)’na bağlı kurum ve kuruluşlar, üniversite hastaneleri,
belediyelere bağlı birimler ve özel kurum ve kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. SB’na ve
üniversiteler’e bağlı evde bakım birimlerinde, özellikle yatağa bağımlı olan yaşlı bireylere
evlerinde tıbbi bakım ve devam eden tıbbi gözetim doğrultusunda hizmet verilirken AÇSHB’na
bağlı kurum ve kuruluşlarda özellikle dezavantajlı gruplar içerisinde yer alan bireylere yönelik
hizmet verilmektedir (Genç ve Barış, 2015).
Bu bölümde evde yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili yasal düzenlemeler (1) yaşlılıkla ilgili
mevzuat (2) evde bakım ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat (3) evde yaşlı bakımı sunacak
meslek elemanları, görev, yetki ve sorumlukları alt başlıkları ile ele alınmıştır.

3. 1. Yaşlılıkla İlgili Mevzuat
Yaşlılıkla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından 1982 tarihinde I. Dünya Yaşlılar
Asamblesi’nde yaşlıların bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili dünya üzerinde ortak bir tavır
belirlendiği görülmektedir. Bu asamble sonucu oluşturulan yaşlı ilkeleri “bağımsızlık, katılım,
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bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar” olmak üzere beş başlıkta sıralanmıştır (Buz ve ark.
2018). “Bakım” ilkesinde yaşlı bireyler için şu öneriler getirilmiştir:
1-Aile ve toplum tarafından desteklenmeli, ihtiyacı olanlara uygun bakım hizmetleri
verilmelidir.
2-Her toplum kültürel değerler sistemine uygun bir biçimde korunmalı ve gözetilmelidir.
3- Asgari düzeyde fiziksel, zihinsel ve ruhsal iyiliği kazandıracak ve sürdürecek sağlık
bakımına sahip olmalıdır.
4-Yaşamlarını kendi başlarına sürdürebilecekleri, gereksinim duyduklarında korunabilecekleri
ve bakılabilecekleri çeşitli sosyal hizmetlere ve yasal düzenlemelere sahip olmalıdır.
5-İnsana yakışır ve güvenli bir ortamda, sosyal ve zihinsel yönden desteklenecekleri,
kendilerini geliştirebilecekleri, koruma ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekleri, uygun
kurumsal bakım modellerinden yararlanmalıdır.
6-Bir huzurevi ya da rehabilitasyon merkezinde yaşamaları durumunda; ihtiyaçlarına,
inançlarına, haysiyetlerine, özel yaşamlarına (mahremiyetlerine), bakımları ve yaşam biçimleri
hakkında kendi kararlarını vermelerine tam olarak saygı gösterilmelidir.
7-İnsan haklarından ve temel özgürlüklerden tam olarak yararlanmalıdır.
Bu ilkeler doğrultusunda yaşlıların yaşamlarının son dönemini sağlıklı yaşlanarak
sürdürmeleri ve iyilik hallerinin geliştirilmesi için farklı bakım modellerinin oluşturulması ve
uygulanması için politikalar üretilmesi gerektiği görülmektedir. Birleşmiş Milletler tarafından
hazırlanan yaşlı ilkelerinde, yaşlının aile ve toplum tarafından desteklenmesi, ihtiyacı olanlara
uygun bakım hizmetlerinin sağlanması ve yaşlıya yönelik hizmetlerin çoğunun devlet
tarafından sağlanması gerektiği belirtilmektedir (Fadıloğlu, 2006).
Yaşlılıkla ilgili mevzuatın temel kaynağı yaşlılık haklarıdır. Ülkemizde yaşlılık hakları
ile ilgili olarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 10. maddesinde ayırım gözetilmeksizin
herkesin haklar bakımından eşit olduğu hükmü yer almaktadır. 2004 yılında kadınlar ve
erkeklerin eşit haklara sahip olduğu ve bunun yaşama geçmesinin devletin yükümlülüğünde
olduğu ve 2010 yılında da cinsiyete dayalı alınacak tedbirlerin eşitlik hakkına aykırı olmadığı
hükme bağlanmıştır. 2010 yılında yapılan değişiklikle yaşlılara yönelik tüm alanlarda pozitif
ayrımcılık uygulamalarına yer verilmiştir. Anayasamızın 61. Maddesinde yaşlıların devletçe
korunması, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar güvence altına
alınmıştır (Tanman Zıplar, 2015).
Anayasal hak olan sosyal hizmetlerin yürütülmesini sağlamak üzere 1963 yılında Sağlık
Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bu
doğrultuda 1983 yılında yürülüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile sosyal veya
ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı
bireylere yönelik sosyal hizmetlerin bir bütünlük içinde yürütülmesine ilişkin düzenlemeler
53

yapılmıştır. 11/10/2011 - KHK - 662/10 md. ile Sosyal Hizmet Merkezi, Ek: 30/5/1997 - KHK572/5 md.; Değişik: 6/12/2017-7063/5 md.) ile Aktif Yaşam Merkezi, Ek: 1/2/2007-5579/1
md.; Değişik: 6/2/2014-6518/14 md. ile Ev Tipi Sosyal Hizmet Birimleri tanımlanmıştır. Bu
değişikliklerle yaşlı bireylere sunulacak hizmetlerinin bir arada ve en kolay ulaşılabilir biçimde
olması, yaşam kalitesinin arttırılması, sosyal hayata aktif katılımlarına katkı sağlanması, aileleri
ile birlikte rehberlik ve destek hizmeti verilmesi hedeflenmiştir. Sosyal hizmetlere ilişkin
faaliyetlere devletin denetim ve gözetiminde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler,
üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşların işbirliği sağlanarak bir bütünlük
içinde yürütülmesi esası getirilmiştir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlılara yönelik olarak yürüttüğü
hizmetlerdeki yetkili birimi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’dür. Türkiye’de
yaşlılara kurumsal bakım veren Huzurevleri / Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri 2011
yılında 633 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Yaşlı
Bakım Hizmetleri Daire Başkanlığı, günümüzde ise Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir (Çolak ve Özer, 2015; Özgöbek 2012).
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü yaşlılara yönelik koruyucu, önleyici,
eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yerine getirme
noktasında asli olarak görevlidir. Genel Müdürlük tarafından 2013 yılında Türkiye’de
Yaşlıların Durumu ve Yaşlanma Ulusal Eylem Planı Uygulama Programı hazırlamıştır. Eylem
planında yaşlılara yönelik belirlenen üç öncelik (1) yaşlılar ve kalkınma, (2) yaşlılıkta sağlık ve
refahın artırılması ve (3) yaşlılıkta olanaklar sunan destekleyici ortamların sağlanmasıdır. Bu
öncelikler yaşlılara yönelik hizmetlerde ağırlığı bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ziyade
toplumsal katılım, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve yaşam kalitesi gibi çok yönlü bir bakış
açısına taşımaktadır.
Engelli bireylerin tüm bireylerin sahip olduğu temel hak ve özgürlüklerden
faydalanması, onur ve saygı değerleri güçlendirilerek toplumsal hayata eşit koşullarda
katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin
yapılmasını sağlamak amacıyla 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir (RG
tarih 07.07.2005 ve sayı 258685378).
Kanunda belirtilen hususların hayata geçirilmesini kolaylaştırma adına da aşağıdaki
yönetmelikler çıkarılmıştır:
-

-

“Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere Harçlık
Ödenmesine İlişkin Yönetmelik” (RG 31.01.2015 tarih ve sayı 29253)
”65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli ve
Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik” (RG 25.01.2013
tarih ve sayı l2853965; değişiklik RG 25/3/2014 tarih ve sayı 28952)
Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”
(20 Şubat 2019 tarih ve sayı 30692)
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3.2. Evde Bakım Ve Sağlık Hizmetleri İle İlgili Mevzuat
Ülkemizde evde bakım ve sağlık hizmetleri uygulaması yeni sayılabilecek bir uygulama
olmasına rağmen temellerinin 12 Ocak 1961 tarihinde 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun ile atıldığı; hekim, halk sağlığı hemşiresi ve ebenin evde
hasta bakımı uygulamasına ilişkin maddelere yer verildiği görülmektedir (Işık ve ark., 2016;
Bilge ve ark., 2014).
Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) yaşlıların kendi çevrelerinden uzaklaşmadan
evlerinde bakımını sağlamaya yönelik hizmetlerin çeşitlendirilerek yaygınlaştırılması ve
yaşlılara yönelik kurumsal bakım hizmetlerinin sayı ve niteliğinin artırılmasına vurgu
yapılmıştır. Bu madde doğrultusunda yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin evde bakım olarak
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi ön görülmektedir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013).

3.2.1. Sağlık Bakanlığı Evde Bakım ve Sağlık Hizmetleri Mevzuatı
Türkiye’de evde bakım hizmetlerine ilişkin profesyonel hizmet sunumu dünya örnekleri
karşısında oldukça geç başlamış olup bu konudaki ilk uygulamalar 2000 yılında özel sektörün
öncülüğünde başlamıştır. 2001 yılından sonra ise yerel yönetimlerin hizmetleri bunu takip
etmiştir (Onarcan, 2011). Türkiye’de evde bakım hizmetleri ile ilgili ilk yasal düzenleme
10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri
Sunumu Hakkında Yönetmelik” tir. Bu yönetmelik ile evde bakım hizmeti alanında faaliyet
gösteren kurum ve kuruluşların uyması gereken usul ve esaslar belirlenmiştir. Yönetmelikte
evde bakım hizmeti, hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere, aileleri ile yaşadıkları
ortamda, sağlık ekibi tarafından rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedavi de dahil tıbbi
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sağlık ve bakım ile takip hizmetlerinin sunulmasını ifade
etmektedir. 2010 yılında yürürlüğe giren Sağlık Bakanlığınca Sunulan Evde Sağlık
Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge bu hizmetlerin ülke genelinde
yaygınlaştırılması ve kamu hastaneleriyle sunulması yaklaşımını içermektedir (Bahar ve Beşer,
2017; Işık ve ark., 2016).
16/02/2011 tarih ve 7364 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Toplum Ruh Sağlığı
Merkezleri Hakkında Yönerge” ile toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde Sağlık
Bakanlığına ait yataklı sağlık tesislerine bağlı olarak toplum ruh sağlığı merkezlerinin
kurulması ve işleyişi belirlenmiştir. Yönergeye göre toplum ruh sağlığı merkezlerinin amacı
ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara psikososyal destek hizmetlerinin verilmesi, takip ve
tedavilerinin gerektiğinde evde sağlık hizmetleri uygulamasına entegre bir şekilde yaşadıkları
ortamda sunulabilmesidir. Yönetmelikte bu merkezlerde asgarî fizikî şartları ile
bulundurulması gereken araç, gereç ve personel standardının ve ilgili personelin görev, yetki
ve sorumlulukları ile uygulamanın denetimine ve hizmetin etkin ve ulaşılabilir bir şekilde
sunulmasına ilişkin usul ve esaslar yer almaktadır.
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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik” 27/02/2015
tarihli 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelik Bakanlığa bağlı olarak evde
sağlık hizmeti sunan ve bu hizmetin sunulmasıyla ilgili olan kurum ve kuruluşlar ile bunların
hizmetle ilgili bütün faaliyetlerini kapsamaktadır. Yönetmeliğin amacı ihtiyacı olan bireylerin
muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının evinde ve aile ortamında
yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin bir bütün
olarak birlikte verilmesidir. Yönetmelikte Bakanlık ve bağlı kuruluşları tarafından sunulacak
olan evde sağlık hizmetlerinin teşekkül ettirilmesi, sevk ve idaresi ile ilgili kurum ve kuruluşlar
arasında koordinasyonun sağlanmasına dair usul ve esaslara yer verilmektedir. Bu hizmetlerin,
sosyal devlet anlayışına uygun olarak, yurt genelinde eşit, ulaşılabilir, kaliteli, etkin ve verimli
bir şekilde uygulanması amaçlanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2015). Evde sağlık hizmetlerinin
sunumu, Bakanlık ve bağlı kuruluşları bünyesindeki eğitim ve araştırma hastaneleri, genel
hastaneler veya dal hastaneleri, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri
bünyesinde kurulan birimler ve Aile Hekimliği Birimleri olarak yapılandırılmıştır.
Yönetmelikte evde hizmet sunumunda üç tip evde sağlık birimi tanımlanmıştır.
-

Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı olarak kurulan T tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler bünyesinde kurulan birimlerdir.
H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde
kurulan D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri

Sağlık Bakanlığının yaşlılara sunduğu hizmetler koruyucu, tanı ve tedavi edici,
rehabilite edici hizmetlerde yaşlılara gösterilen kolaylıklar ve bireyin kendi evinde doğrudan
verilen sağlık hizmetleridir. Günümüzde uygulamalar daha çok yatağa bağımlı ve hareket
kısıtlılığı olup hastaneye ulaşma zorluğu yaşayan bireylere ev ortamında sunulan tıbbi
muayene, tedavi ve bakım hizmetlerini içermektedir.
2017 yılında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 49644233020-435 sayılı Makam Onayı ile Evde Sağlık Hizmetine ihtiyaç duyan bireylerin muayene,
tetkik, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyonlarının hastanın evinde ailesiyle yaşadığı ortamda
yapılması, bu kişilere ve aile bireylerine sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesi için
Evde Sağlık Hizmetleri sunumunun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından
yürütülmesine karar verilmiştir. 25 Ağustos 2017’de 694 sayılı KHK ile Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu kapatılarak bakanlığa bağlı bir genel müdürlüğe dönüştürülmüştür. Sağlık
Bakanlığı Kamu Hastaneler Genel Müdürlüğü tarafından Evde Sağlık Hizmeti yürütülmeye
devam etmektedir (Say, 2018). 2017 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta
Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı 2003 yılından itibaren sürdürdüğü sağlıkta kalite
standartlarını “evde sağlık” kalite standartlarını da kapsam içine alarak SKS - Evde Sağlık
rehberi oluşturulmuştur.
SB tarafından evde bakım ve sağlık hizmetlerine yönelik çıkarılan yönetmelikler:
-

10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım Hizmetleri
Sunumu Hakkında Yönetmelik”
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-

27/02/2015 tarihli 29280 sayılı Resmi Gazetede “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları
Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik”
Ayrıca 25.01.2013 tarihli ve 28539 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği’nde yerinde ve evde sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin usul ve
esaslar belirlenmiştir.

3.2.2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım ve Sağlık
Hizmetleri Mevzuatı
Yaşlılara yönelik sosyal hizmetler, 2011 yılına kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu’nda bir daire başkanlığı tarafından yürütülmüştür. 2011 yılında bu kurumun
tüm birimleri ve yetkileri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na devredilmiştir. 2011 yılında
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. 2013/83/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi
ile; "Engellilerin ve yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı toplumsal hayata
ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; ulusal politika ve
stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet ve
yardım faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü
kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak" görevi Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığına verilmiştir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ismi 2018 tarihinde
Cumhurbaşkanlığı Başkanlık sistemine geçiş ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı olarak değiştirilmiştir (Özmete ve Husseın., 2017).
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yeni hizmet anlayışı ile kurum bakımı
yerine yaşlıların kendi sosyal ortamında veya yaşlılar için oluşturulmuş yaşlı evlerinde bakımı
önemsenmektedir. Mali açıdan destek olarak yakınları tarafından bakılan yaşlıların ekonomik
durumlarına göre ücret desteği sunmaktadır (Genç ve Barış, 2015). Bakanlık sağlıklı yaşlılara
yönelik bakım hizmetlerini 07.08.2008 tarihli 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yaşlı
Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik” kapsamında yürütmektedir. Söz konusu yönetmeliğin amacı huzurevi bakımını
tercih etmeyen yaşlılar için gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetlerinin niteliğini ve bu
hizmetleri yerine getiren birim ve personele ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Yönetmelik
yaşamını evde ailesiyle ya da akrabalarıyla veya yalnız sürdüren sağlıklı yaşlılar ile alzheimer,
parkinson gibi hastalığı olan yaşlıların sosyal, psikolojik ve sağlık ihtiyaçlarının
karşılanmasında onlara yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini arttıracak etkinliklerin
düzenlenmesini içermektedir (Çoban, 2015). Yönetmelikte meslek elemanı (sosyal çalışmacı,
psikolog, doktor, hemşire, fizyoterapist, diyetisyen ve uğraş terapisti) ve yaşlı bakım elemanı
(yaşlı bakımı konusunda ortaöğrenim/yükseköğrenimin ilgili bölümlerinden mezun veya yaşlı
bakımı konusunda Millî Eğitim Bakanlığınca sertifika yetkisi verilen kuruluşlar ile
Üniversitelerin ilgili bölümlerince açılmış olan sertifika programlarına katılıp sertifika almış
olan en az ilköğrenim mezunu olan kişi) tanımlanmıştır.
04.11.2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazete’de “Engelli Bireylere Yönelik Özel
Bakım Merkezleri Yönetmeliği” yayımlanmıştır. Bu yönetmelik özel bakım merkezlerinde
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merkezin sorumlu müdürünün gözetim ve denetiminde çalışan, engelli birey ve ailesini her ay
düzenli olarak ikametgâhında ziyaret ederek bakım hizmetlerinin sunumunu takip eden, psikososyal destek hizmetlerini veren evde bakıma destek birimi oluşturulması amacı ile yürürlüğe
konulmuştur. Bu hizmet, bakım ihtiyacı olan engellinin koruyucu sağlık ve tıbbı takip
hizmetlerinden de koordineli yararlandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı evde sağlık hizmeti
ile aile hekimliği birimleriyle işbirliği halinde yürütülür.
30.07.2006 tarihli 26244 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan “Bakıma Muhtaç
Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği”
yayımlanmıştır. Amacı resmî kurum ve kuruluşların bünyesinde açılacak bakıma muhtaç
bireylere yönelik bakım merkezlerinin açılış izni, çalışma şartları, personel standardı,
denetlenmeleri ile ücret tespiti ve ödemelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 23/10/2007
tarihli 26679 sayı RG’de yapılan değişiklikle merkez aracılığıyla bakıma muhtaç bireyin
ikametgâhında bakım hizmeti verilebilir. Evde bakım hizmet birimi müdürün gözetim ve
denetiminde çalışır. Merkez değerlendirme kurulunun hazırlayacağı bireysel bakım planı
doğrultusunda evde bakım hizmet biriminin denetim ve rehberliğinde bakıcı personel
tarafından bakım hizmeti verilir. Ayrıca, evde bakım hizmet birimi bakıma muhtaç bireyi ve
ailesini her ay düzenli olarak ikametgâhında ziyaret ederek bakım hizmetlerinin sunumunu
takip eder, bakıma muhtaç özürlü bireye ve ailesine psiko-sosyal destek hizmetlerini verir.
Yönetmelikte mesleki personel (aldığı lisans eğitimi ile sosyal çalışmacı, psikolog,
çocuk gelişimci, fizyoterapist unvanına sahip olan personel), sağlık personeli ( hemşire, ebe,
sağlık teknisyeni veya sağlık memuru unvanına sahip olan personeli) ve bakıcı personel
(bakıma muhtaç özürlülere bakım hizmeti sunabileceğine ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı onaylı
sertifikası veya başarı belgesi olan ya da sağlık meslek lisesi, kız meslek lisesi çocuk gelişimi
ve eğitimi bölümü, meslek lisesi özürlü-yaşlı bakımı bölümü mezunu veya bu bölümlerden en
az önlisans mezunu olan, merkezde veya merkeze bağlı olarak bakıma muhtaç özürlünün
ikametgâhında, bakım hizmeti sunan kişi) görevleri tanımlanmıştır.
AÇSHB tarafından çıkarılan yönetmelikler:
-

-

30.07.2006 tarihli 26244 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan Bakıma Muhtaç
Özürlülere Yönelik Resmî Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliği
07.08.2008 tarihli 26960 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yaşlı Hizmet
Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım Hizmetleri Hakkında
Yönetmelik”
04.11.2016 tarihli ve 29878 sayılı Resmi Gazete ‘de “Engelli Bireylere Yönelik Özel
Bakım Merkezleri Yönetmeliği”
3.2.3. Belediyelerin Sunduğu Hizmetler

Evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimine bakıldığında yaşlılara
yönelik hizmetlerin, Cumhuriyet’in ilanından sonra ilk olarak 1930 tarihinde yürürlüğe giren
1580 sayılı yasa ile belediyelere verildiği görülmektedir. Bu yasa ile bakıma muhtaç bireylerin
(yaşlıların) korunması, yaşlı evleri yapma ve yönetme yükümlülüğü getirilmesi üzerine illerde
cenaze evleri, güçsüzler yurdu, düşkünler evi ve huzurevi adı altında yatılı yaşlı kuruluşları
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açılmıştır. Aynı zamanda çeşitli dernekler, azınlıklar ve gerçek kişiler tarafından yaşlılara
hizmet vermek amacıyla yatılı yaşlı kuruluşları açılmıştır.
13/7/2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5393 sayılı Belediye
Kanununda belediyenin yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik
hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımının sağlanması için gönüllü kişilerin
katılımına yönelik programların uygulanması maddesine yer verilmiştir.
23/7/2004 tarihli 25531 Sayı Resmi Gazetede yayımlanan 5216 numaralı Büyükşehir
Belediyesi Kanununda büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri içinde yaşlılar, engelliler,
kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek,
geliştirmek bulunmaktadır.
3.3. Evde Bakım Hizmetleri Ekibi
Evde bakım hizmetleri, ekip çalışması şeklinde sunulması beklenen bir hizmetler
bütünüdür. Ekip, kendilerini ortak olarak sorumlu gördükleri bir hedefe etkin biçimde ulaşmak
için birbirini tamamlayan farklı beceri, eğitim ve görüşe sahip çalışanların yaratıcı güçlerini,
emek ve bilgilerini birleştirdikleri gruptur. Ekip, hizmet alan birey ve ailesi ile işbirliği içinde
kendi mesleki bilgi ve becerisini bağımsızca kullanabilen, birbirleriyle iletişim halinde olan,
sonuca ekip sorumluluğu ile yaklaşan, kapsamlı sağlık ve bakım hizmeti sunan birden çok
meslek elemanından oluşmaktadır. Büyük bir kısmı tıbbi tedavinin sürdürülmesine yönelik olan
evde bakım uygulamaları, bireylerin gereksinimleri doğrultusunda farklılıklar göstermektedir.
Evde bakım, tıbbi tedavinin yanı sıra banyo yapma, kıyafet değiştirme gibi bireysel bakım
gereksinimlerinin; evi temizleme, çamaşır yıkama, ortamı yaşanabilecek bir duruma getirme
gibi evle ilgili gereksinimlerin; mali harcamaları düzenlenme, seyahat etme, sosyal aktivitelere
katılma gibi ekonomik ve sosyal gereksinimlerin karşılanmasını da kapsamaktadır
(Turan,2008). Evde yaşlı bakım sunucuları toplumun değişen gereksinimlerini dikkate alarak
yaşlı bireylerin bakım gereksinimlerini en üst düzeyde karşılamak, bireyin gereksinimlerini
düzenli aralıklarla değerlendirmek, gerektiğinde alanında uzman, yetkin personel
koordinasyonunu sağlamak veya başka kurumlara yönlendirmek hedefleri doğrultusunda
yaşam koşullarını en az düzeyde değiştirip en yüksek düzeyde sağlığın sürdürmesini
sağlamalıdır. Kaliteli bakım sunumunda uluslararası geçerliği olan standartların dikkate
alınması ve uygulama rehberlerinin oluşturulması önem taşımaktadır (Dik, 2017). Evde yaşlı
bakım ekibinde geriatrist, psikiyatr, hemşire, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen,
ergoterapist, fizyoterapist, dil konuşma terapisti, diş hekimi, yaşlı bakım/evde bakım teknikeri,
bakıcı personel vd. meslek elemanları yer alabilmektedir.
Profesyonel meslek üyeleri tarafından verilen evde bakım (formal care) kapsamında
verilen hizmetler:
-

Düzenli aralıklalarla sağlanan hemşirelik bakımı
Düzenli aralıklarla teşhis, tedavi ve danışmanlık amacıya doktor ziyareti.

59

-

-

-

-

Bireyin günlük yaşam aktivitelerine destek olan ve bağımsızlığı teşvik eden
psikoterapist, fizyoterapist, ergoterapist, dil ve konuşma terapisti, psikolog tarafından
verilen destek sağlık hizmetleri.
Bireyin giyinme, beslenme, yıkanma gibi günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığı
teşvik eden etkinliklerine yardımcı olmak üzere kişisel bakım/özbakım hizmetleri.
Evin temizlik, alışveriş, ütü ve onarım işlerinin düzenlendiği, bireyin evinin mevcut
durumu açısından en güvenli ve kullanışlı hale getirilmeye çalışıldığı, evde düşmeler,
olası ev kazaları açısından evde önlemlerin alındığı ev hizmetleri,
Bireyin randevularına ulaştırılması için yardım edilmesi, ilaçlarının temini, rutin
muayenelerinin yaptırılması, faturalarının ödenmesi gibi hizmetleri içeren sosyal destek
hizmetleri.
Yemek yapamayan birey için yemek pişirilmesini, dağıtılmasını içeren gıda ve
beslenme hizmetleri.
Bireyin ve ailenin hakları ve sorumlulukları ile ilgili öneri ve danışmanlık hizmetleri.
Bakım verenler için verilen sosyal destek hizmetleri.
Bakım veren aileye eğitim, danışmanlık hizmeti vererek tıbbi veya bakıcı hakları gibi
konularda destek sağlayan bakıcı destek hizmetleri.
Gündüzlü bakım hizmetleri kapsamındaki aktivitelere katılım yanında, akademik
kazanım çalışmalarına, sanat ve sportif etkinliklere, sosyal hayata katılıma ilişkin destek
hizmetler (Çavuş, 2013; Kahraman 2013; Turan, 2008).

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Yönetmelik’te ekip, birim tarafından oluşturulan ve evde sağlık hizmetini
birlikte sunmakla görevlendirilen, konu ile ilgili eğitim almış olan sağlık personelini ve diğer
personeli ifade etmektedir. Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı olarak kurulan T Tipi Evde
Sağlık Hizmet Birimlerinde ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, yaşlı bakım
teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden
oluşturulur. Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığı hallerde bir yardımcı
sağlık personeli ekibe dâhil edilir. İhtiyaç halinde psikolog, sosyal çalışmacı ve benzeri destek
elemanları da hizmetin sunumunda görev alır.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı hastaneler bünyesinde kurulan H Tipi Evde
Sağlık Hizmet Birimleri ekibinde, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim/uzman
hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak
üzere üç kişiden oluşturulur. Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığı
hallerde bir yardımcı sağlık personeli ekibe dâhil edilir. İhtiyaç halinde psikolog, sosyal
çalışmacı, fizyoterapist, diyetisyen ve benzeri destek elemanları da hizmetin sunumunda görev
alır. Hastanın ihtiyacına göre ekibe uzman hekim ya da hekimler dâhil edilir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde
kurulan D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri ekibinde bir diş hekimi ile birlikte bir ağız ve diş
sağlığı teknikeri ya da diş protez teknikeri bulunur.
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Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik’ te meslek elemanı olarak sosyal çalışmacı, psikolog, doktor, hemşire,
fizyoterapist, diyetisyen ve ergoterapistin görev ve sorumlulukları tanımlanmıştır. Yaşlı bakım
elemanı olarak da yaşlı bakımı konusunda ortaöğrenim/yükseköğrenimin ilgili bölümlerinden
mezun veya yaşlı bakımı konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika yetkisi verilen
kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümlerince açılmış olan sertifika programlarına katılıp
sertifika almış olan en az ilköğrenim mezunu olan kişi ifade edilmektedir.
3.3.1. Evde Bakım Hizmetinde Yer Alan Meslek Elemanları
Sosyal Hizmet Uzmanı/Sosyal Çalışmacı: Sosyal inceleme ve değerlendirme
raporunun hazırlanması, sosyal destek ve danışmanlık hizmeti, gereksinim duyulan toplum
kaynaklarının organize edilme sürecinde aktif rol almaktadır.
Doktor: Tıbbi koordinasyonu sağlaması, hizmetten yararlananların sağlık
durumlarının takip edilmesi, tıbbi danışmanlık ve eğitim, hizmetten yararlananların
kullandıkları rutin ilaçların yazılması ve gerekirse onların uzmanlık gerektiren başka bir tıp
alanına havale edilmesi sürecinde aktif olarak rol almaktadır.
Hemşire: Hizmetten yararlananların sağlık durumları hakkında doktora bilgi verilmesi,
ilaçların doğru ve düzenli bir biçimde alınmasının sağlanması, ilaçların etki ve yan etkilerine
ilişkin eğitim planlama ve uygulama, pansuman enjeksiyon, derece ve tansiyon ölçümü gibi
temel düzeydeki sağlık hizmetlerinin ev ortamına götürülmesinin sağlanması, bireyin sağlığının
korunması ve geliştirilmesine ilişkin eğitimin planlanması ve uygulanması, bireyin birlikte
yaşadığı kişilerin bütüncül bir yaklaşımla tüm uygulama ve eğitimlere dahil edilmesi sürecinde
aktif olarak rol almaktadır.
Ergoterapist: Hizmetten yararlananların belirlenen aktivite ve görevlerde
performanslarının düzeltilmesi, güçlendirme ve artışın sağlanması, adaptasyon ve üretkenlik
için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmelerine yardımcı olunması sürecinde aktif
olarak rol almaktadır.
Fizyoterapist: Doktor tarafından tanısı konan bireylerin fizyoterapi ve rehabilitasyon
programlarını planlanması ve uygulanması, özürlülük ve yaşlanmaya bağlı olarak görülen yeti
kayıpları ile eklem ve kas rahatsızlıklarının rehabilitasyonunda tıbbi tedaviye destek verilmesi,
sağlıklı bireylerin özel egzersiz ve rehabilitasyon programları ile fiziksel uyumlarını arttırarak,
olası hastalık ve sakatlıkların önlemeye çalışılması, verilen egzersizlerin kontrollü ve düzenli
bir biçimde yapılmasının sağlanması ve yaptığı çalışmalar hakkında doktorun düzenli olarak
bilgilendirilmesi sürecinde aktif olarak rol almaktadır.
Diyetisyen: Hizmetten yararlananların sağlık ve yaş durumlarının göz önünde
bulundurularak düzenli, dengeli ve sağlıklı beslenebilmeleri için uygun yemek listesinin
hazırlanması, doktor tarafından önerilen diyetlerin uygulanmasının sağlanması, hazır yemek
servisi hizmeti ile ev ortamına götürülen menülerin standardının kontrol edilmesi, sağlıklı ve
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ekonomik beslenme yöntemleri konusunda eğitimin planlama ve uygulamanın sağlanması
sürecinde aktif olarak rol almaktadır.
Psikolog: Hizmetten yararlananların motivasyonunun yükseltilmesi, endişe ve
kaygılarının en aza indirilmesi, ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık verilmesi, aynı
sorunu paylaşan kişilerle tedavi, serbest zaman değerlendirme vb. gruplar oluşturulması
sürecinde aktif olarak rol almaktadır (Kahraman 2013).

3.3.2. Yaşlı/Evde Bakım Teknikeri
22 Mayıs 2014 tarihli ve 29007 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Sağlık Meslek
Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev
Tanımlarına Dair Yönetmelik” ekinde Yaşlı/Evde Bakım Teknikerinin iş ve görev tanımı şu
şekildedir:
- Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük yaşam
aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.
- Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar ve
değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
- Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin
yapılmasını sağlar.
- Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına
yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.
- Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık
veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını
yerine getirir.
- Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.
- Bakım veren aile üyelerini destekler.
- İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
- Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.( RG, 2014, sayı: 29007)
Yaşlı bakım elemanı birim sorumlusuna bağlı olarak hizmet planlama servisi
bünyesinde diğer servis elemanlarının denetiminde çalışır. Evde bakım hizmetlerinde her
yaşlıya bir, merkezde yürütülen gündüzlü bakım hizmetlerinde ise her yirmi yaşlı için bir yaşlı
bakım elemanı görevlendirilir.
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3.3.3. Yaşlı Bakım Elemanı
Yaşlı bakımı konusunda ortaöğrenim/yükseköğrenimin ilgili bölümlerinden mezun
veya yaşlı bakımı konusunda Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika yetkisi verilen kuruluşlar ile
Üniversitelerin ilgili bölümlerince açılmış olan sertifika programlarına katılıp sertifika almış
olan en az ilköğrenim mezunu olan kişiler yaşlı bakım elemanı olarak tanımlanmıştır.
Yaşlı bakım elemanının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:
a) Yaşlının fiziksel bakımı ile ilgili her türlü hizmetlerini yapmak, gerek duyulması halinde
beslenmelerine yardımcı olmak,
b) Yaşlının odasının/bölümünün ve eş yalarının düzenlenmesine yardımcı olmak ve düzenini
sağlamak,
c) Yaşlının sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak,
ç) Yaşlılarla birlikte oldukları süre içinde karşılaştıkları önemli olayları ve hastalanan yaşlıları
birim sorumlusuna bildirmek/haber vermek,
d) Kuruluş bünyesinde yaşlılara yönelik hazırlanan plan ve programlar doğrultusunda diğer
görev ve hizmetleri yerine getirmek.
(2) Yaşlı bakım elemanları sorumlu müdüre, sosyal servis ve sağlık ünitesine karşı sorumludur.
(3) Kuruluşlarda sekizer saatlik vardiyalar halinde bir bakım elemanı çalıştırılması zorunludur.
Huzurevlerinde kapasitenin kırkı aşması halinde gündüz vardiyalarında görevlendirilmek üzere
her onbeş yaşlı için bir bakım elemanı, özel bakım üniteleri ile Yaşlı Bakım Merkezlerinde
kapasitenin yirmidördü aşması halinde her on yaşlı için bir yaşlı bakım elemanı çalıştırılır.
Bakım elemanlarının çalışma sistemi kuruluşun iç hizmet yönergesinde ayrıntılı olarak
belirtilir.
(4) Bu yönetmeliğe bağlı hizmet sunan kuruluşlar gerek görmeleri ve niteliklerinin uygun
olması halinde özel hizmet alımı ile yaşlı bakım elemanı çalıştırabilir.
(5) Yaşlı bakım elemanı kuruluşun temizlik ve diğer işlerinde çalıştırılamaz.
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Uygulamalar

Yakınızda bulunan bir evde bakım hizmetleri birimini ziyaret ediniz.
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Uygulama Soruları

Evde Bakım hizmetleri sunumunda hangi yönetmelik/yönetmelikler doğrultusunda
hizmet verilmektedir?
Yaşlı bakım teknikerinin üstlendiği görev ve sorumluluklar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Türkiye, 2015 yılı TÜİK verilerine göre yaşlı ülke konumundadır. Yaşlı nüfusun
artması, aile yapısında değişme, kırsaldan şehirlere göç, geleneksel olarak evde bakım rolü olan
kadının iş hayatına katılımı, yaşlı bireyin aile yapısı içindeki eski rolünün değişmesi nedeniyle
günümüzde yaşlılar daha çok devlet desteğine ve profesyonel hizmetlere gereksinim
duymaktadır.
Yaşlılıkla ilgili Birleşmiş Milletler tarafından 1982 tarihinde Dünya Yaşlılar
Asamblesi’nde yaşlıların bakım ve rehabilitasyonu ile ilgili dünya üzerinde ortak bir tavır
belirlendiği görülmektedir. Burada yaşlı ilkeleri “bağımsızlık, katılım, bakım, kendini
gerçekleştirme ve itibar” olmak üzere beş başlıkta sıralanmıştır. Bu ilkeler doğrultusunda
yaşlıların yaşamlarının son dönemini sağlıklı yaşlanarak sürdürmeleri ve iyilik hallerinin
geliştirilmesi için farklı bakım modellerinin oluşturulması ve uygulanması için politikalar
üretilmesine vurgu yapılmaktadır.
Yaşlılıkla ilgili mevzuatın temel kaynağı yaşlılık haklarıdır. Türkiye Cumhuriyeti
Anayasa’sının yaşlıların devletçe korunması, yaşlılara devlet yardımı ve sağlanacak diğer
haklar ve kolaylıklar güvence altına alınmıştır. Anayasal hak olan sosyal hizmetlerin
yürütülmesi için 1963 yılında Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Genel
Müdürlüğü kurulmuştur. Bu doğrultuda 1983 yılında yürülüğe giren 2828 sayılı Sosyal
Hizmetler Kanunu ile sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma
ve yardıma ihtiyacı olan yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetlerin bir bütünlük içinde
yürütülmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yaşlılara yönelik çıkarılan
yönetmelikler “Sosyal Hizmet Kuruluşlarında Bakımı Sağlanan Engelli ve Yaşlı Bireylere
Harçlık Ödenmesine İlişkin Yönetmelik”, “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz
Türk Vatandaşları İle Engelli Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında
Yönetmelik”, Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” tir.
Evde bakım ve sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuatta SB tarafından çıkarılan “Evde
Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”, “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları
Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik”, Aile Hekimliği
Uygulama Yönetmeliği’ ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında çıkarılan
“Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmî Kurum ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri
Yönetmeliği”, “Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım ile Evde Bakım
Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” bulunmaktadır.
Evde bakım hizmetleri, ekip çalışması şeklinde sunulması beklenen bir hizmetler
bütünüdür. Ekip çalışmasında hemşire, hekim, fizyoterapist, ergoterapist, dil ve konuşma
terapisti, psikolog, evde yaşlı bakım teknikeri, tarafından verilen destek sağlık hizmetleri,
sosyal destek hizmetleri, gıda ve beslenme hizmetleri, destek hizmetleri bakıcı destek
hizmetleri sunulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Birleşmiş Milletler tarafından 1982 tarihinde Dünya Yaşlılar Asamblesi’nde
vurgulanan yaşlı ilkeleri nelerdir?
2) Türk mevzuat sisteminde mevzuat kuralları yukarıdan aşağıya doğru sıralaması
nasıldır?
3) 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda yapılan düzenleme nedir?
4) Evde Bakım Hizmetinde Yer Alan Meslek Elemanları hangi meslek üyelerinden
oluşur?
5) Evde Bakıma yönelik ilk yasal düzenlemeye ilişkin yönetmelik hangisidir?
6) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Yönetmelik’ hangi amaçla çıkarılmıştır?
7) 2017 yılında Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kalite
standartlarını da kapsayan rehber nedir?
8) Evde bakıma destek hizmeti neyi ifade etmektedir?
9) Yaşlı/Evde Bakım Teknikerinin görevi nedir?
10) Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Yönetmelik’te hangi tip birimler belirlenmiştir?

Cevaplar
1) Bağımsızlık, katılım, bakım, kendini gerçekleştirme ve itibar
2) Anayasa, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ ve içtihatlar
3) Sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve yardıma
ihtiyacı olan yaşlı bireylere yönelik sosyal hizmetlerin bir bütünlük içinde yürütülmesine ilişkin
düzenleme yapılmıştır.
4) Sosyal Hizmet Uzmanı, Doktor, Hemşire, Fizyoterapist, Diyetisyen, Psikolog,
Ergoterapist, Yaşlı/Evde Bakım Teknikeri
5) 10/3/2005 tarihli ve 25751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik”
6) İhtiyacı olan bireylerin muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve
rehabilitasyonlarının psikolojik ve sosyal hizmetlerle bütünlük içinde ev ortamında verilmesi
amacıyla Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının evde sağlık hizmetleri birimlerinin oluşturulması,
kurum ve kuruluşlar arası koordinasyonun sağlanması ve yurt genelinde etkin bir şekilde
uygulanmasının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
7) SKS - Evde Sağlık rehberi
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8) Meslek elemanlarının önerileri doğrultusunda, engelli olan birey bakıcı personel
tarafından ikametgâhında bakım hizmeti verilmesi ile engelli birey ve ailesine psiko-sosyal
destek hizmetleri sunulmasını ifade etmektedir.
9) a) Fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden bakım gereksinimlerini değerlendirir. Günlük
yaşam aktivitelerinin korunmasını, sürdürülmesini ve en üst düzeyde kullanmasını destekler.
b) Diyetisyen tarafından önerilen beslenme programına uygun olarak besler, kilo takibi yapar
ve değişiklikleri sağlık ekibi üyeleri ile değerlendirir.
c) Yaşam alanını kaza riski ve güvenlik yönünden değerlendirir, gerekli düzenlemelerin
yapılmasını sağlar.
d) Sağlık ekibi tarafından planlanan tıbbi bakımı takip eder, tıbbi bakımın uygulanmasına
yönelik problem tespit etmesi halinde sağlık meslek mensubuna durumu iletir.
e) Ağız ve diş bakımı gibi günlük kişisel bakıma yardımcı olur. Yatağa bağımlı olma, hastalık
veya engellilik nedenli bağımlılık durumlarında kişisel bakım ve temizlik uygulamalarını
yerine getirir.
f) Sağlık hizmetlerine ulaşmasına yardımcı olur, gerektiğinde refakat eder.
g) Bakım veren aile üyelerini destekler.
h) İstismardan korur, aileyi ve gerekli durumlarda ilgili kurumları bu konuda bilgilendirir.
ı) Sosyal aktivitelere yönlendirir ve katılımını destekler.
10) Üç tip birim belirlenmiştir: (1) Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı
hastaneler bünyesinde H tipi, (2)Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı T tipi ve (3) Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde D tipi.
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4. BÖLÜM
EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİNİN ORGANİZASYONU, KAMU
KURUMLARININ, YEREL YÖNETİMLERİN VE ÖZEL SEKTÖRÜN
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ EVDE YAŞLI BAKIM HİZMETLERİ
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BU BÖLÜMDE NELER ÖĞRENECEĞİZ?
4.1. Evde yaşlı bakım hizmetlerinin bakım sistemi,
4.2. Kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin ve özel sektörün evde yaşlı bakım hizmeti
çalışmaları,
4.3. Evde yaşlı bakım hizmetlerinin organizasyonunu açıklayabilecek bilgi ve
becerilere sahip olacaksınız.

73

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Evde yaşlı bakım hizmetlerinin kapsamı hakkında neler biliyorsunuz?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin organizasyonunda dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin yaygınlığını arttırmak toplum sağlığına nasıl bir
fayda sağlayabilir?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında neler
düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Yöntem ve Teknikler
Konu

Kazanım

-Evde yaşlı bakım
hizmetlerinin
organizasyonunu
değerlendirmek.

-Evde yaşlı bakım
hizmetlerinin kapsamı ve
organizasyonu hakkında
bilgi sahibi olur.

- Kamu kurumları, yerel
yönetimler ve özel sektörün
evde yaşlı bakım hizmetleri
konusunda çalışmalarıyla
ilgili bilgi vermek.

-Kamu kurumları, yerel
yönetimler ve özel sektörün
evde yaşlı bakım hizmetleri
konusundaki çalışmaları
hakkında bilgi sahibi olur.

Evde yaşlı bakım
hizmetlerinin kapsamı ve
organizasyonu hakkında
açıklamalar yapılacak; kamu
kurumları, yerel yönetimler
ve özel sektörün evde yaşlı
bakım hizmetleriyle ilgili
yaptıkları çalışmalar
karşılaştırılarak konunun
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Evde bakım hizmetleri

•

Evde bakım hizmetleri organizasyonu

•

Hizmet kalitesi
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Giriş
Günümüzde yaşlı nüfusun giderek artması, sağlık politikaları açısından oldukça
önemlidir. Genel nüfus dağılımında büyük bir orana sahip olan yaşlı bireylerin, sağlıklı bir
toplum için yaşam kalitelerinin ve sağlık düzeylerinin yükseltilmesi, ana hedefler arasında
bulunmaktadır. Yaşlanma; fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde
getiren bir süreçtir. Dolayısıyla bu yaş grubunda oluşabilecek sorunların önlenmesi için erken
dönem müdahalelerin planlanması gerekmektedir. Yaşlı bireylerin deneyimlediği olumsuz
yaşam olayları arasında; sağlık sorunları, sosyal statü, gelir kaybı, sağlık düzeyinde gerileme
ve bakım gereksinimi sayılabilir. Yaşlanma sadece yaşlı bireyler için değil aynı zamanda bu
bireylerin yakınlarını da kapsayıp beraberinde adaptasyon gerektiren bir dönemdir. Yaşlı
bireyin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetiyle sosyal hizmeti mali bir yük olmaktan çıkartmak, evde
yaşlı bakım hizmetlerine olan talebi arttırmaktadır. Sağlık hizmetleri içerisinde yer alan evde
bakım hizmetlerinin bir ekip işi olduğu unutulmamalıdır. Üstünde durulması gereken diğer bir
önemli nokta ise sadece yaşlı bireyin değil aile üyelerinin de fiziksel, psikolojik,
sosyoekonomik ve kültürel açıdan değerlendirilmesidir. Yaşlı bireylerin bakım hizmetlerinden
nasıl yararlanabilecekleriyle ilgili bilgi sahibi olmaları, destek alacakları profesyonelleri
tanımaları, hizmet kalitesi bakımından son derece önemlidir.
4.1. Evde Yaşlı Bakım Hizmetlerinin Organizasyonu
Sağlık alanında teknolojinin hızla ilerlemesi yaşam süresinin artma nedenlerinden
biridir. Uzayan insan ömrü, insan yaşamının son döneminde profesyonel sağlık bakımına
ihtiyaç duyulan bir hizmet alanının ortaya çıkmasını sağlamıştır. Çoklu kronik hastalıklar,
fiziksel gerilemeler nedeniyle günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde sınırlılıklar,
bilişsel yeti yitimleri, ekonomik kayıplar bakım ihtiyacı oluşturan başlıca problemlerdir (CookCample & Sefton, 2010).
Yaşlı nüfusun dünya genelinde arttığı ve 2050 yılında genel nüfusun %19’nu 60 yaş
üstü bireylerin oluşturacağı tahmin edilmektedir (Eden & Boz, 2018). Dolayısıyla genel nüfus
yapısındaki bu değişim pek çok sorunu da beraberinde getirmektedir. Sosyal destek ihtiyacının
artması, ekonomik yetersizlikler, çekirdek aile yapısının yaygınlaşması ve aile içerisinde bakım
rolünü daha çok üstlenen kadınların iş hayatında daha fazla yer almaları toplumsal anlamda
yeni bir sosyal yapılanmayı gerektirmektedir (Kalaycı & ark., 2017).
Dünya çapında gerçekleşen bütün bu değişimlerin yaşam süresini uzatması beraberinde
kronik hastalıkların görülme oranını da artmıştır (Akdemir & ark., 2011). Dünya nüfusunun
önemli bir kısmını oluşturan yaşlılar, evde bakım hizmetlerine büyük oranda ihtiyaç
duymaktadır (Fadıloğlu, 2013). Evde yaşlı bakım hizmetleri fiziksel, emosyonel ve
sosyoekonomik yönden yaşlı bireyleri desteklemekte; bu hizmetler hastaneler, belediyeler ve
özel sektör tarafından verilmektedir.
Yaşlı bireylerin özerklik ve bağımsızlıkları düşünüldüğünde kendi yaşam alanlarında
bakım almayı neden daha çok tercih ettikleri hiç de şaşırtıcı değildir. Aile üyelerinin de bakıma
dâhil olduğu, pahalı olan kurum hizmeti yerine ev ortamında bakım almayı istemektedirler
(Wiles & ark., 2012). Yaşlı bireylere ev ortamında günlük rutinlerinin bir parçası olarak ihtiyaç
duydukları bakımın sunulması, hasta yakınlarının da bakıma katılımıyla evde yaşlı bakım
hizmetleri pek çok sosyal soruna yanıt verir niteliktedir. Hasta yakınlarının sağlık
profesyonelleri tarafından eğitilmeleri tedavinin sağlıklı sürdürülmesinde önemli bir yere
sahiptir (Dayanır, 2009; Talkington, 1995). Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de evde bakım
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hizmetleri yaygınlaşmakta ve bu konuda yürütülen faaliyetler artmaktadır (Akdemir & ark.,
2011).
Evde bakım hizmetleri, multidispliner verilen bir hizmet modelidir. Bu hizmet modeli;
hekim, hemşire, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog gibi sağlık profesyonellerinin yanı sıra
hasta yakınlarının da bakıma dahil olduğu bir yapılanmaya sahiptir. Daha çok tedavinin
sürdürülmesine yönelik olan uygulamaları içeren bu hizmet modelinde, bireylere özgü
farklılıklar göz önünde bulundurulmaktadır. Evde bakım hizmetleri, medikal tedavinin yanı sıra
bireysel bakım ve hastanın yaşadığı evin gereksinimlerini de (temizlik, çamaşır, alışveriş vb.)
kapsamaktadır. Ayrıca sosyal aktivitelerin desteklenmesi, seyahat ve mali destek de evde bakım
hizmetleri içerisinde yer almaktadır (Erdil, 2009).
Evde bakım uygulamaları hizmet özelliklerine göre 3 grupta sınıflandırılmaktadır:
1. Hizmet Türü: İhtiyaç duyulan tıbbi ve sosyal hizmetlerin sunulması.
2. Hizmet Süresi: Kısa veya uzun süreli hizmetlerin sunulması.
3. Hizmet Sunumu: Sağlık çalışanlarının veya aile bireylerinin verdiği bakım hizmeti.
Evde bakım hizmetlerinin süresi, bireyin bakım ihtiyacına göre belirlenmektedir. Tıbbi bakım
sağlık hizmetlerine en çok ve sıklıkla sunulan taburculuk sonrası dönem için ihtiyaç
duyulmaktadır. Sözü edilen nekahat dönemi yaklaşık 30 gündür. Hem tıbbi hem de sosyal
hizmetler, genellikle uzun süreli verilen evde bakım uygulamalarıdır. Sosyal bakım ağırlıklı
olan bu dönem en az altı ay sürmektedir (Oğlak, 2007).

Evde yaşlı bakım hizmetlerinde genel amaçlar;
•
•
•

Bakım ihtiyacının giderilmesi ve yaşlı bireyin kendi bakımını sağlaması konusunda
desteklenmesi,
Fonksiyonel kapasitenin arttırılması,
Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesidir (Aslan & Ertem, 2012).

Evde yaşlı bakımının organizasyonunda temel gereksinimler;
• Sağlık bakımı
• Kişisel bakım
• Konut bakımı
• Sosyal ihtiyaçlar olarak sıralanabilir.
Evde bakım hizmetlerinden kimler yararlanabilir?
Maddi ve sosyal yönden yetersiz durumda olan;
•
•
•

Ev ortamında muayene ihtiyacı olan,
Ev ortamında fizik tedavi ihtiyacı olan,
Yalnız yaşayan ve bakım ihtiyacı olan,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesinde başkalarına bağımlı olan,
Sağlık kuruluşuna ulaşamayacak durumda olan,
Taburcu olmuş ve tıbbi bakım ihtiyacı olan,
Ameliyat sonrası bakım ihtiyacı olan,
Yara bakımı ve enjeksiyon ihtiyacı olan,
Onkoloji hastaları,
Kronik hastalığı nedeniyle bakıma ihtiyacı olanlar,
Evinde tıbbi ekipman ihtiyacı olan bireyler vb. (Cindoruk & Şen, 2009).
4.2. Evde Bakım Hizmetleri Organizasyonu ve Anamnez Alma

Anamnez alma, doktorun ve diğer sağlık çalışanlarının hastaya teşhis koymak ya da
mevcut hastalığının durumunu belirlemek için sorular sorarak bilgi almasıdır. Yaşlı bireyin
ayrıntılı sağlık öyküsünün alınması, doğru teşhis ve tedavinin planlanması için oldukça
önemlidir. Yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini ne düzeyde gerçekleştirdiği, sosyal
desteğinin olup olmadığı ve tıbbi sorunlarının doğru şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Anamnez alırken yaşlı bireyin yakınlarından yardım alınması gerekebilir, bu sebeple aile
yapısının ve ilişkilerinin gözlemlenmesi, kimden ne şekilde yardım alınabileceğinin
belirlenmesine katkı sağlayacaktır. Bu aynı zamanda bakım planının bir parçasıdır. Tedavi ve
bakımı destekleyecek gerekli değişiklerin yapılmasında aile üyelerine önemli görevler
düşmektedir.
Anamnezde alınması gereken bilgiler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaş
Cinsiyet
Kronik ve diğer hastalıklar
Geçirilen operasyonlar
Kullanılan ilaçlar
Yaşam alanın özellikleri
Kişisel hijyen ve öz bakım
Beslenme
Boşaltım
Uyku özellikleri
Hareketlilik düzeyi
GYA gerçekleştirme düzeyi
Kullanılan yardımcı araçlar (baston, tekerlekli sandalye vb.) (Çayır, 2013).
4.3. Evde Sağlık Hizmetlerinde Başvuru ve Değerlendirme

Başvurular, internet üzerinden “Evde Sağlık Hizmetleri Başvuru Formu” doldurularak
yapılabileceği gibi 444 3 833 numaralı telefon hattı aranarak ya da TSM/AHB’ ler üzerinden il
koordinasyon merkezlerine yapılabilir. Koordinasyon merkezi tarafından talepleri uygun
bulunan hastalar için ihtiyacı olan sağlık hizmetinin düzeyine, hastanın ikametgâhına ve ilgili
koordinasyon merkezinin hasta yoğunluğuna bakılarak uygun birim görevlendirir. Ayrıca
hastanın kayıtlı olduğu aile hekimliği de görevlendirilebilir. Görevlendirilen birimin yaptığı
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yerinde değerlendirme sonucunda olumsuz neticelenen başvuru sahipleri, gerekçeleriyle
bilgilendirilir. Hastalar yeniden değerlendirme talebinde bulunabilirler.
Evde sağlık hizmetinin seviyesi, süresi ve kapsamıyla ilgili birimler arasında ihtilafa
düşülmesi durumunda konu; evde sağlık hizmetleri komisyonu tarafından karara
bağlanmaktadır. Evde sağlık hizmetleri, birim sorumlusu olan hekim ve koordinasyon merkezi
sorumlusu onayı ile oluşturulan çalışma ve iş planına göre yürütülür. Vakanın ihtiyaç durumuna
göre hizmet, günlük, haftalık veya aylık olarak hazırlanabilir. Ziyaret günü ve saatlerinin
bulunduğu ziyaret planı, ekip üyeleri tarafından hizmet verilecek olan kişilere önceden
bildirilir. Ayrıca ziyaret planında yapılan değişiklikler mutlaka hizmet alan kişi ve yakınlarına
önceden bildirilir. Ziyaretlerin tarihi, saati, kalınan süre, verilen sağlık hizmetleri, kullanılan
ilaç, araç-gereç ve sarf malzemelerin kayıt altına alınması veri güvenliğinin sağlanması
açısından zorunludur. Evde sağlık hizmetleri randevu sistemiyle ve mesai saatleri içerisinde
gerçekleştirilir.
4.4. Evde Sağlık Hizmetlerinin Kapsamı
Kaliteli hizmet sunumu, komplikasyonların önlenmesi, tedavinin ve koruyucu bakımın
sağlanmasına bağlıdır. Evde koruyucu bakım yaşam kalitesini yükseltmekte, sağlığın iyilik
halinin sürdürülmesini sağlamaktadır.
Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı:
• Ev ortamında tanı ve belirlenen tedavi çerçevesinde muayene, tetkikler, tedavi, tıbbi
bakım ve rehabilitasyon hizmetleri,
• Evde koruyucu bakımın sağlanması
• Evde uzun süreli bakımın sağlanması
• Evde palyatif bakımın sağlanması
• Sağlık raporu olan ilaçların reçete edilmesi,
• Tıbbi cihaz ve malzemeler için gerekli olan raporların edinilmesine yardımcı olmak ve bu
cihazların kullanımı konusunda eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
• Hasta ve yakınlarının bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi,
• Gerekli durumlarda ilgili dal uzmanına konsülte edilmesi,
Gerekli hallerde ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine naklinin
sağlanması oluşturmaktadır (nakille ilgili giderler hastaya fatura edilemez) (Duy,2016).

4.5. Yaşlı Bakım Gereksinimlerinin Değerlendirilmesi
Yaşlı bireylerde evde bakım hizmetlerinin uzun süreli sunulmasında uygun planlamanın
yapılması ve bütüncül yaklaşımın benimsenmesi hizmet kalitesi açısından son derece önemlidir
(Konak, 2016).
Evde bakım hizmetlerine başvuran yaşlı bireylerin gereksinimlerinin değerlendirilmesi;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kendine bakmada yeterlilik düzeyi,
Zihinsel bir özürlü ya da psikiyatrik bozukluğun olması,
Özel bakım gerekliliği,
Sahip olunan kronik hastalıklar,
Yaşlının fonksiyonel durumu ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirebilme
düzeyleri,
Mevcut hastalıklar ve engeli,
Kullandığı ilaçlar, yürütülen tedaviler,
Ev ortamının güvenliği ve kullanıma uygunluğu,
Sosyal destekleri,
Yakınlarının destek ve eğitim gereksinimleri göz önünde bulundurulur (Erci, 2009).

Yaşlı Bakım Gereksinimleri ve Bakım

•

•

Kişisel bakım

Beslenme

•

Ev hijyeni

•

Kazaların önlenmesi

•

Tedavinin sürdürülmesi

•

Sosyallik

•

Eğitim ve destek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ağız –diş bakımı
Göz-kulak bakımı
Banyo
Giyinme
Saç-sakal bakımı
El-ayak bakımı
Tuvalet hijyeni, sonda bakımı, ihtiyaca göre perine
bakımı
Uyku hijyeni
Hastalığına uygun beslenmenin düzenlenmesi
Gıda ve alışveriş desteği
Gıdaların hazırlanma ve saklanma koşullarının
uygunluğu
Yeterli ve dengeli beslenme
Giysilerin yıkanması
Çarşafların değiştirilmesi
Evin genel temizliği
Tuvalet/banyonun hijyeni
Fatura ödemelerinin düzenlenmesi

•

Kazaların önlenmesi için ev ortamının yaşlı bireye
uygun düzenlenmesi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlık kontrollerinin yapılması
İlaçlarının düzenli alınması
Gerekli pansumanların yapılması
Yatak yarası gelişiminin önlenmesi
Hobilerinin planlanması
Sosyal etkileşimini arttırmak
Hasta ve yakınlarının eğitimi
Gerekli bilgilendirmenin yapılması
Bakım verenlere destek sağlamak
Engellilere özel eğitim ve desteğin sağlanması
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Yaşlı bireylere ihtiyaçları olan bakım hizmeti formal ve informal olarak sunulabilir.
Formal bakım; profesyonel bir hizmet olup resmi, özel ya da gönüllü kuruluşlar tarafından
verilebilir. İnformal bakım ise; bireyin aile üyeleri, yakınları, arkadaş ya da komşuları
tarafından karşılığında ücret almadan bakım vermesidir. Yaşlı bireye sunulan bakım fiziksel,
maddi ve psikolojik desteği de kapsamaktadır (Erdem, 2005)
4.6. Kamu Kurumlarının, Yerel Yönetimlerin ve Özel Sektörün Gerçekleştirdiği
Evde Yaşlı Bakım Hizmetleri

Yaşlanma ile gelişen fiziksel yetersizlikler, kronik hastalıklar, sistem hastalıkları,
bilişsel bozukluklar, ağrı, kanser ve sosyal izolasyon gibi sorunlar sık görülen sağlık sorunları
arasında yer almaktadır (Güler & ark., 2009). Bu sorunlar yaşlı bireylerin bakımıyla ilgili olup
devlet politikası olmalıdır. Nüfusun önemli bir kısmını oluşturan yaşlı bireylere yönelik
faaliyetlerin arttırılması toplum sağlığı için şarttır.
Ülkemizde evde bakım hizmetleri özel sektör ile başlamıştır. Şu an evde bakım
hizmetleri; kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. Evde
sağlık hizmetlerinin yürütülmesiyle ilgili hukuki dayanak 2005 yılında yürürlüğe giren 25751
sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik’tir. Evde bakım hizmetleri Sağlık
Bakanlığı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu hizmeti olarak
sunulmaktadır. Yaşlı bireylere hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların hizmetlerini izleyen ve
denetleyen kurum, bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Sağlık
Bakanlığı ise daha çok yatağa bağımlı kronik hastalara ve engellilere evde sağlık hizmeti
sunmaktadır (Duy, 2016; Özer & Şantaş, 2016).
Kurum bakım modelleri içerisinde en yaygın olanı huzurevleridir. Huzurevi; 60 yaş ve
üzerindeki, sosyal veya ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korunmaya, bakıma ve
yardıma muhtaç olan kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak, sosyal ve psikolojik
gereksinimlerini karşılamak, kendi kendilerini idare edebilecek şekilde rehabilitasyonlarının
sağlandığı, tedavisi mümkün olmayanların ise sürekli olarak özel bakım altına alındığı yatılı
sosyal hizmet kuruluşları olarak tanımlanmaktadır.
Huzurevinde yaşlı bireylere sunulan hizmetler;
• Barınma
• Beslenme
• Sağlık hizmeti
• Temizlik
• Sosyal destek
• Psikolojik destek
• Sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi
• Aktivite devamlılığının sağlanması
• Boş zamanların değerlendirilmesi
• Sosyal faaliyetler ve diğer sosyal hizmetler olarak sıralanabilir (Çavuş, 2013).
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Yaşlı bireylere hizmet sunan kamu kuruluşları;
Ø Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
• Huzurevleri
• Yaşlı rehabilitasyon merkezleri
• Yaşlı bakım merkezleri
• Yaşlı dayanışma merkezleri
Ø Belediyeler
Ø Sağlık Bakanlığı
Ø Yaşlılara hizmet veren özel kurum ve kuruluşlar
•
•
•

Dernek ve vakıflara ait kuruluşlar
Azınlıklara ait kuruluşlar
Gerçek kişilere ait özel kuruluşlar olarak sıralayabiliriz.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Görevleri

•
•
•
•
•
•
•
•

Yaşlılara sunulan sosyal hizmet modelini geliştirmek,
Yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin ilke, usul ve standartların belirlenmesi,
uygulanması,
Koruyucu, önleyici ve eğitici faaliyetler,
Geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler,
Sorun belirleme, öneri ve programlar hazırlamak ve uygulanması,
İnceleme ve araştırma yapmak,
Proje hazırlamak ve uygulamak,
Politika ve stratejilerin belirlenmesi, koordine edilmesi, uygulanması ve
değerlendirilmesi (Duy, 2016).

4.7. Evde Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Kalite

Sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi; sunulan hizmete ulaşılabilirlik, eşitlik, etkinlik,
güvenirlik ve sürekliliğin sağlanması gibi pek çok faktörü içinde barındırır (Offei & ark., 2004).
Evde yaşlı bakım hizmetleri, diplomalı sağlık profesyonelleri ve Medicare gibi kurumlar
tarafından sağlanmaktadır. Bu kurumların geri ödemeli olması sağlık bakım hizmetlerinin
ekonomik bir yük olmaktan çıkmasını sağlamaktadır (Solmaz & Altay, 2019).
Evde yaşlı bakımı, yaşlı bireylerin ihtiyaçlarını karşılanabilmesi için çeşitli sağlık
hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin bir arada olmasını zorunlu kılmaktadır. Sözü edilen hizmet
çeşitliliği multidisipliner çalışmayı gerektirir (Işık & ark., 2016). Sunulan hizmetin kalite
standartlarına uygunluğu uluslararası akreditasyon çalışmalarıyla gerçekleşmektedir. Joint
Commission International, uzun süreli bakımda ve evde bakımda kaliteli hizmet sunma
konusunda önemli liderlerden biridir. Joint Commission International (JCI), evde bakım
hizmetleri için “ hasta gereksinimlerini karşılamaya uygun sayıda ve yeterlilikte personel
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çalıştırma, personelin oryantasyonunu, sürekli eğitimini gerçekleştirme, personelin gelişimini
ve yeterliliğini değerlendirme” şeklinde akreditasyon kriterleri belirlemiştir (Cimete, 2008).
Uluslararası Akreditasyon Ortak Komisyonu Evde Bakım Standartları hasta
güvenliği hedefleri;
•
•
•
•
•
•

Bakım alacak olan hastayı doğru tanımak,
Hasta ile etkili iletişim geliştirmek,
Evde bakım hizmeti için uygun olmayan durumları belirlemek,
Tehlikeli ilaç kullanımını önlemek için güvenliği arttırmak
Enfeksiyon riskini düşürmek,
Düşme riskini azaltmaktır (Fadıloğlu, 2013).

Evde yaşlı bakım hizmetlerinin henüz standardize edilmiş ve uluslararası geçerlilikte
olan bir hizmet listesi bulunmamaktadır. Bu anlamda bir geçiş sürecinde olan ülkelerden biri
de Türkiye’dir (Yılmaz & ark., 2010). Görüldüğü üzere yaşlanmayla birlikte sağlık ve sosyal
bakım ihtiyacı artmaktadır. Yaşlı bireylerin bakım gereksinimlerinin uzun süreli olması yeni
kurumsal destek ve politikaları gerektirmektedir (Oğlak, 2011).
4.8. Evde Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Karşılaşılan Sorunlar

Evde yaşlı bakım hizmetlerinin henüz yeni bir alan olması dolayısıyla başta denetim problemi
olmak üzere çözüm bekleyen pek çok sorunu bulunmaktadır (Karabağ, 2007).
• Evde sunulan hizmetin denetimi,
• Bakım verecek olan personelin ve yaşlı bireyin ev ortamında güvenlik sorunu,
• Sağlık çalışanlarının kurum dışında hizmet sunmasının getirdiği zorluklar,
• Bakım verecek olan personelin yeterliliği ve yetkinliği,
• İhtiyacı olan herkese hizmet sunabilecek yeterlilikte personel ve ekipmanın yetersizliği,
• Hizmetin mesai saatleri dışında verilmemesi,
• Yaşlı bireyin ya da yakınlarının gerekli bakımı sürdürmemesi nedeniyle tedavinin
aksaması,
• Sağlık çalışanları ile yaşlı birey/yakınları arasında etkili iletişim kurulamaması,
• Ekip üyelerinin hastayla sürekli birlikte olmaması nedeniyle acil durumlarda müdahale
sorunlarının yaşanması,
• Etik sorunlardır (Arras, 1995; Başgül & ark., 2012; Karamercan, 2001; Marks & ark.,
1994).
Evde Bakım Hizmetlerinin Avantajları
•
•
•
•
•
•

Kişiye özgü bakım verilmesi
Kişinin kendi evinde bakım alması
Aile üyeleri bakıma katılması
Maliyetin düşmesi
Daha bağımsız yaşama imkânı
Aile ile birlikteliğin sürdürülmesi

Evde Bakım Hizmetlerinin Olası
Dezavantajları
•
•
•
•
•
•

Ev ortamına bağlı gelişen enfeksiyon
Planlanan tedaviyi sürdürmeme
Belirlenen beslenme kriterlerine uymama
Yakınlarının bakımı aksatması
Yanlış yönlendirilme
Kontrol mekanizmalarının yetersiz olması
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•
•

Bakım kalitesinin artması
Diyabet, astım, kalp
hastalıklarının ve yoğun bakım da
dâhil bakım olanağının bulunması
(Karahan & Güven, 2002).

•
•
•

Ev halkının özel yaşam mahremiyetinin
zedelenebilmesi
İlaçların düzenli ve doğru şekilde
alınmaması
Cihazların hatalı, dikkatsiz kullanımına
bağlı gelişen komplikasyonlar (Erdem,
2010; Subaşı & Öztek, 2006;
Yılmaz,2010).
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Uygulamalar

Evde yaşlı bakım hizmetlerinin organizasyonunu özel, yerel ve kamu yönetimleri
açısından karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları

1. Evde yaşlı bakım hizmetlerinin organizasyonu hakkında bilgi veriniz?
2. Özel, yerel ve kamu yönetimlerinin sunduğu evde yaşlı bakım hizmetlerinin
avantaj ve dezavantajlarını anlatınız?
3. Evde yaşlı bakım hizmetlerinde kaliteyi arttırmak için yapılması gerekenler
nelerdir, açıklayınız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sağlık alanında teknolojinin hızla ilerlemesi yaşam süresinin artma nedenlerinden
biridir. Evde yaşlı bakım hizmetleri fiziksel, emosyonel ve sosyoekonomik yönden yaşlı
bireyleri desteklemekte; bu hizmetler hastaneler, belediyeler ve özel sektör tarafından
verilmektedir. Yaşlı bireylerin özerklik ve bağımsızlıkları düşünüldüğünde kendi yaşam
alanlarında bakım almayı neden daha çok tercih ettikleri hiç de şaşırtıcı değildir. Aile üyelerinin
de bakıma dâhil olduğu, pahalı olan kurum hizmeti yerine ev ortamında bakım almayı
istemektedirler.
Yaşlı bireylere ev ortamında günlük rutinlerinin bir parçası olarak ihtiyaç duydukları
bakımın sunulması, hasta yakınlarının da bakıma katılımı ile evde yaşlı bakım hizmetleri pek
çok sosyal soruna yanıt niteliğindedir. Hasta yakınlarının sağlık profesyonelleri tarafından
eğitilmeleri tedavinin sağlıklı sürdürülmesinde önemli bir yere sahiptir. Evde bakım hizmetleri,
multidispliner verilen bir hizmet modelidir. Bu hizmet; hekim, hemşire, fizyoterapist, sosyal
çalışmacı, psikolog gibi sağlık profesyonellerinin yanı sıra hasta yakınlarının da bakıma dahil
olduğu bir yapılanmaya sahiptir. Daha çok tedavinin sürdürülmesine yönelik olan uygulamaları
içeren bu hizmet modelinde, bireylere özgü farklılıklar göz ardı edilmemelidir. Evde bakım
hizmetleri medikal tedavinin yanı sıra bireysel bakım ve hastanın yaşadığı evin gereksinimlerini
de (temizlik, çamaşır, alışveriş vb.) kapsamaktadır. Ayrıca sosyal aktivitelerin desteklenmesi,
seyahat ve mali destek de evde bakım hizmetleri içerisinde yer almaktadır. Evde bakım
hizmetlerinin süresi bireyin bakım ihtiyacına göre belirlenmektedir. Tıbbi bakım ağırlıklı
sunulan sağlık hizmetlerine daha çok taburculuk sonrası dönem için ihtiyaç duyulmaktadır.
Sözü edilen nekahat dönemi yaklaşık 30 gündür. Hem tıbbi hem de sosyal hizmetler genellikle
uzun süreli verilen evde bakım uygulamalarıdır. Sosyal bakım ağırlıklı olan bu dönem en az
altı ay sürmektedir .
Yaşlı bireyin ayrıntılı öyküsünün alınması, doğru teşhis ve tedavinin planlanması için
oldukça önemli bir yere sahiptir. Yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini ne düzeyde
gerçekleştirdiği, sosyal desteğinin olup olmadığı ve tıbbi sorunlarının doğru şekilde
belirlenmesi gerekmektedir. Anamnez alırken yaşlı bireyin yakınlarından yardım alınması
gerekebilir.
Evde bakım hizmetlerinin alınması ile ilgili başvurular, internet üzerinden “Evde Sağlık
Hizmetleri Başvuru Formu” doldurularak yapılabileceği gibi 444 3 833 numaralı telefon hattı
aranarak ya da TSM/AHB’ ler üzerinden il koordinasyon merkezlerine yapılabilir.
Koordinasyon merkezi tarafından talepleri uygun bulunan hastalar için ihtiyacı olan sağlık
hizmetinin düzeyine, hastanın ikametgâhına ve ilgili koordinasyon merkezinin hasta
yoğunluğuna bakılarak uygun birim görevlendirir Evde sağlık hizmetinin seviyesi, süresi ve
kapsamıyla ilgili birimler arasında ihtilafa düşülmesi durumunda, konu evde sağlık hizmetleri
komisyonu tarafından karara bağlanmaktadır. Yaşlı bireylerde uzun süreli evde bakım
hizmetlerinin sunulmasında uygun planlamanın yapılması ve bütüncül yaklaşımın
benimsenmesi hizmet kalitesi açısından son derece önemlidir.
Yaşlı bireylere ihtiyaçları olan bakım hizmeti formal ve informal olarak sunulabilir.
Formal bakım; profesyonel bir hizme olup resmi, özel ya da gönüllü kuruluşlar tarafından
verilebilir. İnformal bakım ise; bireyin aile üyeleri, yakınları, arkadaş ya da komşuları
tarafından karşılığında ücret almadan bakım vermesidir. Yaşlı bireye sunulan bakım fiziksel,
maddi ve psikolojik desteği de kapsamaktadır.
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Ülkemizde evde bakım hizmetleri özel sektör ile başlamıştır. Şu an kamu kurumları,
yerel yönetimler ve özel sektör tarafından yürütülmektedir. Evde sağlık hizmetlerinin
yürütülmesiyle ilgili hukuki dayanak 2005 yılında yürürlüğe giren 25751 sayılı Evde Bakım
Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik’tir. Evde bakım hizmetleri, Sağlık Bakanlığı ile Aile
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kamu hizmeti olarak sunulmaktadır. Yaşlı
bireylere hizmet veren tüm kurum ve kuruluşların hizmetlerini izleyen ve denetleyen kurum,
bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüdür. Sağlık Bakanlığı ise daha çok
yatağa bağımlı kronik hastalara ve engellilere evde sağlık hizmeti sunmaktadır.
Sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesi; sunulan hizmete ulaşılabilirlik, eşitlik, etkinlik,
güvenirlik ve sürekliliğin sağlanması gibi pek çok faktörü içinde barındırır. Sunulan hizmetin
kalite standartlarına uygunluğu, uluslararası akreditasyon çalışmalarıyla gerçekleşmektedir.
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin henüz standardize edilmiş ve uluslararası geçerlilikte
olan bir hizmet listesi bulunmamaktadır. Bu anlamda bir geçiş sürecinde olan ülkelerden biri
de Türkiye’dir. Görüldüğü üzere yaşlanmayla birlikte sağlık ve sosyal bakım ihtiyacı
artmaktadır. Yaşlı bireylerin bakım gereksinimlerinin uzun süreli olması yeni kurumsal destek
ve politikaları gerektirmektedir .
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangileri yaşlı bireylerde bakım ihtiyacı duyulan problemlerdir?
I. Kronik hastalıklar
II. Günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede kısıtlılık
III. Bilişsel yeti yitimi
IV. Ekonomik kayıplar
a) I-II-III
b) I-III-IV
c) I-II-III-IV
d) I-IV
e) III-IV
2. Aşağıdakilerden hangisi evde yaşlı bakım hizmetlerinin amaçlarından biri değildir?
a) Bakım ihtiyacını giderilmesi
b) Yaşlı bireyin kendi bakımını sağlaması konusunda desteklenmesi
c) Sosyal ilişkilerin güçlendirilmesidir
d) Fonksiyonel kapasitenin azaltılması
e) Yaşam kalitesinin yükseltilmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi anamnezde alınması gereken bilgilerden biri değildir?
a) Yaş
b) Mal varlığı
c) Kronik ve diğer hastalıklar
d) Geçirilen operasyonla
e) Kullanılan ilaçlar
4. Aşağıdakilerden hangisi evde sağlık hizmetlerinin kapsamı içerisinde değildir?
a) Ev ortamında tanı ve belirlenen tedavi çerçevesinde muayene, tetkikler, tedavi, tıbbi bakım
ve rehabilitasyon hizmetleri
b) Evde koruyucu bakımın sağlanması
c) Evde uzun süreli bakımın sağlanması
d) Hastane gerektiren bakımın evde sunulması
e) Evde palyatif bakımın sağlanması
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5. Aşağıdakilerden hangi huzur evlerinde sunulan hizmetlerden biri değildir?
a) Barınma
b) Beslenme
c) Sağlık hizmeti
d) Temizlik
e) Hukuki destek
6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere hizmet sunan kuruluşlardan biri değildir?
a) Huzurevleri
b) İç İşleri Bakanlığı
c) Sağlık Bakanlığı
d) Belediyeler
e) Yaşlı rehabilitasyon merkezleri
7.Aşağıdakilerden hangisi “Yaşlı Hizmetleri Daire Başkanlığının Görevleri” arasında değildir?
a)Yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerinin standartlarının belirlenmesi
b) Koruyucu, önleyici ve eğitici faaliyetler
c) Geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetler
d)Sorun belirleme, öneri verme, programlar hazırlama ve uygulama
e)Politika ve stratejilerin en aza indirilmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi “Uluslararası Akreditasyon Ortak Komisyonu Evde Bakım
Standartları” hasta güvenliği hedeflerinden biri değildir?
a)Bakım alacak olan hastayı doğru tanımak,
b)Hasta ile iletişimi sınırlı tutmak
c)Evde bakım hizmeti için uygun olmayan durumları belirlemek,
d)Tehlikeli ilaç kullanımını önlemek için güvenliği arttırmak
e)Enfeksiyon riskini düşürmek,
9. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin olumlu yönlerinden biri değildir?
a) Kişiye özgü bakım verilmesi
b) Kişinin kendi evinde bakım alması
c) Yakınlarının bakımı aksatması
d) Maliyetin düşmesi
e) Daha bağımsız yaşama imkânı
10. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmetlerinin olumsuz yönlerinden biri değildir?
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a) Aile üyeleri bakıma katılması
b) Belirlenen beslenme kriterlerine uymama
c) Planlanan tedaviyi sürdürmeme
d) Yanlış yönlendirilme
e) Kontrol mekanizmalarının yetersiz olması

Cevaplar
1) C

2) D

3) B

4) D

5) E

6) B

7) E

8) B

9) C

10)A
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5. BÖLÜM
YAŞLI BİREYİN BAKIM SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Fonksiyonel değerlendirme kapsamı ve kullanılan ölçekler
5.2. Psikososyal değerlendirme kapsamı ve kullanılan ölçekler
5.3. Medikal değerlendirme kapsamı ve kullanılan ölçekler
5.4. Çevrenin değerlendirilmesi kapsamı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşlı bireylerin fonksiyonel değerlendirilmesinin kapsamı nedir?
2. Yaşlı bireylerde medikal değerlendirme diğer yaş gruplarına göre nasıl bir farklılık
göstermektedir?
3. Yaşlı bireylerin evlerinde sıklıkla bulunan çevresel tehlikeler nelerdir?
4. Yaşlı bireylerin kapsamlı değerlendirilmesinde hangi araçlar kullanılmaktadır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Yaşlı
Bireyin
Bakım 1.Fonksiyonel
Kazanım
okuyarak
ve
Sürecinde Değerlendirilmesi değerlendirmenin kapsamını araştırarak geliştirilecektir.
açıklar
2.Psikososyal
Kazanım
okuyarak
ve
değerlendirmenin kapsamını araştırarak geliştirilecektir.
açıklar
3. Medikal değerlendirmenin Kazanım
okuyarak
ve
kapsamını açıklar
araştırarak geliştirilecektir.
4. Yaşlı bireyin çevresini Kazanım
okuyarak
ve
değerlendirmenin kapsamını araştırarak geliştirilecektir.
açıklar
5. Yaşlı bireyin kapsamlı Kazanım
okuyarak
ve
değerlendirilmesinde
ele araştırarak geliştirilecektir.
alınması gereken konular
nelerdir?
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Anahtar Kavramlar
Fonksiyonel Değerlendirme, Psikososyal Değerlendirme, Medikal Değerlendirme,
Çevrenin Değerlendirilmesi
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Giriş
Demografik dönüşüm, hastalık yükü, yeni sağlık teknolojileri, teknolojilere ev
ortamında erişim, sağlık hizmetlerinin süreklilik gerektirmesi, hastanede yatış süresi, maliyet
ve yaşlı bireylerin tercihi evde bakım hizmetlerini etkin bir model olarak öne çıkarmaktadır.
Evde bakım hizmetleri sunumu ile bireyin ve ailesinin fiziksel, psikolojik ve sosyal olarak
fonksiyonel durumunun iyileştirilmesine ve yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkı sağlanması
beklenmektedir. Bunu gerçekleştirmek için de hizmet sunulan bireyler ile ilgili uygun ve doğru
verilerin toplanması ve değerlendirilmesi gerekmektedir.
Yaşlanma sürecinde insan vücudunda birçok değişiklik ortaya çıkmaktadır. Bu
değişiklikler yaşlı bireyin sağlığını, işlevselliğini, kendine bakımını ve çevre ile ilişkilerini
etkilemektedir. Yaşlı bireylerde hastalıkların klasik belirtilerle seyretmemesi, birkaç hastalığın
bir arada bulunması, polifarmasi (çoklu ilaç kullanımı) sonucu ilaç yan etkilerinin daha fazla
ortaya çıkması, sağlık sorunlarının ve hastalıkların yaşlanma sonucu olduğunu düşünme eğilimi
ve yaşlıların hem kendileri hem aileleri tarafından yakınmaların önemsenmemesi sorunların
tanılanmasını ve çözümlenmesini zorlaştırmaktadır (Olgun ve ark., 2013). Yaşlı bireylerin
hastalık ve şikâyetlerinin önemsenmemesi, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülmesi,
belirti ve bulguların göz ardı edilmesi ve hekime bildirilme oranının düşük olması, geç tanı ve
tedaviye neden olabilmektedir.
Yaşlı bireyler, kronolojik olarak aynı yaşta olsalar bile farklı biyolojik, psikolojik,
sosyal özellikleri olan heterojen bir grubu oluşturmaktadırlar. Bu nedenle her bireyin kronolojik
yaşına göre değil, biyolojik, psikolojik ve sosyal açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir. Yaşlı
bireye ve ailesine sunulabilecek en iyi hizmet, çeşitli mesleki bilgi ve becerilerin
bütünleştirilmesini gerektirmektedir. Yaşlı bireyin hastalık öyküsü, sistem sorgulaması, fizik
muayene ve laboratuvar değerlendirmesi ile sınırlı olan geleneksel hastalık ya da tanı odaklı
tıbbi değerlendirmenin yeterli olmadığı artık bilinmektedir. Bireyin kendine özel gereksinimleri
göz önüne alınarak sağlık, bakım ve yaşam kalitesini etkileyen medikal, fonksiyonel,
psikososyal ve çevresel zorluklarının ele alınmasını içeren kapsamlı değerlendirme yapılması
gereği vurgulanmaktadır. Değerlendirme; bireyin sosyal durumunu (sosyo-ekonomik koşullar,
çevresel özellikler, sosyal destek ve sosyal ilişkiler), sağlık durumunu (fiziksel ve bilişsel),
fonksiyonel durumunu (günlük yaşamını kendi başına sürdürmedeki yeterliliği) ve destek
gereksinimini (çevre düzenleme, yardımcı ekipman, ev işleri, tamirat) kapsamalıdır. Bu
kapsamlı değerlendirme çok disiplinli bir yaklaşım ve standardize objektif testler
gerektirmektedir (Savaş ve Akçiçek, 2010). Ancak tarama ve değerlendirme testlerinin tek
başına tanıya götürmesinin mümkün olmadığı, bireyin sorununu tanımlama ya da ayırıcı tanıyı
destekleyici araçlar oldukları unutulmamalıdır. Bu testlerin, tanılama ve/veya ayırıcı tanı için
önemli olabilecek ileri değerlendirmelerin yapılmasına yönlendirmek açısından gerekli olduğu
bilinmelidir.
Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme, bir yaşlının çok sayıda sorununun mümkün
olduğunca etkin değerlendirilmesi ve takip edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Erken tanı
yanında bireyin mevcut fonksiyon kayıpları belirlenir ve olası riskler saptanır.
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Kapsamlı değerlendirme yaşlı bireyin doktor, hemşire, sosyal hizmet uzmanı,
diyetisyen, ergoterapist, fizyoterapist, konuşma terapisti, psikolog, eczacı, podolog, diş hekimi,
yaşlı bakım teknikerinden oluşan, yaşlı birey ve ailesinin de dahil olduğu çok disiplinli bir ekip
tarafından değerlendirilmesini gerektirmektedir (Şahin, 2013). Ekip tarafından her üyenin kendi
görev ve iş tanımları dâhilinde yaşlı bireyin sağlık öyküsü, fiziksel kapasitesi, fonksiyonel
durumu, beslenme gereksinimi ve yaşadığı çevre değerlendirilir. Değerlendirmeler sırasında
kültürel, ailevi, ekonomik, sosyal güvence, bakım verenler ile ilgili sorunların göz ardı
edilmemesine ve verilerin kayıt altına alınmasına dikkat edilmelidir. Yaşlı bireyin
değerlendirilmesi aşamasında, yaşlanma sürecinde meydana gelen fizyolojik değişiklikler
patolojik (belirli bir bozukluğun tipik özellikleri olan) değişikliklerden ayırt edilmelidir.
Yaşlanma sürecinde değiştirilebilir ya da geciktirilebilir olan özelliklerin farkına varılması
önem taşımaktadır.
Kapsamlı değerlendirme, henüz tanımlanmamış olan sorunların ortaya çıkarılmasında
ve sorunlar açısından yüksek riskli bireylerin saptanmasında yardımcı olabilmektedir.
Kapsamlı geriatrik değerlendirme çok boyutlu ve multidisipliner olması özelliğiyle; sorunların
listelenmesine, hedef odaklı yönetim planı yapılabilmesine ve bunların gözden geçirilmesine
olanak sağlamaktadır. Belirli aralıklarla kapsamlı geriatrik değerlendirme yapıldığı zaman
ölüm, hastalanma ve bakımevine yerleştirilme oranlarında azalma ve fonksiyonel durumda
olumlu yönde gelişme olduğu belirtilmektedir. Etkin ekip çalışması ve yaşlı bireyin kapsamlı
bir şekilde değerlendirilmesi ile tanı ve tedavide gecikmenin en aza indirilmesi beklenmektedir
(Bektaş ve Kalav, 2017; Savaş ve Akçiçek, 2010).
Bu bölümde yaşlı bireyi değerlendirmede temel oluşturan fonksiyonel değerlendirme,
psikososyal değerlendirme, sağlık durumunu değerlendirme, çevresel değerlendirme, istismar
ve ihmal ile bakım verenin eğitim gereksinimi konuları ele alınmıştır.
5.1. Fonksiyonel Değerlendirme
Evde bakım hizmetleri; günlük yaşam şartlarını en az etkileyerek bireylerin rahatlığını,
işlevsel durumunu ve sağlığını en üst düzeyde sürdürmek, hasta olduğunda en doğru tedaviye
ulaşmak, hastalığın ve yetersizliğin etkilerini en aza indirmek, aynı zamanda bireyin yaşam
kalitesini yükseltmek için verilen hizmetleri içermektedir (Kısa & Karadağ, 2001). Bu
hizmetlerin bireye uygun, kişileştirilerek verilebilmesi için yaşlı bireylerin gereksinimlerinin
doğru değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda saptanması gereken alanlardan birisi
fonksiyonel bağımsızlık durumudur. Fonksiyonel durum fiziksel ve bilişsel yeterlilik, bireyin
motivasyonu, hastalıkları, yeterli sosyal ve çevresel desteğe bağlıdır (Şahin, 2013; Erdinçler,
2012).
Fiziksel fonksiyon, bireyin çevresi ile etkileşiminin dinamik sürecini ifade eder. Bireyin
bir pozisyondan başka bir pozisyona hareket edebilme ve kendine bakabilmesi için amaçlı
aktiviteleri gerçekleştirebilme yetisidir. Fonksiyonel hareket ile ilgili olarak bireyin günlük
yaşam içerisinde yapması gereken aktivitelerde bağımsızlık düzeyi, yardım gereksinimi,
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yardımcı araç kullanma durumu, kas tonusu, eklem hareketi, hareketle ağrı olup olmadığı gibi
günlük yaşam aktivitelerini (GYA) etkileyebilecek faktörler sorgulanır. (Yavuz, 2007).
Günlük yaşam aktiviteleri temel aktiviteler (TGYA) ve yardımcı aktiviteler (YGYA)
olarak iki grupta değerlendirilir. Temel günlük yaşam aktiviteleri; giyinme, banyo, transferler
(hareket edebilme, yatakta oturur pozisyona gelme, tuvalete gidebilme), beslenme, kontinans
(mesane ve bağırsak kontrolü) gibi temel aktiviteleri kapsar. Yardımcı (araçla yapılan,
enstrümental, EGYA) günlük yaşam aktiviteleri ise; kendisi ya da diğer bireyler için yapılan ev
işleri, yemek hazırlama, ev güvenliği, ulaşım, finans-para yönetimi, telefon kullanma, alışveriş,
oda/ev dışında yürüyüş yapabilme, araba kullanma, telefon kullanma, ilaç yönetimi,
aktivite/egzersiz durumu, yolculuk yapma gibi daha üst fonksiyonel aktiviteleri içerir.
Yaşlı bireyin günlük yaşamında neleri yapabildiği, kendi başına yapması gereken işlerin
ne kadarını yardımsız yapabildiği değerlendirilir. Fonksiyonel değerlendirmede sıklıkla
Fonksiyonel Bağımsız Ölçeği (FIM) Katz’ın GYA ölçeği, Lawton-Brody EGYA ölçeği,
Barthel İndeksi gibi ölçekler kullanılabilmektedir. Aynı ölçeğin uygulanarak kaydedilmesi,
fonksiyonel durumun karşılaştırılması ve gerektiğinde bakım planının değiştirilmesi açısından
önerilmektedir (Yavuz, 2018; Koenig ve ark, 2012).
5.2. Psikososyal Değerlendirme
Psikososyal değerlendirme; birey ve ailenin sahip olduğu kişilerarası ilişkiler ve
etkileşimleri, dini ve kültürel özellikleri, hastalık durumunun bireyi/aileyi/aile içi dinamikleri
nasıl etkilediğinin değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Yaşlılar; sosyal statü kaybı, sosyal ilişkilerde gerileme, gelir kaybı gibi deneyimler
yaşamaktadır. Pek çok toplumda, yaşlılık döneminde sıklıkla vurgulanan bu sorunlar ile ilgili
bir bilgilendirme ve hazırlama yönünde adaptasyon mekanizmaları bulunmamaktadır.
Adaptasyonuna yardımcı olmak için yaşlı bireyin psikososyal durumuna ilişkin değerlendirme
yapılması önem taşımaktadır. Yaşlılığa adaptasyonu sağlayacak olan mekanizmaların sadece
yaşlıyı değil yaşlı ile birlikte yaşayan kişileri de kapsayacak şekilde planlanması da önemlidir.
Yaşam boyunca sürdürülen toplumsal rollerde emeklilik, çocukların evden ayrılması,
kayıplar, kronik hastalıklar gibi nedenlerle değişimin yaşandığı yaşlılık döneminde bazı
bireyler sahip oldukları bilgi ve beceriler sayesinde uyum sağlarken bazıları bu uyumu
gerçekleştirememektedir. Uyum sağlayamayan bireylerde ruhsal sorunlar ortaya
çıkabilmektedir. Ruhsal sorunların saptanmasında değerlendirmeyi etkileyebilecek etkenler
dikkate alınmalıdır. Bu etkenler:
1. Yaş,
2. Cinsiyet,
3. Görme problemi,
4. İşitme problemi,
5. Eğitim düzeyi,
6. Etnik köken,
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7. Sosyoekonomik düzey,
8. Kültürel farklılıklar,
9. Bilinç değişikliği,
10. Tanı konmuş psikiyatrik hastalık,
11. Madde kullanımı,
12. Çeşitli ilaçlar, şeklinde sıralanabilmektedir.
Sosyal çevre; yaşlının sağlığı, bağımsızlığı ve üretkenliği için temel bir faktördür. Başka
bireylerle etkileşime girme, yakın çevreyle ilişkilerini sürdürme sağlıklı yaşamın bir parçasıdır.
Yaşlılığın önemli bir sorunu başkalarıyla, çevreyle, yakınlarla, toplumla kurulup sürdürülen
iletişimin kaybolmasıdır. Bu kayıp, yaşlının çevresinde bulunan kişilerin (eşinin, çocuklarının)
desteğinin, ilgisinin azalması ya da kişi tarafından bu şekilde yorumlanması biçiminde soyut
düzeyde olabileceği gibi; eşin ölümü, çocukların evden ayrılması biçiminde somut düzeyde de
olabilir.
Sosyal destek yönünden aile bireyleri, akrabalar ve arkadaşları ile olan ilişkileri, bakım
verenlere ait özellikler, ev içindeki yaşam koşulları, istismar/ihmal durumu
değerlendirilmelidir. Aile ile ilişkileri değerlendirmede Aile Tanılama Ölçeğinden
yararlanılabilmektedir (Yavuz 2018; Şahin, 2013).
Sosyal çevrenin değişmesi, emeklilik, yalnızlık gibi yaşam için önem teşkil eden olaylar
ya da kronik bozukluklar depresyon gelişmesinde rol oynamaktadır. Çoğu kez uyku sorunları,
yaygın eklem ağrıları, cinsel işlev bozuklukları, iştah azalması gibi fiziksel sorunlar yaşlılarda
depresyona işaret edebilir. Depresyon, demans ve deliryumun tanılanmasında DSM-V tanı
kriterleri kullanılmaktadır. Ancak klinik olarak depresyon düzeyini takip etmek üzere bazı
ölçekler geliştirilmiştir, “Geriatrik Depresyon Ölçeği” bunlardan biridir. Bunun yanı sıra
Hamilton Depresyon Ölçeği, Hamilton Anksiyete Ölçeği bu alanda kullanılabilecek diğer
testlerdendir. Depresyon taramasında Yesevage Depresyon Skalası da hızlı değerlendirme
açısından yardımcı olabilmektedir (Savaş ve Akçiçek, 2010).
5.3. Sağlık Durumunu Değerlendirme
Yaşlı bireylerde sağlık durumunu değerlendirme yakınma listesi, tanısı konulmuş
hastalıklar, bilişsel durum, kullanılan ilaçlar, beslenme durumu, kontinans, düşme riski, ağrı,
ağız ve diş sağlığı, görme, işitme ve yaşam bulguları değerlendirilerek yapılmaktadır.
Yaşlı bireyin değerlendirilmesi diğer yaş gruplarından bazı farklılıklar göstermektedir.
Değerlendirme sürecinde dikkate alınması gereken bu farklılıklar:
-

Yaşlı bireyler, kendilerinde bulunan bazı belirti ve bulguları yaşlanmanın doğal sonucu
olarak kabul ederler. Yaşlanma nedeniyle doğal kabul edilen ve dile getirilmeyen bu
durumların altında sessiz ama ciddi tehdit oluşturan hastalıklar yatabilir. Nefes darlığı,
iştahsızlık, görme ve işitmede azalma, idrar ve dışkı kontrolünün kaybı, kabızlık,
yürüme bozukluğu, halsizlik, dengesizlik, baş dönmesi veya düşmeler normal kabul
edilmemelidir.
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-

Yaşlılarda hastalıklar tipik olmayan belirti ve bulgularla ortaya çıkabilir. Örneğin düşme
ve nefes darlığı yakınmaları yetmiş yaşın üzerindeki bireyin kalp krizi belirtileri olabilir.
Ya da bireyin yüzünde ifadesiz ve üzüntülü görünüm hipertiroidi (tiroid bezinin fazla
çalışması) belirtisi olabilir.

-

Yaşlı bireyin yakındığı durum, bazen hastalığın kaynaklandığı organ sistemine ait bir
belirti olmayabilir. Örneğin zatürre, ateş olmadan fonksiyonel hareketin sınırlanması ve
sağlık durumunun bozulması şeklinde ortaya çıkabilir. Bireyin temel yakınması dikkate
alınarak değerlendirilmelidir. Ayrıca “Günlük işlerinizi ne zamandan beri
yapamıyorsunuz?” gibi niteleyici sorular da belirtilerin başlangıcını belirlemeye
yardımcı olabilir.

-

Yaşlılarda sık görülen kırılganlık üzerinde durulmalıdır. Kırılganlık; istemsiz kilo
kaybı, fiziksel aktivitede azalma, halsizlik, bitkinlik, hareketlerde yavaşlama ile
değerlendirilmektedir.

-

Çoğu zaman fiziksel ya da ruhsal yetersizliği olan yaşlı bireyler gerçek sorunlarının
farkına varamayabilir (Erdinçler, 2012; Kutsal YG, GEBAM).

Yaşlılarda çoğunlukla tipik hastalık belirtileri ile seyretmeyen, hastalıkların klasik
tanımı ile tam olarak açıklanamayan ve birkaç karmaşık sağlık sorununun ortaya çıkması ile
karakterize klinik durumları tanımlamak için geriatrik sendrom terimi kullanılmaktadır.
Geriatrik Sendromlar sıklıkla altta yatan etkenlerin bir sonucudur ve kırılganlık, idrar
tutamama, düşme, deliryum ve basınç ülserlerini içerir (Şahin, 2012; Şahin, 2013; Kutsal YG,
GEBAM).
5.3.1. Bilişsel Durumun Değerlendirilmesi
Bilişsel değerlendirme, yaşlı bireye yönelik sunulacak kapsamlı değerlendirmenin en
önemli unsurlardan biridir. Normal yaşlanma süreci ile beraber bazı bilişsel işlevlerde gerileme
gözlenirken bazıları korunmakta (sözel beceriler, yaratıcılık gibi), bazılarında ise belli belirsiz
bozulmalar ortaya çıkabilmektedir.
Yaşlanmayla beraber ortaya çıkan bilişsel gerileme bazı kişilerde günlük hayatı ve
sosyal ilişkileri etkileyecek düzeye ulaşmazken, bazı kişilerde alzheimer hastalığında olduğu
gibi ciddi bilişsel kayıplarla seyreden demansa neden olabilmektedir. Yaşlılarda demans sık
görülmesine rağmen sıklıkla gözden kaçan bir sorun olduğu belirtilmektedir. Demans olasılığı
olan bireyin değerlendirilmesinde en önemli bölüm bireyin öyküsüdür. Bireyin yakın ve uzak
hafıza fonksiyonları, unutkanlık durumu, eşlik eden davranış bozuklukları, günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsızlığın azalması değerlendirilmelidir. Bireyden alınan öykü ile birlikte
aile yakınları ve bakım veren kişiden de bilgi alınmalıdır (Bektaş ve Kalav, 2017).
Yaşlanmayla beraber bilgi işleme hızında yavaşlama, dikkatin sürdürülmesini
gerektiren görevlerde başarısızlık, kısa süreli bellekte görece daha az etkilenme
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gözlenmektedir. Uzun süreli bellekte hatırlama performansında, tanıma veya ipucuyla
hatırlama performansına göre daha ciddi bir gerileme, episodik bellek (kahvaltıda neler yedim),
kaynak belleği (hasta olduğumu söyleyen doktorun adı, soyadı), flaş bellekte (Marmara
depreminde neredeydim) önemli ölçüde gerileme gözlenir. Semantik (kelime bilgisi, kavram
bilgisi) ve işlemsel bellek (bisiklete binmek, piyano çalmak) ise korunmaktadır. Konuşma,
anlamlı kelime ve/veya cümleler üretme, sözlü anlatım ve dilbilgisi gibi dile ait beceriler
yaşlanmaya rağmen korunurken kelime bulma ve/veya adlandırma, uygun kelime bulma (sözel
akıcılık) gibi dil beceri bozulmaktadır. Üç boyutlu yapılandırma ve şekil kopyalama gibi görselmekânsal görevlerde gerileme, bilişsel esneklik gerektiren görevlerde başarısızlık gözlenir.
Yıllar boyunca biriken bilgi birikimi sonucu oluşan pratik deneyimler ve bunun doğal bir
sonucu olan ‘bilgelik’ yaşamın sonuna kadar devam eder.
Bilişsel değerlendirmede, tarama testi olarak “3 kelime-3 şekil testi ve 5 dakika sonra
hatırlama testi”, artırılmış ipucuyla hatırlama testi, işitsel sözel öğrenme testi, “Saat Çizme
Testi”, Çizgilerin Yönünü Belirleme Testi gibi testler kullanılabileceği gibi, sıklıkla “Mini
Mental Durum Değerlendirme Testi” de kullanılabilmektedir (Bektaş ve Kalav, 2017; Zuhal ve
Beşer, 2017; Şahin, 2013).
5.3.2. Beslenmenin Değerlendirilmesi
Normal yaşlanma sürecinde zamana bağlı olarak vücut yapısında, organlarda ve
fonksiyonlarında gözlenen değişikliklerin yanı sıra; eşin ölümü sonucu yalnız kalma, sosyal
ilişkilerin azalması, ekonomik yetersizlikler gibi çevresel faktörlerden kaynaklanan yaşam tarzı
değişiklikleri beslenme durumunu olumsuz yönde etkileyerek yetersiz beslenmeye neden
olabilmektedir.
Yaşlılık döneminde ihtiyacın altında ya da üstünde beslenme problemlerinin erken
tespiti daha sağlıklı bir yaşama katkıda bulunur. Beslenme değerlendirilmesi açısından hastanın
iştah azalması, hızlı kilo verme durumu incelenmelidir. Kilo kaybı, yetersiz beslenmeyi
belirlemenin iyi bir ölçütüdür. Son altı ay içerisinde istemsiz olarak vücut ağırlığının
%10’undan fazlasının ve son üç ayda %5’inden fazlasının kaybedilmesi kötü beslenmenin bir
göstergesi olarak kabul edilmektedir. Dehidratasyon, ödem ve karında asit gibi etkenler kilo
kaybını etkileyebileceğinden bu durumlar da mutlaka kontrol edilmelidir. Boy, kilo, bel çevresi
gibi ölçümler kayıt altında tutulmalıdır. Değerlendirme beden kitle indeksine göre, bel
çevresine göre ve bel/kalça çevresi oranına göre yapılabilmektedir (Aksoydan, 2008).
Beslenme durumunun değerlendirilmesinde farklı yöntemler kullanılmakla birlikte
pratik ve ekonomik olması nedeniyle en fazla tercih edilen yöntem beden kitle indeksinin
hesaplanmasıdır. Vücut ağırlığının, boy uzunluğunun metre cinsinden karesine bölünmesi ile
hesaplanan beden kitle indeksinin (BKİ) 18,5-24,9 kg/m2 arasında olması normal vücut
ağırlığına sahip olunduğunu göstermektedir. BKİ’nin 25-29,9 kg/m2 olması fazla kilolu, 30
kg/m2 ve üzerinde olması ise obez olarak sınıflandırılmaktadır. Günümüzde yaşlı bireyler için
de aynı değerlendirme kullanılmakla birlikte BKİ aralıklarının yaşlılar için fazla sınırlayıcı
olabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yaşlı bireylerde obezitenin tanımlanmasında, sağlık
sorunları riskinin başladığı vücut ağırlığının, temel alınması gerektiği önerilmektedir. Düzenli
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vücut ağırlığı kontrolleri ile saptanan kilo değişiklikleri, malnütrisyon tanılanması için de
uyarıcı olup, ayrıca tedavi için yapılan girişimlerin etkilerini takip etmede kullanılabilen basit
bir ölçüttür.
Bel çevresi ölçümü vücuttaki yağ dağılımını belirleyen yöntemlerden birisidir. Bel
çevresi ölçümünün yüksek olması sağlık risklerinin bir göstergesidir. Bel çevresi erkeklerde 94
santimetre, kadınlarda 80 santimetrenin üzerinde olmamalıdır. Özellike erkeklerde 102
santimetre, kadınlarda 88 santimetre üzerine çıkması sağlık risklerini artırır. Vücutta toplanan
yağın dağılımı kalp-damar hastalıkları riski ile ilgilidir. Vücuttaki yağ miktarının vücudun üst
kısmında toplanması sağlık açısından istenmeyen bir durumdur. Vücudun alt bölgesinde
toplanan yağ dokusu ile oluşan şişmanlıkta hastalık riski daha azdır.
Diyet ile alınan gıdaların öğrenilmesi, değerlendirmede önemli bir bölümü
oluşturmaktadır. Yaşlı bireyin yirmi dört saatlik besin tüketimi, beslenme günlüğü tutma, en
çok tükettiği gıdalar, öğün zamanları ve miktarları değerlendirilmelidir. Gıda öyküsü, çok
pratik bir yöntem olmamakla birlikte bu konuda eğitim almış bir kişi tarafından açık uçlu
sorular şeklinde düzenlenmelidir. Beslenme bozukluklarına ilişkin beslenme alışkanlıklarının
gözlenmesi, kilo takibi, kullandığı ilaçların etkileri, çeneye bağlı çiğneme ya da diş problemleri,
kronik hastalıkları dikkate alınmalıdır (Aksoydan, 2008; Geriatri Derneği, 2008).
Evde bakım sürecinde beslenme durumunun değerlendirilmesi değerlendirmenin rutin
bir parçası olmalıdır. Malnütrisyon ve malnütrisyon riskinin erken tespit edilebilmesi ve
komplikasyonlara yol açmadan uygun beslenme destek tedavisi verilebilmesi için bu önemlidir.
Beslenmenin değerlendirilmesinde kullanılan ölçme araçları olarak MNA-SF (MiniNutrisyonel Değerlendirme kısa formu), SGA (Subjektif Global Değerlendirme), MUST
(Genel Malnütrisyon Tarama Aracı), SNAQ (Kısa Beslenme Değerlendirme Anketi), NRS2002 (Nutrisyonel Risk Tarama-2002) bulunmaktadır (Akademik Geriatri Derneği, 2013).
5.3.3. İnkontinansın Değerlendirilmesi
İnkontinans (istemsiz idrar ve/veya dışkı kaçırma); anksiyete, depresyon, bağımlılık ve
sosyal izolasyon riski oluşturan geriatrik sendromlardan biridir. Yaşlılarda inkontinans oldukça
sık görülen ancak yaşlı birey tarafından bildirim oranı düşük, ifade edilmesi zor ve utanılacak
bir şey olarak algılanan bir durumdur.
Yaşlılığın doğal bir sonucu olduğu düşünülmemelidir. Tüm yaşlılarda üriner
inkontinans taraması yapılmalı, daha az görülse de fekal inkontinans da sorgulanmalıdır. Basit
bir tarama testi olarak “Son bir yılda idrar kaçırdınız mı?” ve “En az beş farklı durumda
idrarınızı kaçırdınız mı?” gibi durumu saptamaya yönelik sorular sorulmalı, ileri
değerlendirmede inkontinans tipi (stres, sıkışma, taşma, fonksiyonel ya da miks tip)
belirlenmelidir (Bektaş ve Kalav, 2017).
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5.3.4. Düşmenin Değerlendirilmesi
Düşme, yaşlı birey ve bireyin dışındaki etmenlerden kaynaklanan önemli bir geriatrik
sendromdur. Düşmelerin önemli bir kısmı verilen ilaçların yan etkilerine bağlı
gelişebilmektedir. Kullanılan ilaç etkilerinin gözlenmesi, bilişsel düzeyi etkileyen ya da vücutta
sıvı kaybına yol açan ilaçların olup olmadığının değerlendirilmesi ile düşmelerin önlenebileceği
belirtilmektedir. Düşmelerin taranmasında Berg Denge Testi ile “Kalk ve Yürü” testi sık olarak
kullanılmaktadır. Yaşlının denge algısını tanımlayan bir ölçek de “Uluslararası Düşme Etkinlik
Skalası”dır (Döventaş, 2009; Şahin, 2013).
5.3.5. Çoklu İlaç Kullanımının Değerlendirilmesi
Çoklu ilaç kullanımı aynı anda iki ve daha fazla ilaç kullanımını ifade etmektedir. Yaşlı
bireylerin %90’ında bir, %35’inde iki, %23’ünde üç, %15’inde ise dört veya daha fazla kronik
hastalığın bir arada olduğu bilinmektedir. Bu durum yaşlılarda çoklu ilaç kullanımını
(polifarmasi) beraberinde gerektirmektedir (T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu, 2015).
Yaşın ilerlemesi ile ilaçlara karşı vücut cevabının değişmesi, ilaçların emilim, dağılım,
metabolizma, atılım; ilaçların vücuttaki etkisi ve etki mekanizmasında meydana gelen
değişiklikler ve çoklu ilaç kullanımı ilaç reaksiyonlarının gelişmesi eğilimini artırmaktadır
(Karadakovan, 2014).
Yaşlı hastalarda uygun ilacı ve uygun dozu bulmak zor olabilmektedir. Ciddi, kabul
edilmez yan etkileri olan, yakın takip gerektirdiği halde takip edilme olanağı olmayan, ilaç-ilaç
etkileşimi olan ve daha iyi bir alternatifi olan ilaçlar birey için uygun olmayabilmektedir. Çoklu
ilaç kullanımında gerekli olandan fazla miktarda ilaç kullanılması veya en az bir gereksiz ilaç
kullanılması söz konusu olabilmektedir (Temrel ve Şahin, 2019).
Çoklu ilaç kullanımına neden olan faktörler:
- Yaşlı bireyler sağlık sorunları nedeniyle birden fazla hekime başvurabilmektedirler.
Bu durumda çok sayıda ilacın kullanılması, bazen tipik olarak aynı içerik veya aynı sınıfa ait
birden fazla ilaç kullanma, durumu ile sonuçlanmaktadır.
- Hastaya veya bakıcıya bağlı bazı faktörler çoklu ilaç kullanımı nedeni olabilmektedir.
Bu faktörler arasında biliş sorunları, görme bozuklukları ve diğer fonksiyonel bozukluklar ile
eğitim eksikliği bulunmaktadır. Yaşlılarda genellikle reçetesiz satılan ilaçları, bitkileri,
vitaminleri ve besin takviyelerini
kullanım oranı yüksektir ve bunları genellikle
bildirmemektedirler.
- Yaşlının kullanmakta olduğu ilaca bağlı olan bir şikâyeti için yeni bir ilaç, yeni ilacın
yan etkisi için başka bir ilaç reçete edilebilmektedir. Yaşlılar ilaçların yan etkilerine karşı
gençlere göre daha duyarlıdırlar. Çoklu ilaç kullanımı; kilo kaybı, hareket yeteneğinde
bozulma, düşme, fonksiyonel ve bilişsel durumda zayıflama gibi özgün olmayan belirtilerle
seyreden sendromların riskini ve hastaneye yatma oranını artırmaktadır.
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Yaşlı bireyin dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi çoklu ilaç kullanımını, ilaç yan
etkilerinin görülme sıklığını ve uygunsuz ilaç reçetelenmesini azaltabilir. Bu bilgiler
doğrultusunda yaşlı bireyin kullanmakta olduğu veya kullanmadığı halde evlerinde
bulundurulan tüm ilaçların ve besin takviyelerinin listesi çıkarılıp gözden geçirilmelidir.
Ayrıca yaşlıların aldığı ilaç türü/ dozu ile ona reçete edilen ilaç türü/dozu arasında fark olup
olmadığı saptanmalı, kullanılan ilaçlar doğru doz, doğru veriliş yolu, doğru zaman, doğru etki
açısından değerlendirilmelidir (Erdinçler, 2012).
Yaşlıda potansiyel uygunsuz ilaçları belirlemek için Beer’s Kriterleri ve Yaşlı İnsan
Reçetelerini Tarama aracı START/STOPP Kriterleri, değerlendirme aracı olarak
kullanılabilmektedir (Arasıl, 2017; Bahat ve diğerleri, 2012;Savaş & Akçicek, 2010).
5.3.6. Ağrının Değerlendirilmesi
Ağrı, duyusal uyarılar ve doku hasarları sonucu oluşan hoş olmayan bir duyumdur. Yaşlı
bireylerde meydana gelen fizyolojik değişiklikler sonucunda ağrı duyarlılığında azalma
olmakla birlikte ağrı yakınması sıklıkla görülmekte ve günlük yaşam aktivitelerini
etkilemektedir. Buna rağmen ağrının değerlendirilmesi ve tedavisi çoğunlukla yetersiz
kalmaktadır. Tedavi edilmeyen ağrılar ise yaşam kalitesinin azalmasına (depresyon, bilişsel
yeteneklerde bozulma, sosyal izolasyon) yol açmaktadır. Ayrıca yaşlılarda ağrıların yaşlılığın
doğal sonucu olduğunu düşünme eğilimi ve yaşlı bireyin ağrısı olduğunu bildirmemesi altta
yatan bozukluğun (tümör, damar hastalıkları) atlanması ve tedavinin gecikmesi ile
sonuçlanabilmektedir.
Ağrıya duyarlılıkta azalma, yaşlıların daha az ağrı duydukları anlamına gelmediği,
yaşlıların ağrılarını ifade ettiklerinde, ağrıya neden olan durumun aynı şiddette ağrı bildiren
genç bireylere göre daha ciddi bir seviyede olduğu anlamına gelebileceği de bildirilmektedir.
Bu açıdan yaşlı bireylerde ağrı fark edilmeli, önemsenmeli; özellikle sık görülen nöropatik
ağrılar, kas-iskelet sistemi ağrıları ve kanserlerde ağrı dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.
Ağrının doğru şekilde değerlendirilmesi, ağrı kaynağının saptanması ve en uygun tedavinin
planlanması için gereklidir.
Ağrı değerlendirmesinde hastanın kendi ifadesi (tıbbi öykü, anamnez) değerli bir
değerlendirme yöntemidir. Subjektif bir belirti olan ağrının miktarını veya tipini saptamada
kullanılabilecek objektif bir araç olmadığı için hastanın kendi ifadesine bağlı değerlendirme
yapılmaktadır. Ağrı şiddetinin kişinin duygusal yapısı, beklentileri, hafızası ile ilişkili olduğu
ve yaşlı bireylerin ağrıyı olduğundan az bildirme eğiliminde oldukları, var olabilen diğer sağlık
sorunlarının değerlendirmeyi zorlaştırabileceği hatırlanmalıdır. Üzücü yaşam olayları (eş
kaybı, fonksiyonel bağımsızlık kaybı gibi), bilişsel yetersizlik olması (demans vd.), ağrıyı
önemsememe, ağrıyı yanlış tanımlama (acıma gibi) gibi nedenlerin ağrının saptanmasında
güçlüklere neden olabileceği bildirilmektedir.
Ağrının varlığı doğrudan soru sorarak araştırılmalıdır. Sorular “ne zaman başladığı”,
“nerede olduğu”, “nasıl tanımlandığı”, “yayılımının olup olmadığı”, “artıran ve azaltan
etkenler”, “şiddeti, niteliği, zaman ve durumlara göre değişimleri”, “günlük yaşama etkileri”,
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“ağrı ile baş etme yöntemleri” ve “daha önce ağrı kesici tedavi aldıysa fayda görüp görmediği”
şeklinde olabilmektedir. Ağrı tedavisi amaçlı olmasa da kullandığı tüm ilaçlar öğrenilmelidir,
çünkü bazı ilaçlar ağrıya neden olabilmekte ya da ağrıyı maskeleyebilmektedir.
Ağrı ölçümü için çok sayıda tek boyutlu (sadece ağrıyı değerlendiren) ve çok boyutlu
ağrı skalaları kullanılabilmektedir. Kullanılacak skalanın yaşlı birey için uygun bir skala olması
ve ağrı takibinde değerlendirmenin aynı skala kullanılarak devam etmesinin değerlendirmede
daha etkili olabileceği bildirilmektedir. Sayısal Ağrı Puanlama Skalası, Görsel Analog Skalası,
Tanımlayıcı Ağrı Yoğunluk Skalası kullanılan ağrı değerlendirme skalalarıdır.
Görsel analog skalalarında; değişik ağrı seviyelerini temsilen; değişik yüzler, rakamlar
veya renkler kullanılmaktadır. Hastanın kendi ifadesine dayanan ağrı değerlendirme araçlarının
yaşlılarda kullanımları kolaydır ve geçerlik-güvenilirlikleri kanıtlanmıştır. Sözel ya da sayısal
ölçekler, ağrı termometreleri ya da yüz ifadesine dayalı ölçekler olarak Görsel Kıyaslama
Ölçeği, Sayısal Ölçek ve Basit Tanımlayıcı Ölçek kullanılmaktadır. Ağrının değerlendirilmesi
ve niteliklerinin saptanması hususunda kişilere ağrı günlükleri tutturmak da yararlı
olabilmektedir (Çilingir ve Bulut, 2017; Bahat Öztürk ve Karan, 2008; Eti Aslan, 2002).
5.3.7. Ağız ve Diş Sağlığının Değerlendirilmesi
Yaşlı bireyde genellikle, dişlerin tamamı ya da bir kısmı kaybedildiği için beslenme ve
ağız hijyeni bozukluğu ya da protez diş kullanımı yaygın olarak görülmektedir. Ağız içinde
eksik dişlerin bulunması ya da protez kullanımı durumlarında, ağız mukozasının bütünlüğü
bozulabilmekte ve bütünlüğü bozulmuş mukoza enfeksiyona yatkın hale gelmektedir. Bu
durumlar ayrıca yaşlıların yenmesi güç olan ancak sağlık için gerekli olan yiyeceklerden
kaçınmaya sevk etmektedir. Bu nedenle yaşlı bireydeki diş çürüklerinin, kırıklarının ya da
kayıplarının, ağız mukozasının bütünlüğünün, kullanılan protezin ağıza uygunluğunun
değerlendirmesi ve saptanan sorunlara yönelik gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir.
Ağız ve diş sağlığı ile ilgili sorunların tanımlanması ve diş hekimine yönlendirilmesi
için DENTAL yöntem tarama amacı ile kullanılmaktadır.
5.3.8. Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi
Yaşam bulguları, vücudun en önemli işlevlerinin ölçümüdür. Yaşlı bireyin solunum
sayısı ve ritmi, nabız sayısı ve ritmi, vücut ısısı ve kan basıncı düzenli olarak
değerlendirilmelidir.
Kan basıncını saptamak için gerekli donanım ve çevre koşullarının sağlanması ve doğru
bir teknik ile ölçüm yapılması hipertansiyonun tanılanması ve tedavisi için değerli bir
ölçümdür. Kan basıncındaki ciddi değişkenlikten dolayı ölçümlerin tekrarlanması, başlangıçta
saptanan yüksek değerlerin devam edip etmediğini veya normale dönerek yalnızca periyodik
kontrollere ihtiyaç olduğu konusunda bilgi vermektedir. Ev ölçümlerinde kan basıncı
değerlerinin üst sınırını en fazla 135/85 mmHg olarak kabul edilmelidir. (Türk Kardiyoloji
Derneği).
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Solunum sıkıntısının başlaması veya mevcut sıkıntının artması, hırıltılı solunum,
morarma, göğüs ağrısı ve sıkışması, çarpıntı, ani solgunluk ve baygınlık gibi durumlarda yaşlı
birey hekim tarafından acil olarak değerlendirilmelidir. Yaşam bulguları yanında bilinç
durumu, terlemesi, aldığı sıvı miktarı, sıvıları ve gıdaları yutması, idrara çıkış sayısı, çıkardığı
idrar miktarı, idrar rengi ve berraklığı, kokusu, dışkılama sıklığı, dışkının rengi, kıvamı
yönünden değerlendirme yapılmalıdır. Değişiklikler hekime bildirilmelidir.
Birkaç günden daha uzun süren ateş yükselmeleri ciddiye alınmalıdır. Yüksek ateşe
idrar renginin koyulaşması, berraklığını kaybetmesi, kötü kokması gibi belirtilerin eşlik etmesi
idrar yolu enfeksiyonunu; öksürük göğüs yan ağrısı ve solunum sıkıntısının eşlik etmesi
zatürreeyi; karın ağrısı ve şişkinliği, dışkının sıvı kıvamda ve sık olmasının eşlik ediyor olması
ise barsak enfeksiyonlarını akla getirir. Özellikle bilinç bozuklukları, anlamsız konuşma ve
saldırganlık gibi davranış bozuklukları da yüksek ateşe eşlik ediyorsa sağlık kuruluşuna
başvurmalıdır. Bazı durumlarda enfeksiyon hastalığı olduğu halde ateşin yükselmeyebileceği,
hatta düşük olabileceği dikkate alınmalıdır.
İdrar sıklığı ve miktarındaki azalmalar hastanın su kaybına uğradığının veya ödemin
belirtisi olabilir. Su kaybında hasta kilo kaybederken ve normal cilt gerginliği azalırken, ödem
durumunda kilo artışı, cilt altı dokunun kalınlaşması ve yaygın şişlik dikkati çeker. Her iki
durum da ciddi organ yetmezliklerine yol açabilmektedir.
5.3.9. Görme ve İşitmenin Değerlendirilmesi
Yaşla birlikte oluşan görme değişiklikleri santral görme keskinliğinde azalma, periferal
görmede, kontrast hassasiyetinde ve renkli görmede değişiklikler şeklindedir. Körlüğün ve yaşa
bağlı görme azalmasının en sık nedeni maküler dejenerasyondur. Ayrıca katarakt ve glokom
yaşlılık döneminde oldukça sık görülür ve körlüğün önlenebilir sebeplerindedir. Yaşlı
bireylerin bu bozuklukların erken teşhisi ve tedavisi için değerlendirilmesi gerekmektedir.
İşitme azlığı yaşlılık döneminde sıklıkla karşılaşılan sorunlardan biridir. İşitme kaybı
sosyal ve duygusal izolasyon, depresyon, ve aktivitelerde azalmaya sebep olması nedeniyle
önemlidir. Değerlendirmede “Fısıltı Testi” uygulanabilmektedir. (Savaş ve Akçiçek, 2010).
5.4. Çevrenin Değerlendirilmesi
Yaşlı birey için risk olabilecek fiziki ortamın değerlendirilmesini içerir. Amaç, yaşlının
yaşadığı ortamı değerlendirerek bu ortamı kendisi için güvenli hale getirmektir. Yapılan
çalışmalarda emniyet ve güvenliği en fazla tehdit eden durumların düşmeler, ateşle ilgili
yaralanmalar, yaşlı istismarı ve yanlış tedavi, cinsel taciz, intihar, travmatik beyin
yaralanmaları, araba kullanma ile ilgili sorunlar ve dolandırılma olduğu belirlenmiştir. Bilişsel
fonksiyonların bozulması, güvenli hale getirilmemiş bir çevrede bu sorunlara zemin
hazırlamaktadır.
Yaşlı bireylerin evlerinde sıklıkla çevresel tehlikeler bulunmaktadır. Genel çevresel
Tehlikeler:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eski/sabit olmayan ve alçak mobilya,
Raf yüksekliği,
Uygun olmayan sandalye,
Kapı kullanımındaki zorluk (kavramayı zorlaştıracak kapı tutamakları/yüksek
eşikler),
Uygun olmayan yükseklikteki yatak ve tuvalet,
Tutunma barlarının olmaması,
Düzensiz merdivenler ve uygun olmayan korkuluklar,
Kayan halılar/eskimiş kilimler,
Yerleştirilmemiş kablolar,
Kaygan zemin,
Zemindeki dağınık objeler,
Seviye farklılığı
Yetersiz veya çok aydınlatma,
Bozulmuş ve düzensiz yürüme yolları,
Emniyetsiz ayakkabı
Şaşırtıcı düzen (uygun olmayan renk farklılığı, loş aydınlatmalı ortam, objeler)
olarak ele alınabilmektedir.

Banyo, tuvalet, mutfak, ocak, ısınma, elektrik kordonları, ışıklandırma, havalandırma,
mobilyalar, merdivenler, zemin, acil durumlar için telefon, kapı kolları güvenli ve yaşlının
durumuna göre kullanım kolaylığı sağlayacak biçimde düzenlenip düzenlenmediği
değerlendirilmelidir. Çevre; zehirlenme, düşme, yangın riski yönünden de mutlaka kontrol
edilmelidir. Yaşlı bireyler için evde düşmeyi önleme kontrol listesi düşmeyi engellemeye
yönelik çevresel faktörleri değerlendirmede kullanılabilir (Bektaş ve Kalav, 2017).
Konut çevresi ile yaşlı bireyin fiziksel kapasitesi ve sosyo-ekonomik düzeyi arasındaki
ilişkinin uygun olmaması bağımsızlığın azalmasına, yaşam alanındaki aktivitelerin kısıtlılığına
neden olabilmektedir. Bu nedenle yaşlıların içinde yaşadıkları fiziksel çevrenin
değerlendirilmesi, yaşam alanının sunduğu olanaklar-hizmetler ve yaşlı insanların konutla ilgili
ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi değerlendirmek gerekmektedir.
Yaşlı Bireylerin Çevre Düzenlemesinde Temel Hedefler
1. Güven ve emniyeti sağlamak,
2. Hareket edebileceği alanı uygun hale getirmek ve hareketliliği artırmak,
3. Rahat ettirmek,
4. Çevre ile iletişimi optimal düzeyde devam ettirmektir (Akyar ve ark., 2011).

5.5. İstismar ve İhmal
Yaşlı istismarı kendi evinde oluşan, çoğunlukla suçun, yetişkin çocukları ve eşi
tarafından işlendiği ev veya kişilerarası şiddet olarak değerlendirilmektedir. Yaşlı bireyin sağlık
ve iyilik halini tehdit eden veya zarar veren davranışlar açısından değerlendirme yapılmalıdır
(Fadıloğlu ve Şenuzun, 2012).
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5.6. Yaşlı ve Bakım Verenin Eğitim Gereksinimi
Evde yaşlı bakımının en önemli kısmını, yaşlının ve bakım verenin eğitimi
oluşturmaktadır. Bakıma yönelik temel bilgi ve becerilerin öğretilmesi, yaşlının daha aktif ve
başarılı yaşlanmasına katkıda bulunmaktadır. Yaşlı bakımına yönelik eğitim ve uygulamalar
yaşlı bakımının temel amaçları doğrultusunda iki aşamada verilebilmektedir:
1.Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim
2.Fizyolojik, psikososyal değişiklikler ve sık görülen kronik hastalıklarla baş etmeye yönelik
eğitim
Bu çerçevede sağlıklı yaşam ilkeleri, sağlık taramaları ve hastalıkların önlenmesi,
hastalıkların erken teşhisi, yaşlanma nedeniyle oluşan değişikliklerin ve kronik hastalıkların
yönetimi konusunda yaşlı birey ve ailesinin bilgi, beceri ve uygulama düzeyi değerlendirilmeli
ve eğitim gereksinimi saptanmalıdır.
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Uygulamalar
Kayıtlı bulunduğunuz Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek yaşlı bireylere yönelik
yapılan değerlendirme yöntemlerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Yaşlı bireyin fonksiyonel değerlendirmesi için kullanılan yöntemler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlı bireylerin fonksiyonel, sağlık durumu, psikososyal, çevresel ihtiyaçlarının
belirlemesinde kapsamlı bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. Kapsamlı geriatrik
değerlendirme, bir yaşlının çok sayıda sorununun mümkün olduğunca etkin değerlendirilmesi
ve takip edilmesini sağlayan bir yöntemdir. Yaşlı birey ve ailesinin de dahil olduğu çok
disiplinli bir ekip tarafından değerlendirilmesi henüz tanımlanmamış olan sorunların ortaya
çıkarılmasında ve sorunlar açısından yüksek riskli bireylerin saptanmasında yardımcı
olabilmektedir.
Fiziksel fonksiyon, bireyin çevresi ile etkileşiminin dinamik sürecini ifade eder.
Fonksiyonel değerlendirmede Günlük Yaşam Aktiviteleri, fiziksel aktivite ve egzersiz durumu,
duruş ve yürüyüş değerlendirilir. Günlük yaşam aktiviteleri temel aktiviteler ve yardımcı
aktiviteler olarak iki grupta değerlendirilir. Değerlendirmede sıklıkla, Katz’ın GYA ölçeği,
Lawton-Brody EGYA ölçeği, Barthel İndeksi kullanılabilmektedir.
Psikososyal değerlendirme, birey ve ailenin kişilerarası ilişkiler ve etkileşimleri,
kültürel-dini
özellikleri,
hastalık durumunun bireyi/aileyi
nasıl
etkilediğinin
değerlendirilmesidir. Sosyal destek yönünden aile, arkadaşlar, akrabalar, bakım verenler,
istismar / ihmal durumu değerlendirilmelidir. Aile ile ilişkileri değerlendirmede Aile Tanılama
Ölçeğinden yararlanılabilmektedir.
Sağlık durumunu değerlendirme yaşlı bireylerin yakınma listesi, tanısı konulmuş
hastalıklar, bilişsel durum, kullanılan ilaçlar, beslenme durumu, kontinans, düşme riski, ağrı,
ağız ve diş sağlığı, görme, işitme ve yaşam bulguları değerlendirilerek yapılır. Değerlendirmede
yaşlı bireyin diğer yaş gruplarından gösterdiği farklılıklar dikkate alınmalıdır. Bilişsel durum,
beslenme durumu, düşme riski, ağrı, uygunsuz ilaç, görme ve işitmenin değerlendirilmesinde
kullanılabilen ölçme araçları bulunmaktadır.
Çevrenin değerlendirilmesinde yaşlı birey için risk olabilecek fiziksel ortamın güvenli
hale getirilmesi amaçlanmaktadır. Yaşlı bireylerin çevre düzenlemesinde temel hedefler güven
ve emniyeti sağlamak, hareketliliği artırmak, rahat ettirmek ve çevre ile iletişimi devam
ettirmektir.
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Bölüm Soruları
1) Yaşlı bireyin fonsiyonel değerlendirmesinde genel olarak hangi durumu
değerlendirilmektedir?
2)Yaşlı bireyin temel günlük yaşam aktiviteleri neleri kapsamaktadır?
3) Yaşlı bireylerin evlerinde sıklıkla bulunan çevresel tehlikeler nelerdir?
4)Yaşlı bireylerde çoklu ilaç kullanımı neyi ifade etmektedir?
5) Yaşlı bakımının temel amaçları doğrultusunda, yaşlı bakımına yönelik eğitim ve
uygulamalar nelerdir?
6) Sağlık durumunun değerlendirme bileşenleri nelerdir?
7) Yaşlılık döneminde sık görülen sorunlardan biri olan işitme kaybı hangi testle
değerlendirilmektedir?
8) Yaşlı bireylerde “İstismar ve İhmal Sendromu” nasıl tanımlanmaktadır?
9) Yaşlılıkta karşılaşılan İnkontinans nasıl tanımlanmaktadır?
10)Yaşlı bireylerde ağrı nasıl değerlendirilmektedir?
Cevaplar
1) Fonksiyonel değerlendirmede, bireyin günlük yaşam içerisinde yapması gereken
aktivitelerde bağımsızlığı ve yardım gereksinimi değerlendirilmektedir.
2) Temel günlük yaşam aktiviteleri giyinme, banyo, hareket edebilme, yatakta oturur
pozisyona gelme, tuvalete gidebilme, hijyen ve beslenme gibi temel aktiviteleri kapsar.
3) Eski, sabit olmayan ve alçak mobilya, raf yüksekliği, uygun olmayan sandalye, kapı
kullanımındaki zorluk, uygun olmayan yükseklikteki yatak ve tuvalet, tutunma barlarının
olmaması, düzensiz merdivenler ve uygun olmayan tırabzanlar, kayan halılar, eskimiş kilimler,
yerleştirilmemiş kablolar, kaygan zemin, zemindeki dağınık objeler, seviye farklılığı, yetersiz
veya çok aydınlatma, bozulmuş ve düzensiz yürüme yolları, emniyetsiz ayakkabı, şaşırtıcı
düzendir.
4) Çoklu ilaç kullanımı aynı anda iki ve daha fazla ilaç kullanımını ifade etmektedir
5) Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine yönelik
eğitim ve fizyolojik, psikososyal değişiklikler ve sık görülen kronik hastalıklarla baş etmeye
yönelik eğitim olmak üzere iki aşamalıdır.
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6) Yaşlı bireylerde sağlık durumu değerlendirmesi yakınma listesi, tanısı konulmuş
hastalıklar, bilişsel durum, kullanılan ilaçlar, beslenme durumu, kontinans, düşme riski, ağrı,
ağız ve diş sağlığı, görme, işitme ve yaşam bulguları değerlendirilerek yapılır.
7) Fısıltı testi ile değerlendirilir.
8) Yaşlı istismarı kendi evinde oluşan, çoğunlukla yetişkin çocukları ve eşleri tarafından
suçun işlendiği ev veya kişilerarası şiddet olarak tanımlanmaktadır.
9) İnkontinans (istemsiz idrar ve dışkı kaçırma), anksiyete, depresyon, bağımlılık ve
sosyal izolasyon riski oluşturan geriatrik sendromdur.
10) Ağrı değerlendirmesinde hastanın kendi ifadesi değerli bir değerlendirme
yöntemidir. Subjektif bir belirti olan ağrının miktarını veya tipini saptamada kullanılabilecek
objektif bir araç olmadığı için hastanın kendi ifadesine bağlı değerlendirme yapılmaktadır.
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6. BÖLÜM
EVDE YAŞLI BAKIM UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Yaşlı bireylere sunulan evde bakım hizmetlerini açıklayabilecek,
6.2. Yaşlı bireylerde sık görülen hastalıklarda evde bakım uygulamaları açıklayabilecek,
6.3. Evde bakım uygulamalarında dikkat edilmesi gereken hususları açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Evde yaşlı bakım uygulamalarının kapsamı hakkında neler biliyorsunuz?
2. Evde yaşlı bakım uygulamalarının organizasyonunda dikkat edilmesi gereken
hususlar nelerdir?
3. Evde yaşlı bakım uygulamalarında hizmet kalitesini arttırmak toplum sağlığına
nasıl bir fayda sağlayabilir?
4. Evde bakım uygulamalarına yaşlı bireyin ve yakınlarının katılması hakkında neler
düşünüyorsunuz? Sizce olumlu ve olumsuz yönleri neleerdir?

122

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Evde yaşlı bakım
uygulamaları ile ilgili bilgi
vermek.

Evde yaşlı bakım
uygulamaları hakkında bilgi
sahibi olunur.

Evde yaşlı bakım
uygulamaları hakkında
açıklamalar yapılarak
konunun daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır
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Anahtar Kavramlar

•

Evde bakım

*Uygulama

*İzlem*

Sistem hastalıkları
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Giriş
Evde yaşlı bakım hizmetlerinde temel amaç, sağlığın sürdürülmesi ve geliştirilmesidir.
Bunun sağlanabilmesi için yaşlı bireylere bakım hizmeti sunan sağlık çalışanlarının, yaşlı
sağlığı konusunda donanımlı bir bilgi birikimine sahip olması beklenmektedir. Yaşlı bireye
sunulacak bakım hizmetleri, yaşlanmanın beraberinde getirdiği biyopsikososyal değişimler ile
birlikte değerlendirilmelidir. Evde yaşlı bakım hizmetleri, yaşlı bireylerin çevresel faktörlere
uyum sağlamalarına destek olmaktadır.
Evde yaşlı bakım hizmeti dendiğinde sadece evde sunulan sağlık hizmetleri
algılanmamalıdır. Evde bakım hizmetleri aynı zamanda sağlık kuruluşları ve ev arasındaki
bağlantıyı da sağlamaktadır. Evde yaşlı bakım hizmetlerinden kimlerin yararlanabileceği ya da
ziyaret sayısı, bakım alacak olan kişinin sağlık durumuna göre belirlenmektedir. Her gün
ziyaret edilerek ilaç dozlarının düzenlenmesi gereken hastalar olabileceği gibi haftada ya da
ayda bir ziyaretle kontrollerin yapılabileceği hastalarda olabilir. Verilecek hizmetin türünü ve
sıklığını belirleyebilmek, hastadaki gelişmeleri takip edebilmek için düzenli bir kayıt sistemi
şarttır.
Eğer yaşlı birey, aile üyeleri ile birlikte yaşıyorsa aile üyelerinin bakıma katılmaları son
derece önemlidir. Bu nedenle gerekli eğitimler verilmeli ve ihtiyaç halinde destek
sağlanmalıdır. Evde yaşlı bakımı, hasta bakımı başta olmak üzere yaşlı bireylerin günlük yaşam
aktivitelerinin yerine getirilmesi ve rehabilitasyonunu da kapsayan hizmetler bütünüdür. Evde
yaşlı bakım uygulamalarında bakımının türünü belirleyen yaşlı bireyin ihtiyaçlarıdır. Ayrıntılı
anamnez alındıktan sonra toplanan verilerin analiz edilmesi, sorunların saptanması, hedeflerin
belirlenmesi ve bakımın planlanması adımları izlenmelidir.
.
6.1. Evde Yaşlı Bakım Uygulamaları
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Yaşlanma,
normal ve kaçınılmaz bir süreç olsa da yaşın ilerlemesi ile bedensel ve zihinsel işlevsellikte
gerilemeler meydana gelmektedir. Bu süreci etkileyen pek çok faktör vardır. Yaşlı bireyin
genetik özellikleri, var olan hastalıkları, yaşadığı çevre, sosyoekonomik durumu, kültürü,
yaşam biçimi, kişilik özellikleri ve alışkanlıkları bu faktörler arasındadır. Yaşlanma süreci, tüm
yaşlı bireylerde aynı şekilde ilerlemez. Kronolojik yaşı aynı olan iki kişide hatta aynı bireyin
tüm organlarının sağlık düzeyinde bile farklılıklar vardır. Yaşlı bireylerin geçmiş yaşantıları,
bireysel farklılıklar ve yaşadığı toplumun kültürel yapısı bunun temel nedenleridir (Taşçı,
2010).
Evde yaşlı bakım hizmetlerinin amaçları;
•
•
•
•

Yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu bakım hizmetinin kendi yaşam alanlarında ve ev
ortamında verilmesini sağlamak,
Yaşlı bireyin kendi bakımına katılımını sağlamak,
Yaşlı bireyin bakımına ailesinin katılımını sağlamak,
Yaşlı bireyin bağımsızlık düzeyini ve işlevselliğini arttırmak,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Sağlık harcamalarının maliyetini azaltmak,
Yaşlı bireyin sağlık düzeyinin arttırılması ve iyi oluş halinin sürdürülmesini
sağlamak,
Morbiditeyi (Özel bir grup içinde ve belirlenmiş bir zaman diliminde belli bir
hastalığa yakalanan ve tanı konulan hastaların sayısı (veya oranı). azaltmak,
Sağlığın korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak,
Yaşlı bireyin topluma sosyal katılımını sağlamak,
Yaşlı bireyin fonksiyonelliğini ve yaşam kalitesini arttırmak,
Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını kazandırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak,
Palyatif bakımla hastaların fiziksel ve ruhsal rahatlığını sağlamaktır.

Yukarıda sıralanmış olan evde yaşlı bakım hizmetlerinin amaçlarına ulaşabilmedeki temel ilke;
birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleriyle entegrasyonun sağlanmasıdır (Fadıloğlu,
2013; Şensoy & Karabekir, 2011).
•
•
•
•
•
•

GYA yerine getirmede oluşan sınırlılıkların belirlenmesi,
Yaşlı bireyin bakım gereksinimlerinin saptanması ve uygun bakım planın
geliştirilmesi,
Yaşlı bireyin kendi bakımına katılımı konusunda teşvik edilmesi,
Sistemsel yetersizlikleri (solunum, sindirim, boşaltım vb.) konusunda
desteklenmesi,
Yaşlı bireyin sorunlarını etkin baş etme yöntemleriyle çözmesi konusunda gerekli
desteğin sağlanması,
Verilen bakımın tedavinin yanı sıra rehabilitasyonu da kapsaması.

Birincil koruma;
•
•
•
•

Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi,
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi,
Yeterli ve dengeli beslenme,
Korumaya ve ihtiyaca yönelik eğitim ve gerekli danışmanlığın verilmesi.

İkincil koruma;
•
•

Erken tanı ve tedavi,
Rutin muayene ve kontrollerin yapılması.

Üçüncül koruma;
•

Rehabilitasyon (Erefe, 1998).

Yaşlı bakımını üç başlık altında incelemek mümkündür:
1. Akut Bakım: Hastane bünyesindeki tıbbi bakımı içermekle birlikte taburculuk planını da
kapsayan bakımdır.
2. Subakut Bakım: Hastaneden taburcu olduktan sonra yara bakımı ve rehabilitasyon
hizmetlerini içeren bakımdır.
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3. Kronik Bakım: Birden fazla kronik hastalığı olan ve bakım konusunda desteğe ihtiyacı olan
kişilere sunulan bakımdır (Altınbaş & ark., 2006).
Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme; yaşlı bireylerin sorunlarını saptayan, ihtiyaçlarını
belirleyen çok yönlü bir değerlendirmedir. Yaşlanma, insanda biyopsikososyal açıdan
gerilemelere neden olan son derece doğal bir süreçtir.

Bakıma öncelikle gereksinimi olan yaşlılar;
•

Yalnız yaşayan yaşlılar

•

İnkontinansı (idrar kaçırması) olanlar

•

Sosyal izolasyonda olanlar

•

Birden fazla tıbbi sorunu ya da kronik hastalığı olanlar

•

Fiziksel olarak hareketsiz olanlar

•

Demans, alzheimer hastalığı olanlar

•

Depresyonu ya da başka bir psikatrik hastalığı olanlar

•

Yas sürecinde olanlar

•

Hastaneden yeni taburcu edilmiş olanlar

•

Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede sorun yaşayanlar (Arslantaş, 015).

6.2. Yaşlı Bireylerde Sistem Bozuklukları ve Bakım
6.2.1. Kardiyovasküler Sistem Bozukluklarında Evde Bakım
Yaşlanma ile kalp kapasitesinde azalma, damarların çap ve duvar kalınlıklarında artma
ile esnekliğinde azalma olması kardiyovasküler sistem üzerinde meydana gelen değişiklikler
arasındadır. Bu değişiklikler hipertansiyon gelişimine neden olabilmektedir. Kardiyovasküler
performansın düşmesi, damar yükünde artmaya ve kasılma gücünde azalmaya neden olur. Kalp
kapaklarının esnekliğini kaybedip kalınlaşması oluşan bir diğer değişikliktir.
Yaşlılık ile birlikte emboli ve anavrizmalar sık olarak görülmektedir. Ayrıca konjenital
kalp hastalıkları, koroner arter hastalıkları, kalp yetmezliği; kalp kapak hastalıkları ve periferik
damar hastalıkları dolaşım sistemi hastalıkları arasında en sık karşılaşılanlarıdır. Olası risk
faktörlerinin belirlenmesi, erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Kalp-Damar Hastalıkları
yaşlı nüfusta sıklıkla görülmekte ve ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Kalp krizi, felçler,
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yüksek kan basıncı, kan dolaşımı bozuklukları, ritim bozuklukları vb. hastalıklar bu kapsamda
değerlendirilmektedir.
Kardiyovasküler sistem bozukluklarında risk aktörleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaş
Aile öyküsü
Hipertansiyon/hipotansiyon
Hiperkolesterolemi
Düşük HDL-kolesterol değeri
Diabetes Mellitus
Obezite
Sigara/alkol kullanımı
Anemi
Fiziksel aktivite yetersizliği
Stres
Beslenme

Kardiyovasküler sistem bozukluklarında görülen genel belirtiler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Göğüs ağrısı, çarpıntı
Taşikardi
Dispne, ortopne
Aktivite intoleransı
Ödem
Senkop
Cilt rengi değişiklikleri,
Siyanoz
Ekstremitelerde ağrı veya uyuşma
Vital bulgularda değişiklik

Kardiyovasküler sistem bozukluklarında bakım uygulamaları:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Metabolik hastalıkların kontrolü sağlanmalı
Periferik vasküler hastalıkların kontrolü yapılmalı
Kan basıncı kontrol altında tutulmalı
İdeal vücut ağırlığının sürdürülmesi sağlanmalı
Fiziksel aktiviteler kişiye özgü planlanarak sedanter yaşam önlenmeli
Yeterli ve dengeli beslenilmeli
Var olan hastalığa uygun diyet planlanmalı
Sigara ve alkol kullanılmaması
Yeterli uyku ve dinlenmenin sağlanması
Stresten mümkün olduğunca uzak durulması ve uygun stresle baş etme yöntemlerinin
öğretilmesi
Yeterli sıvı alımı ve takibi yapılmalı
İlaç kullanımının planlanması ve takibi
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaşamsal düzenlemeler ile günlük yaşamda dikkat edilecek koruyucu önlemlerle
hastalığa yönelik riskler azaltılmalı
Ağrı kontrolü yapılmalı
Takipler düzenli yapılmalı
Yaşlı bireyler kalbe yük getirebilecek durumlardan, aşırı yorgunluk, stres ve fazla
kilolardan korunmalı
Aktiviteler arasında dinlenmeli
Damar değişikliği nedeniyle bacak ve ayaklarda gelişebilecek sorunlara yönelik
bakımın nasıl olacağı açıklanmalı
Kan basıncının nasıl ölçüleceği öğretilerek, uygun aralarla kan basıncı ölçümü
planlanmalı
Kan basıncı yüksekliği varsa beslenmenin nasıl olacağı konusunda eğitim verilmeli
Yaşlı bireye ve bakıma katılan aile üyelerine enfeksiyonlar, anemi, stres ve ağrı
kontrolü konusunda eğitim verilmeli
Ani volüm değişikliklerinin (dehidratasyon ve hızlı IV sıvı verilmesi gibi) kalbi
zorlayacağı konusunda bilgi verilmeli
Psikolojik destek, eğitim verilmeli ve danışmanlık yapılmalı

6.2.2. Solunum Sistemi Bozukluklarında Evde Bakım
Yaşlanma ile birlikte solunum sisteminin fizyolojik fonksiyonları ve savunma yeteneği
olumsuz etkilenir. Oksijen kullanımı azalmıştır ve hipoksi gelişebilir. Bütün bu değişikler
akciğerlerin enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden olur. Üst solunum yolu enfeksiyonu,
bronşit, bronşektazi, bronşiyolit, astım, pnömoni, KOAH, atelektazi, akciğer absesi, akciğer
embolisi ve infarktüsü, amfizem, tüberküloz sık görülen solunum sistemi hastalıklarıdır. (Ersan
& Arıoğlu, 2002; Göz & Erkan, 2008; Kaptan,2013).
Yaşlanma ile solunum sisteminde oluşan genel değişiklikler:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Solunum fonksiyonlarında azalma
Asit-baz dengesinde bozulma
Periferik perfüzyonda azalma
Akciğer elastikiyetinde azalma
Göğüs kafesinin elastikiyetindeki azalma
Solunum kaslarında zayıflama ve toraks hareketlerinde azalma
Rezidüel akciğer hacminde artma, vital kapasitede azalma
Siliaların yeterince işlev görememesi
Öksürme refleksinde azalma

Solunum sistemi sistem bozukluklarında görülen genel belirtiler:
•
•
•
•
•

Hiperventilasyon, hipoventilasyon
Bradipne
Apne
Dispne
Ortopne
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Paroksismal Nokturnal Dispne (PND)
Cheyne- Stokes Solunum
Biot Solunumu
Takipne
Stridor, Wheezing solunum
Balgam
Hemoptizi
Siyanoz
Bilinç bulanıklığı, uyku hali
Ateş, terleme
Kilo kaybı

Solunum Sistemi Bozukluklarında Bakım Uygulamaları
•

Solunum sayısı, derinliği ve ritmi izlenerek uygun egzersizler planlanmalı

•

Bağışıklama (pnömokok, inflüenza)

•

Derin solunum ve öksürük egzersizleri

•

Doku perfüzyonunun izlenmesi

•

Aktivitelerin planlanması

6.2.3. Sindirim Sistem Bozukluklarında Evde Bakım
Yaşlanma ile birlikte gastrointestinal sistemde meydana gelen değişikliklerin başında,
salgılama ve emilim kapasitesindeki azalmalardır. Bu değişiklikler işlev bozukluklarına neden
olmasa da değişikliklerin ilerlemesi sindirim sistemi sorunları halini alabilir. Konstipasyon,
diyare, fekal inkontinans, fekal tıkaç, malnütrisyon, atrofik gastrit yaşlı bireylerde sık görülen
gastrointestinal sistem hastalıklarıdır. (Göz & Erkan, 2008; Kaptan,2013 ).
Yaşlanma ile sindirim sisteminde oluşan genel değişiklikler:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sindirim sistemi enzimlerinde azalma
Midenin metabolik hareketlerinde yavaşlama
Kalın bağırsak ve kolondaki motilitenin azalması
Konstipasyon
Karaciğerin metabolik faaliyetlerinde azalma
Besinlerin, minerallerin ve ilaçların emiliminde azalma
Ağız kuruluğu, tat ve koku duyarlılığının bozulması
Diş eksikliği, diş kayıpları

Sindirimi Sistemi Bozukluklarında Bakım Uygulamaları
•

Ağız-diş sorunlarının çözümlenmesi ve düzenli bakımın sağlanması
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•
•
•
•

Dehidratasyon ve malnütrisyonun kontrolü
Tıbbi beslenme tedavisine uygun diyetinin planlanması
Sıvı tüketimin takip edilmesi
Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması

6.2.4. Kas İskelet Sistemi Bozukluklarında Evde Bakım
Kas iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yaşlı bireyler; denge ve
yürümede kısıtlılık, çabuk yorulma, düşmeler ve kazalar yönünden risk altındadırlar.
Osteoporoz, osteoatrit, kırıklar, atrofi ve dejeneratif hastalıklar sık görülmektedir.
Yaşlanma ile kas iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kemik mineral yoğunluğu azalma, kemik yapısında bozulma ve kemik kayıpları,
Osteoporoz, kırıklar, kemik ağrısı,
Eklem yüzeylerinde bozulma ve eklem hastalıklarına yatkınlık,
Bağlar ve tendonlarda yırtılmaya yatkınlık,
Kas kitlesi ve kas lif sayısında azalma,
Boyda kısalma, sırtta kamburlaşma,
Omurgadaki disklerin sıvı içeriğinde azalma,
Hareketlerde yavaşlama,
Kas liflerinin sayısı ve büyüklüğünde giderek azalma (Öztop, 2012).

Kas İskelet Sistemi Bozukluklarında Bakım Uygulamaları
•
•
•

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması (kalsiyum, fosfor replasmanı)
Egzersiz planlanması
Düşme ve kazalara yönelik önlemlerin alınması

6.2.5. Sinir Sistemi Bozukluklarında Evde Bakım
Sinir sisteminde meydana gelen bozulmalar, geri dönüşümsüz hasarlara neden
olabilmektedir. Yaşlı bireylerde sık görülen sinir sistemi hastalıları arasında; alzheimer,
demans, parkinson, deliryum, depresyon ve uyku bozuklukları sayılabilir (Kaptan,2013).
Yaşlanma ile sinir sisteminde meydana gelen değişiklikler;
• Sinir sistemi iletim hızında yavaşlama,
• Refleksler, reaksiyon ve hareket zamanlamada azalma,
• Düşünme hızında yavaşlama,
• Disoryantasyon,
• Duyu kayıpları ve duyusal kavrayışta azalma,
• Yanıt verme zamanının uzaması,
• Mental fonksiyonlarda (öğrenme, hatırlama, kelime haznesi vb.) yavaşlama (Göz &
Erkan, 2008;Nalbant, 2007; Soyuer & Soyuer, 2008).
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Sinir Sistemi Bozukluklarında Bakım Uygulamaları
• Yer, kişi, zaman oryantasyonun sağlanması
• Yeterli uyku ve dinlenmenin sağlanması
• Kazaların önlenmesi
6.2.6. Üriner Sistem Bozukluklarında Evde Bakım
Böbrek fonksiyonlarında, mesane kapasitesinde ve mesane kaslarında zayıflama yaşlanma
ile gelişen fizyoloji değişikliklerdir. Bunlara bağlı olarak üriner inkontinans ve idrar yapmada
değişikler gelişebilmektedir. Erkeklerde prostat büyümesi de sık görülen hastalıklardandır.
Bakım uygulaması, ihtiyaca göre eğitim ve danışmanlık verilmesidir.
6.2.7. Bağışıklık Sistemi Bozukluklarında Evde Bakım
Yaşlanma ile bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma olur ve enfeksiyonlara karşı
hassasiyet artar. Gelişen enfeksiyonların ise daha ciddi seyretmesine neden olabilir. Bağışıklık
sistemi hücrelerinin en önemli görevi; vücudu kanser hücrelerinden, bakterilerden ve diğer
hastalık yapıcı etkenlerden korumaktır. Yaşlanma ile oluşan fonksiyonel yavaşlama, bağışıklık
sisteminin görevlerini yeteri düzeyde yapmasını engeller. Kanserlerin yaşlı bireylerde daha sık
görülmesinin temel nedeni budur.
6.2.8. Duyu Organları ile İlgili Bozukluklar ve Evde Bakım
Yaşlanma ile birlikte görme, işitme, tat ve dokunma duygularında değişikler meydana
gelir. Duyu organları, insan vücudunun korunmasında önemli görevlere sahiptir. Yaşlılığa bağlı
olarak duyuların algılama yetkinliğinde meydana gelen azalmalar, kazalar açısından risk
oluşturmaktadır. Ayrıca iletişim problemlerine de neden olan bu bozulmalar, yaşlı bireyin
yaşam kalitesini düşürmektedir.
Yaşlanma ile duyu organlarında meydana gelen değişiklikler;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gözler daha gri görme, katarakt gelişmesi,
Gözyaşı azalması,
Görme bozuklukları,
Gözün oto-fokus sistemi yeteneğinde azalma, küçük objeleri tutmada, yazmada güçlük,
İşitme kayıpları,
Tat ve koklama duyularında azalma,
Dokunma duyusunun ve koordinasyonun yeteneğinin azalması,
Deride incelme, kuruluk ve artan kırışıklıklar,
Cilt altı yağ dokusunda azalma, soğuğa toleransta azalama,
Derideki yağ ve ter bezlerinde azalma,
Kıllarda azalma, deri lekeleri,
El tırnaklarında incelme ve kolay kırılma; ayak tırnaklarında sertleşme ve kalınlaşma
(Göz & Erkan, 2008).

Duyu organları sorunlarına yönelik bakım uygulamaları:
•

Hijyenin sağlanması
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•

Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması

•

Deri bütünlüğünün korunması

•

Ayak bakımının sağlanması

•

Dehistarasyon ve ödemin takibi

•

Kazaların önlenmesi

•

Görme ve işitmenin desteklenmesi

•

Bağımsızlığın desteklenmesi
6.3. Diğer Evde Bakım Uygulamaları

Evde bakım hizmetlerinin temel amaçlarından biri kronik hastalığa sahip olan yaşlı
bireylerin sağlığını korumak ve mümkün olduğu kadar bağımsız hale getirmektir. Bunun için
gerekli becerilerin kazandırılması ve sunulan hizmetin çok yönlü olması gerekmeketedir.
Günlük yaşam aktivitelerinin desteklenmesi, sosyal bakım hizmetleri, tıbbi ve terapötik tedavi
evde bakım hizmetlerinin temel uygulamalarını oluşturmaktadır (Karahan & Güven, 2002).

Günlük yapılması gereken bakım uygulamaları (Bilgili & Kitiş, 2017; Duy, 2016;Kaptan,
2013);

•
•
•
•
•
•

Hijyen
uygulamaları

•
•
•
•
•
Beslenme

•
•
•
•

Ağız diş bakımı
Vücut temizliği
Cilt bakımı
Saç, sakal bakımı
El ve ayak bakımı
Tuvalet alışkanlığı ve hijyeni

Beslenmenin sahip olunan hastalığa uygun
planlanması (DM, HT, obezite vb.)
Besin çeşitliliğinin sağlanması
Günde en az üç öğün beslenmenin sağlanması
İdeal vücut ağırlığının korunması
Besinlerin hazırlanma ve saklanma koşullarının
sağlıklı yöntemlerle yapılması
Sebze ve meyve tüketiminin arttırılması
Doymuş yağ oranının azaltılması
Yeterli miktarda sıvı tüketimi
Posa tüketiminin arttırılması
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Uyku ve dinlenme

•
•

Tuz, şeker kullanımının kısıtlanması
Alkol ve sigaranın kullanılmaması

•
•

Gündüz uyumamak
Akşam yemekten sonra alkol, kahve, çay ve sigaradan
kaçınmak
Egzersiz yapmak
Yatak odasının havalandırılmış ve temiz olmasını
sağlamak
Akşam ağır yiyecekler yememek
Uyumak için kendini zorlamamak
Gürültü varsa azaltmak
Oda ısısını normal tutmak
Aç yatmamak
Yeterli ve dengeli uyku ve dinlenmenin sağlaması
Yatmadan önce yoğun zihinsel aktiviteden kaçınılması
Akşam yemeğinin hafif yenmesi
Hekim önerisi dışında uyku ilacı kullanılması

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Egzersiz

Kazaların önlenmesi

İlaç kullanımı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Düzenli fiziksel aktivite
Sedanter yaşamdan uzaklaşma
İdeal vücut ağırlığının korunması
Kişiye özel fiziksel egzersizin planlanması
Kişinin kapasitesine uygun olması
Düzenli ve sürekli olmalı
Zevkli ve kolay uygulanabilir olmalı
Görme ve işitme kontrollerinin yapılması
Düşme öyküsü alınmalı
Zeminin kaygan olmaması
Yeterli aydınlatmanın olması
Elektirik düğmelerinin kolay ulaşılabilir olması
Evde kazaya neden olacak fazla eşyaların olmaması
Merdiven, banyo, tuvalette tutamakların ve zeminde
kaymayı önleyen döşemelerin olması
Elektrik kablolarının ortada olmaması
Mutfak dolapları ulaşılabilir olmalı
Ev içinde güvenli çevre sağlanmalı
Stres yönetimi ve baş etme stratejileri
Doğru dozda ve doğru zamanda ilaç kullanımı
Çoklu ilaç kullanımında dikkatli olunmalı
Olası yan etkiler konusunda bilgi verilmeli
İlaç saatleri kişiye uygun planlanmalı
Hekimin bilgisi olmadan doz değişimi yapılmamalı
Kontroller aksatılmamalı
Gereksiz ilaç kullanımından kaçınılmalı
Reçetesiz ilaç kullanılmamalı
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Uygulamalar

Yaşlı bireylerin yaşadığı ortamları kaza riskleri yönünden gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları

1. Kazaların önlenmesi için evde alınması gereken önlemler nelerdir?
2. Yaşlı bireylerde hijyen hangi açıdan önemlidir?
3. Çoklu ilaç kullanımında nelere dikkat edilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusu giderek artmaktadır. Yaşlanma,
normal ve kaçınılmaz bir süreç olsa da yaşın ilerlemesi ile bedensel ve zihinsel işlevsellikte
gerilemeler meydana gelmektedir. Bu süreci etkileyen pek çok faktör vardır. Yaşlı bireyin
genetik özellikleri, var olan hastalıkları, yaşadığı çevre, sosyoekonomik durumu, kültürü,
yaşam biçimi, kişilik özellikleri ve alışkanlıkları bu faktörler arasındadır. Yaşlanma süreci, tüm
yaşlı bireylerde aynı şekilde ilerlemez. Kronolojik yaşı aynı olan iki kişide hatta aynı bireyin
tüm organlarının sağlık düzeyinde bile farklılıklar vardır. Yaşlı bireylerin geçmiş yaşantıları,
bireysel farklılıklar ve yaşadığı toplumun kültürel yapısı bunun temel nedenleridir.
Yaşlı bakımını üç başlık altında incelemek mümkündür. Akut bakım, hastane
bünyesindeki tıbbi bakımı içermekle birlikte taburculuk planını da kapsayan bakımdır. Subakut
bakım, Hastaneden taburcu olduktan sonra yara bakımı ve rehabilitasyon hizmetlerini içeren
bakımdır. Son olarak kronik bakım, birden fazla kronik hastalığı olan ve bakım konusunda
desteğe ihtiyacı olan kişilere sunulan bakımdır.
Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme; yaşlı bireylerin sorunlarını saptayan, ihtiyaçlarını
belirleyen çok yönlü bir değerlendirmedir. Yaşlanma, insanda biyopsikososyal açıdan
gerilemelere neden olan son derece doğal bir süreçtir. Yalnız yaşayan yaşlılar, inkontinansı
(idrar kaçırması) olanlar, sosyal izolasyonda olanlar, birden fazla tıbbi sorunu ya da kronik
hastalığı olanlar, fiziksel olarak hareketsiz olanlar, demans, alzheimer hastalığı olanlar,
depresyonu ya da başka bir psikatrik hastalığı olanlar, yas sürecinde olanlar, hastaneden yeni
taburcu edilmiş olanlar ve günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede sorun yaşayan yaşlı
bireyler bakıma öncelikle gereksinimi olanlardır.
Yaşlanma ile kalp kapasitesinde azalma, damarların çap ve duvar kalınlıklarında artma
ile esnekliğinde azalma olması kardiyovasküler sistem üzerinde meydana gelen değişiklikler
arasındadır. Bu değişiklikler hipertansiyon gelişimine neden olabilmektedir. Kardiyovasküler
performansın düşmesi, damar yükünde artmaya ve kasılma gücünde azalmaya neden olur. Kalp
kapaklarının esnekliğini kaybedip kalınlaşması oluşan bir diğer değişikliktir. Kalp-Damar
Hastalıkları yaşlı nüfusta sıklıkla görülmekte ve ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Kalp
krizi, felçler, yüksek kan basıncı, kan dolaşımı bozuklukları, ritim bozuklukları vb. hastalıklar
bu kapsamda değerlendirilmektedir.
Yaşlanma ile birlikte solunum sisteminin fizyolojik fonksiyonları ve savunma yeteneği
olumsuz etkilenir. Oksijen kullanımı azalmıştır ve hipoksi gelişebilir. Bütün bu değişikler
akciğerlerin enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden olur. Üst solunum yolu enfeksiyonu,
bronşit, bronşektazi, bronşiyolit, astım, pnömoni, KOAH, atelektazi, akciğer absesi, akciğer
embolisi ve infarktüsü, amfizem, tüberküloz sık görülen solunum sistemi hastalıklarıdır.
Yaşlanma ile birlikte gastrointestinal sistemde meydana gelen değişikliklerin başında,
salgılama ve emilim kapasitesindeki azalmalardır. Bu değişiklikler işlev bozukluklarına neden
olmasa da değişikliklerin ilerlemesi sindirim sistemi sorunları halini alabilir. Konstipasyon,
diyare, fekal inkontinans, fekal tıkaç, malnütrisyon, atrofik gastrit yaşlı bireylerde sık görülen
gastrointestinal sistem hastalıklarıdır.
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Kas iskelet sisteminde meydana gelen değişiklikler nedeniyle yaşlı bireyler; denge ve
yürümede kısıtlılık, çabuk yorulma, düşmeler ve kazalar yönünden risk altındadırlar.
Osteoporoz, osteoatrit, kırıklar, atrofi ve dejeneratif hastalıklar sık görülmektedir.
Sinir sisteminde meydana gelen bozulmalar, geri dönüşümsüz hasarlara neden
olabilmektedir. Yaşlı bireylerde sık görülen sinir sistemi hastalıları arasında; alzheimer,
demans, parkinson, deliryum, depresyon ve uyku bozuklukları sayılabilir.
Böbrek fonksiyonlarında, mesane kapasitesinde ve mesane kaslarında zayıflama yaşlanma
ile gelişen fizyoloji değişikliklerdir. Bunlara bağlı olarak üriner inkontinans ve idrar yapmada
değişikler gelişebilmektedir. Erkeklerde prostat büyümesi de sık görülen hastalıklardandır.
Bakım uygulamas, ihtiyaca göre eğitim ve danışmanlık verilmesidir.
Yaşlanma ile bağışıklık sistemi fonksiyonlarında azalma olur ve enfeksiyonlara karşı
hassasiyet artar. Gelişen enfeksiyonların ise daha ciddi seyretmesine neden olabilir. Bağışıklık
sistemi hücrelerinin en önemli görevi; vücudu kanser hücrelerinden, bakterilerden ve diğer
hastalık yapıcı etkenlerden korumaktır. Yaşlanma ile oluşan fonksiyonel yavaşlama, bağışıklık
sisteminin görevlerini yeteri düzeyde yapmasını engeller. Kanserlerin yaşlı bireylerde daha sık
görülmesinin temel nedeni budur.
Yaşlanma ile birlikte görme, işitme, tat ve dokunma duygularında değişikler meydana
gelir. Duyu organları, insan vücudunun korunmasında önemli görevlere sahiptir. Yaşlılığa bağlı
olarak duyuların algılama yetkinliğinde meydana gelen azalmalar, kazalar açısından risk
oluşturmaktadır. Ayrıca iletişim problemlerine de neden olan bu bozulmalar, yaşlı bireyin
yaşam kalitesini düşürmektedir.
Evde bakım hizmetlerinin temel amaçlarından biri kronik hastalığa sahip olan yaşlı
bireylerin sağlığını korumak ve mümkün olduğu kadar bağımsız hale getirmektir. Bunun için
gerekli becerilerin kazandırılması ve sunulan hizmetin çok yönlü olması gerekmektedir. Günlük
yaşam aktivitelerinin desteklenmesi, sosyal bakım hizmetleri, tıbbi ve terapötik tedavi evde
bakım hizmetlerinin temel uygulamalarını oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi evde yaşlı bakım hizmetlerinin amaçları arasında değildir?
a) Yaşlı bireyin kendi bakımına katılımını sağlamak
b) Yaşlı bireyin bakımına ailesinin katılımını sağlamak
c) Yaşlı bireyin bağımsızlık düzeyini arttırmak
d) Yaşlı bireyin işlevselliğini azaltmak
e) Sağlık harcamalarının maliyetini azaltmak
2. Aşağıdakilerden hangisi birincil koruma kapsamında değildir?
a) Rehabilitasyon
b) Kazaların ve yaralanmaların önlenmesi
c) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi
d) Yeterli ve dengeli beslenme
e) Korumaya ve ihtiyaca yönelik eğitim ve gerekli danışmanlığın verilmesi
3. Aşağıdakilerden hangisi bakıma öncelikle gereksinimi olan yaşlılar arasında değildir?
a) Yalnız yaşayan yaşlılar
b) İnkontinansı (idrar kaçırması) olanlar
c) Sosyal izolasyonda olanlar
d) Birden fazla tıbbi sorunu ya da kronik hastalığı olanlar
e) Fiziksel olarak aktif olanlar
4. Aşağıdakilerden hangisi kardiyovasküler sistem bozukluklarında görülen genel
belirtilerden biri değildir?
a) Göğüs ağrısı, çarpıntı
b) Taşikardi
c) Disoryantasyon
d) Ödem
e) Aktivite intoleransı
5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile sindirim sisteminde oluşan genel değişikliklerden
biri değildir?
a) Kalın bağırsak ve kolondaki motilitenin artması
b) Karaciğerin metabolik faaliyetlerinde azalma
c) Besinlerin, minerallerin ve ilaçların emiliminde azalma
d) Ağız kuruluğu, tat ve koku duyarlılığının bozulması
e) Diş eksikliği, diş kayıpları
6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde kas iskelet sisteminde meydana gelen
değişiklikler arasında değildir?
a) Kas kitlesi ve kas lif sayısında azalma
b) Boyda kısalma, sırtta kamburlaşma
c) Omurgadaki disklerin sıvı içeriğinde artma
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d) Hareketlerde yavaşlama
e) Kas liflerinin sayısı ve büyüklüğünde giderek azalma
7. Aşağıdakilerden hangisi duyu organları sorunlarına yönelik bakım uygulamalarından
biri değildir?
a) Deri bütünlüğünün korunması
b) Ayak bakımının sağlanması
c) Su tüketiminin azaltılması
d) Kazaların önlenmesi
e) Görme ve işitmenin desteklenmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi beslenmeye yönelik yapılması gereken bakım
uygulamalarından biri değildir?
a) Günde en az üç öğün beslenmenin sağlanması
b) İdeal vücut ağırlığının korunması
c) Besinlerin hazırlanma ve saklanma koşullarının sağlıklı yöntemlerle yapılması
d) Sebze ve meyve tüketiminin arttırılması
e) Doymuş yağ oranının arttırılması
9. Aşağıdakilerden hangisi uyku hijyenine yönelik uygulamalardan biri değildir?
a) Akşam ağır yiyecekler yememek
b) Aç yatmak
c) Uyumak için kendini zorlamamak
d) Gürültü varsa azaltmak
e) Oda ısısını normal tutmak
10. Aşağıdakilerden hangisi ev içi kazaların önlenmesi için alınması gereken önlemlerden
biri değildir?
a) Görme ve işitme kontrollerinin yapılması
b) Düşme öyküsü alınması
c) Zeminin kaygan olamaması
d) Aydınlatmanın azaltılması
e) Ev içinde güvenli çevre sağlanması

Cevaplar
1) D

2) A

3) E

4) C

5) A

6) C

7) C

8) E

9) B

10) D
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7. BÖLÜM
YAŞLI BİREYLERDE SIK GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Yaşlı Bireylerde Görülen Beslenme Bozuklukları ve Risk Faktörler
7.2. Yaşlılıkta Hareket Yeteneğini Etkileyen Sorunlar ve Nedenleri
7.3. Yaşlılarda Sık Görülen Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar
7.4. Geriatrik Sendromlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
2.
3.
4.

Yaşlı bireylerde beslenme bozuklukları ile ilgili risk faktörleri nelerdir?
Geriatrik sendrom nedir?
Yaşlılarda hareket yeteneğini etkileyen faktörler nelerdir?
Bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Yaşlı Bireylerde Sık
Görülen Sağlık Sorunları

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

1. Yaşlılarda görülen
beslenme sorunlarını sıralar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

2. Yaşlılarda hareket
yeteneğini etkileyen
sorunları sıralar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

3. Yaşlılarda en sık görülen
bulaşıcı olmayan hastalıkları
açıklar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

4. Geriatrik sendromları
tanımlar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

5. Yaslılarda sık görülen
sağlık sorunlarının risk
faktörlerini sıralar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar, Yaşlılarda Beslenme Sorunları, Yaşlılarda Hareket
Yeteneğini Etkileyen Sorunlar, Geriatrik Sendrom, Evde Bakım
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Giriş
Nüfusun yaşlanması, yaşlıların sorunlarını daha iyi algılamayı gerektirmektedir. Yaşlı
bireyler gelişen fizyolojik değişiklikler, kronik hastalıkların artması, ileri yaşa özgü hastalıklar
olarak geriatrik sendromların artması ve çoklu ilaç kullanımı gibi nedenlerle diğer yaş
gruplarından farklı özellik taşıyan bir yaş grubunu oluşturmaktadır. Hastalıkların görülme
sıklığında ve hastalık örüntülerinde klasik olmayan değişimler de yaşlılık dönemine özgü
özelliklerdir. Yaşlılar gençlere oranla daha sık hastalanmakta ve birden fazla kronik hastalıkla
birlikte yaşamak zorunda kalmaktadırlar. Tüm yaşlıların yaklaşık % 80’ini en az bir, %50’sinin
ise en az iki kronik hastalığa sahip olduğu belirtilmektedir. Bireyde birkaç hastalığın aynı anda
görülmesi yaş ilerledikçe yaygınlaşmaktadır. Bu oran 10-19 yaşında %10 iken 80 yaş üzerinde
%78’e çıkmaktadır (Özer, 2005).
Dünya genelinde en önemli sağlık sorunları olarak bulaşıcı olmayan hastalıklar (BOH)
gösterilmektedir. BOH’lar, bulaşıcı bir sürecin sebep olmadığı, bulaşıcı olmayan, uzun süreli
bir seyri olan, büyük çoğunluğunun sağaltımı mümkün olmayan kronik durumlardır. Bu
hastalıklardan en sık görülen dört hastalık sırasıyla kalp damar hastalıkları (BOH’ların %48’i),
kanser (%21), kronik solunum sistemi hastalıkları (%12) ve diyabettir (%3,5). BOH’ların
önemli bir özelliği de risk faktörlerine yönelik önlemlerle engellenebilme olasılığının yüksek
olmasıdır. Risk faktörleri olarak tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite
ve alkolün zararlı kullanımı gösterilmektedir (Türkiye Hanehalkı Sağlık Araştırması Bulaşıcı
Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri, 2017; T.C.Sağlık Bakanlığı, 2015).
Yaşlı bireyler, genetik ve çevresel faktörler ile sahip olduğu kronik değişiklerin etkisi
sonucu diğer yaş gruplarına göre farklı fizyolojik rezerve ve yanıtlara sahiptir. Bu nedenle de
birçok hastalık klasik olmayan yakınmalarla ortaya çıkmaktadır. Yaşlılarda sık rastlanan, farklı
nedenlerle ortaya çıkan ve birbirlerini etkileyen farklı fizyopatolojik” mekanizmaların sorumlu
olduğu ortak klinik tablolar için “geriatrik sendrom” terimi kullanılmaktadır. Geriatrik
sendromu tanımlayan temel özellik çeşitli risk faktörleri nedeniyle ortaya çıkmasıdır. Örneğin
idrar inkontinansı sık görülen bir geriatrik sendromdur. Yaşlı hastada idrar inkontinansı (idrar
kaçırma) birçok farklı neden ve farklı fizyolojik ve patolojik yolla ortaya çıkan tek bir belirtidir.
Ancak idrar inkontinansı yaşlı bireyde ‘DIAPPERS’olarak ifade edilen farklı nedenler ve
fizyopatolojik yolla ortaya çıkmaktadır. DIAPPERS, idrar inkontinansını oluşturan nedenlerin
(deliryum, enfeksiyon, atrofik üretrit, vaginit, kullanılan ilaçlar, psikolojik hastalıklar, aşırı
idrara çıkma, hareket kısıtlılığı ve kabızlık) ingilizce baş harflerinden oluşan bir kelimedir.
Ürüner inkontinans dışında sık görülen diğer geriatrik sendromlar arasında
immobilizasyon, depresyon, delirium, demans, düşme, bası yarası, osteoporoz, kırılganlık
(fraility) yer almaktadır.
Bu bölümde yaşlılık döneminde sık görülen beslenme ile ilgili sorunlar, fiziksel
inaktivite ile ilişkili sorunlar, BOH’lar ve geriatrk sendromlar ele alınacaktır.
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7.1. Yaşlılıkta Beslenme İle İlişkili Sorunlar
Yaşlılık döneminde yeterli ve dengeli beslenme ile gereksinim duyulan besin ögelerinin
alınması sağlığın korunması, sürdürülmesi, hastalıkların iyileşmesini etkileyen önemli bir
faktördür. Uygun bir beslenme ve yaşam biçimi ile sağlıklı bir yaşlanma süreci
sağlanabilmektedir. Çoğu yaşlı birey sağlıklı beslenmeyle önlenebilecek sağlık problemi
yaşamaktadırlar. Nüfus yaşlanması ile birlikte artış gösteren kronik hastalıkların neredeyse
yarısını beslenme ile yakından ilişkili sorunlar oluşturmaktadır. Ülkemizde 65 yaş ve üzeri yaşlı
nüfusun önemli bir bölümü, yetersiz ve dengesiz beslenmeden kaynaklanan hastalıkların etkisi
altındadır. Ulusal Hastalık Yükü çalışmasında (2016) Türkiye’nin başta iskemik kalp hastalığı
ve diyabet gibi bulaşıcı olmayan hastalıkların artma riski ile karşı karşıya olduğu ve bu artışın
en önemli etkenlerinin tütün kullanımı, yüksek beden kitle indeksi (BKİ) ve beslenmeyle ilgili
riskler olduğu ortaya konulmuştur.
Yaşlılık döneminde, diğer yaş gruplarında olduğu gibi “yetersiz, kötü beslenme
(malnütrisyon)” ve “dengesiz, fazla beslenme (şişmanlık)” ile ilişkili durumlar yaşanmaktadır.
Kötü beslenme aynı zamanda iştahsızlığa da yol açarak kısır döngü oluşturmakta ve yeme
sorunlarının gittikçe artmasına neden olmaktadır. Yaşlılarda beslenme problemlerinin kas
fonksiyonunda bozulma, kas güçsüzlüğü, kemik kütlesinde azalma, kemik kırıkları, immün
fonksiyonda azalma, anemi, bilişsel fonksiyonda azalma, yara iyileşmesinde gecikme, bası
yaraları, ameliyat sonrası iyileşmede gecikme ve ödem gibi birçok olumsuz etkisi vardır.
Dolayısıyla yaşlının yetersiz beslenmesi başta osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet
ve kanser olmak üzere kronik hastalıkların ortaya çıkmasına ve ilerlemesine yol açmaktadır.
Yaşlılıkta beslenme sorunlarının klinik, davranışsal ve psikolojik risk faktörlerinin
bilinmesi önlemlerin alınabilmesi için önemlidir. Bu risk faktörleri aşağıda sıralanmıştır:
Klinik açıdan risk faktörleri:
1. Yetersiz ve dengesiz yemek yeme
2. Diş veya çeneye bağlı ağız sağlığı ile ilgili sorunlar
3. Tad ve koku alma duyusunun azalması
4. Engellilik durumu ve hareket kısıtlılığı
5. Akut ve kronik hastalıklar (kanser, diyabet, inme, yaşlıların birden çok hastalığı bir
arada yaşıyor olmaları, polifarmasi, hastaneye yatma)
Yaşam davranışları ve sosyal faktörler
1. Beslenme ile ilgili bilgi eksikliği
2. Sosyal ortamdan uzaklaşma, yalnızlık, kendi kendini ihmal,
3. Yoksulluk
4. Tek başına alışveriş yapamama, yemek hazırlayamama
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Psikolojik faktörler
1. Konfüzyon (bilinç bulanıklığı)
2. Depresyon
3. Anksiyete
4. Demans
(Akademik Geriatri Derneği, 2013; Geriatri Derneği, 2008).
Beslenme durumu, evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin yaşam kalitesini
arttırmaktadır. Bu açıdan gereksinimleri yönünden heterojen bir grubu oluşturan yaşlı bireylerin
besin tüketim alışkanlıklarını anlamak son derece önemlidir. Diyetisyen danışmanlığında
yeterli sıvı, yağ, karbonhidrat, protein, lifli besin, vitamin ve mineral alımı, fizyolojik dengenin
sağlanması ve fiziksel aktivitenin sürdürülmesini sağlayacak enerji alımı beslenmenin önemli
yönünü oluşturmaktadır. Evde bakım hizmeti alan veya yardımsız güneşli ortama çıkamayan
yaşlı bireylerin, kemik sağlığı açısından önemli olan D vitamini eksikliğine de yatkın oldukları
ve takviyeye gereksinim duyacakları belirtilmektedir. D vitamini takviyesinin kas ve kemik
zayıflığını önlemesi ile düşme riskini azalttığı vurgulanmaktadır (Dickenson, 2015). Üç ana ve
üç ara öğün şeklinde olması önerilen günlük beslenme düzeninde temel besin grupları yeterli
miktarda ve dengeli biçimde tüketilmelidir. Ayrıca, yaşlılık döneminde 2 litre (8-10 bardak)
sıvı tüketilmesi de önerilmektedir. Hastalıkların varlığı, fizik aktivite durumu alınması gerekli
sıvı miktarını değiştirebileceği dikkate alınmalıdır (Adıgüzel ve Acar Tek, 2018; Özkara ve
Kasım, 2014; Aslan, 2011).
7.1.1. Malnütrisyon (Kötü beslenme)
Malnütrisyon, besinlerin yetersiz alımı veya emilimi sonucu ortaya çıkan hastalık
tablosu olarak tanımlanmaktadır. Sıklıkla erken teşhis edilemeyen, tespit edildiğinde ise
tedavisi için çok çaba harcanmayan, önemsenmeyen bir sağlık sorunudur. Evde bakım
gerektiren yaşlı hastaların hem yaş, hem de kronik hastalıklar sebebiyle malnütrisyona
yatkınlıkları fazladır. Yaşlanmaya bağlı iştahın azalması, açlık ve doygunluk hissinin farklı
algılanması yetersiz gıda alımı ile sonuçlanabilmektedir. Çevik ve ark. (2014) evde sağlık
hizmeti almak amacıyla başvurusu olan bireylerin %33,1’i malnütre; %39,3’ü risk altında
malnütre ve %27,5’i ise normal olarak saptamıştır.
Yaşlılarda malnütrisyon, beraberinde önemli biyolojik, psikolojik, sosyal ve ekonomik
sonuçları da getiren önemli bir sorundur. Malnütrisyon, yaşlıların fonksiyonel durumlarını ve
yaşam kalitesini azaltan önemli bir etkendir. Malnütrisyon fonksiyon kayıpları, kas gücünün
azalması, immünolojik direncin azalması ve bilişsel bozukluklarla sonuçlanmaktadır.
Malnütrisyonu olan yaşlı bireyler daha sık hastaneye yatmaktadır. Hastaneye yattığında ise
yatış süresi daha uzun; ilaç kullanımı, tedavi sürecinde komplikasyonlarla (enfeksiyon, bası
yarası gibi) karşılaşma olasılığı ve ölüm oranları daha fazla olmaktadır. Yukarıda belirtilen
klinik, davranışsal ve psikolojik risk faktörleri, özellikle ağız ve diş sağlığı sorunları, çiğneme
ve yutma güçlüğü, öğün sayısının az olması malnütrisyon durumu ile yakından ilişkilidir. Felç
olan bireyler bilinç sorunları da yaşayabildikleri için açlık tokluk duygularının farkında
olmayabilmektedir. Bu bireylerde sık karşılaşılan sorunlar aşırı beslenme ya da yetersiz
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beslenmedir. Yutma bozuklukları olanlar ayrıca yemeği akciğerlerine kaçırma riski taşırlar.
Dolayısıyla evde bakım hizmeti alan bireyler gibi çoğunluğunu yaşlı bireylerin oluşturduğu
gruplarda gerekli önlemler alınmalıdır. En iyi yaklaşım malnütrisyon gelişmeden risk
faktörlerini fark edip önlem almaktır. Erken teşhis, yeterli tedavi ve komplikasyonların
önlenmesi ile yaşlıların fonksiyonel durumlarının korunması ve yaşam kalitelerinin artması
sağlanabilmektedir (Akademik Geriatri Derneği, 2013). Yutma sorunu ciddi olan bireyler mide
veya karın boşluğuna takılan tüp aracılığı ile evde beslenebilmektedir. İstenmeyen durumların
(akciğerlere besin parçacıklarının kaçması gibi) ortaya çıkmaması için tüple beslenen bireylerin
beslenme ilkeleri dikkate alınarak beslenmeleri sağlanmalıdır (Özden ve ark., 2016).
7.1.2. Obezite
Obezite, adipoz dokuda sağlığı bozabilecek ölçüde anormal veya fazla miktarda yağ
depolanması olarak tanımlanmaktadır. Tüm yaş gruplarında dünya çapında hızla artan sağlık
sorunlarından biridir. Günümüzde tarımsal ve endüstriyel alandaki teknolojik gelişmeler dünya
genelinde enerji, doymuş yağ, rafine şeker ve tuz içeriği yüksek besinlerin üretiminin artmasına
neden olmuştur. Bu yiyeceklere erişimin kolaylaşması ve buna ek olarak fiziksel aktivite
düzeyinin azalması sağlıksız bir yaşam biçiminin benimsenmesini beraberinde getirmiştir. Bu
nedenle modern toplumun, sağlıksız beslenme ve düşük fiziksel aktivitenin bir sonucu olarak
fazla kiloluluk ve obezite ile karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir (Sain Güven, 2019). Bu
durum gelişmiş ülkelerin sorunu gibi görünse de düşük ve orta gelirli ülkelerin özellikle kentsel
alanlarında bu oran gün geçtikçe artmaktadır. Ülkemizde de yaşlı bireylerde obezite görülme
sıklığı genç yaştakilere kıyasla daha fazladır. Obezite pek çok hastalıkla olan ilişkisinin yanı
sıra yaşlılarda, yaşam kalitesinde azalmaya ve yeti yitimine yol açmaktadır. Ayrıca obezitenin
bilişsel işlevlerde azalma ve Alzheimer hastalığı ile ilişkisini gösteren çalışmaların bulunduğu
da belirtilmektedir (Alev, 2017).
Obezitenin bazı metabolik hastalıklar (Tip 2 diyabet, yağlı karaciğer sendromu ve
dislipidemi), kardiyovasküler hastalıklar (hipertansiyon, koroner kalp hastalığı, felç), merkezi
sinir sistemi hastalıkları (demans), obstrüktif uyku apnesi ve bazı kanser tiplerinin oluşmasında
risk faktörü olduğu belirtilmektedir. Obez olan bireylerde ter ve deri sekresyonlarının artmasına
bağlı olarak mantar ve bakteriyel deri enfeksiyonlarına yatkınlık artmaktadır. Artan yağ kütlesi
kemik iliği lezyonlarına neden olarak kemik sağlığı üzerindeki olumsuz etkilere bağlı özellikle
yaşlılarda düşme olaylarını takiben kırıklarda artışa neden olmaktadır (Aslan ve Şengelen,
2008).
7.2. Yaşlılıkta Hareket Yeteneğini Etkileyen Sorunlar
Hareket yeteneği ile bireyin kendiliğinden yapmak istediği ve kendine bakabilmesi için
yapması gereken aktiviteleri yapabilme becerisi anlaşılmaktadır. Yaşla birlikte hareket yeteneği
ile ilişkili sorunlar atmaktadır. Yaş ilerledikçe fiziksel işlev açısından sınırlılık, temel günlük
yaşam aktivitelerinde öz bakım sorunları ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bireyin birine bağımlı
olmadığının kabul edilebilmesi için, kendisinin yardımsız banyosunu, giyinip soyunmasını,
yatmaya gidip-gelmesini, merdiven inip-çıkmasını, yürümesini, yemek yemesini ve tuvalete
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gidip gelme işini bağımsız yapabilmesi gibi günlük yaşam aktivitelerini özgür bir şekilde
seçebilmesi gerekmektedir (Soygüden ve Cerit, 2015).
Fiziksel aktivite iskelet kasları tarafından gerçekleştirilen istemli hareketleri ifade
etmektedir. Fiziksel olarak aktif olmak, her yaş grubunda olduğu gibi, yaşlılık döneminde de
oldukça önemlidir. Yaşlılık dönemi bireylerin sosyal ve günlük işlerden kendini çektiği, daha
az hareket ettikleri bir dönem olarak dikkat çekmektedir. Daha az hareket etmek ise sistemlerin
fonksiyonlarını azaltarak kronik hastalıkların gelişmesini kolaylaştımaktadır. Bireyin sağlık
durumuna ve isteklerine uygun yapılan aktiviteler ile fiziksel olarak aktif kalması, sistemlerin
düzenli ve verimli çalışmasını sağlayarak kronik hastalıkların görülme sıklığının azalmasını
sağlamaktadır. İleri yaşlarda fiziksel olarak aktif yaşamın düşme ve kırık riskinin azalması,
kemik mineral yoğunluğundaki yaşa bağlı düşmelerin önlenmesi, kalp damar dayanıklılığı ve
kas kuvvetinin sürdürülebilmesi üzerinde etkisi olduğu gösterilmiştir (Arpacı, 2017).
Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan fiziksel hareketsizlik, dünya
genelinde, ölüme neden olan en önemli dört risk faktöründen birisidir. Fiziksel hareketsizliğin
vücut sistemlerinde yol açtığı zararlı etkiler arasında kas kitlesi kaybı (kas atrofisi),
kontraktürler (eklem hareket açıklığının belirli yönlerde kısıtlanması), ortostatik hipotansiyon
(otururken ya da yatarken aniden ayağa kalkma sonrası olan tansiyon düşmesi), derin ven
trombozu, glukoz intoleransı, pnömoni, konstipasyon, depresyon, cilt bütünlüğünde bozulma
ve artmış bası yarası riski, iştah kaybı, idrar yolu taşları ve enfeksiyonları yer almaktadır.
Hareket yeteneği kaybının temel nedenleri olarak:
- Algı bozuklukları, duyusal yetersizlik,
- Merkezi sinir sistemi hastalıkları,
- Şeker hastalığına bağlı duyu bozuklukları,
- Eklem hareket kısıtlılığı, hareketle ağrının artması,
- Depresyon, endişe ve diğer psikolojik sorunlar
- Hareket sistemi hastalıkları
- Düşme korkusu
- Görme bozuklukları
- Ayaklarda şekil bozuklukları ve şişlikler, gösterilmektedir (Soygüden ve Cerit, 2015).
Düşme korkusu, genellikle düşmeye bağlı olarak ortaya çıkar; ama önceden düşme
hikâyesi olmayanlarda da görülebilir. Yaşlı bireyin motor yeteneklerinde olan bu bozukluklar
veya yetersizlikler, algı problemleri ve psikososyal problemler ile birlikte olduğunda var olan
hareket korkusu daha da artar. Örneğin, bir yaşlıda yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan eklem
harabiyeti, şeker hastalığına bağlı olarak ortaya çıkan duyu ve algı bozuklukları veya yine şeker
hastalığına bağlı olarak gelişen ayak yaraları ile birleştiğinde harekete karşı olan korku iyice
artar. Böyle durumlarda yaşlının aktiviteye olan isteği azalır, hareket ve düşme korkusu gelişir.
Kırık veya yaralanmaya yol açmayan minör düşmeler bile, aktivite seviyesinde azalma ile
sonuçlanan, harekete karşı güven kaybına neden olabilir. Bu da, yeniden düşme riskini artırır
veya tekrarlı düşmelere yol açar. Tekrarlı düşmeler, hastalarda düşme korkusuna, fonksiyonel
aktivitelerin yapılmasında özgüven azlığına, sosyal izolasyona, hastanede kalış süresinin
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artmasına ve huzur evlerinde kalmak için erken başvurulara neden olmaktadır (Erdem ve Emel,
2004) .
Hareketsiz (sedanter) veya başkalarına bağımlı bir yaşam, kişide psikolojik sorunlara da
yol açmaktadır. Bu psikolojik sorunların başında depresyon ve endişe gelmektedir. Depresyon
hareket azlığı ve hareketsizlik ile daha da artmakta ve daha ciddi problemlere yol açmaktadır.
Evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde durağan (sedanter) yaşam stilinin değiştirilmesi ile
hareket yeteneğini sürdürmek, bağımsızlığını teşvik etmek, hareket etme konusunda motive
etmek, çevresiyle ilişki içinde hareket edebilme yeteneğinin farkında olmasını sağlamak önem
taşımaktadır. Fonksiyonların ve normal yürüyüşün korunması, kas kuvveti ve eklem
hareketliliğinin sağlanması için uzman danışmanlığında yaşlı bireye özel (kişiselleştirilmiş)
egzersizlerin yapılması gerekmektedir.
Düzenli egzersiz yapmanın yaşlılığa bağlı kalp ve dolaşım sisteminde ortaya çıkan
birçok olumsuz etkiyi ortadan kaldırdığı bilinmektedir. Ancak yaşlılarda kalbin anatomik ve
fizyolojik değişikliklerine bağlı olarak kardiyovasküler fonksiyonların etkilenebileceği ve
egzersiz sırasında ortostatik/postural hipotansiyon gelişebileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca
yaşlılarda kalp kapasitesinde azalma olduğu için, kalbin gençlere göre daha fazla çalıştığı da
dikkate alınmalıdır. Stres durumlarında hızlı çalışan kalbin normal atış sayısına kolayca
inemediği için egzersiz öncesi fiziksel ve psikolojik değerlendirmenin yapılması
gerekmektedir. Bu şekilde yaşlı bireyin egzersiz sırasında kardiyovasküler uyumu sağlanabilir.
Yaşlı, taşikardi yaratan durumlardan, aşırı yorgunluktan, stresten ve fazla hareketsizlikten
korunmalıdır. Bunun için durum yaşlı bireye uygun biçimde açıklanmalıdır (Doğan ve ark,
2011).
Yaşın ilerlemesine eşlik eden hareketsizlik sonucu, denge bozukluğu görülme sıklığında
artış görülür. Yaşlılarda denge kaybı ve koordinasyon bozukluğu yürüyüşü ciddi olarak etkiler.
Yürüyüşü sağlayan kaslardaki ve kemiklerdeki zayıflık çoğu kez yürüme zorluğu ve kırık ile
sonuçlanır. Bu nedenle denge ve yürüme eğitimi ile yaşlılardaki hareket yeteneğinin korunması
önemlidir. Kas gücü kaybı olan yaşlının baston, yürüteç gibi bir desteğe ihtiyacı olmaktadır. Bu
yardımcı araçlar kullanılmadığında düşmelerin sıklığı artmaktadır. Beraberinde zayıflamış
kemik de eşlik edince kırıklar ortaya çıkmaktadır (Akın, 2017; Reed ve diğerleri, 2015; Mauk,
2014).
Tıbbi veya cerrahi bazı girişimlerden sonra belli bir süre ile hareketleri engellenmiş veya
alçı ve cihaz uygulamaları ile korumaya alınmış yaşlı bir eklem, genç bir ekleme göre çok daha
kısa bir süre içerisinde ve daha şiddetli eklem kısıtlılığı ile sonuçlanmaktadır. Bu hareket
kısıtlılıkları, eklemlere olan yük dağılımını bozar; kıkırdak ve kemik dokusu üzerine aşırı yük
bindirir ve yaşlanma ile zaten yıpranmış olan eklemlerde hasarı artırır. Bu da hareket azlığı olan
yaşlı bireyi daha da hareketsiz kılar. Bu kısır döngünün oluşmadan önlenmesi, oluşmuş ise
kırılması gerekmektedir. Bu nedenle eklem hareketliliğini korumaya özen gösterilmelidir.
Herhangi bir nedenle kısıtlama gereken durumlarda izin verilen hareket sınırları içerisinde
hareket etmek veya hareket kısıtlaması gereken sürenin sonunda, harekete hemen başlamak çok
önemlidir. Zamanında başlatılan hareketin, normal eklem hareketliliğini sağlama etkisinin yanı
sıra, dolaşımı artırma ve hareketsizliğe bağlı kas zayıflıklarını önleme gibi iki önemli etkisi
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daha vardır. Eklem hareketliliğinin kazanılmasında düzgün duruşun ve pozisyon vermenin de
büyük önemi vardır. Bu nedenle yatak içerisinde veya herhangi bir cihaz içerisinde eklemin
doğru pozisyonda tutulması çok önemlidir (Reed ve diğerleri, 2015; Mauk, 2014).
7.2.1. Kas-İskelet Sistemi Hastalıkları
Yaşlılarda kas-iskelet sistemi hastalıkları en sık rastlanılan rahatsızlıkların başında
gelmektedirler. Yaşlanma ile kas- iskelet sisteminde, merkezi ve periferik sinir sisteminde ve
duyusal sistemlerdeki değişiklikler olmaktadır. Bu değişikliler sonucu gelişen kas zayıflıkları,
denge ve koordinasyon bozuklukları, elastikiyet kaybı gibi durumlar hareket kaybına veya
hareket yeteneğinde azalmaya neden olmaktadır. Yaşlılarda eklem kıkırdak dokusu da azaldığı
için eklem eskisi kadar rahat hareket edemez ve travmalara karşı daha hassas duruma gelir. Bu
bölgelere yönelik travmaların tekrarlaması ise ileri yaştaki bireylerde sık görülen osteoartritin
oluşmasını hızlandırmaktadır (Erdil ve Bayraktar; 2010).
Yaşlı bireyin, kas iskelet sisteminin, hatta zihinsel sistemin sağlığı için yorucu
olmayacak düzeyde günlük harekete, düzenli egzersiz programına ve dinlenmeye gereksinimi
vardır. Yaşlıların güvenli hareketi için ev içinde ve çevresinde düzenlemeler yapmak; günlük
aktivitelerini ve işlerini kendisinin yapmasını teşvik etmek, sınırları dâhilinde zorlanmadan
yapabileceği beden egzersizleri, kısa mesafe yürüyüşler, solunum egzersizleri, duruş ve denge
egzersizleri yapmasını sağlamak önemlidir. Bu davranışları yaşamının bir parçası olarak
düzenli bir şekilde yapması sağlanmalıdır. Sorunlarla baş etmede özel ayakkabılar, baston ve
yürüteç kullanması yararlı olmaktadır. Ülkemizde giderek artan sayıda parklarda bulunan
egzersiz aletlerin bilinçsizce kullanımına bağlı olarak kas iskelet sistemi sorunları ortaya
çıkabileceği dikkate alınmalı, bu aletlerin kullanımı için uzmandan bilgi alınmalıdır.
7.2.1.1 Osteoporoz (Kemik Erimesi)
Osteoporoz, kemiklerin incelmesi, zayıflaması ve kırılması ile sonuçlanan hastalıktır.
Kadınların birçoğunda kırk beş, erkeklerde altmış beş yaşından sonra görülme sıklığı artar.
Hastalığa neden olabilecek etkenlerin bilinmesi ve korunmak için bireylerin kendi sağlık
sorumluluğunu alması gereklidir. Hastalığa neden olabilecek etkenlerden korunmak:
- Hareketsiz yaşamdan kaçınmak,
- Güneş ışığından, ışınlarının dik olmadığı saatlerde yararlanmak
- Kalsiyum bakımından zengin gıdaları düzenli olarak tüketmek
- Aşırı kilo alımından ve kaybından korunmak
- Sigara ve alkolün zararlı tüketiminden kaçınmak
- Fazla kafein tüketiminden kaçınmak
- Düşmeye sebep olacak durumları ortadan kaldırmak, şeklinde sıralanabilmektedir.
Osteoporoz kemiklerin çarpmalar, zorlanmalarla dahi kolayca kırılmasına ve buna bağlı
sorunlarla yaşam kalitesinin düşmesine, başkasına bağımlı olmaya yol açan önemli bir
bozukluktur. Tüm iskeleti etkilemekle birlikte kırıklar genellikle bilek, omurga ve kalça
kemiğinde oluşmaktadır. Menopoz sonrası, özellikle ilk on yılda kadınlarda kemiklerden fazla
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kalsiyum çekilmesiyle kemik danstitesi azalır ve osteopeni ya da osteoporoz ile
sonuçlanabilmektedir. Hastalığın oluşumu östrojen düzeyi ile ilişkili olmakla birlikte beslenme
ile ilgili faktörler ve yaşam tarzı (fiziksel aktivite, sigara, alkol) da etkilidir.
Osteoporozu önlemede en önemli iki faktörden biri güçlü bir kemik oluşumunu
sağlamak, diğeri ise kemik kaybını önlemektir. Egzersizler, yeterli güneş ışığı, uygun ve
dengeli beslenme, gerektiğinde ilaç tedavisi ile kemik yaşlanması azaltılabilmektedir (T.C.
Sağlık Bakanlığı, 2018; Arasıl, 2017).
7.2.1.2.Osteoartirit (Kireçlenme)
Dejeneratif eklem hastalığı olan osteoartrit 65 yaş üzerindeki kişilerde en sık görülen
eklem hastalığıdır. Genel olarak fonksiyonel kapasite kaybına neden olan osteoartrit belirti ve
bulguları, hastaların günlük yaşam aktivitelerini ciddi şekilde kısıtlayıp yaşam kalitelerini
azaltmaktadır. Yaş ilerledikçe, kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrının ve engelliliğin en
sık nedenidir. Genetik yatkınlık, yaş, şişmanlık, ekleme aşırı yük binmesi ve benzeri faktörler
bilinen risk faktörleridir.
Osteoartrit genellikle yük taşıyan eklemlerde görülür. Duruşu, yürüyüşü ve fiziksel
aktivite düzeyini değiştirir. Omurgada da benzer değişiklikler olur. Tedavide amaç belirti ve
bulguları azaltmak, engellilik gelişimini önlemek, yaşam kalitesini arttırmaktır. Bireyin
beklentileri, fonksiyonel durumu, hastalığın şiddeti, gereksinimlerine ve eşlik eden
hastalıklarına göre düzenlenir. Temel yaklaşım ekleme binen yükleri arttıracak veya ağrıyı, aşırı
yorgunluğu veya kas spazmını tetikleyen aktivitelerden kaçınmaktır. Kısa süreli istirahat ağrılı
eklem için faydalı olmasına rağmen uzun süreli hareketsizlik, yaşlı bireyin çok daha ciddi
problemlerle karşılaşmasına yol açar (T.C.Sağlık Bakanlığı, 2018; Karadakovan, 2014).
7.2.1.3. Sarkopeni (Kas Kitlesi Kaybı)
Sarkopeni, yaşlanma ile birlikte kas kitlesi, kas gücü ve fonksiyonlarındaki ilerleyici
kayıptır. Sarkopeni, primer olarak yaşlanmayla, sekonder olarak hareketsizlik ve özellikle
protein eksikliği olmak üzere kötü beslenme (malnütrisyon) sonucu ortaya çıkabilen bir
geriatrik sendromdur. Sarkopeniye genellikle kilo kaybı, halsizlik, fiziksel aktivitede azalma,
bitkinlik, hareketlerde yavaşlama, zayıf fiziksel dayanıklılık eşlik etmektedir. Kas gücünün
kaybından sonra yaşlının mutlaka bir baston, bir yürüteç gibi bir desteğe ihtiyacı olmaktadır.
Bu olmadığı zaman düşmelerin sıklığı artar ve ardı sıra zayıflamış kemik de eşlik edince kırıklar
ortaya çıkar. Bu tablo yaşlılıktaki düşkünlüğün en önemli nedenlerinden birisidir. Bu durum
fiziksel engellilik, bağımlılık, yaşam kalitesinin düşmesi ve finansal maliyetlere neden
olmaktadır.
Sarkopeninin tanısı için standart test bulunmamakla birlikte kas kitlesi, kas gücü ve
fiziksel performans değerlendirilmelidir. Önlem ve tedavisinde en çok kabul gören yaklaşımlar
kas gücünü arttıran fiziksel aktivite ve egzersizler; yeterli protein, kalsiyum ve D vitamini
içeren beslenme; hormon ve ilaç tedavileridir (Akademik Geriatri Derneği, 2013).
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7.3. Yaşlılarda Sık Görülen Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH’lar)
Dünya genelinde yapılan araştırmalar, yaşlılarda hastalık ve engellilik halinin en sık
nedenleri olarak bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar olduğu vurgulanmaktadır. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin ölüm nedeni istatistiklerine göre, Türkiye'de en
çok görülen hastalıklar dolaşım sistemi hastalıkları ve tümörlerdir. Bunları sırasıyla solunum
sistemi, sinir sistemi , duyu organları, endokrin, beslenme ve metabolizmayla ilgili hastalıklar,
yaralanmalar ve zehirlenmeler izlemektedir. Dolaşım sistemi hastalıkların en çok 75-84 yaş
grubunda, iyi ve kötü huylu tümörlerin ise en fazla 65-74 yaş grubunda görüldüğü
belirtilmektedir.
7.3.1. Kalp Damar Hastalıkları
BOH’lar içerisinde, kalp ve damar hastalıkları tüm ölüm nedenleri arasında ilk sırada
yer almaktadır.
7.3.1.1. Kalp Yetersizliği
Kalp yetersizliği, kontrol altına alınmazsa yaşamı tehdit eden, hastalar, aileler ve sağlık
bakım sistemi üzerinde yük oluşturan yaygın bir sağlık sorunudur. Bakımda hastalık sonuçlarını
iyileştirme, hastane yatışlarını, hastanede kalış süresini, maliyeti ve ölüm oranını azaltma
amaçlanmaktadır
Kalbin yapısal veya fonksiyonel bir bozukluğu nedeniyle ventriküllerin kan
dolumu/veya boşalımının bozulduğu, vücudun metabolik gereksinimlerini karşılayabilecek
düzeyde yeterli kanı pompalayamadığı bir hastalıktır. İlerleyici, ciddi belirti ve bulguları olan,
fonksiyonel kapasitenin azaldığı, sık acil yardım ve hastane tedavisi gerektiren bir durumdur.
Sıklıkla görülen belirti ve bulgular dinlenme ya da egzersiz sırasında solunum güçlüğü,
yorgunluk, ayak bileklerinde şişme ve aktivite sınırlanmasıdır. Kalp yetersizliği olan hastalar
günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte güçlük yaşama, ekonomik, cinsel ve psikososyal
sorunlar, sosyal ilişkilerinde sorunlarla karsı karsıya kalmaktadır.
Kalp yetersizliği, başarılı bir şekilde kontrol edilemezse ciddi yetersizliklerle
sonuçlanmaktadır. Kalpte oluşan hasar sonucu kalp kasının zayıflaması ile vücudun
gereksinimi olan kanı pompalayabilme gücü azalmaktadır.
Hastalığın yönetimi
-

Semptom kontrolü ve risk faktörlerinin kontrol altına alınması,
Yaşam tarzı düzenlemeleri,
İlaçların düzenli alımı,
Sigara ve alkolün bırakılması,
Uygun beslenme, günlük kilo takibi, düşük sodyumlu yiyecekler yeme,
Kapasitesine uygun aktivite devamlılığı,
Birey ve ailesinin tedaviye katılımının sağlanmasına, odaklanmaktadır.
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Tedaviye uyumsuzluk, yaşam sekli değişikliklerine uyum sağlayamama hastalığın kontrol
altına alınmasını engellemektedir. Diyet kısıtlamaları, performans güçlükleri, dinlenme ve
aktiviteyi dengeleme zorluğu, ilerleyici özgüven kaybı, ilaç tedavisinin yan etkileri ile yaşam
kalitesinde bozulmalar görülmektedir. Yaşlı birey ve ailesini de kapsayan eğitim programları,
psikososyal desteği içeren yaklaşım ve düzenli izlem gerekmektedir (Yalçın, 2017; Öz Alkan
ve Enç, 2015).
7.3.1.2. Hipertansiyon (Yüksek Tansiyon)
Kalp-damar hastalıkları içinde yer alan hipertansiyon, sistolik kan basıncının 140
mmHg, diastolik kan basıncının ise 90 mmHg’nın üzerinde olması olarak tanımlanmaktadır.
Hayati organlarda oluşturduğu hasar sonucu inme (felç), kalp krizi, böbrek yetmezliği, görme
bozuklukları gibi hastalıklara yol açması nedeniyle önemlidir. Sıklığı dünyadaki 65 yaş üzeri
kişilerde %60-%80’lere ulaşmaktadır. Kadınlarda kan basıncı 50 yaşından sonra hızla yükselir
ve bu yaştan sonra hipertansiyon erkeklerden daha sıktır. Yaşam tarzı değişiklikleri ile kontrol
altına alınabilen bir sağlık sorunudur.
Yaşlanma sürecinde aorta başta olmak üzere büyük damarların çap ve duvar
kalınlıklarında meydana gelen artış ve elastikiyet kaybı ile ilişkili olarak sistolik kan basıncında
yükselme olmaktadır. Diyastolik kan basıncında 55-60 yaşına kadar bir artma olur, bu yaştan
sonra ya aynı kalır ya da bir miktar düşer. Hipertansiyon oluşumunu kolaylaştıran faktörler
sigara, alkol, aşırı tuz kullanımı, stres, serum kolesterol yüksekliği, diyabet ve obezitedir.
Yaşlılarda en sık görülen hipertansiyon tipi İzole Sistolik Hipertansiyon (İSH)’dur.
Yaşlı bireylerde kalp yetmezliğine, böbrek yetmezliğine, inme (felç) ve periferik damar
hastalığına hazırlayıcı faktördür. İSH kardiyovasküler ölüm riskini 2-5 kat, inme riskini 2.5 kat
arttırmaktadır. Tedavide ilaç tedavisi ile birlikte yaşam tarzı değişiklikleri her hastada
uygulanmalıdır. Sigaranın bırakılması, tuz kısıtlaması, obez hastaların kilo vermesi ve egzersiz;
uygulanması gereken yaşam tarzı değişiklikleridir. Yaşlı hastalar da genç hastalar kadar yaşam
tarzı değişikliklerine yeterli yanıt vermektedir (Atlı ve ark., 2011).
Evde kan basıncı ölçümünde kol için onaylı cihazlarla, uygun manşonlu mekanik veya
elektronik tansiyon ölçüm aleti kullanılabilmektedir. Ölçümler sabah ve akşam saatlerinde, en
az 5 dakika oturur vaziyette istirahat sonrası ve ölçüm için önerilen standart kurallara dikkat
edilerek yapılmalıdır (Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği, 2018).
7.3.2. Kronik Tıkayıcı Akciğer Hastalığı (KOAH)
KOAH, genetik ve çevresel faktörlerin etkileşimi sonucu gelişen, genellikle geri
dönüşümsüz, solunum sisteminde hava akımının geçişte zorlanması, hava yollarında tıkanma
(obstrüksiyon) ile karakterize kronik bir hastalıktır. Hava akımının kısıtlanması ilerleyicidir.
Akciğer fonksiyonlarında %50’ye yakın kayıp olmadan bulgu vermediği için özellikle
yaşlılarda tanıda gecikmeler yaşanabilmektedir. Önemli risk faktörleri aktif ya da pasif sigara
içimi, hava kirliliği, yüksek tuzlu diyet, diyette antioksidan vitaminlerin eksikliği, yoksulluk,
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alerji öyküsü, hava yolu aşırı duyarlılığı ve enfeksiyonlardır. Risk faktörlerinden korunma
hastalığın önelenmesinde etkilidir. Erken tanı tedavi başarısını artırmaktadır.
KOAH tedavisinde temel amaçlar:
-

Hastanın şikâyetlerinin azaltılması /giderilmesi
Alevlenmelerin önlenmesi
Yaşam kalitesinin arttırılması
Yaşam süresinin uzatılması
Maksimum düzeyde kendini yönetmesi, şeklindedir.

KOAH hastalığın yönetimi:
-

Sigaradan uzak durma
Kullanılan ilaçların uygun süre ve dozlarda kullanılması (İnhaler tedavilerin
kullanımının gösterilmesi ve takibi, gerekirse nebülizatör tedavisi, oksijen tedavisi)
Hava yolu temizliğinin sağlanması ve sürdürülmesi, gaz değişimini düzeltmek için
akciğerleri temizleme teknikleri
Solunum rehabilitasyonu ve egzersiz,
Doğru beslenme
Güvenli çevrenin sağlanması ve sürdürülmesini (zarar verici ve tahriş edici
maddelerden uzak durma)
Aktivite toleransını arttırma, girişimlerini kapsamaktadır (Türk Toraks Derneği, 2019;
Kara ve Aşti, 2002).
7.3.3. Diyabetes Mellitus

Diyabetes mellitus (DM) karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozulma ve
kan şekerinin sürekli yüksek seviyede bulunması ile karakterize bir hastalıktır. Tip II DM,
yaşlılıkta görülme sıklığı artan sağlık sorunlardan biridir. Yaşlılarda toplam vücut yağ miktarı
ve dağılımı (yağın karın bölgesinde birikmesi) diyabetin gelişimi ile ilişkili bulunmuştur.
Özellikle şişman yaşlılarda, pankreastan salgılanan insülin hormonunun kan şekeri düzeyini
kontrol etmesinde yetersizlik oluşmaktadır.
DM’un en önemli özelliği, kanda şeker düzeyinin düzenlenememesi ve uzun süre
yüksek seyretmesi halinde beraberinde kalp-damar hastalıkları ve nörolojik hastalıklarının
oluşması, böbrek ve göz gibi organların fonksiyonlarında bozulma meydana getirmesidir.
Diyabetli kişilerin sigara kullanmaları durumunda damar hastalıklarının ortaya çıkma
olasılığının artacağı dikkate alınmalıdır (Oksel, 2013).
Diyabeti olan bireyin hastalıkla etkin bir şekilde başa çıkabilmesi için öz-bakım
becerilerine, hastalığı ve tedavisi hakkında yeterli bilgiye ve kendi bakım sorumluluğunu
üstlenmesine gereksinim vardır. Bireyin kanda şeker düzeyinin düzenlenmesi ve diyabete bağlı
komplikasyonlardan korunması için diyabete uygun beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve
egzersiz yapma, gerektiğinde ilaç uygulamaları, kendi kendine glukoz ve keton izlemi, ayak
bakımı, cilt bakımı, ağız ve diş bakımı gibi bakım uygulamaları ve düzenli kontroller çok
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önemlidir. Hastalığın etkin yönetimi diyabete bağlı gelişebilecek birçok komplikasyonu
önlemekte ya da azaltmaktadır. Hastalığın yönetiminde, diyabeti olan bireyin sağlıklı yaşam
biçimi davranışlarını öğrenmesi, günlük yaşamında neleri yapması ve neleri yapmaması
gerektiğini anlaması, tedavi ve bakım uygulamalarını günlük yaşama aktarabilmesi
gerekmektedir. Öz yönetim eğitimi, diyabeti olan bireyin yaşamı boyunca devam etmelidir.
Diyabeti olan bireylerde uygun günlük yaşam aktivitelerinin yaşam tarzı olarak benimsenmesi
metabolik kontrolü olumlu yönde etkiler ve diyabete bağlı olası komplikasyonların önlenmesini
sağlar. Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını benimseyen ve uygulayan bireylerde “Diyabet Yaşamın
Tadını Çıkarmaya Engel Değildir” (Usta Yeşilbakan, 2004; Oksel, 2013).
Doğru beslenme ile diyabetli bireylerin ihtiyaç duyduğu günlük kalori miktarının yeterli
ve dengeli olarak alınması sağlanmaktadır. Beslenme uyumu her hastalıkta olduğu gibi
diyabette de oldukça zor gerçekleşmektedir. Diyabetli bireylerin uyum kapasitesini artırmak
için mutlaka kendi alışkanlıkları, beslenmede en çok tükettiği gıdalar, öğün zamanları ve
miktarları sorgulanmalı, gerekiyorsa beslenme günlüğü tutmaları istenmelidir. Beslenme
eğitiminde diyabetli bireylere besin öğeleri ve besin gruplarının anlatılması ve yapılan eğitim
sonunda sağlıklı besinlerden oluşan öğünlerin birlikte oluşturulması bireylerin evlerinde
sağlıklı besinleri seçmesini kolaylaştıracaktır. Günümüzde diyet listeleri yavaş yavaş
terkedilmeye başlanılmaktadır. Bunun yerine diyabetli bireylerin günlük yaşamlarında daha
rahat uygulayabilecekleri tabak modelleri önerilmekte ve bireylerin ihtiyacı olan tüm besin
öğelerini her öğünde almaları kolaylaşmaktadır. Yaşlı bireylerde hipogliseminin (kan şekeri
düşüklüğü) önlenmesinde ara öğünlerin önemi vurgulanmalıdır.
Düzenli yapılan egzersiz kan şekeri seviyesinin düzenlenmesine katkıda bulunur ve
beslenme tedavisi ile birlikte ideal kiloyu korumaya yardımcı olur. Egzersiz planında bireyin
sevdiği aktiviteleri de göz önünde bulundurularak yürüyüş, yüzme, bahçe işleri, koşma, dans
etme gibi aktiviteler yer alabilir. Önemli olan egzersizi düzenli ve alışkanlık kazanarak yaşama
dâhil etmektir. İlk defa egzersiz yapacak sedanter yaşlılarda uzman önerisi ile egzersize kısa
sürelerle başlamaları ve süreyi yavaş yavaş artırmaları üzerinde durulmalıdır. Hipoglisemiyi
(düşük kan şekeri) önlemek için bireyin egzersiz öncesinde kan şekeri kontrolü yapmanın
önemini anlaması sağlanmalıdır. Diyabette yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte tedavi planına
ilaç tedavisi de eklenmişse, özellikle 65 yaş üstü bireylerde görülen önemli yan etkilerden biri
uzamış hipoglisemilerdir. İnsülin veya oral antidiyabetik ilaç verilen bireylerin evde bakımında
tedavinin etkisini ve yan etkilerini anlaması, ilacın doğru şekilde, doğru zamanda, doğru dozda
alınması sağlanmalıdır (Oksel, 2013). Ağız yoluyla alınan ilaç kullanımında yemek-ilaç ilişkisi
ve doz saatlerine dikkat edilmesi gerekmektedir. Tedavi planında insülin enjeksiyonu olan
bireylerde, enjeksiyonun nasıl yapılacağı, enjeksiyon bölgeleri, rotasyon uygulama tekniği,
enjeksiyonu neden rotasyonla yapması gerektiği, iğne ucu kullanımında dikkat edilecekler,
insülin-yemek zamanı ilişkisi, insülin enjeksiyonunun komplikasyonları ve bu
komplikasyonları önlemek için alınması gereken önlemler uygulamalı olarak öğretilmelidir.
Diyabeti olan bireyin kendi günlük yaşamında tedavinin etkinliğini gösteren evde yapılan kan
şekeri ölçümleri için kullanımı kolay ve güvenilir sonuç veren glukometreler önerilmeli ve
kullanımları uygulamalı eğitimle anlatılmalıdır (Tok Özen, 2017; Şahin ve ark, 2011).
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7.3.4. Serebrovasküler Hastalıklar (Beyin Damarları Hastalıkları)
İnme (Felç), Dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra en önemli üçüncü ölüm nedeni
ve erişkin nüfusta en önemli sakatlık nedenidir. İnmeden korunma, inme risk faktörleri ve
belirtileri ile inme olunca yapılması gerekenlerin toplumsal düzeyde bilinmesi gereklidir. Halk
arasında kullanılan şekliyle "inme" veya İngilizce’den alınan “strok” terimi merkezi sinir
sisteminin (beyin, beyincik ve omuriliğin) damarsal hastalıkları sonucu oluşan fonksiyonel
yitimini ifade eder. İnme, sinir sisteminde damarların tıkanması sonucu oluşuyorsa "beyin
enfarktüsü" (ya da iskemik inme), damar yırtılması sonucu oluşuyorsa "beyin kanaması"(ya da
hemorajik inme) olarak adlandırılır. Bu iki tip inmenin tedavisi ve risk faktörleri farklıdır.
Beyin infarktusu aşağıdaki iki nedenle ortaya çıkabilir:
-

Beyin damarlarının, aterom plakları (damar sertliğini oluşturan plaklar) ile bozulması
ve pıhtı sonucu tıkanması
Beyin damarları normalken kalp veya ana damarlardan kopan pıhtıların tıkaması
(emboli)

Ayrıca beynin iç kısımlarını besleyen ince ve uzun mikrodamarların kendi hastalıkları sonucu
tıkanması ile genellikle kısmi özellikte felç görülebilir.
Bu üç tip hemen hemen eşit sıklıkta görülür. Farklı tedavi şekilleri olduğu için bu üç tip
inmenin ayrımı önemlidir. Bu ayrım için bireyin beyin MR, boyun damarlarının ultrasonu ve
ekokardiyografi gibi tetkiklerin yapılması için sağlık kuruluşuna sevki gerekmektedir.
Bazen damar tıkanması geçici olarak meydana gelir, yani tıkanmadan kısa bir süre sonra
damar kendiliğinden açılır. Bu durumda bireyin fonksiyonel kaybı bir saatten kısa sürede
tamamen düzelmiş ise buna “Geçici İskemik Atak (GİA)” adı verilir. GiA’lar yüksek felç
riskinin habercisi olduğu için bireyin hastaneye yatırılarak tanı ve tedavisi gerekmektedir. İnme
geçiren bireylerin yaklaşık %20’sinde önceden GİA olduğu bilinmektedir. Geçici de olsa tek
tarafta el, kol, bacak ve yüzde kuvvetsizlik, uyuşma, keçeleşme, konuşamama, konuşulanı
anlamama, dengesizlik, çift görme, görme kaybı gelişmesi önemsenmeli ve acil olarak
hastaneye başvurulmalıdır. Bu tip durumlar geliştiği zaman düzelir umuduyla evde
beklenmemeli, soğuk su dökme veya diğer uygulamalar ile vakit kaybedilmemelidir. Özellikle
bireye ağızdan hiçbir şey verilmemelidir.
Hipertansiyon, DM, kolesterol yüksekliği olan, sigara içen, birinci dereceden akrabaları
arasında erkeklerde 55 kadınlarda ise 65 yaş altında kalp krizi veya inme geçirmiş birey
bulunanlar ve fazla kilolu (obez) kişilerin inmeye neden olan risk faktörlerine ilişkin önlemler
alması gerekmektedir. Alınabilecek önlemler genel olarak:
-

Uzman gözetiminde ideal kiloya erişme,
Sigara içmeme
Düzenli kan şekeri kontrolü
Düzenli kan basıncı kontrolü,
Kolesterolü yüksek yiyeceklerden kaçınma
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-

Stresle baş etme yöntemlerini uygulama, şeklinde sıralanabilir

Beyni besleyen damarların bir veya birkaçından sızıntı olması sonucu oluşan beyin
kanaması, beyin içine ve subaraknoid kanama (beyni saran zarlar arasında kanama) şeklinde
olabilmektedir. Subaraknoid kanama anevrizma (beyin damarlarındaki baloncuklar)
yırtılması sonucu oluşur (Tezer ve ark., 2019).
Bireyin inme sonrasında iyileşmesi, günlük yaşam aktivitelerini ve enstrümental günlük
yaşam aktivitelerini yeniden kazanması için multidisipliner evde bakım profesyonellerine
ihtiyacı vardır. Birey bilinç bozukluğu, davranış değişikliği, hareketlerde değişme, beslenme
sorunu, idrar ve dışkı kontrolünün kaybı, deri bütünlüğünün bozulması, duyusal algının
bozulması, iletişim sorunları ile karşı karşıya kalmaktadır. Birey ve ailesinin değişen yaşam
biçimine uyum, duygusal ve sosyal destek konusunda bilgilenmesi gerekmektedir (Bilgili ve
Gözüm, 2014). Apaydın Kaya ve ark., (2018) inme yaşayan birey ve yakınları tarafından evde
en fazla talep edilen hizmetlerin hastalığın takip ve tedavisi ile ilgili beklentiler olduğu ve daha
çok inme komplikasyonlarının engellenmesine yönelik ihtiyaçlar olduğunu belirtmektedir.
Örneğin düşme öyküsü bildiren, malnutrisyon riski olan hastaların sayısının fazla olduğu,
hastaların üçte birinin aspirasyon öyküsü olduğu, bakım verenlerin yarısından fazlasının
hastanın temizliği ya da pozisyon değiştirme gibi hareket ettirme konusunda zorlandığı,
hastaların yarısından fazlasında uykusuzluk problemi olduğu ve hiçbir hastaya grip ve
pnömokok aşısı yapılmamış olduğuna dikkat çekilmektedir.
7.3.5. Nörolojik ve Psikiyatrik Hastalıklar
Bilgiyi depolama, saklama ve sonrasında geri çağırma yeteneği olan bellek (hafıza),
kişinin aklî yeterliliklerinin önemli bir unsurudur. Hayat boyu öğrenilen bilgi ve beceriler, tüm
deneyimler bellekte saklanır ve gerektiğinde bellekten çıkarılarak kullanılır. Uzun süre
kullanılmayan bilgi ve beceriler zamanla unutulabilir, ancak ihtiyaç duyulduğunda hatırlanır.
Benimseme, anlamlı bulma, güdülenme gibi etkenler bilgi ve becerilerin bellekte tutulmasını,
saklanmasını ve hatırlanmasını etkiler. Yaşlılıkta sinir iletimindeki yavaşlama ve sinir
hücrelerindeki kayıplardan dolayı dikkat, bellek ve tepkiler ile ilgili gerileme bildirilmektedir.
Sinir hücrelerinin sayıca azalması ve sinir iletim hızında azalma olması sıklıkla yaşlanma ile
birlikte bilişsel fonksiyondaki bozulmanın temelini oluşturmaktadır. Bellek ve diğer bilişsel
fonksiyonlarda bozulmalar meydana gelmesi kişinin günlük faaliyetlerini sürdürmesini
imkânsız hâle getirmektedir.
7.3.5.1. Demans (Bunama)
Demans yaşlılık döneminde en sık görülen, başta bellek olmak üzere bilişsel bozulmaya
yol açan ve yeti yitimi nedeniyle yaşam kalitesini en fazla etkileyen sorunlardan biridir.
Düşünme, dikkat, akıl yürütme, yer ve zaman oryantasyonu, okuduğunu anlama, konuşma,
günlük basit işleri yapma (hobi, alışveriş, ulaşım, bütçe ayarlama) gibi işlevlerde bozukluklar
ve kişilik değişikliği ile karakterizedir.
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Demansı olan bireyin yardıma ihtiyacı vardır ve bu yardım aile üyelerinden,
akrabalardan, komşulardan, gönüllü yardımda bulunmak isteyen kişilerden gelmektedir.
Demanslı bireyin bakımında temel hedefler hastanın bağımsızlığını korumak, yeti yitimini
azaltılmak, stabiliteyi sürdürmek, çevre ile ilişkilerini düzenlenmek ve yaşam kalitesini
yükseltecek ortam sağlamaktır. Demansı olan bireylerin evde bakımı sürecinde hem kendileri
hem de aileleri hastalığın evrelerine göre sosyal, psikolojik ve fiziksel sorunlar yaşamaktadır.
Bakım sürecinde yaşlı bireyin:
-

Kendisine olan saygı ve itibarının korunması,
Çevredeki tehlikeleri algılayamaması nedeniyle güvenli çevrenin oluşturulması,
Yeterli ve dengeli beslenmesi,
Uyku hijyeni ve dinlenme,
Kendi bakımına olabildiğince katılımının sağlanması,
İletişiminin sürdürülmesi,
Bildik ve sürekliliği olan çevrede günlük yaşamını sürdürmesi
İdrar ve dışkı inkontinansı durumunda bakım,
Aileye bakım konusunda bilgi ve başetme konusunda destek,

sağlanarak yaşam kalitesinin en üst düzeyde sürdürülmesi planlanmalıdır. Mekan değiştirme
hastalığın artmasına, yaşlı bireyin henüz bozulmamış olan yeteneklerinin kısa zamanda
kaybolmasına yol açmaktadır. Eşyaların yerleri değiştirilmeden kazaya neden olabilecek
eşyaların kaldırılması ile güvenli çevre ortamı oluşturulmalıdır. Yerinde duramayan, sıklıkla
dolaşma gereksinimi olan bireylere güvenli bir ortam sağlanması önem taşımaktadır. Zamanla
yaşlı birey ile konuşarak iletişim kurmak güçleşir. Düzensiz ve anlamsız konuşma, tekrarların
artması ve anlama bozuklukları sık görülür. Hastanın söylemek istediği anlaşılıyorsa, kullandığı
yanlış kelimeler düzeltilmeye çalışılarak utandırılmamalı, öfke yaşamasına neden
olunmamalıdır. Bireyin kelimeleri anlayabildiği dönemde ne yapması gerektiğini, neler olup
bittiğini ve çevresindeki insanların kimler olduğunu hatırlatmak, konuşması için
cesaretlendirmek yararlı olmaktadır. Kapıların üzerine konan işaretler, neyin ne olduğunu ve
nasıl kullanıldığını açıklayan etiketler veya altlarında kime ait olduğu yazılan aile fotoğrafları
hastanın zaman ve mekân bilincini korumasına yardım edebilmektedir. Beslenmesi güçleşen
birey için bildiği yiyeceklerin hazırlanması, yemek programının belirli bir düzende olması yarar
sağlamaktadır. Kişisel hijyen ile ilgili olarak yapabildikleri oranda kendi hijyenini sağlaması
için teşvik etme, kolay giyilen giysiler seçilmesi ile kendi giyinmesi için cesaretlendirme, banyo
yapılırken ne yapılacağı adım adım açıklama yapma, belirli bir düzen içinde, hep aynı şekilde
ve aynı zamanda yıkanmasını sağlama faydalı olmaktadır (Boyraz ve Gökçe, 2017;
Karadakovan, 2014).
7.3.5.1.1. Alzheimer Hastalığı
Alzheimer hastalığı sinir hücrelerinin giderek artan sayıda ve geri döndürülemez bir
biçimde işlev kaybına uğramaları ve/veya ölmeleri ile karakterize bir hastalıktır. Çoğunlukla
60 yaş ve üzeri yaşlarda başlar. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artmaktadır.

161

Bellek ve düşünme becerilerini, günlük yapılan yemek yeme, banyo yapma, tuvalet
ihtiyacını karşılama gibi basit işlevleri bile yerine getirebilme yeteneğini yavaş yavaş ortadan
kaldıran geri dönüşü olmayan, ilerleyici beyin bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Beynin
etkilenen bölgelerine göre özellikle unutkanlık, yeni olan olayları, yeni tanıdıkları kişileri
unutma, lisan bozuklukları, davranış değişiklikleri ve yol-yön bulma bozuklukları ile
seyretmektedir. Eski olaylar ve eskiden bilinen bilgiler hastalığın son dönemlerine kadar
etkilenmemektedir. Ancak hastalık ilerledikçe kişiler bağımsızlıklarını kaybetmekte ve yatağa
bağımlı hale gelmektedir. Hastalığın seyri ortalama 8-10 yıl sürmekte ancak bu süre, kişiden
kişiye değişebilmektedir.
Hastalığın kesin nedeni bilinmediği için hastalıktan kesin korunma yolu da
bilinmemektedir. Buna karşın hastalığın görülme riskini artırdığı bilinen bazı faktörler vardır.
-

İleri yaş,
Ailede alzheimer hastalığı varlığı ve ilişkili genlere sahip olmak,
Düşük eğitim düzeyi,
Enfeksiyonlar, hipertansiyon, kalp hastalığı, diabet,
Kafa travması,
Yüksek kolesterol seviyesi,
Alkol ve sigara kullanımı,
Zihinsel, fiziksel ve sosyal etkinliklerin az olması,
Asetilkolin transferaz enzimi yetersizliği, gibi faktörler alzheimer hastalığı için risk
faktörü olarak belirtilmektedir (Soner, 2017).
7.3.5.1.2. Vasküler Demans

Beyin kanaması ya da beyin damar tıkanıkları ve buna bağlı beyin dokusunun kaybı
sonucu oluşur. Yaşlılarda sık demans nedenidir. Bazı kişilerde beynin sessiz yerlerindeki
tekrarlayan damar tıkanıklıkları nedeni ile yalnız demans görülebilir. Bazı hastalarda alzheimer
hastalığı ve vasküler demans beraber görülür.
Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Beyin damar tıkanıklıklarının önlenmesi,
hipertansiyon, yüksek kolesterol ve şekerin kontrolü, varsa kalp hastalığının tedavisi önemlidir.
Bazı hastalarda kullanılan kan pıhtılaşmasını azaltan ilaçlar ve diğer ilaçların yan etilerinin
bilinmesi ve takip edilmesi önemlidir (Soner, 2017).
7.3.5.1.3. Parkinson Hastalığı
Parkinson hastalığında, hastalık bulguları beyinin dopamin maddesini içeren sinir
hücrelerinin ölümünden dolayı gerçekleşmektedir. Yaş (sıklıkla 50 yaşın üzeri, ailevi vakalarda
çok daha erken) ve kişisel yatkınlık hastalık için risk oluşturur. Beyin damar tıkanıkları ya da
beyin kanaması, zehirlenmeler, bazı ilaçlar parkinson hastalığını taklit eden farklı durumlardır.
Parkinson hastalığında demans ve görsel varsanılar önemli özellikleridir. Hastalık hareketlerde
yavaşlık, kol ve bacaklarda sertlik, el, kol, çene, bacaklarda istirahat halinde iken titreme,
yazılan yazının küçülmesi, vücut duruşunda öne doğru eğiklik ve denge bozukluğu bulgularının
hepsi ya da bir kısmının varlığı ile seyreder. Hastanın yürüme, konuşma, yazı yazma gibi
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hareketlerinde zorluk oluşturan bulgular ortaya çıkar. Hastalık bulguları vücudun tek tarafında
belirgin olabilir. Başlangıçta bulgular çok hafif olabilir ancak zamanla ilerler. İlerleme hızı
bireylere göre değişkenlik gösterir. Bazı hastalarda depresyon, davranış bozuklukları, uyku
bozuklukları da görülebilmektedir (Soner, 2017).
7.3.5.2. Depresyon
Depresyon yaşlılık döneminde sık görülen ruh sağlığı bozukluklarından biridir.
Depresyonun, yaşlı nüfusta yaşlılıktaki çeşitli risk faktörlerinin de etkisiyle daha yüksek oranda
görülmesi beklenmektedir. DSÖ, 2020 yılında depresyonun, sağlık üzerine olumsuz etkileri
açısından başta gelen sağlık sorunlarından birisi olacağını belirtmektedir.
Depresyon WHO tarafından bildirilen en fazla yeti yitimi yapan hastalıklar arasında ilk
üçte yer alan önemli sağlık sorunlarından birisidir. Depresyon, yaşam kalitesini azaltan, sağlık
harcamalarını arttıran, kronik hastalıkların özellikle kardiyovasküler hastalıkların
kötüleşmesine neden olan ve intihar riskini arttıran bir sorundur.
Yaşlı bireylerde depresyon ya da depresif belirtiler önemli bazı özellikler içerse de
depresyon belirtilerinin yaşlanmanın doğal bir parçası gibi görülerek atlanması mümkündür.
Uyku sorunları, yorgunluk, insanlardan uzaklaşma, iştah kaybı, bedensel şikayetlerle aşırı
uğraş, aşırı endişe gibi değişiklikler dikkat edilmezse gözden kaçabilmektedir. Ümitsizlik,
değersizlik hisleri çok ağır olduğunda, depresyon yaşamı tehdit eden bir rahatsızlıktır.
Müdahale edilmezse kişi yemeyi, içmeyi ya da ilaçlarını almayı, kendine bakmayı reddedebilir.
Altmış beş yaş ve üzerindeki bireyler çeşitli önemli yaşam stresleri ile karşı karşıya
kalabilmektedirler. Bazı fiziksel fonksiyonların, toplumsal statü ve sosyal rollerin, özerkliğin
ve kendi başına yaşamını idame ettirebilme yetisinin kaybı ve maddi zorluklar yaşlı bireylerde
diğerlerine yük olma endişesi ve işe yaramama tedirginliğine neden olmaktadır. Emeklilikle
birlikte pasif bir yaşam tarzına geçiş, eskiye duyulan özlem ve genç kuşaklarla arasındaki
mesafenin gün geçtikçe artması, her geçen gün yeni olaylarla karşılaşan ve bu yeniliklere ayak
uyduramayan yaşlı birey gün geçtikçe kendisini dış dünyadan soyutlamakta, daha fazla içine
kapanmakta, topluma uyum sağlayamamaktadır. Yaşlılıkta çocuklarla ve akrabalarla ilişkilerin
sürdürülmesinin önemli bir duygusal doyum kaynağı olduğu belirtilmektedir (Bahar ve ark.,
2009).
Tedavi edilmeyen depresyon ikincil fiziksel hastalıkların gelişmesine, işlevselliğin
kaybına, yaşam kalitesinde düşmeye neden olur. Aynı zamanda bazı hastalıkların birlikteliği
fonksiyonların daha fazla olumsuz etkilenmesine sebep olmaktadır. Örneğin depresyonla
birlikle sinerjik etki gösteren kalp yetmezliği, osteoartrit ve bilişsel fonksiyonların daha kötü
seyredebildiği bildirilmektedir (Samancı Tekin ve Kara, 2018).
7.3.6. Kanserler
Kanser, organizmada olgunlaşmamış hücrelerin kontrolsüz çoğalması olarak
tanımlanmaktadır. Yaşlılarda immün hücrelerin kanser hücrelerine, bakteri ve diğer yabancı
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cisimlere karşı cevap hızları azalmıştır. Bu yavaşlama, yaşlılarda kanser sıklığındaki artışın
sebeplerinden biridir.
Yaş ilerledikçe birçok kanser tipinin ortaya çıkma oranı da artmaktadır. Yaşa bağlı
kanser görülme sıklığında artış 85 yaşına dek gözlenmektedir. Bu yaştan sonra kanser
ölümlerinde gözlenen azalmanın nedeni kanser dışındaki ölümlerin bu yaş diliminde artmasıyla
açıklanabilir. Tüm meme kanserlerinin % 40’ı 65 yaş ve üzerinde görülmektedir. Sonuç olarak
yaşın ilerlemesine bağlı olarak birçok kronik hastalığın görülme riski ve buna bağlı olarak
yaşlıların bakım gereksinimleri artmaktadır.
Yaşlılık Döneminde Sık Görülen Kanserler
- Meme Kanseri
- Kolorektal Kanserler
- Serviks Kanseri
- Prostat Kanseri
- Akciğer Kanseri
- Cilt Kanseri
Kanserden korunmak için yaşam boyu yaklaşımın önemi bulunmaktadır. Bunun için
çocukluk döneminden başlayan bir süreçte aşağıdaki yaşam davranışlarını geliştirmenin
önemini vurgulamak yerinde olur:
1. Yeterli ve dengeli beslenme
2. Bedensel etkinlik
3. Sigara içmeme
4. Alkolden uzak bir yaşam
5. Boş zamanları değerlendirebilme
6. Yeterli ve düzenli uyku
7. Stresle baş edebilme (Aslan, 2011).
7.3.7.Geriatrik sendromlar
7.3.7.1. Üriner Inkontinans (İdrar Kaçırma)
Artık maddelerin vücuttan idrar ve dışkı şeklinde başarılı bir şekilde atılması yaşam
kalitesi açısından son derece önemlidir. Kontrol edilebilen bir aktivite olan kontinanans, uygun
mesane ve bağırsak işlevi ile ilde edilir. Vücut işlevlerinin kontrolü ortadan kalktığında
özellikle boşaltım yetisinin azalması ve kaybedilmesi başkalarına bağımlılık anlamına
gelmektedir.
İdrar kesesinin idrar depolama ve boşaltma olmak üzere iki önemli görevi vardır. İdrar
tutmanın sağlanması için, artan idrar hacimlerine iyi uyum sağlayan ve istenmeyen kasılmaları
olmayan bir mesane ile istirahatte kapalı tutulabilecek ve işeme emri geldiğinde buna uyum
sağlayarak açılacak bir idrar kanalına gereksinme vardır. İşemenin esas merkezi beyindir.
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Evde bakılan yaşlı bireylerde inkontinans (idrar kaçırma) sık rastlanılan sorunlardan
biridir. Yaşlılıkta idrar kaçırmaya neden olan önemli faktörler, yaşa bağlı olarak idrar tutma
mekanizmalarında meydana gelen değişiklikler ile bu yaş grubunda artan risk faktörleridir.
Yaşa bağlı değişiklikler mesanenin artmış aktivitesi, prostat büyümesi, gece idrar hacminin
artması, vajina ve idrar kanalı döşemesinin kanlanmasının azalması, işeme sonrası kalan idrar
miktarının artması, idrarı bekletme yeteneğinin azalması, mesane kapasitesinin azalması ve
kasılma gücünün düşmesidir. Risk faktörleri arasında, yaşlanmanın yanı sıra doğum sayıları,
depresyon, beyinde kanlanmanın azalması atakları, kalp yetmezliği, kabızlık, şişmanlık, kronik
akciğer hastalıkları, kronik öksürük, diyabet, hareket yeteneğinde azalma sayılabilmektedir.
İnkontinans, enfeksiyona ve bası yarası gibi fiziksel sorunlara yol açmaktadır. Utanma
ve damgalanma duyguları, kendine olan güveninin azalması, toplumdan kaçma gibi sorunlar
da inkontinansa eşlik ettiği için önemli sosyal ve psikolojik sıkıntılar yaratmaktadır. Bu konuda
yapılan çalışmalarda, bakım sunucuları tarafından yaşlı bireylerin mesane ve bağırsak işlevini
iyileştirmeye yönelik aktivitelere öncelik verilmediği, bu konuya ilgi gösterilmediği
belirtilmektedir. Yaş ayrımcılığı tutumları (inkontinansın yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu
olarak kabul edilmesi), kontinansı geliştirmeyi amaçlayan aktif mesane ve bağırsak
rehabilitasyon tekniklerinden çok inkontinansı kontrol altına almaya öncelik verilmesi boşaltım
sorunlarını arttırmaktadır.
Yaşlı bireylerin en sık yaşadığı iki sorun: Aşırı aktif mesane sendromu ve Bening prostat
hiperplazisidir. Bu iki sorun da, yaşlı sağlığı için öncelikli sorun olarak algılanmamış olması
ve yaşlıların bu sorunları yeterince iletmemeleri nedeniyle, günümüzde yeterince ele alınmamış
ve incelenmemiştir. Ancak yaşlı bireylerin günlük yaşamlarının birçok boyutunda etkili olduğu,
ilişkilerini ve yaşam kalitelerini büyük ölçüde etkilediği bildirilmektedir.Boşaltım sorunları
geleneksel tıbbi modelde bir hastalık olarak düşünülmektedir. Sağlık çalışanlarının girişimleri
bu hastalığı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Sosyal modelde ise uygun araç sağlama (emici
pedler) gibi palyatif yaklaşımlarla ele alınır. Her iki modelde de mesane ve bağırsak belirti ve
bulgularını değiştirme girişimleri yoktur. Daha uygun bir model olarak Rehabilitasyon
Modelinde ise yaşlı birey, mesane ve bağırsakların kontrolünü yeniden kazanması için etkin
stratejiler bulmasında desteklenmektedir. Boşaltım sorunlarının çözümlenmesinde sıvı alımının
düzenlenmesi, sağlıklı beslenme, kilo kontrolü, fiziksel aktivite ve egzersiz, davranışsal
girişimler, mesane eğitimi, uyarma, boşaltım alışkanlıkların düzenlenmesi, pelvik taban
kaslarının güçlendirilmesini içeren yaşam biçimi girişimlerine odaklanarak adaptasyon, eğitim
ve danışmanlık hizmetleri önem taşımaktadır (Booth, 2015).
7.3.7.2. Uyku Bozuklukları
Uyku, bedenin fiziksel ve ruhsal açıdan yenilenmesini sağlayan bir süreçtir. Yeterli ve
dinlendirici olmayan uyku iştahsızlık, yorgunluk, dikkat gerektiren işlerin yapılmasında
yetersizlik, kazalar, duygu durum değişiklikleri, problem çözme yetisinde bozulmaya neden
olmaktadır.
Yaşlılıkta sinir iletimindeki yavaşlama ve sinir hücrelerindeki kayıplardan dolayı
dikkat, bellek ve tepkiler ile ilgili gerileme söz konusudur. Bu durum uyku döngüsünü de
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etkilemekte ve genellikle REM uyku süresi ve toplam uyku süresi kısalmaktadır. Yaşlılarda
uykusuzluk (insomnia) oranı yüksektir. Uykuya dalma süresinin 30 dakikadan fazla sürdüğü
yaşlılarda yüksek ölüm ve hastalık oranları ile yakın ilişki olduğu saptanmıştır. Yaşlılarda gün
içinde kısa süreli uyumalar ve gecede yedi saatten az uyuma düşmelere, yürüme güçlüğü ve
bilişsel dengesizliğe neden olmaktadır. Benzer şekilde fazla uyumaya (Hipersomnia) bağlı iş
ve ev kazalarında artma, sosyal becerilerde azalma, günlük performansta düşme meydana
gelebilmektedir.
Yaşlılar uyku bozukluğunu daha çok bedensel nedenlere bağlamaktadır. Kronik
hastalığın neden olduğu depresyon uyku bozukluğuna yol açabilmekte ve yaşlı hastanın gün
boyunca halsiz kalmasına neden olmaktadır. Uyku bozukluğuna eşlik eden bozukluklar
deliryum, ilaç toksisitesi (zehirlenme), depresyon, kaygı bozukluğu, huzursuz bacak sendromu,
kronik ağrı sendromu, semptomların gece belirginleştiği kalp yetmezliği veya anjina pektoris
varlığı araştırılmalıdır.
Yaşlılarda gün içi uykululuk halinin en sık iki neden bstrüktif uyku apne sendromu ve
uykuyla ilişkili hareket bozuklukları olarak bildirilmektedir. Uyku sorunlarının diğer nedenleri
arasında:
-

Fiziksel hastalıklar (özellikle solunum güçlüğüne yol açan hastalıklar)
Kullanılan ilaçlar (idrar söktürücü ilaçlar, antidepresanlar vb.)
Alkol, kafein ve nikotin
Ruhsal gerginlikler, yer almaktadır.

Uyku sorunlarının çözümünde öncelikle uykusuzluk yakınmasının başlangıcı, gidişi,
şiddeti, süresi ve eşlik eden etmenlerle bağlantısı tanımlanmalı ve görülmeye çalışılmalıdır.
Uyku hijyeninin düzeltilmesi ve konuyla ilgili hassasiyet hafif şiddette şikâyeti olan bireylerde
uyku kalitesinin tek başına bile yeterince iyi düzeye gelmesini sağlayabilir.
Uyku kalitesinin arttırılması için,
-

Yatma saatlerinin düzenli olması,
Yatak odasının sadece uyumak için kullanılması,
Uyanıkken yatakta kalınmaması,
Yemek saatlerinin düzenli olması
Özellikle alkol, kafein ve nikotinden kaçınılması,
Akşam aşırı sıvı alımından kaçınılması
Gündüz uykularından kaçınılması
Gün içindeki aktivitelerin arttırılması
Ağrı varsa tedavisi
Her gün düzenli egzersizin yapılmasının sağlanması
Uyku saatlerinde ses, ışık gibi uyaranların azaltılması, uyku hijyeni yönünden dikkate
alınmalıdır.
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Tüm diğer çözümlerde olduğu gibi, uyku bozuklarının da ihmal edilmemesi ve
multidisipliner yaklaşımla ele alınması gerektiği hatırlanmalıdır (Tezel Filik, 2011).
7.3.7.3. Düşmeler
Yaşlılardaki pek çok fizyolojik kayıp düşmeye neden olabilmektedir. Bunların başında
görsel algıda bozukluk, sabit durmada zorluk, hareketsizlik, ortostatik hipotansiyon, alt
ekstremitede kuvvetsizlik ve vertigo (baş dönmesi) gelmektedir. Bu kişisel faktörlerin yanında
yaşlılarda düşmeye neden oluşturabilecek çevresel faktörler, ilaç yan etkileri, diğer akut ve
kronik hastalıklar, depresyon göz önüne alınmalıdır.
Her beş düşmeden biri kafa travması ve kırıklarla sonuçlanmaktadır ve travmatik kafa
yaralanmalarının en sık nedeni düşmelerdir. Bu nedenle hastaların düşme öyküleri
tanımlanmalı, riskler belirlenmelidir. Yürümeye yardımcı araç kullanımı, çevresel
düzenlemeler düşmeleri azaltmak için kullanılabilir. Hasta ve ailesi düşme riski açısından
eğitilmeli ve alınacak önlemler hasta ve ailesiyle birlikte belirlenmelidir (Sema Erşil ve ark.
2016).
7.3.7.4. Görme ve İşitme Bozuklukları
Yaşlıların ağrı sorunundan sonra en fazla ifade ettikleri sorun işitme ve görme
sorunlarıdır.
Yaşlılarda lens elastikiyeti, kornea duyarlılığı, gözyaşı azalır, irisin rengi kaybolur.
Yaşlının karşısına oturarak, görme pozisyonu ve ışık reaksiyonu belirlenmelidir. Aldığı ilaçlar
kontrol edilmelidir. Çevre güvenliğinin sağlanması için yeterli ışık, renkli işaretler ve gözlük
kullanımı önemlidir. Aldığı her ilaç ve saatinin özelliğini anlatabilen renkli ve resimli kutular
kullanılmalıdır. Gözlük, yaşlılar için son derece gerekli bir araç olmakla berber, sık sık
kaybederler. Boyunlarına asabilecekleri zincir ve kordon önerilmelidir. Gözlük camlarının
temizlenmesine dikkat edilmelidir.
Yaşlanma ile simetrik (iki kulak) işitme özelliği bozulur. Yaşlı birey özellikle gürültü
ortamlarda ve kulak kiri artmasına bağlı olarak duyma güçlüğü çekebilir. Duyma kolaylığı
sağlamak için tane tane ve çok yüksek olmayan sesle konuşulmalıdır. Dudak hareketlerinden
anlayıp anlamadığı belirlenmeli ve gerekirse bu yolla iletişim sağlanmalıdır. Yaşlıyla yüz yüze
ve kısık cümlelerle konuşulmalıdır. Bağırarak konuşmak, hem duymasını zorlaştırır, hem de
onu tedirgin ederek, iletişimi engeller. İşitme cihazı kullananların gece aleti çıkarılıp sabunlu
su ile yıkanabilir .
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Uygulamalar

Demans ile ilgili detaylı bilgi toplayınız.
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Uygulama Soruları
Demansı olan bireyin çevresi nasıl düzenlenmelidir?
Demansı olan bireyle iletişim kurarken nelere dikkat edersiniz?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
21. yüzyılın en önemli sağlık sorunu olarak tanımlanan kronik hastalıklar sağlık
sistemlerinin sürdürülebilirliği açısından küresel bir sorun oluşturmaktadır. Bulaşıcı olmayan
hastalıklar Dünya genelinde en önemli sağlık sorunları olarak gösterilmektedir. Bulaşıcı
Olmayan Hastalıklar bulaşıcı bir sürecin sebep olmadığı, bulaşıcı olmayan, uzun süreli bir seyri
olan, büyük çoğunluğunun sağaltımı mümkün olmayan, kronik durumlardır. Bu hastalıkların
en önemli özelliği risk faktörlerine yönelik önlemlerle engellenebilme olasılığının yüksek
olmasıdır. Risk faktörleri olarak tütün kullanımı, sağlıksız beslenme, fiziksel inaktivite ve
alkolün zararlı kullanımı gösterilmektedir.
Beslenme sorunları, kendi başına bir sağlık sorunu olarak ortaya çıktığı gibi kronik
hastalıkların altında yatan en önemli nedenlerden biridir. Yaşlılık döneminde de diğer yaş
gruplarında olduğu gibi “yetersiz, kötü beslenme (malnütrisyon)” ve “dengesiz, fazla beslenme
(şişmanlık)” ile ilişkili durumlar yaşanmaktadır. Kötü beslenme aynı zamanda iştahsızlığa da
yol açarak kısır döngü oluşturmakta ve yeme sorunlarının gittikçe artmasına neden olmaktadır.
Evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde klinik, davranışsal ve psikolojik risk faktörleri ile
ilgili önlemlerin alınması ve informal bakım veren hasta yakınlarına beslenme eğitimi verilmesi
önem taşımaktadır. Yaşlı bireylerin yeterli sıvı, yağ, karbonhidrat, protein, lifli besin, vitamin
ve mineral alımı, fizyolojik dengenin sağlanması ve fiziksel aktivitenin sürdürülmesini
sağlayacak enerji alımı beslenmenin önemli yönünü oluşturmaktadır.
Malnütrisyon, besinlerin yetersiz alımı veya emilimi sonucu ortaya çıkan hastalık
tablosu olarak tanımlanabilmektedir. Evde bakım gerektiren yaşlı hastaların hem yaş, hem de
kronik hastalıklar sebebiyle malnütrisyona yatkınlıkları fazladır. Yaşlanmaya bağlı iştahın
azalması, açlık ve doygunluk hissinin farklı algılanması yetersiz gıda alımı ile
sonuçlanabilmektedir.
Malnütrisyon,
yaşlıların fonksiyonel
durumlarını
devam
ettirebilmelerini engelleyen, yaşam kalitesini azaltan önemli bir etkendir. Ağız ve diş sağlığı,
çiğneme ve yutma güçlüğü ve öğün sayısı ve diğer klinik, davranışsal ve psikolojik risk
faktörleri malnütrisyon durumu ile yakından ilişkilidir. Evde bakım hizmeti alan bireylerde
malnütrisyon gelişmeden risk faktörlerini fark edip önlem almak ya da erken teşhis ve yeterli
tedavi ve komplikasyonların önlenmesi ile iyileşme hızlanmakta ve yaşlıların fonksiyonel
durumlarının korunmasında ve yaşam kalitelerinin artırılmasında önemli katkı
sağlanabilmektedir
Obezite, adipoz dokuda sağlığı bozabilecek ölçüde anormal veya fazla miktarda yağ
depolanması olarak tanımlanmaktadır. Obezitenin dünya çapında yaygınlaşması yaşlılarda sık
görülen bulaşıcı olmayan hastalıklar ve geriatrik sendromler için risk faktörü olduğu
belirtilmektedir.
Fiziksel aktiviteler hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın geliştirilmesinde oldukça
önemlidir. Yaşlı bireyin birine bağımlı ya da muhtaç olmadığının kabul edilebilmesi için,
kendisinin yardımsız banyosunu, giyinip soyunmasını, yatmaya gidip-gelmesini, merdiven
inip-çıkmasını, yürümesini, yemek yemesini ve tuvalete gidip gelme işini bağımsız yapabilmesi
ve etkinliklerini özgür bir şekilde seçebilmesi gerekmektedir. Yaşla birlikte hareket yeteneği
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ile ilişkili sorunlar atmaktadır. Fiziksel hareketsizlik kronik hastalıkların ortak risk
faktörlerinden birisidir. Evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde durağan (sedanter) yaşam
stilinin değiştirilmesi ile hareket yeteneğini sürdürmek, bağımsızlığını teşvik etmek, hareket
etme konusunda motive etmek, çevresiyle ilişki içinde hareket edebilme yeteneğinin farkında
olmasını sağlamak önem taşımaktadır. Fonksiyonların ve normal yürüyüşün korunmasında, kas
kuvveti ve eklem hareketliliğini sağlamak veya korumak için yaşlı bireye özel
(kişiselleştirilmiş), sağlık durumuna uygun ve uzman danışmanlığında egzersizlerin yapılması
gerekmektedir.
Eklem hareketliliğini korumak, herhangi bir nedenle (örneğin tıbbi veya cerrahi bazı
uygulamalar sonrasında) kısıtlama gereken durumlarda izin verilen hareket sınırları içerisinde
harekete izin vermek veya hareket kısıtlaması gereken sürenin sonunda, harekete hemen
başlamak çok önemlidir. Zamanında başlatılan hareketin, normal eklem hareketliliğini sağlama
etkisinin yanı sıra, dolaşımı artırma ve hareketsizliğe bağlı kas zayıflıklarını önleme gibi iki
önemli etkisi daha vardır. Eklem hareketliliğinin kazanılmasında düzgün duruşun ve pozisyon
verme önemlidir ve yatak içerisinde veya herhangi bir cihaz içerisinde eklem doğru pozisyonda
tutulmalıdır.
Kas-iskelet sistemi hastalıkları olarak osteoporoz, kemiklerin incelmesi, zayıflaması ve
kırılması ile sonuçlanan, kemiklerin küçük düşmeler, zorlanmalarla dahi kolayca kırılmasına
ve buna bağlı sorunlarla yaşam kalitesinin düşmesine, bağımlılığa hatta ölüme yol açan önemli
bir bozukluktur. Osteoartrit, yaş ilerledikçe kas iskelet sisteminden kaynaklanan ağrının ve
engelliliğin en sık nedenidir.
Dünya genelinde yapılan araştırmalar, yaşlılarda hastalık ve engellilik halinin en sık
nedenleri olarak bulaşıcı olmayan, kronik hastalıklar olduğu vurgulanmaktadır. Bu
hastalıklardan en sık görülen dört hastalık kalp damar hastalıkları, kanser, serebrovasküler
hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları ve diyabettir. Bu dört grup hastalık BOH’lara
bağlı ölümlerin yüzde 82’sinden sorumludur. Bulaşıcı olmayan hastalıkların önemli bir bölümü
sigara kullanımı, yetersiz fiziksel aktivite, aşırı alkol kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi dört
temel risk faktörüne yönelik koruyucu önlemlerle azaltılabilir.
Üriner Inkontinans, uyku bozuklukları, düşmeler, görme-işitme bozuklukları sık
karşılaşılan ve evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde dikkate alınması gereken geriatrik
sendromlardır.
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Bölüm Soruları
1) Malnütrisyon nedir?
2) Yaşlılıkta beslenmede klinik açıdan risk faktörleri nelerdir?
3) Yaşlılıkta hareket yeteneği kaybının temel nedenleri nelerdir?
4) Parkinson hastalığı neden kaynaklanmaktadır?
5) Yaşlılık döneminde sık görülen kanser türleri nelerdir?
6)Yaşlı bireylerde beyin infarktusu nasıl ortaya çıkmaktadır?
7) KOAH’ta Hastalık Yönetiminde amaç nedir?
8) Yaşlı bireylerde uyku kalitesinin arttırılması için yapılması gerekenler nelerdir?
9) Yaşlı bireylerde duyma kolaylığı sağlamak için neler yapılmalıdır?
10) Yaşlılarda sık görülen ve bulaşıcı olmayan hastalıklar nelerdir?

Cevaplar
1) Malnütrisyon, besinlerin yetersiz alımı veya emilimi sonucu ortaya çıkan hastalık
tablosu olarak tanımlanabilir.
2) Klinik açıdan risk faktörleri: Yetersiz ve dengesiz yemek yeme, diş veya çeneye bağlı
ağız sağlığı ile ilgili sorunlar, tad ve koku alma duyusunun azalması, engellilik durumu ve
hareket kısıtlılığı, akut ve kronik hastalıklar (kanser, diyabet, inme, yaşlıların birden çok
hastalığı bir arada yaşıyor olmaları, polifarmasi, hastaneye yatma)dır.
3) Algı bozuklukları, duyusal yetersizlik, merkezi sinir sistemi hastalıkları, şeker
hastalığına bağlı duyu bozuklukları, eklem hareket kısıtlılığı, hareketle ağrının artması,
depresyon, endişe ve diğer psikolojik sorunlar, hareket sistemi hastalıkları, düşme korkusu,
görme bozuklukları, ayaklarda şekil bozuklukları ve şişliklerdir.
4) Hastalık bulguları beyinin dopamin maddesini içeren sinir hücrelerinin ölümünden
dolayı gerçekleşmektedir.
5) Meme Kanseri, Kolorektal Kanserler, Serviks Kanseri, Prostat Kanseri, Akciğer
Kanseri, Cilt Kanseri
6) Beyin damarlarının, aterom plakları (damar sertliğini oluşturan plaklar) ile bozulması
ve pıhtı sonucu tıkanmasıyla ya da beyin damarları normalken kalp veya daha önde yer alan
ana damarlardan kopan pıhtıların tıkaması (emboli) sonucunda ortaya çıkmaktadır.
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7) KOAH’ta amaç; hastaların kendi günlük işlerini yapabilmeleri için hareket ve
egzersiz kapasitesinin artırılması, hastalığın ilerlemesinin durdurulmasıdır. (Sigaranın
bıraktırılması,kullanılan tedavilerin uygun süre ve dozlarda kullanılması)
8) Özellikle alkol, kafein ve nikotinden kaçınılması, akşam aşırı sıvı alımından
kaçınılması, gündüz uykularından kaçınılması, gün içindeki aktivitelerin arttırılması, ağrı varsa
tedavisi, her gün düzenli egzersizin yapılmasının sağlanması, uyku saatlerinde ses, ışık gibi
uyaranların azaltılması, uyku hijyeni yönünden dikkate alınmalıdır.
9) Duyma kolaylığı sağlamak için tane tane ve çok yüksek olamayan sesle
konuşulmalıdır. Dudak hareketlerinden anlayıp anlamadığı belirlenmeli ve gerekirse bu yolla
iletişim sağlanmalıdır. Yaşlıyla yüz yüze ve kısık cümlelerle konuşulmalıdır. Bağırarak
konuşmak, hem duymasını zorlaştırır, hem de onu tedirgin ederek, iletişimi engeller.
10) Kalp Damar Hastalıkları, kalp yetersizliği, Hipertansiyon, KOAH, Diyabetes
Mellitus, Serebrovasküler Hastalıklar, Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, Demans, Alzheimer
hastalığı, Vasküler Demans, Parkinson Hastalığı, Depresyon, Kanserler, Geriatrik sendromlar,
Uyku bozuklukları, Düşmeler, Görme-işitme bozuklukları
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8. BÖLÜM
EVDE BAKIMDA ACİL DURUMLARIN TANIMLANMASI VE ORGANİZASYONU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. Yaşlı bireylerde sık karşılaşılan acil durumları açıklayabilecek,
8.2. İlk yardım müdahalelerini açıklayabilecek,
8.3. İlk yardım gerektiren acil durumları açıklayabilecek bilgi ve becerilere sahip
olacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşlı bireylerde gelişebilecek acil durumlar hakkında neler biliyorsunuz?
2. Acil durum müdahalelerinin organizasyonunda dikkat edilemesi gereken hususlar
nelerdir?
3. Acil durum müdahalelerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında neler
düşünüyorsunuz?
4. İlk yardım uygulamaları sırasında 112 aranırken dikkat edilmesi gerekenler sizce
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

-Evde ilk yardım
müdahalelerinin
organizasyonunu
değerlendirmek.

-Evde ilk yardım
müdahalelerinin
organizasyonunu hakkında
bilgi sahibi olur.

-Yaşlı bireylerde sık görülen
acil durumlar ve
uygulamaları konusunda
bilgi vermek.

- Yaşlı bireylerde sık
görülen acil durumlar ve
uygulamaları konusunda
bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Evde ilk yardım
müdahalelerinin
organizasyonunu hakkında
bilgi sahibi olunacak; yaşlı
bireylerde sık görülen acil
durumlar ve uygulamalarıyla
ilgili önemli noktalar
karşılaştırılarak konunun
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

İlk yardım

•

Temel yaşam desteği

•

İlk yardımın ABC’si
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Giriş
Demografik yapıda, toplumsal yapıda ve sosyal politikalarda meydana gelen
değişiklikler evde bakım hizmetlerini ön plana çıkartan nedenlerdendir. Günümüzde hasta ve
yaşlıların kendi evlerinde bakımı, maliyeti azaltması ve hizmet kalitesini arttırması nedeniyle
tercih edilmektedir. Yaşlı bireylerin acil servise başvuru oranı diğer yaş gruplarına göre daha
fazladır. Evde bakım alan yaşlı bireylerin olası acil durumlarda sağlık çalışanlarının tıbbi
müdahalesi gerçekleşinceye kadar durumunun daha da kötüye gitmesini önlemek hayat
kurtarıcı olabilmektedir. Bu bölümde evde bakımda acil durumların tanımlanması ve
organizasyonunda dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedilecektir.
8.1. Evde Bakımda Acil Durumların Tanımlanması
İnsan ömrünün uzaması ve yaşlı nüfusun artması, bakım hizmetlerine olan ihtiyacı
arttırmıştır. Uzun süreli bakım gereksinimi ve hastane yatışlarının artması, ülke ekonomisine
maddi yük oluşturmaktadır. Artan nüfus nedeniyle kişi başına düşen yatak sayısında yetersizlik
olabildiği gibi hastanede uzun süre kalmanın getirdiği sorunlar da artmaktadır. Başta hastane
enfeksiyonları olmak üzere pek çok komplikasyon gelişebilmekte, yaşlı bireyler ruhsal ve
sosyal yönden de olumsuz etkilenmektedir. Sağlık hizmetleri alanında gelişen teknoloji evde
sağlık hizmetlerinin sunulmasına olanak vermektedir. Yaşlı bireylerin kurum bakımını
karşılamakta zorlanması ayrıca kendi evinde ve sevdikleriyle birlikte bakım alabilme
olanağının olması evde bakım hizmetlerine olan talebi arttırmaktadır (Bahar & Parlar, 2007;
Gülalp & ark., 2009; Karahan ve Güven, 2002; Kekeç & ark., 2009;).
Yaşlı bireyler, genellikle birden fazla sağlık sorunu yaşadıkları için sağlık kurumlarına
başvuru oranları diğer yaş gruplarına göre daha fazladır. Acil servislere başvuran yaşlı
bireylerin başvuru yüzdeleri %11,5 ile %50 arasında değişmektedir (Yıldız & Bilgili, 2016;
Sarıtaş & ark., 2013; Vanpee & ark., 2001).
Yaşlı bireylerin acil servis başvurularının genelinin (%71-%93) ayakta tedaviyle
sonuçlandığı ve gereksiz kullanımın yaygın olduğu bildirilmektedir. Yaşlı bireylere yönelik
evde bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının bu tarz problemlere çözüm getireceği
düşünülmektedir (Kılınç & ark., 2010; Ünsal & ark., 2013). Yaşlı bireylerin acil servislere
başvuru nedenleri araştırıldığında daha çok solunum problemleri, sindirim sistemi sorunları ve
non-spesifik sorunlar olduğu saptanmıştır (Satar & ark., 2004). Yaşlı bireylerin düzenli izlem
ve tedavilerinin yapılması acil servislerin daha etkin kullanımını sağlayacaktır. Birinci basamak
sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi burada önemli bir paya sahiptir (Loğoğlu & ark., 2013;
Yıldız ve Bilgili, 2016)
Acil servislerin gereğine uygun kullanılması için öncelikle hastaların düzenli izlem ve
tedavilerinin yapılabildiği diğer sağlık hizmetlerinin özellikle de birinci basamak sağlık
hizmetlerinin güçlendirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi önem taşımaktadır
(Özşaker & ark., 2011).
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Yaşlı Bireylerde Sık Karşılaşılan Acil Problemler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hipoglisemi
Senkop, epilepsi, inme
Hipertansiyon
Hipotansiyon ve Şok
Kalp krizi
Bağırsak tıkanıklığı
Mide ülseri ve delinmesi
Hipotermi, hipertermi
Alerjik reaksiyonlar
Solunum yolu tıkanmaları
Zehirlenmeler
Düşmeler, kazalar, yanıklar

8.2. Acil Durum Uygulamaları
8.2.1. İlk Yardım
İlk yardım ile acil yardım ifadeleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Hâlbuki acil yardım,
sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsarken ilk yardım;
eğitim almış kişilerce, ilaçsız ve olay yerinde bulunan malzemelerle yapılan uygulamalardır.
Hayati tehlikenin olduğu durumlarda sağlık profesyonellerinin müdahalesine kadar durumun
daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılmaktadır (İnan & ark., 2011).
İlk yardımın öncelikli amaçları;
• Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması,
• Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması,
• Kişinin sağlık durumunun kötüleşmesinin önlenmesi,
• İyileşmenin kolaylaştırılmasıdır.

8.2.2. İlk Yardımın Temel Uygulamaları;
•
•
•

Koruma
Bildirme
Kurtarma
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Koruma
Olay yerinin değerlendirilmesini kapsayan ve tehlikelerin belirlenerek güvenli çevre için
gerekli olan işlemlerdir. Temel amaç kaza sonuçlarının daha kötüye gitmesini önlemektir.
Bildirme
Olayın mümkün olan en kısa sürede gerekli yardım kuruluşlarına bildirilmesidir. Ülkemizde ilk
yardım gerektiren her durum, 112 acil telefon numarası üzerinden yardım çağrısında
bulunulmaktadır.
Kurtarma
Olay yerinde müdahalenin mümkün olduğu kadar hızlı ama sakin olarak yapılması
gerekmektedir.
112 arandığında dikkat edilmesi gerekenler;

•

Sakin olunmalı,

•

Merkezin sorularına açık ve net yanıtlar verilmeli,

•

Kimin, hangi numaradan aradığı bildirilmeli,

•

Adres bilgileri doğru olmalı,

•

Hasta/yaralıların adı soyadı ve bilgileri verilmeli,

•

Gerekli olan tüm bilgilerin alındığına dair geri bildirim olmadan telefon kapatılmamalıdır.

Öncelikli yapılması gerekenler;
•

Hasta/yaralıların durumu değerlendirilerek, öncelikli müdahale edileceklerin
belirlenmesi,

•

Hasta/yaralının durumunun daha kötüye gitmesinin önlenmesi,

•

Hasta/yaralının kaygı ve korkularının yatıştırılması,

•

Yardımcı olacak kişilerin organize edilmesidir.

Ø Hayati
tehlikenin
değiştirilmemelidir.

olmadığı

durumlarda

kazazedenin

pozisyonu

8.2.3. Hayat Kurtarma Zinciri
Hayat kurtarma zinciri dört halkadan oluşur. Son iki halka ileri yaşam desteğine aittir ve ilk
yardımcının görevi değildir.
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1.Halka - Sağlık kuruluşuna haber verilmesi (112)
2.Halka - Olay yerinde yapılan Temel Yaşam Desteği
3.Halka - Ambulans ekiplerince yapılan müdahaleler
4.Halka - Hastane acil servislerinde yapılan müdahaleler
8.3. İlk Yardımın ABC’ si
Bilinç kontrol edilmeli, bilinç kapalı ise aşağıdakiler hızla değerlendirilmelidir.
Uluslararası standartlarda ABC ingilizce sözcüklerin baş harflerinden oluşmaktadır.
Airway

à Havayolu

Breathing

à Solunum

Circulation

à Dolaşı

8.3.1. Hava Yolu Açıklığının Değerlendirilmesi
Nefes alıp verebilmek için hava yolu açıklığının sağlanması gerekmektedir. Yabancı
cisim ya da kusmukla hava yolu tıkanabilir. Bilinç kaybı olan hastalarda geriye kaçan dil hava
yolunu tıkayabilir. Bu gibi durumlarda hava yolu açıklığını sağlamak için derhal müdahale
edilmelidir. Hasta/yaralı yere paralel ve düz bir şekilde (baş-boyun-gövde ekseni, düz ve yere
paralel) yatırılmalıdır. Öncelikle ağız içi kontrol edilmeli, yabancı cisim varsa işaret parmağını
bir çengel gibi kullanarak cisim çıkartılmalıdır.
8.3.2. Baş Çene Pozisyonu
Bir el hasta/yaralının alnında olacak şekilde, diğer elin 2 ve 3. parmağı ise çenenin
altından tutularak baş geriye doğru itilip çene yukarı kaldırılır. Böylece kişiye Baş geri - Çene
yukarı pozisyonu verilmiş olunur. Çene kemiğinin uzun kenarı yere dik gelecek şekilde çene
yukarıya doğru kaldırılır. Bu işlemler sırasında sert hareketlerden kaçınılmalıdır.
8.3.3. Solunumun Değerlendirilmesi
Solunum, “baş-çene manevrası” korunarak “Bak - Dinle – Hisset” yöntemi ile
değerlendirilir. İlk yardım müdahalesinde bulunan kişi yanağını hasta/yaralının ağzına
yaklaştırır, hastanın nefes alıp almadığını 10 saniye süre ile değerlendirir. Eğer solunum yoksa
derhal temel yaşam desteğine başlanır.
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Bak- Dinle-Hisset

•

Solunum hareketini (göğüs kafesinin nefesle inip kalkması) gözlenir.

•

Solunum sesi dinlenir.

•

İlk yardım müdahalesinde bulunan kişi yanağında hasta/yaralının soluğunu hissetmeye
çalışır.

•

Göğüs kafesinin inip kalkmasını el ile hissetmeye çalışılır.

8. 3. 4. Dolaşımın Değerlendirilmesi
Dolaşımın değerlendirilmesi için, hasta/yaralının şah damarından 3 parmakla 5 saniye
süre ile nabız almaya çalışılır. İlk değerlendirme sonucu hasta/yaralının bilinci kapalı fakat
solunum ve nabzı varsa derhal koma pozisyonuna getirilir.
8. 4. İkincil Değerlendirme
Hasta/yaralının hayati bulguları sağlandıktan sonra ilk yardımcı, ikincil muayene
aşamasına geçer. Bu aşama hasta/yaralının tüm vücudunun baştan aşağı kontrol edilmesini
kapsamaktadır.
İkincil Değerlendirme Aşamaları:
1. Görüşerek bilgi edinmek
2. Baştan aşağı kontrol etmek
1. Bilgi Edinme
Hasta/yaralı iletişim kurabilecek konumdaysa, olay hakkında ve kişisel özgeçmişleri
hakkında ayrıntılı bilgi edinilir. Örneğin ilaç alerjisinin olup olmadığını öğrenmek gibi.
2. Baştan Aşağı Kontrol
•

Algılama, anlama ve bilinç düzeyi,

•

Solunumun ritmi, derinliği ve sayısı,

•

Nabız sayısı ve ritmi,

•

Vücut ısısı,

•

Cilt rengi kontrol edilir.
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Baştan Aşağı Kontrol

Baş

Başın herhangi bir yerinde; yaralanma,
morluk, kulak, burun, ağızda kanama olup
olmadığı kontrol edilir.

Boyun

Şişlik, hassasiyet, ağrı ya da şekil bozukluğu
olup olmadığı kontrol edilir. Boyun
zedelenmesi ihtimali göz önünde
bulundurularak hareket edilmelidir.

Göğüs Kafesi

Karın

Açık yara, morluk, ağrı, duyarlılık, kanama,
göğüs kafesinde genişleme, saplanmış cisim,
şekil bozukluğu yönünden göğüs kafesi ile
birlikte sırt da kontrol edilmelidir.

Açık yara, morluk, ağrı, duyarlılık, kanama,
göğüs kafesinde genişleme, saplanmış cisim,
şekil bozukluğu yönünden göğüs kafesi ile
birlikte sırtta kontrol edilmelidir.
Bel ve kalça kemiği de yara ve /veya kırık
yönünden değerlendirilmelidir.

Kol ve Bacaklar

Ağrı, şişlik, şekil bozukluğu, kuvvet his
kaybı ve kırık olup olmadığı kontrol edilir.
Hasat/yaralıdan nabız alınıp alınamadığı da
değerlendirilmelidir.

8.5. Temel Yaşam Desteği
Kişiye temel yaşam desteği yapılır. Kalp masajı, kalpten kan pompalanmasını yapay
solunum ise akciğerlerin tekrar oksijenlenmesini sağlar. Temel yaşam desteği, ilaçsız ve araçsız
yapılan müdahalelerdir.
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8.5.1. Sonumum Durması
Çeşitli nedenlerle solunumun durması ve hayati organlara oksijen gidememesi
durumunda derhal yapay solunuma başlanmalıdır. Eğer yapay solunuma başlanmaz ya da
gecikilirse kalp durması meydana gelir.
8.5.2. Kalp Durması
Kişide kalp atımının olmaması yani kalbin durması halinde 5 dakika içinde müdahale
edilmezse dokuların oksijenlenmesinin bozulmasından dolayı beyin hasarı oluşabilir.
8.5.3. Kalp masajı
Göğüs kemiği 5 cm aşağı inecek şekilde (yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/3'ü kadar)
30 kalp basısı uygulanır. Kalp basısı işleminin hızı dakikada 100 bası olacak şekilde
ayarlanmalıdır. Uygulanan gücün tek bir noktadan verilmesi için parmaklar göğüs kafesi ile
temas ettirilmemelidir (göğüse sadece el ayası temas etmeli). Dirsekler bükülmemeli, göğüs
kemiği üzerine dik olarak baskı uygulanmalıdır. Her baskıda göğüs kafesinin 5 cm aşağıya
inmesi sağlanmalı, sıkıştırma ve gevşetme süreleri eşit olmalıdır. İşlem sırasında ellerin göğüs
üzerindeki yeri değişmemelidir. Hasta/yaralıya 30 kalp masajından sonra 2 solunum
yaptırılır.

8.5.4. Suni Solunum
Son kalp basısından hemen sonra aşağıda verilen basamaklar uygulanır:
•

Hasta/yaralının ağzı üstüne temiz, hava geçirir bir bez kapatılır.

•

Baş-çene pozisyonunu tekrar verilerek hava yolu açıklığını sağlanır.

•

Alnın üzerindeki elinin baş ve işaret parmaklarıyla, hasta/yaralının burun kanatlarını
sıkıştırarak burnunu kapatılır.

•

Normal bir soluk alınarak, hasta/yaralının ağzına her biri 1 saniye süren normal bir
nefes verilir.

•

Her bir nefesten sonra havanın geriye çıkması için zaman verilir, parmaklar burun
kanatlarından çekilip verilen havanın dışarı çıkmasını beklenir.

•

Aynı yöntemle 2. kez soluk verilir.

•

Hasta/yaralıya 30 kalp masajından son 2 solunum yaptırılır.

8.6. Hava Yolu Tıkanıklığı
Nefes alıp vermeyi engelleyecek şekilde hava yolunun tıkanmasıdır. Hava yolu
tıkanıklığına hızlı bir şekilde müdahale edilmesi hayati önem taşımaktadır.
Hava yolu tıkanıklıkları ikiye ayrılır:
a. Kısmi Tıkanma
b. Tam Tıkanma
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8.6.1. Kısmi Hava Yolu Tıkanıklığı
Hasta nefes alabilir, öksürebilir ve konuşabilir durumdadır. Kısmi hava yolu
tıkanıklıklarında hastaya dokunulmaz, öksürmeye teşvik edilir. Nefes alabilen hasta /yaralıların
sadece öksürmeye teşvik edilmeleri yeterli olacaktır. Hasta /yaralının, solunumu ve öksürüğü
zayıflarsa, kaybolursa ve morarma gelişirse derhal müdahale edilmelidir. Hava yolunu tıkayan
takma dişler ya da yabancı bir cisim çıkartılmak suretiyle nefes alması sağlanır. Yabancı cisim
görülemiyor ve hasta/yaralının durumu ağırlaşıyorsa derhal hava yolu açıklığı sağlanmalıdır.
8.6.2. Tam Hava Yolu Tıkanıklığı
Tam hava yolu tıkanıklığı görülen kişilerde; ellerini boynuna götürme, konuşma
güçlüğü, öksürememe, nefes alamama ve morarma gözlemlenir. Bu durumda HEİMLİCH
MANEVRASI yapılır.
Hastanın arka tarafına geçilerek sarılmak suretiyle gövdesi kavranır. Bir elin başparmağı
midenin üst kısmına göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Boşta kalan
el ile yumruk yapılan el kavranır. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır. Bu hareket,
yabancı cisim çıkıncaya kadar beş kez tekrarlanır. Tıkanıklık açılmadıysa hastanın sırtına
vurulur. Bu işlemler beşer kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlan

Bilinci Kapalı Kişilerde Heimlich Manevrası Uygulanışı

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yere yan pozisyonda yatırılan hatanın sırtına 5 kez vurulur.
Hava yolu açıklığı sağlanmamışsa, hasta düz bir zeminde başı yana çevrilir.
Hastanın bacakları üzerine oturulur (ata biner şekilde).
Bir elin topuğu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el üzerine konur.
Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
Solunum ve şah damarından nabız değerlendirilir.
İşleme yabancı cisim çıkıncaya kadar devam edilir.
Tıbbi yardım istenir.
Bu harekete 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar ya da yardım gelinceye kadar devam
edilir.
Hasta /yaralıya nefes verdikten sonra hava gitmiyorsa tıkanıklık olduğu düşünülür.

8.7. Kanamalarda İlk Yardım
Kanamalı hastalara yaklaşımda yaralının kanına çıplak elle temas etmemeye
çalışılmalıdır. Amaç, kan yoluyla bulaşan hastalıklardan korunmaktır. Kanamanın önemini
belirleyen faktörler; kanamanın hızı, vücutta kanın aktığı bölge, kanamanın miktarı, kişinin
fiziksel durumu ve kişinin yaşıdır. Kanamalar vücuttan aktığı bölgeye ve yaralanan damar
tipine göre sınıflandırılmaktadır.
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8.7.1. Vücutta Kanın Aktığı Bölgeye Göre Kanamalar
•

Dış
Kanamalar:
Kanın
damardan
Kanama yaradan vücut dışına doğru akar.

•

İç Kanamalar: Kanın damar dışına çıkarak vücut boşluklarında göllenmesidir.
Kanama vücut içine olduğu için gözle görülmez. İç kanama; şiddetli travma, darbe,
kırık, silahla yaralanma nedenleriyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtileri görülebilir.
Hastaya şok pozisyonu verilmelidir.

•

Doğal Deliklerden Olan Kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından
olan kanamalardır.

vücut

dışına

doğru

akmasıdır.

8.7.2. Yaralanan Damar Tipine Göre Kanamalar
•

Atardamar Kanamaları: Kanın atardamarlardan çıkarak, kalp atımları ile uyumlu,
açık renkte ve kesik kesik akmasıdır.

•

Toplardamar Kanamaları: Kanın toplardamarlardan çıkarak, koyu renkli ve sızıntı
şeklinde akmasıdır.

•

Kılcal damar Kanamaları: Kanın kılcal damarlardan çıkarak küçük kabarcıklar
şeklinde akmasıdır.

Kanamanın değerlendirilmesinde şok belirtilerinin takibi çok önemlidir. Tüm kanamalarda
şok ihtimali göz önünde bulundurulmalı ve şoka karşı mücadele edilmelidir. Atardamar
kanamalarında kan, basınç ile fışkırır tarzda akar. Bu tür kanamalarda kısa zamanda çok fazla
kan kaybedilebilir. Bu nedenle kanayan yer üzerine ya da yakın olan bir üst atardamar bölgesine
baskı uygulanmalıdır. Boyun, köprücük kemiği üzeri, koltuk altı, kolun üst bölümü, kasık,
uyluk vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktalarıdır.
Dış Kanamalarda İlk Yardımda İzlenecek Yollar
•
•
•
•
•
•

Hasta/yaralının durumu değerlendirilir.
Tıbbi yardım çağırılır.
Yara / kanama olup olmadığı değerlendirilir.
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır.
Kanama durmazsa ikinci bir bez konarak basınç arttırılır.
Gerekli olduğu durumda kanamalı yara üzerindeki bezler, bir sargı bezi (bandaj) ile uzvun
kan dolaşımını engellemeyecek şekilde sıkıca sarılarak basınç uygulanır.
• Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır .
• Kanayan bölge yukarı kaldırılır. Kanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü
örtülür.
• Şok pozisyonu verilir.
• Yaşam bulguları sık aralıklarla (2-3 dakikada bir) değerlendirilir.
• Hızla sevk edilmesi sağlanır.

191

8.7.3. Şok
Kardiyovasküler sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması
nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden akut dolaşım yetmezliğidir.
Nedenlerine göre şok çeşitleri:
Kardiyojenik şok

Kalp kökenli şok

Hipovolemik şok

Sıvı eksikliğine bağlı şok

Toksik şok

Zehirlenmelere bağlı şok

Anaflaktik şok

Alerjik nedenlere bağlı şok

Şok belirtileri;
•

Hızlı ve zayıf nabız

•

Hızlı ve yüzeysel solunum

•

Soğuk soluk ve nemli cilt

•

Huzursuzluk ve endişe hali

•

Baş dönmesi

•

Dudak ve çevresinde morarma

•

Susama hissi

•

Bilinç bulanıklığı

Şokta ilk yardımda yapılması gerekenler:
•

Hasta/yaralının güvenliğini sağlanır.

•

ABC değerlendirilir, hava yolu açıklığı sağlanır, bilinç kontrol edilir.

•

Hasta/yaralının temiz hava soluması sağlanır.

•

Kanama varsa derhal durdurulur.

•

Şok pozisyonu verilir.

•

Hasta/yaralı sıcak tutulur, hareket ettirilmez.

•

Hasta/yaralının korkuları giderilir.

•

Hasta/yaralının hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır.
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Şok Pozisyonu Verilmesi
•

Hasta/yaralı sırt üstü yere yatırılır.

•

Hasta/yaralının bacaklarının altına destek konularak 30 cm yukarı kaldırılır.

•

Üzeri örtülerek ısı kaybı önlenir.

•

Hasta/yaralı sıcak tutulur, hareket ettirilmez.

•

Yardım gelinceye kadar hasta/yaralının yanında kalınır.

•

Belli aralıklarla (2-3 dakikada bir) yaşam bulguları değerlendirilir.

8.8. Yaralanmalarda İlk Yardım
Deri ya da mukoza bütünlüğünün bozulmasına yara denir. Genellikle yaralara travmalar
neden olmaktadır. Deri dış etkenlere karşı koruyucu özelliğini yitirir ve enfeksiyonlara karşı
açık hale gelir. Yaralanmalar; cildin yanı sıra damarlar, kaslar ve sinirler üzerinde de hasara
neden olmaktadır. Yara çeşitleri; kesik, ezikli, delici, parçalı, enfekte yaralar olmak üzere
gruplandırılır.
Yaralanmalarda ilk yardımda:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yaşam bulguları değerlendirilir .
Yara oluş şekli, süresi, yabancı cisim varlığı ve kanama yönünden değelendirilir.
5 dakika boyunca akan suyla temizlenir.
Kanama varsa durdurulur.
Yaranın üstü temiz bezle kapatılır.
Gerekirse yara üzerine bandaj uygulanır.
Yara içi kurcalanmamalıdır.
Yaradaki yabancı cisimlere dokunulmamalıdır.
Tetanos konusunda uyarıda bulunulur.
Sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.
Tıbbi yardım istenir.

8.8.1. Ciddi Yaralanmalar
Ciddi yaralanmalar, daha çok kenarları birleşmeyen ve açıklığı 2-3 cm olan yaralardır.
Bu tür yaralarda kanamanın durdurulması zor olmaktadır. Çoğu zaman kas ve kemik, yara
açıklığından görülebilir. Ciddi yaralanmalara yabancı cisim saplanması, delici aletler,
hayvan/insan ısırıkları neden olmaktadır.
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Ciddi yaralanmalarda ilk yardımda;

•

Yaraya saplanan yabancı cisimler çıkarılmamalı,

•

Kanama varsa durdurulmalı,

•

Yara içi kurcalanmamalı,

•

Yara temiz nemli bir bezle örtülmeli,

•

Yara üzerine bandaj uygulanmalı,

•

Tıbbi yardım istenmeli,

•

Yaradaki yabancı cisimlere dokunulmamalı ve çıkarılmamalıdır.

8.9. Kafatası ve Omurga Yaralanmaları
Kafatası ve omurga yaralanmalarına; yüksekten düşme, baş ve gövde yaralanması, trafik
kazaları, spor ve iş kazaları, yıkıntı altında kalma neden olmaktadır.
Kafatası ve omurga yaralanmalarının belirtileri;
•

Bilinç düzeyi değişiklikleri, denge kaybı,

•

Hafıza değişiklikleri ya da hafıza kaybı,

•

Başta, boyunda ve sırtta ağrı,

•

Elde ve parmaklarda his kaybı ya da karıncalanma,

•

Vücudun herhangi bir yerinde tam ya da kısmi hareket kaybı,

•

Baş ya da bel kemiğinde şekil bozukluğu,

•

Burun ve kulaktan beyin omurilik sıvısı (BOS) ve/veya kan gelmesi,

•

Baş, boyun ve sırtta dış kanama,
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Kafatası ve Omurga Yaralanmalarında İlk Yardım

•

Bilinç kontrolü yapılır.

•

Yaşam bulguları değerlendirilir.

•

Hemen tıbbi yardım istenir.

•

Bilinci açıksa hareket etmemesi sağlanır.

•

Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir.

•

Baş-boyun-gövde ekseni bozulmamalıdır.

•

Yardım geldiğinde yaralı, sedyeye baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan alınmalıdır.

•

Yaralının taşınma ve sevk sırasında sarsıntıya maruz kalmaması gerekir.

•

Hasta / yaralı asla yalnız bırakılmamalıdır.

8.10. Yanıklarda ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım
Yanık, herhangi bir ısıya maruz kalma sonucu doku bütünlüğünün bozulmasıdır.
Yanıklar, fiziksel (Örn: ısı, elektrik, ışın, sürtünme, donma) ve kimyasal (Örn: kezzap, tuz ruhu,
klor vb.) olabilir. Derinlik, yaygınlık, oluştuğu bölge, enfeksiyon riski, yaş, solunum yoluyla
görülen zarar ve önceden var olan hastalıklar yanığın ciddiyetini belirleyen faktörlerdir. Yanık;
derinliğine, yaygınlığına ve oluştuğu bölgeye bağlı olarak organ ve sistemlerde işleyiş
bozukluğuna yol açabilir. Ağrı ve sıvı kaybına bağlı olarak şok meydana gelebilir.
Yanık oluşmasına, sıcak su veya buhar, sıcak katı maddelerle, asit/alkali gibi kimyasal
maddelerle temas, elektrik akımı etkisi ile ya da radyasyon nedeni ile de oluşabilir.

YANIKLARIN DERECELERİ
1. DERECE YANIK

• Deride kızarıklık yapar.
• Ağrılıdır.
• Yanık bölgede ödem oluşur.
• Yaklaşık 48 saatte iyileşir.
• İz bırakmaz.
Örnek: Güneş yanığı.
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2. DERECE YANIK

•
•
•

Deride içi su dolu kabarcıklar vardır.
Ağrılıdır.
Derinin kendini yenilemesi ile kendi
kendine iyileşir.
Örnek: Haşlanmalar, Alev yanıkları.

3. DERECE YANIK

•
•
•
•

Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir.
Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar
üzerinde etkisi görülür.
Sinirler zarar gördüğü için o bölgede ağrı
hissedilmez.
Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar
aşamaları vardır.

8.11. Sıcak Çarpması
Yüksek derecedeki ısı ve nem nedeniyle vücut ısısının ayarlanamaması sonucu ortaya
çıkan bozukluklar tablosudur. Vücut dengesinin bozulmasına neden olur. Güneş ışığından
koruyacak aksesuarlar (şapka, güneş gözlüğü, şemsiye vb.) kullanılmalıdır. Terletmeyen, açık
renkli ve hafif giysiler giyilmelidir. Bol miktarda sıvı tüketilmelidir. Direkt güneş ışığına maruz
kalınmamalıdır.
Sıcak çarpmaları için risk grupları;
•

Kalp hastalığı olanlar,

•

Tansiyon hastaları,

•

Diyabet hastaları,

•

Kanser hastaları,

•

Normal kilosunun çok altında ve çok üzerinde olanlar,

•

Psikolojik ya da psikiyatrik rahatsızlığı olanlar,

•

Böbrek hastaları,

•

65 yaş üzeri kişiler ve 5 yaş altı çocuklar,

•

Hamileler,

•

Sürekli ve bilinçsiz diyet uygulayanlar,

•

Yeterli miktarda su içmeyenlerdir.
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Sıcak Çarpması Belirtileri:
•

Kas krampları

•

Güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi

•

Davranış bozukluğu, sinirlilik

•

Solgun ve sıcak deri

•

Aşırı terleme (daha sonra azalır)

•

Mide krampları

•

Bulantı, kusma

•

Hızlı nabız

•

Hayal görme

•

Bilinç kaybı
Sıcak Çarpmasında İlk Yardım

•

Hasta serin ve havadar bir yere alınır.

•

Giysiler çıkartılır.

•

Sırt üstü yatırılarak, kol ve bacaklar yükseltilir.

•

Bulantısı yoksa ve bilinci açıksa su ve tuz kaybını gidermek için 1 litre su - 1 çay kaşığı
karbonat - 1 çay kaşığı tuz karışımı, soda ya da tuzlu ayran içirilir.

8.12. Zehirlenmelerde İlk Yardım
Zehirlenmeler; sindirim, solunum ve cilt yoluyla meydana gelebilirler. Sindirim yoluyla alınan
kimyasal maddeler, zehirli mantarlar, bozuk besinler, ilaç ve aşırı alkol zehirlenmeye sebep
olabilir. Solunum yoluyla zehirlenmeler; karbon monoksit, lağım çukuru veya kayalarda
biriken karbondioksit, klor, yapıştırıcılar, boyalar, ev temizleyicileri vb. maddeler ile oluşur.
Deri yoluyla ise, böcek sokmaları, hayvan ısırıkları, ilaç enjeksiyonları, saç boyaları, zirai
ilaçlar gibi zehirli maddelerin deriden emilmesi ile oluşmaktadır.
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Zehirlenmelerde İlk Yardım

•

Zehirlenmeye neden olan maddeyi vücuttan uzaklaştırılır .

•

Hayati fonksiyonların devamlılığı sağlanmaya çalışılır.

•

Sağlık kuruluşuna bildirilir.

•

Zehir Danışma Hattı: 114 (UZEM: Ulusal Zehir Danışma Hattı) .

•

Bilinç kontrolü yapılır, yaşam bulguları değerlendirilir .

•

Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele temas etmişse el
sabunlu su ile yıkanır.

•

Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir.

•

Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla
kusturulmaz.

•

Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir, üstü örtülür.

•

Tıbbi yardım istenir.

8.13. Kırıklarda, Burkulma ve Çıkıklarda İlk Yardım
8.13.1. Kırıklarda İlk Yardım
Kırıklar; darbe sonucu ya da kendiliğinden oluşabilir. Yaşlanma ile birlikte
kendiliğinden kırık oluşma riski artar. Kırık, kemik bütünlüğünün iç ya da dış etkilerle
bozulmasıdır. Kırık kemik uçları cilt dışına çıkabilir. Kırıklar, beraberinde kanama ve
enfeksiyon tehlikesi taşır.
Kırık belirtileri;
•

Hareket ile artan ağrı,

•

Şekil bozuklukları,

•

Hareket kaybı,

•

Ödem, kanama ve kanama nedeniyle morarma,

•

Kırık yakınındaki damar, sinir, kaslarda yaralanma ve sıkışma,

•

Kanamaya ve ağrıya bağlı şok.
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Kırıklarda İlk Yardım

•

Hasta/yaralı hareket ettirilmemelidir.

•

Öncelikle hayatı tehdit eden yaralanmalara müdahale edilmelidir.

•

Kırık şüphesi olan bölgenin ani hareketlerinden kaçınılmalıdır.

•

Sadece, ağrılı bölgelerin tespiti için, yine hasta hareket ettirilmeden elle muayene yapılabilir.

•

Kol etkilenmişse, ödem oluşacağından yüzük, saat vb. eşyalar çıkarılmalıdır.

•

Tespit malzemesi olarak sopa, tahta, karton vb. sert malzemeler kullanılmalıdır.

•

Tespit işlemi, uygun yapıda ve uzunlukta malzeme ile kırığın altındaki ve üstündeki
eklemlerin hareketsizliği sağlanacak şekilde yapılmalıdır.

•

Açık kırık varsa tespitten önce yara üzeri kapatılmalıdır.

•

Tespit ve sargı yapılırken parmak uçları görünecek şekilde açıkta bırakılmalıdır.

•

Sık aralıklarla kırık bölgede nabız, deri rengi ve deri ısısı kontrol edilmelidir.

•

Hasta sıcak tutulmalıdır.

8.13.2. Burkulmalarda İlk Yardım
Burkulan bölgede, ağrı, şişlik, kızarma ve işlev kaybı gözlenebilir.
Burkulmalarda İlk Yardım

•

Sıkıştırıcı bir bandajla (elastik bandajla) burkulan eklem tespit edilir.

•

Burkulan bölge yukarı kaldırılır (şişliği önlemek – azaltmak için).

•

Burkulan bölge hareket ettirilmez.

•

Buz uygulaması yapılır.

•

Tıbbi yardım sağlanır.

8.13.3. Çıkıklarda İlk Yardım
Çıkıklar, kendiliğinden normal konumuna dönemeyen eklem yüzeylerinin kalıcı olarak
ayrılması sonucu gelişir.
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Çıkık Belirtileri:
•

Yoğun ağrı

•

Şişlik

•

Kızarıklık

•

İşlev kaybı

•

Eklemde belirgin şekil bozukluğu

•

Eklemdeki hareketin kaybı (kilitlenme)
Çıkılarda İlk Yardım

•

Eklem aynen bulunduğu şekilde tespit edilir.

•

Çıkık yerine oturtulmaya çalışılmaz.

•

Hasta/yaralıya ağızdan hiçbir şey verilmez.

•

Bölgede nabız, deri rengi ve deri ısısı kontrol edilir.

8.14. Bilinç Bozukluklarında İlk Yardım
Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile uyku halinden başlayarak (bilinç
bozukluğu) hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden (bilinç kaybı), bilincin kısmen ya
da tamamen kaybolması halidir. Kişinin bilinci yerinde ise tüm uyarılara cevap verebilir.
1. Derece Bilinç Kaybı = Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap verir.
2. Derece Bilinç Kaybı = Ağrılı uyaranlara cevap verir.
3. Derece Bilinç Kaybı = Tüm uyaranlara karşı tepkisizdir, cevap vermez.

8.14.1. Senkop (Bayılma)
Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması
sonucu oluşur.
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Senkop Nedenleri

Senkop Belirtileri

•

Korku, aşırı heyecan

•

Baş dönmesi

•

Sıcak

•

Baygınlık

•

Yorgunluk

•

Yüzde solgunluk

•

Kapalı ortam

•

Üşüme, terleme

•

Kirli hava

•

Hızlı ve zayıf nabız

•

Aniden ayağa kalkma

•

Bacaklarda uyuşma

•

Kan şekerinin düşmesi

•

Bilinçte bulanıklık

•

Şiddetli enfeksiyonlar.

•

Yere düşme

8.14.2.

Koma

Dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin, yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin azaldığı
ya da yok olduğu uzun süreli bilinç kaybıdır. Kişi başının döneceğini hissederse sırt üstü
yatırılır, ayaklar 30 cm kaldırılır. Sıkan giysiler gevşetilir. Kendini iyi hissedinceye kadar
dinlenmesi sağlanır.

Koma Nedenleri

•

Düşme veya şiddetli darbe

•

Özellikle kafa travmaları

•

Zehirlenmeler

•

Aşırı alkol

•

Uyuşturucu kullanımı

•

Şeker hastalığı

•

Karaciğer hastalıkları

•

Havale vb. ateşli hastalıklar

Koma Belirtileri

•

Yutkunma,
öksürük
tepkilerin kaybolması

•

Sesli ve ağrılı uyaranlara tepki
olmaması

•

İdrar ve gaita kaçırma

gibi

8.15. Hipoglisemi (Kan şekeri düşüklüğü)
Hipoglisemi, kan şekeri (glukoz) düzeyinin düşmesine denir. Uzun süre aç kalma,
yoğun egzersizler ve insülin alımı (şeker hastalığı tedavisine bağlı) gibi nedenlerden gelişebilir.
Korku, terleme, titreme, hızlı nabız, aniden acıkma, yorgunluk ve bulantı görülür.
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Hipoglisemi Belirtileri
•

Baş ağrısı

•

Görme bozukluğu

•

Uyuşukluk

•

Zayıflık

•

Konuşma güçlüğü

•

Kafa karışıklığı

•

Sarsıntı ve şuur kaybı

•

Uyuşturucu kullanımı

•

Şeker hastalığı

•

Karaciğer hastalıkları

•

Havale vb. ateşli hastalıklar

Hipoglisemide İlk yardım

•

Hastanın
yaşam
değerlendirilir.

•

Hastanın bilinci yerinde ve
kusmuyorsa ağızdan şeker, şekerli
içecekler verilir.

•

15-20
dakikada
belirtiler
geçmiyorsa sağlık kuruluşuna
gitmesi için yardım çağırılır.

•

Hastanın bilinci yerinde değilse
koma pozisyonu verilerek tıbbi
yardım çağırılır (112).

bulguları

8.16. Göğüste Kuvvetli Ağrı
Göğüste kuvvetli ağrının en sık görülme nedenleri:
•

Kalp Spazmı (Angina Pektoris )

•

Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü)

Her ikisi de kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması sonucu oluşan tablodur.
8.16.1. Anjina Pektoris (Kalp Spazmı)
Kalp spazmında; nefes darlığı ve sıkıntı halinin eşlik ettiği genellikle göğüs ortasından
başlayarak kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ağrı gelişir. Fiziksel zorlanma, fazla
yemek yeme üzüntü ve heyecan kalp spazmının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Yaklaşık 5-10 dk kadar sürer ve istirahat ile durur. İstirahat halinde iken görülmesi ciddi bir
durumu gösterir. Nefes alıp vermekle ağrının şekli ve şiddeti değişmez.
8.16.2. Kalp Krizi (Miyokard Enfarktüsü)
Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hisseder. Terleme, mide bulantısı, kusma,
hazımsızlık gibi bulgular bu sıkıntı haline eşlik edebilir. Ağrı, göğüs ya da mide boşluğunun
herhangi bir yerinde sıklıkla kravat bölgesinde görülür; oradan omuzlara, boyuna, çeneye ve
sol kola yayılır. Süre ve yoğunluk olarak kalp spazmı (angina pektoris) ağrısına benzemekle
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birlikte daha şiddetli ve uzun sürelidir. Daha çok hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısı
şeklinde belirti verir ve bu nedenle bu tür rahatsızlıklarla karıştırılır. Nefes alıp vermekle ağrının
şekli ve şiddeti değişmez.

Göğüs Ağrısında İlk Yardım

•

Hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir.

•

Hasta hemen istirahate alınır.

•

Yarı oturur pozisyon verilir.

•

Sakinleştirilir.

•

Kullandığı ilaçları varsa almasına yardım edilir.

•

Yardım istenerek (112) sağlık kuruluşuna gitmesi sağlanır.

•

Yol boyunca yaşam bulguları izlenir.

Bu bölüm T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İlk yardım ve
Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Temel ilk yardım uygulamaları eğitim kitabından
yararlanılarak yazılmıştır. (İnan, H. F., Kurt, Z., & Kubilay, İ., 2011).
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Uygulamalar

Yaşlı bireylerde sık karşılaşılan ve ilk yardım müdahalesi gerektiren problemleri sıralayınız.
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Uygulama Soruları

1. İlk yardım organizasyonunda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi
veriniz.
2. Yanık derecelerini açıklayınız.
3. Kırık, çıkık ve burkulmalarda gerekli ilk yardım müdehaleleri nelerdir,
açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlı bireyler, genellikle birden fazla sağlık sorunu yaşadıkları için sağlık kurumlarına
başvuru oranları diğer yaş gruplarına göre daha fazladır. Acil servislere başvuran yaşlı
bireylerin başvuru yüzdeleri %11,5 ile %50 arasında değişmektedir. Yaşlı bireylerin acil servis
başvurularının genelinin (%71-%93) ayakta tedaviyle sonuçlandığı ve gereksiz kullanımın
yaygın olduğu bildirilmektedir. Yaşlı bireylere yönelik evde bakım hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasının bu tarz problemlere çözüm getireceği düşünülmektedir. Yaşlı bireylerin
acil servislere başvuru nedenleri araştırıldığında daha çok solunum problemleri, sindirim
sistemi sorunları ve non-spesifik sorunlar olduğu saptanmıştır. Yaşlı bireylerin düzenli izlem
ve tedavilerinin yapılması acil servislerin daha etkin kullanımını sağlayacaktır.
Acil servislerin gereğince uygun kullanılması için öncelikle hastaların düzenli izlem ve
tedavilerinin yapılabildiği diğer sağlık hizmetlerinin özellikle de birinci basamak sağlık
hizmetlerinin güçlendirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılabilir hale getirilmesi önem taşımaktadır.
Yaşlı bireylerde sık karşılaşılan acil problemler; hipoglisemi, senkop, epilepsi, inme,
hipertansiyon, hipotansiyon ve şok, kalp krizi, sindirim ve solunun sistemi hastalıkları,
düşmeler, kazalar, yanıklar ve zehirlenmelerdir.

İlk yardım ile acil yardım ifadeleri birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Hâlbuki acil
yardım, sağlık çalışanları tarafından gerekli donanımla yapılan tıbbi müdahaleleri kapsarken ilk
yardım; eğitim almış kişilerce, ilaçsız ve olay yerinde bulunan malzemelerle yapılan
uygulamalardır. Hayati tehlikenin olduğu durumlarda sağlık profesyonellerinin müdahalesine
kadar durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılmaktadır.
İlk yardımda temel uygulamalar koruma, bildirme ve kurtarma kapsamındadır. Olay
yerinde müdahalenin mümkün olduğu kadar hızlı ama sakin olarak yapılması gerekmektedir.
Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi ve bu konuda gerekli müdahalenin yapılması hayati
önem taşımaktadır. Daha sonra dolaşımın kontrolü ve ikincil değerlendirme olan kişinin baştan
aşağı kontrolü gelmektedir. Hava yolu açıklığının sürdürülmesi sağlandıktan sonra kalbi ve
/veya solunumu durmuş kişiye temel yaşam desteği yapılır. Kalp masajı, kalpten kan
pompalanmasını yapay solunum ise akciğerlerin tekrar oksijenlenmesini sağlar. Temel yaşam
desteği, ilaçsız ve araçsız yapılan müdahalelerdir.
Hava yolu tıkanıklıklarında, kanamalarda, şok durumunda, yaralanmalarda, bilinç
kaybına neden olan durumlarda, yanıklarda ve güneş çarpmasında, zehirlenmelerde, kırık, çıkık
ve burkulmalarda, hipoglisemi, senkop ve şiddetli göğüs ağrılarında ilk yardım müdahalelerinin
organizasyonu evde bakım alan yaşlı bireylerin ve yakınlarının bilgi sahibi olması gereken
önemli konular arasındadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde sık karşılaşılan acil problemlerden biri değildir?
a) Hipoglisemi
b) Senkop
c) KOAH
d) Hipotansiyon ve Şok
e) Kalp krizi
2. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın önceliklerinden biri değildir?
a) Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
b) Rutin kontrol ve taramaların yapılması
c) Kişinin sağlık durumunun kötüleşmesinin önlenmesi
d) İyileşmenin kolaylaştırılması
e) Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması
3. Aşağıdakilerden hangisi bilinci kapalı kişilerde heimlich manevrasında yapılması
gerekenlerden biri değildir?
a) Hasta düz bir zeminde yüz üstü yatırılır
b) Hastanın bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur
c) Bir elin topuğu göbek ile göğüs kemiği arasına yerleştirilir, diğer el üzerine konur
d) Göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır
e) Şah damarından nabız ve solunum değerlendirilir
4. Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli göğüs ağrısında yapılan ilk yardım müdahalelerinden biri
değildir?
a) Hastanın yaşamsal bulguları kontrol edilir
b) Hasta istirahata alınır
c) Yarı oturur pozisyon verilir
d) Hastaya şeker, meyve suyu, tatlı gibi besinler yedirilir
e) Kullandığı ilaçları varsa almasına yardım edilir
5. Aşağıdakilerden hangisi hipoglisemi belirtilerinden biri değildir?
a) Baş ağrısı
b) Görme bozukluğu
c) Uyuşukluk
d) Mide ağrısı
e) Konuşma güçlüğü
6. Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden biri değildir?
a) Düşme veya şiddetli darbe
b) Sigara kullanımı
c) Zehirlenmeler
d) Aşırı alkol
e) Uyuşturucu kullanımı
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7. Aşağıdakilerden hangisi kırıklarda ilk yardım müdahalelerinden biri değildir?
a) Hastaya şok pozisyonu verilmelidir
b) Kırık şüphesi olan bölgenin ani hareketlerinden kaçınılmalıdır
c) Sadece, ağrılı bölgelerin tespiti için, hasta hareket ettirilmeden elle muayene
yapılmalıdır
d) Kol etkilenmişse, ödem oluşacağından yüzük, saat vb. eşyalar çıkarılmalıdır
e) Tespit malzemesi olarak sopa, tahta, karton vb. sert malzemeler kullanılmalıdır
8. Aşağıdakilerden hangisi sıcak çarpmasıyla ilgili belirtilerden biri değildir?
a) Güçsüzlük, yorgunluk, baş dönmesi
b) Davranış bozukluğu, sinirlilik
c) Solgun ve sıcak deri
d) Aşırı terleme
e) Göğüs ağrısı
9. Aşağıdakilerden hangisi 3.derece yanık özelliklerinden biri değildir?
a) Derinin tüm tabakaları etkilenmiştir.
b) Özellikle de kaslar, sinirler ve damarlar üzerinde etkisi görülür.
c) Sinirler zarar gördüğü için o bölgede ağrı hissedilmez.
d) Beyaz ve kara yaradan siyah renge kadar aşamaları vardır.
e) Yaklaşık 48 saatte iyileşir
10. Aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında ilk yardım müdahalelerinden
biri değildir?
a) Bilinç kontrolü yapılır
b) Yaşam bulguları değerlendirilir
c) Tıbbi yardım istenir
d) Bilinci açıksa hareket etmesi sağlanır
e) Herhangi bir tehlike söz konusu ise düz pozisyonda sürüklenir
f)
Cevaplar
1) C

2) B

3) A

4) D

5) D

6) B 7) A

8) E

9) E

10) D
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9. BÖLÜM
EVDE ENFEKSİYON KONTROLÜ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Enfeksiyon hastalıkları ile ilgili genel bilgiler
9.2. Yaşlılarda enfeksiyon hastalıklarının özellikleri
9.3. Yaşlılarda önemli enfeksiyon hastalıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Enfeksiyon zincirinin özelliği nedir?

2.

Gençler ve yaşlı bireylerde enfeksiyon hastalıkları ile ilgili farklılıklar nedir?

3.

Enfeksiyonlardan korunmak için neler yapılmalıdır?

213

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Evde Enfeksiyon Kontrolü

1.
Enfeksiyon
zincirini
oluşturan aşamaları sıralar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

2.
Yaşlı
bireylerde
enfeksiyon hastalıklarından
korunma
yöntemlerini
açıklar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

3.
Yaşlı
bireylerde
enfeksiyon hastalıklarındaki
farklı özelliklerini sıralar.

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

4.
Yaşlılarda
önemli
enfeksiyon
hastalıklarını
açıklar

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Yaşlı, Enfeksiyon, Hijyen, Duyarlılık, Korunma İlkeleri
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Giriş
Dünya genelinde yaşlı nüfüsun artması, yaşlı bireylerin biyolojik, psikolojik, sosyal
gereksinimlerini karşılamada evde yaşlı bakım hizmetlerinin geliştirilmesinin önemini
gündeme taşımıştır. “Evde yaşlı bakım hizmetleri”, yaşlı bireylerin alışık oldukları ortamda
yapabildikleri yaşam aktivitelerini bağımsız ve huzurlu bir şekilde sürdürürlerken, yapmakta
zorlandıkları aktiviteler için yine aynı ortamda destek alabildikleri, bireysel, ailevi ve toplumsal
avantajları olan bir modeldir. Sağlık açısından bakıldığında, hastane ortamında risk olarak
görülen hastane enfeksiyonlarından korunma avantajı sağlamaktadır. Ancak “enfeksiyon
kontrolü” ev ortamındaki bakım sürecinde de üzerinde durulması gereken önemli bir konudur.
Bu önem, hem bağışıklık sistemindeki değişiklikler nedeniyle yaşlı bireyin enfeksiyona yatkın
duruma gelmesi, hem yaşlı bireyin enfekte olduğunda hastalık kaynağı olması ile çevresindeki
kişilere bulaşma riski, hem de çıkan atıklardan dolayı çevrenin korunması gerekliliğinden
kaynaklanmaktadır. Enfeksiyonlar yaşlı bireyin güvenliği ve bakım verenler için önemli bir
tehdittir.
Evde Bakım Hizmetleri sunumunda üzerinde durulması gereken enfeksiyon kontrolü ile
ilgili olarak bu bölümde, Yaşlı Bireylerde Enfeksiyon İle İlgili Genel Bilgiler ve Evde Bakım
Hizmeti Alan Yaşlı Bireylerde Görülen Enfeksiyon Hastalıkları konularına yer verilmiştir.
9.1. Yaşlı Bireylerde Enfeksiyon İle İlgili Genel Bilgiler
9.1.1. Enfeksiyon zinciri
Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların (virüs, bakteri, parazit) herhangi bir giriş
kapısı bularak vücuda girmesi, yerleşmesi ve çoğalmasına enfeksiyon, vücudun enfeksiyona
verdiği tepkiden kaynaklanan ve bir takım belirti ve bulgularla tanımlanan, insandan insana
bulaşan hastalık grubuna da enfeksiyon hastalıkları denir.
Enfeksiyon etkeninin insanda enfeksiyon hastalığına neden olabilmesi için bir dizi
olayın gerçekleşmesi gerekir. Bu olaylar, altı halkadan oluşan enfeksiyon zincirini
oluşturmaktadır. Bunlar:
1. Enfeksiyon etkeni (ajan): enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmalar,
2. Enfeksiyon kaynağı: mikroorganizmaları konakçıya ileten gıda, nesne, hayvan veya insan,
3. Kaynaktan çıkış yolu: enfeksiyon etkeni mikroorganizmaların enfeksiyon kaynağından
ayrıldıkları yer,
4. Yeni konakçıya bulaşma yolu: enfeksiyon etkenlerinin başka canlılara geçmede takip ettiği
yollar,
5. Yeni konakçıya giriş kapısı: enfeksiyon etkeninin diğer canlıya (konakçıya) geçtiği yer,
6. Enfeksiyona duyarlı organizma: enfeksiyon etkeninin enfeksiyon oluşturması için duyarlı
hale gelmiş bireydir (Esen, 2013).
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Enfeksiyon zincirindeki halkalardan biri eksik olursa enfeksiyon meydana gelmez. Bu
açıdan, enfeksiyon zincirinin alınan önlemlerle kırılması enfeksiyonların önlenmesinde önem
taşımaktadır. Örneğin ellere bulaşan mikroorganizmalar el yıkama ilkelerine uyulması ile
uzaklaştırılabilirler. Bağışıklama ile enfeksiyona duyarlı bireyin bağışıklık sistemi
güçlendirilerek bazı enfeksiyon etkenlerinin enfeksiyon oluşturması önlenebilmektedir. Gerekli
durumlarda maske, eldiven, önlük kullanılması etkenin kaynaktan çıkış yolunu ve yeni
konakçıya giriş kapısını önlemede etkilidir. Bazı enfeksiyonlarda enfeksiyon etkenin kaynaktan
yeni konakçıya ulaşmasını engellemek için enfeksiyon kontrol altına alınıncaya kadar izolasyon
(tecrit, ayırma) yöntemi uygulanmaktadır. İzolasyon aynı zamanda enfeksiyona duyarlı bireyi
korumak için (koruyucu izolasyon) kullanılabilmektedir (Esen, 2013; Yıldırım Kaptanoğlu,
2011).
Enfeksiyon zinciri tamamlanırsa enfeksiyon oluşmaktadır. Bazı kişiler başkasından
almış oldukları enfeksiyon etkenini hiçbir hastalık belirtisi görülmeden vücutlarında
taşıyabilirler. Hastalık belirtisi görülmediği halde yada hastalığı geçirip iyileştikten sonra,
vücutlarında enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaları taşıyan ve başka insanlara bulaştıran
insanlara portör denir. Portörler enfeksiyon kaynağı olarak hastalıkların bulaştırılmasında
oldukça tehlikelidirler. Portörün konuşması, aksırması veya öksürmesi esnasında, vücudunda
taşıdığı enfeksiyon etkeni ağzından çıkar ve havaya karışır. Aynı ortamda bulunan kişiler de
burun, ağız ve gözleri yolu ile bu etkenleri vücutlarına alırlar. Ancak vücuda alınan bu
etkenlerle enfeksiyon hastalığının oluşması için enfeksiyon zincirinin tamamlanması
gerekmektedir. Bireyin bağışıklık sistemi dirençli ise mikroorganizmalar vücuda girse bile
hastalık oluşturamaz. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan yaşlı bireyler bu açıdan enfeksiyon
hastalığına duyarlı risk grubunu oluşturmaktadır. Enfeksiyon etkenleri doğrudan temas ile
bulaşabildiği gibi, bir aracı (araç-gereçler gibi cansız cisimler, vektörler, su, besin) vasıtasıyla
da bulaşabilirler. Bu açıdan sınıflandırıldığında, bulaşma “doğrudan bulaşma” ve “dolaylı
bulaşma” olarak ikiye ayrılabilmektedir. Enfeksiyona duyarlı olan yaşlı bireylerin, portörler
tarafından direkt temas ile “doğrudan” veya temizlik kurallarına uymadan kullanılan araç
gereçler ve vektörler ile “dolaylı” olarak enfeksiyona maruz kalabilecekleri dikkate alınmalıdır.
Yaşlı bireyde enfeksiyon hastalığı bulunması durumunda ise çevresindeki duyarlı kişiler (küçük
çocuklar, hamile kadınlar, bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler) risk altındadır.
Mikroorganizmalar ya da toksinleri vücuda girdikleri yerden (deri, solunum sistemi,
sindirim sistemi, üreme sistemi) yayılırlar. Yara nedeniyle bütünlüğü bozulmuş olan deri,
enfeksiyon etkeni mikroorganizmanın vücuda girmesi için açık bir kapıdır. Bir giriş kapısı
bulup vücut içine giren mikroorganizmalar girdikleri yerde odak oluşturup sınırlı, dar bir alanda
enfeksiyon oluşturabilmektedirler. Bu duruma lokal enfeksiyon denir. Mantar enfeksiyonları,
erizipel lokal enfeksiyona örnektir. Bazı mikroorganizmalar lokal değişiklik yapmadan, uzak
dokularda yerleşip çoğalabilirler. Yerleştikleri bu organda veya diğer organlarda enfeksiyon
oluşturabilirler. Buna da “fokal” enfeksiyon denir. Peritonit, endokardit, osteomiyelit bu tür
fokal enfeksiyonlardır. İlk enfeksiyon odağındaki etkenin konağın vücudunun tamamına
yayılmasına da “sistemik” enfeksiyon denir.
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9.1.2. Yaşlı Bireylerde Enfeksiyona Duyarlılık
Toplumsal yaşlanma olgusu ile birlikte yaşlı ve dolayısıyla enfeksiyon hastalıklarına
duyarlı nüfusun artması, yaşlı bireylerin mikroorganizma ve yabancı cisimlere bağışıklık
yanıtının gençlerde olduğu gibi etkin bir şekilde olmaması, yaşlı bireylerde ilaç tedavisinin genç
nüfusa göre daha ciddi sonuçlarının olması nedeniyle yaşlılarda enfeksiyon hastalıklarının takip
edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır.
Yaşlı (65 yaş ve üzeri) bireylerde enfeksiyonlara daha sık rastlanma nedenleri:
•
•
•
•
•
•
•

Bağışıklık sisteminde meydana gelen değişiklikler
Fizyolojik fonksiyonlarda azalma (mide asiditesi, barsak peristaltik hareketleri, siliyer
fonksiyonlar, lokal sekresyonlar vb.)
Kronik hastalıklar (KOAH, astım, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, demans, diyabet,
kanser vd.)
Beslenme bozukluğu
Bağışıklığı baskılayıcı ilaçların kullanımı
Fiziksel fonksiyon kaybı, yatağa bağımlılık
Toplu yaşam alanlarında (bakım evi vd.) bulunmalarıdır.

Yaşlılık döneminde bağışıklık sisteminin fonksiyonundaki azalmaya bağlı olarak
enfeksiyonlara karşı hassasiyet artmaktadır. Yaşlılarda bağışıklık sistemi hücrelerinin yabancı
cisimlere (bakteri, virüs ve diğer) karşı oluşturduğu immün cevabın azalmasına bağlı olarak
enfeksiyon hastalıklarının daha çok görüldüğü ve daha ciddi seyrettiği, yara iyileşmesinin
geciktiği bildirilmektedir. Derinin incelmesi, öksürük refleksinin azalması, prostat hipertrofisi
ve diğer anatomik ve fizyolojik değişikler yaşlıları enfeksiyon hastalıklarına karşı savunmasız
duruma getirmektedir. Yaşlı nüfusta kronik hastalıkların, bağışıklık sistemi işlevlerini
baskılayan ilaçlar ve yetersiz beslenme gibi bazı sorunların da enfeksiyonlara eşlik etmesi
hastalıkların kontrol altına alınmasını güçleştirmektedir. Yaşlılık dönemine kadarki zaman
diliminde hastalıklar, tıbbi tedavi ile daha kolay atlatılırken, yaşlılık döneminde enfeksiyon
geçirilmesi tedavi sürecini uzatabilmektedir. Kronik hastalığı olan yaşlı bireylerde araya giren
enfeksiyonlar, altta yatan hastalıkların alevlenmesine neden olabilmektedir. Örneğin diyabeti
olan yaşlı bireyin ayak bakımının yapılmaması ile ayaklarında, sıklıkla da tırnak diplerinde
enfeksiyon gelişebilmektedir. Kan şekeri yüksekliği nedeniyle ayak damarlarındaki hasara
bağlı olarak enfeksiyon bölgesinin yeterince kanlanamaması ve yetersiz tedavi ayağın ampute
edilmesi (kesilmesi) ile sonuçlanabilmektedir. Enfeksiyonun gelişmesi ise diyabetin tedavisini
etkilemekte ve kan şekerinin kontrol altına alınmasını güçleştirmektedir (Yıldırım Kaptanoğlu,
2011).
Yaşlı bireylerde herhangi bir kronik hastalığın mevcudiyeti durumunda hem
enfeksiyona yakalanma eğilimi artmakta hem de enfeksiyon daha ağır seyredebilmektedir.
Yaşlılarda sık görülen ateroskleroz, kanser, demans, diabetes mellitus gibi altta yatan
hastalıkların bulunması, kullanılan bazı ilaçlar ve yetersiz beslenme gibi sorunlar
enfeksiyonlara eğilimi artırmaktadır. Bazı yaşlı bireylerde ise fazla sayıda kronik hastalığın
bulunması, fonksiyonel kısıtlılıkları nedeniyle kendilerine bakamama, beslenme bozuklukları,
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temizlik kurallarına uymama, durumun daha ciddi bir hal alması ile sonuçlanmaktadır. Yaşlı
bireylerin hastaneye yatırılmasına neden olan hastalıklar içinde, araya giren ve altta yatan
kronik hastalığın kötüleşmesine yol açan enfeksiyonların ilk sıralarda yer aldığı
vurgulanmaktadır. Aksu ve Fadıloğlu (2013), evde bakımın süreklik gerektirdiği kronik
solunum sistemi hastalığı olan bireylerde sık tekrar eden solunum sistemi enfeksiyonlarının
hastalık tablosunu ağırlaştıran en önemli komplikasyonlar olduğunu belirtmektedirler. Tüzün
ve ark. (2018), enfeksiyon hastalığı ile hastaneye yatışı yapılan yaşlı bireylerin sadece yüzde
altısında yatış öncesi altta yatan tanımlı herhangi bir kronik hastalık olmadığını, geri kalan
bireylerde kronik akciğer hastalığı, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği ve diyabet
olduğunu saptamışlardır.
Bu nedenle evde bakım uygulamalarında rol alan sağlık profesyonellerinin ve aile
bireylerinin evde bakım sürecinde yaşlılarda görülen enfeksiyonlar, risk oluşturan etkenler ve
enfeksiyon kontrolü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
9.1.3. Enfeksiyonlardan koruma
Hastane ve huzurevi gibi kuruluşlardaki duruma benzer şekilde, evde enfeksiyon
yönetiminin birinci önceliği standart önlemlerin uygulanmasıdır. Bu uygulamalar arasında “el
hijyeni” ve “kişisel koruyucu ekipman kullanımı” merkezi rol oynamaktadır. Yapılan
çalışmalarda evde yaşlı bakımında sorumluluk alan kişilerin enfeksiyonun önlenmesi
konusunda bilgi ve beceri kazandırılması ve desteklenmesi gereği vurgulanmaktadır. Akdemir
ve ark.(2011), hastanelerde sistemli olarak evde bakım hizmetlerinin yürütülmesini sağlayacak
birimlerin oluşturulmasının, ailelerin eğitim kapsamına alınmasının ve evde sağlık
hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasının önemine değinmişlerdir.
9.1.3.1. El Hijyeni ve Kişisel Hijyen İlkeleri
Hijyen sağlığa yararlı olan, sağlığa uygunluk anlamı taşıyan bir kavramdır. Bir sağlık
bilimi olup, temel ilgi alanı sağlığın korunması ve sürdürülmesidir. Bireysel hijyen, bireyin
sağlığını sürdürmek için yaptığı “öz-bakım” uygulamalarını içerir. Bireysel hijyen
uygulamaları, bireyin rahatını, güvenliğini ve esenliğini sağlar. Bireysel hijyende deri ve
mukoza, ayak ve tırnaklar, ağız ve dişler, saçlar, gözler, kulak-burun ve cinsel hijyen önem
taşımaktadır (Şenuzun ve ark, 2010).
Eller günlük yaşamda en çok kirlenen bölgelerdir. Kirli yüzeylerle temas edilmesi ve
tırnak altlarında biriken kirler nedeniyle, eller birer mikroorganizma kaynağı hâline
gelmektedirler. El hijyeni, enfeksiyonlardan korunmada çeşitli koruyucu önlemler arasında
standart önlemlerden biri kabul edilir. El hijyeni el temizliği eylemi için kullanılan genel
tanımdır. Ellerin sabun ve suyla yıkanmasını ya da antiseptik ile yıkama ve ovma gibi
uygulamalarını kapsamaktadır. Antiseptikler, canlı dokularda bulunan hastalık yapıcı
mikroorganizmaların üremesini durduran ya da yok eden kimyasal maddelerdir. El hijyeninin
hem yaşlı bireyleri hem de bakım verenleri korumak için etkin bir şekilde uygulanması
gerekmektedir.
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Kişisel öz bakım uygulamalarında sosyal el yıkama işlemi yeterlidir. Sosyal el yıkama
kirlerin ellerden uzaklaştırılması amacıyla antimikrobiyal (mikroorganizmaları yok eden)
özelliği olmayan katı veya sıvı sabun kullanılarak yapılan mekanik el yıkamadır. Sıvı sabunun
kullanılması arzu edilir, çünkü katı sabun tabakasında çeşitli bakteri organizmalarının
çoğalması olasılığı bulunmaktadır.. Yıkadıktan sonra, eller tamamen kuru bir kağıt havluyla
silinmeli ve sonra hijyenik kurallara uygun olarak atılmalıdır. Sosyal el yıkama işlemi, yıkama
öncesi takıların (yüzük, bileklik vb.) çıkarılması, ellerin akan suyun altında ıslatılması, yeterli
miktarda sabun köpürtülerek bileklerin, avuç içlerinin, ellerin sırt kısımları, parmak araları ve
tırnakların sabun ile ovuşturulması, su altında iyice durulanması ve kişisel havlu (ya da kâğıt
havlu) ile kurulanması adımlarından oluşur. Sosyal el yıkama süresi en az 15 saniye olmalıdır
(Kıtazawa, 2015).
Ellerin sabunla ve suyla mutlaka yıkanması ve kurulanması gereken durumlar:
- Tuvalete girmeden önce ve tuvaletten çıktıktan sonra
- Besin maddelerine, özellikle sebze, yumurta, çiğ ete dokunduktan sonra
- Mutfak malzemelerine dokunmadan önce
- Yemek yemeden önce ve yedikten sonra
- Atık maddelere, kirli araç ve gereçlere dokunduktan sonra
- Öksürme ve aksırmadan sonra
- Saçlara dokunduktan veya taradıktan sonra
- Hayvanlara dokunduktan sonra
- Dış ortamdan ev içine girdikten sonra
- Enfeksiyona duyarlı veya hasta bireye temas etmeden önce ve temastan sonra
- Eldiven giymeden önce ve eldiveni çıkarttıktan sonra
- Vücut sıvıları, kan, idrar ve salgılarla temastan sonra
- Yara olan bölgeye bakım vermeden önce ve sonra

Lavabo, akan musluk suyuna ulaşmak zor olduğunda ve ellerde gözle görünür kirlilik
olmadığında, ellerdeki kontamine florayı yok etmek için antiseptik (antimikrobiyal) madde
içeren sabun kullanılarak yapılır. Enfekte kişi veya bu kişiye ait eşyalar ile temas etmeden önce
ve temas ettikten sonra hijyenik el yıkama yapılır. Antiseptik içeren sabun elin tüm yüzeylerine
(el sırtı, tek tek parmakların arası) kuruyuncaya kadar uygulanır. Yıkama 20-30 saniye
sürmektedir (Günaydın, 2013).
Kişisel hijyen, bireylerin, kendi öz bakımları ile ilgili yapmaları gereken kendi
sağlıklarını koruyucu olan uygulamalarıdır. Yaşlı bireyin kendi bakımını başkasına bağımlı
olmadan gerçekleştirebilmesi sağlığını olumlu yönde etkilemektedir.
Kişisel Hijyen Kuralları:
Yaşlı bireylerde, diğer organ ve sistemlerde olduğu gibi deride de birçok değişiklik
ortaya çıkmaktadır.
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Deri ve deri altındaki dokuların kanlanması ve hücrelerin yenilenmesi azalır, elastik
liflerde bozulma meydana gelir. Bu değişimler derinin incelmesi, kırışması, saçların grileşmesi,
cildin soluklaşması, özellikle güneşe maruz kalan cilt bölgelerinde kahverengi lekelerin
oluşması, siğil benzeri lezyonlar, tırnaklarda kalınlaşma ile sonuçlanmaktadır. Cilt altı yağ
dokusunu işlevlerinin azalmasına bağlı cilt kuruluğu, kuruyan ciltte kaşınma belirtisi ile
karşılaşılmaktadır. Deri bütünlüğünün kolayca bozulabilmesi, özellikle yatağa bağımlı olan
bireylerde basınç yaralarının oluşması açısından risk oluşturmaktadır. Yaşlı bireylerde deriye
yönelik bakım uygulamalarında, kurumayı önlemek için aşırı sıcak suyun kullanılmaması, pH
değeri ve alkol oranı düşük şampuan, sabun ve losyonların kullanılması, deri bütünlüğünü
bozan ovma gibi eylemlerden kaçınılması, deriyi tahriş etmeyen pamuklu ve sıkmayan
giysilerin tercih edilmesi üzerinde durulmalıdır. Renk değişiklikleri, siğil, ben gibi oluşumlarla
ilgili uzmana danışılmalıdır (Karadakovan, 2014).
Bakım uygulamaları ile ilgili olarak sabah uyandıktan sonra ve akşam yatmadan önce
yüzün yıkanması alışkanlık haline getirilmelidir. Saçlar her gün taranmalıdır. Tarak, fırça gibi
malzemeler kişisel olmalı ve temiz tutulmalıdır. Kuru göz sorunu olan yaşlı bireylerin önerilen
yapay gözyaşını düzenli kullanmaları, kurumayı arttıran saç kurutma makinesi, fanlı ısıtıcı
kullanımından kaçınılması, göz enfeksiyonuna yatkınlığın azaltılmasına katkısı olacaktır.
En az haftada iki kez olmak üzere banyo yapılması önerilmektedir. Yaşlılarda banyonun
küvette değil, duş şeklinde yapılması tercih edilmelidir. Alkol içermeyen sabun ve
şampuanların kullanılmasına, banyo suyunun çok sıcak olmamasına dikkat edilmelidir.
Banyodan sonra meme, koltuk altı, kasıklar, ayak parmak araları gibi deri kıvrımları olan
yerlerin nemli bırakılmaması, nemli bölgelerde kolayca üreyen mantar enfeksiyonlarını
önlemektedir. Perine temizliği, dışkı ile kirlenmeyi önlemek için önden arkaya doğru yapılmalı
ve bölgenin kurulanmasına önem verilmelidir. Derinin kuruması kolayca zedelenmeye zemin
hazırlayıp deri bütünlüğü bozulabileceği için cildin lanolin ya da vazelin ile yağlanması ve
masaj yapılması yararlıdır. Giysilerin temizliğine önem verilmeli, ortak kullanılmamalıdır
(Fadıloğlu, 2013).
Yaşlılarda sık görülen dolaşım bozukluğu nedeniyle ve özellikle diyabeti olan
bireylerde ayak bakımı önemlidir. Ayak bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Bakım ılık su ile
yapılmalı, ayak tırnakları düz kesilmelidir. Sertleşen ve şekli değişen ayak tırnaklarının
kesilmesi zorlaşır. Ayak bakımı yapılmadan önce ılık suda yumuşatıldıktan sonra ve vazelin
uygulandıktan sonra kesilmesi önerilir. Çıplak ayakla dolaşılmamalı, sıkmayan pamuklu
çoraplar tercih edilmelidir. Ayağı saran, ayağa uygun terlik ve ayakkabı kullanımı ayak şekil
ve dolaşım bozukluklarını önlediği gibi düşmelerin önlenmesi açısından da önemlidir.
Yaşlılarda çürük diş, eksik diş, kırık diş ve protezlerin varlığı ağız mukozasının
bütünlüğünü bozabilmektedir. Enfekte diş ve tonsillerin artrit, nefrit, endokardit gibi
açıklanamayan hastalıklarda fokal infeksiyon kaynağı olarak rol oynayabilecekleri öne
sürülmüştür (Türk Diş Hekimleri Eğitim Komisyonu, 2016). Çürük, kırık ve eksik dişlerin
tedavi edilmesi, protezlerin uygunluğunun kontrolü gerekmektedir. Dişler ve dil en az günde
iki defa fırçalanmalıdır. Kötü beslenme, ağız kuruluğu nedeniyle ağız hijyenin bozulmasına
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karşı önlem alınması gerekmektedir. Bunun için yeteri ve dengeli beslenmeye önem verilmeli,
gerektiğinde uzman önerisiyle gargara yapılmalıdır (Fadıloğlu, 2013)..
9.1.3.2. Evde Bakımda Ortam ve Araç-Gereç Temizliği
Zemin, duvar, kapı kolu ve yatak: Düzenli yüzey temizliği yapıldığında enfeksiyon
riski oluşturmazlar. Paspasların, fırçaların temizlenip kurutulmasına dikkat edilmelidir. Islak,
nemli yüzeyler mikroorganizmaların üremesini ve hastalık yapıcı mikroorganizmaların
yayılmasını arttırırlar. Yüzey temizliğinde dezenfektana (dezenfektan: cansız maddeler
üzerindeki hastalık yapıcı mikroorganizmaları yok etmek için kullanılan kimyasal madde)
gerek yoktur. Yatak takımları, haftada en az bir kez yıkanmalıdır. Hasta odasında toz ve
mikroorganizmaları yayması nedeniyle kuru süpürme yapılmamalıdır. Lavabo, banyo ve
tuvaletlerin temizliğinde klor içeren dezenfektanlar kullanılmalıdır.
Enfeksiyon hastalığı olan hasta odası temizliği için dezenfektan gerekir. Temizlik için
en uygun yöntem %1’lik sodyum hipoklorid çözeltisinde 20 dakika paspası bekletmektedir.
Yatak takımlarına kan, idrar, diğer salgılarla bulaşma olduğunda değiştirilmeli ve diğer
çamaşırlardan ayrı yıkanmalıdır. Dökülen kan ve vücut sıvıları zaman geçirmeden uygun bir
dezenfektanla temizlenmelidir. Dezenfektan maddelerle deterjanlar birbirine karıştırılarak
kullanılmamalıdır.
Mutfak malzemeleri: Besinlerin hazırlandığı, pişirildiği alanlar ve bu süreçte
kullanılan her türlü araç-gereç temiz hijyen ilkelerine uygun temizlenmelidir. Yemek kapları
her kullanımdan sonra sıcak su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanarak saklanmalıdır.
Gerektiğinde (örneğin enfeksiyonu olan hastanın kullanımından sonra) dezenfeksiyon işlemleri
uygulanmalıdır. Bulaşık bezleri ve fırçaları dezenfekte edilmeli ve ıslak tutulmamalıdır.
Sürgü ve idrar kapları: Her kullanımdan sonra deterjan ve sıcak suyla mekanik
temizlik yapılmalıdır. Önerilen bir dezenfektan içinde uygun süre bekletilmeli ve durulanarak
kurutulmalıdır. İşlem esnasında el hijyenine dikkat edilmelidir.
Bakımda kullanılan araç ve gereçler, cihazlar: Termometre kullanılmadan önce ve
kullanıldıktan sonra dezenfektan (tercihen %70’lik etilalkol ya da izopropil alkol) ile ıslatılmış
pamukla silinmeli ve kuru muhafaza edilmelidir. Nebulizatorlerin kullanım talimatlarına göre
haznesine steril-distile su konulmalı, kullandıktan sonra hazne ve ayrılabilen parçalar
yıkanmalı, kullanılmadığı zaman kuru muhafaza edilmelidir. Kullanılan cihazların (örneğin
aspirasyon cihazı) haznesi her kullanımdan sonra boşaltılmalı, önerildiği şekilde dezenfektan
ile dezenfekte edilmeli ve kuru tutulmalıdır. Enjeksiyon uygulamalarında her uygulamada iğne
değiştirilmelidir. İğneler kullanıldıktan sonra delinmeye dayanıklı koruyucu kaplara
konulmalıdır. Temiz ve steril araç-gerecin depolandığı ayrı bir dolap bulunmalı ve dolap kapalı
tutulmalıdır (Esen, 2013).
Atıklar: Oluşan fiziksel, biyolojik, kimyasal ve tehlikeli maddelerin uygun şekilde
uzaklaştırılması ile güvenli yaşam alanının oluşturulması sağlanmalıdır. Atıkların konduğu ayrı
bir bölüm ve lavabo olmalıdır.
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Tıbbi atıklar, üretildikleri andan yok edilme işlemi sona erinceye kadar geçen süreçte
çevre ve insanla doğrudan ya da dolaylı etkileşim içindedir. Tıbbi atıkları yerinde
ayrıştırabilmek için atık kutuları olmalı, kesici delici ve kesici uçlu aletler delinmeye dayanıklı
kutularda muhafaza edilmeli ve bu kutuların ağzı kapalı tutulmalıdır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (RG 25 Ocak 2017 – Sayı : 29959)’nde,
enfeksiyon yapıcı atıklar, patolojik atıklar ve kesici-delici atıklar “tıbbi atık” olarak
tanımlanmıştır. Yönetmelikte tıbbi atıkların çevre ve insan sağlığına zarar verecek şekilde
doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama verilmemesi, tehlikeli ve evsel atıklar ile
karıştırılmaması, kaynağında diğer atıklardan ayrı olarak toplanması, biriktirilmesi, taşınması
ve bertaraf edilmesi gerektiği maddeleri yer almaktadır. Çevresel kirlenme ve bozulmadan
doğan zararlardan dolayı da tıbbi atık üreticileri, taşıyıcıları ve bertarafçıların kusur şartı
olmaksızın sorumlu olduğu belirtilmiştir (Esen, 2013; Özkan, 2005; Tıbbi Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği).
9.1.3.3. İzolasyon (Ayırma, Tecrit etme)
Enfeksiyona yol açan bir mikroorganizmanın çevreden kişiye, kişiden kişiye, kişiden
çevresine bulaşmasını engellemede kullanılan önlemlerdir. Enfeksiyon etkeninin bulaştırıcılığı
süresince sağlam kişilere geçmesini önlemek amacıyla uygulanır.
Eldiven giyme: Bütünlüğü bozulmuş deri ve mukoza ile temas etmeden önce ve bakım
veren veya sağlık çalışanının kendi elinde bir yara olduğunda eldiven giyilmelidir. Kan, vücut
sıvısı, sekresyonlar veya idrar ve dışkı ile direkt temasta bulunulmamalı ve eldiven giymelidir.
El yıkama işlemi eldiven giymeden önce ve eldivenleri çıkardıktan sonra da yapılmalıdır.
Enfeksiyon olan bir bölgeye bakım uygulamasından sonra başka bir bölgeye bakım vermek
gerektiğinde eldiven değiştirilmelidir. Amaç enfeksiyon etkeninin bir bölgeden diğer bölgeye
geçmesini engellemektir. İşlem sırasında eldiven değiştirilmesi gerektiğinde eller de tekrar
yıkanmalıdır. Eldiven giymenin el yıkamanın işlevini yerine getirmediği hatırlanmalıdır.
Vücudun steril bölgelerine yapılan müdahalelerde, açık yaralarda ve kullanılan malzemenin
sterilliğinin korunması durumunda steril eldiven giyilmelidir.
Maske, gözlük takma ve önlük giyme: Hava yolu ya da damlacık yoluyla bulaşan
enfeksiyonlardan korunmada maske kullanılmalıdır. Maskeler ve önlükler her zaman gerekli
değildir. Aslında, bu tür bir ekipmanı kullanma durumları yaygın değildir. Bununla birlikte,
bakım verenin yüzüne hastanın kanı, vücut sıvısı, salgılarının sıçrama olasılığı varsa maske ve
gözlük takmalı ve vücudun bu biyolojik materyallerle temas etmesi söz konusu ise önlük
giymelidir (Fadıloğlu, 2013).
Dezenfeksiyon: Cansız maddeler üzerinde bulunan hastalık yapıcı (patojen)
mikroorganizmaların yok edilmesi amacıyla yapılan işlemdir. Dezenfeksiyon sürecinde
mekanik temizleme, kimyasal dezenfektanlar ve ısı kullanılır (Esen, 2013).
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9.1.3.4. Solunum Sistemi Enfeksiyonlarından Koruma İlkeleri
Yaşlılarda ciddi seyreden grip, tüberküloz, pnömoni gibi solunum yolları enfeksiyonları
solunum yoluyla bulaşabilmektedir. Solunum yolu ile bulaşan enfeksiyonlar, canlılığını uzun
süre açıkta koruyabilen mikroorganizmaların toz, hava veya damlacık yolu ile yeni konakçıya
ulaşmasıyla meydana gelmektedir. Mikroorganizmalar tükürük, burun salgıları, balgam,
gözyaşı sıvıları vasıtası ile vücuda girebilmektedirler. Bazı durumlarda solunum yollarına
yapılan tıbbi girişimlerde kullanılan araç ve gereçlerle bulaş olabilmektedir.
Yaşlılıkla birlikte solunum sisteminde meydana gelen anatomik ve fizyolojik
değişiklikler solunum sistemi enfeksiyonlarının görülme sıklığını arttırmaktadır. Yaşlılarda
solunum kaslarının gücü ve göğüs duvarının esnekliğinin azalması sonucu derin soluk alma,
öksürme etkinliği, muko-siliyer transport azalmaktadır. Bu değişikliklerle solunum sistemi
sekresyonlarını çıkartmada güçlük yaşanması, yemek yerken veya su içerken solunum
sistemine yiyecek ve sıvı kaçma olasılığının yüksek olması solunum sistemi enfeksiyonları
riskini arttırmaktadır. (Fadıloğlu, 2013; Yıldırım Kaptanoğlu, 2011).
Solunum sistemi enfeksiyonlarından korumak için yaşlı bireyin yeterli ventilasyonu ve
oksijenasyonu sürdürülmelidir. Bakım uygulamalarında hijyen ilkelerine dikkat edilmelidir.
Tedavi ve bakımda kullanılan araçların ve cihazların (tüpler, nebulizatörler) standart kullanım
ilkeleri doğrultusunda kullanılmasına dikkat edilmelidir. Reçetesiz ilaç kullanılmamalı, reçete
edilen ilaçların (örneğin antibiyotiklerin) doğru doz, doğru uygulama yolu, doğru zaman ve
süre dikkate alınarak kullanılmalı ve etkisi gözlenmelidir. Mikroorganizmaların damlacık
yoluyla yayılmasını önlemek için maske kullanılmalıdır (Fadıloğlu, 2013).
Bağışıklama: Yaşlılarda oldukça ciddi seyreden ve ölüme kadar götürebilecek pnömoni
(zatürre) ve grip enfeksiyonları aşı ile büyük ölçüde önlenebilmektedir. İnfluenza (grip) Aşısı,
solunum sistemi hastalıklarında %56, pnömonide (zatürre) %53, grip nedeniyle hastane
başvurularında %50, grip nedeniyle olan ölümlerde %68 oranında azalma sağlamaktadır. 65
yaşın üzerindeki diyabet, kalp, akciğer ve kanser gibi hastalıkları olan bireylerin aşılanması
yararlıdır. Grip aşısının sonbahar aylarında yapılması ve her yıl tekrarlanması önerilmektedir.
Pnömokok (Zatürre) aşısı, sağlıklı olan 65 yaş ve üzeri kişilerde %60-75 oranında koruyuculuk
sağlamaktadır. Beş yılda bir tekrar uygulanmalıdır. (Aslan, 2011; Yıldırım Kaptanoğlu, 2011).
Koruyucu ilaç tedavisi, enfeksiyonu olan bireyle temas etmiş olan, ancak hastalığın
gelişmediği sağlam bireylerin korunması açısından ve topluma yayılmasını önlemede oldukça
önemli bir koruyucu önlemdir.
9.1.3.5. Sindirim Sistemi Enfeksiyonlarından Koruma İlkeleri
Yaşlanma ile meydana gelen sindirim sistemi değişiklikleri beslenme, ağız hijyeni ve
mide mukozasını etkileyerek sağlık sorunlarını ve enfeksiyon riskini arttırmaktadır. Dişeti
dokularında meydana gelen çekilme ağız hijyenin bozulmasına ve diş eti hastalıklarına yol
açmakta ve sonuçta yaşlı bireylerin sistemik hastalıklara yakalanma eğilimini arttırmaktadır.
Tükürük salgısının azalması ile tükürüğün ağız boşluğunda mantarların ve bakterilerin kontrolü
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üzerindeki işlevi azalmaktadır. Mide salgılarını sağlayan salgı bezlerinde meydana gelen
değişiklikler emilim ve sindirim sorunları, mide mukoza bütünlüğünün bozulması, ülserleşme
ve bakteriyel enfeksiyonlara zemin hazırlamaktadır. Mide-bağırsak lenfoid dokusunda ortaya
çıkan atrofi bağışıklık yanıtını olumsuz etkilemektedir. Yaşlanma sürecinde meydana gelen bu
değişikliklerin dışındaki bir risk faktörü de bağışıklık sistemini baskılayan ilaçların
kullanımıdır. Sindirim sistemindeki bu değişikliklerin yol açtığı sorunların erken farkına
varılması ve önlemlerin alınması önem taşımaktadır.
Sindirim yoluyla bulaşma su ve besinlerle olmaktadır. Hastalık yapıcı mikroorganizma,
enfeksiyon etkenine sahip hasta veya portörlerin salgı ve atıklarıyla suya ve besinlere
bulaşmaktadır. Bulaşmış suyun içilmesi ya da bulaşmış suyla sulanan, yıkanan sebze ve
meyvelerin yenmesi ile mikroorganizma yeni konakçıya ulaşabilmektedir. Temiz suyla
yıkanmadan çiğ olarak yenen sebze meyvelerle bulaşma olabilmektedir. Kolera, dizanteri, tifo,
enterit (bağırsak enfeksiyonu), A grubu viral hepatit bu yolla oluşan enfeksiyon hastalıklarıdır.
Viral Hepatit A (HAV) enfeksiyonu, toplumumuzda sık görülen ve ciddi bir enfeksiyondur.
Sindirim sistemi enfeksiyonlarından korunmada gıda güvenliği önemli bir konudur.
Besin güvenliğini sağlamak için besinlerin üretimi, satın alma ve tüketimine kadarki süreçte
dikkat edilmesi gereken önemli noktalar bulunmaktadır. Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi,
ambalajlanması ve saklanması konusunda hijyenik şartların sağlanması son derece önemlidir.
Bakterilerin üreme olasılığına yönelik besinlerin oda sıcaklığında iki saatten daha uzun bir süre
bırakılmamasına dikkat edilmelidir. Gıda maddelerinin 5-60 ºC arasında kalması
mikroorganizmalarla bulaşma riski oluşturmaktadır. Mikroorganizmaların önemli bir kısmının
yok olduğu pişirme derecesi 70ºC olarak belirtilmektedir. Yemek hazırlama, pişirme,
ambalajlama ve saklama sürecinde el hijyeni, kullanılan araç gereçlerinin temizliği, böcek,
sinek ve haşerelerden koruma, pişmiş ve çiğ gıdaların temasının önlenmesi, ayrı kapalı kaplarda
muhafaza edilmesi, pişirme işleminin uygun koşullarda gerçekleştirilmesi, besinlerin uygun
ısıda saklanmasına dikkat edilmelidir. Hazır gıda tüketiminde etiket bilgileri üzerinde
durulmalıdır (Aslan, 2011). Görme duyusunda azalma ile gıda güvenliğinde azalma arasında
bağlantı bulunmaktadır. Görme duyusunda azalma olan yaşlılarda etiketlerin okunması
genellikle güçtür ve etiketlerin anlaşılması da sıkıntılıdır (Dickinson, 2015).
Yaşlılarda sindirim sistemi enfeksiyonlarından korunmada aşağıdaki kurallara
uyulmalıdır:
- Besin hijyenine dikkat edilmelidir.
- Bakımla ilgili herhangi bir girişimde hijyen kurallarına uyulmalıdır.
- Ağız hijyeni uygun biçimde sürdürülmelidir.
- Beslenme uygulamalarında el hijyeni ihmal edilmemelidir.
- Oral- Fekal kontaminasyon önlenmelidir.
- Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı durumunda dikkatli takip
gerekmektedir.
- İlaç tedavileri (H2- reseptör antagonist tedavisi, antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı,
antiasitlerin aşırı kullanımı) dikkate alınmalıdır.
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Yaşlılara, hastalıkların yoğun olarak görüldüğü bölgelere seyahat etmeden önce hepatit
A ve B, tifo ve kolera aşıları önerilmektedir (Dickinson, 2015; Karadakovan, 2014; Fadıloğlu,
2013; Yıldırım Kaptanoğlu, 2011).
9.2. Evde Bakım Hizmeti Alan Yaşlı Bireylerde Görülen Enfeksiyon Hastalıkları
Yaşlı bireylerde en sık solunum sistemi ve üriner sistem enfeksiyonlarının görüldüğü,
bunu takiben gastrointestinal sistem ile deri ve yumuşak dokuların enfeksiyonların en fazla
odaklandığı sistemler olduğu bildirilmektedir. Ülkemizde Evde Sağlık Hizmeti (ESH) alan
yaşlı bireylerde enfeksiyon sıklığı konusunda yapılan araştırmalar az olmakla birlikte, evde
bakılan yaşlı bireylerin enfeksiyon gelişimi açısından risk altında olduğu bilinmektedir.
Akdemir ve ark. (2011) ESH alan yatağa bağımlı bireylerde enfeksiyonların tüm nedenler
arasında %36,8 oranında olduğunu ve akciğer, yara yeri, ağız, damar, ayak, perine, cilt ve göz
enfeksiyonlarının görüldüğünü belirtmektedirler. Deniz ve ark. (2015)’nın çalışma sonuçlarına
göre %11.7 oranı ile en sık akciğer enfeksiyonunun görüldüğü ve bunu %4.9 oranı ile dekübitüs
enfeksiyonu ve %4.8 oranı ile üriner sistem enfeksiyonlarının izlediğini bildirilmektedirler.
Korkmaz ve ark (2018), en sık rastlanan enfeksiyonların idrar yolu ve alt solunum yolu
infeksiyonları olduğunu ve sırasıyla %41 ve %26 oranlarında görüldüğünü saptamışlardır.
Tüzün ve ark. (2018) da aynı şekilde, yaşlılarda hastaneye yatışa neden olan başlıca
enfeksiyonların üriner sistem ve solunum sistemi hastalıkları olduğunu bildirmişlerdir. Saçar
ve ark. (2008) da idrar yolu enfeksiyonlarının ve gastroenteritlerin en çok karşılaşılan
enfeksiyonlar olarak saptamışlardır. Nurlu Temel & Akçam (2012) en sık hastane yatışına
sebep olan hastalıkların idrar yolu enfeksiyonu (%63), zatürre (%37) ve yumuşak doku
enfeksiyonu (%27) olarak saptanmıştır. İnci (2012), yaptığı çalışmada geriatrik grupta %31.3
oranında yumuşak doku infeksiyonu, %20.2 üriner sistem infeksiyonu, % 19.6 pnömoni, %15.9
akut gastroenterit saptandığını bildirmiştir.
9.2.1.Yaşlı Bireylerde Enfeksiyon Belirti ve Bulguları
Enfeksiyona bağlı bir rahatsızlık yaşandığında ateş ve kanda enfeksiyon bulguları
(beyaz kan hücrelerinin artışı, sedimantasyon yüksekliği, C Reaktif Protein yüksekliği/CRP
gibi) ortaya çıkarsa, enfeksiyon hastalığı erken dönemde saptanabilmektedir. Ateşin en önemli
nedeni enfeksiyonlardır. Normal vücut ısısı 36.5-37.5ºC dir. Vücut ısısının 37.5ºC ve üzerinde
olması “ateş” olarak değerlendirilir. Ancak yaşlı bireylerde bağışıklık yanıtının bozulması tipik
enfeksiyon belirti ve bulgularının görülmesinde değişikliklere, enfeksiyon hastalıklarının klasik
hastalık tablosundan farklı seyir göstermesine neden olmaktadır. Dolayısıyla yaşlılarda ateş,
titreme ve ağrı gibi enfeksiyona özgü bulgular görülmeyebilir. Vücut ısısını düzenleme
(termoregülasyon) mekanizmasının bozulması, enfeksiyonun tanılanmasında en önemli
bulgulardan biri olan ateşin düşük düzeyde seyretmesine neden olabilmektedir. Enfeksiyonu
olan yaşlılarda gençlere kıyasla ateş daha düşük seyredebilir, hatta enfeksiyon çok ciddi olsa
bile yükselmeyebilir. Örneğin, Tüzün ve ark. (2018), yaptıkları çalışmada enfeksiyonu olan
hastaların %27’sinde ateş yüksekliğinin saptanmadığını belirtmişleridir. Yaşlılarda diğer belirti
ve bulguların da enfeksiyon odağı ile ilişkisiz, belirsiz ve hafif olması enfeksiyon hastalığının
dışlanmasına, tanının gecikmesi hastalığın ilerlemesine ve ağırlaşmasına yol açmaktadır. Bazen
tek bulgu güçsüzlük, iletişim kurmada azalma, idrar kaçırma, iştahsızlık, günlük aktivitede
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azalma, kalp hızında artış veya bilinç bozukluğu olabilmektedir. Öte yandan bir odak
saptanamamasına rağmen, ateşi yüksek yaşlı hastaların üçte birinde kanda bakteri yayılmış
olabileceği olasılığı bulunmaktadır. Vücut ısısının 36ºC ve altına düşmesi olarak tanımlanan
“hipotermi”nin ortaya çıkması ise hastalığın ağır olduğu anlamına gelebilmektedir.
Hekime bildirilmesi gereken belirti ve bulgular:
- Bilinç değişikliği (Uykuya eğilim, etrafında olup biteni fark etmeme)
- Düşük ateş (Hipotermi) veya çok yüksek ateş (40⁰C ve üzerinde)
- Kan basıncının düşmesi (Hipotansiyon (<90/60 mmHg)
- Hızlı nefes alıp verme (Takipne ( >30/dk)
- Hızlı nabız (Taşikardi, nabız >125/dk)
- Dudak ve parmak uçlarında morarma (Siyanoz)
- Hastanın tedaviye uyum sorunu veya evde bakım eksikliği (Varlı ve ark., 2011)
Yaşlı bireylerde bilinç durumu, nabız, solunum, vücut ısısı, vücut fonksiyonları,
beslenme, boşaltım, ağrı, konuşma biçimi, vücut ağırlığı özenle izlenir ve normalden sapma
durumları hekime bildirilir. Birkaç günden daha uzun süren ateş yükselmeleri ciddi bir durumun
habercisidir. Berraklığını kaybetmiş, koyu renkli ve kötü kokulu idrar, idrar yaparken yanma
yakınmaları idrar yolu enfeksiyonunu düşündürür. Öksürükle birlikte göğüsün yan bölgesinde
ağrı ve solunum güçlüğü olması pnömoniyi akla getirir. Şişkinlik, karın ağrısı, sıvı kıvamda ve
sık dışkılama olduğunda bağırsak enfeksiyonlarını düşünmek gerekir. Ateş, anlamsız konuşma,
bilinç bozuklukları ve saldırganlık gibi davranış bozuklukları varsa sinir sistemi enfeksiyonu
olabilir. Dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı) idrar sıklığı ve miktarında azalma, kilo kaybı, cildin
normal gerginliğinde azalma gözlenir. Ödem (vücutta sıvı birikimi) olduğunda idrar sıklığı ve
miktarı azalır, kilo artışı olur, cilt aşırı gerginleşir, vücutta yaygın şişlik (kemik olan bölge
üzerine parmakla bastırıldığında bastırılan yerde çökme meydana gelmesi ile anlaşılır) dikkati
çeker. Dehidratasyon ve ödem ciddi organ yetmezlikleri ile sonuçlanabilir. Yaşlılarda birçok
belirti ve bulgunun silik seyretmesi enfeksiyonun gözden kaçmasına ve tablo ağırlaştıktan sonra
fark edilmesine neden olur. Bunu önlemek için yaşlı bireylerin dikkatle gözlenmesi ve en ufak
bir değişikliğin, bazen sadece anlamsız konuşmasının bile dikkate alınması gerekmektedir.
9.2.2. Pnömoni (Zatürre)
Yaşlılarda en ciddi enfeksiyon hastalıklarından birisidir. Yaşlılarda patojen
mikroorganizmaların solunum yollarına kolonizasyonu gençlerden daha fazla görülür. Yaşlı
bireyler birçok nedenle pnömoni gelişimi yönünden risk altındadır. Bu nedenler arasında (1)
akciğer kapasitesindeki değişiklikler, (2) kalabalık ortamlarda hastalığa maruz kalma, (3)
KOAH, kardiyopulmoner hastalık veya diyabet gibi duyarlılığı arttıran durumlar, yer
almaktadır.
Pnömoni yaşlılarda ölümcül olabilmektedir. Pnömonide görülen klasik belirtiler
titreme, ateş, öksürük, balgam ve göğüste ağrıdır. Bu belirtilerin dışında hastalarda kalp atım
hızının artması, solunum sıkıntısı, bilinç bulanıklıkları, sık nefes alıp verme, kusma, eklem
ağrıları ve halsizlik görülebilir. Yaşlılarda belirtiler tipik olmayabilir ve deliryum, konfüzyon,
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letarji, genel durumda bozulma, altta yatan kronik hastalığın kötüleşmesi, ani düşme, bitkinlik,
vücut ısısının düşmesi gibi solunum dışı belirti ve bulgularla seyredebilir. Ancak kalp atım hızı
yüksektir. Solunum sayısının dakikada 25 üzerinde olması diğer klinik bulgular olmadan, alt
solunum yolu enfeksiyonu bulgusu olabilmektedir. Erken tanı ve uygun tedavi, yeterli sıvı alımı
ve beslenmenin uygun biçimde sağlanması, hangi yolla olursa olsun beslenmenin oturur
pozisyonda yapılması hastalığın kontrol altına alınmasında önem taşımaktadır (Fadıloğlu,
2013).
9.2.3. Üriner Sistem Enfeksiyonları
Üriner sistem (böbrek, idrar borusu, mesane ve idrar yolları) enfeksiyonlarının
yaşlılarda görülme sıklığı yüksektir. Yaşlanma ile birlikte görülen fizyolojik değişikliklerle
birlikte yaşlı bireylerde öz bakımın bozulması, fonksiyonel kapasitenin azalması, mesanede
aşırı idrar birikmesi ve geriye idrar kaçırma, idrar yoluna sonda takılması, direncin azalması,
böbrek taşı olması, kronik hastalıkların olması (kalp damar hastalıkları, diyabet, alzheimer ve
parkinson gibi nörolojik hastalıklar) üriner sistem enfeksiyonlarına yatkınlığı arttırmaktadır.
Enfeksiyondan koruma ve hastalığın erken saptanmasında bu durumlar dikkate alınmalıdır.
Yaşlanma ile birlikte görülen fizyolojik değişiklikler:
- Mesane kapasitesinin azalması ve idrar üretiminin artması (özellikle geceleri)
- İşeme hacminin azalması
- Alt üriner sistemde duyusal eşikte azalma
- İdrar depolama ve boşaltma sorunları
- Üretrada tıkanma veya darlık yüzünden meydana gelen taşma inkontinans sıklığının artması
- Östrojen düzeyinin azalmasına bağlı vajinada meydana gelen pH değişiklikleri ile E. coli
kolonizasyonun artması, idrar yolları enfeksiyonu riskinin artmasına yol açar.
- Prostat büyümesi idrar yolları tıkanmasına yol açarak rezidüel idrar ve enfeksiyon riskini
arttırır.
- Dehidratasyon (vücutta sıvı kaybı) sıklıkla gözden kaçan risk faktörlerinden biridir.
Üriner sistem enfeksiyonlarından korumak için yaşlılarda öz bakımın desteklenmesi,
genel hijyenik önlemler, yeterli sıvı içilmesi, mümkün olduğunca sonda takılmaması, takılması
durumunda enfeksiyondan koruyucu ilkelerine uyulması, üriner sistemin enfeksiyonlarına
zemin hazırlayan anatomik hastalıklarının tedavisi, bilişsel bozuklukları olan bireylerin
bakımında üriner enfeksiyona yatkınlığın dikkate alınması, kronik hastalıkların (kalp damar
hastalıkları, diyabet) uygun şekilde tedavisi önemlidir.
Enfeksiyon bakteri kaynaklı olabildiği gibi böbrek taşı varlığından da
kaynaklanabilmektedir. İdrar yaparken yanma, sıkışma hissi, sık idrara çıkmaya rağmen az
idrar çıkarma, kötü kokulu idrar, idrarın bulanık veya kanlı olması, karın altında ağrı, ateş ve
mide bulantısı olması idrar yolu enfeksiyonuna işret eden yakınmalardır. Ancak yaşa bağlı
özelliklerle belirti ve bulgular belirgin olmayabilir. Ateş düşürücü ve ağrı kesici ilaçlar ateş,
ağrı gibi enfeksiyon belirtilerinin baskılanmasına neden olabilmektedir. Erken tanı ve uygun
antibiyotik tedavisi enfeksiyonun iyileşmesi için genel olarak yeterlidir. Tipik bulguları
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olmayan ya da bulguların baskılanmış olduğu yaşlı bireylerde enfeksiyonun ilerlememesi için
dikkatli değerlendirme yapılmalıdır (Esen, 2013).
9.2.4. Tüberküloz (Verem)
Tüberküloz, evde yaşlı bakım uygulamalarında özel dikkat gerektiren bir
enfeksiyondur. Yaşlı bireye daha önceki dönemde Tbc bağışıklaması yapılmış olsa bile yaşlılık
döneminde bağışıklık sistemindeki gerileme nedeniyle ortaya çıkabileceği bildirilmektedir
(Kıtazawa, 2015).
Tüberküloz (Tbc) hava yolu ile bulaşan, etkeni (Mycobacterium tuberculosis) hızlı
yayılan, tedavi süreci uzun zaman alan, tedaviye uyum güçlüklerinin olduğu, bildirimi zorunlu
olan önemli bir enfeksiyondur. En sık akciğerler olmak üzere enfeksiyon etkeni kemik, lenf,
karaciğer, beyin gibi diğer organlarda da hastalık oluşturabilmektedir. Bugün, dünya nüfusunun
yaklaşık dörtte birinin vücudunda Tbc mikrobunu taşıdığı bildirilmektedir. Ülkemizde verem
hastalığı gelişmiş ülkelere göre daha fazla görülmektedir.
Mycobacterium tuberculosis, tedavi görmeyen veya tedavi sürecini tamamlamayan
hastaların öksürme, aksırma veya konuşmaları sırasında havaya yayılması ve solunum yoluyla
alınması ile bulaşır. Özellikle havalandırılmayan ve güneş görmeyen yerlerde, havaya yayılan
Tbc etkeni saatlerce canlı kalma özelliği taşımaktadır. Solunum yoluyla akciğerlere giren
mikroorganizma yıllarca hastalık yapmadan sessiz bekleyebilir. Vücudun direnci düşüp,
bağışıklık cevabı zayıf ve savunma gücü yetersiz olduğunda yerleştiği yerde çoğalmaya ve hava
yoluyla çevreye yayılmaya başlayabilmektedir. Teşhisi balgam incelemesi, akciğer
radyografisi, tüberkilin deri testi (PPD) ile konulmaktadır. Sağlam kişilerin Tbc’dan korunması
bağışıklamanı yanında hasta kişilerle temas etmeme, yeterli dinlenme, sağlıklı beslenme, yeterli
düzeyde aktivitede bulunma, hijyen ilkelerine uyma, temiz havada bulunma ile sağlanmaktadır.
Risk grubunda olan kişiler öncelikle korunmalıdır.
Yaşlıların Tbc’a yakalanma riskini arttıran etkenler
-

Tedavi görmeyen verem hastası ile aynı evde yaşamış olma
Daha önce verem geçirme ve yeterli tedavi görmeme
Kişisel hijyenin bozuk olması
Yetersiz ve dengesiz beslenme, düşük vücut ağırlığına sahip olma
Sigara içme ve aşırı alkol tüketme
Şeker hastalığı, kanser ve kronik böbrek yetmezliği gibi vücut direncini düşüren
hastalıkların olması
HIV/AIDS hastalığı olması

Tbc tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilmektedir. Yaşlılarda başlıca Tbc belirtileri ateş,
inatçı öksürük, terleme (genellikle geceleri), kilo kaybı ve nefes alamamadır. Bir diğer bulgu
da balgamla kan gelmesidir. Bu durumda Tbc akla gelmelidir. Teşhis edilir edilmez tedaviye
başlanmalı, hastanın tedaviye uyumu değerlendirilmelidir. Tedavi 6-9 ay sürmektedir.
Tedavinin daha uzun sürdüğü dirençli hastalar da bulunabilmektedir. Aktif Tbc ilaçla tedavi
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başladıktan on beş gün sonrasına kadar bulaştırıcılığı devam etmektedir. Bu süreçte izolasyon
yöntemleri uygulanmalıdır. On beş günden sora, düzenli olarak ilaçlarını kullanan hastalar
hastalığı başkalarına bulaştırmaz. İlaçların düzenli kullanımı sağlık personeli ya da bu konuda
eğitim almış bir kişinin gözetimi ile sağlanmaktadır. Hasta bireyin beslenmesine ve sıvı alımına
dikkat edilmesi, sigara ve alkol tüketmemesi, temizlik kurallarına uygun hareket edilmesi
gerekmektedir. Evde bakım koşulları uygun olmadığında hasta sağlık kurumuna yatırılarak
tedavi edilmelidir. Hastanın tedaviyi reddetmesi veya düzenli tedavi olmaması durumunda hem
kendisi hem de çevresi için tehlike oluşturmaktadır.
Tbc hastalığı olan bireylerin çevresindeki kişileri hastalıktan koruması için izolasyon
yöntemlerine uyması, ağzını özellikle öksürme, hapşırma esnasında kapatması, el hijyeni
ilkelerini uygulaması, yeterli süre düzenli ilaç tedavisini alması, odasının güneş görmesi ve
yeterince havalandırılması gerekmektedir. Toplumun korunmasında PPD testi negatif olan
kişilere BCG aşısının uygulanması, verem hastalarının erken tespit edilip tedavi edilmesi önem
arzetmektedir. Yaşlı bireylerde deri tarama testine beklenen duyarlılık yanıtının
gecikebileceğini ya da bozulabileceğini unutmamak gerekmektedir. Hasta bireyle temas eden
yakınlarına ya da bakım verenlere yeterli süre koruyucu tedavi uygulanması hastalığın kontrol
altına alınmasında önem taşımaktadır. Temaslı kişilerin muayenesi sonucunda hasta olduğu
tespit edilenler tedavi edilir. (Karadakovan, 2014; Fadıloğlu, 2013; Yıldırım Kaptanoğlu,
2011).
9.2.5. Cilt ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Yaşlanma süreci, çevresel etkenler ve derinin yapısında meydana gelen bozulma
nedeniyle cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları sıklıkla gelişebilmektedir. Deride incelme,
kuruma, esnekliğin azalması sonucu minör deri travmaları sonrasında bile deri enfeksiyonu
gelişebileceği dikkate alınmalıdır. Yaşlılarda diyabetik ayak enfeksiyonları, bası ülserleri sık
karşılaşılan enfeksiyonlardır.
Yaşlılarda cildin korunması ve bakımı önemlidir. Yeterli ve dengeli beslenmek, düzenli
fiziksel aktivite yapmak, alkol ve sigara kullanmamak, düzenli uyumak, su temelli nemlendirici
kremler kullanmak, yaşlanmaya bağlı cilt sorunları ağırsa cildiye uzmanına başvurmak başlıca
korunma önlemleridir.
Bası Ülserleri: Hareket yeteneğinde sınırlanma ya da kaybolma nedeniyle devamlı
yatma, vücudun belli yerlerinde fazla basınç ile birlikte, derinin beslenmesinin engellenmesine
ve bası ülserlerine neden olur.
Devamlı uyku hali, felç, idrar ve dışkı kaçırma, vücutta sıvı toplanması, yetersiz
beslenme, damar hastalıkları, fazla kilo ya da aşırı zayıflık bası ülserleri gelişimini hızlandıran
etkenlerdir.
Bası ülserlerinin önlenmesi
- El hijyeni ilkelerine uyulur ve cilt her gün temizlenir.
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- Deri lokal enfeksiyon belirtileri (nemlilik, sıcaklık, ağrı, kırmızılık, hassasiyet, akıntı)
yönünden gözlenir.
- Deri ıslak bırakılmaz.
- Yatak çarşaflarının gergin serilmesine ve pamuklu kumaştan olmasına özen gösterilir.
- Risk taşıyan alanlar ovulmadan nemlendirici krem uygulanır. Risk taşıyan bölgeler
sıklıkla kalçanın yan kısımları, topuklar, kalça ekleminin olduğu bölgeler ve kuyruk
sokumu (özellikle otururken) bölgelerinde görülür.
- Gece 3-4 saate bir, gündüz iki saatte bir yatış pozisyonu değiştirilir.
- Vücut boşluklarının olduğu alanlar (diz altı, bel gibi) desteklenir.
- Ayak tabanı desteklenir.
- Önerilen beslenme ve sıvı desteği sağlanır, beslenmenin yeterli ve dengeli olmasına
dikkat edilir.
- Yatak içinde yapabileceği, zorlayıcı olmayan, önerilen hareketler yaptırılır.
- Terleme önlenir, cilt kuru tutulur. Pamuk giysiler tercih edilir.
- İdrar ve dışkı kaçırma durumunda uygun bakım yapılır.
- Önerilen aralıklarla kilo kontrolü yapılır.
- Genel sağlık kontrolü ihmal edilmez (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
2014; Akyar ve ark., 2011).
9.3. Enfeksiyona Duyarlı Olan Yaşlı Bireylerin Evde Bakımı
- Yaşam bulguları (ateş, nabız, solunum, kan basıncı) ve bilinç durumu takibi yapılır
- Reçete edilen tıbbi tedavi ve bakım planı sürdürülür.
- Günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesi sağlanır
- Enfeksiyondan koruma ilkeleri uygulanır
- Atıkların güvenli bir şekilde uzaklaştırılması sağlanır
- Cilt bütünlüğü korunur
- Hijyen ilkelerine uyulur
- Beslenme ve sıvı alımının uygun olmasına dikkat edilir (Esen, 2013)
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Uygulamalar
Pnömoni, grip, tüberküloz, üriner sistem enfeksiyonlarında görülen belirti ve
bulguları araştırınız.
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Uygulama Soruları
Enfeksiyon hastalıklarında ortak görülen bulgu hangisidir?
Yaşlı bireylerde enfeksiyon hastalığı her zaman klasik bulgularla görülür mü?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hastane ortamında risk olarak görülen hastane enfeksiyonlarından korunma avantajı
sağlayan Evde Bakım Hizmetleri sürecinde de “enfeksiyon kontrolü” üzerinde durulması
gereken önemli bir konudur. Bu önem, hem bağışıklık sistemindeki değişiklikler nedeniyle
yaşlı bireyin enfeksiyona yatkın duruma gelmesi, hem yaşlı bireyin enfekte olduğunda hastalık
kaynağı olması ile çevresindeki kişilere bulaşma riski, hem de çıkan atıklardan dolayı çevrenin
korunması gerekliliğinden kaynaklanmaktadır.
Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların (virüs, bakteri, parazit) herhangi bir giriş
kapısı bularak vücuda girmesi, yerleşmesi ve çoğalmasına enfeksiyon, vücudun enfeksiyona
verdiği tepkiden kaynaklanan ve bir takım belirti ve bulgularla tanımlanan, insandan insana
bulaşan hastalık grubuna da enfeksiyon hastalıkları denir. Enfeksiyon etkeninin insanda
enfeksiyon hastalığına neden olabilmesi için enfeksiyon zincirini oluşturan olayların
gerçekleşmesi gerekmektedir. Enfeksiyon zinciri herhangi bir aşamada kırılırsa enfeksiyon
oluşmamaktadır.
Yaşlılık döneminde bağışıklık sisteminde ve fizyolojik fonksiyonlarda meydana gelen
değişiklikler, kronik hastalıkların mevcudiyeti, beslenme bozukluğu, ilaçlar, yatağa bağımlı
olma ve toplu yaşam alanlarında bulunma nedeniyle enfeksiyonların görülme sıklığı
artmaktadır. Evde bakım uygulamalarında rol alan sağlık profesyonellerinin ve aile bireylerinin
evde bakım sürecinde yaşlılarda görülen enfeksiyonlar, risk oluşturan etkenler ve enfeksiyon
kontrolü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.
Hastane ve huzurevi gibi kuruluşlardaki duruma benzer şekilde, evde enfeksiyon
yönetiminin birinci önceliği standart önlemlerin uygulanmasıdır. Ellerin sabun ve suyla
yıkanmasını ya da antiseptik ile yıkama ve ovma gibi uygulamaları içeren el hijyeni koruyucu
önlemler arasında standart önlemlerden biri kabul edilir. Kişisel hijyen, bireylerin, kendi
bakımları ile ilgili yapmaları gereken kendi sağlıklarını koruyucu olan uygulamalarıdır. Yaşlı
bireyin kendi bakımını başkasına bağımlı olmadan gerçekleştirebilmesi sağlığını olumlu yönde
etkilemektedir. Ortamın ve araç-gereç temizliği düzenli yapıldığında enfeksiyon riski
oluşturmazlar.
İzolasyon, enfeksiyona yol açan bir mikroorganizmanın çevreden kişiye, kişiden kişiye,
kişiden çevresine bulaşmasını engellemede kullanılan önlemlerdir. Enfeksiyon etkeninin
bulaştırıcılığı süresince sağlam kişilere geçmesini önlemek amacıyla uygulanır. Yaşlılarda
oldukça ciddi seyreden ve ölüme kadar götürebilecek pnömoni (zatürre) ve grip enfeksiyonları
aşı ile büyük ölçüde önlenebilmektedir.
Yaşlı bireylerde en sık solunum sistemi ve üriner sistem enfeksiyonlarının görüldüğü,
bunu takiben gastrointestinal sistem ile deri ve yumuşak dokuların enfeksiyonların en fazla
odaklandığı sistemler olduğu bildirilmektedir. Tüberküloz, evde yaşlı bakım uygulamalarında
özel dikkat gerektiren bir enfeksiyondur. Yaşlı bireye daha önceki dönemde Tbc bağışıklaması
yapılmış olsa bile yaşlılık döneminde bağışıklık sistemindeki gerileme nedeniyle ortaya
çıkabileceği bildirilmektedir Yaşlılarda birçok belirti ve bulgunun silik seyretmesi
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enfeksiyonun gözden kaçmasına ve tablo ağırlaştıktan sonra fark edilmesine neden olur. Bunu
önlemek için yaşlı bireylerin dikkatle gözlenmesi ve en ufak bir değişikliğin, bazen sadece
anlamsız konuşmasının bile dikkate alınması gerekmektedir.
Enfeksiyona duyarlı olan yaşlı bireylerin evde bakımında dikkat edilmesi gereken
noktalar yaşam bulguları takibi, reçete edilen tıbbi tedavinin uygulanması, günlük yaşam
aktivitelerinin sürdürülmesi, enfeksiyondan koruma ilkeleri uygulanması, atıkların güvenli
uzaklaştırılması, cilt bütünlüğünün sürdürülmesi, hijyen ilkelerine uyulmasıdır.
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Bölüm Soruları
1) Enfeksiyon hastalıkları nedir?
2) Yaşlı bireylerde enfeksiyonlara daha sık rastlanma nedenleri nelerdir?
3) Yaşlılarda sindirim sistemi enfeksiyonlarından korunmada hangi kurallara
uyulmalıdır?
4) Bası ülserleri gelişimini hızlandıran etkenler nelerdir?
5) Yaşlılarda tipik olmayan, solunum dışı pnömoni belirtileri nelerdir?
6) Yaşlı bireylerde enfeksiyon sürecinde izolasyon (ayırma, tecrit etme) nasıl
tanımlanmaktadır?
7) Lokal enfeksiyon nedir?
8) Evde bakımda mutfak malzemelerinin hijyeni nasıl sağlanmalıdır?
9) Enfeksiyon etkeni neyi ifade etmektedir?
10) Enfeksiyonlardan korunma için nelere dikkat edilmelidir?
Cevaplar
1) Enfeksiyon etkeni olan mikroorganizmaların (virüs, bakteri, parazit) herhangi bir
giriş kapısı bularak vücuda girmesi, yerleşmesi ve çoğalmasına enfeksiyon, vücudun
enfeksiyona verdiği tepkiden kaynaklanan ve bir takım belirti ve bulgularla tanımlanan,
insandan insana bulaşan hastalık grubuna da enfeksiyon hastalıkları denir.
2) Bağışıklık sistemi ve diğer sistemlerde meydana gelen değişiklikler; Kronik
hastalıklar (KOAH, astım, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği, demans, diyabet, kanser vd.);
beslenme bozukluğu, bağışıklığı baskılayıcı ilaçların kullanımı; yatağa bağımlılık; toplu yaşam
alanlarında (huzurevi vd.) bulunmalarıdır.
3) Besin hijyenine dikkat edilmelidir; Bakımla ilgili herhangi bir girişimde hijyen
kurallarına uyulmalıdır; Ağız hijyeni uygun biçimde sürdürülmelidir; Beslenme
uygulamalarında el hijyeni ihmal edilmemelidir; Oral- Fekal kontaminasyon önlenmelidir;
Bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanımı durumunda dikkatli takip gerekmektedir.; H2reseptör antagonist tedavisi, antibiyotiklerin uzun süreli kullanımı, antiasitlerin aşırı kullanımı
dikkate alınmalıdır.
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4) Devamlı uyku hali, felç, idrar ve dışkı kaçırma, vücutta sıvı toplanması, yetersiz
beslenme, damar hastalıkları, fazla kilo ya da aşırı zayıflık bası ülserleri gelişimini hızlandıran
etkenlerdir.
5) Yaşlılarda tipik olmayan, solunum dışı pnömoni belirtileri deliryum, konfüzyon,
letarji, genel durumda bozulma, altta yatan kronik hastalığın kötüleşmesi, ani düşme, bitkinlik,
vücut ısısının düşmesidir.
6) Enfeksiyona yol açan bir mikroorganizmanın çevreden kişiye, kişiden kişiye, kişiden
çevresine bulaşmasını engellemede kullanılan önlemlerdir.
7) Bir giriş kapısı bulup vücut içine giren mikroorganizmaların girdikleri yerde odak
oluşturup sınırlı, dar bir alanda enfeksiyon gelişmesi ile karakterizedir.
8) Besinlerin hazırlandığı, pişirildiği alanlar ve bu süreçte kullanılan her türlü araçgereç temiz hijyen ilkelerine uygun temizlenmelidir. Yemek kapları her kullanımdan sonra
sıcak su ve deterjan ile yıkanmalı ve kurulanarak saklanmalıdır. Gerektiğinde (örneğin
enfeksiyonu olan hastanın kullanımından sonra) dezenfeksiyon işlemleri uygulanmalıdır.
Bulaşık bezleri ve fırçaları dezenfekte edilmeli ve ıslak tutulmamalıdır.
9) Enfeksiyon etkeni enfeksiyon hastalıklarına sebep olan mikroorganizmalardır.
10) El hijyeni ve kişisel hijyen ilkelerine, evde bakımda ortam ve araç-gereç temizliğine,
izolasyona (ayırma, tecrit etme), solunum sistemi enfeksiyonlarından koruma ilkelerine,
sindirim sistemi enfeksiyonlarından koruma ilkelerine dikkat edilmelidir.
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10. BÖLÜM
EVDE BAKIM ALAN YAŞLILARIN REHABİLİTASYONU VE YAŞAM
KALİTESİNİN ARTTIRILMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Yaşam kalitesi kavramını açıklayabilecek,
10.2. Evde bakım alan yaşlı bireylerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi hakkında bilgi
sahibi olacak,
10.3. Evde bakım alan yaşlı bireylerin rehabilitayonu hakkında bilgi ve becerilere sahip
olacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.
2.
3.
4.

Yaşam kalitesini etkileyen faktörler sizce nelerdir?
Evde yaşlı bakım hizmetlerinde rehabilitasyonun önemi hakkında neler düşünüyorsunuz?
Yaşam kalitesi yüksek olan yaşlı bireylerin özellileri neler olabilir?
Toplumun yaşam kaitesi düzeyini arttırmak için neler yapılabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Evde bakım alan yaşlı
bireylerin yaşam kalitesi ve
rehabilitasyonu konusunda
bilgi vermek.

Kazanım

-Evde yaşlı bakım
hizmetlerinde
rehabilitasyonun yeri
hakkında bilgi sahibi olur.
-Evde bakım hizmeti alan
yaşlı bireylerin yaşaam
kalitelerinin yükseltilmesi
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Evde yaşlı bakım
hizmetlerinin kapsamı
içerisinde bulunan
rehabilitasyon hakkında
açıklamalar yapılacak; yaşlı
bireylerin yaşam kalitelerini
etkileyen faktör tartışılarak
konunun daha iyi
anlaşılması sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Yaşlanma

•

Yaşam kalitesi

•

Rehabilitasyon
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“Toplumun kalitesi ve dayanıklılığı yaşlı vatandaşlara
gösterilen özen ve saygı ile ölçülür.”
Toynbee

Giriş
Günümüzde en önemli demografik hareket, yaşlı nüfus oranının giderek artmasıdır.
Yaşam standartlarındaki iyileşme, insanların yaşam kalitesini ve ortalama yaşam süresini
arttırmıştır. Artan yaşlı nüfus, demografik bir değişime neden olmakla birlikte ciddi bir
toplumsal değişimi de beraberinde getirmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin bu değişime ayak
uydurabilmeleri ancak yeni bir sosyal yapılanmayla mümkün görünmektedir. Dünya nüfusunun
yaşlanması uzun dönemli bakım ihtiyacını ve beraberinde yeni hizmet modellerini gündeme
getirmiştir. Yaşlı nüfusun artmasıyla gündeme gelen sorunlar sağlık ve sosyal politikalar
tarafından incelenmeye başlanmış ve evde bakım hizmetlerine ilgi artmıştır. Bunun temel
nedeni, bireyin kendi evinde ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alması ve sağlık harcamalarını
büyük oranda düşürmüş olmasıdır.
Global dünyada artan endüstrileşme ve değişen roller, aile yapısının çekirdek aile
yapısına dönüşmesinde büyük rol oynamıştır. Geçmişte yaşlı bireylerin ihtiyacı olan destek,
aile üyeleri tarafında karşılanırken bakım rolünü daha çok üstlenen kadının iş hayatında aktif
yer alması, yaşlının aile içinde bakımını zorlaştırmıştır. Günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirmekte zorlanan yaşlı bireyin destek alamaması, yaşam kalitesini büyük oranda
düşürmektedir. Yaşam kalitesi; bireyin yaşadığı kültür, sahip olduğu değerler, duygu, düşünce
ve amaçlarını kapsayan bir kavram olmakla birlikte bireyin sağlık durumunun
değerlendirilmesinde önemli bir olgudur. Demografik dağılım içerisindeki oranı gün geçtikçe
artan yaşlı nüfus, sağlık hizmetlerini giderek artan bir oranda kullanmaktadır. Aktif yaşlanma
fonksiyonel bağımsızlığı ve yaşam kalitesini arttırmak adına son yıllarda önem verilen konular
arasında yer almaktadır.
10.1. Evde Bakım Alan Yaşlıların Rehabilitasyonu
Rehabilitasyon, evde bakım hizmetlerinin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Yaşlı
bireylerin genelinde bir ya da daha fazla kronik hastalık bulunmaktadır. Kronik hastalığı olan
bireylere bakımın sürekli kılınması rehabilitasyon kapsamındadır.

Rehabilitasyon programları planlanırken dikkat edilmesi gerekenler;
•

Rehabilitasyon programının gerçekçi ve uygulanabilir olması,

•

Yaşlı bireyin ve yakınlarının rehabilitasyon programlarının gerçekleşebilmesi
için gerekli yaşam biçimi değişiklikleri konusunda desteklenmesi,

•

Yeniden etkin hale getirmek, sosyalleştirmek ve topluma kazandırmak,

•

Çeşitli nedenlerden oluşan yetersizlerde fonksiyonları optimal düzeye getirmek,

•

Fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden optimizasyonu sağlayıp sürdürülebilirliğini
sağlamak,
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•

Yaşlı bireye ve yakınlarına gerekli eğitimlerle destek sağlamak,

•

Rehabilitasyon programındaki etkinliklere bireyin ve yakınlarının katılımını
sağlayarak, kendi yaşamlarına egemen olma duygularını ve motivasyonlarını
desteklemek,

•

Fiziksel ve sosyal yönden bireyin günlük yaşama katılımını sağlamak,

•

Sağlık sorunları nedeniyle
sosyalleşmesini desteklemek,

•

Yaşlı bireyin toplumsal hayata uyumunu sağlamak,

•

Rehabilitasyon programının kişiye özgü planlanması,

•

Rehabilitasyon programını yaşlının yakınları ve aileye uygun planlanması
(Erefe,1998).

sosyal

izolasyon

yaşayan

bireyin

tekrar

Yaşlı bireylerde rehabilitasyon, fizyolojik kayıpları ya da hastalığa bağlı gelişen
fonsiyonel gerilemeyi önlemeyi amaçlamaktadır. Evde rehabilitasyon programları; fizik tedavi,
konuşma terapisi, iş uğraşı terapisi ve bakım hizmetlerinden oluşmaktadır. Rehabilitasyon ekibi
ise; hekim, fizyoterapist, uğraşı terapisti, konuşma terapisti, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı
ve beslenme uzmanından oluşturmaktadır (Kalınkara, 2014).
Rehabilitasyonun amaçları;
•

Tedavi, bakım, danışmanlık ve eğitim uygulamaları ile birlikte ilerlemek,

•

Yaşam fonksiyonlarında optimizasyonu sağlamak,

•

Fiziksel bozuklukların oluşmasını önlemek,

•

Yaşlı bireylerin yardımcı araçlarla da desteklenerek bağımsız bir yaşam sürmelerini
sağlamak,

•

Sağlık halinin sürdürülmesini sağlamak,

•

Fiziksel, sosyal ve psikolojik destek sağlamak,

•

Yaşam ortamının uygun hale gelmesini sağlamak,

•

Aileye destek vererek bakıma katılımını sağlamak (Konak, 2016).

10.2. Yaşlı Bireylerde Yaşam Kalitesi
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam kalitesini; kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri
içerisindeki beklentileri, amaçları ve standartları ile ilgili algısı olarak tanımlamaktadır. DSÖ,
yaşam kalitesini bireyin bütüncül (holistik) olarak iyi ve aktif olması olarak görmektedir. Çok
boyutlu bir kavram olan yaşam kalitesinin bir başka tanımı ise bireyin beklentileri ile yaşam
olaylarına gösterdiği uyumdur (Arıoğlu, 2006; Kalınkara, 2011; Levasseur & ark., 2008).
Yaşam kalitesi, bireyin değerler sistemi ve yaşadığı kültür bağlamında değerlendirildiğinde
kendini hayatın içerisinde nasıl konumlandırdığını göstermektedir. Yaşam kalitesi; öznel bir
kavram olup biyopsikososyal açıdan bir rahatsızlığa verilen yanıtı, kişinin uyum becerilerini ve
tatmin olma düzeyini ifade etmektedir Bireylerin fiziksel ve ruhsal iyi oluşlarını, ilişkilerini ve
bağımsızlık düzeylerini etkileyen yaşam kalitesi; nesnel değerlendirmeden çok bireyin öznel
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algısı ile şekillenmektedir. Örneğin nesnel değerlendirme sonuçları, iyilik halini düşük düzeyde
gösterse de kişinin öznel değerlendirmesi yüksek iyilik hali ve yaşam kalitesinin yüksek
olduğunu gösterebilir (Eser, 2006; Kozalı, 2017; WHOQOL Group, 1994).

10.3. Yaşam Kalitesinin Arttırılması
İnsan, doğası gereği biyopsikososyal bir varlıktır. Biyolojik, psikolojik ve sosyal
dinamikler sürekli etkileşimde olup tam bir iyilik hali için birbirinden ayrı düşünülemezler.
(Beder, 2006). Yaşlı sağlığının sürdürülmesinde temel amaç yaşam kalitesini arttırmaktır.
Yaşam kalitesi; kişinin kendi yaşamından memnun olması, beklentileri ile gerçekte yaşadıkları
arasındaki dengeyi sağlamaktır (Kırdı,2006). Yaşlı bireylere sunulacak bakım hizmetlerinin
hedefi; diğer yaşam dönemlerinde olduğu gibi sosyal anlamda desteklemek, faydalı olmalarını
sağlamak, kişilerarası ilişkilerini sürdürmek ve olumlu duygularını geliştirmek olmalıdır
(Kaptan, 2012). Yaşlıların daha mutlu ve anlamlı bir hayat sürebilmeleri için günlük yaşamdaki
aktif olma rollerinin güçlendirilmesi gerekir.
Yaşam kalitesi; öznel bir kavram olup kişinin sosyoekonomik özellikleri ve tıbbi durumu,
algılamasını etkilemektedir. Yaşam kalitesinin değerlendirilme kriterlerini; fiziksel, psikolojik,
mental ve sosyal bileşenler oluşturmaktadır. Yaşlanma ile birlikte bahsi geçen bileşenlerde
gerilemeler olmasıyla diğerlerine bağımlılığın arttığı bir yaşam dönemidir (Tel & Güler, 2011).

Yaşlı bireyler günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorlanabilmektedir. Bunun
temel nedeni yaş ile birlikte vücut fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesidir. Bu
kaçınılmaz ve doğal bir durumdur. Yaşlanmanın beraberinde getirdiği fonksiyonel
yetersizlikleri en aza indirmenin yolu yaşamın her döneminde aktif bir yaşamı tercih etmekten
geçer. Yapılan araştırmalar fiziksel olarak daha aktif olan yaşlıların yaşam kalitelerinin daha
yüksek olduğunu ileri sürmektedir. Yaşın ilerlemesi, kronik hastalıkların var olması,
diğerlerine bağımlı olma, fazla ilaç kullanımı ve baston gibi yardımcı araç kullanmanın yaşam
kalitesini olumsuz yönde etkilediği de araştırmalarda elde edilen verilerdendir. Sağlığın
değerlendirilmesi ve korunup geliştirilmesinde yaşam kalitesi önemli bir yere sahiptir (Altuğ
& ark., 2009; Aydın & ark., 2012; Birtane & ark., 2000; Çalıştır & ark.,2006; Dönmez, 2010;
Güler & Akal, 2009; Sönmez & ark., 2007; Telatar & Özcebe, 2004). Yaşlı bireylerin günlük
yaşam aktivitelerini kısıtlayan faktörlerden biri de düşme korkularıdır. Düşme korkusu yaşlı
bireylerin daha az aktif olmalarına, bunun sonucu olarak da kas atrofisi ve kas güçsüzlüğü gibi
sağlık problemlerini yaşamalarına neden olabilmektedir (Çınarlı & Zeliha, 2015; Hawk & ark.,
2006).
Yaşam kalitesini etkileyen faktörler;
• Yaş
• Cinsiyet
• Eğitim
• Sosyoekonomik düzey
• Sahip olunan kronik hastalılar
• Sağlık düzeyi, sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliği
• Kullanılan ilaç sayının fazla olması
• Bağımlılık düzeyi
• Kişilik, mizaç
• Sosyallik/ sosyal izolasyon
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•
•
•
•
•
•
•

Fiziksel yetersizlikler
Ağrılar
Bilişsel bozukluklar
Sağlık hizmeti kullanımı
Ev ve aile ortamı
Çalışma durumu
Sosyal ve kamusal hizmetlerin varlığı, ulaşılabilirliği ve kullanılabilirliği.

Yaşam kalitesi çok boyutlu, soyut ve öznel bir olgudur. Bireylerin “iyi olma” hali olarak
tanımlamak mümkündür. Öznel olmasının nedeni kişinin algısına bağlı olmasıdır. Başka bir
ifadeyle yaşam kalitesi; kişinin kendi iradesi, seçimleriyle hayatını yönetebilmesi,
düşüncelerini geliştirmeye açık ve paylaşımcı olmasıdır. (Sarı, 2013; Taylor, 2000). Kişinin
sağlığını algılaması, fiziksel, ruhsal, sosyal ve bilişsel durumunu kendisinin değerlendirdiğinin
önemli bir göstergedir (Tuğut & Bekar, 2008).
Yaşam kalitesinin arttırılması;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hastalıklardan korunma, var olan hastalıkların tedavisi
Kronik hastalıklarda düzenli kontrollerin yapılması
Rutin kontrollerin takibi
Görme ve işitme sorunlarının çözülmesi
Ağız ve diş sağlığının korunması
Yeterli ve dengeli beslenme
Kazalardan korunma
Alkol ve sigaradan uzak bir yaşam sürme
Düzenli fiziksel aktivite
Enfeksiyonların önlenmesi
Yeterli uyku ve dinlenme
Depresyonun önlenmesi
Stresle baş etme
Sosyal katılım
Özerkliğin desteklenmesi
Sağlık bilincinin oluşturulması
Gelir güvencesi
Sağlık güvencesi
Sosyal destek olanakları
Gelişime açık olmak (Arslantaş, 2016; Duy, 2015).

Kronik ve dejeneratif hastalıklar, yaşlı bireylerde en fazla görülen sağlık sorunlarındandır.
Yaşın ilerlemesi ile doğru orantılı olarak hastalık görülme sıklığı da artmaktadır. Kişinin
bağımsızlık düzeyini olumsuz etkilediği ve sosyal yalıtıma neden olduğu için üzerinde
durulması gereken önemli konulardır (Şimşek & ark.,2010).
Çağımızın sağlık yaklaşımında yaşanılan ömrün uzunluğundan ziyade kalitesi önem
taşımaktadır. Toplumun ayrılmaz üyeleri olan yaşlıların yaşam kalitesi yüksek ve sağlıklı bir
yaşam sürebilmeleri için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Toplum sağlığının yükseltilmesi
için sunulan hizmetlerin tüm bireylere eşit sunulması son derece önemlidir (WHO,2004).
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Yaşlanma, doğal bir süreç olmasıyla birlikte yaşlı bireylerde fizyolojik, psikolojik ve sosyal
pek çok değişiklik meydana gelmektedir. Günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmede
sınırlılıklar ve güçlükler ortaya çıkmakta bu da yaşlı bireylerin yaşam kalitesini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Yaşam kalitesinin altı bileşeni;
•
•
•
•
•
•

Fiziksel alan (enerji, yorgunluk gibi)
Psikolojik alan (olumlu duygular)
Bağımsızlık düzeyi (hareketlilik)
Sosyal ilişkiler (örneğin, pratik sosyal destek)
Çevre (örneğin, sağlık hizmetlerine erişim)
Kişisel inançlar/manevilik (örneğin hayatın anlamı).

Yaşlı bireyler sahip oldukları kronik hastalıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini
gerçekleştirmede kısıtlılıklar yaşamaktadır. Evde yaşlı bakım hizmetleri ile yaşanılan
kısıtlılıklar konusunda desteklemek, daha mutlu, yaşamdan hoşnut ve tüm yaşam alanlarında
daha iyi olması sağlanmaya çalışılmaktadır (Altay, 2016).
10.4. Aktif Yaşlanma
Aktif yaşlanma, DSÖ tarafından geliştirilen ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan bir
kavramdır. Yaşlı bireylerin daha sağlıklı, sosyal ve optimal düzeyde güvenlik içerisinde
yaşamaları olarak tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesinin bileşenleri olan fiziksel sağlık,
psikososyal durum, sosyal iletişim, fonksiyonel ve kongnitif durumda meydana gelen
bozulmalar yaşam kalitesini düşürmektedir. Aktif yaşlanma ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir ( Birtane & ark., 2000; Kılıçoğlu & Yenilmez, 2005; Mikami & Ogihara,
1999; Pascual-Millan, 1998).
Aktif yaşlanma, kişinin bireysel özelliklerini ön plana çıkartarak her alanda daha aktif
olmasını hedefler. Aktif yaşlanmayı hayatının bir parçası haline getirmiş olan yaşlı bireylerde
zaman içerisinde gelişen bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik kısıtlılıklar daha az
gözlenmektedir. (Ünalan, 2012).

Aktif yaşlanmanın bileşenleri;
• Cinsiyet
• Bireysel özellikler
• Fiziksel çevre
• Sosyal belirleyiciler
• Kültür
• Sağlık ve sosyal hizmetler
• Davranışsal belirleyiciler
• Ekonomik belirleyiciler
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Uygulamalar

Yaşlı bireylerin yaşam kalitesi düzeylerini ülkemiz ve diğer ülkeler açısından
karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları
Yaşlı bireylerde yaşam kalitesini arttırıcı ne gibi önlemler gelişitirilebilir?
Evde rehabilitasyon kapsamında hangi uygulamalar yer almaktadır?
Yaşam kalitesini oluşturan yaşam alanları ve bireye ait özellikler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Rehabilitasyon, evde bakım hizmetlerinin kapsamı içerisinde yer almaktadır. Yaşlı
bireylerin genelinde bir ya da daha fazla kronik hastalık bulunmaktadır. Kronik hastalığı olan
bireylere bakımın sürekli kılınması rehabilitasyon kapsamındadır. Yaşlı bireylerde
rehabilitasyon, fizyolojik kayıpları ya da hastalığa bağlı gelişen fonsiyonel gerilemeyi önlemeyi
amaçlamaktadır. Evde rehabilitasyon programları; fizik tedavi, konuşma terapisi, iş uğraşı
terapisi ve bakım hizmetlerinden oluşmaktadır. Rehabilitasyon ekibi ise; hekim, fizyoterapist,
uğraşı terapisti, konuşma terapisti, psikolog, hemşire, sosyal çalışmacı ve beslenme
uzmanından oluşturmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşam kalitesini; kişinin yaşadığı kültür ve değer sistemleri
içerisindeki beklentileri, amaçları ve standartları ile ilgili algısı olarak tanımlamaktadır. DSÖ,
yaşam kalitesini bireyin bütüncül (holistik) olarak iyi ve aktif olması olarak görmektedir. Çok
boyutlu bir kavram olan yaşam kalitesinin bir başka tanımı ise bireyin beklentileri ile yaşam
olaylarına gösterdiği uyumdur. Yaşam kalitesi, bireyin değerler sistemi ve yaşadığı kültür
bağlamında değerlendirildiğinde kendini hayatın içerisinde nasıl konumlandırdığını
göstermektedir. Yaşam kalitesi; öznel bir kavram olup biyopsikososyal açıdan bir rahatsızlığa
verilen yanıtı, kişinin uyum becerilerini ve tatmin olma düzeyini ifade etmektedir. Bireylerin
fiziksel ve ruhsal iyi oluşlarını, ilişkilerini ve bağımsızlık düzeylerini etkileyen yaşam kalitesi;
nesnel değerlendirmeden çok bireyin öznel algısı ile şekillenmektedir. Örneğin nesnel
değerlendirme sonuçları, iyilik halini düşük düzeyde gösterse de kişinin öznel değerlendirmesi
yüksek iyilik hali ve yaşam kalitesinin yüksek olduğunu gösterebilir. Yaşlı sağlığının
sürdürülmesinde temel amaç yaşam kalitesini arttırmaktır. Yaşam kalitesi; kişinin kendi
yaşamından memnun olması, beklentileri ile gerçekte yaşadıkları arasındaki dengeyi
sağlamaktır. Yaşlı bireylere sunulacak bakım hizmetlerinin hedefi; diğer yaşam dönemlerinde
olduğu gibi sosyal anlamda desteklemek, faydalı olmalarını sağlamak, kişilerarası ilişkilerini
sürdürmek ve olumlu duygularını geliştirmek olmalıdır. Yaşlıların daha mutlu ve anlamlı bir
hayat sürebilmeleri için günlük yaşamdaki aktif olma rollerinin güçlendirilmesi gerekir. Yaşam
kalitesi; öznel bir kavram olup kişinin sosyoekonomik özellikleri ve tıbbi durumu, algılamasını
etkilemektedir. Yaşam kalitesinin değerlendirilme kriterlerini; fiziksel, psikolojik, mental ve
sosyal bileşenler oluşturmaktadır. Yaşlanma ile birlikte bahsi geçen bileşenlerde gerilemeler
olmasıyla diğerlerine bağımlılığın arttığı bir yaşam dönemidir. Yaşlı bireyler günlük yaşam
aktivitelerini yerine getirmekte zorlanabilmektedir. Bunun temel nedeni yaş ile birlikte vücut
fonksiyonlarının olumsuz yönde etkilenmesidir. Bu kaçınılmaz ve doğal bir durumdur. Yaşam
kalitesi çok boyutlu, soyut ve öznel bir olgudur. Bireylerin “iyi olma” hali olarak tanımlamak
mümkündür. Öznel olmasın nedeni kişinin algısına bağlı olmasıdır.
Aktif yaşlanma, DSÖ tarafından geliştirilen ve yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan bir
kavramdır. Yaşlı bireylerin daha sağlıklı, sosyal ve optimal düzeyde güvenlik içerisinde
yaşamaları olarak tanımlanmaktadır. Yaşam kalitesinin bileşenleri olan fiziksel sağlık,
psikososyal durum, sosyal iletişim, fonksiyonel ve kongnitif durumda meydana gelen
bozulmalar yaşam kalitesini düşürmektedir. Aktif yaşlanma ile yaşam kalitesinin yükseltilmesi
hedeflenmektedir. Aktif yaşlanma, kişinin bireysel özelliklerini ön plana çıkartarak her alanda
daha aktif olmasını hedefler. Aktif yaşlanmayı hayatının bir parçası haline getirmiş olan yaşlı
bireylerde zaman içerisinde gelişen bilişsel, fiziksel, sosyal ve psikolojik kısıtlılıklar daha az
gözlenmektedir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi
rehabilitasyon programları
planlarken dikkat edilmesi gereken
faktörlerden biri değildir?
a) Rehabilitasyon
programının
gerçekçi ve uygulanabilir olması
b) Rehabilitasyon
programının
planlanmasını
sadece
sağlık
çalışanlarının yapması
c) Yeniden etkin hale getirmek,
sosyalleştirmek
ve
topluma
kazandırmanın amaçlanması
d) Çeşitli
nedenlerden
oluşan
yetersizlerde fonksiyonları optimal
düzeye getirmeyi amaçlamak
e) Fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden
optimizasyonu
sağlayıp
sürdürülebilirliğini sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi yaşam
kalitesini etkileyen faktörlerden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Sosyoekonomik düzey
Sahip olunan kronik hastalılar
Sağlık hizmetleri çeşitliliği
Kullanılan ilaç sayının fazla olması
Bağımlılık düzeyi

3. Aşağıdakilerden hangisi yaşam
kalitesinin arttırılması için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
a) Hastalıklardan korunma, var olan
hastalıkların tedavisi
b) Kronik
hastalıklarda
düzenli
kontrollerin yapılması
c) Rutin kontrollerin sayısı
d) Görme ve işitme sorunlarının
çözülmesi
e) Ağız ve diş sağlığının korunması
4. Aşağıdakilerden hangisi yaşam
kalitesinin alt bileşenlerinden biri
değildir?
a) Fiziksel alan
b) Psikolojik alan

c) Bağımsızlık düzeyi
d) Ekonomik düzey
e) Çevre
5. Aşağıdakilerden hangisi aktif
yaşlanmanın bileşenlerinden biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Cinsiyet
Bireysel özellikler
Hukuki haklar
Sosyal belirleyiciler
Kültür

6. Aşağıdakilerden hangisi yaşam
kalitesi düzeyini düşürecek
etkilerden biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Psikiyatrik hastalıklar
Sosyal destek
Fiziksel yetersizlik
Sağlık hizmetlerine ulaşım
Kronik hastalığa sahip olma

7. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı
bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya
yönelik sunulan evde bakım
hizmetlerinden biri değildir?
a) Öz bakım gereksinimlerinin
karşılanması
b) Düşme ve kazaların önlenmesi
c) Tedavi sürecinin evde devam
etmesini sağlamak
d) Yaşlı yakınlarının bakıma dâhil
edilmesi
e) Planlamaların sağlık çalışanlarına
göre yapılması
8. Yaşam kalitesi kavramı ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi doğru
değildir?
a) Yaşam kalitesinin algılanması
bireysek farklılık gösterir
b) Yaşam kalitesi nesnel bir algıdır
c) Yaşam kalitesi hayattan hoşnut
olmayı içerir
d) Yaşam kalitesinin belirlenmesini
sağlayan alt bileşenler vardır
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e) Yaşam kalitesi ile toplum sağlığı
arasında doğrusal bir orantı vardır

10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı
bireylerde yaşam kalitesini arttırıcı
önlemlerden biri değildir?

9. Aşağıdakilerden hangisi yaşam
kalitesini olumsuz etkileyen
faktörlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Düşme ve kazalar
Hafıza bozuklukları
İnkontinanslar
Görme bozukluğu
Cinsiyet
1) B

2) C

3) C

Sosyal destek sağlama
Zararlı alışkanlıklardan uzak durma
Tek yönlü beslenme
Kazaların önlenmesi
Egzersiz
Cevaplar

4) D

5) C

6) A

7) E

8) B

9) E

10) C
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11. BÖLÜM
EVDE YAŞLI SAĞLIĞININ KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ

257

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sağlığın Korunması
11.2. Sağlığın Geliştirilmesi

258

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Koruyucu sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesinin yaşlı sağlığı için önemi nedir?
2. Yaşlı bireyin fiziksel aktivite ve egzersiz yapması neden önemlidir?
3. Yaşlının kullanmakta olduğu ilaçlara ilave ilaçlar kullanılacaksa nasıl bir durumla
karşılaşılabilabilir?
4. Yaşlı kişi mutfakta çalışırken kol ağızları ve etekleri sarkan giyecekler kullanırsa sonuç ne
olur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Evde
Yaşlı
Sağlığının 1. Sağlığı
Korunması ve Geliştirilmesi geliştirme
tanımlar.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği
koruma ve Kazanım
okuyarak
ve
kavramlarını araştırarak geliştirilecektir.

2.
Sağlığın
korunması Kazanım
okuyarak
ve
düzeylerini açıklar.
araştırarak geliştirilecektir.
3.
Birincil
önlemlerini sıralar.

koruma Kazanım
okuyarak
ve
araştırarak geliştirilecektir.

4. Koruyucu önlemlerin yaşlı Kazanım
okuyarak
ve
sağlığına etkilerini açıklar
araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Sağlığı koruma, Sağlığı geliştirme, Sağlık Okuryazarlığı
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Giriş
Evde yaşlı bakımı hizmetleri koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici hizmetleri
içermektedir. Bu hizmetler genel olarak, yaşlı bireyin sağlığını korumak, geliştirmek, hasta
olduğunda iyileştirmek, hastalık ve sakatlıkların etkisini en aza indirmek ve bağımsızlık
düzeyini en üst seviyede tutmak amacıyla, sağlık ve sosyal bakım hizmetlerinin profesyonel bir
anlayışla, bireyin kendi evinde ya da yaşadığı ortamda sunulmasını ifade etmektedir (Korkmaz
ve ark., 2018; Başgül ve ark.,2011). Sağlığı geliştirme, optimal fiziksel, duygusal, sosyal, ruhsal
ve entelektüel sağlık durumuna erişmek için bireyin ve toplumun gereksinimlerinin fark
edilmesini ve gereksinimleri karşılamak için çaba harcanmasını kapsayan bir kavramdır.
Dünyada sağlığı geliştirme uygulamaları 1978’de Alma-Ata’da Temel Sağlık Hizmetleri
Deklarasyonu ile başlamış olup, 1986’da Ottowa Sağlığı Geliştirme Bildirgesi, 1988’de
Adelaide Konferansı, 1991’de Sundsvall Beyanatı, 1997’de Jakarta Bildirgesi, 2000’de
Meksika Bakanlık Raporu, 2005’te Bangkok Bildirgesi ile amaçlar, öncelikli eylemler,
önkoşullar, stratejiler, politikalar ortaya konulmuştur (Alagüney, 2014).
11.1. Sağlığın Korunması
Sağlık, insanların mutluluğu için önemli ve öncelikli bir etmendir. Ancak çoğunlukla
kaybedildiği zaman farkına varılan bir durumdur. İnsanlar ve toplumlar için önemli olan sağlıklı
olma konusunda bireylerin bilgi sahibi olması ve koruyucu önlemlerle sağlıklı kalmaya devam
etmesidir. Dünyada ve ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması, yaşlı sağlığını koruyucu ve
geliştirici girişimlere gereksinimi de arttırmaktadır (Başol ve Işık, 2015).
Sağlığın korunması kavramı ile sağlık durumunun sürdürülmesi, sağlığın bozulmaması
için alınan toplumsal ve bireysel önlemler ifade edilmektedir. Yaşlılıkta koruyucu hizmetlerin
amacı sağlığı olumsuz etkileyen toplumsal ve çevresel koşulları değiştirerek hastalıkların
önlenmesi ile yaşlı bireyin yaşam kalitesinin yüksek tutulmasıdır. Optimal koşulların
sağlanması ile kronik hastalıkların önlenmesi ve tedavisine yönelik maksimum iyi hal/sağlık,
minimum hastalık riski hedeflenmektedir. Koruyucu hizmetler sağlıklı yaşam biçimi
davranışlarının tercih edilmesi, sağlığa uygun çevrenin sağlanması ve bağışıklama ile sağlığın
sürdürülmesi, hastalık etmenlerinin yok edilmesi, erken tanı, tedavi ve tedavinin olumsuz
sonuçlarının engellenmesi amacıyla yürütülen hizmetleri kapsamaktadır. Örneğin bireyin
mevcut kronik hastalıklarına ikincil olarak yeti yitimi gelişmeden önce yapılan müdahalelerle
komplikasyon gelişmesinin önlenmesi evde koruyucu bakım kapsamındadır (Karadakovan,
2014).
Sağlık sorunlarının temelinde çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin önemli bir
kısmı kişinin çocukluk döneminden bu yana sahip olduğu bazı davranışlardır. Gerçekte yaşlı
sağlığını korumaya yönelik eylemler yalnızca yaşlılık döneminde değil, doğum öncesi
dönemden başlayarak yaşam boyu sürdürülmesi gereken eylemlerdir. Tütün kullanımı, yetersiz
fiziksel aktivite, yetersiz beslenme ve pasif yaşam gibi dört önemli risk faktörü bireylerde
bulaşıcı olmayan hastalıkların gelişme riskini artırmaktadır. Sağlığın korunmasına yönelik
hizmetler birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül olmak üzere dört düzeyde sağlanabilmektedir
(Karadakovan, 2014).
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11.1.1. Yaşlı Sağlığında Birincil Koruma
Birincil koruma, hastalık öncesi dönemde alınması gereken önlemleri kapsar. Yaşlı
bireyleri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve erken ölümden korumak amacıyla
en üst sağlık düzeyine ulaşmaları için verilen hizmetlerdir. Bu kapsamda sağlıklı bir çevrede
yaşama, yaşam tarzı değişiklikleri, riskli davranışlardan kaçınma, bağışıklama ve
kemoprofilaksi (ilaç ile koruma) konularında toplumsal bilinç oluşturulmalıdır (Savaş ve
Yalçın, 2010).
Hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemleri içeren birincil koruma, en
etkili koruma yöntemidir. Yaşlı bireylerde birincil koruma uygulamaları:
11.1.1.1. Sağlıklı Çevrede Yaşama
Yaşlılar fiziksel, biyolojik ve sosyal çevre öğelerinden en çok etkilenen grubu
oluşturmaktadır. Yaşlılık döneminde gastrointestinal sistem ve vücudun genel savunma gücü
biyolojik çevre öğelerine karşı önemli ölçüde azalmıştır. Örneğin çeşitli gıdalarla alınan
mikroorganizmalar yaşlı vücuduna kolayca yerleşebilmekte ve çoğalabilmektedir (Güler ve
Çobanoğlu, 1994).
Sağlıklı fiziksel çevre, çevre kirliliğinin olmaması, atık ve diğer çevresel zararlıların
kontrol altına alınması ile oluşturulmaktadır. Toplumun bu yönde hizmet alma beklentisi
konusunda farkındalığının sağlanması ve sağlıklı çevre koşullarını koruma, sürdürme ve
yararlanma bilinci oluşturulması sorunların önlenmesine katkı sağlayacaktır.
Sağlıklı sosyal çevre yaşlıların sosyal hayata katılımını sağlayan dış mekânların
düzenlenmesi ile sağlanmaktadır. Salar ve ark. (2016), yaşlı bireyin yaşam memuniyet
seviyesinin çevresel faktörlerden olumsuz yönde etkilendiğini; bu faktörlerin fiziksel çevrede
karşılaşılan zorluklar ve yaşlı bireye sunulan ulaşım, bilgiye ulaşma, medikal bakım ve evde
bakım gibi hizmetlerden yeterli seviyede yararlanamama olduğunu belirtmektedir. Konut
dışındaki çevrede rahat yürünebilir kaymayan malzemeden kaplanmış ve çevresi emniyetli
tutunma korkulukları ile çevrilmiş rampalar, aşırı yüksek olmayan kaldırımlar, yollarda
tutunabilecek yerler olması yaşlı bireyler için güvenli olacaktır.
Yaşlı bireyin yaşadığı ortamın sağlığını sürdürebileceği biçimde düzenlenmesine önem
verilmelidir. Konut, içinde yaşayan bireylerin gereksinimlerini karşılayan özellikte olmalıdır.
Yaşlı bireyin odasının sağlık açısından güvenli olması için temiz, aydınlık, düzenli, ısısı (1825 derece) ve nemi normal (% 30 -60), hoşa gitmeyen kokulardan arındırılmış, fiziksel tehlike
ve yaralanma riski, yüksek ses ve kötü görüntüden uzak olması gerekmektedir. Fiziksel
çevresini kontrol edememesi yaşlı bireyde güvenlik kaygısı yaratmaktadır. Fiziksel çevre
hareketine izin verecek şekilde özel olarak düzenlendiği zaman yaşlı birey günlük yaşam
aktivitelerinin önemli bir bölümünü minimum bağımlılıkla sürdürebilecektir. Günümüzde yaşlı
bireyin günlük yaşamını kendi başına yürütebilmesini sağlayacak destekleyici bir takım
kolaylıklar gerekir. Bunlar;
- Yaşam ortamlarının bireyin fizyolojik kısıtlanmaları doğrultusunda düzenlenmesi,
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- Yaşamı bağımsız sürdürmeye destek olacak yardımcı araç-gereçlerin sağlanması,
- Kentin ve yakın çevrenin bağımsız yaşamı destekleyecek özellikler göstermesidir (Kalınkara,
2010).
11.1.1.2. Sağlıklı Beslenme Alışkanlığının Kazandırılması
Yaşamın her döneminde beslenmenin özel önemi vardır. Kötü beslenme, bulaşıcı
olmayan hastalıkların ortaya çıkmasında önemli risk faktörlerinden biridir. Yetersiz ve dengesiz
beslenme sadece vücut ağırlığı ve bileşiminde değişiklik oluşturmakla kalmamakta, fizyolojik
işlevlerin bozulmasını ve istenmeyen durumları da beraberinde getirmektedir.
Yaşamın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesinde etkili olan davranışların başında gelen
“yeterli ve dengeli (sağlıklı) beslenme”, vücudun gereksinim duyduğu enerji ve besin
ögelerinin dengeli oranlarda ve yeterli miktarlarda alınmasıdır. Bireylerin bireysel özelliklerine
uygun kalori alımı, temel besin gruplarının (yağ, karbonhidrat, protein), su, vitamin ve
minerallerin yeterli ve dengeli tüketimini ifade etmektedir. Sağlıklı beslenme ile diyabet,
obezite, kardiovasküler hastalıklar, kanser, alerji, osteoporoz ile ilgili belirti ve bulgular
önlenebilmekte ya da azaltılabilmekte; gastrointestinal ve immün sistem fonksiyonları
iyileştirilebilmektedir. Sağlığı geliştirip ömrü uzatırken, temel besin maddesi eksikliklerini
önleyen ve diyetle ilişkili kronik hastalıkların riskini düşüren diyetler “optimal diyet” olarak
tanımlanmaktadır (Aslan ve ark., 2008).
Yaşlılık döneminde günlük enerjinin %50-60’ının karbonhidratlardan ve enerjinin en
fazla %30’unun yağlardan sağlanması önerilmektedir. “Kompleks” yapıda karbonhidratlar
içeren tahıllar, kurubaklagillerin tercih edilmesi ile enerjinin yanı sıra vücut için gerekli olan
protein, vitamin, mineral ve posa da sağlanmaktadır. Vücuttaki yağ dengesi kurulmadığı zaman
sağlık için riskler belirmeye başlar. LDL kolesterolün fazlalığı vücutta aterom (atheroma)
plaklarının oluşma riskini artırmaktadır. Aterom plakları atardamarların iç tabakası üzerinde,
yer yer sarımsı küçük plaklar halinde lipid toplanması ve damar lümenini daraltması ile belirgin
durumdur. Aterom plakları aynı zamanda atardamar duvarının sertleşmesine neden olmaktadır.
Aterom plaklarının oluşumundan korunmak için yeterli ve dengeli beslenmenin yanında,
hipertansiyon, diyabet hastalıkları kontrol altına alınmalı, sigara içilmemeli, hareketsiz yaşam
tarzından kaçınılmalıdır.
İleri yaşlarda kötü beslenme nedenleri ekonomik zorluklar, eğitim düzeyinin düşük
olması, diş sorunları ve zihinsel fonksiyonlarda yetersizliktir. Her yaşlı bireyin ve ailesinin
doğru ve bilinçli beslenme açısından eğitilmesi ve diyetinin denetlenmesi gereklidir. Yetersiz
ve dengesiz beslenme malnütrisyon, şişmanlık, kalp hastalıkları, diyabetes mellitus,
hipertansiyon, inme, artrit, meme kanseri, osteoporoz, osteoartrite neden olabilmektedir
(Arslan, 2011 b).
Gıda güvenliği: Besinlerin hazırlanması, pişirilmesi ve saklanması konusunda hijyenik
şartların sağlanması son derece önemlidir. Oda sıcaklığında bakterilerin üreme olasılığı artar.
Gıdaların oda sıcaklığında iki saatten daha uzun bir süre bırakılmamasına dikkat edilmelidir.
Gıdaların 5ºC-60 ºC arasında kalması risk oluşturmaktadır. 70ºC’de pişirim gerçekleştiğinde
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mikroorganizmaların önemli bir kısmının yok olduğu bilinmelidir. Gıda Güvenliği Ve
Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelikte (RG, 26 Eylül 2008) gıda güvenliği
“Gıdalarda ortaya çıkabilecek fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü zararların bertaraf
edilmesi için alınan tedbirler bütünü,” şeklinde tanımlanmaktadır.
11.1.1.3. Bağışıklama
Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sistemindeki değişimler bireylerde aşı ile önlenebilir
hastalıkların ortaya çıkmasına ve hastalıklara bağlı komplikasyonların artmasına neden
olabilmektedir. Yaşlı bireyin bağışıklık düzeyinin istenilen seviyeye getirilmesi ve önlenebilir
enfeksiyonlardan ve komplikasyonlarından korunmasında aşılama programları üzerinde
durulmaktadır. Tetanoz, Zona, Pnömokok, İnflüenza, Meningokok, Hepatit A, Hepatit B,
Suçiçeği hastalıklarından korunmak için 65 yaş üstü bireylerde hekim önerisi ile aşılama
yapılabilmektedir. Sık yaralanma geçirme riski olan yaşlılarda tetanoz aşısı da korunmada
önemli bir yer tutmaktadır. Solunum sistemi hastalıklarının seyrini hafifletebileceği için
pnömokok (zatürre) ve influenza (grip) aşıları önemsenmektedir. Etkili grip aşılaması solunum
sistemi hastalıklarında %56, zatürrede %53, grip nedeniyle hastaneye başvurularda %50, gribe
bağlı ölümlerde %68 azalma sağlar. Zatürre aşısı 65 yaş ve üzeri sağlıklı kişilerde %75 oranında
etkilidir (Yıldırım Kaptanoğlu, 2011; Karadakovan, 2014; Aslan, 2011a).
11.1.1.4. Fiziksel Aktivite Ve Egzersiz
Fiziksel aktivite günlük yaşam içerisinde kas ve eklemlerimizi kullanarak enerji
tüketimi ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını arttıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla
sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanabilmektedir. Egzersiz ise düzenli ve tekrarlı vücut
hareketlerini içeren fiziksel aktivitelerdir. Fiziksel aktivite ve egzersizler bağımsızlığın
sürdürülmesi üzerinde etkilidir.
Fiziksel aktiviteler ve düzenli egzersizlerin kronik hastalıklardan korunma ve kronik
hastalık komplikasyonların önlenmesindeki yararı konusunda farkındalık sağlanmalıdır. En
kolay uygulanabilen aktivite olan yürüyüş teşvik edilebilir, ancak ayakkabı ve giysi seçimi ve
uygun fiziksel ortam konusunda danışmanlık gerekmektedir. Yaşlılar sıcak ve soğuk ortamlara
daha duyarlı oldukları için egzersiz yapılan ortamın ısısı, nemi ayarlanmalıdır. Yanlış ayakkabı
seçimi ayak deformiteleri veya ayak sorunlarına yol açmaktadır: yürüyüşün normal ritminin
bozulmasına, topallamaya, yürümenin zorlaşmasına ve yürüme için harcanan enerji miktarının
artmasına neden olur. Bunlar yaşlı bireyde yürümeye karşı isteksizlik, aktivite seviyesinin daha
da düşmesi ile sonuçlanabilmektedir. Yanlış ayakkabıya bağlı olarak ayağın yer ile temasında,
yük dağılımında ve ayak bileği hareketlerinde bozukluk sonucu denge ve yürüme bozulur,
düşmeler görülür. Bu nedenle uzman önerisi ile özel ayakkabı ve tabanlıklar kullanılmalı,
koruyucu pedleme ve ark destekleri verilmelidir. Ayakta çok kolay yara açılabileceği için,
özellikle diyabeti olan yaşlı bireylerin özel ayakkabı kullanımı çok daha önemlidir. Ayrıca
yaşlılarda ayak kaslarında görülen zayıflık nedeni ile ayak ve ayak bileği kaslarının
kuvvetlendirilmesi, yetersizliklerin düzeltilmesi veya azaltılması da oldukça önemlidir (Akyar
ve ark., 2011).
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İleri yaşta olma ya da kronik hastalıklar fiziksel aktivite ve egzersizlerin yapılmasına
engel
oluşturmamaktadır.
Risklerin
ortadan
kaldırılabilmesi
ve
yararların
belirginleştirilebilmesi yaşlı bireye ait özel program belirlenmelidir. Hipertansiyon, diabetes
mellitus, obezite, kronik solunum hastalıkları ve diğer hastalıkları olan ya da herhangi bir
hastalığı olmasa da daha önce hiç egzersiz yapmamış yaşlı bireylere uzmanların denetiminde
özel programlar düzenlenmesi katkı sağlamaktadır.
Düzenli ve planlı yapılan fiziksel aktiviteler, fiziksel sağlık ve ruh sağlığı üzerine
olumlu etki yapmaktadır. Fiziksel olarak aktif olan insanlar pasif bir yaşam sürdüren insanlara
göre ruhsal açıdan daha iyi durumdadırlar. Yetersiz bedensel etkinlik stres, obezite, sosyal
ilişkilerde bozulma, dolaşım sistemi yetersizlikleri, osteoporoz, osteoartrit, koroner arter
hastalığı, kas gücü yetersizliğine zemin hazırlayabilmektedir (Mut Sürmeli, 2017;
Karadakovan, 2014; Doğan ve ark., 2011).
11.1.1.5. Kazalardan ve Yaralanmalardan Koruyucu Önlemler
Yaşlı bireyler görme, işitme, koklama, tat alma, dokunma duyularındaki değişimler,
denge sorunları, ilaç kullanımı, bilişsel değişiklikler nedeniyle zehirlenmeler, trafik kazaları,
düşmeler, yangın ve yanıklara yönelik risk altındadırlar.
Yaşlılar kronik hastalıklarından dolayı veya yaşadıkları mekânların onlara göre
düzenlenmemesi durumunda sık sık bir yerlere çarpabilir veya düşebilirler. Yaşlıların çarpma
ve düşmelerine sebep olan bazı faktörler arasında görme bozukluğu, işitme bozukluğu,
dokunma duyusunun eksikliği, çevresini algılama bozukluğu, kan basıncı düzensizlikleri,
reflekslerde yavaşlama, duruş ve denge sorunları, ilaçlar, alkol kullanımı, düzensiz ve kalitesiz
uyku, geçirilmiş nörolojik hastalıklara bağlı yürüme bozuklukları yer almaktadır. Yaşa bağlı
ortaya çıkan fizyolojik yetersizlikleri gidermeye yardımcı araçlar (baston, işitme cihazı, gözlük
yürüteç, tripod), alarm sistemleri, çevre düzenlemeleri sağlanarak önlem alınmalıdır. Denge ve
duruş eğitimleri, ani hareketlerden kaçınma, kas güçlendirme egzersizleri, ortopedik
ayakkabılar düşmelerin engellenmesinde yararlı olabilmektedir.
Yaşlı bireylerin evlerinde sıklıkla çevresel tehlikeler bulunmaktadır. Çevresel faktörler
düşme olaylarında %30-50 gibi oranda etken olarak gösterilmektedir. Sabit olmayan
mobilyalar, çok fazla eşya, uygun olmayan trabzanlar, emniyetsiz basamaklar, kaygan zemin,
yıpranmış kilimler, yetersiz aydınlatma durumları düşmelere neden olabilmektedir. Konut içi
merdiven, antre, mutfak, oturma odası, yatak odası ve banyo-tuvalet gibi mekanlara özgü
düzenlemelerin yapılması gereklidir. Yaşlılarda kıyafet seçiminde de, etek boyları ve kol
boyları takılmaya neden olmayacak şekilde, rahat, vücudu çok sıkı sarmayan pamuklu
kumaştan yapılmasına dikkat edilmelidir. Ayakkabılar hafif ve altı kaymayacak şekilde,
ortopedik olmalıdır (Doğan ve ark, 2011).
11.1.1.6. Sigara, alkol, madde kullanımının bırakılması/önlenmesi
Sigara ve alkol kullanma alışkanlığı, pasif sigara içiciliği üzerinde durulmalı, sosyal
destek, danışmanlık, eğitim programlarından yararlanılmalıdır. Alkolün zararlı kullanımının
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karaciğer hastalıkları, mide ülseri, gut, depresyon, osteoporoz, kalp hastalıkları, meme kanseri,
diyabetes mellitus, hipertansiyon ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Tütün içimi ile ilişkili olarak
akciğer kanseri, gırtlak, mesane, yemek borusu, karaciğer, pankreas, kemik, lösemi, mide,
böbrek ve rahim ağzı kanseri görülebilmektedir (Yıldırım Kaptanoğlu, 2011).
11.1.1.7. Polifarmasiden Kaçınma/ Akılcı İlaç Kullanımı
Yaşlı bireylerde kronik hastalık sayısında artış ile birlikte çoklu ilaç kullanımı
yaygındır. Yaşlanma sürecinde fizyolojik değişiklikler ve ilaç metabolizması ile ilgili
değişiklikler bazı riskleri beraberinde getirmektedir. Bu açıdan yaşlı bireylerde akılcı ilaç
kullanımı ve risklerin önlenmesi önem taşımaktadır.
Yaşlılarda İlaç Kullanımı Sırasında:
1. Hekim kontrolünde kullanılması
2. Kullanım ilkelerine ve önerilere uyulması
3. Orijinal ambalajlarında muhafaza edilmesi
4. Hekime danışılmadan kesilmemesi
5. Yeni bir şikâyetle hekime başvurulduğu zaman kullanılmakta olan tüm ilaçların hekime
bildirilmesi
6. İlaç-ilaç ve ilaç-gıda etkileşimleri hakkında hekim görüşü alınması
7. Çevre önerilerine dayalı ilaç, bitkiler veya bitkisel ürünlerin kullanılmaması
8. Alınan ilaçların sık görülen yan etkileri ve hangi durumlarda hekime başvurması gerektiğinin
bilinmesi
9. Ağız yoluyla ilaç kullanımı sırasında sadece su kullanılması, süt veya meyve suyu gibi başka
sıvılarla yutulmaması; mukoz membranın kuruması nedeniyle yutma güçleştiği için sakıncası
yoksa bol su ile verilmesi,
10. Önerilen zaman, doz ve tedavi süresine özen gösterilmesi,
11. İlacın etkisinin bilinmesi ve gözlenmesi,
12. Yaşlılarda aspirasyon riski yüksek olduğu için, oral ilaçlar verilirken oturur pozisyon
verilmesi, gerekmektedir (Özer ve Özdemir, 2009).

11.1.1.8. Stresin Kontrol Altına Alınması
Yaşlı bireylerde duyu kayıpları, zorlanmalar, kısıtlılıklar, kronik hastalıklar, emeklilik,
statü kaybı, ölüm, ekonomik güçlükler, destek sistemlerin yetersizliği, sosyal ilişkilerde
bozulmalar strese neden olan durumlardır. Stresörün belirlenmesi ve önlemlerle yaşlı bireylerde
yaygın olan ruhsal sorunlar kontrol altına alınmalıdır.
11.1.1.9. Zihinsel Aktivitenin Arttırılması
Yaşlı bireylerin olanaklar ölçüsünde zihinsel faaliyetlerini sürdürme çalışmaları ve dış
uyarılara açık olmaları zihinsel yetilerinin korunmasında yardımcı olmaktadır.
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11.1.1.10. Sosyal Etkinliklere Katılımın Sürdürülmesi
Yaşlı bireylerin üretkenliklerini sürdürebilecekleri ortamlar yaratılması, bu anlamda
yüreklendirilmesi, danışmanlık yapılarak deneyimlerini aktarabilecekleri ortamların
oluşturulması sağlıklı yaşamlarına katkı sağlamaktadır. Bireyler yaşlandıkça kapasiteleri azalsa
bile destekleyici bir çevre ile aktif bir yaşam sürdürebilmektedir.
11.1.1.11. Kişisel Hijyen
Yaşlı bireyde meydana gelen değişiklikler nedeniyle deri, tırnak ve saçların hijyenik
durumunun sürdürülmesi önemlidir. Deri kuruduğu için haftada iki kez yumuşak bir sabun
kullanılarak banyo yapılması, banyodan sonra mantar enfeksiyonlarını önlemeye yönelik
meme, koltuk altı, kasıklar ve parmak aralarının kurulanması gerekmektedir. Yaşlı bireyde
tırnak bakımı yapılmadan önce ılık su ya da vazelin uygulanarak sertleşmiş ve şekli değişmiş
olan tırnaklar yumuşatılmalıdır. Deri bütünlüğünü bozacak uygulamalardan kaçınılmalıdır.
Deri bütünlüğünü bozan şişlik (ödem) olup olmadığı düzenli olarak kontrol edilmeli ve şişliğe
neden olan faktörlerin belirlenip giderilmelidir.
Yaşlı bireyde genellikle, diş kayıpları olduğu için beslenme bozukluğu, kötü ağız hijyeni
ya da protez kullanımı yaygındır. Ağız içinde eksik dişlerin bulunması ya da protez kullanımı
ağız mukozasının bütünlüğünün bozulmasına ve bütünlüğü bozulmuş mukozanın enfeksiyona
yatkın hale gelmesine neden olmaktadır. Bu nedenle, yaşlı bireydeki diş çürükleri, diş kırıkları,
kayıplar, ağız mukozasının bütünlüğü, kullanılan protezin uygunluğu için gerekli önlemlerin
alınması gerekmektedir.
Diş Hekimine Müracaatı Gerektiren Durumlar:
- Ağız kokusu
- Çiğneme bozuklukları
- Diş ve çene enfeksiyonları
- Ağızda yaralar
- Sebepsiz olan çene ağrıları
- Diş etlerinde kanama
- Diş çürükleri
- Dişlerde hareketlilik
- Kötü yapılmış protezler
- Evde tamir edilmiş protezler (Akyar ve ark.,2011).

11.1.1.12. Yeterli ve Düzenli Uyku
Uyku, biyolojik ritmin önemli bir parçasıdır, insan bedeninin dinlenmesinin yanında
biyolojik döngünün sağlıklı olarak tamamlanabilmesini sağlamaktadır. Hayatta kalmak için
çevresel avantaj ve enerji tasarrufu sağlamada, hastalıkların iyileşmesinde, hafızanın
pekiştirilmesinde (görsel hafıza), beyin gelişimini desteklemede rol oynamaktadır.
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Yaşlanmayla birlikte uykunun yapısında meydana gelen değişiklikler, uyku hijyeninin
bozulması, hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı ve özgül uyku bozuklukları yaşlılarda uyku
kalitesini etkilemektedir. Uyku bozukluğuna bağlı düşmeler, ev ve trafik kazaları, hafıza
bozukluğu, alkol, sigara ve kafein kullanım sıklığında artışa neden olabilmektedir.
Sağlıklı bir uyku düzeni için gürültüsüz ortamların seçilmesi önemlidir. Bireyler günde
6-8 saat ve olabildiğince günün aynı saatlerinde uyumaya özen göstermelidirler. Uyku düzenini
bozacak bir yaşam şeklinin sağlığı olumsuz etkileyeceği yaşlı bireylere hatırlatılmalıdır.
Uyku Hijyenini Sağlamak İçin;
1. Sabah uyanınca yataktan çıkmalı,
2. Her sabah aynı saatte kalkmalı,
3. Gündüz uykusundan kaçınılmalı,
4. Gün içinde düzenli egzersiz yapılmalı, akşam saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınılmalı
5. Yatak odasında ses, ışık, ısı gibi uyaranlar olmamalı,
6. Uyku saatine yakın yemek yenmemeli,
7. Akşam aşırı sıvı alımından kaçınılmalı,
8. Kafeinli, alkollü, kolalı içecek ve tütünden kaçınılmalı,
9. Uyumaya çabalamamalı,
10. Stresle baş etme yöntemleri, geliştirmelidir (Tezel Filik, 2011).

11.1.1.13. Görmenin Korunması
Yaşlanmayla görme kaybı ortaya çıkmakla birlikte göz hastalıklarının en az yarısı,
düzenli aralıklarla yapılacak muayenelerle ilerlemesi önlenebilmektedir. Ailesinde göz
hastalığı olanlar ve risk grubundakilerin düzenli muayenesi önem taşımaktadır. Hastalık
ilerlemeden, erken tanı sorunun ortadan kalkmasına yardımcı olabilmektedir. Sigaradan uzak
durmak, yeterli ve dengeli beslenmek, güneş gözlüğü ve siperli şapka kullanmak, kronik
hastalıkları kontrol altına almak biçimindeki önlemler yararlıdır.
Dikkate alınması ve göz hekimine bildirilmesi gereken belirtiler
- Göz renginde değişme
- Şaşılık
- Bakılan yerde koyu lekeler görme
- Uzak veya yakın görmede sorun
- Çift görme
- Aşırı sulanma
- Gözde ağrı
- Kapakta şişlik
- Bulanık görme
- Gözde ya da çevresinde kızarıklık
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Yaşlılarda sık görülen bozukluklar katarakt, sarı nokta hastalığı, glokom, göz
merceğinin saydamlığını kaybederek bulanıklaşmasıdır. Katarakt olan gözde ışık
geçirgenliğinin azalmasına bağlı olarak görme azalır. Sarı nokta hastalığında, gözde bulunan
makula bölgesi yaşlanmaya bağlı olarak bozulur. Makula, ayrıntıların görülmesini (örneğin
okurken, dikiş dikerken) sağlayan bölgedir. Makula bozulduğu zaman bakılan alanda bulanıklık
ve karanlık oluşur, ancak merkezdeki görmeyi azaltsa da tamamen yok etmez; kişi ana hatları
görür fakat ayrıntıları seçemez. Örneğin duvardaki saati görür ama saatin kaç olduğunu
seçemeyebilir. Göz içindeki sıvı basıncı yükselerek görme yeteneğini sağlayan göz sinirine
zarar veren glokom (göz tansiyonu), sessiz ilerleyen bu bozukluktur. Erken teşhis edilmesi geri
dönüşü olmayan görme kaybının önlenmesi için önemlidir (Özdamar ve ark., 2011; Yıldırım
Kaptanoğlu, 2011).
11.1.1.14. İşitmenin Korunması
Yaşlanmaya bağlı kulakta ortaya çıkabilecek iki sorun yaşlılık tipi işitme kaybı
(presbiakuzi) ve kulak çınlaması (tinnitus) dır. Presbiakuzi, 65-74 yaşları arasında her dört
kişiden birinde ve 75 yaşın üzerinde her iki kişiden birinde ortaya çıkmaktadır. Kayıp süreci
başlangıncında konuşmayı anlama ile ilgili değişiklik gözlenmez. Zamanla sessiz harfleri
anlamada bozukluk ortaya çıkar. Bozukluk konuşmayı anlama eşiğinde düşme ile devam eder.
Bireyler bu durumu “duydum ama anlamıyorum” şeklinde ifade ederler. Konuşmaları tam
anlayamadıkları ve sözleri tekrarlattıkları için yavaş yavaş sosyal dışlanma ortaya çıkar.
Sıklıkla her iki kulakta birden aynı anda ve kademeli olarak görülmesi nedeniyle presbiakuzi
olan bireyler işitme duyularını yitirmekte olduklarını fark edemeyebilirler. Bu tür kayıpta
konuşulanı anlamada güçlük olduğu için işitme cihazının faydası sınırlıdır.
İşitmenin korunması için gürültülü ortamlardan uzak durmak ve ani, yüksek düzeyde
sese maruz kalmamak gerekmektedir. Bazı ilaçlar işitmede azalmaya neden olabileceğinden
doktor önerisi dışında bilinçsizce ilaç kullanılmamalıdır (Bazı ağrı kesici, idrar söktürücü ve
antibiyotikler işitme kaybına yol açabilmektedir).
Kulak Kiri (Buşon): Yaş ile dış kulak yolu cildinde deri altı dokusunun incelmesi,
bezlerin salgısının azalması, kulak kirinin sertleşmesi ve miktarında azalma olması, kulak
yolundaki kılların kalınlaşması ve sıklığının artması nedeniyle kulak yolu salgısının dışarı
atılması güçleşmektedir. Salgının dış kulak yolu girişinde birikmesi ve kulak tıkacı oluşması
işitmede geçici kayıplara neden olmaktadır. Yaşlılarda kulağın suyla sık teması, kulağın
bilinçsizce yabancı cisimlerle kurcalanması dış kulak yolu derisinin bütünlüğünü bozmakta ve
kulak derisindeki bezlerin koruyucu etkiye sahip salgılarını ortadan kaldırmaktadır. Bu durum
kulak yolunun enfeksiyonlara yatkın hale gelmesine yol açmaktadır. Dış kulak yolu
enfeksiyonlarında da geçici işitme kaybı görülebilmektedir (Karadakovan, 2014; Aydoğan ve
Kalbur, 2011).
11.1.1.15. Kanserden Korunmak
Kanserden korunmak için çocukluk döneminden başlayan yaşam boyu sağlıklı yaşam
davranışlarını geliştirmek önem taşımaktadır. Genel olarak bu davranışlar:
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- Tütün ürünlerinin hiçbirini kullanmamak/pasif içici olmamak, dumansız alanlar oluşturmak
- Sağlıklı beslenmek
- Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapmak
- Alkolün zararlarına maruz kalmamak
- Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamak
- Kanser yapıcı maddelerden uzak durmak,
- Yeterli ve düzenli uyku
- Stresle baş edebilme, şeklinde sıralanabilmektedir (Aslan, 2011).

11.1.2. Yaşlı Sağlığında İkincil Koruma
İkincil Koruma, hastalıkları belirti ve bulguları ortaya çıkmadan ve sağlık durumu
bozulmadan önce teşhis ederek tedavi etmeyi ve hastalığın ilerlemesini önlemeyi hedefler. Bu
kapsamda kanser taraması, işitme veya görme testleri, kemik mineral dansitesi ölçümü, kan
basıncı ölçümü ve abdominal ultrasonagrafi, serum lipid ve kolesterol incelemeleri, radyolojik
incelemeler, kan ve idrar incelemeleri, PAP smear, glokom ve vizüel keskinlik testleri, prostat
taramaları, meme kanserine yönelik taramalar, kolon kanserine yönelik taramalar
yapılmaktadır. TÜİK (2015) verilerine göre, ölüm nedenleri incelendiğinde kanser nedenli
ölümler dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerden sonra ikinci sırada yer almaktadır.
Kanser nedenli ölümlerin en çok 65-74 arası yaş grubunda olduğu görülmektedir. Yaşlıda
‘herhangi bir bulgu olmadan’ yapılan kanser taramalarının amacı erken teşhis ve daha etkili
tedavi sağlayabilmektir. Taramalarda amaç kesin tanı konulması değil, hastalık olasılığı
yüksek, riskli bireyleri belirlemektir. Kesin tanı için, riskli bireylere ileri testler yapılması
gerekmektedir.
Yaşlılıkla birlikte kronik hastalıklar ve komplikasyonları artış göstermektedir. Kronik
hastalıkların önemli özelliği sinsi başlaması ve yavaş gelişmesidir. Başlangıçta belirti yoktur ve
çok az belirti vererek ilerlemektedir. Bu aşamada kronik ve dejeneratif hastalıkların taramalar
ve düzenli aralıklarla yapılan sağlık kontrolleri ile erken saptanması ve komplikasyon
gelişmeden tedavi edilmesi ya da durdurulması olasılığı bulunmaktadır. Örneğin, kanser,
hipertansiyon, görme ve işitme kayıpları, kabızlık, kansızlık, osteoporoz, nörolojik işlev
bozukluğu, ayak ülseri, diyabet hastalıkları erken dönemde saptanıp gerekli önlemler
alındığında yaşlı birey normal yaşamını sürdürebilmektedir.
Kronik hastalık tanısı konulan bireylerin tedavisine başlanarak hastalığın kontrol altına
alınması önemlidir. Tüm dünyada kronik hastalıkların yönetimi oldukça zordur. Bu zorlukların
başında sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanamaması, parçalı sağlık hizmeti sunumu, etkisiz
sağlık hizmeti ve kronik hastalık yönetiminde koordinasyon eksikliği gelmektedir. Bu nedenle
gelişmiş ülkelerde kronik hastalık yönetimi modelleri geliştirilmiş ve uygulanmaya başlamıştır
(Karadakovan, 2014).
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11.1.3. Yaşlı Sağlığında Üçüncül Koruma
Hastalıklar ortaya çıktıktan sonra hastaların en uygun yöntem ile tedavi edilmesi,
düzenli izlem ve kontrol ile hastalık seyri ve tedaviye verilen yanıtın değerlendirilmesi,
oluşabilecek ikincil sorunların önlenmesi ve yaşam kalitesinin artırılması üçüncül koruma
olarak değerlendirilir.
Üçüncül koruma, hastalıkların tedavisi ile birlikte rehabilitasyon uygulamalarını
kapsamaktadır. Yaşlılarda rehabilitasyonun amacı, yeti yitimine veya fonksiyonel kayba
uğramış yaşlı ve kırılgan bireylere fiziksel kapasitelerini maksimum yeterlilikte kullanmayı
öğreterek bağımsızlık düzeyinin artması, fonksiyonların devam etmesi, komplikasyonların
önlenmesi ve adaptasyonun sağlanmasıdır. Bireyin mevcut tıbbi durumu nedeniyle kaybettiği
yaşamsal yetileri mümkün olan en kısa sürede yeniden kazanmasına yönelik girişimleri
içermektedir. Adaptasyon, rehabilitasyonun önemli bir yönünü oluşturmakta ve hastanın ruhsal
açıdan yeni durumuna hazırlanmasını ifade etmektedir. Rehabilitasyon ekibi tarafından yaşlı
bireyin fiziksel kapasitesine, fonksiyonel düzeyine, sosyokültürel yapısına, algılama düzeyine
ve psikolojik yapısına göre şekillendirilen bir rehabilitasyon programı oluşturulmalıdır. Yaşlı
bireyin işlevsel yeterliğini belirlenen gerçekçi hedef doğrultusunda olabildiğince en üst düzeye
çıkarmak ve korumak için rehabilitasyonun olabildiğince erken başlatılmasının önemi dikkate
alınmalıdır (Akyar ve ark., 2011).
Üçüncül koruma uygulamalarına örnek olarak, yatağa bağımlı yaşlı bireylerde bası
yaralarının önlenmesi gösterilebilir. İki saatte bir yatakta yön değiştirilmesi, basınç giderici özel
yatakların kullanımı ile basıncın tüm yüzeye eşit dağıtılmasının sağlanması, çarşafların temiz
ve ütülü olması, enfeksiyonların kontrolü, uygun beslenmenin sağlanması, anemi ve kan şekeri
yüksekliği gibi durumların tedavisi ile bası ülserlerinin oluşumu önlenebilmektedir (Çayır ve
ark., 2013).
11.1.4. Yaşlı Sağlığında Dördüncül Koruma
Dördüncül Koruma, sağlık sisteminde hastaya yarar sağlamayacak tanı, tedavi, tarama
girişimlerinden korunmasıdır. Yaşlı bireyi gereksiz ilaç kullanımı ve gereksiz tıbbi
girişimlerden korumak için yapılır. Ancak yaşlıya yarar sağlayacak girişimlerin yapılmaması
da bu kapsamda önemlidir (Karadakovan, 2014)
11.2. Sağlığın Geliştirilmesi
Sağlığın geliştirilmesi kavramı, risk altındaki bireylerin ya da grupların sağlık
davranışlarının temelinde yatan sorunların iyileştirilmesi ve çözümünde örgütsel, çevresel,
ekonomik ve sosyal destekleri kapsar. Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül koruma
uygulamalarını içeren hizmetlerin planlanması, yürütülen programların aktif bir şekilde
sürdürülmesi, sektörler arası işbirliğinin sağlanması, yaşlı sağlığını etkileyen faktörlerin
iyileştirilmesive yaşam kalitesinin yükseltilmesi yaşlı sağlığının geliştirilmesi açısından
önemlidir(Çevik, 2017).
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11.2.1. Yaşlılığın Algılanışı
Yaşlılık döneminde ekonomik açıdan yoksunluk, sevdiklerini kaybetmeye verilen
tepkiler, yakınlarına yük olduğunu düşünme, fiziksel görüntünün değişmesine bakış açısı,
fonksiyonel kayıplarla başetme çabası, küçümsenme kaygıları, ölüm düşünceleri yaşlı
bireylerin ruh durumunu etkileyen duygu ve davranışlardır. Erikson’a göre yaşamın sekiz
evresinden sonuncusu olan “benlik bütünlüğü’ ya da umutsuzlık” evresi yaşlılık dönemini
kapsamaktadır. Benlik bütünlüğü, yaşlılık döneminin kaçınılmaz olduğunun bilinçli olarak
algılanması, yaşamın olduğu gibi kabul edilmesi, yaşlılığa uyum sağlanmasıdır. Kişi yaşamı
boyunca hedeflerine, ideallerine yaklaşabilmişse, yaşlılığı kabullenmesi daha kolay olmaktadır.
Benlik bütünlüğü olan yaşlı birey, seyahat etmek, okumak, genişlemiş olan ailesine ve
arkadaşlarına zaman ayırmak gibi, yaşamını zenginleştiren aktiviteler yapmaktadır.
Kısıtlılıklarına rağmen özgür ve huzurludur. Erikson’a göre benlik bütünlüğüne ulaşamamış
birey “umutsuzluk” duygusu yaşar. Yaşlılık dönemini kendine acıyarak pişmanlıklarla, geçmiş
günlerin iyi yaşanmamış olduğu duygusu ve ölüm korkusu ile geçirir. Algılamada ve yaratıcı
yeteneklerde azalma, düşünme hızında yavaşlama ile birlikte eski yaşamlarına duydukları
özlem genç nesille aralarındaki uzaklığın artmasına yol açabilmektedir. Sağlığın
sürdürülmesine ilişkin duygu ve düşünceler yaşam boyunca biçimlenmektedir. Aile ve
yaşanılan sosyal çevrenin yaşlılık algısı üzerine etkili olduğu bilinmektedir. Yaşlılık bir
rahatsızlık, hastalık, çok kötü bir durum, işe yaramazlık olarak olumsuz değerlendirilebileceği
gibi yaşamın bir parçası olarak algılanıp kabullenilmesi de söz konusudur. (Altay ve ark, 2016)
11.2.2. Sağlık Okuryazarlığı
Sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam yıllarını ve yaşam kalitesini artıran, sağlık
eşitsizliklerini gideren; sağlık profesyonelleri için mesleki doyum, doğru iletişim ve klinik
becerileri kullanabilmeyi; sağlık hizmeti alanlar için anlaşılır olabilmeyi, karara katılımda daha
fazla aktif rol almayı ve daha kaliteli sağlık hizmetinden yararlanabilmeyi sağlayan bir öğedir.
Sağlık okuryazarlığı sağlığın korunması ve sürdürülmesi için kültür oluşturma aracıdır. Sağlık
okuryazarlığı kişilerin; sağlıkla ilgili edinilenleri okuma, dinleme, analiz etme, karara katılma,
karar verme ve hayata uyarlama aşamalarını kapsar. Sağlık okuryazarlığında, okuma yeteneği
ile birlikte:
- Sağlık hakkının, hasta haklarının bilincine varılması,
- Kamu sağlığı duyurularının, sağlık eğitimi materyallerinin, vb. anlaşılması,
- Bireylerin kendi hastalık ya da rahatsızlıkları ile ilgili olarak sağlık hizmeti sağlayan kişi ve
kurumlara ulaşma becerileri,
- Hekimlerin tedavi ve teşhise yönelik direktifleri, onay formlarını anlayabilmesi,
- Görsel okuryazarlık (grafik, vb. bilginin yorumu), bilgisayar okur-yazarlığı, bilgi okuryazarlığı (doğru bilgiyi elde etme ve uygulama), sayısal okuryazarlık (hesap yapabilme)
becerileri,
- Bütüncül sağlık hizmetlerine yaklaşma yeteneği, yer almaktadır (Özkan, 2017).
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Uygulamalar
Ülkemizde Sağlık Bakanlığının yaşlı sağlığını korumaya ve geliştirmeye yönelik
çalışmalarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
Yaşadığınız çevrede yaşlı bireyleri kaza ve yaralanmalardan koruyan ne tür
uygulamalar bulunmaktadır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Evde yaşlı bakımı hizmetleri koruyucu, tedavi ve rehabilite edici hizmetleri
içermektedir. Sağlığı geliştirme ise, optimal fiziksel, duygusal, sosyal, ruhsal ve entelektüel
sağlık durumuna erişmek için bireyin ve toplumun gereksinimlerinin fark edilmesi ve
gereksinimleri karşılamak için çaba harcanmasını kapsayan bir kavramdır. Dünyada ve
ülkemizde yaşlı nüfusun giderek artması, yaşlılık dönemine özgü sağlık, sosyal, kültürel, yasal
sorunlar dikkate alınarak yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi, sürdürülmesi ve korunmasının
önemini ortaya çıkarmaktadır.
Sağlığın korunması kavramı ile sağlığın sürdürülmesi, sağlığın bozulmaması için alınan
çevresel ve bireysel önlemler ifade edilmektedir. Yaşlılıkta koruyucu hizmetlerin amacı
hastalıkların önlenmesi, sağlığı etkileyen toplumsal ve çevresel koşulları değiştirerek yaşlı
bireyin yaşam kalitesinin yüksek tutulmasıdır. Sağlığın korunmasına yönelik hizmetler birincil,
ikincil, üçüncül ve dördüncül olmak üzere dört düzeyde sağlanabilmektedir.
Birincil koruma hastalıklar ortaya çıkmadan önce alınması gereken önlemleri
kapsamaktadır. Çevresel zararların kontrol altına alındığı bir ortamda yaşama, sağlıklı
beslenme alışkanlığının arttırılması, bağışıklama, fiziksel aktivite ve egzersiz, kazalardan ve
yaralanmalardan koruyucu önlemler, sigara, alkol, madde kullanımının bırakılması/önlenmesi,
akılcı ilaç kullanımı, stresin kontrol altına alınması, zihinsel aktivitenin arttırılması, sosyal
etkinliklere katılımın sürdürülmesi, kişisel hijyen, yeterli ve düzenli uyku, görmenin
korunması, işitmenin korunması, kanserden korunmak birincil koruma girişimleridir.
İkincil Koruma, başlayan hastalığın, hastalık belirtilerinin ortaya çıkmadığı dönemde
saptanması, erken tanı konularak sağlık durumu bozulmadan tedavi edilmesi ve hastalığın
ilerlemesinin önlenmesini ifade eder; üçüncül koruma, hastalıkların tedavisi ile birlikte
rehabilitasyon uygulamalarını kapsamaktadır; dördüncül koruma, sağlık sisteminde hastaya
yarar sağlamayacak tanı, tedavi, tarama girişimlerinden korunmasıdır.
Sağlığın geliştirilmesi kavramı, risk altındaki bireylerin ya da grupların sağlık
davranışlarının temelinde yatan sorunların çözümünde örgütsel, çevresel, ekonomik ve sosyal
destekleri kapsar. Sağlık sorunlarının önlenmesi, sağlıklı yaşam biçimi alışkanlıklarının
kazandırılması, bireylerin psikolojik, sosyal, ekonomik, çevresel etkenlerin iyileştirilmesini
içerir. Bu amacın gerçekleştirilmesinde yaşlıların sağlık hizmetine kolay erişiminin
sağlanmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır.
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Bölüm Soruları
1) Yaşlı bireylerin sağlığının korunması ile ifade edilen nedir?
2) Yaşlı bireylerde stresin neden olduğu olumsuz durumlar nelerdir?
3) Birincil korumanın kapsamı nedir?
4) Yaşlı bireylerin kanserden korunması için yapması gerekenler nelerdir?
5) Yaşlı bireylerde ikincil koruma uygulamaları nelerdir?
6) Aterom plaklarının oluşumundan korunmak için yapılması gerekenler nelerdir?
7) “Optimal diyet” nedir?
8) Erikson’a göre yaşamın sekiz evresinden hangi evre yaşlılık dönemini
kapsamaktadır?
9) Yaşlı bireylerde sağlığın geliştirilmesi kavramı hangi destekleri kapsar?
10) Günümüzde yaşlı bireyin günlük yaşamını kendi başına yürütebilmesini sağlayacak
destekleyici kolaylıklar nelerdir?
Cevaplar
1) Sağlığın korunması kavramı ile sağlığın sürdürülmesi, sağlığın bozulmaması için
alınan çevresel ve bireysel önlemler ifade edilmektedir.
2) Yaşlı bireylerde duyu kayıpları, zorlanmalar, kısıtlılıklar, kronik hastalıklar,
emeklilik, statü kaybı, ölüm, ekonomik güçlükler, destek sistemlerin yetersizliği, sosyal
ilişkilerde bozulmalar strese neden olan durumlardır.
3) Birincil koruma, hastalık öncesi dönemde alınması gereken önlemleri kapsar.
4) - Sağlıklı beslenme (uzman denetiminde doymamış yağ kullanma, lifli yiyecekler
yeme, sebze, meyve ve özellikle zeytinyağı tüketme, antioksidan vitaminler alma, beta-karoten
içeren besinler yeme)
- Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapma
- Sigara ve alkolün zararlarına maruz kalmama
- Güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmama (Bu durum hassas cildi olan beyaz tenli
bireylerde daha da önem taşır.)
- Düzenli doktor kontrolü (mamografi, yılda bir dışkıda gizli kan tetkiki, PSA (prostat
spesifik antijen) tetkiki, Hepatit B ve C taşıyıcılarında AFP (alfa feto protein) tetkiki)
- Kanser yapıcı (ev ve iş yerinde) başlıca maddelerden (katran, is, naftilamin, benzidin,
nikel bileşikleri, krom, kadmiyum, asbest ve arsenik bileşikleri, benzen, mangalda yapılan ette
siyahlık ya da yanık) uzak durmaları gerekmektedir.
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5) Düzenli sağlık kontrolü ve erken tanı ve tarama programlarının uygulanmasıdır.
6) Aterom plaklarının oluşumundan korunmak için yeterli ve dengeli beslenmenin
yanında, hipertansiyon, diyabet hastalıkları kontrol altına alınmalı, sigara içilmemeli, hareketsiz
yaşam tarzından kaçınılmalıdır.
7) Sağlığı geliştirip ömrü uzatırken, temel besin maddesi eksikliklerini önleyen ve
diyetle ilişkili kronik hastalıkların riskini düşüren diyetler “optimal diyet” olarak
tanımlanmaktadır.
8) Benlik bütünlüğü ya da umutsuzluk evresi
9) Sağlığın geliştirilmesi kavramı, risk altındaki bireylerin ya da grupların sağlık
davranışlarının temelinde yatan sorunların çözümünde örgütsel, çevresel, ekonomik ve sosyal
destekleri kapsar.
10) - Yaşam ortamlarının bireyin fizyolojik kısıtlanmaları doğrultusunda düzenlenmesi,
- Yaşamı bağımsız sürdürmeye destek olacak yardımcı araç-gereçlerin sağlanması,
- Kentin ve yakın çevrenin bağımsız yaşamı destekleyecek özellikler göstermesidir

278

KAYNAKÇA
Akyar İ, Can F, Hazer O, Kırdı N, Kurtluk E, Özdemir L, Turhan N.(2011). Evde
Bakım Ve Rehabilitasyon. Yaşlı Sağlığı Modülleri İçinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Alagüney ME. (2014). Sağlığı Geliştirme Kavramı. VII. Uluslararası İş Sağlığı Ve
Güvenliği Konferansı, İstanbul
Altay B, Çavuşoğlu F, Çal A. (2016). Yaşlıların sağlık algısı, yaşam kalitesi ve
sağlıkla ilgili yaşam kalitesini etkileyen faktörler. TAF Prev Med Bull, 15(3): 181-189.
Aslan D. (2011). İleri Yaşta Bağışıklama. Yaşlı Sağlığı Modülleri İçinde, T.C.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Aslan D. (2011). Yeterli ve Dengeli Beslenme. Yaşlı Sağlığı Modülleri İçinde, T.C.
Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Aslan D, Şengelen M, Bilir N. (2008). Yaşlılık Döneminde Beslenme Sorunları ve
Yaklaşımlar. Geriatri Derneği Eğitim Serisi No: 1.
Aydoğan F, Kalbur N.(2011).Yaşlılıkta İşitmenin Korunması. Yaşlı Sağlığı
Modülleri İçinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Aydos TR. (2011). Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı. Yaşlı Sağlığı Modülleri İçinde,
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Başgül, Ç., Keskin, İ., Kara, H., Yalçın, S. ve Aksoy, M. (2011), ‘Sağlık Alanında
Yeni Bir Hizmet: Evde Sağlık Hizmeti’, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Sağlığın Başkenti
Dergisi, 20:50-56.
Başol E, Işık A. (2015). Türkiye’de Sağlık Politikalarında Güncel Gelişmeler:
Sağlıkta Dönüşüm Programından Günümüze Bazı Değerlendirme Ve Öneriler. IAAOJ,
Social Science, 2(2), 1-26.
Çevik C. (2017). Yaşlıların Sağlık Hizmetine Erişimi. Türkiye Klinikleri, 3(3):16571
Çayır Y, Avşar Z, Avşar Ü, Cansever Z, Khan AS. (2013). Evde Sağlık Hizmetleri
Alan Hastaların Özellikleri ve Bakım Verenlerin Beklentileri. Konuralp Tıp Dergisi
2013;5(3):9-12
Doğan A, Borman P, Gökçe Kutsal Y, Ordu Gökkaya K. (2011). Yaşlılık
Döneminde Fiziksel Aktivite Ve Egzersiz. Yaşlı Sağlığı Modülleri İçinde, T.C. Sağlık
Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
279

Güler Ç, Çobanoğlu Z.(1994). Yaşlı Ve Çevre. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sağlık Projesi Genel Koordinatörlüğü, Aydoğdu Ofset,
Ankara.
Kalınkara V. (2010). Yaşlı Bireyler İçin Yaşam Çevresinin Ergonomik Tasarımı.
Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (1):54-64.
Karadakovan A. (2014). Yaşlı Bireyin Sağlıklı Yaşam Gereksinimleri. Yaşlı
Sağlığı ve Bakım İçinde, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara.
Korkmaz P, Naz H, Naz C, Toka O . (2018).

Evde Sağlık Hizmeti Birimi

Tarafından Takip Edilen Hastalarda Gelişen İnfeksiyonlar. Klimik Dergisi, 31(1): 41-45.
Mut Sürmeli D. (2017). Kanser Taramaları ve Yaşam Boyu Sağlık. Türkiye Aktif
ve Sağlıklı Yaşlanma Zirvesi – 2017 içinde, Editörler İB Akçakaya, E Özmete, T.C. Sağlık
Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara.
Özdamar Y, Örnek K, Kara C. (2011). Yaşlılıkta Görmenin Korunması. Yaşlı
Sağlığı Modülleri İçinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü,
Ankara.
Özkan S.(2017). Türkiye’de Sağlık Okuryazarlığı: Sağlıklı Yaşlanma Perspektifi
İle Bir Değerlendirme. Türkıye Aktıf Ve Sağlıklı Yaşlanma Zırvesı – 2017. Ed. Akçakaya
İB, Özmete E. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, Ankara: 99104.
Resmi

Gazete.

(2008).

Tanımlar,

4.

Madde

Gıda

Güvenliği,

http://resmigazete.gov.tr/ eskiler/2008/09/ 20080926-4.htm Erişim Tarihi:09.07.2019,
Salar S, Günal A, Pekçetin S, Huri M, Mehr Bk, Katırcıbaşı G, Uyanık M. (2016).
Yaşlılarda Aktivite, Çevre ve Yaşam Memnuniyeti İlişkisi. Ergoterapi ve Rehabilitasyon
Dergisi, 4(2), 89-96.
Savaş S, Yalçın MA. (2010). Beslenme önerileri. Birinci Basamak Hekimlerine
Yönelik Yaşlının Evde Takip Ve Değerlendirme Kılavuzu, İzmir.
Tezel Filik İ. (2011). Yaşlıda Düzenli Uyku Ve Uyku Bozuklukları. Yaşlı Sağlığı
Modülleri İçinde, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
Yıldırım Kaptanoğlu A. (2011). Yaşlı sağlığı. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı, Ankara.

280

12. BÖLÜM
EVDE YAŞLI BAKIMINDA AİLE EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Ailenin bakım verme rolü
12.2. Aile eğitiminin kapsamı
12.3. Aile eğitiminin etkinliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Fiziksel aktivite, egzersiz veya aktif bir yaşam ile ilgili bilgi eksiklği durumunda
çıkabilecek sorunlar nelerdir?
2. Aileye verilecek eğitimin amacı nedir?
3. Kırılganlık sendromu nedir ? Nasıl önlenir?
4. Kronik hastalığı olan yaşlı bireyin ailesine verilecek bilgi neleri kapsamalıdır?
5. Yaşlı bireylerle iletişim kurarken dikkate alınması gereken ilkeler nelerdir?
6. Aile eğitimi sürecinde başarı elde etmek için ne yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Evde Yaşlı Bakımında Aile 1. Aile eğitiminin amacını Kazanım
okuyarak
ve
Eğitimi
açıklar
araştırarak geliştirilecektir.
2. Ailenin bakım verme Kazanım
okuyarak
ve
rolünü açıklar
araştırarak geliştirilecektir.
3. Aile eğitiminin kapsamını Kazanım
okuyarak
ve
açıklar
araştırarak geliştirilecektir.
4. Aile eğitimi sürecinde Kazanım
okuyarak
ve
başarı elde etme ilkelerini araştırarak geliştirilecektir.
sıralar.
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Anahtar Kavramlar

Aile, Eğitim, Hastalık Yönetimi, Fonksiyonların korunması
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Giriş
Günümüzde yaşlıların bakım merkezlerinde ve huzurevlerinde barınma yerine, evde aile
yanında bakım almaları tercih edilmektedir. Evde bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde
sunulabilmesi için hizmet alan birey ve ailenin eğitimi üzerinde durulması önemlidir (Özgünay
ve ark., 2019; Bulut ve Tunç, 2013).
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin
Sunulmasına Dair Yönetmeliğin (RG, 27 Şubat 2015; Sayı: 29280), 14. maddesinde sorumlu
tabibin görev, yetki ve sorumluluklarında, evde sağlık hizmetleri sırasında kullanılacak ilaç,
tıbbi cihaz ve malzemelerin tedariki, uygun koşullarda saklanması, kullanımı, tıbbi atıkların
toplanması ve muhafaza edilmesi, enfeksiyonlardan ve bulaşıcı hastalıklardan korunma gibi
konularda kişi ve aile bireylerini bilgilendirir ve danışmanlık hizmeti verir” ve 19. Maddesinde
“Evde sağlık hizmetlerinin hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri
görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi ve hastaya, evde kullanması
gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin
verilmesi” şeklinde eğitim gereksinimine yer verilmektedir.
Evde bakım hizmetleri ekibinin temelini oluşturan aile bireylerinin eğitiminin ele
alındığı bu bölümde “ailenin bakım verme rolü”, “evde sağlık hizmetlerinde aile eğitimi” ve
“etkin aile eğitimi ilkeleri” konularına yer verilecektir.
12.1. Ailenin Bakım Verme Rolü
Aile yapıları ve işlevlerinin değişmesine rağmen aile, kendi üyelerinin bakım
sorumluluğunu büyük ölçüde üstlenmektedir. Bakım verenlerin olumlu deneyimler yaşaması
ve pozitif tutum sergilemesi durumunda yaşlının varlığı aileyi desteklemekte, yaşanılan
deneyimlerin olumsuz olması durumunda ise bakım verme güçlüğü yaşanmaktadır.
Günümüzde toplumsal yaşlanmanın çok yönlü sosyal bir sorun olarak görülme eğilimi,
evde yaşlı bakımında “bakım yükü” çalışmalarına ağırlık verilmesine neden olmuştur.
Literatürde “bakım gereksinimi olan yaşlılara bakım veren aile bireylerinin yaşayabileceği
fiziksel, duygusal, psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunları veya hissettiği zorlanma” olarak
tanımlanan “bakım yükü” gerçekte negatif bir algı yaratmaktadır. Yaşlının bakımını üstlenen
kişilerin genellikle bakım yükümlülüğü ve kendi yaşam gereksinimi arasında sıkışıp kaldığı
görülmektedir. Yapılan çalışmalarda bakım yükünün, bakım verenlerde ciddi boyutlara
ulaşabilen fiziksel hastalıklara, depresyon, anksiyete, sosyal izolasyon, tükenmişlik gibi
sorunlara yol açtığı bildirilmektedir. Aile içinde bakım verenlerin özgürlük eksikliği
yaşadıkları, giderek toplumsal yaşamdan uzaklaştıkları, özellikle yaşlı bakımı konusunda
yeterli eğitim ve donanıma sahip olmayanların yaşlı bireylere bakma işinden kaynaklanan
streslere uzun süre maruz kaldıktan sonra "merhamet yorgunluğu" ile ilgili artan bir risk altında
oldukları vurgulanmaktadır. Bakım yükü aynı zamanda yaşlı bireyin ihtiyaçlarının yeterince
karşılanmasını güçleştirmektedir. Ailenin bu sorunlarının üstesinden gelmesinde aile eğitimi ve
ailenin çeşitli hizmetlerle desteklenmesi önem taşımaktadır. Bakım yükünü azaltmada ailenin
bakım verme güçlüklerinin belirlenmesi, destek kaynaklarının saptanması ve kullanılabilir hale
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getirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin katkı sağlayacağı belirtilmektedir ((Kalınkara
ve Kalaycı, 2017; Tarı Selçuk ve Avcı, 2016; Unver ve ark., 2016).
Ailesi yanında yaşayan yaşlılar için evde bakım hizmetleri kapsamında:
- Evde sağlık hizmetleri
- Evde bakım verene destek hizmetleri
- Gündüzlü bakım merkezleri ile bakım verene destek hizmetleri
- Ekonomik destek hizmetleri
- Psiko-sosyal destek hizmetleri
- Ailenin güçlendirilmesi çalışmaları, yer almaktadır (Bahar & Beşer, 2017).

12.2. Evde Sağlık Hizmetlerinde Aile Eğitimi
Yaşlıların bakım gereksinimini artıran faktörler sağlığın bozulması, kronik hastalıkların
ortaya çıkması veya günlük yaşam aktivitelerini yerine getirme işlevlerinde yaşanılan
yetersizliktir. Evde bakım hizmetleri tıbbi bakım, destek sağlık hizmetleri (fizik tedavi,
psikoterapi, ergoterapi, dil ve konuşma terapisi) öz bakım, ev işleri ve ev düzeni, sosyal destek,
gıda ve beslenme, danışmanlık hizmetlerini kapsamaktadır. Bu hizmetler yaşlı birey ile
ailesinin duygusal, fiziksel, sosyal, ekonomik ve çevresel tüm özellikleri ile incelenmesini
zorunlu kılan ve ekip çalışmasını gerektiren hizmetlerdir. Evde yaşlı bakımı hizmetlerinde yaşlı
birey ve ailesi interdisipliner evde bakım ekibinin ayrılmaz bir parçası kabul edilmektedir.
İnterdisipliner ekipte her üyenin yeri, rolü ve misyonu farklı ve birbirini tamamlayıcıdır. Bakım
ekip üyelerinin ortak görüşü ile planlanır. Ekip çalışmasının başarısı karşılıklı anlayış, güven,
bağlılık, etkin iletişim, bilgi ve sorumlulukların paylaşımına dayanır. Yaşlı birey ve bakım
sorumluluğunu alan aile bireylerinin bilgisi ve yaklaşımı oldukça değerlidir (Behm ve Gray,
2012).
12.2.1. Aile Eğitiminin Kapsamı
Aile eğitimi, evde bakım sunucularının bakıma katılımı, sağlığın sürdürülmesi ve
hastalık yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Aile
eğitiminde temel amaç, yaşlı birey ve ailelerine sağlıklarını ve yaşamlarını olumlu etkileyecek
yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesidir. Yaşlı bireyler bağımsızlık,
itibar, adaptasyon, topluma katılım konusunda güçlük yaşamaktadır. Ya da evde bakım
sürecinde sağlık durumlarını tehdit eden, ciddi bir komplikasyon ya da tehlike yaşama
durumları yüksektir. Araştırma sonuçları, aile bireylerinin evde bakım rolünü üstlenmesi
durumunda, fiziksel, psikolojik, sosyal ve finansal etkileri ile nasıl başa çıkacaklarına
odaklanması ile ruhsal ve fiziksel rahatsızlıklarının ortaya çıktığını göstermektedir. Bakım
verenin yaşlı bakımı konusunda bilgisinin artması ile kaygının ve bakım yükünün azalacağı ve
bakım işini daha iyi yapacağı vurgulanmaktadır. Bakımdan sorumlu olan aile üyelerinin bireyin
sağlık durumundaki değişiklikleri fark etmesi ve uygun müdahale konusunda profesyonel
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yardım ve eğitim alması ile tükenmişlik yaşaması ve gereksiz hastane yatışları
önlenebilmektedir (Koraltan, 2017; Taşdelen ve Ateş, 2012).
Yaşlılık döneminin sıklıkla üzerinde durulan özelliği fiziksel yetersizlik olmakla birlikte
yaşın ilerlemesiyle birlikte psikolojik durumlar ortaya çıkabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında
öncelikle yaşlılığı tanı(mla)mak/anla(t)mak eğitimin temel içeriğini oluşturduğu düşünülebilir.
Aile, yaşlanma nedeniyle ortaya çıkan değişiklikler ve hastalık nedeniyle gelişen ağrı, yorulma,
engellilik, bağımlılık, asabiyet, korku, uyku bozuklukları, rollerde değişiklikler konusunda
bilgiye gereksinim duymaktadır. Aile bireylerinin kronik hastalık sürecini, hastalıkların seyrini,
tedavi yaklaşımlarını ve hastalık-yaşlılık ilişkisini öğrenmeleri gerekmektedir (Mauk, 2012).
Soner ve Aykut (2017) yaptıkları araştırmada bakım verenlerin, hastalık ve bakım verdikleri
yaşlılarına karşı ne şekilde yaklaşmaları gerektiği hakkında bilgi sahibi olmadıklarını, bu konu
hakkında bilgilendirilmek istediklerini belirtmektedir.
Evde yaşlı bakımı sürecinde temel aile eğitimi konuları aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:
1. Yaşlılığı tanı(mla)mak/anla(t)mak
2. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları
3. Hastalıkların yönetimi

12.2.1.1. Yaşlılığı tanı(mla)mak/anla(t)mak
Yaşlılık genellikle hastalık, zayıflık, bakıma muhtaçlık ile ilişkilendirilen bir dönemdir.
Böyle bir yaklaşım yaşlı bireyin toplum içinde soyutlanmasına yol açmaktadır. Bu konuda
içinde yaşanılan toplumun yaşlılık algısının etkili olduğu bilinmektedir. Olumsuz toplumsal
tutum ve değerler yaşlılık döneminin istenilmeyen, sorunlu bir evre olarak düşünülmesine
neden olmaktadır. Olumsuz toplumsal tutum ve değerler yaşlıların toplumdan uzaklaşmasına
ve psikolojik çöküntüye uğramasına neden olmaktadır. İçinde yaşanılan kültür yaşlıların
bağımsızlığını desteklemeyen hatta engelleyen bir yapıda ise yaşlıların pasif davranış sergileme
olasılığı yüksek olmaktadır. Bu durum yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal, bilişsel, duygusal
gereksinimlerinin doğru biçimde saptanmasını ve karşılanmasını güçleştirmektedir. Bu açıdan
toplumun ve yaşlının bakımını üstlenen ailenin yaşlılıkla ilgili doğru bilgiye erişimi
sağlanmalıdır.
12.2.1.2. Sağlıklı yaşam biçimi davranışları
Sağlıklı yaşam biçimi fiziksel, duygusal, sosyal açılardan sağlığı olumlu yönde
etkileyen davranışların tercih edilmesi ve sağlığı etkileyen risk faktörlerinin kontrol edilmesi
ile ilgilidir. Doğru beslenme, yeterli hareket alışkanlığı kazanma, stresi yönetme, çevre ile iyi
ilişkiler kurma ve yaşamdan doyum sağlama yönünde davranışların benimsenmesini
kapsamaktadır.
Bilgi eksikliği nedeniyle yaşlılık döneminde fiziksel aktivite, egzersiz veya aktif bir
yaşam üzerinde durulmadığı bilinmektedir. Hareketin vücudun tüm sistemleri ve psikolojik
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yapı üzerine olumlu etkileri bulunduğu ve kronik hastalıkların yönetimi sürecinde de önem
taşıdığı konusunda yaşlı ve ailesi bilgilendirilmelidir. Bireylerin kendini iyi ve mutlu hissetme,
özgüven artışı, daha sağlıklı ve ağrısız bir vücuda sahip olma, endişe, gerginlik, depresyon ve
kızgınlık duygularında azalma üzerindeki olumlu etkileri açıklanmalıdır. Fiziksel aktivitelerin
sosyal aktivitelere katılım isteğini de arttırabileceği, yaşlı bireyin kendisini ifade etme, daha
değerli hissetme hali ile hastalık ve yeti yitimine karşı psikolojik direncinin artmasını
sağlayabileceği vurgulanmalıdır. Özellikle belirgin bir hobi veya her gün düzenli yapılabilecek
bir aktivitenin bulunması daha başarılı bir yaşlılık dönemi geçirmeye yardımcı olacaktır.
Yaşlılık döneminde alışveriş, öğün planlama, evin düzen ve bakımı, yemek hazırlama,
bulaşık-çamaşır yıkama, ütü yapma gibi faaliyetlerin istenen şekilde yürütülmesi fazla zaman
harcama veya başkalarına bağımlı olma gibi farklı sorunlar ortaya çıkarabilmektedir. Bu
sorunların çözümlenebilmesi için yaşlı bireyin toplum ve ev içinde bağımsız yaşaması için
gereken etkinlikleri kapsayan GYA'lerini kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalıdır. Yaşlı
bireylerin bu faaliyetleri yapabilecekleri uygun çalışma alanlarının düzenlenmesi, yaşamı
kolaylaştırıcı araç-gereçler, vücudun etkin bir şekilde kullanılabilmesi gibi iş kolaylaştırıcı
prensiplerin uygulanması ile yaşlıların hareketliliği sağlanmalıdır. Bu yaklaşım aynı zamanda
bireyin kişisel itibarının, kendine güvenin ve üretkenliğinin artması ve aile bireylerinin
bağımsızlığı açısından da son derece önemlidir.
Yaşlı bireylerin yaşadığı iştahsızlık, hazımsızlık, diyare, konstipasyon, kaşeksi, obezite
gibi beslenme sorunlarına çözüm getirilmesi için yaşlı ve ailesi ile işbirliği içinde sevdiği
besinlerin hazırlanması, besin ısısının uygun hale getirilmesi, kabızlık ve diyare durumuna göre
uygun besin seçilmesi sağlanmalıdır. Tat almadaki değişiklik aşırı tuz ve şeker kullanımına
neden olabileceği konusunda bilgi verilmelidir. Uygun olmayan protezin yaşlıların yenmesi güç
olan, ancak sağlık için gerekli olan yiyeceklerden kaçınmasına neden olabileceği anlatılmalıdır.
Yaşlı bireylerde sıklıkla karşılaşılan eksik, çürük, kırık dişlerin beslenme bozukluğuna yol
açması yanı sıra kalp ve böbrek gibi organların sağlığını da etkilediği üzerinde durulmalıdır.
Diş fırçalama, protez temizliği, düzenli diş kontrolü konusunda eğitim ve danışmanlık
yapılmalıdır. Yaşlı bireyin ağız temizliğinde kolay kullanabileceği kalın saplı fırçalar, protez
için fırça-temizleme tableti ya da solüsyonu yararlı olabilmektedir.
Yaşlılıkta ses ve işitme organlarındaki kayıpların sağlıklı iletişim kurulmasını etkilediği
bilinmektedir. İşitme dış dünya ile bağlantıyı sağlayan; ses ise iç dünyayı dışarıya yansıtmada
kullanılan önemli öğelerdir. İşitme kayıpları, diğerlerini anlamama ve kendini anlatamamaya
neden olabilmektedir. Yaşlı bireylerde sessiz harflerin algılanamaması ya da yanlış algılanması
sık görülmektedir. Bazen sorunun özellikle gürültülü ortamlarda duymamak değil de
anlamamak olabileceği dikkat çekmektedir. Bozukluğu olan yaşlılar işitme kaybının derecesi
ile orantılı olarak sohbet esnasında, müzik dinlerken, sosyal aktivitelere katılmak istediklerinde
güçlük yaşamaktadır. Konuşulanları tam olarak anlamayan ve anlatmada zorlanan kişilerde
toplumdan kaçma, depresyon ve paranoid yorumlamaya yatkınlık gözlenmektedir. Bu durum,
yaşlı bireyin aşırı duyarlı, kırıcı, saldırgan veya içe dönük pasif bir tutum sergilemesine,
özgüven kaybına ya da sosyal izolasyona yol açabilmektedir. Bazı durumlarda da işitme
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azlığına dayalı, görme yetisinde azalma ve ruhsal zayıflama söz konusu değilse, “dudak
okuma” yeteneğinin geliştiği görülmektedir (Arpacı, 2017).
Yaşlı bireylerle iletişim kurarken dikkate alınması gereken ilkeler bulunmaktadır.
-

İlgi ile dinlemek, geçiştirmemek
Güvene dayalı ilişki geliştirmek, itibarın devamını sağlamak, yetenekleri vurgulamak
Anlaması ve cevap vermesi için süre tanımak
Normal ses tonuyla bağırmadan konuşmak
Hızlı konuşmamak, tane tane konuşmak
Eleştirilerde bulunan yaşlı bireyle savunmacı tutuma geçmemek
İletişim sırasında gürültücü araçları kapatmak
Daha iyi duyan kulağının olduğu taraftan konuşmak
Söyleneni anlamamışsa mesajı tekrarlarken anlayabileceği farklı kelimeler kullanmak
Yüz yüze olmak, göz teması kurmak
Geri bildirim almak
Yeterli aydınlatmayı sağlamak
Beden dilini gözlemek ve kendi beden dilini doğru kullanmak
Doğru kelimeyi bulamıyorsa anlamaya çalışmak, utandırmamak, sözünü kesmemek
Geçmişten konuşurken, sözü bugüne ve geleceğe getirmemek
Demansı olan yaşlı bireylerin iyi hatırladığı şeyleri konuşmaya teşvik etmek, sağlıklı
iletişim kurmak için dikkate alınmalıdır.

İşitme kayıplarının yol açabileceği bir durum da yaralanma riski oluşturmasıdır. Yüksek
frekanslı uyarıcı seslerin, örneğin korna sesinin duyulamaması ya da lokalize edilememesi
kazalara yol açabileceğini aile üyelerine açıklanmalıdır.
Aile bireylerinin yaşlı bireye bakım sürecinde stres, kriz, kayıplar yaşama olasılıkları
yüksektir. Suçluluk, başkalarını suçlama, ümitsizlik, güçsüzlük duyguları, iddiacı, saldırgan
davranışları ile baş etme ve iletişim konusunda bilgi ve beceriye gereksinimi bulunmaktadır.
Yaşlı bireye bakım verenlere yönelik fiziksel ve psiko-sosyal gereksinimlerini destekleyecek
programların geliştirilmesi, sosyal destek kaynağı olarak sivil toplum kuruluşları, gönüllüler,
belediyeler gibi kamu kuruluşları ve akraba, arkadaşların harekete geçirilmesi gerekmektedir.
12.2.1.3. Hastalıkların Yönetimi
Kronik hastalık yönetimi, tedavi sürecinde hastalığın fiziksel, psikolojik ve sosyal
etkilerinin sınırlandırılmasını, yaşam kalitesinin arttırılmasını, acil birimlere başvuruların ve
hastaneye yatışların azaltılmasını kapsamaktadır. Bu süreçte özyönetim becerisi kazanması için
çeşitli eğitim ve öğretim yöntemleriyle hastanın ve ailenin bilgi düzeyinin arttırılması önem
taşımaktadır (Zuhur ve Özpancar, 2017; Kalender ve Sütçü Çiçek, 2014; Bozkurt, 2013).
Kronik hastalıkların yönetimine ilişkin eğitimde üzerinde durulması gereken konular:
-

Sağlık sorununun organ (kalp, beyin, böbrek, akciğer) fonksiyonları üzerindeki
etkisi
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-

Sağlık sorunun günlük yaşam aktiviteleri üzerindeki etkisi
Maksimum düzeyde bağımsızlığı ve bakıma aktif katılımı teşvik etme
İlaçların ve ekipmanın güvenli kullanımı
Hastalığı alevlendiren risk faktörleri
Gelişebilecek acil durumlar, acil durumlarda başvurulacak kişi ve kuruluşlar
Ev ortamını düzenleme, çevresel güvenlik
Hastalığa yönelik pozitif tutum ve davranışlar,
Stresle mücadele
Problem çözme yaklaşımları
Engellilik durumunun ilerlemesini önleme
Toplumsal kaynaklar, destek alınabilecek kuruluşlar
Bireyin yapabileceği serbest zaman aktiviteleri

Yaşlanan kişi konuşma, işitme, görme sorunları olan, hareketleri kısıtlanan, idrargaitasını tutamayan, beslenme, tedavi ve ilaçlarını aksatan, düzensiz uyuyan, sağlıksız
beslenen, kişisel hijyenine uymayan, kimseye güvenmeyen, değişikliklerden hoşlanmayan,
yalnız kalmak istemeyen, herkesi ve her şeyi eleştiren, her konuda zıtlaşıp tartışan aynı soruyu
defalarca soran, alıngan, endişeli, kimseye güvenmeyen, değişikliklere tepki veren, zıtlaşan,
ilgi ve istek kaybına uğramış, alıştığı mekâna bağımlı, eskiye özlem duyan, yaygaracı bir
kimliğe bürünebilmektedir. Bu davranışların büyük bir kısmının yaşlılık döneminden önce de
bulunması, yaşlılık döneminde belirginleşmesi mümkündür. Olası nedenlerin bilinmesi
çözümün kolaylaşması yönünden önemlidir. Bu özelliklerin varlığı bakım verenin ruh sağlığını
etkilemektedir. Çatak ve ark. (2012), yaşlı hastalara informal evde bakım verenlerde ruhsal
belirtilerin önemli boyutta olduğunu, bu nedenle de ruhsal hastalıklar açısından önemli bir risk
grubunu oluşturduklarını, ruhsal belirtileri arttıran faktörlerin ise bakım veren kişinin bakım
vermede yetersiz kalması olduğunu belirtmektedirler.
Herhangi bir nedenle fiziksel aktivitede kısıtlılık yaşayan bireylerin uzmanlar tarafından
önerilen aktivite ve egzersizleri yapmamaları kontraktür (eklemlerin hareketinin kısıtlanması),
deformite (şekil bozukluğu) ve atrofi (organ veya dokunun zayıflaması) ve bakım
aktivitelerinin yetersizliğinin neden olduğu enfeksiyon gelişimi için risk oluşturduğu üzerinde
durulmalıdır. Bu konuda eğitim talepleri olmasa bile, yaşlı birey ve bakım verenlere eğitim
desteği verilmesi önemlidir. Taşdelen ve Ateş (2012) evde sağlık birimine kayıtlı yaşlı bireyler
ve ailelerinin katılımı ile yaptıkları araştırmada, bakım verenlerin yaşlı bakımında kendilerini
yeterli hissettikleri ve eğitime gereksinim duymadıklarını belirtseler de egzersiz yapamama ve
egzersiz yapmak istememe ile ilgili eğitim ve desteklenme noktasında farkındalık oluşturulması
gerektiğini vurgulamaktadır.
Aile eğitimi, hastane ortamında tedavi gören bireylerin taburculuk aşamasında
verilmelidir. Taburculuk eğitimi, birey hastaneden çıktıktan sonra ev ortamında sağlık bakım
gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanmasını sağlamak amacıyla yapılan hazırlık sürecidir
(Akdemir ve Birol, 2004). Özgünay ve ark. (2019), yoğun bakımdan taburcu olan bireylerin
evde bakım verenlerine yönelik biyolojik ve psikolojik sağlık hizmetlerinin oluşturulması, evde
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bakım verme güçlüğü ile baş etme ve evde bakımın teşvik edilmesi ile hastane başvurularının
azalmasına ve yoğun bakımların akılcı kullanımına da yardımcı olacağını belirtmişlerdir.
Etkin bir taburculuk eğitimi ile yaşlı birey ve ailesinin bilgi düzeyi yükselir; bakım yükü
azalır; bakıma katılımı artar, sorunların farkına varır ve uygun müdahalede bulunur; sorun
ortaya çıktığında kime başvuracağını bilir (Kapucu ve Ünver, 2017).
12.3. Etkin aile eğitimi ilkeleri
Eğitim sürecinde bireyin bilgiyi edinme ve kullanma durumu eğitimin etkinliğini
göstermektedir. Eğitim verilen bireylerin davranışlarında pozitif değişiklik ortaya çıkması ve
bilginin sağlığı geliştirip sürdürecek davranış değişikliğini yaratması beklenmektedir. Bunun
için ailenin temel özellikleri önemli rol oynar.
Öğrenmenin meydana gelmesi dikkat, öncül bilginin aktivasyonu, detaylandırma ve
tekrar, kodlama ve geri çağırma bileşenleri ile gerçekleşmektedir. Öğrenmenin gerçekleşmesi
için öğrenen, dikkatini ilgili konuya odaklamalıdır. Konuya odaklanmak için aşırı yüklemeden,
alakasız bilgilerden kaçınılmalıdır. Öncül bilginin aktivasyonu önceki bilgilerle yeni bilgilerin
ilişkilendirilmesi ile meydana gelir. Daha sonra eski ve yeni bilgi ile detaylı ve genişletilmiş
yeni şemalar oluşturularak anlamlı ilişkiler kurulur. Son olarak bilgiler kodlanarak kalıcı
belleğe taşınır ve ihtiyaç duyulduğunda geri çağırılır ve kullanılır. Etkili ve başarılı sonuç, yaşlı
birey ve bakım verenin öğrendiği ve yaşama geçirdiği bilgi ve becerileri ile elde edilir.
Bu süreçte başarı elde etmek için:
- Yaşlı birey ve bakım verenin hastalık ve bakım konusunda ne bildiği belirlenmelidir.
- Öğrenme stilinin ve motive eden etkenlerin öğrenmeyi kolaylaştırdığı dikkate alınmalıdır.
- İhtiyaç duyulan bilginin ne olduğu yaşlı birey ve ailesi ile birlikte saptanmalıdır.
- Öğrenme birey ve ailenin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine dayalı olmalıdır
- Öğrenmede doğru davranışlar pekiştirilmelidir.
- Öğretim durumları ailenin yeteneklerine göre düzenlenmelidir.
- Öğrenme, içinde bulunulan kültüre göre biçimlenmelidir.
- Birey ve aile ne öğrenmeleri gerektiği ile ilgili farkındalık oluşturulmalıdır.
- Eğitim birey ve aile hazır olduğunda verilmelidir.
- Ev ortamında uygulama yapma olanağı sağlanmalıdır.
- Gelişim düzeyi ile ilgili geri bildirim verilmelidir.
- Bilişsel, duyuşsal ve psikomotor alanlarda sözel, yazılı ve görsel iletişim araçlarının
kullanılmasına özen gösterilmelidir.
- Davranışlarında pozitif değişiklik yaratılarak, yalnızca bilginin kazanılması değil sağlığı
geliştirip sürdürecek davranış değişikliğinin de kazanılması amaçlanmalıdır.
- Aile eğitiminde hedeflenen davranış değişikliklerine ulaşılıp ulaşılmadığı, öğrenmenin ne
ölçüde gerçekleştiği değerlendirilmelidir.
- Eğitim, bireyin durumundaki değişiklikler doğrultusunda güncellenmelidir (Mauk, 2012;
Fadıloğlu, 2013).
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Uygulamalar
Çevrenizde yaşlı birey bulunan bir aileyi ziyaret ederek yaşlı bireyin tanısı konulmuş
kronik bir hastalığı olup olmadığını araştırınız.
Bu hastalığın birey üzerindeki etkisini araştırınız.
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Uygulama Soruları
Ziyarette bulunduğunuz yaşlı bireyin tanısı konulmuş kronik hastalığın günlük yaşam
aktiviteleri üzerindeki etkisi nedir?
Kronik hastalığın yönetimine ilişkin nasıl bir eğitime ihtiyacı vardır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümdeki bilgiler, ailenin bakım verme rolü, evde sağlık hizmetlerinde aile eğitimi
ve etkin aile eğitimi ilkeleri, başlıkları altında toplanmıştır.
Evde bakım hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi için hizmet alan birey ve
ailenin eğitimi üzerinde durulması önemlidir. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları
Tarafından Evde Sağlık Hizmetlerinin Sunulmasına Dair Yönetmelik’te hizmet alan birey ve
ailelerinin eğitim gereksinimine yer verilmiştir.
Günümüzde toplumsal yaşlanmanın çok yönlü sosyal bir sorun olarak görülme eğilimi,
evde yaşlı bakımında “bakım yükü” çalışmalarına ağırlık verilmesine neden olmuştur. Bakım
yükünü azaltmada ailenin bakım verme güçlüklerinin belirlenmesi, destek kaynaklarının
saptanması ve kullanılabilir hale getirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerinin katkı
sağlayacağı belirtilmektedir.
Aile eğitimi, evde bakım sunucularının bakıma katılımı, sağlığın sürdürülmesi ve
hastalık yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Aile
eğitiminde temel amaç, yaşlı birey ve ailelerine sağlıklarını ve yaşamlarını olumlu etkileyecek
yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesidir.
Evde yaşlı bakımı sürecinde temel aile eğitimi konuları yaşlılığı
tanı(mla)mak/anla(t)mak, sağlıklı yaşam biçimi davranışları ve hastalıkların yönetimi şeklinde
gruplandırılabilir. Yaşlılığı tanı(mla)mak/anla(t)mak için toplumun ve yaşlının bakımını
üstlenen ailenin yaşlılıkla ilgili doğru bilgiye erişimi sağlanmalıdır. Sağlıklı yaşam biçimi
davranışları fiziksel, duygusal, sosyal açılardan sağlığı olumlu yönde etkileyen davranışların
tercih edilmesi ve sağlığı etkileyen risk faktörlerinin kontrol edilmesini ifade etmektedir. Bu
kapsamda doğru beslenme, yeterli hareket alışkanlığı kazanma, stresi yönetme, çevre ile iyi
ilişkiler kurma ve yaşamdan doyum sağlama yönünde davranışların benimsenmesi üzerinde
durulmalıdır. Kronik hastalık yönetimi, tedavi sürecinde ve yaşam kalitesinin arttırılmasını, acil
birimlere başvuruların ve hastaneye yatışların azaltılmasını kapsamaktadır. Bu süreçte
özyönetim becerisi kazanması için çeşitli eğitim ve öğretim yöntemleriyle hastanın ve ailenin
güçlendirilmesi de önem taşımaktadır.
Aile eğitimi, hastane ortamında tedavi olan bireylerin taburculuk aşamasında
verilmelidir. Etkin bir taburculuk eğitimi ile yaşlı ve ailesinin bilgi düzeyinin yükselmesi,
bakım yükünün azalması, bakıma katılımın artması, sorunları tanıyabilmesi ve sorun ortaya
çıktığında kime başvuracağını bilmesi beklenmektedir.
Aile eğitiminde etkili ve başarılı sonuç, yaşlı birey ve bakım verenin öğrendiği ve
yaşama geçirdiği bilgi ve becerileri ile elde edilir.
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Bölüm Soruları
1) Ailesi yanında yaşayan yaşlılar için evde bakım hizmetleri kapsamında yer alan
hizmetler nelerdir?
2) Evde yaşlı bakımı konusunda aile eğitiminde temel amaç nedir?
3) Sağlıklı yaşam biçimi davranışları neleri kapsamaktadır?
4) Taburculuk eğitimi nedir?
5) Eleştirilerde bulunan yaşlı bireyle iletişim kurarken dikkate alınması gereken ilke
nedir?
6) Yaşlı bireylerde tat almada yetersizlik olmasına ilişkin aile hangi konuda
uyarılmalıdır?
7) Herhangi bir nedenle fiziksel aktivitede kısıtlılık yaşayan bireylerin uzmanlar
tarafından önerilen aktivite ve egzersizleri yapmamalarının sonuçları nelerdir?
8) Kronik hastalık yönetiminin kapsamı nedir?
9) Demansı olan yaşlı bireyler sağlıklı iletişim kurmak için dikkate alınması gereken
ilke nedir?
10) Eğitimde etkili ve başarılı sonucun elde edildiği nasıl değerlendirilir?
Cevaplar
1) Evde sağlık hizmetleri kapsamında bulunanan hizmetler evde süreli bakım ile bakım
verene destek olmak, gündüzlü bakım merkezleri ile bakım verene destek, ekonomik destek,
psiko-sosyal destek hizmetleri ve ailenin güçlendirilmesi çalışmalarıdır.
2) Aile eğitiminde temel amaç, yaşlı ve ailelerine sağlıklarını ve yaşamlarını olumlu
etkileyecek yaşam biçimi davranışlarının kazandırılması ve sürdürülmesidir
3) Sağlıklı yaşam biçimi davranışları doğru beslenme, yeterli hareket alışkanlığı
kazanma, stresi yönetme, çevre ile iyi ilişkiler kurma ve yaşamdan doyum sağlama yönünde
davranışların benimsenmesini kapsamaktadır.
4) Taburculuk eğitimi, birey hastaneden çıktıktan sonra ev ortamında sağlık bakım
gereksinimlerinin belirlenmesi ve karşılanmasını sağlamak amacıyla yapılan hazırlık sürecidir.
5) Eleştirilerde bulunan yaşlı bireyle iletişim kurarken savunmacı tutuma geçmemeye
dikkat edilmelidir.
6) Tat almadaki yetersizlik aşırı tuz ve şeker kullanımına neden olabileceği konusunda
aile uyarılmalıdır.
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7) Herhangi bir nedenle fiziksel aktivitede kısıtlılık yaşayan bireylerin uzmanlar
tarafından önerilen aktivite ve egzersizleri yapmamalarının sonuçları kontraktür, deformite ve
atrofidir.
8) Kronik hastalık yönetimi tedavi sürecinde hastalığın fiziksel, psikolojik ve sosyal
etkilerinin sınırlandırılmasını, yaşam kalitesinin arttırılmasını, acil birimlere başvuruların ve
hastaneye yatışların azaltılmasını kapsamaktadır.
9) Demansı olan yaşlı bireylerin iyi hatırladığı şeyleri konuşmaya teşvik etmek, sağlıklı
iletişim kurmak için dikkate alınmalıdır.
10) Eğitimde etkili ve başarılı sonuç yaşlı birey ve bakım verenin öğrendiği ve yaşama
geçirdiği bilgi ve becerileri ile elde edilir.
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13. BÖLÜM
EVDE PALYATİF BAKIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Evde yaşlı bakım hizmetlerinde palyatif bakımı tanımlayabilecek,
13.2. Palyatif bakım alan yaşlı bireylerin gereksinimlerini sıralayabilecek,
13.3. Evde palyatif bakım uygulamalarını ifade edebilecek bilgi ve becerilere sahip
olacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Evde palyatif bakım hizmetleri hakkında neler biliyorsunuz?
2. Evde palyatif bakım verilirken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdlr?
3. Evde palyatif bakım hizmetlerinin yaygınlaşması topluma nasıl bir fayda sağlayabilir?
4. Evde palyatif bakım hizmetlerinin olumlu ve olumsuz yönleri hakkında neler
düşünüyorsunuz?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

-Evde palyatif bakım
organizasyonunu
değerlendirmek,

-Evde palyatif bakım
organizasyonu hakkında
bilgi sahibi olur.

-Evde palyatif bakım
uygulamaları ile ilgili bilgi
vermek.

-Evde palyatif bakım
uygulamaları konusunda
bilgi sahibi olur.

-Evde palyatif bakım
organizasyonu hakkında
açıklamalar yapılacak; evde
ve kurumda sunulan palyatif
bakım uygulamaları
karşılaştırılarak konunun
daha iyi anlaşılması
sağlanacak.
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Anahtar Kavramlar

•

Palyatif bakım

•

Ölüm kaygısı

•

Ölüm ve yaşlılık
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Giriş
Palyatif bakım, son dönem destek bakımı olarak görülmekte ve ağrı kontrolü ile eşdeğer
tutulmaktadır. Hastanın tanı aldığı andan başlayarak ölüm ve yas süreci de dâhil olmak üzere
aileyi destekleyen bir hizmet modelidir. Yaşlı bireylerde fiziksel kapasitedeki yetersizlik bakım
gereksinimini arttırmaktadır. “Hastalık yoktur, hasta vardır.” sözünden yola çıkarak bireysel
farklılıkların, hastalıkların ortaya çıkışındaki önemini belirtmekte fayda var. Çünkü aynı
hastalığın birçok kişide farklı şekilde ortaya çıkması sık rastlanılan bir durumdur. Bakım planını
yapan sağlık çalışanlarının kişiye özel bakımın önemini kavramış olmaları da son derece
önemlidir.
Terminal dönemde kişilerin yaşamsal fonksiyonlarını belirli bir süre sonra
tamamlayacağı beklenmektedir. Bu süreç içerisinde bireylerin ihtiyaçlarının karşılanması ve
sorunlarıyla baş edebilmeleri için desteğe ihtiyaçları vardır. Palyatif bakım, kişinin acılarını en
aza indirmek ve yaşamının son günlerini daha huzurlu geçirmesini hedeflenmelidir.

13. 1. Palyatif Bakım
Yaşlanma, anne karnında başlayan ve ölüme kadar devam eden kaçınılmaz bir süreçtir
(Bertan & Güler, 1997). Dünya nüfusunun giderek yaşlandığı düşüldüğünde, evde yaşlı bakım
hizmetlerine olan ihtiyacın artacağı öngörülmektedir. Tıp alanındaki gelişmeler insan ömrünü
uzatmıştır. Buna paralel olarak toplumsal yapıda da değişimler karşımıza çıkmaktadır. Pek çok
ritüel artık sosyal bir olgu olmaktan çıkmıştır. Ölümler, geçmişte ev ortamında aile bireylerinin
içerisinde gerçekleşirken artık hastanelerde yaşanır hale gelmiştir. Ölüm hayatın doğal bir
parçası iken şu an global dünya tarafından görmezden gelinmektedir. Özellikle uzun süreli
bakım gereksinimi olan yaşlılar, artan ileri yaş popülasyonu içerisinde devlet bütçesine ciddi
yük getirmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı “yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip
hasta ve hasta yakınlarının fizyolojik, psikolojik ve manevi yönden yaşam kalitesinin
arttırılması, erken tanı ve tedavinin sağlanması olarak tanımlamaktadır (WHO, 2012).

13. 2. Türkiye de Palyatif Bakım
Tüm dünyada 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfus, giderek artmakta ve yaşlanan nüfusun toplum
sağlığını yükseltmek için yaşlılarda sağlık hizmetlerinin kullanılması konusu daha fazla önem
arz etmektedir. Yaşlı sağlığında birincil amaç, yaşam kalitesini ve işlevsel bağımsızlığı
geliştirmektir. Evde yaşlı bakım hizmetleri, hastanelerdeki yoğunluğu azaltarak hasta yatış
sürelerinin kısalmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bu hizmetin ülke ekonomisine katkı
sağlayacağı düşünülmektedir. Palyatif bakım, giderek artan yaşlı nüfusun son dönem
ihtiyaçlarına yanıt veren bir halk sağlığı konusu olarak önem taşımaktadır.
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Türkiye’de palyatif bakım hizmetleri arasında; Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi
Başkanlığı Ulusal Kanser Kontrol Programı, “Palyatif Bakım Programı Eylem Planı” (2008),
kanser kontrol programının en önemli bileşeni olan PALLİA-TÜRK Projesi, Kanser Erken
Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve Sivil toplum örgütleri faaliyetleri yer
almaktadır (Uslu & Terzioğlu, 2015).
Sağlık Bakanlığı, palyatif bakım organizasyon modeli geliştirmek için çalışmalar
yapmaktadır. Ülkemizde son dönem palyatif bakım konusundaki kronolojik gelişmeler
şunlardır;
•

“Yeni Palyatif Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”
2015 yılında yürürlüğe girmiştir.

•

Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı tarafından “Pallia-Türk Projesi”
olarak yayımlanan “2009-2015, Ulusal Kanser Kontrol Programı” nda palyatif bakım
da tanımlanmıştır (Kıvanç, 2017).

13.3. Yaşlı Bireylerde Palyatif Bakım
Tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler, erken tanı ve tedavi olanaklarını arttırmış,
hastalıklara bağlı ölüm oranını azaltarak yaşam süresinin uzamasını sağlamıştır. Yaşlanma ile
beraber kronik hastalıklar da artmaktadır. Bu hastalıklara sahip kişilerin bakım gereksinimi,
önemli sağlık sorunları arasında görülmektedir. Toplumda görülme sıklığı artan hastalıklar;
maliyet, işgücü kaybı ve hastanede kalış süresinin artmasıyla birlikte toplum sağlığını olumsuz
yönde etkilemektedir. Sağlık sorunları ve kanser görülme sıklığının artması palyatif bakıma
olan ihtiyacı arttırmaktadır (Akdemir & ark., 2011; Khosla, 2012; Long & ark., 2009).
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), palyatif bakımı “yaşamı tehdit eden durumlarda sorunlarla
karşı karşıya olan hastaların ve ailelerin yaşam kalitesini, ağrıyı, fiziksel, psikososyal ve ruhsal
boyuttaki diğer sorunları erken dönemde belirleyip değerlendirerek tedavi edip geliştirilen bir
yaklaşım” olarak tanımlamaktadır. Palyatif bakım, daha çok tedavi edici yöntemlerin yeterli
olmadığı ölümcül hastalıklarda hasta ve hasta yakınlarına sunulan destekleyici bakım olarak
bilinmektedir. Yaşam sonu bakımda yaşam kalitesini arttırmaya yönelik multidisipliner ve
interdisipliner yaklaşımı gerekli kılan bir bakım modeli olarak da ifade edilmektedir (Kabalak,
2014; Kıvanç, 2017).
Palyatif bakımla hastanın ve yakınlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden
desteklenmeleri hedeflenmektedir. Palyatif bakım planlanırken hastaya özgü yaklaşımın
benimsenmesi son derece önemelidir. Aynı şekilde her ailenin kendine özgü dinamiklerinin
olduğu da unutulmamalıdır. Aileler bir yas sürecinde olduğu için bu konuda da
desteklenmelidir. Bakım planının bütüncül yapılması, verilen hizmetin kalitesini arttıracaktır.
Ayrıca hasta ve yakınları ile bu dönemde etkili iletişim kurulabilmesi son derece önemlidir
(Elçigil, 2012: Uslu, 2015; Stajduhar & ark., 2011). Palyatif bakım; hastanelerde, ev ortamında,
hospislerde (son dönem bakım evleri) ve birinci basamak hizmet sağlayan kurumlarda
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verilmektedir. (Kıvanç, 2017). Palyatif bakıma ihtiyaç duyan bireylerin yaşam kalitesini
olumsuz etkileyen faktörler arsında ağrı en yaygın olanıdır (Breivik & ark., 209; Uysal & ark.,
2015).
Palyatif bakım hedefleri;
•

Ağrı, dispne ve yorgunluk gibi semptomların kontrol altına alınması,

•

Farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemlerle hastanın daha konforlu olmasını
sağlamak,

•

Yaşam kalitesini yükseltecek bakımın planlanması,

•

Palyatif bakım hizmetlerinin evrensel etik değerlere ve yasal düzenlemelere uygun
sunulması,

•

Yas sürecinde ailenin desteklenmesi,

•

Hasta ve yakınlar ile etkili iletişimin kurulması,

•

Ölümü kabullenme sürecinde hasta ve yakınlarına destek olunması,

•

Hastanın seçimlerine ve kararlarına saygılı olmak,

•

Hastanın sağlığı ile ilgili ayrıntılı bilgilendirmek,

•

Hastanın bireyselliğini, bağımsızlığını ve değerlerinin korunmasını sağlamak,

•

Huzurlu ve saygıdeğer bir ölüm ortamı sağlamak,

•

Hasta ile ilgili kararlarda hastanın yanı sıra ailenin de yer almasını sağlamak.

Evde Palyatif Bakım Uygulamaları (Kaptan, 2013; Konak, 2016);

Ağrının Giderilmesi

•

Hastaya uygun
belirlenmesi

•

Farmakolojik ağrı kontrolü

•

Non-farmakolojik ağrı kontrolü (müzik
vb.)

•

Derin nefes egzersizleri

•

Uyarıcılardan kaçınılması

•

Dikkatini başka alanlara yönetmek

tedavi

modelinin
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Yorgunluk,
Yönetimi

Halsizlik

ve

Güçsüzlüğün

Solunum Sistemi Fonksiyonlarının
Sürdürülmesi

•

Masaj uygulamak

•

Manevi ihtiyaçlarının karşılanması

•

Yeterli dinlenmenin sağlanması

•

Enerjinin korunması

•

Çevre konforunun sağlanması

•

Uyarıcılardan kaçınılması

•

Uyku hijyeninin sağlanması

•

Gevşeme tekniklerinin öğretilmesi

•

Hava yolu açıklığının sağlanması

•

Oksijen gereksiniminin karşılanması

•

Rahat nefes alabileceği uygun
pozisyonun verilmesi

•

Solunum yolları temizliği
(aspirasyon)

•

Solunum yollarında sekresyon birikmesi

•

Bronkospazm

•

Enfeksiyon

•

Odanın düzenli havalandırılması

•

Pnömoni

•

Odadaki havanın nemlendirilmesi

•

Pulmöner ödem

•

Solunum ve öksürük egzersizlerinin
öğretilmesi

•

Maling tümörler

•

Vital bulgularının düzenli takibi

•

Apne

•

Düzenli ağız bakımı

•

Yüzeysel solunum

•

Vital bulgular düzenli takip edilmeli

•

Hasta siyanoz açısından takip edilmeli

•

Ödem takibi yapılmalı

•

İlaçların düzenli kullanımı

Kardiyovasküler Sistemi Fonksiyonlarının
Sürdürülmesi
•

Taşikardi

•

Hipotansiyon
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•

Dolaşım bozukluğu

Gastrointestinal
Sürdürülmesi

Sistemi

Fonksiyonlarının

•

Hastalıkların takibi

•

Farmakolojik
yöntemler

•

Bulantı kusmanın az olduğu saatlerde
beslenme planlanmalı

ve

Non-farmakolojik

•

İştahsızlık

•

Az ve sık beslenme uygulanmalı

•

Yutma güçlüğü

•

•

Bulantı-kusma

Bulantı ve kusmayı arttıran gıdalardan
kaçınılmalı

•

Oral mukoz memran bozukluğu

•

Yeterli ve dengeli beslenme

•

Yeterli sıvı alımının sağlanması

•

Diyare

•

•

Konstipasyon

Gerekli durumlarda enteral ve parenteral
yolla beslenme sağlanması

•

Ağız bakımını sağlanması

•

Ağız yaraları ve enfeksiyonun önlenmesi

•

Diyare Konstipasyon az posalı, kalori ve
proteinden zengin beslenme, sıvı alımlını
arttırılması, yağlı ve uyarıcı besinlerden
kaçınılması, aldığı- çıkardığı sıvı takibi
sağlanmalı

•

Konstipasyon gelişen hastalarda, lifli
yiyeceklerin sıvı alımının arttırılması,
mobilizasyonun sağlanması

•

Aldığı- çıkardığı takibinin yapılması

•

Üriner
sistem
korumak

•

Hijyen kontrolünün sağlanması

•

Perine bakımı

•

Gerekli ise üriner katater takılması

•

Sözel ve dokunsal iletişim sürdürülmesi

Üriner Sistem Fonksiyonlarının
Sürdürülmesi
•

İdrar retansiyonu

•

inkontinans

enfeksiyonlarından
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Nörolojik Fonksiyonlarının Sürdürülmesi
•

Bilinç düzeyinde değişiklikler

•

Konfüzyon

•

Koma

Deri Bütünlüğünün Sürdürülmesi

•

Yeterli dinlenmenin sağlanması

•

Aktiviteler enerjik olduğu zamanlarda
planlanmalı

•

Nörolojik
durum
sürekli
değerlendirilmeli ve hastaya uygun
bakım planlanmalı

•

Deri bütünlüğü sürekli kontrol edilmeli

•

Bası yaraları

•

Aktif-pasif egzersizler

•

Doku perfüzyonun azalması

•

2 saatte bir pozisyon değişikliği

•

Havalı yatak kullanımı

•

Çarşafların gergin ve temiz olması

•

Masaj uygulamak

•

Cildin nemlendirilmesi

•

Bireysel bakımın düzenli yapılması

•

Yeterli ve dengeli beslenme

•

Yeterli sıvı alınmasının sağlanması

•

Yara oluşması durumda uygun yara
bakımının sağlanması
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Anksiyetenin Yönetimi

•

Duyguların ifade edilmesi

•

Terk edilme ve yalnız ölme korkusu

•

Kısa süreli hedefler belirleme

•

Ölümü kabullenememe

•

Saygınlığını, bireyselliğini koruma

•

Yük olma

•

İnanç ve değerlerine saygılı olma

•

Fiziksel ve mental yeteneklerini
kaybetmekten korkma

•

Etkili iletişim kurma

•

Hastaya duyarlı yaklaşılmalı

•

Kazaları önlemek
önlemler alınmalı

adına

•

Anksiyeteye neden
mümkün
olduğu
kaldırılması

olan faktörlerin
kadar
ortadan

•

Psikolojik
alınması

ve

•

Gevşeme teknikleri

•

Aileyi yas sürecine hazırlama

•

Önemli kararlara ailenin dâhil edilmesi

•

Aile bütünlüğünü koruma

•

Etkili ve güvene dayalı iletişim kurma

•

Duygularını ifade etmelerine yardımcı
olma

•

Tedavi ve bakım süreçleri hakkında bilgi
verme

•

Destek ve danışmanlık sağlamak

•

Yargılayıcı tutum sergilememek

•

Duyularda azalma

Aileye Destek

destek

koruyucu

danışmanlık

13. 4. Yaşlılık ve Ölüm Olgusu
Ölüm kavramı insanlarda kaygı yaratmakta ve bu kaygı nedeniyle insanlar kendilerine
has tutumlar geliştirmektedirler. Çağdaş dünyanın ölüme karşı genel tavrı inkârdır. Ölümü inkâr
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etme, tahmin edilenden daha yaygın bir tutumdur ve toplumun ölümle ilgili ritüellerinde o
toplumun sembollere yüklenen ölüm algısı gözlemlenebilmektedir. İnsanların ölümü
yadsımalarını kolaylaştıran en güçlü silah modern hayatın kendisidir. Hastane odalarında
deneyimlenir hale gelen ölüm, sosyal bir olgu değildir artık. Ölümlerin hastane servislerinde
yaşanır hale gelmesi, mezarlıkların gözden uzak periferlere taşınması bunun kanıtıdır (KüblerRoss, 2010).
Elisabeth Kübler-Ross (1969), insanların ölüm sürecinde beş evreden geçtiklerini söyler.
Bunlar inkar, yalıtılmışlık, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmedir. Ölüm yalnızlaştırılıyor
ve artık sükûnetle karşılanmıyor. Bunun temel sebebi ise insanların evlerinde huzur içinde
ölmelerinin engellenerek hastane odalarına taşınmalarıdır. Yaşın artmasına paralel olarak
oluşan genel beklenti, ömrün sonuna gelindikçe ölüm kaygısının artacağıdır. Literatürde
yapılan çalışmalarda bu beklentiyle çelişen bulgular elde edilmiştir. Yaşlılık döneminde değişik
düzeylerde görülen ölüm kaygısının yaşlı nüfus içinde yaş artışı ile birlikte artmadığı, aksine
yaş arttıkça azaldığı ve bir süre sonra belli bir düzeyde sabit seyrettiği saptanmıştır (Tang, Wu
& Yan, 2002).
Yaşlı bireyler kendilerini ölüme daha yakın hissetmektedir. Yaşlıların bir kısmı ölümü
kabul ederek barışçıl bir şekilde beklerken, daha çok yaşamak isteyenler de vardır (Ertufan,
2008). Yaşlı kişinin artık ölümünü erteleyebileceği başka bir dönemi yoktur. Ölümü fiziksel
olarak erteleme yetisine sahip olmayan yaşlıların tutumu teslimiyet ya da tamamen reddetme
olabilmektedir. Çoğu yaşlı insan sessizce ölümün yaklaşmasını kabul ederken bazıları yoğun
kaygı yaşayabilmektedir (Özen, 2008). Yaşlı hastalar arasında yapılan bir çalışmada, daha yaşlı
olanların (70’li yaşların ortalarında) daha genç olanlara (60’lı yaşların sonunda olanlara) göre
daha az ölüm korkusu yaşadıkları bildirilmiştir (Wink, 2005).
Yalnızlık, ölüme yüklediği anlam ve ölüm sonrası cezalandırılacağına, ölüm anının acı
ve dehşet verici olacağına olan inanç ölüm kaygısını arttırırken, derin ilişkilere ve bir aileye
sahip olma, Tanrı inancı, eserler bırakma, bir hayat amacının olması, ölüm hakkında bilgi sahibi
olma, onu kabullenme ve düşünme, cenazelere katılma, yas tutma ölüm kaygısını azaltmaktadır.
Ne kadar ömrünün kaldığının bilinmezliği kaygıyı artıran nedenler arasındadır (Özen, 2008).
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Uygulamalar

Evde ve kurumlarda sunulan palyatif bakımı karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları

Türkiye’deki palyatif bakım uygulamaları nelerdir?
Yaşlı bireylerin ölüm kaygısını arttıran faktörler nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) palyatif bakımı “yaşamı tehdit eden bir hastalığa sahip
hasta ve hasta yakınlarının fizyolojik, psikolojik ve manevi yönden yaşam kalitesinin
arttırılması, erken tanı ve tedavinin sağlanması olarak tanımlamaktadır. Türkiye’de palyatif
bakım hizmetleri arasında; Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Başkanlığı Ulusal Kanser
Kontrol Programı, “Palyatif Bakım Programı Eylem Planı” (2008), kanser kontrol programının
en önemli bileşeni olan PALLİA-TÜRK Projesi, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim
Merkezleri (KETEM) ve Sivil toplum örgütleri faaliyetleri yer almaktadır. Palyatif bakım, daha
çok tedavi edici yöntemlerin yeterli olmadığı ölümcül hastalıklarda hasta ve hasta yakınlarına
sunulan destekleyici bakım olarak bilinmektedir. Yaşam sonu bakımda yaşam kalitesini
arttırmaya yönelik multidisipliner ve interdisipliner yaklaşımı gerekli kılan bir bakım modeli
olarak da ifade edilmektedir.
Palyatif bakımla hastanın ve yakınlarının fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden
desteklenmeleri hedeflenmektedir. Palyatif bakım planlanırken hastaya özgü yaklaşımın
benimsenmesi son derece önemelidir. Aynı şekilde her ailenin kendine özgü dinamiklerinin
olduğu da unutulmamalıdır. Aileler bir yas sürecinde olduğu için bu konuda da
desteklenmelidir. Bakım planının bütüncül yapılması, verilen hizmetin kalitesini arttıracaktır.
Ayrıca hasta ve yakınları ile bu dönemde etkili iletişim kurulabilmesi son derece önemlidir
Palyatif bakım; hastanelerde, ev ortamında, hospislerde (son dönem bakım evleri) ve birinci
basamak hizmet sağlayan kurumlarda verilmektedir.
Ölüm kavramı insanlarda kaygı yaratmakta ve bu kaygı nedeniyle insanlar kendilerine
has tutumlar geliştirmektedirler. Çağdaş dünyanın ölüme karşı genel tavrı inkârdır. Ölümü inkâr
etme, tahmin edilenden daha yaygın bir tutumdur ve toplumun ölümle ilgili ritüellerinde o
toplumun sembollere yüklenen ölüm algısı gözlemlenebilmektedir. İnsanların ölümü
yadsımalarını kolaylaştıran en güçlü silah modern hayatın kendisidir. Hastane odalarında
deneyimlenir hale gelen ölüm, sosyal bir olgu değildir artık. Ölümlerin hastane servislerinde
yaşanır hale gelmesi, mezarlıkların gözden uzak periferlere taşınması bunun kanıtıdır.
Elisabeth Kübler-Ross (1969), insanların ölüm sürecinde beş evreden geçtiklerini söyler.
Bunlar inkar, yalıtılmışlık, öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmedir. Ölüm yalnızlaştırılıyor
ve artık sükûnetle karşılanmıyor. Bunun temel sebebi ise insanların evlerinde huzur içinde
ölmelerinin engellenerek hastane odalarına taşınmalarıdır. Yaşlı kişinin artık ölümünü
erteleyebileceği başka bir dönemi yoktur. Yalnızlık, ölüme yüklediği anlam ve ölüm sonrası
cezalandırılacağına, ölüm anının acı ve dehşet verici olacağına olan inanç ölüm kaygısını
arttırırken, derin ilişkilere ve bir aileye sahip olma, Tanrı inancı, eserler bırakma, bir hayat
amacının olması, ölüm hakkında bilgi sahibi olma, onu kabullenme ve düşünme, cenazelere
katılma, yas tutma ölüm kaygısını azaltmaktadır. Ne kadar ömrünün kaldığının bilinmezliği
kaygıyı artıran nedenler arasındadır.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi bakımı planlarken dikkat edilmesi gereken faktörlerden biri
değildir?
a) Hastanın seçimlerine ve kararlarına saygılı olmak
b) Hastanın sağlığı ile ilgili bilgilendirmeyi sadece aile üyelerine yapma
c) Hastanın bireyselliğini, bağımsızlığını ve değerlerinin korunmasını sağlamak
d) Huzurlu ve saygıdeğer bir ölüm ortamı sağlamak
e) Hasta ile ilgili kararlara aile yakınlarının dâhil edilmesini sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi palyatif bakım hedeflerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Ağrı, dispne ve yorgunluk gibi semptomların kontrol altına alınması
Farmakolojik yöntemlerle hastanın daha konforlu olmasını sağlamak
Yaşam kalitesini yükseltecek bakımın planlanması
Hastanın vasiyetnamesini düzenlemek
Yas sürecinde ailenin desteklenmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi palyatif bakımda aile desteği ile ilgili doğru bir bilgi değildir?
f) Aile bireylerinin yanında ölümden bahsetmemek
g) Önemli kararlara ailenin dâhil edilmesi
h) Aile bütünlüğünü koruma
i) Etkili ve güvene dayalı iletişim kurma
j) Duygularını ifade etmelerine yardımcı olma
4. Aşağıdakilerden hangisi ağrının giderilmesi için planlanması gereken uygulamalardan biri
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Derin nefes egzersizleri
Uyarıcıların arttırılması
Dikkatini başka alanlara yönetmek
Masaj uygulamak
Manevi ihtiyaçlarının karşılanması

5. Aşağıdakilerden hangisi palyatif bakım alan bireylerde görülen solum sistemi
problemlerinden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bronkospaz
Pnömoni
Konstipasyon
Pulmöner ödem
Maling tümörler

6. Aşağıdakilerden hangisi üriner sistem fonksiyonlarının sürdürülmesi için alınması gereken
önlemlerden biri değildir?
a) Aldığı- çıkardığı şeylerin takibinin yapılması
b) Uyku hijyeninin sağlanması
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c) Hijyen kontrolünün sağlanması
d) Perine bakımı
e) Gerekli ise üriner katater takılması
7. Aşağıdakilerden hangisi deri bütünlüğünün sürdürülmesi için alınması gereken
önlemlerden biri değildir?
a) Öz bakım gereksinimlerinin karşılanması
b) Aktif-pasif egzersizler
c) 2 saatte bir pozisyon değişikliği
d) Havalı yatak kullanımı
e) Çarşafların gergin ve temiz olması
8. Aşağıdakilerden hangi palyatif bakım alan yaşlı bireylerde gelişen kaygı nedenlerinden
değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Terk edilme ve yalnız ölme korkusu
Ölümü kabullenememe
Ölüm anında ailesinin yanında olması
Fiziksel ve mental yeteneklerini kaybetme
Duyularda azalma

9. Aşağıdakilerden hangisi Elisabeth Kübler-Ross’un ileri sürdüğü insanların ölüm sürecinde
yaşadıkları beş evreden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

İnkar
Öfke
Pazarlık
Depresyon
Sosyal içe çekilme

10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde ölüm kaygısını arttırıcı nedenlerden biri değildir?
a) Yalnızlık
b) Bir yaşam amacının olması
c) Ölüm sonrası cezalandırılacağına inanma
d) Ölüm anının acı ve dehşet verici olacağına olan inanç
e) Sevdiklerini geride bırakama
Cevaplar
1) B

2) D

3) A

4) B

5) C

6) B

7) A

8) C

9) E

10) B
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14. BÖLÜM
YAŞLI BİREYLERDE İHMAL, İSTİSMAR, ETİK VE YASAL SORUNLAR

320

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. İhmal, istismar ve etik kavramlarını tanımlayabilecek,
14.2. Türkiye’de yaşlılarla ilgili kanunlar hakkında bilgi sahibi olacak,
14.3. Yaşlı ayrımcılığını açılayabilecek bilgi ve beceriye sahip olacaksınız.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1
2
3
4

İhmal, istismar ve etik kavramları, size neler düşündürüyor? Bu kavramları incelemek
insanlara nasıl bir fayda sağlayabilir?
Yasal mevzuat ve düzenlemelerin toplum üzerindeki etkisi sizce nedir?
Yaşlı bireylerin ayrımcılığa uğrama nedenleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Yaşlı bireylerin toplum hayatındaki önemi sizce nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

-İhmal, istismar, etik
kavramlarını
değerlendirmek.
-Yaşlılar ile ilgili kanunlar
ve yaşlı ayrımcılığı
konusunda bilgi vermek.

Kazanım

-İhmal, istismar, etik
kavramları, yaşlılar ile ilgili
kanunlar ve yaşlı ayrımcılığı
hakkında bilgi sahibi olur.

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

-İhmal, istismar, etik ve yaşlı
ayrımcılığı kavramları
hakkında açıklamalar
yapılacak; yaşlılar ile ilgili
kanunlar tartışılarak
karşılaştırılarak konunun
daha iyi anlaşılması
sağlanacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

İhmal

•

İstismar

•

Etik

•

Yaşlılık ile ilgili kanunlar

•

Yaşlı ayrımcılığı
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Giriş
Yaşlı bireylerde ihmal ve istismar, son yıllarda üzerinde önemle durulan oldukça hassas
bir konudur. Ahlaki, vicdani, hukuki ve toplumsal boyutları bulunan bu konu hakkında yapılan
araştırmalar artmaktadır. Yaşlı ihmal ve istismarı, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini ve sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşlı bireylere ihmal ve istismar; fiziksel, psikolojik, cinsel ve
ekonomik olarak uygulanabilmektedir. Özellikle bakıma muhtaç olan yaşlılar bakım veren
tarafından ihmal ve istismara maruz kalabildiği gibi, yaşlı bireyin kendine uyguladığı öz ihmal
şeklinde de olabilmektedir.
İhmal ve istismara maruz kalan yaşlı bireylerin birçoğu hissettikleri yoğun utanç
duygusu ve etiketlenme korkusu nedeniyle yaşadıklarını gizleyebilmektedirler. İhmal ve
istismar; insan hayatında fiziksel, emosyonel, sosyoekonomik yönden pek çok hasara yol
açabilmektedir. İhmal ve istismarın toplumsal bir sorun olduğu düşünüldüğünde önlenebileceği
unutulmamalıdır. İnsanın onuru ile yaşama hakkına bir saldırı olan ihmal ve istismarın
önlenebilmesinde risk faktörlerinin belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Pek çok kişi ihmal
ve istismarın tam olarak ne olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip değildir. Yaşlı bireylere, aile
üyelerine ve bakım veren sağlık çalışanlarına bu konuda eğitim vermek önem arz etmektedir.
Danışmanlık hizmetleri sunarak sağlık çalışanlarını hizmet içi eğitimlerle desteklemek ihmal
ve istismarı önlemede yardımcı olacaktır.
14.1. Yaşlı Bireylerde İhmal ve İstismar
Dünya Sağlık Örgütü yaşlı istismarını şu şekilde tanımlamaktadır: “Yaşlı insanlara karşı
herhangi bir güven beklentisi içinde gerçekleşen, sıkıntı ve zarara neden olabilecek bir kez veya
tekrarlanan hareket ve davranış eksikliğidir” (WHO, 2002). Yaşlı ihmal ve istismarı ile ilgili
yapılan araştırmalar istismarcının daha çok aile üyelerinden olduğunu ileri sürmektedir (Eden
& Boz, 2018; Kıssal & Beşer, 2009).
Yaşlı bireylere karşı ihmal ve istismar bakım aldıkları kurumlarda gerçekleşebildiği gibi
kendilerini ihmal etmeleri şeklinde de karşımıza çıkmaktadır (Gülen & ark., 2013). Yaşlı
bireylerde ihmal, yaşlının çevresindeki diğer kişiler tarafından ya da kendi kendini ihmal etmesi
(öz ihmal) şeklindeyken; istismar fiziksek, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak
incelenmektedir (Uysal, 2002).
İhmal, yaşlı bireylerde istismara oranla daha fazla görülmektedir. Bunun en önemli
nedenlerinden biri de bakım verenlerin ihmalin ne olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip
olmamalarıdır. Bu tür ihmal her ne kadar istem dışı olsa da yaşlı bireye fiziksel, duygusal ve
sosyal yönden zarar vermekte ve yaşam kalitesini düşürmektedir ( Sayan & Durat, 2004). Yaşlı
bireyin öz ihmali içerisinde, kişisel bakım, beslenme, güvenlik, tıbbi tedavi yetersizlikleri ya da
bu konularda desteği reddetmesi sayılabilir (Kalaycı & ark., 2015).
Yaşlı bireyin uzun süreli bakıma muhtaç olması ve bunun bakım verene ciddi iş yükü
getirmesi, aile dinamikleri (aile içi şiddetin var olması, alkol, uyuşturucu kullanımı vb.),
sosyoekonomik durum (işsizlik, ekonomik sıkıntılar vb.) ve bakım verenin eğitim düzeyi ile
kişilik özellikleri ihmal ve istismarın oluşmasında önemli faktörlerdir. Kurumda kalan yaşlı
bireylerin ihmal ve istismara maruz kalma nedenleri arasında; çalışanların düşük ücreti, iş
yükünün fazla olması, personel sayısının yetersizliği, düşük eğitim düzeyi sayılabilir.
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İhmalin Olası Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Toplumsal izolasyon
Sosyal içe çekilme, iletişime kapalı olma
Sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına özen göstermeme
Sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının temininde isteksiz olma
Yaşlı bireyin kötü (dışkı/idrar kokusu) kokması,
mevsime uygun giyinmemesi ve kıyafetlerinin yırtık, kirli olması
Beslenme bozukluğu, dehidratasyon olması
Hasta olduğu halde doktora götürülmemesi
Tedavilerinin yapılmaması
Cilt hastalıkları, bitlenme
Gözlük, işitme cihazı, baston vb. olmaması
Yaşadığı ortamın sağlıklı koşullarda olmaması

14.1.2. Fiziksel İstismar
Yaşlı bireyin güven duyduğu veya ona bakım veren kişilerin bilinçli olarak şiddet
uygulaması, günlük yaşam aktivitelerine engel olması, kasıtlı olarak yatakta tutması gibi
durumlar fiziksel istismara girmektedir (Dong, 2015; Kılıç & Şelimen, 2017).
Fiziksel İstismarın Olası Belirtileri
• Nedeni açıklanmayan yaralar ve kesiler
• Morluk, çürük, ısırık, sopa, ve kamçı izleri
• Öyküyle uyumlu olmayan yaralanmalar, kırıklar
• Vücutta yanıkların olması
• Başın belirli bir bölgesinde saçın olmaması ya da saçlı deride kanamlar
• Yaşlı bireyin istismarı ifade etmesi (Kıssal & Beşer, 2009).

14.1.3. Psikolojik/Duygusal İstismar
Yaşlı bireyin güven duyduğu veya ona bakım veren kişilerin kasıtlı olarak yaşlı bireye
ruhsal yönden acı vermesidir. Yaşlı bireye sevgi, ilgi, şefkat gösterilmemesi gibi duygusal
ihtiyaçlarının karşılanmaması da psikolojik istismar olarak değerlendirilmektedir. Psikolojik
istismar tek başına görülebildiği gibi fiziksel ve cinsel istismarla birlikte de görülebilmektedir.
Psikolojik istismar yaşlı bireylerde depresyon, içe kapanma, duygusal küntleşme, iletişim
kurmakta isteksizlik gelişmesine neden olabilmektedir (Can & ark., 2013).
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Psikolojik/Duygusal İstismarın Olası Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yoğun öfke, korku, çaresizlik duyguları
Depresyon
Tutarsız öyküler
İletişime açık olmama
İnkâr hali
Uyum bozukluğu ya da bilinç bulanıklığı
Yeme ve uyku bozukluğu
Sosyal içe çekilme
Bakım verenle temastan kaçınma
Gözlerini kaçırarak konuşma

14.1.4. Ekonomik İstismar
Yaşlı bireyin güvendiği ya da ona bakım veren tarafından parasının, malının alınması
ve ekonomik yönden sömürülmesi olarak tanımlanabilir.
Ekonomik İstismarın Olası Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•

Değerli eşyalarını kaybolması
Para hesaplarında düzensizlik
Mal varlığında nedensiz azalma
Gecikmiş kira, ödenmemiş faturalar
Ekonomik gücünün olmasına rağmen kişisel eşyalarının yetersizliği
Yaşlı bireyin iş görme yetkisinin başka birine verilmesi
Vasiyet düzenlenmeleri

14.1.5. Cinsel İstismar
Yaşlı bireyin rızası olmadan herhangi bir cinsel aktiviteye zorlanmasıdır. Cinsel
istismarda tehdit edildiği için bireyde yoğun korku ve utanç duyguları hâkimdir. Yaşlı birey
cezalandırılmaktan korktuğu ya da yakınları tarafından cinsel istismara maruz kaldığı için bu
durumu gizleyebilmektedir. Kadınlar cinsel istismara daha fazla maruz kalmaktadır.
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Cinsel İstismar Olası Belirtileri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vajinal ve anal kanama ya da ağrı
Kıyafetlerinin yırtık, lekeli ya da üzerinde salgı olması
Açıklanamayan davranış değişiklikleri
Depresyon
Yeme ve uyku bozuklukları
Sosyal içe çekilme
Göğüslerde morluk, çürük, diş izleri
Öfke patlamaları
CYBH (Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar)
Sık üriner enfeksiyon

İhmal ve istismarın önlenmesinde eğitim hayati önem taşımaktadır. Hem toplumsal
eğitim ile insanların bu konu hakkında bilinçlenmeleri hem de mesleki ve hizmet içi eğitimlerle
çalışanların bilgilenmeleri gerekmektedir. Bu alanda çalışanların yaşlı ihmal ve istismarının suç
teşkil ettiğini ve cezalandırılacağını bilmesi caydırıcı olabilir. İhmal ve istismarın gelişmesinde
risk faktörlerinin belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması korunmaya yardımcı olacaktır.
Yaşlı bireylere sunulan bakım hizmetlerin multidisipliner olması nedeniyle sağlık
profesyonellerinin kendi aralarındaki bilgi ağının güçlü ve aktif olması önem arz etmektedir.
14.2. Evde Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Etik ve Yasal Sorunlar
Etik terimi Grekçe “ethos” sözcüğünden gelir ve ahlak üzerine düşünebilme etkinliği
olarak tanımlanabilir. Ahlak sözcüğü ise Arapça “hulk” kökünden gelir ve ethos sözcüğü ile
yaklaşık olarak ayni anlamları taşır. Ahlak felsefesi; İnsanların oluşturduğu bireysel ve sosyal
ilişkilerin temelini oluşturan değerleri, normları, kuralları, iyi-kötü, doğru-yanlış durumları
ahlaki olarak inceler (Duy, 2016; Konak, 2016).
Etik İlkeler
•
•
•
•

Yararlılık ve zarar vermeme
Özerklik ve bireye saygı
Gizlilik
Adalet ve eşitlik
14.2.1. Yaşlı Bireylerin Bakımı İle İlgili Olası Etik Sorunlar

Etik değerlendirme; iç görü kazandırması, algı ve öngörüye zemin hazırlaması ile bir
yol göstericidir. Etik ilkelerin evrensel olması temel değerler konusunda sağlanan fikir
birliğinin göstergesidir ( Büken & Büken, 20002). Yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerinde
etik önemlidir ve tıp etiğinin evrenselliği altındadır. Sunulan hizmette kalitenin arttırılması için
etik ilkelere uyulması önemlidir (Duy, 2016).
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Yaşlı bireylerin bakımı ile ilgili olası etik sorunlar;
•

Yaşlı bireylere bakım hizmeti esnasında (perine bakımı, sonda uygulaması, vücut
temizliği vb.) mahremiyete özen gösterilmemesi,

•

Yaşlı bireylerin yakınmalarının yaşlanmanın doğal getirisi olarak görülüp dikkate
alınmaması,

•

Yaşlı bireyler hakkındaki kararların yakınları tarafından alınması,

•

Yaşlı bireylere hastalıklarının prognozu hakkında bilgi verilmemesi,

•

Yaşlı bireylerle iletişim kurarken bireysel farklılıkların dikkate alınmaması,

•

Yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini arttırma ve genel sağlık durumunu yükseltmeye dair
yerli isteklerinin bulunmaması,

•

Sağlık hizmetlerinin sınırlı tıbbi olanakların sunumunda yaş ayrımcılığı yapılması,

•

Yaşlı bireylerin tedaviyi reddetme haklarının dikkate alınmaması/karar verme
yetenekleri değerlendirilmeden tedaviyi reddetme isteklerinin kabulü,

•

Genel durumları hakkında ayrıntılı bilgi verilmemesi,

•

Yaşam kalitesini ve yaşam süresini arttıracak tedavi ve bakımın yeteri kadar
verilmemesi,

•

Hasta yakınlarının tıbbi müdahalelerin ve bakımın öncelikli belirleyicisi olması,

•

Terminal dönem hastalarına onay alınmadan agresif tedavi uygulanarak yaşam
kalitesinin düşürülmesi,

•

İhmal istismar konusunda özel değerlendirmelerin yapılmaması (Can & ark., 2009).
14.2.2. Evde Bakım Hizmetleriyle İlgili Olası Etik Sorunlar

Evde yaşlı bakımı, yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarının ev ortamında karşılanması
olarak tanımlanabilir. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan “Evde Bakım Hizmetleri Sunumu
Hakkında Yönetmelik’ te evde bakım, “Hekimlerin önerileri doğrultusunda hasta kişilere,
aileleri ile yaşadıkları ortamda, sağlık ekibi tarafından tıbbi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik tedaviyi de kapsayan sağlık, bakım ve takip hizmetlerinin
sunulması” şeklinde tanımlanmaktadır (Bakanlığı, 2005).
Dünyanın pek çok ülkesinde yaşlı bireyler kurum bakımından ziyade kendi evlerinde
bakım almayı tercih etmektedir. Bunun temel nedeni, kurum bakımının ciddi ekonomik yük
getirmesi ve yaşlı bireyin sosyal ortamından soyutlanmasıdır (Bahar & Parlar, 2007). Evde yaşlı
bakım uygulamalarının temel amacı, yaşlı bireyin sağlığını korumak, yükseltmek ve günlük
yaşam aktivitelerini bağımsız bir şekilde kendi evinde gerçekleştirebilmesini desteklemektir.
Yaşlı bireyin yaşam kalitesinin arttırılması ve toplumsal izolasyonun önlenmesi de hizmet
amaçları arasında bulunmaktadır (Solmaz ve ark., 2019; Yılmaz ve ark., 2010). Evde bakım
hizmetlerinin yeni yeni yaygınlaşması nedeniyle yeterli denetim mekanizmaları henüz
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sağlanabilmiş değildir. Dolayısıyla denetim yetersizliği birçok etik sorunu da beraberinde
getirmektedir.
Evde bakım hizmetleri ile ilgili olası etik sorunlar;
•

Hastane sevki gereken hastanın çeşitli nedenlerden (ekonomik, sosyal izolasyondan
çekinme) hayatını ve sağlığını riske ederek hastaneye gitmek istememesi,

•

Hasta yakınlarının özerkliğine hastanın özerkliğine gösterilenden daha fazla saygı
gösterilmesi; tıbbi süreçlerin onların istekleri doğrultusunda yürütülmesi,

•

Hastanın sağlık durumundaki olumsuz gelişmelere erken müdahale edilememesi,

•

Hastanın kendisiyle ilgili kararları bakım verene bırakması,

•

Evde bakım hizmetleri verilirken hasta ve yakınlarının yeterince bilgilendirilmemesi,

•

Terminal dönem hastasının tedaviyi reddetmesi,

•

Terminal dönem hasta yakınlarının resüsitasyon yapılmaması talimatı gibi kritik
kararları kabul etmemesi,

•

Hastanın acil ve ileri müdahale olanaklarından zamanında yararlanamaması,

•

Hastanın kişisel bilgi ve beden mahremiyetinin yeterince korunamaması,

•

Hastanın isteklerinin dikkate alınmaması ve karar süreçlerine dâhil edilmemesi (Can &
ark., 2013).

14.3.Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yasal Düzenlemeler
Dünya nüfusu hızla yaşlanmakta ve beraberinde çözüm gerektiren pek çok sorunla
karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası kuruluşlar olası sorunların önlenmesi ve var olan sorunların
da giderilmesi adına kapsamlı çalışmalar yürütmektedir. Bu anlamda yaşlı bakım alanında
hizmet verecek olan sağlık çalışanlarının yeni gelişmeler ve yürütülen faaliyetler hakkında bilgi
sahibi olmaları son derece önemlidir.
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Yaşlı Bireylere Yönelik Sosyal Politikalar;
•
•
•
•
•
•

Yaşlı bireylerin çalışma hayatında korunmaları
Yaşlı ayrımcılığına maruz kalmamaları
Modern dünyanın hızlı değişime uyum için gerekli meslekli eğitimlerle desteklenmeleri
Yaşları nedeniyle herhangi bir sosyal dışlanmaya maruz kalmamaları
Sosyal bakım, hizmet ve yardımdan eşit şekilde yararlanabilmeleri
Emeklilik haklarından faydalanabilmelidirler (Taşçı, 2010).

Devletin anayasal görevleri arasında yaşlı bireylerle ilgili sosyal güvenlik sistemi kurma
ve yürütme fonksiyonu bulunmaktadır. T.C. Anayasasının 61. maddesinde “Yaşlılar, Devletçe
korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir.
Bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur.” ibaresi yer almaktadır ( Batman,
2002).
Türkiye de yaşlı bakım hizmetleriyle ilgili gerçekleşen yasal değişikler:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu
1954 yılında kabul edilen 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu
1962 yılında uygulamaya konan 224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesine
Dair Kanun
1963 yılında Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü kurulması
1976 tarihli 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun
1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kanunu
2002 tarihli 24645 sayılı Kamu Kurumlarının Mal ve Hizmet Tarifeleri Kanunu
2004 tarihli 5215 sayılı Belediyeler Kanunu
25751 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelik (2005)
Evde bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Sağlık Bakanlığı Tebliği (2005)
26244 sayılı Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Esaslarının
Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik (2006)
3895 sayılı Evde Sağlık Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönerge
(2010)
28254 sayılı Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik (2013) şeklindedir (İzgi & ark., 2008).

14.4.Yaşlı Ayrımcılığı
Bir toplumun kültürel yapısı, yaşlanmaya dair tutumların belirlenmesinde oldukça
etkilidir. Yaşlı ayrımcılığı kişilere yaşları nedeniyle yapılan ayrımcılık olarak
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tanımlanmaktadır. Yaşlı bireylere karşı olumlu veya olumsuz tutumlar, ön yargılar yaşlı
ayrımcılığı kapsamındadır. Yaşlı ayrımcılığının toplumsal bir sorun olduğu unutulmamalıdır.
Cinsiyet ve ırk ayrımcılığı kadar yaygın ve üzerinde durulması gereken bir konudur ( Köse &
ark., 2015).
Yaşlı bireylere karşı sergilenen tutumlar toplumlar arası kültürel farklılık
gösterebilmektedir. Bazı toplumlarda yaşlılığa yüklenen anlam daha olumsuzken bazı
toplumlarda yaşlanma yükselen statü anlamına gelmektedir. Ülkemizde yaşlılar saygı duyulan
ve itibar edilen bireylerdir. Ancak değişen yaşam koşulları kültürel değerlerimizi de
etkilemektedir. Aile yapılarında önemli değişimler meydana gelmekte ve yaşlı bireylerin
bakımı aile içinde krize neden olmaktadır. İş hayatında daha genç kişilerin tercih edilmesi yaşlı
bireylerin ikinci plana itilme nedenleri arasındadır. Yaşlı bireyler sağlık hizmetlerinde de
ayrımcılığa maruz kalabiliyorlar (Özdemir & Bilgili, 2014).
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Uygulamalar

İhmal, istismar ve yaşlı ayrımcılığı kavramlarını karşılaştırınız.
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Uygulama Soruları

Yaşlı bireylere yönelik evde ve kurumda oluşabilecek ihmal ve istismar hakkında
bilgi veriniz.
Yaşlı ayrımcılığının kültür ile ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz, açıklayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya Sağlık Örgütü yaşlı istismarını şu şekilde tanımlamaktadır, “Yaşlı insanlara karşı
herhangi bir güven beklentisi içinde gerçekleşen, sıkıntı ve zarara neden olabilecek bir kez veya
tekrarlanan hareket ve davranış eksikliğidir”. Yaşlı ihmal ve istismarı ile ilgili yapılan
araştırmalar istismarcının daha çok aile üyelerinden olduğunu ileri sürmektedir. Yaşlı bireylere
karşı ihmal ve istismar bakım aldıkları kurumlarda gerçekleşebildiği gibi kendilerini ihmal
etmeleri şeklinde de karşımıza çıkmaktadır.
Yaşlı bireylerde ihmal, yaşlının çevresindeki diğer kişiler tarafından ya da kendi kendini
ihmal etmesi (öz ihmal) şeklindeyken; istismar fiziksek, psikolojik, cinsel ve ekonomik olarak
incelenmektedir. İhmal yaşlı bireylerde istismara göre daha fazla görülmektedir. Bunun en
önemli nedenlerinden biri bakım verenlerin ihmalin ne olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip
olmamalarıdır. Bu tür ihmal her ne kadar istem dışı olsa da yaşlı bireye fiziksel, duygusal ve
sosyal yönden zarar vermekte ve yaşlı bireyin yaşam kalitesini düşürmektedir. Yaşlı bireyin öz
ihmali içerisinde, kişisel bakım, beslenme, güvenlik, tıbbi tedavi yetersizlikleri ya da bu
konularda desteği reddetmesi sayılabilir.
Yaşlı bireyin uzun süreli bakıma muhtaç olması ve bunun bakım verene ciddi iş yükü
getirmesi, aile dinamikleri (aile içi şiddetin var olması, alkol, uyuşturucu kullanımı vb.),
sosyoekonomik durum (işsizlik, ekonomik sıkıntılar vb.) ve bakım verenin eğitim düzeyi ile
kişilik özellikleri ihmal ve istismarın oluşmasında önemli faktörlerdir. Kurumda kalan yaşlı
bireylerin ihmal ve istismara maruz kalma nedenleri arasında; çalışanların düşük ücret alması,
iş yükünün fazla olması, personel sayısının yetersizliği, düşük eğitim düzeyi sayılabilir.
Etik değerlendirme; iç görü kazandırması, algı ve öngörüye zemin hazırlaması ile bir
yol göstericidir. Etik ilkelerin evrensel olması temel değerler konusunda sağlanan fikir
birliğinin göstergesidir Yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerinde etik önemlidir ve tıp
etiğinin evrenselliği altındadır. Sunulan hizmette kalitenin arttırılması için etik ilkelere
uyulması önemlidir. Evde bakım hizmetlerinin yeni yeni yaygınlaşması nedeniyle gerekli
denetim mekanizmaları henüz sağlanabilmiş değildir. Dolayısıyla denetim yetersizliği birçok
etik sorunu da beraberinde getirmektedir. Devletin anayasal görevleri arasında yaşlı bireylerle
ilgili sosyal güvenlik sistemi kurma ve yürütme fonksiyonu bulunmaktadır. T.C. Anayasasının
61. maddesinde “Yaşlılar, Devletçe korunur. Yaşlılara Devlet yardımı ve sağlanacak diğer
haklar ve kolaylıklar kanunla düzenlenir. Bu amaçla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya
kurdurur.” ibaresi yer almaktadır
Bir toplumun kültürel yapısı, yaşlanmaya dair tutumların belirlenmesinde oldukça
etkilidir. Yaşlı ayrımcılığı kişilere yaşları nedeniyle yapılan ayrımcılık olarak
tanımlanmaktadır. Yaşlı bireylere karşı olumlu veya olumsuz tutumlar, ön yargılar yaşlı
ayrımcılığı kapsamındadır. Yaşlı ayrımcılığının cinsiyet ve ırk ayrımcılığı kadar yaygın ve
üzerinde durulması gereken toplumsal bir sorun olduğu unutulmamalıdır.

335

Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde
ihmalin belirtilerinden biri değildir?
a) Toplumsal izolasyon
b) Sosyal içe çekilme, iletişime kapalı olma
c) Sağlık ve güvenlik ihtiyaçlarına özen
göstermeme
d) Vücutta yanıkların olması
e) Tedavilerinin yapılmaması
2. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel istismar
belirtilerinden biri değildir?
a) Değerli eşyalarının kaybolması
b) Morluk, çürük, ısırık ve sopa, kamçı
izleri
c) Öyküyle uyumlu olmayan yaralanmalar,
kırıklar
d) Vücutta yanıkların olması
e) Nedeni açıklanmayan yaralar ve kesiler
3.Aşağıdakilerden hangisi cinsel istismarın
belirtilerinden biri değildir?
a) Vajinal ve anal kanama ya da ağrı
b) Kıyafetlerinin yırtık, lekeli ya da
üzerinde salgı olması
c) Açıklanamayan davranış değişiklikleri
d) Mal varlığında nedensiz azalma
e) Sık üriner enfeksiyon
4. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin
bakımı ile ilgili olası etik sorunlardan biri
değildir?
a) Yaşlı bireyler hakkındaki kararların
yakınları tarafından alınması
b) Yaşlı bireylere hastalıklarının prognozu
hakkında bilgi verilmesi
c) Yaşlı bireylerle iletişim kurarken bireysel
farklılıkların dikkate alınmaması
d) Yaşlı bireylerin yaşam kalitelerini
arttırma ve genel sağlık durumunu
yükseltmeye dair
yerli
isteklerinin
bulunmaması
e) Sağlık hizmetlerinin sınırlı tıbbi
olanakların sunumunda yaş ayrımcılığı
yapılması

5. Aşağıdakilerden hangisi evde bakım
hizmetleri ile ilgili olası etik sorunlardan
biri değildir?
a) Hastanın sağlık durumundaki olumsuz
gelişmelere erken müdahale edilememesi
b) Hastanın kendisiyle ilgili kararları,
bakım verene bırakması
c) Evde bakım hizmetleri verilirken hasta ve
yakınlarının yeterince bilgilendirilmemesi
d) Terminal dönem hastasının tedaviyi
kabul etmesi
e) Hastanın kişisel bilgi ve beden
mahremiyetinin yeterince korunamaması
6. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere
yönelik geliştirilen sosyal politikar
arasındadır?
I.Yaşlı bireylerin çalışma hayatında
korunmaları
II.Yaşlı
ayrımcılığına
maruz
kalmamaları
III.Modern dünyanın hızlı değişime
uyum için gerekli meslekli eğitimlerle
desteklenmeleri
IV.Yaşları nedeniyle herhangi bir
sosyal dışlanmaya maruz kalmaları
V.Sosyal bakım, hizmet ve
yardımdan eşit şekilde yararlanabilmeleri
a) I-II-III-V
b) II-III-IV-V
c) II-V
d) I-II-III-IV-V
e) I-IV-V
7. Etik ile ilgili aşağıdaki ibarelerden
hangisi yanlıştır?
a) Tıp etiği evrenseldir.
b) Yararlılık ve zarar vermeme etik ilkeler
arasındadır.
c) Özerklik ve bireye saygı etik ilkeler
arasındadır.
d) Ahlaklı olma etik ilkeler arasındadır.
e) Adalet ve eşitlik etik ilkeler arasındadır.
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8. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Sağlık
Bakanlığı tarafından yapılan evde bakım
hizmetleri tanımı içerisine girmemektedir?
a) Hekimlerin verebildiği bir hizmettir.
b) Aileleri ile yaşadıkları ortamda hizmet
sunulmaktadır.
c) Sağlık ekibi tarafından tıbbi ihtiyaçlar
karşılanmaktadır.
d) Rehabilitasyon, fizyoterapi, psikolojik
tedaviyi de kapsamaktadır .
e) Sağlık, bakım ve takip hizmetlerinin
sunulmasıdır.

d)
Sağlık profesyonellerinin kendi
aralarında bilgi akışı olmamalı
e) Toplum bu tür davranışların suç teşkil
ettiği ve cezai karşılığının olduğunu bilmeli
10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylere
yaklaşımı etkileyen sosyal değişim
nedenlerinden biridir?
a) Tıptaki gelişmeler
b) İnsan ömrünün uzaması
c) Artan iş olanakları
d) Sağlık bilinci gelişmesi
e) Aile yapısının değişmesi

9. İhmal ve istismarın önlenmesiyle ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Eğitimler ile insanlar bu konu hakkında
bilinçlendirilmeli
b) Mesleki eğitimler ve hizmet içi
eğitimlerle çalışanların bilgilendirilmesi
c) Risk faktörlerinin belirlenmesi

Cevaplar
1) D

2) A

3) D

4) B

5) D

6) A

7) D

8) A

9) D

10) E
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