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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖNSÖZ
Yaşlılık, hayat deneyimlerinin biriktiği bir dönemdir. Kişisel yetenekler ve kazanılmış
becerilerin hangi düzeye ulaşabileceği artık bilinmektedir. Hangi düzeyde olursa olsun, yaşlılar
sahip oldukları donanımı çevrelerine yeterince yansıtama güçlüğü ile karşılaşabilirler.
Deneyimlerini aktarmaları gereken bu dönemde bazı sahip oldukları özellikler çeşitli sebeplerle
kısıtlanır. Yaşla birlikte ortaya çıkan fiziksel ve ruhsal işlev kayıpları yaşlıların davranışlarını
sınırlar. Duyularda bozulma ve işlev yetersizliği, eklemlerde, kaslarda güçsüzlük ve
metabolizmada yavaşlama başlar. Mental yapıda, bellekte, yönelim ve algıda belirgin
değişimler gözlenir.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte bir yandan dovnanım zenginliği öte yandan fiziksel ve
ruhsal kısıtlanma yaşanır. Beceri ve yetilerede ileri düzey bir gelişme hem de yaşlanma
sorunları iki kutuplu bir yapıyı ortaya çıkarır. Yaşlılık sürecinde giderek artan sendromlar
ruhsal sorunlara yol açmaktadır. Beden değişimleri, emeklilik, çocukların evden ayrılması ve
zihin fonksiyonlarındaki yavaşlama, ruhsal sorunları beraberinde getirir. Depresyon, stres,
yalnızlık duygusu ve kaygı bozuklukları gözlemlenir. Yaşlılıkta ortaya çıkan fiziksel değişimler
ile psikolojik sendromlar içiçedir. Bazen bir depresyon belirtisi ile beden şikayeti arasında
hangisinin ötekinin tetikleyicisi olduğu bilinemeyebilir.
Yaşlılık döneminde bireyler, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda önemli değişimler
geçirirler. Emeklilik, kayıp ve kalma, sosyal ilişkilerde azalma, sağlık durumunda kötüleşme
ve kronik hastalıklar gibi yaşam olayları bireylerin uyum kapasitesini oldukça zorlamaktadır.
Ancak bireylerin bu değişimler karşısında yaşayacakları stres ve uyum zorluğu, sadece olayın
kendisinden ziyade, bireyin kendisinin bütün bu yaşananları nasıl yorumladığı, ne tür anlamlar
yüklediği ile daha fazla oranda ilişkilidir (Lazarus,1983).
Yaşlıların ruhsal ve biyolojik açıdan bir oryantasyon içinde olabilmesi kendi beceri ve
iradelerini aşan bir durumdur. Bu bakımdan psikososyal rehabilitasyon bütüncül bir desteği
ifade etmektedir. Yaşlı bireyin kendi şartları ve çevresi içinde sürdürülebilir bir hayat
standardına ulaşabilmesi bu hizmetlerin biricik hedefidir.
Psikososyal rehabilitasyon dersimizde, yaşlıların sağlıklı ve uyumlu bir hayat sürmesi
için gerekli bakım ve destek ihtiyaçları ele alınacaktır. Temel yaşam dinamiklerinin
değişime uğradığı bu dönemde bakım hizmetlerinin yaygınlığı ve niteliği analiz edilecektir.
Uzm. Psk. Bayram Ayaz
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YAZAR NOTU

Sevgili öğrenciler Psikososyal Rehabilitasyon dersimizde yaşlıların psikolojik, sosyal
ve fiziksel sorunlarının sağlıklı ve uyumlu bir düzeye ulaşabilmesi için yapılması gereken
bakım ve destek yaklaşımları ele alınacaktır. Ders içeriklerimizin, bu alanı tercih eden siz
öğrencilerin yeterli bilgi, beceri ve donanım edinmenize katkı sağlamasını hedeflemekteyiz.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

14

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde psikososyal rehabilitasyonun tanımını ve yaşlılarda uygulanan
rehabilitasyon yaklaşımlarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Psikososyal rehabilitasyon nedir?

2.

Psikososyal rehabilitasyon hizmetlerinin hedefleri nelerdir?

3.

Psikososyal destek nedir?

4.

Psikososyal rehabilitasyon ekibi kimlerden oluşur?

5.

Psikiyatrik hastalarda psikososyal rehabilitasyon etkisi nasıldır?

6.

Psikiyatrik rehabilitasyonda eğitim süreci nasıl ilerler?

7.

Psikososyal rehabilitasyon uygulamalarında sorunlar ve önlemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Psikososyal
Rehabilitasyon

Kavramsal
düzeyde
psikososyal rehabilitasyonun
tanımı
ve
hedefleri
öğrenilmiş olacaktır.

Psikososyal Rehabilitasyon
tanımı ile ilgili kaynak
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
artıracaktır.

Yaşlılarda
Psikososyal Yaşlılarda
Psikososyal
Rehabilitasyon
Rehabilitasyonun nasıl ve
neden
uygulandığı
öğrenilmiş olacaktır.

Yaşlılarda
Psikososyal
Rehabilitasyon ile ilgili
literatür
okumaları
kazanımların
artmasını
sağlayacaktır.

Psikiyatrik
Hastalarda Psikiyatrik
hastalarda
Psikososyal Rehabilitasyon psikososyal rehabilitasyon
etkisi, uygulanma süreci ve
sonuçları
öğrenilmiş
olacaktır.

Psikiyatrik
hastalarda
psikososyal rehabilitasyon
ile ilgili kaynak araştırması
ve uygulama örneklerinin
incelenmesi
kazanımları
artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Psikososyal rehabilitasyon

•

Psikososyal destek

•

Psikososyal rehabilitasyon ekibi

•

Psikiyatrik rehabilitasyon

•

Aileye dayalı müdahale

•

Toplum temelli müdahale
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Giriş
Psikososyal rehabilitasyon yaklaşımı psikolojik ve sosyal işlevlerin iyileştirilmesini
hedeflemektedir. Bireyin çevresinde sergileyeceği rol performansının yeniden
yapılandırılmasına ilişkin müdahaleleri içermaktedir. Geleneksel olarak rehabilitasyon, belirti
ya da hastalık kontrolünden çok, işlevsel performansın iyileştirilmesine odaklanma biçimiyle
tedaviden ayrılır.
Bakım merkezlerinde ve evlerde rehabilitasyon uygulamalarında, sosyal geri çekilme
durumu yaşayan kişiler üzerinde iyileşmeler olduğu gözlenmiştir. Bu yolla hastalar doğrudan
terapötik sürece dahil olurlar ve sosyal kurumlara alışırlar. Korumalı ve yalıtılmış bir ortamda
tedavi gören diğer hastalardan daha hızlı bir şekilde sosyal durumu benimseme becerilerisi
kazanırlar (WHO raporu 2001).
Psikososyal rehabilitasyon ihtiyacı olan kişilerin toplum ve aile temelli tedavileri
belirlenen hedefe yaklaşmıştır. Bu uygulamalar sayesinde aile üyelerinin memnuniyeti ve
yaşlıların sosyal olarak uyumları gibi olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Psikososyal
rehabilitasyon, ruhsal ve fiziksel hastalığı olan kişiler için toplumsal desteğin önemli bir
bileşenidir.
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1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE
1.1. Psikososyal Rehabilitasyon
Psikososyal rehabilitasyon hizmetleri bireylerin yaşamsal ve ruhsal bakımdan en yüksek
işlev seviyesine dönmelerini amaçlar. Bireyin önceden sahip olunan kişisel özellikler çeşitli
nedenlerle işlev kaybına uğramıştır. Rehabilitasyon desteği ile yeniden belli bir ölçüde önceki
kazanımlarını elde eder. Bu hizmetler aynı zamanda toplum sağlığının önemli bir bileşenidir.
Zihinsel, duygusal bozukluğu olan ruh sağlığı sorunu yaşayan ve toplumsal
uyumsuzluğu olan bireyler için psikososyal rehabilitasyon hizmetleri yürütülmektedir. Bunun
için başlıca hedefler belirlenir:
• Kişisel değer düşüklüğünün azaltılması
• Beceri eğitimi yoluyla ruhsal yapının rehabilitasyonu
• Moral destek yoluyla yaşamsal kayıpların giderilmesi
• Fiziksel sağlık engellerinin iyileştirilmesi
Psikososyal rehabilitasyon, zihinsel hastalığı veya zihinsel sağlık kaygısı olan kişiler
için iyileşmeyi, toplumla başarılı bir entegrasyonu ve tatmin edici bir yaşam kalitesi için çalışır.
Psikososyal rehabilitasyon hizmetleri ve destekleri işbirlikçi, kişiye yönelik ve
bireyselleştirilmiş ve insan hizmetleri yelpazesinin temel bir unsurudur. Bireylerin tercih ettiği
hayatın, çalışma, öğrenme ve sosyal ortamlarda başarılı ve tatmin olma kapasitelerini artırmak
için gereken becerileri geliştirmelerine ve kaynaklara erişmelerine yardımcı olmaya
odaklanırlar ve geniş bir hizmet ve destek sürekliliği içerirler.
Hastalık nedeniyle hayat ritmini kaybetmiş olan hastalarda daha bağımsız sosyal
faaliyetler teşvik edilir. Bakım ekibi hasta aileleri ile temas halinde kalmalı ve aile ile verimli
çalışabilmeleri sağlanmalıdır.

1.1.1. Psikososyal
Psikososyal kavramı, bireyin sosyal bir ortamda psikolojik gelişimi ve etkileşimi
anlamına gelir. Birey, çevresiyle olan bu ilişkinin tam olarak farkında olmayabilir. Bireyde
varolan düşünce ve davranış kalıpları, içinde yaşadığı sosyal çevresiyle çelişebilir. İlk kez
psikolog Erik Erikson tarafından sosyal gelişim aşamalarında kullanılmıştır. Genellikle
psikososyal kavramı çevre etkileşimde yaşanan bireysel zorlukların çözümüne işaret eden
“psikososyal müdahale” bağlamında kullanılır.
Kişinin psikososyal işleyişinde ortaya çıkan sorunlar psikososyal işlev bozukluğu olarak
adlandırılabilir. Psikososyal benlik yapısı, fiziksel, duygusal veya bilişsel işlev bozuklukları ile
birlikte yaşamsal bütünlüğü etkiler. Psikososyal destek, bireyin yeniden önceki sağlığını
kavuşması için yapılan çalışmalardır. Bununla birlikte, afet, felaket veya şiddet mağduru olan
bireylerin direncini arttırmayı amaçlar. Normal yaşamın sürdürülmesini kolaylaştırmayı,
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etkilenen insanların iyileşme sürecini kolaylaştırmayı ve travmatik durumların kötüye gitmesini
önlemeyi amaçlamaktadır.
Psikososyal kavramı ruhsal,
bilişsel ya da bir travma sonrası ortaya
çıkabilecek psikolojik uyumsuzlukların
bozuklukların önlenme çalışmalarını
kapsar. Aile ve toplum düzeyinde
ilişkilerin yeniden kurulması ve
geliştirilmesi,
etkilenen
bireylerin
‘normal’ yaşamlarına geri dönme
süreçlerine
katkı
sağlar.
Kendi
kapasitelerini
fark
etmeleri
ve
güçlenmelerinin sağlanması, toplumda
gelecekte ortaya çıkması muhtemel afet
ve
acil
durumlarla
başa
çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin
artırılması sürecidir.
Psikososyal Destek: Psikososyal destek, bireylerin ve toplulukların psikolojik yaraları
iyileştirmelerine ve acil bir durumdan veya kritik bir olaydan sonra sosyal yapıları yeniden inşa
etmelerine yardımcı olmak anlamındadır. İnsanların travma ve sorunların birer pasif kurbanları
olmak yerine aktif hayatta katılımlarına yardım faaliyetleridir. Örneğin bir travma sonrası
bireyin korkuları ile başaçıkma becerisi kazanması için sosyal bir ortamlarla ilişkilerini nasıl
düzenleyeceğine dair bir çalışmalardır.

1.1.2. Rehabilitasyon
Rehabilitasyon, Latince habil kelimesinden gelmekte olup, habilitasyon bilinmeyen bir
şeyin öğrenilmesi olarak tanımlanmaktadır. Bireyin bir sebebe bağlı olarak kaybettiği sağlıklı
veya normal yaşantısını yeniden iade etmek veya iyi bir duruma getirmek anlamındadır.
Rehabilitasyon, kısaca iyileştirme anlamındadır. Genel anlamda önceden elde edilmiş işlevler
ve özelliklere yeniden sahip olmaktır. Sağlık alanı rehabilitasyona en yakın kavramlardan
biridir. Rehabilitasyon özellikle beden sağlığı alanıda daha çok kullanılmaktadır. Ayrıca ruhsal
sorunlar, hastalıklar için de kullanılmaktadır.
Rehabilitasyon kavramının en kapsamlı karşılığı iyileşme ifadesidir. Travma ya da
hastalık belirtilerininin azaltılması rehabilitasyon öncesi bir aşamadır. İyileşme süreci bu
belirtilerin veya engellerin ortadan kalkmasını amaçlayan tedavi sonrası aşamadır. Tedavi
sonrası hastalık belirtilerinde azalma olsa da, kişi kendisini halen iyi hissetmeyebilir. Bu durum
ruhsal hastalıkların tedavisinde standart klinik göstergeler yanında, kişinin psikolojik ve ruhsal
iyi oluşunun da dikkate alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Rehabilitasyon kavramı
genel anlamda kişinin zayıflayan, azalan işlevlerinin veya yetilerinin yeniden tesis edilmesidir.
Böylece birey yeniden etkin biçimde yaşama katılabilir ve yaşamdan doyum almaya devam
edebilir.
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1.1.3. Psikososyal Rehabilitasyon Nedir?
Psikososyal rehabilitasyon, toplumun işleyişini ve ruh sağlığı veya zihinsel veya
duygusal bozukluğu tanısı konan bir bireyin refahını iyileştirme sürecidir. Rehabilitasyon,
hastanın ilgilenebileceği ve yetenekli olduğu en yüksek aktivite aralığına ulaşmasını mümkün
kılacak en iyi toplumsal rolünü sağlama girişimidir.
Psikososyal rehabilitasyon, fiziksel ve ruhsal sorunlara bağlı işlev kaybı olan kişilere,
kendi çevreleri içinde kendilerinden beklenen rollere uyum sağlamaları için gereken yardım ve
becerileri kazandırarak yaşam kalitelerini iyileştirmek üzere tasarlanmış çok çeşitli girişimleri
kapsamaktadır. Beklenen bu roller içinde bağımsız yaşama, eğitimi sürdürme, rekabete dayalı
işlerde çalışma, aile ilişkileri, arkadaş edinme ve yakın ilişkiler kurma yer alır. Psikososyal
rehabilitasyon, tedavi kurumlarında bireyi tutmak yerine bağımsızlığı ve toplumsal bütünleşme
ve bireysel tercihleri ön planda tutar. (Eryıldız, 2008). Böylece işlevselliği ve becerisi artan
yaşlı bireylerin benlik değeri, özgüveni de yükselmiş olur.
Psikososyal rehabilitasyon ruhsal hastalıklar bağlamında psikolojik ve sosyal işlevlerin
iyileştirilmesini hedeflemektedir. Bireyin rol performansının yeniden yapılandırılmasına ilişkin
müdahaleleri içerir. Geleneksel olarak rehabilitasyon, belirti ya da hastalık kontrolünden çok,
işlevsel performansın iyileştirilmesine odaklanmasıyla tedaviden ayrılır. Rehabilitasyon
uzmanları, hastanın yetersizliklerinden çok, yeterli, yetkin oldukları alanlarla ve bu alanları
daha iyi hale getirmeyle ilgilenirler. Uygulamada ise aradaki sınırın belirginliği azalır, birçok
müdahale rehabilitasyon ya da tedavi olarak ele alınabilmektedir.
Mesela, çeşitli bilişsel davranışçı ya da beceri eğitimine yönelik müdahale hem
rahatsızlığın daha iyi kontrol edilmesi hem de işlevsel durumun iyileştirilmesi üzerinde durur
ve girişimlerin çoğu hem yetersizlikleri hem de olumlu yönleri dikkate alır.
Bu nedenle rehabilitasyon ile tedavi arasındaki bu ayırım bir ölçüde keyfi olarak
değerlendirilmektedir (Eryıldız, 2008).

1.1.4. Psikososyal Rehabilitasyonun Tarihçesi
İslamiyetin kabulünden sonra da dinî inancın bir gereği olarak muhtaçlara yardım etme,
yetimleri korumaya önem verilmiştir. İlk kurum 11. yüzyılda Selçuklular tarafından
kurulmuştur. Sivas’ta 11. yüzyılda Reha Oğulları tarafından Darülreha (Huzurevi), Mısır’da
Gökbörü Tesisleri, dört darülaceze, dullar için barınma tesisi bulunduğu saptanmıştır.
Memluklular döneminde 13. yüzyılda Kahire’de açılan Seyfettin Kalavun Hastanesi ve tesisleri
dul ka-dınlara ve yaşlılara hizmet vermiştir” (EYHGM, 2013).
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Osmanlılar döneminde de
bakıma
muhtaç
yaşlılara
imarethaneler
ve
aşevleri
hizmet vermekteyken
19.
yüzyıldan itibaren kamuya ait ve
hayır amacıyla kurulmuş kurumlar
hizmet vermiştir. “1800’lü yıllarda
kurulmuş olan Kızılay Derneği ve
Darülaceze günümüzde halen
hizmetlerini devam ettirmektedir.
Darülaceze önce, sakat ve yoksul
erkek, kadın ve kimsesiz çocukları
korumak için II. Abdülhamit
devrinde
hizmete
girmiştir.
(EYHGM, 2013).
İstanbul’da Mazhar Osman öncülüğünde hizmetler başlamıştır. 1960 yıllarda
gelişimini sürdürerek Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde Dr. Ayla Yazıcı
öncülüğünde gündüz bakımevi ve rehabilitasyon birimi kurulmuştur.
Özellikle 1990 yıllardan itibaren şizofreni hastalarının yakınlarının kurduğu dernekler
psikososyal destek konusunda bakıma muhtaç kişilere hizmet sunmuştur. Günümüzde
Alzheimer hastaları gibi desteğe muhtaç kişiler için yardım dernekleri kurulmuştur.
Huzurevleri 60 yaş ve üzerindeki yaşlı kişileri huzurlu bir ortamda korumak, bakmak
ve bu kişilerin sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet yürüten sosyal hizmet kuruluşlarıdır.
Ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü, diğer bakanlıklar, belediyeler, dernek ve vakıflar, özel huzurevleri ve
azınlıklar huzurevi hizmeti sunmaktadır.
Yaşlı Hizmet Merkezlerinde, akıl ve ruh sağlığı yerinde olan, tıbbi bakıma ihtiyacı
olmayan ve herhangi bir özürü bulunmayan yaşlının bakımı ile ilgili olarak kurulmuştur. Hane
halkının tek başına kaldığı durumlarda, yaşlılara evde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için
yaşam ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla
imkânlar ölçüsünde evde bakım hizmeti sağlamaktadır. (EYHGM, 2015).
Dünyadaki gelişmelere bakıldığında 1914 ve ilk büyük uğraşı terapisi okulu İngiltere
1930’da Bristol’de kuruldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Bush Military ilk uğraşı terapisi
kurduğu atölye çalışmalarına başladı.
1960'lı ve 1970'li yıllardan beri kurumsallaşma süreci, zihinsel sağlık sorunları olan
birçok kişinin zihinsel kurumlarla sınırlı olmaktan ziyade topluluklarında yaşayabileceği
anlamına geliyordu. İlaç tedavisi ve psikoterapi, günlük işleyişi ve sosyal etkileşimi
desteklemeye ve kolaylaştırmaya çok az önem verilerek, iki ana tedavi yaklaşımıydı.
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2004'te Kanada'da Psikososyal Rehabilitasyonun kurulmasıyla birlikte, profesyonel
örgüt Uluslararası Psikososyal Rehabilitasyon Hizmetleri Birliği (IAPSRS) adını ABD
Psikiyatrik Rehabilitasyon Derneği (USPRA) olarak değiştirdi ve eğilim "psikiyatrik
rehabilitasyon kullanımına yöneldi. USPRA, ulusal ismini Psikiyatrik Rehabilitasyon Derneği
(PRA) haline getirerek isminden çıkardı.

1.1.5. Psikososyal Rehabilitasyon Ekibi

•Sosyal
Hizmet
Uzmanı

•Psikiyatri
Hemşiresi

•Danışman

•Bakıcı

.

.

•Psikolog

•Psikiyatrist

1.1.6. Yaşlılarda Psikososyal Rehabilitasyon
Psikososyal rehabilitasyon çalışmaları, psikiyatrik tedaviden farklıdır. Psikiyatrik
tedavide birincil amaç olarak rahatsızlıklara odaklanır. Hastalığa neden olan etkenler üzerinde
durur. Belirtilerin azaltılması hedeflenir. Öte yandan, psikososyal rehabilitasyon ise
“rehabilitasyon” yaklaşımı ile hastalığın sonuçları ve ruhsal etkileri üzerinde durur.
Rehabilitasyon hizmetleri rahatsızlığı en aza indirgeme ve sağlığı arttırmaya yöneliktir.
Bununla birlikte fiziksel bir rahatsızlığı azaltmak kişinin içinde bulunduğu ruhsal rahatsızlığı
eşgüdümlü olarak ortadan kaldırmayabilir. Bu nedenle rehabilitasyonun önemli bir ögesi,
kişinin yitirmiş olduğu benlik saygısı ve değerlilik duygusunu kazanmaktır.
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1.1.7. Psikososyal Rehabilitasyon İhtiyacı
Doğası gereği, zihinsel hastalıklar tekrar eder ve ilaç ötesinde çeşitli hizmetler gerektirir.
Rehabilitasyon veya bakım hizmetleri yapılmadan zihinsel bozukluğun tedavisi tam veya
yeterli olmaz. Psikososyal rehabilitasyona duyulan ihtiyaç, dünya genelinde artan zihinsel
bozukluk yüzdesinden kaynaklanmaktadır. Şiddetli zihinsel bozukluklar dünyada en önemli 10
sakatlık ve yük nedeni arasındadır Hanehalkı anket verilerine göre, dünya çapında yaklaşık 4,8
milyon kişinin kalıcı akıl hastalıklarından muzdarip olduğu bilinmektedir 1.6..((Khim, 2001).
Ağır akıl hastalıklarının gelecekte dünya çapında büyük ölçüde artacağı tahmin
edilmektedir. Bu kişilerin bir kısmının madde kullanımına rastlanmıştır. Erişkin hastalar teşhis
ve sınıflandırma sistemlerimizde sınıflandırılması zorluklar vardır. Birçoğunun ayrıca intihar
girişimi geçmişi var. Sonuç olarak, tedavi edilmesi zor bir hasta popülasyonunu temsil
ediyorlar.

1.1.8. Psikiyatrik Hastalarda Psikososyal Rehabilitasyon Etkisi
Psikososyal rehabilitasyonun sonuçları, diğer ruh sağlığı müdahalelerine göre daha
belirgindir. Psikososyal rehabilitasyon, bir süreç üzerinden çalışır. İnsanların yaşadığı,
öğrendiği, çalıştığı ve sosyal ortamlarında ürettiği değerler gözönünde bulundurulmalıdr.
Semptomların azaltılması, artan beceri performansı, psikiyatrik rehabilitasyon hizmetlerinin
amaçları rol performansındaki değişikliklerdir. (Anthony ve diğerleri, 2002).
Uygulamalıya yönelik psikososyal rehabilitasyonda barınma durumu gibi kaynaklara
nasıl erişileceğini ve bağımsız işleyişini yeniden kazanmayı öğretir. Ayrıca kişisel gelişim
programları, konut ve yiyecek gibi temel destekler sağlar. (McGuire, 2000).
Rehabilitasyon desteği alan kişilerin hem daha güçlü bir toplumsal uyuma hem de
işleyişe sahip olduklarının yanı sıra, geleneksel döneme kıyasla önemli ölçüde azalmış
semptomlar olduğu tespit edilmiştir.
1999’da yürütülen psikiyatrik rehabilitasyon hizmetlerinin klinik, sosyal ve maliyet
faydaları üzerine bir literatür taraması yapılmıştır. Bunların genel sonucu, programlara
katılımın katılımcıların 'işleyişini' geliştirdi.
Mathai ve arkadaşları, benzersiz fakat küçük vaka kontrol çalışmasında, detoks
sürecinden geçmiş erkek alkoliklerin bilişsel durumları karşılaştırdı. Altı haftanın sonunda bilgi
işlemede, hafızada ve nöro-psikolojik eksikliklerin azaltılmasında önemli bir gelişme buldular.
Bu alanda yapılan rehabilitasyonun, yoksun alkoliklerin bilişsel kusurlarını
iyileştirmede etkili olduğu sonucuna vardılar. Madalyonun diğer tarafı psikososyal
rehabilitasyonun etkinliği konusundaki literatür inandırıcı olsa da, bir kısıtlamanın olduğu ve
yayınlanmış çalışmaların müdahale stratejilerini ziyade bireysel olarak incelemiş olmalarıdır.
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1.1.9. Aileye Dayalı Müdahale
Ailenin
zihinsel
hastaların
tedavisine ve rehabilitasyonuna dahil
edilmesinin, hastalığın iyi sonuçlarını
hızlandırabileceğini ve hastalara yaşamın
işleyişi için önemli becerilerin aşılması
için daha iyi fırsatların ortaya
çıkabileceğini göstermiştir.
Aile
temelli
müdahalelerin
değerlendirmeleri, onları ilaç protokolüne
ekleyerek ve geleneksel vaka yönetimini
yalnızca son iki ikisinden çok daha iyi
sonuçlar doğurduğunu bildirmiştir. Aileyi
tedavi sürecine dahil etmek efektif bir
yöntemdir. Şizofreni hasta sonuçları
araştırma ekibi şizofreni hastalarının
bakımı için tedavi önerileri geliştirmiştir ve şizofreni hastalığının uzun dönem sonuçlarının
büyük ölçüde ailenin hastalara karşı tutumu ve davranışına bağlı olduğuna işaret etmiştir
(Lehman ve Steinwachs, 1998). )

1.1.10. Toplum Tabanlı Müdahale
Psikososyal rehabilitasyon ihtiyacı olan kişilerin toplum ve aile temelli tedavileri
belirlenen hedefe yaklaşmıştır. Bu uygulamalar sayesinde aile üyelerinin memnuniyeti ve
hastaların sosyal olarak düzeltilmesi gibi olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Psikososyal
rehabilitasyon, ruhsal hastalığı olan kişiler için toplumsal desteğin önemli bir bileşenidir.
Bakım merkezlerinde ve evlerde rehabilitasyon uygulamalarında, sosyal geri çekilme
durumu yaşayan kişiler üzerinde iyileşmeler gözlenmiştir. Bu yolla hastalar doğrudan terapötik
sürece dahil olurlar ve sosyal kurumlara alışırlar. Korumalı ve yalıtılmış bir ortamda tedavi
gören diğer hastalardan daha hızlı bir şekilde sosyal durumu benimseme becerilerisi kazanırlar
(WHO raporu 2001).
Karşılıklı kendi kendine yardım grubu, (kendi) kendi rehabilitasyon programına
doğrudan katılım gibi terapötik stratejiler uzun süreli hastalığı olan hastalara daha olumlu
sonuçlar sağlayabilir. 6, 12, 18 ve 24 ay sonra yapılan bir takip çalışması olan ve
danışmanlarının kişilerarası becerilerinin seviyesine bağlı olarak bağımlı kişinin yeniden nüks
oranı düşmektedir
Toplum temelli rehabilitasyon ekonomik olarak yoksun ortamlarda bile şizofreni
hastaları için uygulanabilir bir rehabilitasyon modelidir ve sonuçların en azından tedaviye
uyumlu olanlar için daha iyi olduğu sonucuna varmıştır (Chatterjee et al, 2003).
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1.1.11. Psikiyatrik Rehabilitasyon Sürecinde Eğitim
Psikiyatrik rehabilitasyon sürecinde kişinin bu hedeflere ulaşması için gerekli olan
becerileri kazanmasıyla daha iyi rehabilitasyon sonuçları elde edilir. Bununla birlikte
psikososyal rehabilitasyon programları ve beceri eğitimleri aile üyelerine tanıtılmalıdır. Bilişsel
beceriler, iyileştirme, hastaların dikkat, konsantrasyon ve hafıza gibi temel bilgi işlem
becerilerini öğrenmelerinin psikosyal rehabilitasyon sürecine katkı sağladığı gözlenmiştir.
(Brenner et al, 1994).
Sosyal beceri eğitimlerinin, destekleyici çevresi olan hastalarda iyi sonuç verdiği öne
sürülmektedir. Birinci basamak sağlık programı yoluyla, zihinsel sağlık eğitimi ve danışmanlık
çok sayıda insan üzerinde faydalar sağlamaktadır. Vaka psikoeğitimi, rehabilitasyon
programları eğitimi alan ve aile yönelimleri üzerinde çalışan meslek elemanları, sadece yoğun
vaka yönetimi alan meslek elemanları ile karşılaştırıldığında toplumsal uyumda önemli katkılar
sağladığı gözlenmiştir. (McFarlane ve arkadaşları 1992)

1.1.12. Psikososyal Rehabilitasyon Uygulamalarında Sorunlar Ve
Önlemler
•

Rehabilitasyon sürecinde kişinin özerkliğine saygı duymak

•

Kötü niyetli olmama: Hipokrat etik kuralı olarak kişinin aldığı hizmette zarar
vermemeyi ifade eden bir kuraldır.

•

Psikososyal rehabilitasyon tanısını doğru belirlemek ve böylece yanlış hizmet alanına
yönelmemek.

•

Kişi için belirlenene hizmet alanında olası riskleri göz önünde bulundurmak

•

Danışanın tedavi ve rehabilitasyonuna dahil olan ruh sağlığı kurumları arasındaki
iletişim eksikliği nedeniyle hizmetlerin aksaması.

•

Psikososyal rehabilitasyon hizmeti programı oluştururken yetersiz organizasyon
prosedürleri nedeniyle sonuç alınamayan çalışmalara yol açar.

•

Yetersiz uzmanlık eğitimi almış servis personelinin istihdamı, rehabilitasyon başarısını
riske atabilir. Bununla birlikte personel başarısızlığı rehabilitasyon programının
başarısızlığı olarak algılanır.

Geriatrik popülasyon: Yaşlılarda zihinsel işlevler rehabilitasyon uygulamalarında ana
konudur. Yaşın artması ile birlikte beynin yaşantılara karşı uyum göstermesi azalır. Bu
bakımdan rehabilitasyon çalışmaları beynin azalan işlevinin farkındalığı önemlidir. Bilişsel
alana dair odaklanma yaşlılarda psikolososyal bir müdahalenin etkinliğini artıran bir durumdur.
Yaşlılar için psikososyal rehabilitasyonda“zihinsel ve fiziksel sağlık ihtiyaçları da dahil
olmak üzere ruhsal hastalığı entegre bir şekilde ele alacak bütüncül stratejilere ihtiyaç
duyulmaktadır. Sosyokültürel çeşitlilik bir sorun teşkil etmektedir. Psikososyal müdahaleler,
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hastanın ve ailesinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olmalı ve sosyokültürel geçmişlerini dikkate
almalıdır. (Kapur, 1992).
Personel Eğitimi Sorunları: Personele yönelik uygun eğitimlerin yanı sıra kültürel
açıdan hassas değerlendirme araçlarına ihtiyaç vardır. Programlar kendilerini rehabilitasyon
programları olarak nitelendirebilirken, rehabilitasyon konusunda meslek elemanı yetiştirme
yeterliliği de gerekmektedir. Aksi halde yeterlilik olmadığında etkin bir rehabilitasyon
uygulanmayacaktır. Basit gerçek şu ki, psikoloji bölümleri, sosyal hizmet, hemşirelik, mesleki
danışmanlık bölüm öğrencileri genellikle rehabilitasyon alanında yeterli eğitilemiyor. Ruh
sağlığı sistemlerinin bir parçası olarak rehabilitasyonun etkili bir şekilde uygulanması, mesleki
eğitim programlarının etkin bir formda olmasını gerektirir. (Cohen, 1985).
Akıl hastalığından kurtulmak oldukça karmaşık ve bireysel bir süreçtir. Ciddi zihinsel
hastalığı olan bireylerin iyileşebilir ve üretken iş yaşamlarına, tatmin edici ilişkilere ve kişisel
yaşamlarında daha büyük anlamlara sahip olabileceği varsayılmaktadır. Mevcut zihinsel sağlık
sistemimizin, etkilenen bireylerin anlamlı bir şekilde iyileşmeleri için daha fazla toparlanma
odaklı olmaları için korkunç bir ihtiyaç vardır. Akıl hastalığının yaygınlığı ve akıl hastalığının
heterojen bir yapıda olması psikososyal rehabilitasyon için önemli bir sorun haline gelir (İyer,
2005).
Bununla birlikte, modern aile sistemi ve küçülen sosyal ağlar gibi, artan kentleşme ve
yaşam tarzı değişiklikleri, rehabilitasyon bakımı yapmada büyük sıkıntıya neden olmaktadır.
Hastane temelli hizmetler giderek daha fazla hizmet sunulmakta, ancak aile için daha fazla
ihtiyaç duyulan süreyi sağlayabilen ve bireysel hastayı daha az damgalanmış ve daha değerli
hissetmelerini sağlamak için daha fazla günlük bakım merkezine acil ihtiyaç duyulmaktadır
(Rao ve ark. , 1988). Gündüz bakım merkezlerinde mesleki eğitimi vurgulamaya ihtiyaç
duyulmaktadır, böylece hastaların beceri kazanmaları yeniden yapılandırılabilir. (Nagaswami,
1985)
Hastaların belirli bir yüzdesi tedaviye yanıt vermeyen ve olumsuz bir seyir izleyen
hastalardır. Uzun süreli evde bakım gerekebilir. Bu tür hizmetlerin 'haklar' ile sınırlı olmamakla
birlikte, en çok ihtiyacı olan herkes için mevcut olması gerekir. Bu amaçla psikososyal
rehabilitasyon maliyet konusu etkin hale getirilmelidir. Psikososyal müdahaleler, hastanın ve
ailesinin bireysel ihtiyaçlarına yönelik olmalı ve sosyokültürel geçmişleri üzerinde
durulmalıdır.(Kapur, 1992).

1.1.13. Psikososyal Rehabilitasyon Sürecinde İlaç Tedavisi
Psikososyal rehabilitasyona ve ilaç tedavisine ilişkin tartışmalı bir konudur. ilaç tedavisi
önemlidir ancak bu rehabilitasyon uygulamaları ile birlikte yürütülmelidir.. Psikososyal
rehabilitasyon, bütün müdahalelerin merkezinde yeralan bütüncül bir yaklaşımdır (Baron,
2000). Psikososyal Rehabilitasyon, ilaç tedavisi ile birlikte uygulanabileceği gibi bazı ruhsal
kökenli sorunlarda alternatif olabilmektedir.
İlaca yönelik tedaviler,
hastalık belirtilerinin ilaçların tanımlanan etkisi ile
giderilmesine odaklanır. Ruhsal hastalığın teşhisi ile birlikte hasta olan kişinin hastalıktan
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kurtulması ve sağlık durumun dengelenmesine Toplumsal durumun, meslek rollerinin ve
toplum içindeki bağımsızlığın arttırılmasına odaklanan psikososyal rehabilitasyon süreci ilaç
tedavisi ile eş güdümlü yürütülür. Hastanede yatmaya alternatif olarak toplum içindeki
potansiyel desteklerin arttırılması sağlanır.
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Uygulamalar

Psikososyal rehabilitasyon ekibinde çalışmakta olan bir uzman ile görüşerek ekip
içerisindeki görevi ve psikososyal destek çalışmalarının işleyisi, uygulanışı ve hedefleri
hakkında bilgi alınız.

31

Uygulama Soruları

1.

Psikososyal rehabilitasyon hizmetlerinin hedefleri nelerdir?

2.

Psikiyatrik hastalarda psikososyal rehabilitasyon etkisi nasıldır?

3.

Psikiyatrik rehabilitasyonda eğitim süreci nasıl ilerler?

4.

Psikososyal rehabilitasyon uygulamalarında sorunlar ve önlemler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?

Zihinsel, duygusal bozukluğu olan ruh sağlığı sorunu yaşayan ve toplumsal uyumsuzluğu olan
bireyler için psikososyal rehabilitasyon hizmetleri yürütülmektedir. Bunun için başlıca hedefler
belirlenir:
• Kişisel değer düşüklüğünün azaltılması
• Beceri eğitimi yoluyla ruhsal yapının rehabilitasyonu
• Moral destek yoluyla yaşamsal kayıpların giderilmesi
• Fiziksel sağlık engellerinin iyileştirilmesi
Psikiyatrik tedavide birincil amaç olarak rahatsızlıklara odaklanır. Hastalığa neden olan
etkenler üzerinde durur. Belirtilerin azaltılması hedeflenir. Öte yandan, psikososyal
rehabilitasyon ise “rehabilitasyon” yaklaşımı ile hastalığın sonuçları ve ruhsal etkileri üzerinde
durur. Toplum temelli rehabilitasyon ekonomik olarak yoksun ortamlarda bile şizofreni
hastaları için uygulanabilir bir rehabilitasyon modelidir ve sonuçların en azından tedaviye
uyumlu olanlar için daha iyi olduğu sonucuna varmıştır (Chatterjee et al, 2003).
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Bölüm Soruları

1) Psikososyal rehabilitasyon hizmetlerinin başlıca hedeflerinin sıralandığı seçenekler
arasında hangisi yanlıştır?
a) Fiziksel sağlık engellerinin iyileştirilmesini sağlamak
b) Beceri eğitimi yoluyla ruhsal yapının rehabilitasyonunu sağlamak
c) Moral destek yoluyla yaşamsal kayıpların giderilmesi
d) Birincil amaç, rahatsızlıklara odaklanmaktır
e) Sosyal ortamlarda başarılı ve tatmin olma kapasitelerini artırmak

2) Hangi seçenek psikososyal rehabilitasyon uygulamalarında yapılması gereken
müdahalelerden biri değildir?
a) Kişinin özerkliğine saygı duymak
b) Psikososyal rehabilitasyon tanısını doğru belirlemek
c) Yetersiz uzmanlık eğitimi almış servis personelinin istihdamını sağlamak
d) Kişi için belirlenen hizmet alanında olası riskleri göze almak
e) Rehabilitasyon programını prosedüre uygun düzenlemek

3) Aşağıdakilerden hangisi bireylerin ve toplulukların psikolojik yaralarını
iyileştirmelerine ve acil bir durumdan veya kritik bir olaydan sonra sosyal yapıları yeniden inşa
etmelerine yardımcı olmak için verilen desteği açıklar?
a) Motivasyonel görüşme
b) Psikososyal destek
c) Sosyal yardımlaşma
d) Ruhsal destek
e) Yaşamsal destek

4) I. Danışman
II. Bakıcı
III. Sosyal hizmet uzmanı
IV. Psikiyatri hemşiresi
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri psikososyal rehabilitasyon ekibi arasında
bulunur?
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a) Yalnız I
b) Yanız III
c) II ve IV
d) I, III, IV
e) Hepsi

5) Aşağıdakilerden hangisi psiko-sosyal rehabilitasyonun genel amaçlarından birisi
değildir?
a) Bireysel bağımsızlığı artırmak
b) Daha ileri bozulma ve yeti kayıplarını önlemek
c) Hastanın bireysel sorumluluğunu artırmak
d) Hastanın toplumsal sorumluluk bilincini yükseltmek
e) Aile ve arkadaş gibi destek grubu üzerindeki zorlanmayı azaltmak

I. Hafıza güçlendirme
II. Düşünceleri engelleme
III.Konsantrasyon kazanımı
IV. Bilişsel beceri kazanımı
6) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri psikiyatrik rehabilitasyonun eğitim
sürecinde hedeflenen kazanımlarındandır?
a) Yalnız II
b) Yalnız III
c) I ve IV
d) I ve III
e) I, II ve IV

7) Psikososyal kavramını sosyal gelişim alanında kullanan ilk kişi kimdir?
a) Kierkegaard
b) E. Erikson
c) J. G. Jung
d) A. Adler
e) Horney
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8) Hangi seçenek etkili bir psiko-sosyal rehabilitasyon hizmetinin özelliklerinden
biridir?

a) Rehabilitasyon sürekli değil aralıklı olarak uygulanmalıdır.
b) Hastanın isteği dışında da uygulanabilir.
c) İlaç tedavisinden bağımsız olarak uygulanmalıdır.
d) Hastanın ailesinin tedavi sürecinin dışında tutulması esastır.
e) Hastanın kaygılarını ifade etmesine olanak sağlanmalıdır.

9) Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon uygulamalarının ana konusudur?
a) Sosyal işlevsellik
b) Ruhsal işlevsellik
c) Fiziksel işlevsellik
d) Zihinsel işlevsellik
e) İletişimsel işlevsellik

10) Yaşlılara uygulanan psikososyal rehabilitasyonda karşılaşılan sorunlardan biride
bireyin kültürel geçmişini dikkate almaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu duyarlığı açıklayan bir
ifadedir?
a) Kendini kabullenme
b) Sosyal uyum sağlama
c) Sosyo kültürel çeşitlilik
d) Güçlü sosyal ağlara sahip olma
e) Eşin ölümüne uyum sağlama

Cevap Anahtarı
1. d
2. c
3. c
4. e
5. d
6. e
7. b
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8. e
9. c
10. c
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Yararlanılan ve Başvurulabilecek Diğer Kaynaklar
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senaryolar. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi;7(2):313-30.
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Dural, B., Con, G. (2011). Türkiye’de Sosyal Devlet Ve Yaşlı Hakları Üzerine Bir
İnceleme. Kocaeli: Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III.
Karataş, S. (1990). Yaşlılıkta yaşam doyumu ve etkileyen etmenler. Hacettepe
Üniversitesi Sosyal Hizmetler Meslek Yüksek Okulu Dergisi; 8(1-2-3): 105- 14.
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2. GERİATRİK PSİSKOSOSYAL DESTEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu bölümde Geriatrik Psikososyal Desteğin araçları olan Sosyal Destek, Araçsal
Destek, Duygusal Destek ve Bilgi Desteği hakkında bilgi alacağız ve rehabilitasyon alanlarını
inceleyeceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

Geriatrik Değerlendirme Nedir?

2.

Sosyal Destek Nedir, Nasıl Uygulanır?

3.

Rehabilitasyon Alanları Nelerdir?

4.

Yaşlıların Rehabilitasyonunda Amaç Nedir?

5.

Yaşlılarda Rehabilitasyon İlkeleri Nelerdir?

6.

Sosyal Rehabilitasyon Nedir?

7.

Yaşlılar İçin Verilecek Hizmetlerin Temel Amaçları Nelerdir?

8.

Yaşlılarda Yaşam Memnuniyeti Nasıl Sağlanır?

41

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Geriatrik
Psikososyal Destek

Yaşlılık
Rehabilitasyon

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Geriatrik Psikososyal
Geriatrik Psikososyal
Destek kavramsal yönüyle Destek ile ilgili kaynak
öğrenilmiş olacak.
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
artıracaktır.
ve

Sosyal Rehabilitasyon

Yaşlılık
ve
Yaşlılık
Rehabilitasyon amacı ilkeleri Rehabilitasyon
ve çeşitleri hakkında bilgi literatür
kazanımların
edinilmiş olacaktır.
sağlayacaktır.
Sosyal
Rehabilitasyon
uygulanışı
olacak.

ve
ile ilgili
okumaları
artmasını

Sosyal
tanımı ve Rehabilitasyon ile ilgili
öğrenilmiş kapsamlı okumalar kazanım
edinilmesini sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Geriatri

•

Sosyal Destek

•

Araçsal Destek

•

Duygusal Destek

•

Bilgi Desteği

•

Fiziksel Rehabilitasyon

•

Sosyal Rehabilitasyon

•

Yaşam Memnuniyeti
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GİRİŞ
Geriatri “yaşlılık bilimi’’ olarak ifade edilebilir. Fiziksel ya da zihinsel işlev kaybı
yaşayan yaşlıların desteklenmeleri profesyonel bir yardım girişimi ile mümkündür. Psikososyal
rehabilitasyon uygulamaları yaşlının sınırlanmış davranışlarını ve sosyal beceri kayıplarını
minimum düzeye indirmeyi hedeflemektedir.
Yaşlıların bakımı ve desteklenmesi ihtiyacı birincil olarak aileye atfedilmiş bir
sorumluluktur. Bazı dinamikler nedeniyle (sanayileşme, kentleşme, göç, yaşam beklentisi vb.)
aile yapısında değişimler, çözülmeler ve küçülmeler meydana gelmiştir. Yaşlı refahı alanında
bu değişimlerin oluşturduğu farklılaşan ihtiyaç alanlarına yönelik olarak farklı hizmet modelleri
ve farklı meslek elemanı ihtiyacı gündeme gelmiştir (Dölek, 2013). Yaşlı refahı alanında
farklılaşan hizmet modelleri ile yaşlı refahı politikaları uzmanlaşmış ve profesyonel meslek
elemanı ihtiyacını da beraberinde getirmiştir.
Bu bölümde yaşlılara yönelik olarak psikososyal rehberlik desteği çerçevesinde ilkeler
ve sosyal desteğin niteliği üzerinde durulacaktır.
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2. GERİATRİK PSİSKOSOSYAL DESTEK
Geriatri bilimi, 20. yüzyılın getirdiği artan yaşlı nüfusun, tek bir bilim dalının çözmekte
çoğu zaman zorlandığı sağlık ihtiyaçları doğrultusunda gelişip şekillenen bir bilim dalıdır.
Klinik yönüyle; tıbbi, sosyal, psikolojik ve etik öğeleri olan bütünlükçü bir yaklaşımı ve
nöroloji, psikiyatri, rehabilitasyon, sosyal hizmetler gibi bir çok disiplinle işbirliği gerektiren
bir ekip hizmetini içerir. Gelişmekte olan bir çok ülkede geriatri bilim dalları yeni
oluşturulmaktadır.(Aydın,1999)
Kapsamlı
geriatrik
değerlendirmede yaşlı bireyin sadece
sağlık hizmetlerinden yararlanma
durumu değil, sosyo- ekonomik
durumu, sosyal destek ağları ve
yaşadığı çevrenin de değerlendirilmesi
gerekmektedir.
Yaşlı
bireylerin
problemlerine ilişkin açıklamalar
yapan, onların güçlü yönlerini
belirleyen, problemlerine yönelik
müdahale için uygun hizmetleri
belirleyip koordinasyon içinde bir
tedavi planı geliştirilmesini sağlayan
ekip değerlendirmesidir (Halil & Cankurtaran, 2006). Ekip çalışmasının güçlü nedenleri vardır. Bunların başlıcaları: ekip çalışmasının geriatrik hastalar ve yaşamı kısıtlayıcı hastalığı olan
kişilerin karışık olan sağlık ve psiko-sosyal sorunlarına yardımcı olması ve müra-caatçı odaklı
olmasıdır. Ekip çalışması ekip üyelerinin bağlılığını, hoşgörüyü ve saygıyı gerektirmektedir.
Ekip çalışması iş birliği esasına dayanır. İş birliği karmaşık ve dinamik bir süreçtir. Yaşlıya ve
ailesine en iyi hizmet, çeşitli mesleki bilgi, becerinin uyumunu ve eşgüdümünü
gerektirmektedir (Dölek, 2013).

2.1. Sosyal Destek
1970'li yıllardan beri çeşitli yaş gruplarında sağlık ve hastalık ile ilişkisi çalışılan sosyal
destek; varlığı ve etkisi bilinen fakat direkt olarak görülemeyen ya da ölçülemeyen, birçok
kavramı saran bir şemsiye, bir yapı olarak ifade edilmektedir (Barbour, 2003).
Cohen (2004) sosyal desteği; kişinin stres ile baş etmesi için sosyal ağlardan sağlanan
psikolojik ve araçsal kaynaklar olarak tanımlamaktadır. Shumaker ve Brownell (1984) ise
sosyal desteği en az iki kişi arasındaki alıcının ve vericinin refahını artırmaya yönelik kaynak
alışverişi olarak tanımlamışlar ve desteğin sadece tek taraflı alınmasından ziyade karşılıklı
olduğuna vurgu yapmışlardır. Cobb (1976) da faklı bir yaklaşımla sosyal destek, bireyin
kendisinin sevildiğinin, bakıldığının, saygı gördüğünün ve bir sosyal ağ içerisine dahil
olduğunu hissetmesi anlamına geldiğini ifade etmiştir. Sorias (1989) sosyal desteğin genellikle
stres verici bir olay esnasında kişinin yakınındakilerden aldığı maddi ve manevi yardım
olduğunu belirtmiş ve stres altında olmayı vurgulamıştır. Tüm bu tanımlamalardan hareketle,
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bireyin sosyal çevresinden yani dahil olduğu sosyal ağdan aldığı, olumlu sonuç doğuran
duygusal, bilgisel ve araçsal yardımlar sosyal destek olarak tanımlanabilir.
Diğer tanımlardan farklı olarak Cobb (1976) sosyal destek algısına değinmiştir. Buda
“algılanan sosyal destek” kavramını doğurmaktadır. Algılanan sosyal destek, bireyin sosyal
destek, bilgi ve geri dönüt gibi sosyal destek ile ilgili destek ihtiyaçlarının ne oranda
karşılandığına dair inancıdır (Procidano ve Heller, 1983). Sosyal ağın yeterince destekleyici
olup olmadığı konusunda kişinin genel izlenimidir (Sorias, 1989). Yani bireyin etkileşim içinde
olduğu sosyal ağlarından aldığı desteği nasıl algıladığıdır. Başkaları tarafından sevildiğini,
sayıldığını, gerektiği zaman yardım alabileceği insanların olduğuna dair inancı olan ve
ilişkilerinin doyum verdiğini düşünen kişinin algıladığı sosyal desteğin fazla olduğu
söylenebilir (Ardahan, 2006).
Sosyal ağlar bireylere farklı tipte kaynaklar sağlamakta ve birkaç farklı yardımı aynı
anda almalarını sağlanabilmektedirler. Sosyal destek kaynakları literatürde sıklıkla araçsal,
duygusal ve bilgisel destek olarak çeşitlenmektedir (House, 1981; Sorias, 1988; Barbour, 2003;
Cohen, 2004). Bunlar;

2.1.1. Araçsal Destek
İhtiyacı olan bireylere direkt olarak yapılan destek ve materyal yardımıdır (House,
1981). Günlük hayatın idame ettirilebilmesi için diğerleri tarafından sağlanan eylem ya da
araçlardır (Sorias, 1988). Örneğin ihtiyaç sahibi olan bir yaşlıya yürüteç temin edilmesi araçsal
destek olarak değerlendirilebilir.

2.1.2. Duygusal Destek
Empati, ilgi, sevgi, ve dürüstlük gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır (House, 1981).
Duygusal destek, araçsal desteğe göre daha soyut kalan bir kavramdır.

2.1.3. Bilgi Desteği
Çevresel ve bireysel problemler ile baş etmesi için bireylere verilen bilgi, tavsiye ve
rehberlik olarak tanımlanmaktadır (House, 1981; Cohen, 2004). Bir doktorun, reçete ettiği bir
ilacın kullanımını yaşlı bir bireye anlatması, bilgisel desteğe örnek olarak verilebilir.
Sosyal destek, aile üyelerinden, iş- okul arkadaşları, özel arkadaşlarına kadar geniş bir
kapsamda informal olarak alınabilineceği gibi profesyonellerden (sosyal çalışmacı, hemşireler,
doktorlar) de formal bir şekilde alınabilir (House, 1981). Bireyin yaşamında aile, akraba,
komşular ya da arkadaşlar gibi sosyal destek sistemlerinin bulunması bireylerin sosyal
hayatında karşılaştıkları zorluklar ile baş etmesi için maddi manevi yardım sağlayabilir, hatta
sorunlar devam etse bile birey sosyal destekler sayesinde daha güçlü ve daha mutlu hissedebilir
(Yiğit, 2009). Bireyler arası destek, yaşam stresinin zararlarından korunmada etkilidir (Cobb,
1976). Sosyal destek; düşük doğum yapmadan ölüme, artritten tüberküloza, depresyondan
alkolizme kadar geniş kapsamda krizdeki bireyleri koruyabilir. Hatta sosyal destek ilaç
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kullanımını azaltabilir, iyileştirmeyi hızlandırabilir ve medikal tedaviye uyumu kolaylaştırabilir
(Cobb, 1976).

2.2. Yaşlılık ve Rehabilitasyon
Desteği
Rehabilitasyon geniş kapsamlı bir terimdir.
Dünya Sağlık Örgütü'ne göre rehabilitasyon;
"bireylerdeki özürlülüğün etkilerini ve engel
koşulların azaltılmasını amaçlayan, bireyin
psikolojik, sosyal uyumunu sağlamaya yönelik
bütün önlemlerle birlikte ve mesleki açıdan da
desteklenerek günlük yaşamda bağımsız duruma
gelmesidir" (MEB, 2016).

2.2.1. Rehabilitasyon Alanları
- Nörolojik hastalıklar, felçler ve ortopedik
problemler,
- Omuz ve çevresindeki eklem hastalıkları,
- Omuz ve sırt kaslarında gerginlik ve kas spazmı,
- Boyun, sırt, bel ağrılarının tedavisi,
- Spor sakatlanması sonucunda oluşan hareket kısıtlılığı ve ağrı,
- Operasyon sonrası gelişen fonksiyon ve pozisyon bozuklukları,
- Doğuştan olan omurga eğriliklerinin tedavisi,
- Dirsek, bilek, el eklemlerinin ve yumuşak dokuların rahatsızlıkları,
- Kalça ve diz hastalıkları,
- Kemik erimesi (osteoporoz) riski olanlar ve yerleşmiş osteoporoz tedavileri,
- Eklem şişliği, ağrı ve hareket kısıtlılığı ile beraber olan romatizmal hastalıklarda
kullanılan bir tedavi yöntemidir (MEB, 2016).

2.2.2. Yaşlıların Rehabilitasyonunda Amaç
Yaşlıların rehabilitasyonunda amaç; fonksiyonel kapasiteyi arttırmak ve korumak,
özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, yaşlının günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini
sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Yaşlı kişilerde rehabilitasyonun amacına
ulaşabilmesi için fiziksel, zihinsel ve sosyal problemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.
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Zihinsel sağlık, fiziksel sağlık, fonksiyonel kapasite ve toplumsal katılımın çok yönlü
değerlendirilmesi; uygun bakım ve rehabilitasyon programlarının planlanması açısından önem
taşır. Rehabilitasyon programlarında standart bir uygulama yoktur. Nöromüsküler hastalıklar,
kuvvet azlığı ile seyreder ve eklem hareketlerinde kısıtlama, ekstremitelerde şekil
bozukluklarına yol açabilir. Hastalığın şiddeti ve etkilediği alanlara göre değişik tiplerde
fonksiyonel yetersizlikler ortaya çıkar ve hastanın normal bir yaşam sürmesini engeller.
Hastalığın seyrine göre kas gücünde azalmaya bağlı olarak fiziksel aktivitede azalma meydana
gelmektedir (MEB, 2016).

2.2.3. Yaşlılarda Rehabilitasyon İlkeleri
•

Rehabilitasyon uygulamalarına erken başlanmalı,

•

Multidisipliner (çeşitli alanlardaki uzmanların biraraya gelmesi ile oluşan)

•

Rehabilitasyon programı yavaş, alışılmış ve basit olmalı,

•

Yardıma ve güvene dayalı hasta-ekip ilişkisine dayandırılmalı,

olmalı,

•
Yaşlının mümkün olan fiziksel ve mental bağımsızlığının devamı amaçlanmalı,
Yaşlının rehabilitasyona aktif katılımı sağlanmalıdır.
•

Yaşam kalitesi ve bağımsızlık seviyesindeki değişimlerin bilinmesi,

•

Rehabilitasyon ve bakım gereksinimlerinin belirlenmesinde yol göstericidir

•

Yaşlılara uygulanan rehabilitasyon programı, gerçekçi olmalı,

•

Periyodik tekrarlanmalı ve gerekirse değiştirilmelidir.

•
Mevcut fonksiyonları korumalı, kalan ömürlerinin yaşam kalitesini artıracak,
yaşlının bağımsız hareket etmesine ve sosyal olmasına yardım edecek şekilde, yaşlının
rehabilitasyon sürecini olumsuz etkileyen psikolojik sorunlarını giderecek ve yaşlıya özel
olmalıdır.
•
Rehabilitasyon programı uygulanırken yaşlının öğrenmesini kolaylaştıran
stratejiler uygulanmalıdır.
•
Tedavi edici yaklaşım yavaş olmalı, öğrenilecek subje ve objeler hasta için
anlamlı olmalıdır.
•
Yaşlı öğrenmenin detaylarına konsantre olmalı, dikkatin dağılmaması için
destekleyici bir öğrenme çevresi sağlanmalı, cevaplar ödüllendirilmelidir (MEB, 2016)
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2.2.4. Tıbbi (Fiziksel) Rehabilitasyon
•

Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi,

•

Yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla verilen hizmetlerdir.

•

Postür bozukluklarının düzeltilmesi,

•

Ekstremite protezlerinin kullanılması,

•

İşitme, görme vb. kusurların en aza indirgenmesi için uygulanan rehabilitasyon

2.2.5. Sosyal Rehabilitasyon
Özürlü veya yetersizliği olan kişilerin günlük hayata aktif olarak katılması, başkalarına
bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla yapılan, işe uyum sağlama, yeni iş bulma ya da
öğretme çalışmalarını kapsar.
Giderek artan ihtiyaçlar ve uygulama alanlarının farklılaşması ile birlikte DSÖ
tarafından psiko-sosyal rehabilitasyon kavramının da tanımı yapılmıştır. DSÖ psiko-sosyal
rehabilitasyonu; “ruhsal bozukluk nedeniyle bireyde ortaya çıkan işlev kaybı, yetersizlik ve
engellerin azaltılması ya da ortadan kaldırılması ve bireyin yaşam kalitesinin mümkün
olduğunca yükseltilmesi amacıyla planlanan müdahale ve eylemler” şeklinde tanımlamıştır.

2.3. Yaşlılarda Sosyal Rehabilitasyonun Önemi
Sosyal rehabilitasyon programlarının önemli bir bölümü, kişilere çalışma yeteneği
kazandırmayı, çeşitli engeller nedeniyle yerine getiremediği fonksiyonlarını mümkün olan en
üst düzeyde yerine getirmeyi, toplumsal yaşama diğer insanlar kadar katılmayı ve toplumsal
kaynakları kullanabilmeyi sağlamayı amaçlar. Sosyal rehabilitasyon programları, yaşam
kalitesinin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların ve yaklaşımların bir sonucu olup, insan
yaşamının niteliğine yönelik programlardan oluşur. Tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönden
çeşitli düzeylerde kayıpları bulunan bireyi; sosyal, ekonomik, fiziksel ve ruhsal açıdan yeterli
düzeye ulaştıracak sistemli çalışmalar bütünüdür (MEB, 2016).
Sosyal rehabilitasyon programlarına katılanlar kendilerini “hasta” olarak değil “birey”
olarak görmektedirler. Bu nedenle bireylerin çeşitli görevler alabilmeleri ve kendilerine
duydukları güveni yeniden kazanabilmeleri için sosyal rehabilitasyon programları kapsamında
gruplar ve ekipler oluşturulmuştur (MEB,2016).
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Tıptaki gelişmeler, yaşam
standardının
yükselmesi,
doğumdan
beklenen
yaşam
süresinin
uzaması,
cerrahi
müdahale alanındaki gelişme ve
yenilikler, ilaç sektöründeki
gelişmeler ve hekimliğin diğer
branşlarında
yaşanan
hızlı
değişmeler
ve
gelişmeler
rehabilitasyon kapsamına giren
hastalıkları değiştirmiştir. Sadece
fiziksel ve ruhsal hastalıkların
sosyal rehabilitasyonundan söz
edilmemektedir.
Günümüzde
AİDS,
tüberküloz,
yanık
hastaları, böbrek hastaları, kalp hastaları, sokak çocukları, bağımlılar, suçlular, kronik
hastalıklılar, uyum sorunu yaşayanlar, göçmenler gibi grupların da sosyal rehabilitasyonundan
söz edilmektedir (MEB, 2016).
Yaşlılarda da ev içi ve ev dışı yaşamda kısıtlılıklar, sosyal çevrede daralma, eş kaybı,
gelirde azalma, sosyal statüde gerilemeye bağlı olarak bir çok sosyal aktiviteden vazgeçme,
sağlık sorunları nedeniyle bakım ve desteğe gereksinim duyma (en çok kişisel bakım, ev işi,
yemek hazırlama, evde sağlık bakımı), işe yaramama duygusu gibi sosyal yaşam değişiklikleri
görülmektedir. Bu nedenle yaşlılarda sosyal rehabilitasyona ihtiyaç duymaktadır. (MEB, 2016)

2.4. Kurumsal Bakımdaki Yaşlı
- Bildiği, alıştığı, hakim olduğu, kendini güvende ve özgür hissettiği, anılarıyla beraber
olduğu evindeki yaşamdan uzaklaşarak huzurevine yerleştiğinde yeni konumunu
kabullenemeyerek uyum sorunları yaşar.
- İlk kez karşılaştığı farklı yaşam deneyimleri, kültürü, eğitimi ve sosyoekonomik
koşulları olan akranlarıyla bir arada olmak ve ortak kullanım alanlarını paylaşmaktan kaynaklı
sorunlar ortaya çıkar.
- Statü kaybına uğradığını düşüncesiyle değişik savunma mekanizmaları geliştirerek
davranış bozukluğu gösterir.
- Toplumsal hayattan soyutlandığını düşünür.
- Aile yakınlığı, sevgisi ve ilgisinden, bedensel temaslardan yoksun kaldığından öz
güveninin azalması dahil psikolojik sorunlar ve sosyal yoksunluklar yaşar.
- Kurumsal bakım biçiminin doğası gereği vardiya sistemiyle çalışan görevlilerle
düzenli ilişki geliştirmekte zorlanır.
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- Gereksinimlerinin fark edilmesi, sorunlarının çözümlenmesi aksadığından, hizmette
yetersizlikler oluştuğunda mutsuz olur.
- Sosyal yardımlarla desteklenmeyip, ekonomik (yoksulluk) nedenlerle kuruma
yerleştirildi ise bunu kabullenmekte zorlanır.
- Aile ve yakınları yanında bakılamayan, toplumun yaygın ve geçerli ahlak kurallarına
aykırılığı olan yaşlılarla aynı bina içinde bakılmaktan kaynaklı sorunlar yaşar (MEB, 2016).
Yaşlılara sunulan sosyal hizmetlerde yaşlıların kuruma, personele ve diğer yaşlılarla
olan uyumu önem taşımaktadır. Kurum bakımı sabit giderlerinin (personel, bina, mefruşat,
toplu yemek, ısınma, elektrik, su, telefon vb.) yüksekliğinin yanı sıra, bireyin yaşamını
topluluğa indirgemesinden dolayı yalnızlık, duygusal ve sosyal izolasyon, istismar, depresyon
ve umutsuzluk durumlarının yaşanmasına neden olmaktadır (MEB, 2016).
Yaşlılara sunulan sosyal hizmetlerin değerlendirilmesinde; huzurevi sakinlerinin en az
memnun oldukları durum birbirleriyle ilişkilerindeki olumsuzluklardır. Tek kişilik odalarda
kalan yaşlılarla çiftlerin, bir veya ikiyi geçmeyecek kadar az arkadaş bulabildikleri görülmüştür.
Bu yaşlıların diğer yaşlılarla ilişkilerini son derece sınırlı tuttukları gözlenmiştir. Yalnızlıktan
kurtulma ve konuşacak insan bulma, arkadaş edinme isteği, huzurevinde kalmaya karar
verdiren nedenler arasında yer almaktadır. Ancak yaşlılar arasındaki eğitim dü- zeyi, sosyokültürel ve ekonomik farklılıklar bu beklentilere engel olmaktadır. Bunların yanı sıra,
yaşlanmaya bağlı yeni koşullara uyum sağlama ve yeni kuralları benimsemedeki güçlükler
yaşlıların huzurevinde ve bir arada yaşamaya alışmalarında ciddi sorunlara yol açmaktadır
(MEB,2016).

2.5. Yaşlılar İçin Verilecek Hizmetlerin Temel Amaçları
- Kendi evlerinde olabildiğince uzun bir süre bağımsız, rahat ve huzurlu bir şekilde
yaşamalarını sağlamak,
-Yaşlılık, evsizlik, bakım gereksinimi gibi durumlara uyum sağlayabilecekleri alternatif
yerleşim olanakları sağlamak,
- Fiziksel ya da mental hastalık nedeni ile gereksinim duyulan durumlarda uygun
hastane koşulları sunmak olmalıdır (Gökkoca & Baharlıetik, 1999).
Sosyal ve ekonomik yönden yoksunluk içinde olup korumaya, bakıma, yardıma muhtaç
yaşlılara devletin denetim ve gözetiminde, halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir
bütünlük içinde hizmet sunma amacı doğrultusunda, muhtaç yaşlı kişilerin ihtiyaçlarını
karşılamak için Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yasası kapsamında
huzurevleri kurulmaya başlanmış, yanı sıra yaşlı dayanışma merkezi, evde yaşlıya yardım
projesi, ihtiyarlık maaşı gibi hizmetler de başlatılmıştır (Konak & Çiğdem 2005).
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2.6. Yaşlılarda Yaşam Memnuniyeti
Yaşlılık döneminde karşılaşılan
sorunlar,
yaşlının
yaşam
memnuniyetini doğal olarak olumsuz
bir şekilde etkilemektedir. Yaşlılık
döneminde fiziksel, bilişsel ve
ekonomik
kayıplar
meydana
gelmektedir. Bu kayıplarla baş etme
durumlarına göre yaşlılar, yaşlılık
döneminde farklı düzeylerde yaşamdan
memnun olmakta ve farklı düzeylerde
sosyal uyum sağlamaktadır. Sosyal
uyum sorunu denildiğinde; yaşlı
bireyin yaşamdan geri çekilmesi,
yaşamdan zevk almaması, ya- şama aktif olarak katılmaması, kısacası yaşamdan doyum
sağlayamaması anlaşılır (Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, 2005). Memnuniyet,
ihtiyaç ve isteklerin karşılanmasından doğan tatmin duygusudur. Yaşam memnuniyeti, kişinin
sürdürdüğü hayatı bir bütün olarak olumlu bir şekilde değerlendirmesi anlamında
kullanılmaktadır. Literatürde genellikle “öznel veya beyan edilmiş mutluluk” ve “öznel refah”
terimleri ile eş anlamlı kullanılmıştır. Günümüzde bu konu; sosyoloji, psikoloji ve iktisat gibi
sosyal bilimler ile tıp tarafından ele alınmaktadır (DİE, 2004).
Yaşam memnuniyeti, bir başka deyişle öznel yaşam kalitesi, kaliteli yaşlanmanın önemli
bir unsurudur (DİE, 2004). Yaşlıların yaşam memnuniyet durumları, literatürde özellikle beş
alana bakılarak tespit edilmektedir. Bunlar;
- Fiziksel sağlık,
- Ruhsal sağlık,
- Sosyal ilişki kurma imkânı,
- Çevre durumu,
- Sosyo-demografik (cinsiyet, medeni durum, yerleşim yeri, eğitim durumu) ve sosyoekonomik (gelir durumu, sosyal sınıf algısı) değişkenler sayılmaktadır (Arun, 2008).
Yaşam memnuniyetiyle yakından ilişki olan yaşam doyumu kavramı, ilk kez 1961
yılında Neugarten tarafından ortaya atılmıştır. Doyum; beklentilerin, gereksinimlerin, istek ve
dileklerin karşılanmasıdır. Yaşam doyumu ise; bir insanın beklentileri (ne istediği) ve elinde
olanların (ne elde ettiği) karşılanması ile elde edilen durum ya da sonuçtur. Literatürde yaşam
doyumunu etkileyen bazı etmenler; cinsiyet, yaş, eğitim, gelir, sosyal köken, medeni durum,
sağlık, sosyal ilişkiler ağı, sosyal etkinlik düzeyi ve huzurevi yaşantısıdır (Karataş, 1990).
Yaşam kalitesi; kişinin yaşamdaki pozisyonunu, yaşadığı yer ve hedefleri, beklentileri,
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standartları ve kaygıları ile ilişkili olarak kültürel ve değer sistemleri kapsamında algılamasıdır.
Kişinin fiziksel sağlığı, psikolojik durumu, bağımsızlık düzeyi, sosyal ilişkileri, kişisel inançları
ve çevresi ile ilişkisini kompleks bir yolla kapsayan geniş bir içeriktir (Arun, 2008).
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Uygulamalar
Yukarıda bahsi geçen rehabilitasyon alanlarından birinde yaşlı bireylerin rehabilitasyon
sürecini gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1. Sosyal destek nedir, nasıl uygulanır?
2. Rehabilitasyon alanları nelerdir?
3. Yaşlıların rehabilitasyonunda amaç nedir?
4. Yaşlılar için verilecek hizmetlerin temel amaçları nelerdir?
5. Yaşlılarda yaşam memnuniyeti nasıl sağlanır?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Geriatri “yaşlılık bilimi’’ olarak ifade edilebilir.
Kapsamlı geriatrik değerlendirmede yaşlı bireyin sadece sağlık hizmetlerinden
yararlanma durumu değil, sosyo- ekonomik durumu, sosyal destek ağları ve yaşadığı çevrenin
de değerlendirilmesi gerekmektedir.
1970'li yıllardan beri çeşitli yaş gruplarında sağlık ve hastalık ile ilişkisi çalışılan sosyal
destek; varlığı ve etkisi bilinen fakat direkt olarak görülemeyen ya da ölçülemeyen, birçok
kavramı saran bir şemsiye, bir yapı olarak ifade edilmektedir (Barbour, 2003).
Araçsal Destek ihtiyacı olan bireylere direkt olarak yapılan destek ve materyal
yardımıdır (House, 1981).
Duygusal Destek empati, ilgi, sevgi, ve dürüstlük gösterilmesi olarak tanımlanmaktadır
(House, 1981).
Bilgi Desteği çevresel ve bireysel problemler ile baş etmesi için bireylere verilen bilgi,
tavsiye ve rehberlik olarak tanımlanmaktadır (House, 1981; Cohen, 2004).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi empati, ilgi, sevgi ve dürüstlük gösterilmesi olarak
tanımlanan araçsal desteğe göre daha soyut kalan alan hangisidir?

a) İletişimsel destek
b) Fiziksel destek
c) Araçsal destek
d) Duygusal destek
e) Bilgisel destek

I. Bilgisel destek
II. Fiziksel destek
III. İletişimsel destek
IV. Duygusal destek
V. Araçsal destek
2. Yukarıdakilerden hangileri sosyal destek kaynakları çeşitlerindendir?
a) I, III, IV
b) I, III, V
c) I, IV, V
d) I, II, IV
e) Hepsi
3. Seçeneklerden hangisi yaşlı rehabilitasyon sürecinin amaçlardan biri değildir?
a) Psikoterapi uygulamak
b) Özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek
c) Günlük yaşamda bağımsız duruma gelmelerini sağlamak
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d) Fonksiyonel kapasitelerini arttırmak ve korumak
e) Yaşam kalitesini arttırmaktır

4. Aşağıdakilerden hangisi rehabilitasyon hizmetinin alanlarından biri değildir?
a) Kalça ve diz hastalıkları
b) Böbrek yetmezliği
c) Omuz ve çevresindeki eklem hastalıkları
d) Felçler ve ortopedik problemler
e) Boyun, sırt, bel ağrılarının tedavisi
5. Seçeneklerden hangisi tıbbi rehabilitasyonun uygulamalarından biri değildir?

a) Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi
b) Yaşlılar için check-up yaptırmak
c) Postür bozukluklarının düzeltilmesi
d) Ekstremite protezlerinin kullanılması
e) İşitme, görme vb. kusurların en aza indirgenmesi

6. Yaşlılarda sosyal rehabilitasyonun amaçlarının sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a) Bazı engeller nedeniyle yerine getiremediği fonksiyonlarını mümkün olan en
üst düzeyde yerine getirilmesini sağlamak
b) Yaşlının ihtiyaçlarından önce taleplerine önem vermek
c) Toplumsal kaynakları kullanabilmeyi sağlamak
d) Kişilere çalışma yeteneği kazandırmak
e) Başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmelerini sağlamak.

58

I. Psikolojik sağlamlılık
II. Gelir durumunun iyi olması
III. Sosyal ilişki kurma oranının yüksek olması
IV. Fiziksel sağlığın yerinde olması

7. Yukarıdaki maddelerden hangileri yaşlıların yaşam memnuniyetini artmasına sebep
olan etkenlerin sıralandığı seçeneklerdendir?

a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) II, III, IV
e) I, II, III, IV
8. Yaşlılarda rehabilitasyon ilkelerinin sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi
doğru değildir?
a) Yaşlının rehabilitasyona aktif katılımı sağlanmalıdır.
b) Rehabilitasyon uygulamalarına erken başlanmalı
c) Uygulanan rehabilitasyon programı, gerçekçi olmalı
d) Yaşlının bütün ihtiyaçları programa alınmalı
e) Yardıma ve güvene dayalı hasta-ekip ilişkisi olmalı

9. Ruhsal durum kişinin motivasyonunu etkileyen içsel etkenlerden biridir.
( ) D ( ) Y
10. …….

……….bir insanın beklentileri ve elinde olanların karşılanması
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2. Bölüm Cevap Anahtarı
1. d
2. c
3. a
4. b
5. b
6. b
7. e
8. d
9. D
10. Yaşam doyumu
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3. MÜDAHALE GEREKTİREN RİSKLİ DURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde müdahale gerektiren riskli durumların neler olduğunu, yaklaşımın nasıl
olması gerektiğini ve önleme çalışmalarını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1.

İntiharı açıklayan kuramlar nelerdir?

2.

İntihar eğilimi kimlerde yüksektir?

3.

İntiharın nedenleri ve biçimleri nelerdir?

4.

Yaşlılıkta intihar riski nasıl anlaşılır?

5.

Yaşlılıkta intiharı önlemek için neler yapılabilir?

6.

İntihar girişiminde uzmanın dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Yaşlılıkta İntihar

Yaşlılıkta
Önleme

İntiharı

Yaşlılıkta
kavramsal
öğrenilmiş olacak.

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

intihar
Yaşlılıkta intihar ile
yönüyle ilgili kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Yaşlılıkta
İntiharı
Yaşlılıkta
İntiharı
Önleme metodları hakkında Önleme ile ilgili literatür
bilgi edinilmiş olacaktır.
okumaları
kazanımların
artmasını sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar

•

Yaşlılıkta intihar

•

Önleme Çalışmaları

•

Riskler

•

Acil Müdahale
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Giriş
İntiharlar ve intihar girişimleri; bireyi, ailesini, sosyal çevresini ve toplumu sarsan etki
ve sonuçlara yol açan önemli ancak önlenebilen bir sorundur. Genellikle yaşamına son verme
kararı alan birçok kişi için “neden?” sorusunun yanıtını bulamaz. İntihar konususnda
düşünürlerden Albert Camus, “hayatın yaşamaya değip değmediği sorusudur. Diğer bütün
sorular ondan sonra geldiğini vurgulamıştır. Platon “insanın en yakın dostunu, yani kendini
öldürmesi en tiksindirici eylem olarak değerlendirmiştir. Stoacılar hayat ve ölüm aynı etik etik
değerdedir. İnsan kendi hayatı üzerinde söz sahibidir. Freud “intihar, bireyin agresyonunu kendi
egosuna yöneltmesidir”
•

Düşük oran: Yunanistan, İtalya, İspanya

•

Yüksek oran: Macaristan, İsviçre, Finlandiya

•

Japonya ve Çin’de de oranlar yüksektir.

•

İslam'da intihar büyük günahtır.

•

Japonya belli koşullarda intiharı onaylamaktadır.

Sosyokültürel etkenler intihar emidemiyolojisi içinde bir öneme sahiptir. Emile
Durkheim; intihar ve grup birlikteliğine bağlı bir tez geliştirmiştir. Güçlü grup bağlarının
bulunmadığı belirsizlik ve sosyal düzensizlik koşullarına maruz kalan bireyler arasında intihar
oranları daha yüksektir. Şiddetli toplumsal baskılara maruz kalan gruplarda intihar daha
fazladır. İşsizlik ve intihar ilişkilidir.
Bu bölümde yaşlılılıkta ortaya çıkan müdahale gerektiren riskli durumlardan biri
olan intiharın epidemiyolojik bağlamları üzerinde durulacaktır. Günümüzde oldukça yaygın
olan depresyonun intiharın önemli nedenlerinden biri olarak ele alınacaktır.
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3. MÜDAHALE GEREKTİREN RİSKLİ DURUMLAR
3.1. İntihar
Başka adları özkıyım, suisid, kendine kıyma olan, ölümle sonuçlanmış olguya intihar
adı verilir. Eylem ölümle sonuçlanmışsa olgu bir intihar (suisid) girişimidir. İntiharlara yol açan
etmenler büyük ölçüde psikolojik, psikiyatriktir. İntihar bu yüzden psikiyatrinin konusuna girer
(Arslanoğlu, 2002). İntihar ruhsal çöküntülerde sıklıkla görülen en tehlikeli belirtilerden biridir.
Araştırmacıların çoğu, intiharı bir ruhsal hastalık, özellikle ruhsal çöküntü olarak niteler, ruhsal
hastalığı olmayan bir insanın intihar etmeyeceğini ileri sürerler. İntihar düşüncesi, girişimi ve
intihar eylemi, bütün canlılarda bulunan yaşama dürtüsüne karşıt olduğundan, bir ruhsal
bozukluk, hastalık belirtisi sayılır (Köknel, 1998).
Dünya Sağlık Örgütü intiharları, gerçek intiharlar ve intihar girişimleri olarak ikiye
ayırmaktadır. Gerçek intiharlar ölümle sonuçlanan intiharlardır. İntihar girişimleri ise, kişinin
kendine zarar vermek ya da kendini zehirlemek amacıyla gerçekleştirdiği istemli, ölümcül
olmayan, intihara yönelik davranışlardır (Köknel, 1998).

3.1.1. İntiharı Açıklayan Kuramlar
Psikanalitik kurama göre; gerçek bir nesnenin kaybı ile yas süreci yaşanırken, kararsız
duygular ile beslenen ve içe alınan sevgi nesnesinin kaybı ile depresyon süreci başlar (Freud,
1917). Kişinin öfke, kızgınlık ve hayal kırıklığı gibi duygularının gerçek nesneye değil de,
kişinin kendine yönelmektedir (Eskin, 2003).
Sosyal öğrenme kuramına göre; intihar davranışı da dahil olmak üzere bütün davranışlar
sosyal öğrenme yoluyla oluşmaktadır. Büyümekte olan çocuklar çevresindeki kişileri gözler,
model olarak seçer ve kendi davranış repertuarı bu şekilde oluşur. İntihar eden, intihar
girişiminde bulunan ya da intihar planları yapan kişilerin çevrelerinden bu davranışı
öğrendikleri söylenilmektedir. Stresli bir yaşam olayıyla karşılaşan, sorunlarını çözmek için bir
çıkış bulamayan kişilerin daha önce öğrendikleri intihar davranışlarını repertuarından
çağırmaları söz konusu olmaktadır (Eskin, 2003).
Umutsuzluk kuramına göre, bireyin hedeflerine ulaşabileceklerine dair düşük beklenti,
kişisel boşluk hissi eşliğinde düşük motivasyon ve geleceği sadece olumsuz sonuçlar
doğuracağı inancı içeren bilişsel durumdur (Spirito & Esposito-Smythers, 2006). Depresyonu
olan kişilerin geleceğe umutsuz bakabildiği hatta yaşamlarından bir beklentilerinin olmadığı;
bunun yanı sıra intihar eden ya da intihar girişiminde bulunan birçok bireyin depresif bozukluk
tanısı olduğu bilinmektedir (Esin, 2003).
Schneidman’ın intihar kuramına göre; bir kişi tarafından psikolojik acı dayanılmaz
olarak kabul edildiği noktada intiharın oluşacağı ifade edilmektedir.
Schneidman’ın intihar teorisini 10 maddede özetlemektedir (akt: Atlı, 2007):
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1. Kişi dayanılmaz acısına ve bundan nasıl kaçacağına odaklanır.
2. Kişi yetişkinliğinde bir travma geçirir.
3. Ölüm, kişiye dayanılmaz olan yalıtılmışlık ve rahatsızlık durumunu çözme imkanı
tanıyarak bir çözüm sağlar.
4. Kişi tüm bilinçli yaşantısına son vermeyi arzulamaktadır ve bu amacını başarmaya
çalışmaktadır.
5. Kişi yıkıma uğrar; kendisini reddedilmiş, başarısız ve umutsuz hisseder.
6. Kişi çelişkili duygular, istekler ve davranışlar arasında kararsız kalır.
7. Kişi yoğun duyguları ve çelişkili mantığı ve algıları ile kendisini zehirler.
8. Kişi sahneden çekilmek, uzaklaşmak, gitmek ve yok olmak ister.
9. Kişi yaşamını kısaltan davranış örüntüleri sergiler.
10. Kişinin iletişimleri bilinçaltı psikodinamik implikasyonlara sahip olmaya başlar.

3.1.2. İntihar Eğilimi Kimlerde Yüksektir?
Toplumda intihar konusunda yüksek risk taşıyan grupları şöyle sınıflandırabiliriz:
Ruhsal çöküntü durumu
Bu grup tüm intiharların %64'ünü oluşturur.
Ruhsal çöküntü gösteren hastaların %6'sında
hastalığın ya da yaşamın bir döneminde intihar
kaçınılmaz bir son olarak çıkar karşımıza.
-Ruhsal çöküntü dışında kalan, bilinç
bozukluğu, şizofreni, zekâ geriliği gibi akıl ve ruh
hastaları.
-İntihar girişiminde bulunan insanlar, nevrozlular, akl ve ruh hastalarında da intihar riski
yüksektir. Nedeni ne olursa olsun, bir kez intihar girişiminde bulunan insanlar bu girişimlerini
genellikle yinelerler. Bir kez intihar girişiminde bulunanların aynı yıl içinde %1, bütün
yaşamları boyunca da %10 olasılıkla bu girişimleri yineledikleri saptanmıştır.
-Alkol, uyarıcı, uyuşturucu ilaç ve madde bağımlılarında da maddenin kullanıldığı süre
içinde ya da madde kesildikten sonraki yoksunluk belirtileri sırasında intiharlar olabilir
(Köknel, 1998).
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3.1.3. İntihar Nedenleri ve Biçimleri
Dış ülkelerde ve ülkemizde yapılan araştırmalarda, toplumsal değişmelerin insanın
toplumsal durumunu ve rolünü olumsuz etkilemesi sonucu ortaya çıkan ruhsal çöküntülerle
intiharların arttığını göstermektedir.
İntihara neden olan olaylar kısaca aşağıda listelenmiştir:
- Bireyin, anne baba ya da kendisi için çok önemli bir kişi tarafından reddedilme ya da
terk edilme duygusunu yaşaması ve bu duyguyla baş edememesi,
- Kişinin yaşam güçlükleri karşısında yalnız bırakılması, hissettiği kaygı ve
güvensizlikleri bir başına yaşamak zorunda kalması,
- Ailede birlik ve bütünlüğün ya kısmen bulunması, ya sınırlı olması ya da hiç
bulunmaması,
- Ailede intihar edenlerin bulunması, depresyon,
- Alkol ya da diğer maddelerin aşırı kullanımı,
- Bir aile üyesinin ya da çok yakın birinin kaybı, sevilen ölmüş bir kişiyle tekrar birleşme
arzusu,
- Yaşam ya da sağlıkta ortaya çıkan ya da çıkması beklenen olumsuz olarak algılanan
değişiklikler,
- Uzun süreli ölümcül hastalık,
- Gerçek ya da hayali, fiziksel ya da duygusal bir terkedilmenin öcünü almayı isteme,
- Kişinin tamir edilemeyecek bir hatanın kefaretini bu şekilde ödeyeceğini düşünmesi,
- Büyük zorlamalar getiren yaşantılar,
- Bir intihara şahit olmak, kişinin kendini ölen kişiyle özdeşleştirmesi ya da medyanın
o kişiye övgüler yağdırması,
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- Bilinmeyen nedenler.

Türkiye'de 17 yıllık intihar verileri
İntihar Biçimleri
İntihar biçimleri arasında en sık görülenler, kendini vurma, yüksekten atlama gibi ani
intiharlardır. İntihar edenlerin çoğu bu yolu kullanmışlardır. Geri kalanlar da ilaç ve kimyasal
maddeyle intihar gibi yolları seçmişlerdir (Köknel, 1998). Yaşlıların intihar girişimleri ise
genellikle hem tıbbi hem de psikolojik açıdan çok ciddidir. İntiharın başarısız kalması çoğu
zaman önceden tahmin edilemeyen durumlara ve etkenlere bağlıdır. Dolayısıyla yaşlıların ölme
konusunda gençlerden daha kararlı olduğu söylenebilir.
Yaşlılar çoğunlukla kendini asma, suda boğulma, hareket halindeki araçların önüne
atılma veya yüksekten atlama, ateşli silahlar kullanma gibi sağlam yöntemlere başvururlar.
Yaşlı intiharların %85'i kendini asma (özellikle erkeklerde), kendini zehirleme (özellikle
kadınlarda) ve suda boğulma biçimindedir (Saygılı, 2011).
Genel olarak erkekler her yaşta kadınlardan daha sert ve sonuç verici yöntemler
kullanmaktadırlar.
Yaşlı insan kesin bir yöntemle intiharın yanı sıra yavaş yavaş da kendini ölüme
bırakabilir. Örneğin yemek yemeyi, ilaçlarını almayı ya da tedaviyi sürdürmeyi reddedebilir.
Bu yavaş ve aşamalı intiharların resmi istatistiklerde yer almaması, yaşlılarda intihar oranının
düşük görünmesinin en önemli nedenlerinden biridir.
Son 17 yılda intihar edenlerin 5 bin 318’i aile içi sorunlar, 4 bin 481’i geçiş sıkıntısı, 10
bin 887’i hastalık, bin 4’ü ticari başarısızlık, 2 bin 412’si aşk ve istediği ile evlenememe, 3 bin
896’sı diğer nedenlerle hayatına son verdi. 21 bin 256 kişinin ise neden intihar ettiği bilinmiyor.
Eğitim ve ticari başarısızlık nedeniyle intihar edenlerin sayısı azalırken, geçim sıkıntısı
nedeniyle hayatına son veren kişi sayısında ciddi bir düşüş görülmedi.
TÜİK yayınladığı 2018 dönemine ait son verilere göre, Yüz bin nüfus başına düşen
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intihar sayısını ifade eden kaba intihar hızı 3.88’e oldu. Diğer bir ifade ile 2018 yılında her yüz
bin kişiden yaklaşık dördü intihar etti.

Yaş grubu ve cinsiyete göre oranı (2015)

3.1.4. İntihar Düşüncesine Nasıl Yaklaşmalı
•
Yapabilecek en önemli şey onunla konuşmaktır. Yargılayıcı olmadan, açık, ilgili
ve sakin bir konuşma yapılır. İstediği şey hakkında istediği kadar konuşabilir. Ne hissettiğini
anlamaya çalışın.
•
Sihirli kelimeler söylemek zorunda değilsiniz. Çoğu zaman önemli olan sadece
ilgilendiğinizi bilmesi ve acısıyla yalnız olmadığını görmesidir.
•
Tartışmaktan ve öğüt vermekten kaçının. Hissettiklerinin ve intiharın
doğruluğunu yanlışlığını sorgulamayın, hayatının değeri hakkında söylev vermeyin.
•
Bunları sizinle paylaşabilmiş olmasına sevindiğinizi belirtin. Destekleyici ve
umut verici konuşmalar yapılır.
•
İntihar etmeyi düşünüp düşünmediğini, intihar planını, zamanını, şeklini ve
kullanacağı araçlara ulaşıp ulaşamayacağını öğrenilmeli.
•
İntihar planı sır olarak tutulmamalıdır. Eğer ciddi bir risk varsa yapmadığınız bir
şeye pişman olmaktansa yaptığınız bir şeye pişman olma riskini alın.
•
Fikrini değiştirmek için utandırmamalı ve yargılamamalı. Bu sadece suçluluk ve
umutsuzluk duygularını arttırır. Önemli olan problemin ne kadar büyük ya da kötü olduğu değil,
onu yaşayanı ne kadar etkilediğidir.
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•
Yardım alabileceğini ve bunun geçici olduğunu vurgulanmalıdır. Gerçekten de
birçok insan zaman zaman kendisini öldürmeyi düşünür ama bu düşünceler geçicidir.
•
Arkadaş ya da yakın durumu takip edilir. Acil bir risk yokken de desteğin
kesilmeden devam ettirilmesi çok önemlidir.
•
Bir intihar düşüncesi ile karşılaşmak oldukça ağır bir yüktür. Bununla baş etmek
için bir uzmanlık gerektirir.

3.2. Yaşlılıkta İntihar
İlerlemiş yaş birçok kişi için çeşitli
kayıpları birlikte getirir. Bu kayıplar
depresyona yol açarak kişiyi intihar
tehlikesiyle karşı karşıya bırakabi lir. Ölme
isteği çoğu zaman tek bir olaya değil,
birçok etkenin üst üste gelmesine bağlıdır.
Yaşlıların
intiharı
genellikle
toplumsal ve ekonomik yönden üretici
olmaktan çıkmış, zamanını doldurmuş
birinin ölümü olarak görülür. Dolayısıyla
önünde hala uzun bir ömür bulunan
gençlerin ölümünden daha az üzücü olarak
kabul edilir (Saygılı, 2011).
Bir kısım insanlar hayatlarının hiçbir döneminde eyleme dökülmemiş intihar
düşüncelerine sahipken bazıları intihar girişiminden günler ve aylar öncesinde plan kurar
bazıları ise herhangi bir planı olmaksızın impulsif bir şekilde intihar ederler. Gelip geçici intihar
düşünceleri genellikle impulsif bir intihar girişimi ve ölüm riski oluşturmazlar ancak ısrarlı,
yineleyici, yoğun ölüm ve intihar düşünceleri yüksek ve acil risk içerirler. Bu düşünceler uzun
süredir devam ettiğinde, ayrıntılı olduğunda, açık ve somut intihar planları içerdiğinde ve kişi
tarafından çevresindeki kişilere açıkça söylenmeye başladığında risk artmaktadır. Ayrıca,
kişinin vasiyetini hazırlama, intihar notu bırakma, yakınlarıyla vedalaşma gibi intihara yönelik
hazırlıklar yapması anlamlı yüksek risk göstergeleridir (Sayıl, 2000).

3.3. Yaşlılarda İntihar Düşünceleri
İntihar çoğu zaman depresyonla birlikte görülen bir eğilimdir. Yaşlı ve genç kişilerde
yapılan çalışmalar yaşlılarda depresyon sırasında intihar fikirlerinin daha az dile getirildiğini
ancak paradoksal olarak yaşlılarda intiharların daha yüksek oranda ölümle sonuçlandığını
ortaya koymaktadır. Gerçekte yaşlılarda intihar oranları oldukça yüksektir. Erkeklerde 80
yaşına kadar sürekli bir atış gösterir, kadınlarda ise 60 yaşına kadar bir artış gösterir sonra bu
artış durağan bir seyir izler. Yaşlı hastalar genellikle çevrelerini intihar fikirleri konusunda ikaz
etmezler ve bu fikirlere sahip olsalar dahi bunu dile getiremeyebilirler. İntihar fikirleri
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çoğunlukla bedensel belirtiler ve tekrar eden tıbbi araştırma ve tetkiklerle açıklanamayan
belirtiler altında örtülü kalır. Bu açıdan yaşlı bakımı ile ilgilenen bireyler depresyon belirtilerini
tanıma ve olası intihar riski açısından dikkatli olmalıdır. Her ne kadar bazen yaşlı kişinin intihar
ile ilgili herhangi bir düşünceyi dile getirmemesi söz konusuysa da bazı belirtiler intihar
olasılığını akla getirir.
Yaşlılıkta intihar için risk faktörleri umutsuzluk, erkek cinsiyet, düşük eğitim düzeyi,
yalnız yaşama, dul veya boşanmış olma, düşük sosyoekonomik düzey, yaşamı sürdürme
nedenlerinin azlığı, psikiyatrik ve/veya fiziksel hastalıkların varlığı ve geçmişte intihar
girişimlerinin olmasıdır. Bu özellikleri gösteren tüm yaşlıların intihar eğiliminde olduğu
şüphesiz söylenemez ancak bu özellikler kişilerin intihara daha yatkın olmasına neden
olabilmektedir.
Öte yandan özellikle fiziksel bağımlılığı, yeti yitimi ve depresyonu olan yaşlı grubun
desteklenmesi, yaşam ile bağlantılarının devam ettirilmesi ve üretkenliklerinin korunması
intiharın önlenmesinde önemli uygulamalardır. Yaşlılarda depresyon durumunda intihar
düşünceleri daha az dile getirilmesine karşın yaşlıların intiharları daha çok ölümle sonuçlanır.
Bu bilgi yaşlıların daha çok ölümle sonuçlanabilecek yöntemler ile intihara giriştiklerini
göstermektedir. Yaşlı bireyin eşlik eden diğer hastalıklarının varlığı, intihar fikirleri, bilişsel
işlevlerde bozukluk bulunması, sosyal ve toplumsal desteklerin azlığı hastaneye yatışı
gerektirebilir. Bunların dışında yoğun bedensel uğraşılar, hezeyanların (sanrıların) varlığı,
özellikle suçluluk ve kötülük görme hezeyanları, alkol kullanımının eşlik etmesi durumlarında
da yatırılarak tedavi gereklidir (Aslan & Hocaoğlu, 2013).
Yaşlılık döneminde görülen depresyonlarda bireylerin intihar girişiminde bulunma
olasılıkları her zaman vardır. Ancak bazı belirtilerin fark edilmesi kişilerin bu yönlü
girişimlerinin önlenmesinde oldukça işlevsel olabilir. Diğer bir ifadeyle yaşlı kişilerin intihar
edebileceğini gösteren belirtilerin fark edilmesi önlem almayı da beraberinde getirmektedir. Bu
bağlamda intihar belirtilerinin iyi tanımak gerekmektedir. İntihar belirtilerinin tanınabilmesi
için öncelikle ilgili ve destekleyici bir görüşme tarzı çok etkili olabilmektedir. Görüşmelerin ilk
1/3’lük kısmında olağandan daha az, son 1/3’lük kısmında olağandan daha fazla konuşmanın
krizi
çözmede
iyi
sonuç
verdiği
bilinmektedir. Otoriter, buyurgan ve
belirleyici tarzın başarılı olamayacağı
bilinmelidir. Bununla birlikte edilgen, sadece
dinleyen bir tutum sergilemekte başarısızlığa
yol açar. Nezaketli, saygılı bir görüşme
biçimi, kişinin kendisini tanıtması, aktif
dinleme, sorunu özetleme, öneriler getirme
etkili olmaktadır (Karlıdere, 2007).
İntihar etmek istediğini söyleyen bir
yaşlıyla
nasıl
konuşursunuz,
neler
yaparsınız? Yaşlılarda intihar düşünce ve
davranışlarının ele alınmasında motivasyonel
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görüşme tekniklerinin de işe yarayabileceği belirtilmektedir. Bu teknik danışmanlık yapma,
empatik yaklaşım, kişinin yaşam ile ilgili sorumluluğu almasına olanak tanıma, gerektiği
durumlarda öneriler getirme, elde bulunan seçenekleri ve yardım yollarını sunma ve kendine
güveni ve yeterliliği arttırmaya yönelik girişimlerdir. Şüphesiz yaşlı bakımıyla ilgilenen
kişilerin yaşlı kişinin psikolojik tedavisini yapması beklenmemektedir. Ancak bakım
elemanlarının yaşlı kişilerle söz edildiği gibi doğru ve etkili bir iletişim kurmaları bireylerin
sorunlarının kabaca da olsa anlamalarını ve gerekiyorsa tıbbi tedaviye yönlendirebilmelerini
sağlamaktadır. (Berksun, 2013)
Durumsal Yaşam Krizleri: Genellikle beklenmedik aniden ortaya çıkan olumsuz bir
durum.Düş kırıklığı, statü kaybı (işten çıkarılma), sevilen birini kaybetme (ölüm/terkedilme),
bedensel sağlığın kaybolması, boşanma, şiddete uğrama
İntiharın genetik yakınlıkla ilgisi vardır. Major depresyondan bağımsız genetik
yatkınlık ikiz çalışmalarında gösterilmiştir. İntihar kurbanlarının serotonin işleyişlerinde
değişiklik, genellikle serotonin düzeyinde azalmalara rastlanmıştır.
Sosyokültürel etkenler intihar emidemiyolojisi içinde bir öneme sahiptir. Emile
Durkheim; intihar ve grup birlikteliğine bağlı bir tez geliştirmiştir. Güçlü grup bağlarının
bulunmadığı belirsizlik ve sosyal düzensizlik koşullarına maruz kalan bireyler arasında intihar
oranları daha yüksektir. Şiddetli toplumsal baskılara maruz kalan gruplarda intihar daha
fazladır. İşsizlik ve intihar ilişkilidir.
Tamamlanmış intiharların ele alındığı bir çalışmada vakaların yalnızca %15-25’inde
bir not mevcut ve bu notlar genellikle akraba ya da arkadaşlara hitap edilmiştir. Bazı notlarda
sevgi ve endişe ifadeleri bulunurken bazılarında düşmanca ifadelere rastlanır. Genellikle
kendisini öldürmeyi planlayan insanların davranışlarında belirgin değişiklikler olur. Açık ya da
kapalı bir şekilde kendini öldürmekten bahseder:“Hayat yaşamaya değmez', 'Dünya bensiz daha
iyi', 'Artık dayanamıyorum', 'Herşey bitti, öldüreceğim kendimi' gibi.” Kendisi ya da bir
yakınıyla ilgili sarsıcı bir olay yaşar. Yeme ve uyku düzeni bozulur.
•

İntihar yöntemleri hakkında bilgi toplama

•

Umutsuzluk, yardımsızlık, kendine veya dünyaya karşı öfkeli oluş

•

Ölüm veya diğer depresif temaların dile gelmesi, yazılması veya

•
ölümler
•
•
belirtiler

okunması

Yakın zamanda bir yakının veya arkadaşın intihar nedeniyle ölümü veya diğer

Ani mizaç değişiklikleri, içe çekilme, agresif oluş, duygusallık
Baş ağrısı, uykusuzluk, iştahsızlık, adet düzensizlikleri, aşırı uyku gibi fizik
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•
izlemesi

Aşırı konuşkanlık, hızlı konuşma düşüncelerin birbirini süratli bir biçimde

•

Abartılı fikirler ve kendine aşırı önem atfetme

•

Sıkkın, yorgun, bitkin görünüyor, hiçbirşeye konsantre olamıyorsa,

•

Çok kötü hissederken sebepsiz bir şekilde rahatlamış ve huzurlu görünüyorsa,

3.3.1. Yaşlılarda Depresyon ve İntihar
Depresyon (ruhsal çöküntü) yaşlılardan çok gençlerde görülmekle birlikte ileri
yaşlardaki intiharların %50-70'inde belirleyici etkendir. Bu durum derin keder ve üzüntü,
günlük faaliyetlere karşı kayıtsızlık gibi belirtilerle kendini gösterir. Günün büyük bölümünde,
kişiyi etkisi altına alan bu içe kapanma durumu en az bir-iki hafta sürer. Depresyon geçirmekte
olan insan daha önce zevk aldığı meşguliyetlerden (iş, hobi, meraklar, yakınlarla ilişkiler vs.)
artık aynı heyecanı duyamaz. Günümüzde depresyonun intihar riskini artıran önemli bir etken
olduğu hemen hemen kesinleşmiştir (Saygılı, 2011).
Depresyonu çoğu zaman uykusuzluk, iştahsızlık, dikkatini yoğunlaştırmada güçlük,
kolay yorulma, suçluluk duyguları gibi psikolojik ve fiziksel belirtiler de eşlik eder. Ayrıca
karamsar dünya görüşü kişiyi etkisi altına alır.
Karamsarlık, geleceğe ilişkin umutların yitirilmesine dönüştüğü zaman intihar riski çok
yükselir. Yaşlı hasta bu koşullarda artık hiç ümit olmadığını veya ölümden başka hiçbir
beklentisi olmayacağını düşünebilir. Umutsuzluğun bir ruhsal çöküntü olabileceği
unutulmamalıdır. Gene de uygun bir tedaviyle düzeltilebilecek geçici bir durum olarak
değerlendirilmelidir. İntihar riskinin arttığı diğer durumlar arasında kişinin kendini işe yaramaz
ve değersiz görmesi, knedinden hoşnut olmaması ve ağır suçluluk duygusu içinde bulunması
sayılabilir (Saygılı, 2011).
Yaşlı depresif hastada kilo kaybı, başka organik bozukluklara gençlerden daha sık
rastlanır. Ayrıca ilgisizlik hastalık halinde gerçeklerden uzaklaşma, yoğunlaşma güçlüğü,
motivasyon eksikliği gibi belirtiler görülür (Saygılı, 2011).

3.3.2. Yaşlıda intihar riskini artıran etkenler
Toplumsal Etkenler: Cinsiyet (erkek); yaşam şekli (yalnızlık); emeklilik; hastaneye
yatma/taburcu olma
Fiziksel Etkenler: Ağrı, kronik hastalık; sara; kanser, inme (felç)
Psikolojik Etkenler: Depresyon; yas tutma; intihar girişimleri; kendine zarar verme
tehditleri; ölümden ve intihardan söz etme; dinsel inançlarda ani değişiklikler
Depresyonla benzer, özel tedavi gerektiren durumlar;
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- Sürenin uzaması (bir yıldan fazla)
- Genel sağlık durumunda bozulma (belirgin kilo kaybı, aşırı kilo alma)
- Belirgin suçluluk duyguları, bütün umutların tüketilmesi
- İntihar düşüncesinin varlığı

65 YAŞ >
• İntiharlarda
ölüm riski
artar

• En yüksek
tamamlanmış
inqhar oranı

• Boşanmış, dul,
fiziksel hastalık
olanlarda intihar
riski daha fazla

65 YAŞ >

65YAŞ >

3.4. İntihar Girişimine Yaklaşım
Geleceğe ilişkin bütün umutların yitirildiği durumlarda bile intihara yönelik davranışlar
hemen her zaman nöber gibi birbirini izleyen dönemler halinde ortaya çıkar. Bu nöbetler
zamanla ve uygun bir tedaviyle giderilebilir. Tedavinin ilk kuralı hastaya destek olmak ve onu
canlı tutmaktır. İntiharı düşünen her hastaya psikiyatrik yardım gerekir. Riskin derecesi
belirlenir ve izlenecek en uygun yol seçilir (Saygılı, 2011).
Hastanın güvenliği evde sağlanamıyorsa bir psikiyatri kliniğine yatırılması gerekir.
Özellikle yaşlı bir hastanın evde görebileceği desteğin ve alabileceği yardımın doğru
değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca hastanın hastanede ayakta bakım görme imkanı
araştırılmalıdır.
Hareketsizlik, ulaşımda güçlük, bellekte bozukluk gibi sorunlara yaşlı hastalarda sık
rastlanır. Bu tür sorunlar hastanede yatmadan, ayakta bakımını güç, hatta imkansız kılabilir
(Saygılı, 2011).
İntihar riski bulunmasına rağmen ayakata tedavi olmanın koşulları;
- İntiharın düşünüldüğü akut nöbet sona ermişse
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- Hasta güvenilir kişilerin sıkı denetimi altındaysa
- Hastanın bulunduğu yerde intihar için kullanabileceği hiçbir araç bırakılmamışsa
- Hastanın düşüncesi mantıklı ve uyumlu görünüyorsa

3.5. Önleme Çalışmaları
En yaygın kullanılan intiharı önleme programı krize müdahale biçiminde olanlardır.
Önleme çaışmalarında herkesi hedeflemek yerine risk gruplarına yönelik çalşmalar üzerine
odaklanılmaktadır

Birincil önleme: Etkili önleme çalışmaları

İkincil önleme: Krize Müdahale

Üçüncül Koruma: İntihar girişimi gerçekleştirildiğinde

Önleme Çalışmaları

Yaşlı intiharların engellenmesi için alınabilecek önlemler 3 ana başlık altında
toplanabilir:

3.5.1. Birincil Önleme
İntiharlara sebep olan faktörlerin oluşmaması için yapılan çalışmaları içerir.
•

Ekonomik koşulların iyileştirilmesi,

•

Sağlık ve iyilik halinin sağlanması,

•

Emekliliğin planlanması,

•
Sosyal destek ağlarının kurulması ve güçlendirilmesi bu grupta yer alan önemli
yöntemlerdendir.
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•

Karar verme/sorun çözme becerileri,

•

İletişim becerileri,

3.5.2. İkincil önleme çalışmaları
•

İntihar duygusunun araştırılması,

•

İntihar girişiminin izlenmesi,

•

Yardım merkezlerinin kurulması,

•

Toplumsal destek programlarının ruh sağlığı servislerine bağlanması,

•

Sağlık personellerini de kapsayan eğitim programlarının yapılması,

•
Depresyonun ilaçla ve psikoterapi yöntemleriyle tedavisi ve fiziksel hastalıkların
psikiyatrik sonuçlarının tedavisi intihar krizini önlemeye yönelik girişimlerdir.

3.5.3. Üçüncül Koruma
Krize müdahale, eğitim programları, bireysel ve grup psikoterapisi ve yeniden
sosyalleştirme kendine yardım gruplarının etkinleştirilmesi üçüncül korumanın önemli
basamaklarıdır (Engin, 2008; De Leo & Scoco, 2000).

3.5.4. Riskli Durumda Ne Yapmalı?
•

“Depresyon” üzerine düşünmek

•

İntihar düşüncesini tartışmak

•

Fiziksel belirtileri tedavi etmek

•

Yalnızlığı hafifletme yolları aramak

•

Yaşlılık döneminin anlamı üzerine düşünmek

•

İntihar eğilimlerini ve tehditlerini önemsemek

•

Hastalık tedavisi için çok değerli olan küçük müdahaleleri küçümsemek

3.5.6. İntiharın Tanınması Ve Önlenmesinin Önündeki Engeller
-Damgalanma ve gizlilik
-Yardım aramanın yetersizliği
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-Sağlık alanında çalışanlar arasında intihara ilişkin bilgi ve farkındalığın düşük olması
-İntiharın nadiren görülmesi
Psikiyatrik bozukluklar: Depresyon (3-12 kat fazla oranda), psikoz ya da kişilik
bozukluğu, alkol/madde kullanımı, panik bozukluk…

3.6. Yaşlılıkta Acil Müdahale Gerektiren Psikolojik Sorunlar ve
Yaşlıya Yaklaşım
Yaşamın son evresi olan yaşlılık dönemi bir yandan yaşam deneyimlerinin en üst düzeye
çıktığı bir dönem olarak kişilerin yaşam zorluklarıyla başa çıkmada en usta oldukları dönem
olarak değerlendirilebilir. Diğer yandan ise yaşlılık dönemi kişilerin çeşitli biçimlerde
diğerlerinin desteğine en çok gereksinim duydukları dönemdir. Yaşlılık döneminde kişinin
diğerlerinin desteğine gereksinim duyduğu en önemli sorun alanlarından birisi psikolojik destek
gereksinimidir. Psikolojik destek; can sıkıntısını giderme, daha iyi vakit geçirme, zamanını
verimli kullanma, diğerleriyle paylaşımda bulunma, sevgi ve özlem gereksinimini giderme gibi
göreceli olarak daha normal sınırlarda seyreden psikolojik durumlar söz konusu olduğunda
günlük yaşamın rutinleri içinde sağlanabilmektedir. Hatta bu gereksinimlerin yeteri kadar
giderilememesi yaşlı birey için hayati bir önem arz etmeyebilir. Ancak depresyon, intihar
düşünceleri, halk arasında manik depresif olarak bilinen bipolar bozukluk, yoğun kaygıyla
seyreden bazı psikolojik rahatsızlıklar, şizofreni veya deliryum ve demans gibi nörolojik temelli
bazı bozukluklar bireylere acil tıbbi ve psikolojik müdahale gerektirebilmektedir.

3.7. İntihar Girişiminde Uzmanın Dikkat Etmesi Gereken Hususlar
İntihar girişiminde bulunan kişiye rehabilitasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır: Öncelikle intihar etmeyi düşünüp düşünmediği, intihar planı, zamanı, şekli ve
kullanacağı araçlara ulaşıp ulaşamayacağı öğrenilmeli. Bu konuda açık açık konuşmaktan
çekinmemeli. Şoka girmeden ve dürüst olabildiğince sakin bir konuşma gerçekleştirilmelidir.
•
Zaman zaman herkes umutsuz, yardımsız hissedebilir, destek veren kişinin
kendine ait benzer duyguları paylaşılabilir.
•
Onun bu duyguları, sadece kendi yaşıyor olduğu düşüncesi içinden çıkmasını
sağlanmalıdır.
•
gösterir.

Kişi eğer zamanını ve nasıl yapacağını belirlemişse bu acil bir risk olduğunu

•

Mutlaka ciddiye alınmalı, yalnız bırakılmamalı ve yardım istenmeli.

•

Etrafında kullanabileceği herhangi birşey varsa uzaklaştırılmalı.

•
İntihar edecek kişiyi mutlaka bir uzman ya da tıp doktoru görmelidir. Hastaneye
götürülebilir ya da ambulans çağrılabilir.
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•

Paniklememeli ve acil yardım çağırmak konusunda tereddüt edilmemeli.

•
Eğer acil bir risk yoksa kendi yardımınızı önerin ve mutlaka profesyonel yardım
alması için destekleyin. Randevu alırken ve ilk görüşmeye giderken yanında olmalı.
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Uygulamalar
Yaşlılarda intihar risk faktörleri nelerdir? Yaşlılıkta acil müdahale gerektiren psikolojik
sorunlar ve yaşlıya yaklaşım nasıl olmalıdır?
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Uygulama Soruları

1.

Yaşlılarda intihar risk durumlarında ne yapılmalıdır?

2.

İntihar ikincil önleme çalışmaları nelerdir?

3.

İntihar üçüncül önleme çalışmaları nelerdir?

4.

İntiharın tanınması ve önlenmesinin önündeki engeller nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
İlerlemiş yaş birçok kişi için çeşitli kayıpları birlikte getirir. Bu kayıplar depresyona yol
açarak kişiyi intihar tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir.
Depresyonu çoğu zaman uykusuzluk, iştahsızlık, dikkatini yoğunlaştırmada güçlük,
kolay yorulma, suçluluk duyguları gibi psikolojik ve fiziksel belirtiler de eşlik eder. Ayrıca
karamsar dünya görüşü kişiyi etkisi altına alır.
Hastanın güvenliği evde sağlanamıyorsa bir psikiyatri kliniğine yatırılması gerekir.
Özellikle yaşlı bir hastanın evde görebileceği desteğin ve alabileceği yardımın doğru
değerlendirilmesi çok önemlidir. Ayrıca hastanın hastanede ayakta bakım görme imkanı
araştırılmalıdır.
Hareketsizlik, ulaşımda güçlük, bellekte bozukluk gibi sorunlara yaşlı hastalarda sık
rastlanır. Bu tür sorunlar hastanede yatmadan, ayakta bakımını güç, hatta imkansız kılabilir
(Saygılı, 2011).
İntihar girişiminde bulunan kişiye rehabilitasyonda dikkat edilmesi gereken hususlar
şunlardır: Öncelikle intihar etmeyi düşünüp düşünmediği, intihar planı, zamanı, şekli ve
kullanacağı araçlara ulaşıp ulaşamayacağı öğrenilmeli. Bu konuda açık açık konuşmaktan
çekinmemeli. Şoka girmeden ve dürüst olabildiğince sakin bir konuşma gerçekleştirilmelidir.
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Bölüm Soruları

1) Hangi seçenek intihar girişimi bulunan bir yaşlıya yaklaşımda dikkat edilmesi
gereken durumlardan biri olamaz?
a) İntihar konusunu açıkça konuşmaktan çekinmek
b) İntihar planının sorgulanması
c) İntihar düşüncesinin sorgulanması
d) İntiharda kullanılacak araçların ulaşılabilirliğinin sorgulanması
e) Sakin bir şekilde dinlenilmesi

2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda intiharın engellenmesinde alınacak üçüncül
önlemlerdendir?
a) İletişim becerileri
b) Karar verme becerileri
c) Eğitim programları
d) Sorun çözme becerileri
e) Ekonomik koşulların iyileştirilmesi

3) Aşağıdakilerden hangisi intiharın önlenmesinde rol oynayan uygulamalardan
değildir?
a) Yaşlının yaşam ile bağlantılarının devam ettirilmesi
b) Fiziksel bağımlılığı olan yaşlının desteklenmesi
c) İntihar konusunun sürekli gündemde tutulması
d) Üretkenliklerinin korunması
e) Depresyonu olan yaşlının desteklenmesi
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4) İntihar düşüncesi nedeniyle bir yaşlının yatırılmasına gerek olmadığı durum hangisi
olabilir?
a) Kötülük görme hezeyanları
b) Bilişsel işlevlerde bozukluk
c) Yoğun bedensel uğraşılar
d) Suçluluk hezeyanları
e)Gerçekdışı olduğu anlaşılan intihar düşüncesi

5) Hangi seçenek intihar riski bulunmasına rağmen ayakta tedavi olmanın şartlarından
biri değildir?
a) Kendine zarar verme söylemleri arttıysa
b) Hasta güvenilir sıkı denetimi altındaysa
c) Hastanın bulunduğu yerde intihar için kullanabileceği bir araç bırakılmamışsa
d) Hastanın intihar düşünceleri azaldıysa
e) İntiharın düşünüldüğü akut dönem sona ermişse

6) Aşağıdaki durumlardan hangisinde intihar eğilimi yüksek değildir?
a) Stres
b) Zeka geriliği
c) Bilinç bozukluğu
d) Şizofreni
e) Ruhsal çöküntü

7) Riskli durumda ne yapılmaması gerekir?
a) İntihar düşüncesini tartışmak
b) Fiziksel belirtileri tedavi etmek
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c) Yalnızlığı hafifletme yolları aramak
d) İntihar eğilimlerine önem vermemek
e) Yaşlılık döneminin anlamı üzerine düşünmek

8) Aşağıda intiharla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Gerçek intiharlar ölümle sonuçlanan intiharlardır
b) Ruhsal bir bozukluk, hastalık belirtisidir
c) İntihara yol açan etmenler çoğunlukla genetiktir
d) İntihar psikiyatinin alanına girer
e) Ruhsal çöküntülerde görülen tehlikeli belirtilerden biridir

9) İntihar düşüncesi olan bir kişi için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi
kullanılmamalıdır?
a) Yargılayıcı olmamalı
b) Öğüt vermeli
c) Tartışmaktan kaçınmalı
d) Umut verici konuşmalar yapılmalı
e) Durumun geçici olduğu vurgulamalı

10) Bireyin hedeflerine dair düşük beklenti, kişisel boşluk hissi eşliğinde düşük
motivasyon ve geleceğin sadece olumsuz sonuçlar doğuracağı inancını içeren bilişsel durum
olduğunu belirten kuram hangisidir?
a) Psikanalitik kuram
b) Umutsuzluk kuramı
c) Sosyal öğrenme kuramı
d) Schneidman’ın intihar kuramı
88

e) Varoluşçu kuram

3. Bölüm Cevap Anahtarı
1. a
2. c
3. c
4. b
5. a
6. a
7. d
8. c
9. b
10.b
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4. YAŞLILIKTA KAYIP VE YAS
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde kayıp ve yas sürecini, yaslı kişiyi etkileyen sosyal ve psikolojik şartları,
yas aşamalarını, Bowbly’ye göre yas tutmanın dört fazını öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Kayıp ve yas süreci nedir?

2.

Yaslı kişiyi etkileyen sosyal ve psikolojik şartlar nelerdir?

3.

Yas aşamaları ve özellikleri nelerdir?

4.

Bowbly’ye göre yas tutmanın dört fazı nedir?

5.

Yasta risk faktörleri nelerdir?

6.

Kronik yas tutma nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kayıp ve Yas Süreci

Kayıp ve yas sürecinin
anlaşılması,
olası
problemlerin
tespiti
ve
çözüm
yöntemlerinin
belirlenmesi
açısından
kazanım sağlayacaktır.

Kayıp ve yas sürecine ilişkin
kaynakların taranması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Yas Aşamaları

Yas aşamaları: şok ve
uyuşma, inanmama ve inkâr,
arzu
etme,
çaresizlik,
kabullenme
ve
hayatı
düzenleme
öğrenilmiş
olacaktır.

Yas aşamaları anlamak ve
değişimin meydana getirdiği
ilişkilerideki
dengenin
anlaşılması için okumalar ve
gözlem yapılabilmektedir.

Yasta Risk Faktörleri

Yasta risk faktörleri olan Yasta risk faktörleri üzerine
intihar ve kronik yas tutma okumalar
daha
iyi
öğrenilmiş olacaktır.
kavranmasını sağlayacaktır
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Anahtar Kavramlar
•

Kronik Yas Tutma

•

Kayıp Ve Yas

•

Hissizleşme Fazı

•

Kaybedileni Özleyip Arama Fazı

•

İkinci fazın bir başka özelliği: Öfke

•

Yeniden Düzen Kurma Fazı

•

Düzenin Bozulması ve Umutsuzluk Fazı
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Giriş
İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre mutlaka ailesi, akrabaları, arkadaşları ve
çevresindekilerle olumlu ilişkiler kurmak ve geliştirmek durumundadır. Sosyal ilişkiler
kurmanın da ilk şartı insanın kendisi ve çevresiyle barışık olabilmesidir. Aile bireyleri ve
arkadaşlarını arayıp, sevgi ve saygıya dayanan ilişkiler kurabilmelidir. Bir kişinin kendini o
ailenin ya da toplumun bireyi gibi görmesi, kişinin kendine güven duymasını, rahat hareket
etmesini, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmesini sağlayarak moral ve motivasyonu
artırmaktadır (Akın, 2008).
İnsanın yalnızlık ve ihtiyaçlarının karşılanması için yapılacak rehabilitasyon hizmetlieri
ve koruyucu psikiyatri alanında krize müdahale gibi yaklaşımların önemi artmaktadır. Kayıp
sonrası yalnızlık yaşayan insanların sayısı tahmin edilenin üzerindedir. Yas insan için
kaçınılmaz ve her ne kadar normal bir yaşantı olsa da izlenmesi gereken bir durumdur. Özellikle
bu alışıldık reaksiyonun krize dönüşmüş olduğu kişilerde yaklaşım biçimi ne olursa olsun acil
müdahaleye gereksinim vardır. Krize müdahale yaşam olayları sonrasında ortaya çıkan bu gibi
durumlarda ilkeler açısından oldukça işe yarar bir yaklaşım modelidir.
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4. YAŞLILIKTA KAYIP VE YAS
4.1. Kayıp ve Yas Süreci
Her insan kaçınılmaz olarak, yaşamı boyunca başetmesı gereken sayısız olayla ve
sorunla karşılaşır ve bu sorunların çoğunun üstesinden gelir. Ancak bu olayların bir kısmı,
yaşamı, belirgin bir biçimde etkiler. Sevilen bir yakının, özellikle beklenmedik olumu bu tıp
olaylardandır. Yaşamı çoğunlukla kesintiye uğratır ve doğurduğu yalnızlık, ekonomik sorunlar,
bakım eksikliği, güvensizlik gibi ek stres kaynakları ile birlikte bireyi, bıyopsıkososyal
alanlarda çeşitli risklerle karşı karşıya bırakır. Yapılan araştırmalar, yaşam olayları sonrası
ruhsal ve bedensel hastalıkların görülme sıklığında bir artış olduğunu göstermektedir.
Günümüzde, sevilen bir yakının ölümü nedeniyle ortaya çıkan, normal bir reaksiyon olarak
değerlendirilen yas reaksiyonu üstüne pek çok yayın yapılmıştır. Yas bir yakının ölümü ile
ortaya çıkan duygusal, bilişsel, davranışsal, bedensel ve sosyal alanda değişimlerle belirlenen
karmaşık bir yaşantı, insan için kaçınılmaz ve evrensel bir deneyimdir. Bir yanıyla adaptıf ve
iyileşmeye hizmet eden ve bu nedenle bazı psikoterapi türlerinde kullanılan diğer yanıyla
Parkes'ın söylediği gibi, enflamasyon reaksiyonlarına benzeyen ve çeşitli olumsuz gelişmeleri
içinde barındıran ıkılı bir süreçtir. (Berksun, 1995)
Yas sürecinde çoğu zaman kişi hayatını boş ve yoksun hisseder. Kaybedilen kişinin
ardından “yas tutmak” yaşanması gereken doğal bir süreçtir. Kişi yas tutma sürecinde duygusal
olarak bu kayıpla birlikte ölümü protesto eder; normal işlevlerinde (kendine bakım, çalışmak,
aile ve sosyal ilişkileri yürütmek vb.) bazı aksamalar görülür ve bazı ruhsal sorunlar yaşar.
Kişinin hayatına normal ve sağlıklı devam edebilmesi için yasını tutması, yas sürecini
tamamlaması gerekmektedir. Bu yas tutma süreci sonunda insan yaşadığı kaybı yaşamının bir
parçası haline getirerek bununla yaşamayı öğrenir. Yas tutmak kaybedilen kişiyi unutmak ya
da artık sevmemek anlamına gelmez. Sadece kaybı ve bununla ilgili duyguları kabullenmek,
başa çıkabilmeyi ve bu duygularla yaşamı sürdürmeyi öğrenmek anlamına gelir.
Bilinçli olarak yas tutmaktan kaçınanların, kısa bir süre sonra veya sonrasında çeşitli
fiziksel ve ruhsal rahatsızlıklar yaşayarak yavaş yavaş normal yaşam işlevlerini aksattıkları
gözlenmiştir. Yas tutma süreci normal ve doğal olsa da oldukça zor olabilir; atlatmak için
zamana, cesarete ve desteğe gereksinim duyulur. (Ayten,2011)
Kayıp verileri
Eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı %12,2 iken yaşlı kadınların oranı %49,2 oldu. Yaşlı
nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü.
Yaşlı erkek nüfusun 2018 yılında %1,2'sinin hiç evlenmemiş, %83,5'inin resmi nikahla evli, %3,1'inin
boşanmış, %12,2'sinin eşi ölmüş olduğu görülürken yaşlı kadın nüfusun %2,5'inin hiç evlenmemiş,
%44,8'inin resmi nikahla evli, %3,5'inin boşanmış, %49,2'sinin ise eşi ölmüş olduğu görüldü.
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4.2. Yaslı Kişiyi Etkileyen Sosyal ve Psikolojik Şartlar
Kayıptan bir yıl kadar sonra yaslı kişiyi etkileyen bazı sosyal ve psikolojik şartların yas
tutmanın seyrini önemli önemli ölçüde etkileyebildiğinin önemli delilleri vardır. Bu şartların
bazısı değişemese de, bazısı değişebilir. Meselelerin daha iyi anlaşılmasıyla yaslı kişilerin daha
iyi yardım edilebileceği umudu bu gerçeğe dayanır. Bu değişken grubunu aşağıdaki üç başlıkta
göz önüne almak uygundur.
a) Yaşam düzenleri:
•

Yaslı kişilerin başka erişkin akrabalarla beraber ya da yalnız yaşaması

•

Küçük ya da ergenlik çağında çocuklardan sorumlu olup olmaması.

b) Sosyo ekonomik koşullar ve fırsatlar
•
Ekonomik şartların ya da barınma düzenlerinin yaşamı kolaylaştırması ya da
güçleştirmesi
•
Yeni bir sosyal ve ekonomik yaşam düzeni kurmayı kolaylaştıran fırsatların
bulunup bulunmaması.
c) Sağlıklı yas tutmayı kolaylaştıran ya da engelleyen inançlar ve pratikler
•
engellemesi

Kültürün belirlediği inançların sağlıklı yas tutmayı kolaylaştırması ya da

•
Akrabaların, arkadaşların ve başkalarının sağlıklı yas tutmayı kolaylaştırması ya
da engellemesi. (Bowbly,1972)

4.3. Yas Aşamaları

Sevilen birinin ölümünden sonra yas tutma tepkileri ve yas süreciyle ilgili kişisel yaşantı
ve deneyimin genel olarak aşağıda belirtildiği gibi yaşandığı gözlemlense de bu aşamalar yer
değiştirebilir ve bazen bazı aşamalar yaşanmayabilir.
Aşama 1. Şok ve uyuşma:
Kaybın olduğu/öğrenildiği ilk zamanlarda yaşanır ve kişi ölüm gerçeğiyle kısa bir süre
hissizlik yaşar.
Aşama 2. İnanmama ve inkâr:
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Kişi ölümü/kayıp gerçeğini bir süre reddederek hiçbir şey olmamış gibi davranabilir. Bu
tepkiler kişinin kaybını öğrendiği gün ve sonrası durumla kısa bir süre başa çıkmasına yardımcı
olur.
Aşama 3. Arzu etme:
Kaybedilen kişinin geri dönmesi arzu edilir ve beklenir. Yalnızlık ve öfke gibi duygular
bu sürecin önemli bir parçasıdır. Yaşanılan öfkenin en büyük sebeplerinden biri kişinin
kendisini “neden ben” diye sorgulamasına bağlı olarak gelişir. Ancak bu öfke çevredekiler
tarafından kişisel olarak algılanmamalı, bir çeşit duruma uyum saŞlama çabası olarak
nitelendirilmelidir.
Aşama 4. Çaresizlik:
Kayıp gerçeŞinin kabullenilmesi ve sonuçlarının anlaşılmasıyla hissedilen çaresizlik
yas tutma sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu aşamada hissedilen kaygı sonucu iş hayatında ve
sosyal ilişkilerde güçlükler yaşanabilir.
Aşama 5. Kabullenme ve hayatı düzenleme
Bu dönemde ölüm/kayıp gerçeği artık kabullenilmiştir. Yas tepkilerinin çeşitliliŞi ve
yoğunluğunda azalmalar görülür. Normal yaşam fonksiyonları düzenlenir ve yeni ilişkiler ve
projeler için yatırım yapılır. (Zara, 2012)

4.4. Bowbly’ye Göre Yas Tutmanın Dört Fazı
Bireylerin yakın bir akrabanın kaybına verdiği tepkiyle ilgili gözlemler haftalar ve aylar
içinde tepkilerinin genellikle art arda fazlardan geçtiğini gösterir. Açıkçası, bu fazlar keskin
hatlı değildir, birey bir süre bu fazlardan ikisinin arasında sarkaç gibi sallanabilir. Yine de genel
dizilim fark edilebilir.
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1.Hissisleşme fazı
2.Özlem fazı
3.Umutsuzluk fazı
4.Düzen kurma fazı
Şekil-1 YAS DÖNEMİNDE 4 FAZ

1. Genellikle birkaç saatten bir haftaya kadar süren ve son derece yoğun üzüntü veya
öfke patlamalannın araya girdiği hissizleşme fazı
2. Birkaç ay, kimi zaman yıllarca süren, kaybedileni özleyip arama faz
3. Düzenin bozulması ve umutsuzluk fazı
4. Bir ölçüde yeniden düzen kurma fazı.
Bundan sonra, özgün ilişkinin yaslının duygusal yaşamında merkezi bir rol oynamaya
devam ettiğine, yine de, kural olarak, aylar ve yıllar geçtikçe yavaş yavaş değiştiğine özel
gönderme yaparak, özellikle kayıba karşı psikolojik tepkilerde rastlıyoruz. Bu devam eden ilişki
özleyip aramayı, ikinci fazda hüküm süren öfkeyi, umutsuzluğu ve sonra da üçüncü ve
dördüncü fazlardan başarıyla geçildiğinde meydana gelen, kaybın geri dönüşü olmadığını
kabullenmeyi açıklar.
İlk iki fazın tipik tepkilerinin tanımlarında özellikle Parkes'in Londra'da dul kadınlarla
yaptığı araştırmadan yararlanıyoruz. Ikinci iki fazın tanımlarında giderek Harvard'ın ve diğer
araştırmaların bulgularından yararlanıyoruz.

4.4.1. Hissizleşme Fazı
Bir kadının kocanın ölüm haberine ilk tepkisi bireyden bireye ve zamana göre çok
değişir. Çoğu şoka girer, haberi farklı derecelerde kabul edemez. "Kabul edemedim",
"inanamadım", "rüyadaydım", "gerçek gibi gelmedi" sözleri kuraldır. Dul kadın bir süre
yaşamını neredeyse otomatik sürdürebilir. Ne var ki kendini olasılıkla gergin ve endişeli
hisseder; bu olağandışı sakinlik bir anda yoğun duygulanım patlamasıyla bozulur. Bazıları,
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arkadaşlarına sığınmak istediği e baskın panik ataklar anlatır. Diğerleri öfkeye boğulur. Ara sıra
dul kadın ölen kocasına kavuşma deneyiminden anlık bir sevinç hissedebilir.

4.4.2. Hissizleşme Fazı
Kayıptan sonra birkaç saat ya da belki birkaç gün içinde değisiklik meydana gelir ve
eşini kaybeden kişi kısmen olsa da kaybetme gerçekliğini algılamaya başlar. Fakat buna
rağmen, yoğun özlem sancıları sıkıntı spazmları ve hıçkırarak ağlamalar görülür. Huzursuzluk
ve uykusuzluk vardır, zihin kaybedilen eşi düşünmekle meşguldür. Onun gerçekte orada,
yanında bulunduğu duygusuna kapılır. İşaretlerin ve seslerin onun geri döndüğünü gösterdiği
yorumunu yapmaya başlar. Örneğin, saat beşte kapı kilidinin kaldırıldığını duymak kocanın
işten dönüşü diye yorumlanır ya da yanlışlıkla sokaktan geçen kişi kaybedilen eş olarak
algılanır. Eşinin görüldüğü rüyaların hala aktif ve güzel olması, uyanılınca bunların yerini
yalnızlık aldığı görülür. Bu özelliklerin bazısının ya da hepsinin özellikle dul kadınların
çoğunda meydana gelmektedir. Bu dururmlar yasla birlikte ortaya çıkan kederin sıradan
özelliğidir ve anormal bir durum olarak karşılanmaz.

4.4.2.1. İkinci fazın bir başka özelliği: Öfke
Normal yas tutmanın bir parçası olarak öfkenin sıklığı dikkate alınması gereken bir
konudur. Öfke, yas tutan kişilerde sık rastlanır. Ailenin birlikte yaşama biçimi kayıpla birşlikte
farklılaşmıştır. Kayıp sonrası yaşanan yas döneminde kedere birlikte öfke ortaya çıkmıştpr.
Araştırmacı Parkes, kaybettiği küçük oğlunu arayan bir kadını örnek verir; gözleriyle tarayıp
oğlunu düşünerek evin olası bölümlerinde durmadan dolaşır; bir gıcırtı duyar, hemen bunu
oğlunun merdivendeki ayak sesi diye tanımlar; "John, sen misin?" diye seslenir. Bu dizilimin
bileşenleri şöyledir:
Yas tutan kişiler genellikle etrafta dolaşır ve çevreye göz gezdirir ve kaybedilen kişiyi
yoğun düşünürler. O kişi için algısal bir durum geliştirme, yani kişinin orada bulunduğunu
gösteren her uyarıcıyı algılamaya, dikkat etmeye ve bu amaca uymayan her şeyi göz ardi
etmeye yatkınlık görülür. Dikkatleri, kaybedilen yakının bulunabileceği yerlere yönelir ve
kaybedilen kişiye seslenmeye odaklanır. Bu bileşenlerin her biri yaslı kadınlarda ve erkeklerde
vardır: Ayrıca, yas üzüntüsü içinde olan bazıları bu durumun bilinçli bir şekilde farkındadır. Bu
açıklamayı yapan Parkes, eşini kaybeden 22 kadınla ilgili bulgularını bu beş başlık altında
toplar.
a. İkisi dışında dul kadınların hepsi kaybın birinci ayında kendini huzursuz hissettiğini
söyledi. Parkers bulguları özetlerken yasın ilk günleri hakkında araştırma sonuçları şöyledir:
Eşlerin eylem ve konuşmalarında gerilemeye rastlanmaz. Özellikle ölü kişiden söz ederken tam
tersine konuşma hızlıdır. Huzursuzluk, hareket etmeden oturamama, amaçsızca dolaşma,
sürekli yapacak bir şey arama, gözlenen davranışlardır. (Lindemann 1944).
Parkes, eşlerin bu arayışını amaçsız olmadığını vurgular. Acı yaşayan kişinin bunu
baskılama zorluğu ya da parça parça dışa vurulduğu için böyle algılanır.
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b. Kaybın ilk ayında dul kadınların on dokuzunun zihni, ölen kocasıyla ilgili
düşüncelerle meşguldü, bir yıl sonra on ikisi zamanının çoğunu onu düşünerek geçiriyordu. Bir
kısmı resme bakıp gerçek ile kurgu arasında gidip gelmektediler. Örneğin "onun koltukta
oturduğunu görebiliyorum" gibi ifadelere rastlandı.
c. Bu resmin, kaybedilen kişiyle ilgili kanıt bulmak için, duyu girdisini tarayan genel
algısal durumun bir parçası olma olasılığını, dul kadınların duyu verilerini yanlışlıkla benzetme
sıklığı destekler. Görüşülen 22 kişiden 9’u kaybın birinci ayında, sesleri ve görüntüleri
kocasının bir belirtisi diye sık yorumladığını anlattı. Biri gece kocasının öksürdüğünü, diğeri
evde dolaştığını sanıyordu, üçüncüsü sokaktaki insanları kocasına defalarca benzetiyordu.
d. Kayıp yaşayanların, kocalarıyla ilgili kanıt sunabilen duyu verilerine öncelik vermeye
yatkınlık gösteren sadece algısal durumu değildir, motor davranışı da benzer şekilde yatkındır.
Parkes'in görüştüğü dul kadınların yarısı, kocasıyla özdeşleştirdiği yerlerin ve nesnelerin
kendisini çektiğini hissettiğini anlattı. Altısı eskiden birlikte sık gittikleri yerlere sürekli
gidiyordu, ikisi kocasının öldüğü hastanenin kendisini çektiğin hissediyordu, bir vaka
hastanenin kapısından fiilen içeri girmişti, üçü oraya geri dönmek için güçlü bir dürtü
yaşamadan evden çıkamıyordu, diğerleri kocasının gömüldüğü mezarlığın kendisini çektiğini
hissediyordu. Üçü dışında hepsi kocasıyla özdeşleştirdiği eşyalarına çok değer veriyordu, çoğu
kendini bu nesneleri yeniden dikkate alırken buluyordu.
e. Dul kadın kaybettiği kişiyi ne zaman hatırlasa ya da ondan söz etse olasılıkla gözyaşı
döker, kimi zaman gözyaşları denetlenemeyen hıçkırıklara yol açar. Bu gözyaşlarına
hıçkırıklara kaybedilen kişiyi geri alma çabaları diye bakmak şaşırtıcı gibi gelebilse de, böyle
olduğunu düşünmenin geçerli bir nedeni vardır.
f. Eşlerden çoğu öfkelerini kontrol edemiyordu. Öfkelerine hedef belirlemişlerdi. İç
çatışmalarını bazı kişilerle ilişkilendiriyorlardı. Akrabalar, ruhban sınıfı, doktorlar, memurlar
ve ölen kocanın kendisine karşı bir öfke vardı. (Bowbly,1972)

4.4.2.2. Teselli Eden Kişiye Öfke
Yaslı kişi için öfke, kopmuş bağı eski haline getirmeye çalıştığı bir duygudur..
Sonuçsuz kalsa da bu anlaşılabilir ısrarlı çabalardır. Öfke devam ettikçe kayıp kabul edilmez
ve kavuşma umudu sürer. Örneğin bir yas tutan kişinin destek veren sağlık elemanını azarladığı
kendisine hatırlatıldığında, sanki öfkesinin bu şekilde de sürmesi ona cesaret vermişti.Kayıptan
özellikle ani ve zamansız hissedilen kayıplardan kısa süre sonra ani öfke patlamaları oldukça
olağandır. Olumsuz hiçbir sürece yol açmaz. Ancak öfke ve kızgınlık ilk haftalardan sonra da
sürerse endişelenmek için nedenler vardır. (Marris 1958)
Teselli verenlere düşmanlık da aynı şekilde anlaşılmalıdır. Yaslı kişinin yeniden
kavuşma hezeyanları ile kaybı kabullenmek arasındaki ikileminde teselli edici kişinin
yönlendirici olmaması ister. İlk evrede kaybın kabulünden yana gibi görünen kişiye bunu o
yapmış gibi çok kızılır. Genellikle kayıpta istenen teselli değil kavuşmaya yardımdır.
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Teselli verenlere karşı öfke ve nankörlük Eyüp Peygamber’den beri bilinen bir
durumdur. Aldığı darbe ile üzütü içinde olan yaslının ilk dürtülerinden biri başkalarının
yardımına başvurmaktır. Kaybedilen kişiyi yeniden kazanmak için yardım. Buna karşılık veren
teselli etmek isteyen kişi yine de durumu farklı görebilir. Yeniden kavuşma umudu ona açıkça
kuruntu gibi gelir. Bu cesareti vermek gerçekdışı hatta aldatma gibi gelebilir.
Dolayısıyla huzursuzca
arayış, gidip gelen umut, tekrarlayan
hayal kırıklığı, ağlama nöbetleri,
öfkeye suçlama ve nankörlük hepsi
yas
tutmanın
ikinci
fazının
özellikleridir. Kaybedilen kişiyi bulup
geri getirmek için güçlü bir dürtünün
dışavurumları diye anlaşılmalıdır. Ne
var ki bazen patlayan ve çok şaşırtıcı
gibi görünen bu güçlü duyguların
altında büyük ihtimal her zaman
hissedilen derin üzüntü yenen
birlikteliğin imkansız olduğunu kabul
etmeye tepki vardır. Dahası sonuçsuz arayış acı verdiğinden kimi zaman yaslı kişi ölmüş
yakının hatıralarından kurtulmaya çalışabilir. Bu durumda bu hatırlatıcılar çok değer vermekle
bunları dışlamak arasında gidip gelebilir. Vefat etmiş kişiden söz etmeyi hoş karşılamak ya da
böyle fırsatlardan ürkmek, birlikte gezdikleri yerleri arayıp bulmak ya da bunlardan kaçınmak
arasında tereddüt edebilir. Örneğin bir kadın anılarından kaçmak için arkadaki yatak odasında
uyumaya çalıştığını sonra kocasını çok özleyip ona yakın olmak için nasıl yatak odasına
döndüğünü anlattı. (Parkes,1972)

4.4.3. Düzenin Bozulması ve Umutsuzluk Fazı
Yas tutma sürecinin olumlu bir sonuca varması için yaslı kişinin bu duygulanım
mücadelesine dayanması gerekir. Yaslı kişinin sürekli çektiği ve dostlukların yeterince
hafifletmediği derin ve sürekli yalnızlık duygusu yaşanır. Özlem duyma, arayış içinde olma,
kaybın nasıl ve neden meydana geldiğini değerlendirme ve sorumluluk yüklediği kimselere
duyduğu öfkeyi kontrol etmelidir. Yaslı kişi kaybın hakikatte kalıcı olduğunu ve yaşamına
yeniden biçim vermek gerektiğini giderek anlayıp kabul edebilir. Geçmiş davranış örüntülerinin
gereksizliğini ve bu nedenle bırakılması gerektiğini ancak bu yolla tam olarak anlaması olası
gibidir.
Düşünce, duygu ve eylem örüntülerini yenilerini oluşturmadan önce geçmişte kalanları
atmak gerekir. Kimi zaman yaslı kişinin bir şeyin kurtarılamayacak konusunda umutsuzluğa
kapılması sonunda depresyona girmesi neredeyse kaçınılmazdır. Yine de her şey yolunda
giderse çok geçmeden bu faz aşamasında yaslı kişinin kendisinin içinde bulduğu yeni durumu
irdelemeye ve bu karşılamanın yollarını düşünmeye başladığı yeni bir faza yerini bırakır.
(Bowlby,1972)
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4.4.4. Yeniden Düzen Kurma Fazı
Bu faz aşamasında kişinin kendini yeniden tanımlaması gerekir. Artık dul bir eştir,
birbirini tamamlayıcı roller oynayan çiftten biri değil yalnız biridir. Durumu yeniden
tanımlama
sadece
kaybedilen
kişiye
yeniden
kavuşmak
umutlarından sonra vazgeçmek anlamına geldiği için önemlidir. Geçmiş durumu yeniden
oluşturma ve bir o kadar da acı vericidir. Kişi güçlü duygulanım etkisinin altında olsa da
benliğini yeniden tanımlamaya başlar. Yas durumu ile duygularını salıverilmek yerine yeni bir
hayata umut duygusuyla bağlanmaktır.
Bu faz gerçeği görme sürecidir. Önceki yaşamsal algılar ile kişinin yaşadığı durumda
meydana gelen değişiklikler arasında hayatı yeniden şekillendirme sürecidir. Yaslı kişi
bu kritik noktayı bir kez daha atlattı mı yeni hayata dair davranış kalıplarını içselleştrir.
Gözlenebilir karşılığı olan rolleri yerine getirmek ve yeni beceriler elde etmek için çaba
göstermesi gerektiğini anlar. Dul erkek aşçı ve evin idarecisi, dul kadın ailenin geçimini
sağlayan kişi ve evin dekoratörü haline gelir.
Çocuklar varsa geriye kalan annenin ya da babanın ikisi için de mümkün olabildiğince
yapacak işi vardır. Hayatta kalan kişi, bu yeni rollerin ve becerilerin ne kadar başarılı
üstesinden gelirse kendini o kadar özgüvenli ve bağımsız hisseder. Yeni hayatın değişim
sürecinde,
kayıptan sonra bir
yıl
sonra görüşülen
dul
eşler; “sanırım
artık
uyanmaya başlıyorum,
sadece var olmak yerine yaşamaya başlıyorum, kendimi bir şey yapmaya planlamak zorunda
hissediyorum”
şeklinde
motivasyon
elde
ederler.
Dul erkek ya da kadınlar
bağımsız olmaya imrenebilirler. Daha
önce baştacı ettiği
ve
destekleyici ilişki aniden kesilmiştir. Ne var ki dul erkek ya da kadın yeni rollerine ne kadar
başarılı uyum sağlayıp yeni beceriler öğrense de değişen durumu olasılıkla sürekli
sıkıntılı kendini de yalnızlığa
mahkûm edebilir.
Yapılan araştırmalarda dul
insanların birçoğu geceleri akut bir yalnızlık şikâyetin de bulunmuşlardır.
Sosyal yaşama yüzeysel düzeyde bile yeniden başlamak en azından Batı
kültüründe genellikle çok güçtür. Bunun birden çok nedeni vardır. Bir yandan ortak standartlar
genellikle
eşit
sayıda
cinsin
katılmasını dayatır. Öyle
ki
diğer
cinsin arkadaşlığından hoşlananlar kendini
dışlanmış
hissederler.
Dul
kadınların birkaç yerden evlenir. Bunun nedeni kısmen uygun eş bulma durumudur. Fakat en
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azından aynı sayıda birçok dul kadın da yeniden evlenmeyi düşünmek istemez. (Bowbly,1972)

4.5. Yasta Risk Faktörleri
Kayıp yaşantıları yoğun duygular içeren zorlu bir deneyimdir. Bu süreç yolunda
gitmediğinde, geçen zamana rağmen belirtilerin azalmadığı ve işlevselliğin kayıp öncesi düzeye
dönmediği durumlar olabilmektedir. Birtakım değişkenlerin yas sürecinin karmaşık bir hal
almasında etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Burke ve Neimeyer, 2013). Buna
göre, demografik ve kişisel özelliklerin yanı sıra kayıp yaşantısına dair özelliklerin de karmaşık
yas açısından önemli risk faktörleri olabileceği bilinmektedir.
Düşük gelir ve düşük eğitim seviyesinin yas sürecinin karmaşık hale gelmesinde risk
faktörü olduğu görülmüştür. Yaş açısından incelendiğinde, genç kişilerin yas sürecine daha zor
adapte olduklarını bulmuşlardır. Hayat tecrübeleri ve kayıp deneyimleri doğası gereği az olan
genç kişilerin bu tür bir yaşantı ile başa çıkacak bilgi ve deneyimlerinin az olması dolayısıyla
karmaşık yas açısından riskli grup olabileceği düşünülmektedir. Ancak literatürde yaşlı kişilerin
de kayıp sonrası karmaşık yas geliştirmede risk altında olduğunu gösteren çalışmalar da vardır.
(Kersting ve ark., 2011).
Dini inanç açısından literatür incelendiğinde ise sıklıkla dini ve manevi inançların kayıp
sonrası karmaşık yas süreci açısından koruyucu bir rol oynadığı görülmektedir (Walsh ve ark.,
2002). Araştırmacılar inanç sisteminin kayıp yaşantısına anlam verme noktasına yardımcı
olduğunu, böylelikle kayıp sonrası süreçte uyumu kolaylaştırdığını ortaya koymuşlardır.
(Cesur, 2017).
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Psikososyal Yönleriyle Kayıp Ve Yas
Akut yas, ilk bakışta bir rahatsızlık olmasa da doğurabileceği sonuçlar açısından
önemsenmesi ve ele alınması gereken bir durumdur. Bedensel ruhsal pek çok belirti ile
seyredebilir, bir krizle ortaya çıkabilir, gecikebilir, abartılabılır, çarpıtılabılır veya hiç ortaya
çıkmayabilir. Böyle normal dışı seyir gösteren tablolar müdahaleyi gerektirir ve uygun
tekniklerle normal yas reaksiyonlarına çevrilebilir. Macnab, yas reaksiyonu gösteren bireylerin
acil olarak duygusal bir rehabilitasyon sürecine ihtiyaç gösterdiklerini belirtir. Macnab'a göre
bu surecin önünde üç engel vardır.
1. Ölenle ilişkiyi sürdürmeye yarayan nevrotik duygusal acı çekme isteği,
2. Diğer insanların, gende kalanların sanki duygusal bir acı içindeymiş gibi
davranmalarına olan zorlayıcı beklentisi,
3. Yas içindeki insanların duygusal rehabilitasyonu bir amaç olarak görmemeleridir.
Bu rehabilitasyon sürecinin önündeki engellerle birlikte bireyin bulunduğu gelişimsel
aşama, daha önceki kayıplarla ilgili yaşantılar ve bu kayıplarla başa çıkma biçimi, ölenle
ilişkilerin boyutu ve niteliği, özellikle ölene karşı düşmanlığın oluşu, işlevsel olan güncel sosyal
destek sistemi, kışının ölüme hazırlıklı olup olmadığı, kayıpla ortaya çıkan ekonomik
zorlukların boyutu, rıtueller aracılığıyla yas surecini kolaylaştıran sosyokültürel yapı, kaybın
ağırlığı ile birlikte içerdiği anlamlar ve doğurduğu sonuçlar yasın gıdısını belirleyen önemli
faktörlerdendir. Çeşitli yazarlara göre terminoloji biraz farklı olsa da genel olarak yas
reaksiyonları tipik yas ve patolojik (ya da komplıkasyonlu) yas olmak üzere iki başlık halinde
incelenir.
Patolojik yas reaksiyonları nın ortaya çıkmasında terkedilmişlik yaşantısının rol
oynadığı, kaybedilene duyulan öfkenin açığa vurulamaması, bastırılması ve özbenliğe
yöneltilmesinin önemine değinirler. Yas dönemindeki bir kişide ruhsal ve bedensel belirtiler ile
birlikte bir depresif tablo söz konusudur. Ancak değersizlik duygularının aşırı düzeye çıkması,
iş yapma yeteneğinin uzun süreli ve ağır derecede azalması ve belirgin psikomotor yavaşlama,
intihar düşünceleri alışılagelmişin dışında belirtilerdir ve yasın majör depresyon yönüne
kaydığını gösterir. Yas tutan kişi kendi depresif duygulanımını normal bulur, ancak
uykusuzluk, iştah kaybı deli olma korkusu ve bazı bedensel belirtiler nedeni ile hekime
başvurabilir.
Normal(tipik)işleyen bir yas süreci herhangi bir müdahaleyi gerektirmeyebilir ancak
hiçbir yas sürecinin de bu kadar normal olduğunu söylemek ya da olacağını kestirmek mümkün
değildir. İç göçün, kültürel ve ekonomik yapıda ortaya çıkan değişimlerin etkisiyle alışıldık
toplumsal örüntünün, işleyişin, desteklerin, geleneklere bağlılığın bozuluşu da dikkate
alındığında yas süreci için koruyucu ruh sağlığı hizmetleri açısından belirli anlayışları
benimsemek ve yerleştirmek belki de yerinde olacaktır. Bu amaçla dört temel dinamik vardır.
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1Ne kadar insani, kaçınılmaz ve normal bir süreç olsa da komplikasyonlara gebe
oluşu nedeniyle her yas süreci aslında açık bir yaranın iyileşme sürecinde hak ettiği özeni
gerektirir.
22- Normal yas sürecinin kendisi aslında doğal rehabilitatif bir süreçtir, iyi işleyen
bir yas süreci kayıpla birlikte açılan ağır duygusal bir yaranın ve sekellerin iyileşmesini
sağladığı gibi önceden var olan yaralarında iyileşmesine yardımcı olabilir.
33- Komplikasyona uğrayan yas süreci ise organizmanın kendi kendisine zarar
verdiği bir otoimmün bir süreç olarak düşünülebilir. ( Berksun, 1994)
Yas Ne Zaman Sorun Haline Gelir?
Yas tepkilerini erteleyen insanlar bir süre sonra ağır olabilecek fiziksel ve ruhsal
rahatsızlık belirtileri gösterirler ki bunlar da yasın yaşanmasını daha da zorlaştırır. Bazen bu
acıya son vermek için yaşamımıza son vermeyi düşünebiliriz. Genel olarak yasın ne zaman
sorun hale dönüştüğünü şu şekillerde görülebilir.
1. Kaybı ilk zamanlarda olduğu gibi uzunca bir süre inkâr etmek ya da bastırmak,
2. Kayıp hakkında konuşurken çok ağır ve yoğun duygusal tepkiler vermek,
3. Kaybı hatırlatan herkesten ve her şeyden kaçmak,
4. Kayıp sonrası hayatı değiştirecek çok büyük değişiklikler yapmak,
5. Üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen ölen kişi hakkında konuşulurken
yaşıyormuş gibi şim- diki zaman dilini kullanarak bahsetmek,
6. Kaybedilen kişinin eşyalarını uzun süre saklamakta direnmek
7. Günlük söyleşilerde kayıp konusunu sıkça gündeme getirmek ya da olmamış gibi hiç
bahsetmemek,
8. Kayıptan sonra uzun süreli bir depresyon yaşamak ve normal hayat işlevlerini yerine
getirmekte zorlanmak,
9. Uzun bir süre hastalık ya da ölümle ilgili çok yoğun korkular yaşamaya başlamak,
10. Madde ya da alkol kullanımı ve şiddete başvurma gibi davranışlarda bulunmak, 11. Kaybın
yıldönümünde çok ağır yas tepkileri vermek,
12. Mezara gitmemek ve dini ritüellerden kaçınmak. (Ayten,2011)

4.6. Ruhsal Sorunlara Yol Açan Yas
Sağlıksız yas tutma, hastalarının duygusal rahatsızlık boyutuna taşıdığı yas biçimleridir.
Yas tutmanın sağlıksız değişik biçimleri vardır. Akıl hastalığı kadar birçok fiziksel hastalığa'
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da yol açar. Psikolojik açıdan, yaslının sevgi ilişkileri kurup sürdürmesinde az çok ciddi
bozukluklara ya da zaten bozuksa öncekinden daha çok bozulmasına yol açar. Genellikle
bunlar, yaslının geri kalan yaşamı örgütleme becerisini de olumsuz yönde etkiler. Sağlıksız
değişik biçimlerin ciddiyetinin derecesi çok hafiften son derece ciddiye kadar değişebilir.
(Bowlby,1972)

4.6.1. Kronik Yas Tutma
Gorer, yaptığı araştırmada görüştüğü seksen yaslı kişi arasında, kayıplarından bu yana
en az on iki ay geçmesine karşın kronik umutsuzluk durumunda bulduğu dokuz yaslı kişi vardı.
"Profesyonel olmayan görüşmeci icin umutsuzluk neredeyse elle dokunulabilirdi; tonlamasız
ses, sarkık yüz kasları, kısa cümlelerde duraklayarak konuşma. Dokuz kişiden üçü tek başına
karanlıkta oturuyordu. Gorer örneklemesinde depresyonlu insanların oranının % 10 kadar
büyük olmasına şaşırdığını belirtir.
Glick ve arkadaşları (1974) dul kadın ve erkekler üzerinde yaptığı araştırmada, kayıp
sonrası en sık rastlanan sendrom depresyon olmuştur. Gorer bulgularını açıklarken, psikiyatrik
tanıya saklanması gerektiğinden depresyon ve melankoli gibi terimleri kullanmaktan kaçınsa
da, anlattığı durumlar için bu terimlerin yine de kullanılabileceğine inanır. Psikiyatrların çoğu
büyük çoğunlukla onunla aynı görüştedir. Umutsuz durumda bulduğu üç dul kadından biri
onunla görüştükten birkaç ay sonra intihar etmiştir. Kayıp sonrası yaslı kişilerin epidemik
özelikleri intihar ve depresyon bağlantısını ortaya koymaktadır.

4.6.2. İntihar
Özellikle kayıp kişiye kavuşmanın yolu diye düşünülen intihar fikirleri kaybın ilk
aylarında yaygındır. Kayıptan bir ay sonra dul kalan eşlerin beşinden biri, eğer çocukları
olmasaydı ölümü hoş karşılayacaklarını söylemişlerdir. İntihar girişimleri ve bunun yanında
sonuç alınan intiharlar yaygındır. Genellikle dışa vurulan kaybedilen kişiye kavuşma isteği
dahil, içsel bulguların çoğu, birçok vakada sonuç alınan intiharla önceki kayıp arasında
doğrudan bir nedensel bağlantı bulunduğunu gösterir. İngiltere'nin güneyinde yapılan
epidemiyolojik araştırma bu olasılığı çok destekler. (Bunch'in 1972)

4.6.3. Bilinçli Kederin Uzun Süre Yokluğu
Bilinçli kederin uzun süre yokluğu görülen erişkinler genellikle kendi kendine yeten,
bağımsızlıklarından, özdenetimden, duyguyu hor görmekten gurur duyan insanlardır;
gözyaşlarına güçsüzlük diye bakarlar. Kayıptan sonra hiçbir şey olmamış gibi uğraşlarına ve
verimliliklerine devam etmekten gurur duyarlar, üstesinden harika geliyor gibi görünebilirler.
Ama duyarlı bir gözlemci onların gergin ve sıklıkla sinirli olduklarını farkedeler. Kayıptan
kendiliğinden söz edilmez, hatırlatıcılardan kaçınılır, iyi dilekte bulunanların ne anlayış
göstermesine ne de olaya gönderme yapmasına izin verilir. Bununla birlikte fiziksel şikayetler
baş gösterebilir; baş ağrıları, kalp çarpıntıları, ağrılar ve acılar. Uykusuzluk yaygındır, rüyalar
genellikle sıkıcıdır.
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Bilinçli kederlenmekten kaçınanların en azından bazısı er geç ruhsal bozukluğa,
genellikle depresyonun bir biçimine girer. Girmeleri şaşırtıcı değildir; ancak neden belli anda
girdikleri gündeme gelir. Ruhsal bozukluğun tetikleyicileri işlevi gören belli olay sınıfları
bulunduğu artık iyice belirlenmiştir.
Başlıca durumlar şunlardır;
-Yası tutulmamış ölümün yıldönümü
-Görünüşte göreli daha önemsiz başka bir kayıp
-Annenin ya da babanın öldüğü yaşa gelme
-Yas tutamayan biriyle özdeşleşerek, zorlanım içinde ona bakan kişinin yaşadığı kayıp
Bu sebepleri bilen bir kişinin bu olayları kolayca gözden kaçırdığı belirtilmelidir.
Dikkatini başka yere yönlendiren birinin bunları fark etmesi zordur. Bu nedenlerle, bu tür
olayların tetikleyici işlevi görmesi ihtimal olduğu bilinmelidir.
Kaybedilen Kişinin Kimliği
Erişkinlerde sağlıksız yas tutma nedenleri olarak anneyi, babayı, eşi, çocuğu ya da
kardeşi kaybetmenin göreli önemi göz önüne alındığında, a) etkilenen toplam birey sayısıyla,
b) bu tür kayıpların her birinin ardından ortaya çıkan sağlıksız yas tutumanın sıklığı arasında
ayrım yapılmalıdır.
Çünkü anne yas tutmanın baba, eş, çocuk ve kardeş rollerindekilerin ölüm oranları
farklıdır. Batıda şu anki en yüksek ölüm nedenleri baba rolünde olanlarındadır. Bu sıralama
anne, koca, eş, çocuk rollerindekilerde giderek düşer. Kardeşlerin oranı bulunamamıştır.
Dolayısıyla, kan bağı bulunan kaybedilen üye hesaba katılmadan sağlıksız yas tutmanın sıklığı
aynı olsaydı, sağlıksız yas tutan erişkinlerin büyük çoğu kaçınılmaz olarak babasını
kaybedenler, en azı da çocuğunu kaybedenler olurdu.
Parkes'in kanıtı en büyük riski eşini kaybedenlerin taşıdığını gösterse de, aslında,
erişkinlerin bu farklı tür kayıpların sağlıksız yas tutmasının fark gösteren sıklığı konusunda
bildiğimiz yine de çok azdır. Bu farklı etkenlerin sonucunda Batı kültüründe sağlıksız yas
tutmanın acısını çeken erişkinlerin büyük çoğunun kocasını, daha küçük ölçekte karısını,
annesini, babasını kaybedenler olduğunu görüyoruz; kardeş kaybı ise ender görülmektedir.
(Parkes, 1972)

4.7. Yas Sendromu ve Danışmanlık Süreci
Kayıptan sonra yalnız yaşayan dul kadınların ve erkeklerin üstesinden gelme eğiliminin
başkalarıyla beraber yaşayanlardan daha kötü olması şaşırtıcı değildir. Örneğin, Clayton 1975)
yaşlılarla yaptığı araştırmada kayıptan bir yıl sonra yalnız vaşayanların % 27'sinin, başkalarıyla
beraber yaşayanların % 5iyle kıyaslandığında depresyon semptomları gösterdiğini buldu. Daha
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yüksek bir oran hâlâ uyku ilacı kullanıyordu (sırasıyla % 39, % 14 ). Ancak sosyal yalnızlık
depresyona yol açarken, depresyonlu yaslı kişinin sosyal diyalogdan da uzak durduğu
uyarısında bulunur. Dolayısıyla, nedensel zincir iki doğrultuda da gidebilir, ya daha iyi ya da
daha kötü doğrultuda kolayca döngü halini alabilir. Bu tablo yaslı kişiye yönelik sürdürülecek
destek konusunda ipuçları vermektedir. (Bowlby,1972)
•
İlk adım olarak, kayıp yaşayan kişinin kayba yol açan şartları ve bundan sonraki
deneyimlerini rahatça uzun uzadıya anlatmaya teşvik etmek yararlıdır.
•
Bununla birlikte eşiyle karşılaştıkları zamandan başlayıp, iniş ve çıkışlarıyla
birlikte beraberce sürdürdükleri evlilik sürecini anlatmaya teşvik edilebilir.
•
Ev ortamında gayet doğal olan fotoğrafları ve başka anı nesnelerini göstermek
hoş karşılanabilir. Kökeni daha eski başka kayıplara kadar giden duyguların dışa vurumu da
böyledir. İdealleştirme eğilimi bu seanslarda genellikle yerini daha gerçekçi değerlendirmeve
bırakır.
•
Öfke ve suçluluk uyandırmış durumlar irdelenebilir
değerlendirilebilir. Kaybın acısının ve kaygısının önemi kabul edilebilir.

belki

yeniden

•
Özlem ve üzüntüye ket vurulduğunda ya da öfke ve suçluluk yanlış
yönlendirildiğinde uygun sorular sorulabilir. Böylelikle, yas tutma sürecinde erken profesyonel
yardımda bulunarak bu sürecin sağlıklı çizgilerde ilerlemesinin kolaylaştırılacağı veya büyük
çapta ket vurmayı ya da kronik yas tutma durumunun yerleşmesini önleyeceği umulur.
•
Yararlı olan tekniğin teşvik ettiği sosyal diyalog, akrabaları ya da karşılaştığı
diğerleri sağlamadığında ya da olanak vermediğinde yaslı kişilerin şikayet ettiği diyalogla
birebir aynıdır. Bu bulgu, yaslı kişinin duygusunu dışa vurmaya başladığında akrabalarından,
profesyonel personelden gördüğü tepki, sonucu belirleyen başlıca değişkendir, görüşünü
fazlasıyla destekler.
İkinci nokta daha geneldir.
•
Yaslı kişinin, şimdiye kadar dışlanmış son derece önemli bilginin çoğunun
tamamını defalarca işleyebileceği, aslında buna teşvik edileceği koşulları sağlamaktır.
•
Kaybın ayrıntılı koşullarının eski ilişkinin yakın özelliklerinin ve geçmiş
ilişkilerin üzerinde durulduğunda, hem bilinçte ilgili duygular uyanır ve yaşanır hem de kişilere
yönlendirilir ve aslında bunları uyandıran durumlarla bağlantı kurulur.
•
Bu bulguları akılda tutarak, hangi kişilik tiplerinin yas tutmanın sağlıksız
biçimini geliştirmeye yatkın olduğu sorusunu yeniden göz önüne almak olasıdır.
•
Çocuklukta ve ergenlikte edindikleri aile deneyimleriyle ilgili bir hipotez ortaya
atmak ve sağlıksız yas tutmanın altında yatan süreçlerin teorisini oluşturmak da olasıdır.
(Bowlby,1972)
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Uygulamalar
Yaşlılıkta kayıp ve yas çalışmış uzmanlar ile görüşerek yas süreçlerini, aşamalarını ve
pratikte karşılaşılan olası sorunları konuşun.
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Uygulama Soruları
1.

Yaslı kişiyi etkileyen sosyal ve psikolojik şartlar nelerdir?

2.

Yas aşamaları ve özellikleri nelerdir?

3.

Bowbly’ye göre yas tutmanın dört fazı nedir?

4.

Yasta risk faktörleri nelerdir?

5.

Kronik yas tutma nedir?

112

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Sevilen bir yakının, özellikle beklenmedik olumu yaşamı çoğunlukla kesintiye uğratır
ve doğurduğu yalnızlık, ekonomik sorunlar, bakım eksikliği, güvensizlik gibi ek stres
kaynakları ile birlikte bireyi, bıyopsıkososyal alanlarda çeşitli risklerle karşı karşıya bırakır.
Sevilen birinin ölümünden sonra yas tutma tepkileri ve yas süreciyle ilgili kişisel yaşantı
ve deneyimin genel olarak aşağıda belirtildiği gibi yaşandığı gözlemlense de bu aşamalar yer
değiştirebilir ve bazen bazı aşamalar yaşanmayabilir.
Bireylerin yakın bir akrabanın kaybına verdiği tepkiyle ilgili gözlemler haftalar ve aylar
içinde tepkilerinin genellikle art arda fazlardan geçtiğini gösterir. Açıkçası, bu fazlar keskin
hatlı değildir, birey bir süre bu fazlardan ikisinin arasında sarkaç gibi sallanabilir. Yine de genel
dizilim fark edilebilir.
Kayıp yaşantıları yoğun duygular içeren zorlu bir deneyimdir. Bu süreç yolunda
gitmediğinde, geçen zamana rağmen belirtilerin azalmadığı ve işlevselliğin kayıp öncesi düzeye
dönmediği durumlar olabilmektedir. Birtakım değişkenlerin yas sürecinin karmaşık bir hal
almasında etkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (Burke ve Neimeyer, 2013). Buna
göre, demografik ve kişisel özelliklerin yanı sıra kayıp yaşantısına dair özelliklerin de karmaşık
yas açısından önemli risk faktörleri olabileceği bilinmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Yas dönemlerinden, kaybedileni özleyip arama döneminin özelliklerinin sıralandığı
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Kaybeden kişi kısmen olsa da kaybetme gerçekliğini algılamaya başlar
b) Yas tepkilerinin çeşitliliği ve yoğunluğunda azalma olur
c) Huzursuzluk ve uykusuzluk vardır
d) Sürekli kaybedilen kişi düşünülmektedir
e) Onun gerçekte orada, yanında bulunduğu duygusuna kapılır

2) Bowbly’nin ele aldığı yas dönemi fazlarının verildiği aşağıdaki seçenemkerden
hangisi bu dönemlerden değildir?
a) Kriz fazı
b) Özlem fazı
c) Hissizleşme fazı
d) Umutsuzluk fazı
e) Yeniden düzen kurma fazı

I. Kabullenme
II. Arzu etme
III. İnanmama ve inkâr
IV. Çaresizlik
V. Şok ve uyuşma
3) Yukarıda verilen yas aşamalarının doğru sırası aşağıdakilerden hangisidir?
a) I-II-IV-III-V
b) V-III-I-IV-II
c) IV-I-II-III-V
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d) V -III-II-IV- I
e) V-II-III-I-IV

4) Yas ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Kaybı ve bununla ilgili duyguları kabullenmek gerekmektedir
b) Kişinin yaşamında bazı aksamalara sebep olur
c) Yas tutma doğal bir süreçtir
d) Kişi hayatına normal ve sağlıklı devam edebilmesi için yas sürecinin tamamlaması
gerekmektedir
e) Kaybedilen kişi unutularak yas süreci bitmektedir

5) Aşağıdakilerden hangisi kaybın olduğu/öğrenildiği ilk zamanlarda yaşanan ve
kişinin ölüm gerçeğiyle kısa bir süre hissizlik yaşadığı aşamadır?
a) Şok ve uyuşma
b) Çaresizlik
c) Arzu etme
d) İnanmama ve inkâr
e) Kabullenme

I. Yas içindeki insanların duygusal rehabilitasyonu bir amaç olarak görmemeleri
II. Diğer insanların, geride kalanların sanki duygusal bir acı içindeymiş gibi
davranmalarına olan zorlayıcı beklentisi
III. Küçük ya da ergenlik çağında çocuklardan sorumlu olması
IV. Ölenle ilişkiyi sürdürmeye yarayan nevrotik duygusal acı çekme isteği
6) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Macnab’ın ele aldığı yasta duygusal
rehabilitasyon sürecindeki engellerdendir?
a) Yalnız I
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b) Yalnız II
c) I,II ve IV
d) II, III, IV
e) Hepsi
7) Yas sendromunun danışmanlık süreçlerinin sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden
hangisi bunlardan biri değildir?
a) Özlem ve üzüntüye ket vurulduğunda ya da öfke ve suçluluk yanlış
yönlendirildiğinde uygun sorular sorulabilir.
b) Kaybın acısını kabullenmesini sağlamak için danışmanlık yapmak
c) İdealleştirme eğilimini daha sonra gerçekçi değerlendirmeve çevirmek
d) Eşiyle karşılaştıkları zamandan başlayıp, iniş ve çıkışlarıyla birlikte beraberce
sürdürdükleri evlilik sürecini anlatmaya teşvik etmek
e) Öfke ve suçluluk duygusu varsa, bunları konuşmamak
8) Aşağıdaki hangisi kaybedilen kişinin geri dönmesini isteme ve‘neden ben’ diye
sorguladığı yas aşamasıdır?
a) Arzu etme
c) İnanmama ve inkâr
b) Hayatı düzenleme
d) Şok ve uyuşma
e) Kabullenme

9) Kayıp sonrası en sık rastlanan sendrom depresyondur.
( )D

( )Y

10) Yasta terk edilmişlik yaşantısının rol oynadığı, kaybedilene duyulan öfkenin açığa
vurulamaması bir patolojik yas adı sürecidir.
( )D

( )Y
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4. Bölüm Cevap Anahtarı
1. b
2. a
3. d
4. e
5. a
6. c
7. b
8. a
9. D
10. D
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde engellilik tanımı, engelliliğin sınıflandırılması, engellilik ve rehabilitasyon,
engelliler için sosyal model yaklaşımı ve belediyelerin engelliler için hizmetleri hakkında bilgi
vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Engellilik tanımı nedir?
2. Engellilik nasıl sınıflandırılır?
3. Sosyal İçerme nedir?
4. Sosyal Dışlanma nedir?
5. Belediyelerin engelliler için hizmetleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Engelliliğin
Sınıflandırılması

Engellilik
Rehabilitasyon

Zihinsel engelliler,
ortopedik engelliler, işitme
engelliler,
konuşma
engelliler, görme engelliler,
sürekli hastalığı olanlar
anlaşılacaktır.
ve

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Engelliliğin
sınıflandırılması ile ilgili
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Engellilik
ve
Engellilik
ve
Rehabilitasyon
sürecinde Rehabilitasyon ile ilgili
danışmalık uygulamalarına literatür
okumaları
katkı sağlayacaktır.
kazanımların
artmasını
sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Engellilik

•

Engelliler için Sosyal Model

•

Zihinsel Engelliler

•

İşitme engelliler

•

Konuşma engelliler

•

Görme engelliler

•

Sosyal Dışlanma
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Giriş
Mental ya da bedensel engellilik kaçınılmaz bir durumdur. Karşılaşılan engellilik,
kişinin sorumlusu olduğu bir hatadan kaynaklanmamaktadır. Engelli birey yaşamının
kısıtlanması ile birlikte desteğe ihtiyaç durmaktdır. Fiziksel veya mental engelli bireyin sınırlı
davranış repertuarı nedeniyle ruhsal problemler yaşamaktadır.
Engellinin içinde bulunduğu yaygın sorunlarla mücadale etmekte bireyin yakınları çoğu
zaman yetersiz kalmaktadırlar. Engelli yakınları bir aile üyesinin karşıladığı yaygın
problemlerin sorumluluğunu uzun yıllar çekmektedirler.
Engellilik alanda rehabilitasyon hizmetleri özel eğitim kurumunda çalışan rehberlik
personelleri, özür grubu için geçerli ve yararlı olabilecek uğraşıları tespit etmeleri gerekir.
Özellikle yakın çevrede bulunan rehabilitasyon imkanları ve uğraşı alanları tespit edilmelidir.
Bireyin davranış repertuarını genişletme ve rehabitasyon alanlarından yeterince
yararlanmaları ve sağlanan imkânları algılamaları için profesyonel destek veren kurum ve
kişilerin etkin hizmet sunmaları gerekmektedir.
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5. ENGELLİLİK VE REHABİLİTASYON
5.1. Engellilik Tanımı
Bu alanda yapılmış hem ulusal hem uluslararası araştırmalarda birey fiziksel veya
zihinsel rahatsızlıktan dolayı engelli sayıldığı gibi yaşadığı süreğen bir hastalık nedeniyle de
engelli olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle, “engelli” kavramı çok geniş bir kesimi ifade
eder. Bu yüzden engellilik kavramını tanımlamak kolay değildir. Çünkü engellilik fiziksel bir
yoksunluk ya da eksiklik olabileceği gibi aynı zamanda sosyal, kültürel, ekonomik, psikolojik
ya da herhangi bir neden de olabilir. Dolayısıyla “engellilik” kavramı, fiziksel yoksunluktan
başka birçok nedene bağlı “sınırlandırılma” durumunu da ifade edebilir (Dalbay, 2009).
Örneğin Dünya Sağlık Örgütü, “kendi çalışma alanına bağlı kalarak medikal bir yaklaşım
kullanmış, engelliliği bir hastalık olarak kabul etmiş ve kavramları da ayrı ayrı sınıflayarak
tanımlamıştır (akt. Dalbay, 2009: 36).” Dünya Sağlık Örgütü engelliliği “bir yetersizlik veya
özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen
rollerin kısıtlanması veya yerine
getirilememesi hali” olarak
tanımlamaktadır.
Engelliliği
“sakatlık” olarak tanımlayan
BM ise “kişisel ve sosyal
yaşantısında kendi kendine
yapması gereken işleri, bedensel
veya ruhsal yeteneklerindeki,
kalıtımsal ya da sonradan olma
herhangi bir noksanlık sonucu
yapamayanları” engelli olarak
kabul etmiştir (MBGK İHEB).
Engellilik için bir çok
tanımlama yapılmış olsa da engelli kavramı bir belirsizliğin ifadesidir (Subaşıoğlu, 2008: 404).
Engelli bireyler genellikle toplumla bütünleşmelerini engelleyen olumsuz tutumlarla mücadele
ederler. Engellilere yönelik genel toplumsal tutum, sözel ifadelerde çok uygun, olumlu
olmaktadır ancak; gerçekte, sözel olmayan duygularda sıklıkla engelliler reddedilmektedirler
(Daruwalla ve ark, 2005: 552).
Toplumun mutluluğu ve refahı, bireylerin refahına ve doyurucu bir yaşam
sürdürebilmesine bağlıdır. Doyurucu yaşam, bireyin öz-bakımını üstlenerek temel
gereksinimlerini bağımsız olarak yerine getirebilmesi ve yaşam kalitesinin yüksek olması
şeklinde tanımlanabilir. Sağlık, önceleri hastalıkların olmayışı, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak
tam bir iyilik içinde olma olarak ele alınırken günümüzde, bireyin çevresi ile bir bütün olarak
ele alınması ve mevcut sorunları ile baş edebilir olması, sınırlılıkları içinde en üst düzeyde
sağlıklı, kaliteli ve üretken yaşaması olarak ele alınmaktadır. Buna bağlı olarak günümüzde,
bireyin sadece fizyolojik bozuklukları ile değil aynı zamanda fiziksel, mental ve sosyal
problemleri ile de ele alınması gerektiği önem kazanmıştır. Geleneksel sağlık modeli hastalığın
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tedavisi, patolojilerin giderilmesi ile ilgilenmekteydi. Günümüzde sağlık hizmeti sağlığın
korunması, geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi ve hastalık durumunda da tedavi edilmesi ve
komplikasyonların önlenmesi ve bireyin çevresi ile bir bütün olarak ele alınmasına yönelik
olarak planlanmaktadır. Bu bağlamda; bireyin tedavi ve bakım gereksinimlerinin tanımlandığı,
planlandığı, düzenlendiği ve karşılandığı bakımın sürekliliği kavramı gündeme gelmiştir.
Sağlık sorunu olan bireyin yeni yaşamına uyumu, taburculuk eğitimi, rehabilitasyon ve evde
bakım günümüzde önemli konular haline gelmiş ve bunlara yönelik yeni sağlık politikaları
geliştirilmeye başlanmıştır (Akdemir & Birol, 2003). Bilindiği gibi sağlık hizmeti; toplumun
sağlık sorunlarını çözerek, sağlığın daha iyiye götürülmesini, korunmasını, hastalıkların
tedavisini ve rehabilitasyonunu kapsar. Ülkemizde sağlık hizmetleri sağlığı geliştiricikoruyucu, tedavi ve rehabilite edici (tıbbi ve sosyal rehabilitasyon) sağlık hizmetleri olarak üç
temel alanda sunulmaktadır. Ancak halen tedavi edici hizmetlere yönelik uygulamaların
öncelikli olduğu söylenebilir (akt. Akdemir & Akkuş, 2006).

5.2. Engelliliğin Sınıflandırılması
5.2.1. Zihinsel Engelliler
Zekâ, kişinin belli bir kültür içerisinde hayatını sürdürüp yaşama uyum sağlaması için
gerekli olan yeteneklerin bir örüntüsüdür. Zekâ, akıl yürütme, plan yapma, problem çözme,
soyut düşünme, karmaşık düşünceleri kavrama, çabuk öğrenme ve deneyimlerden öğrenme
yeteneklerini içine alan genel bir zihinsel kapasitedir (Doğangün, 2008). Zihinsel engelliler
zekâ yaşı bölümlerine göre birbirinden ayırt edilmeye çalışılan bir grup olmaktadır. Bir kişinin
geri olmasını yani farklı olmasını sadece zekâ yaşı bölümü ile saptamak kolay değildir. Zekâ
tek başına olarak anlama ve algılama düzeylerindeki gerilik veya normallik ile ifade
edilemeyecek kadar karışık bir süreçtir. Zihinsel engelli kişilerin aile, çevre ile ilişkileri, zekâ
yaş bölümleri, kendi kurdukları dünyaları, etkilendikleri olaylar, algıları, korkuları, sevinçleri,
üzüntüleri birbirinden çok farklı olmasından ötürü sadece tek bir tipte zihinsel engelden ya da
engelli birey tipinden bahsetmek oldukça zordur. Bu sebeple hafif, orta, ağır ve ileri olmak
üzere dört düzey olarak değerlendirilmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 2008).

5.2.2. Ortopedik Engelliler
Doğuştan ya da daha sonradan oluşan kas-iskelet-sinir sistemini ilgilendiren hastalık
veya yaralanmaların neden olduğu kayıplara bağlı olarak bedensel yeteneklerini çeşitli
derecede yitiren, toplumsal hayata uyum gösterme ve günlük ihtiyaçlarını karşılamada
zorlukları olan korunma, bakım, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetlerine ihtiyacı olan
bireylere ‘bedensel engelli’ denir (Altun, 2010). Türkiye Özürlüler Araştırması’na (2002) göre,
bedensel engelli, kas ve iskelet sisteminde yetersizlik, eksiklik ve işlev kaybı olan kişilerdir. El,
kol, ayak, bacak, parmak ve omurgalarında kısalık, eksiklik, fazlalık, yokluk, hareket kısıtlılığı,
şekil bozukluğu, kas güçsüzlüğü, kemik hastalığı olanlar, felçliler, serebral palsi, spastikler ve
spina bifida olanlar bedensel engellilerdir (Aykara, 2010).
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5.2.3. İşitme Engelliler
İşitme engelli birey, işitme kaybı sonucunda, iletişimde yaşanan güçlük nedeniyle
eğitimi, öğrenimi ve toplumsal yaşamı olumsuz düzeyde etkilenen kişi olarak tanımlanmaktadır
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/04/20060414- 2.htm).
İşitme engelliler iki gruba ayrılmaktadır.
Sağır: İşitme kayıpları gerekli olan düzeltmelerden sonra, iyi işiten kulağındaki işitme
kaybı 70 db. ve daha fazla olan kişilerdir.
Ağır işiten: Belirli düzeltmelerin ardından iyi işiten kulağındonuşma Engelliler
Herhangi bir nedenden dolayı konuşamayan ya da konuşmanın hızında, akıcılığında,
ifadesinde bozukluk olan ve ses bozukluğu olan kişidir. Duymasına rağmen konuşamayan,
gırtlağı alınanlar, konuşmak için alete ihtiyaç duyanlar, kekemeler, afazi, dil-dudak-damak-çene
yapısında bozukluk olanlar bu gruba girmektedirler (Kosor, 2011).

5.2.4. Görme Engelliler
Görme engeli; hayatın çeşitli dönemlerinde geçirilen hastalık, kaza vb. sebepler ile veya
doğuştan getirilen özellikler ile olabildiği gibi doğum anındaki komplikasyonlar sonucu da
olabilmektedir. Böylece, doğum öncesi, doğum anı ve doğum sonrası olarak meydana gelen
görme engellilerin eğitimleri; program, personel, eğitim ortamları ve araç-gereç yönünden
genel eğitimden farklılıklar göstermektedir. Özellikle Braille (kabartma) yazılı materyallerin
okunması görme engellilerin eğitim-öğretim çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır.
Görme engelli bireylerin çevrelerini algılamaları ve bilgi toplamaları sağlam kalan
duyularına dayalı olmaktadır. Görme engelli bireyler dokunma duyularından geniş ölçüde
yararlanmaktadırlar. Bu duyunun kullanılması ise bu bireylere uygun özel eğitim yöntemlerine
dayalı olarak kazandırılması gerekmektedir. Görme engelli bireylerin çevreyi ve çevredeki
uyaranları algılamada önemli olan bir diğer duyum organları işitmedir. İşitme duyusu bu
bireylerin sosyal ilişkilerini sürdürmede önemlidir. Ancak çevrede sürekli olarak sesli
uyaranları bulmak her zaman mümkün değildir. O halde görme engelli bireylere götürülecek
yaşantılarda sesli uyaranlara da yer vermek gerekmektedir. İnsanlarla iletişim kurmada
kullanılan konuşma becerisine sahip olmaları da görme engelliler için bir avantaj gibi
görülebilir ( Genel ve Ceran,2017)

5.2.5. Sürekli Hastalığı Olanlar
Süreğen hastalık, normalden sapma gösterme ya da bozukluk gösterme, kalıcı olarak
yetersizlik bırakan, geriye dönüşü olmayan, patolojik değişiklikler sonucunda meydana gelen,
hastanın rehabilitasyonu için özel eğitim gerektiren, uzun bir süre bakım, gözetim ve denetim
gerektireceği beklenen durum olarak tanımlanmaktadır. Süreğen çocukluk hastalıkları çeşitlilik
göstermektedir; doğuştan anomaliler, doğuştan kalp hastalıkları, epilepsi, süreğen böbrek
yetmezliği, kanserler, hemofili, diyabet, kistik fibrozis, astım gibi (Er, 2006).
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5.3. Rehabilitasyon Tarihçe
Rehabilitasyon ile ilgili ilk uygulamalar Hipokrat ile başlamıştır. Hipokrat, organların
kullanılmamasına bağlı atrofileri egzersizle tedavi etmiş, takma cihazları tanımlamış ve şişman
hastalara yürümeyle zayıflama önermiştir. Daha sonra Vincent de Pauld’ün açtığı bir yurt ile
rehabilitasyon fikri gelişmiş ve II Dünya Savaşı’ndan sonra yaralı, sakat askerlerin hızla artması
ile rehabilitasyon gereksinimi yaygınlaşmıştır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk
rehabilitasyon merkezi Dr. Rusk tarafından kurulmuş olup Dr. Rusk daha çok fiziksel tıbbi
rehabilitasyon konularına odaklanmıştır. Tarihsel süreç boyunca, engelli (yetersiz, engelli,
özürlü, sakat) olan bireyler yok edilme, yaşamalarına izin verilmeme, toplum dışına itilme gibi
durumlarla karşılaşmışlardır. Ancak günümüzde engellilik dünyanın önemli sağlık
problemlerinden biri haline gelmiş ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Birleşmiş Milletler (BM)
genel kurulu engelli bireylerin topluma uyumlarını sağlamak için bir dizi çalışma başlatmıştır.
Ülkemizde de I. Dünya Savaşı sonrası askeri hastanelerde askerlerin rehabilitasyonunun
sağlanması amacıyla fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları başlamış, bu bağlamda ilk
kapsamlı çalışma 1953 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) Dr. Sevüktekin
tarafından yürütülmüş, bunu 1957-58 yıllarında İstanbul’da ortaya çıkan Poliomiyelit
epidemisinden sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Ortopedi kliniklerinin
rehabilitasyon çalışmaları izlemiştir (akt. Akdemir & Akkuş, 2006).

Ülkemizde özürlülerle ilgili yapılan kamu faaliyetleri:
• Sağlık ve eğitim hizmetlerini,
• Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın kurulmasını,
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çalışmalarını,
• Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nda özürlülere çeşitli sosyal
yardımları kapsamaktadır.

5.4. Engellilik ve Rehabilitasyon
Rehabilitasyon alanı engelli bireylerin hayat standartlarını yükselten bir yapıdadır.
Engelli rehabilitasyonu; doğuştan ya da sonradan hastalık, kaza ya da yaralanma nedeniyle bir
kısım yeteneklerini kaybetmiş bireyi tıbbi, psikolojik, sosyal ve mesleki yönlerden mümkün
olan en iyi düzeye ulaştırarak kendine, ailesine, topluma daha yararlı olmasını sağlamayı
amaçlayan, kalıcı sakatlıkların sonuçlarını en aza indirmek için düzenlenen tedavi edici bir
çalışma sürecidir. (akt. Akdemir & Akkuş, 2006).
İnsanlar karşılaştıkları problemleri çözmek ve sıkıntılı durumlardan kurtulmak için
zaman zaman rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanabilirler. Zira birey her zaman içinde
bulunduğu olumsuzluklardan kurtulma ve sorunları aşmada kendi kendine yeterli olamayıp,
çıkış yolunu bulamayabilir. Sorunla ilgisi olmayan dışarıdan birinin yardımı, sorunun çözümü
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için daima kolay ve sonuç elde edilebilir bir yöntemdir. Rehabilitasyonu sadece tedavi amaçlı
anlamak, anlamı daraltır. Genel anlamda rehabilitasyon, tedaviyi de katarak yardım, destek,
danışma, sorun çözme olarak telakki edilirse daha kapsayıcı bir tanımlama ve karşılığı olan bir
kavram olacaktır. Rehabilitasyon bir nevi bireyi içinde bulunduğu dezavantajlı durumdan
kurtararak kendi başına iş yapabilme, yaşamını idame ettirebilme, günlük yaşamını normale
döndürme veya o imkanı sunma hizmetidir (Özdemir, 2017).

5.4.1. Engelliler İçin Sosyal Model Yaklaşımı
Engelli bireylerlerin engellilik durumu her zaman sağlıkla ilgili değildir. Bir uzvun
yokluğundan kaynaklanan kalıcı engellilik durumunun engelliye ve ailesine kabullendirilmesi,
ruhsal yapısında meydana getirdiği travmaların tedavi edilmesi ve bu durumun toplum
tarafından benimsenmesinin medikal modelle sağlanması mümkün değildir. Giderilemeyen
engellilik durumunun birey, ailesi ve toplum tarafından kabullenilme ve normalleşme işlevi
ancak sosyal modelle yerine getirilebilir. Medikal model sorun, sosyal model ise çözüm üzerine
odaklanmaktadır. Engellilerin refahı için her iki modelden de yararlanılmalıdır. Her iki modelin
de kendine has uygulama biçimleri vardır. Bu modeller engellilerin sorunlarını ele alış biçimleri
ve sundukları çözüm önerilerine göre farklı şekilde değerlendirilirler.
Sosyal modelin oluşumunu
önceleyen engelli hakları hareketi,
medikal modelin dışlayıcı ve
hastalık/sakatlık/ tedavi odaklı
anlayışına duyulan tepkinin bir
ürünü olarak ortaya çıkmıştır
(Erdugan, 2010). Bu hareket
engelli bireylerin gelir ve
ihtiyaçlarının engelli olmayan
bireyler tarafından karşılanmasına
karşı bir duruşu ifade etmektedir.
Engelliler maddi yardım yerine
istihdam
istemektedirler.
Ekonomik
açıdan
kendi
ihtiyaçlarını
kendilerinin
karşılaması bağımlılık ve dışlanmışlık sendromundan kurtulmalarını sağlar. Sosyal politikaların
gelişimi ile birlikte bugün engelli bireylerin toplumla bütünleşmesini sağlamak ve sosyal hayata
katılımlarını arttırmak amacıyla; ilk olarak tıbbi tedavi ve iyileştirme hizmetlerinden
yararlandırılmaları, özel eğitim ihtiyacı olanlara mümkün olduğunca kaynaştırma yoluyla
eğitim hakkının verilmesi ve işgücü niteliği taşıyan engellilerin mesleki rehabilitasyonu
doğrultusunda emek piyasasına katılmaları hedeflenmektedir (Seyyar, 2008: 81-82).
Sosyal model, genel felsefesi itibariyle hem devlete hem de topluma sorumluluk
yüklemektedir. Bu sorumluluk, yoksulluk ve engellilik arasındaki zincirin kırılmasında etkin
rol oynar. Sosyal model, engellilerin hak arama talepleri geliştirmeleri ve engellenmişlik
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hallerini politik zemine taşıyarak çözüm aramaları için de önemlidir (Erdugan, 2010). Bu
modelle engellilerin psiko-sosyal sorunlarının çözümü, dışlanmışlık eğilimlerinin giderilmesi,
sosyal içerme eğilimlerinin artırılması ve toplum tarafından kabullenilmeleri söz konusudur.

5.4.2. Sosyal İçerme
Engelliler için sosyal ilişkilerden, kültürel ve toplumsal faaliyetlerden, temel hizmetlere
erişimden, yakın çevreden ve iktisadi sahadan engellenmek ikinci bir engel durumu olarak
görülmektedir. Bunun için sosyal içerme/ toplumla bütünleşme kendileri için ciddi bir önem
taşımaktadır. Sosyal içermenin artırılması için, daha fazla büyüme ve istihdam meydana
getirecek ekonomik iyileşmenin sağlanması ile toplumla bütünleşmeyi artırıcı yeni faaliyetlerin
geliştirilmesi hususları öngörülmüştür. Sosyal içerme, sosyal dışlanmaya maruz kalan birey
veya grupların, sosyoekonomik hayatta yer almalarına engel olabilecek faktörlerin ortadan
kaldırılarak; hayat standartlarının toplumda kabul edilebilir bir düzeye getirilerek toplumla
bütünleşmelerinin sağlanmasıdır. Sosyal içerme tutum ve davranışta değişim ve ortak bir
kimlikte buluşmadır (Genç, 2012). Birbiriyle barışık yaşayan toplumlarda dayanışma ve
işbirliği güçlenir. Engelli bireyin sosyal hayata katılımına ve toplumla entegre olması ve
potansiyellerini kullanabilmelerini sağlamak için sosyal içerme politikalarıyla desteklenmeleri
gerekir. Engellilerin bireysel becerilerinin yetersiz kaldığı yerlerde desteklenmeleri başarı
düzeylerini artıracak, toplumsal yaşamdan uzak kalmaya iten unsurlardan arındıracak kapsamlı
sosyal içerme politikaları geliştirmek ve uygulamak onları hayata bağlayacaktır.

Sosyal içerme, bazı kişi, grup ya da toplulukların koşullarının başkalarının koşullarıyla
karşılaştırılarak yargıya varılan nispi bir kavramdır. Bununla birlikte bireylerin içinde
yaşadıkları topluma katılma hakkına vurgu yapan normatif bir kavramdır. Engellilerin çalışma
hayatından dışlanmalarına sebep olan faktörleri; sosyal, kişisel, kamusal, kurumsal ve piyasa
faktörleri olarak beş grupta toplayabiliriz. İyileştirme yapabilmek için bu faktörlerin tamamını
devreye sokmak gerekir. Mesela; sosyal faktörler, sosyal hayata katılımın önünde engel teşkil
edecek şekilde politika oluşturanların ve işverenlerin anlayış ve davranışlarını etkileyebilir.
Eski hükümlüler, madde bağımlıları, engelliler ve yaşlılar gibi dezavantajlı gruplara karşı
toplumsal tutum ve davranışlar ayrımcılıkla sonuçlanabilir (Gündüz, 2007: 4). Engelliler
toplumsal hayatta yer bulmak ve psiko-sosyal yapılarını geliştirebilmek için sosyal desteğe
ihtiyaç duymaktadırlar. Bu işlev aile üyeleri, yakın arkadaşlar, meslek elemanları, sivil toplum
kuruluşları ve işverenler tarafından yerine getirilmektedir.

5.4.3. Sosyal Dışlanma
Sosyal dışlama, bireylerin, grupların ya da toplulukların toplumun dışına itildikleri,
topluluk ağlarıyla ve faaliyetleriyle bağlarının koparıldığı, yoksullukları, sağlıksızlıkları,
eğitimsizlikleri ve diğer dezavantajları dikkate alındığında, toplumsal hayata tam katılımdan
yoksun kaldıkları bir süreçtir (Leigh, 2011). Sosyal dışlanma yaklaşımında engellilik, bir
dezavantajlılık formu olarak yer bulmakta ve sosyal dışlanma riskine diğerlerine oranla daha
fazla maruz kalan kesimlerden birini ifade etmektedir. Bir başka deyişle sosyal dışlanma,
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bireyin toplumla bütünleşme ve fırsatlara erişimden engellenme, temel ihtiyaçlardan yoksun
kalma, toplumla olan bağlarından kopma, sivil, siyasal, ekonomik ve sosyal yurttaşlık
haklarından yoksun olma/bırakılma durum ve sürecidir. Sosyal dışlanma fiziksel, ruhsal ve
toplumsal bir engellilik durumudur. Sosyal dışlanmış birey veya gruplar, eşitsizliğe uğramış,
her türlü riske karşı; korunmasız, savunmasız ve zayıf kişilerdir (Sapancalı, 2005: 53). Bir başka
açıdan sosyal dışlanma; birey veya grupların işsizlik, yoksulluk, eğitimsizlik, engellilik, yaşlılık
gibi nedenlerden dolayı eğitim, sağlık ve kültürel imkânlardan yararlanamaması, üretim
etkinlikleri içinde yer alamaması ve karar alma süreçlerine katılamaması şeklinde
tanımlanabilecek kapsamlı ve çok boyutlu bir kavramdır (Seyyar ve Genç, 2010: 645).
Sosyal içerme kavramı ile istihdam arasında sıkı bir bağ vardır. Çünkü istihdam;
dezavantajlı grupların dışlanmasını önlemeye, yeterli gelir ve sosyal güvence sağlamaya, maddi
ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya ve kendilerine olan güvenlerini güçlendirmeye katkı
sağlamaktadır. Dezavantajlı gruplardan olan engellilerin üretim sahasından uzak tutulması bu
kazanımlardan mahrum kalmaları demektir. Bu sorunla karşılaşmamak için toplumsal bilinç
oluşturulması ve yapısal süreçlerin iyileştirilmesi gerekir. Ayrıca engellilerin çalışma hayatına
katılımları için birçok modeller geliştirilmiş ve teşvikler sağlanmıştır. Bunlardan biri olan
korumalı işyerleri, daha çok engellilerin bir arada çalışmasını öngören bir model olduğu için
engelliler tarafından destek bulmamış, aksine sosyal dışlanmayı artırdığını savunmuşlardır.
Engelliler, sağlıklı insanlarla aynı ortamda çalışarak eşit haklara sahip olmak ve gündelik
hayatta kendilerine yer bulmak istemektedirler. Böylece kendilerine acınan, yardım edilen,
hakkında karar verilen, pozitif ayrımcılığa tabi tutulan birey yerine, kendisine fırsat verilen,
üreten, söz sahibi olan ve kendi sosyal ve aile ortamını oluşturan bireyler olmayı tercih
etmektedirler (Genç & Çat, 2013).

5.5. Belediyelerin Engelliler İçin Hizmetleri
5.5.1. Özel Merkezler
Özellikle büyükşehir belediyelerinin daha eşgüdümlü bir çalışma gerçekleştirebilmek
için doğrudan özürlü bireylere yönelik hizmet vermek üzere merkezler kurdukları
görülmektedir.

5.5.2. Bakım ve Destek Hizmetleri
1. Evde Sağlık Hizmetleri
Engellilerin ulaşılabilirlik sorunları göz önüne alındığında, hizmetin doğrudan
engellinin bulunduğu yere götürülmesi de büyük önem taşımaktadır.
2. Günlük Hizmetlerin Görülmesi
Yine ulaşım sorunları ve engellinin hareket yeteneğindeki kısıtlılık nedeniyle, bu
vatandaşların yaşadıkları ev dışındaki zorunlu işlerini yürütmeleri hayli güç olmaktadır. Kocaeli
Büyükşehir Belediyesi’nde, günlük işlerini yapmakta zorlanan engellilere yardım amacıyla
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“Alo Özürlüyüm Destek Hattı” kurulmuştur. Hatta yapılan başvuruyla iletilecek talepler, fatura
ödemek, kira yatırmak ya da devlet dairesinde bir işlemin yapılması, evinin temizliği, badanaboya veya onarım işleri, ulaşım hizmeti olabilmekte ve kurulmuş bulunan ekipler, özürlünün
bu tür işlerini yerine getirmektedir.
3. Akşam Bakım Hizmeti
Belediyelerin bakım ve destek hizmetlerinden bir diğeri ise ailelere dönük olarak
tasarlanmıştır. Engelli çocuğa sahip ailelerin kendilerine özgür zaman yaratabilmelerine,
sosyal-kültürel etkinliklere katılabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, Cuma ve cumartesi
akşamları 19.00- 23.30 saatleri arasında uzmanlar, üniversite öğrencileri ve gönüllü anneler
eşliğinde akşam bakım hizmeti verilmesi şeklinde tasarlanmıştır.

5.5.3. Yaşamı Kolaylaştırıcı Araç Desteği
Belediyelerce en yaygın olarak gerçekleştirilen hizmetlerden biri de imkanlar ölçüsünde
engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıran araç desteği sağlamaktır.

5.5.4. Ulaşım Hizmetlerinde Kolaylık
Yaşlıların toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilmeleri için engelli vatandaşa verilen
‘engelli kartı’ ile birlikte bu karta sahip olanların sayısı yükselmiştir (Fırat, 2008)

5.6. Engelliliğe Manevi Yaklaşım
5.6.1. Hz.Peygamber Engelliler İçin Sosyal ve Meslekî Rehabilitasyon
Uygulamıştır
Bedensel engelli olan ve belki de bundan dolayı çölde yaşamayı tercih eden Zâhir
isminde bir sahabe vardı. Zâhir, Hz. Peygamber’in isteği üzerine çölde bulunan güzel meyve
ve çiçeklerden getirip Hz. Peygamberle birlikte Medine pazarında satardı. Hz. Peygamber de
şehrin güzel ve hoş şeylerinden ona alır ve ihtiyaçalrını böylece karşılardı. Bundan dolayı Hz.
Peygamber, onun hakkında şöyle demiştir: "Zâhir bizim çölümüz, biz de onun şehriyiz".
Bir defasında Zâhir, Medine pazarında çölden getirdiği bazı şeyleri satarken Hz.
Peygamber ona arkadan yaklaşır ve şaka yapmak amacıyla gözlerini kapatarak şöyle der: "Bir
kölem var, satıyorum. Onu benden kim satın almak ister?" Zâhir, "Ey Allah'ın elçisi, beş para
etmez bir sakat köleyi kim satın alır?" deyince şaka bu andan itibaren biter. Hz. Peygamber,
topluma da hitap ederek bütün ciddiyetiyle şöyle der: "Ya Zâhir, and olsun ki sen Allah katında
değersiz değilsin, tam aksine çok değerlisin” demek suretiyle Zâhir’in toplum hayatına tam
kaynaşmasına yardımcı olur (Seyyar, 2011:128-130).
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5.6.2. Bedensel Özürlüler Vali Olarak Atanmıştır
Modern sosyal hukuk sistemlerinde insan hakları bağlamında yeni bir ilke olarak kabul
edilen pozitif ayrımcılık, fırsat eşitliğini sağlama ve sosyal hayata tam katılım kapsamında
toplumda özürlülük gibi özel durumları gereği sosyal yönden korunması gereken dezavantajlı
gruplara tanınan bazı imtiyazlardır (özel haklardır). İslami sosyal hizmetler, ayrımcılığın
olumsuz yansımalarını ortadan kaldırmak veya bizzat kendisini bertaraf etmek veya ayrımcılığı
önlemek amacıyla korunmaya muhtaç kişilere yönelik olarak pozitif ayrımcılığı alternatif bir
uygulama biçimi olarak benimsemektedir.
Nitekim ayağından sakat olduğu halde Muaz b. Cebel, Hz. Peygamber tarafından o
günün en büyük idari makamlarından sayılan valilik görevine tayin edilmiştir. İdari görev
üstlenme noktasında aynı (belki de daha) nitelikte olan adaylar arasında Hz. Ebu Bekir ve Hz.
Ömer olduğu halde bir devlet adamı olarak Hz. Peygamber, pozitif ayrımcılık yaparak, Hz.
Muaz’ı Yemen valisi olarak tayin etmiştir (Seyyar, 2011:92-100).

5.6.3. Görme
Sağlanmıştır

Engelliler

İçin

Alternatif

İstihdam

İmkânları

Hz. Peygamber, görme engellilere kolaylık olsun diye alternatif iş imkânları da
sunmuştur. Hz. Peygamber, görme engelli bir sahabi olan İtban b. Malik'e evinde imamlık
yapmaya müsaade etmiştir. İtban bin Malik, Hz. Peygambere gelerek sorununu şu şekilde dile
getirdi: “Ben görme güçlüğü çeken birisiyim. Kimi zaman karanlık, yağmur ve sel oluyor.
Evime gelerek bir yerde namaz kılsanız da, ben orasını namaz kılma yeri edinsem. Bunun
üzerine Allah’ın elçisi geldi ve yer olarak neresini sevdiğini sordu. Itbân evin bir yerini gösterdi
ve Resulullah orada namaz kıldı.” (Ahmed b. Hanbel, 1982:449-450). Dolayısıyla Itbân b.
Mâlik’in evi mahalle mescidine dönüştürülmüş ve kendisine de mahalle imamı görevi
verilmiştir.

5.6.4. Engelli İşgücü Her Türlü İstismardan Korunmuştur
Ticarette meşgul olmuş Münkız bin Amr isminde bir sahabe, bir savaşta beynine kadar
varan bir baş yarası almış ve bununla birlikte dili de yara almıştı. Bundan dolayı sahabi belirli
bir derecede hem zihnî becerilerini hem de konuşma kabiliyetini yitirmiş oldu. Kendisi buna
rağmen ticarete devam etmiştir. Ancak ticari faaliyetlerde sürekli olarak aldatılırdı. Bir gün Hz.
Peygamber’in yanına gelir ve durumunu anlatır. Hz. Peygamber, ticaret yapmasını
engellemediği gibi dezavantajlı girişimcilerin işine yarayacak yeni bazı ticarî kuralların
uygulanması amacıyla sahabiye şunları söyler: “Sen alışveriş ettiğin zaman ‘İslam dininde
aldatmak yoktur’, de. Sonra sen, satın aldığın her malı geri vermek hususunda üç güne kadar
muhayyersin. Bu üç günlük süreden sonra rızan olursa malı tut ve arzulamazsan malı sahibine
geri ver”. Böylece alışverişlerde satış akdi yapılırken belirli bir süre için muhayyerlik (geri
verebilmek) şartının getirilmesi ile aldanma riskine karşı zayıf tüccarlar korunmuş olmaktadır
(Sarıçam, 2011:360).
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Uygulamalar
Bir rehabilitasyon merkezinde, engelliler için var olan riskleri ve engellilerin
karşılaştıkları sosyal sorunları inceleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Zihinsel Engelliler nasıl sınıflandırılır?

2.

İşitme engelliler nasıl sınıflandırılır?

3.

Görme engelliler nasıl sınıflandırılır?

4.

Belediyelerin engelliler için sunduğu hizmetler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Rehabilitasyon ile ilgili ilk uygulamalar Hipokrat ile başlamıştır. Hipokrat, organların
kullanılmamasına bağlı atrofileri egzersizle tedavi etmiş, takma cihazları tanımlamış ve şişman
hastalara yürümeyle zayıflama önermiştir. Daha sonra Vincent de Pauld’ün açtığı bir yurt ile
rehabilitasyon fikri gelişmiş ve II Dünya Savaşı’ndan sonra yaralı, sakat askerlerin hızla artması
ile rehabilitasyon gereksinimi yaygınlaşmıştır.
Zihinsel engelli kişilerin aile, çevre ile ilişkileri, zekâ yaş bölümleri, kendi kurdukları
dünyaları, etkilendikleri olaylar, algıları, korkuları, sevinçleri, üzüntüleri birbirinden çok farklı
olmasından ötürü sadece tek bir tipte zihinsel engelden ya da engelli birey tipinden bahsetmek
oldukça zordur. Bu sebeple hafif, orta, ağır ve ileri olmak üzere dört düzey olarak
değerlendirilmektedir (Öztürk ve Uluşahin, 2008).
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde engelilerle ilgili yapılan kamu faaliyetlerinden
biri değildir?
a) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
b) Sağlık ve eğitim hizmetleri
c) Özürlüler İdaresi Başkanlığı
d) Çocuk Esirgeme Kurumu
e) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu
2) Aşağıdakilerden hangisi engellilerin sosyal içermenin arttırılması için yapılması
gerekenlerden biri değildir?
a) Ekonomik iyileşmenin sağlanması
b) Üretim etkinliklerinden uzak tutma
c) Toplumsal yaşamla birleşme
d) Kültür sanatla destekleme
e) Bireysel becerileri destekleme

3) Yaşlılık döneminde bireyin ruh ve beden sağlığını koruma hakkında ailenin olumlu
katkıları vardır. Aşağıdakilerden hangisi buna bir örnek olarak verilemez?
a) Deneyimlerinden yararlanmak
b) Emeklilik sonrası mesleğini sürdürmek
c) Hatıralarını anlatmak için zaman tanımak
d) Aktif olmaları için bireyleri cesaretlendirmek
e) Aile iletişim ortamlarına katılımını sağlamak

4) Psiko-sosyal rehabilitasyonun özelliklerinin sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a) Bireyin fiziki sorunlarının tedaviyi de katarak yardım
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b) Kapsayıcı bir destek
c) Ekonomik refahı yükseltmek
d) Sorun çözme odaklılık
e) Dezavantajlı durumdan kurtararak kendi başına iş yapabilme

5) Aşağıdakilerden hangisi engellilerin hak arama talepleri geliştirmeleri ve
engellenmişlik hallerini politik zemine taşıyarak çözüm aramaları içeren modeldir?
a) Sosyal model
b) İşlevsel model
c) Metodik model
d) Medikal model
e) Fiziksel model

6) I. Sosyal
II. Kamusal
III. Kurumsal
IV. Kişisel

Yukarıdakilerden hangileri engellilerin çalışma hayatından dışlanmalarına sebep olan
faktörlerdendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) III ve IV
e) Hepsi
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7) Bireylerin, grupların ya da toplulukların toplumun dışına itildikleri, topluluk
faaliyetleriyle bağlarının koparıldığı, yoksullukları, sağlıksızlıkları, eğitimsizlikleri ve diğer
dezavantajları dikkate alındığında, toplumsal hayata tam katılımdan yoksun kalma sürecine ne
ad verilir?
a) Sosyal içerme
b) Sosyal dışlanma
c) Bireysel içerme
d) Bireysel dışlanma
e) Sosyalleşme

8. ……….. belli bir kültür içerisinde hayatını sürdürüp yaşama uyum sağlaması için
gerekli olan bir yetenek örüntüsüdür

9. Serebral palsi fiziksel engel grubuna giren bir hastalıktır.
( )D

( )Y

10. Belirli düzeltmelerin ardından iyi işiten kulaktaki işitme kaybı 25-70 db. arasında
olan kişiler fonksiyonel işitme kaybı yaşarlar.
( )D

( )Y

3. Bölüm Cevap Anahtarı

1 a
2 b
3 b
4 c
5 a
6 e
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7 b
8. Zeka
9. (D)
10 (Y)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde stresle başa çıkma, travma sonrası stres bozukluğu, yaşlılıkta stres ve stres
kaynakları hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Stres etkenleri nelerdir?
2. Stres belirtileri nelerdir?
3. Stresin aşamaları nelerdir?
4. Yaşlılıkta stres nasıl görülür?
5. Stresle başa çıkma yolları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Stres Etkenleri

Stres etkenleri, belirtileri ve Stres etkenleri, belirtileri ve
fizyolojik boyutu öğrenilmiş fizyolojik boyutu ile ilgili
olacaktır.
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Stresin Aşamaları

Stres aşamaları olan alarm Stres aşamaları ile ilgili
dönemi,
direnç (uyum) literatür okumaları ve
dönemi
ve
tükenme
aile danışması ile
dönemleri hakkında bilgi
ilgili
olgu
örneklerinin
öğrenilmiş olacaktır.
incelenmesi
kazanımların
artmasını sağlayacaktır.

Stresle baş etme

Stresle baş etme yöntemleri Stresle baş etme ile ilgili
hakkında bilgi öğrenilmiş kaynak
araştırması
ve
olacaktır.
uygulama
örneklerinin
incelenmesi
kazanımları
artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Stresle baş etme

•

Alarm dönemi

•

Direnç dönemi

•

Uyum dönemi

•

Yaşlılıkta stres

•

Yalnızlık

•

Ölüm korkusu

•

Kimlik
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Giriş
Stres etkenlerine sürekli olarak maruz kalındığında vücudun kaynakları tükenir ve kişi
hastalık geliştirmeye açık hale gelir. Ülser, tansiyon, kalp rahatsızlığı, sindirim sistemi
problemleri gibi stres kaynaklı ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, psikofizyolojik bozukluklar
olarak adlandırılmaktadır. Stresin neden olduğu rahatsızlıklar (özellikle koroner kalp hastalığı)
birçok ülkede yaygın ölüm nedenidir.
Yapılan araştırmalarda sosyal bağları güçlü olan kişilerin daha uzun yaşadıkları ve strese
bağlı hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal çevreden
alınan yardımın içeriği ne olursa olsun, kişinin çaresizlik duygusunu azltmakta ve stresle
başaçıkma konusunda kendine olan güvenini artırmaktadır. Stres kaynağının başkalarıyla
paylaşılması stresin daha kolay tolere edilmesini sağlamaktadır. İnsanlar ortak bir amaç için
çalışırken bireysel endişe ve çatışmalarıyla başaçıkma konusunda daha verimli olabilmektedir
(Baltaş, 2000).
Yaşlılarda stres etkenlerinin başında ölüm korkusu yeralmaktadır. Bununla birlikte
kısıtlanan davranışsal eylemler, çevresel uyumun azalması ve ilgi kaybı yaşlılık sürecinde
bireyin stresini artıran etkenlerdendir. Bu bölümde yaşlılarda stres etkenleri ve başa çıkma
yolları açıklanmaktadır.
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6. STRES VE DİRENÇ SAĞLAMA
6.1. Stres
Sağlık psikolojisi alanındaki çalışmaların başlangıcı, en yaygın kabul göreni ve en
önemlisi, stres konusundaki çalışmalardır. Stres, zorlanma ve uyum gösterme süreçleri
içerisinde ortaya çıkan karmaşık, duygusal, tepkiler ile bu tepkilerin fizyolojik bağlantılarını
tanımlar. Bu tepkilere potansiyel olarak yol açan koşullar da psiko-sosyal stres vericiler olarak
ele alınmıştır. Bu açıdan bakıldığında “stres”, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının
tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla ortaya çıkan, yansımasını fizyolojik, psikolojik ve sosyal
düzeylerde gösteren bir durumdur (Baltaş, 2000).
Streslere yol açan koşullarda uyaranlarla psiko-sosyal kaynaklar arasında kişiye ait bir
dengesizliğin bulunması söz konusudur. Psiko-sosyal talepler açısından bakıldığında yokluğu,
önceden bilinebilirliği, kronikliği ve karmaşıklığı potansiyel olarak varoluşu strese yol açan
kaynakların önemli bir bölümünü oluşturur. İnsanların stresle başaçıkarken yararlandığı
özellikler arasında, tehdit edici olaylar karşısında yaşadıkları deneyimler, iyimserlik, pozitif
düşünce ve dayanıklılık gibi kişisel niteliklerle sosyal destek ve iletişim ağı gibi dış etkenler
sayılabilir. Bu etkenler ruhsal başaçıkma mekanizmaları aracılığıyla düzenlenerek kişinin
amacına uygun hale getirirler (Baltaş, 2000).
Sonuç olarak stresi; “bireyin çeşitli stres etkenlerine karşı gösterdiği genel bir tepki”
olarak tanımlayabiliriz. Belirli ölçüler içinde organizma için uyarıcı olan kimi etken, bu
ölçütlerin dışına çıkıldığında zararlı etken niteliğini alır. Fizyolojik, ruhsal ve toplumsal
kaynaklı tüm etkenler için bu durum söz konusudur. Ilık ve az nemli bahar havası insana huzur
ve rahatlık verir. Isı ve nem oranı yükseldikçe insanın bedensel gücü azalır, hareketi zorlaşır.
Havadaki ısı ve nem oranı daha da artarsa bitkinlik, halsizlik artar, ruhsal yaşantı bozulur.
Sonunda ruhsal ve bedensel çöküntü olur. Durum ses ve gürültü için de böyledir. Ses gürültüye
dönüştükçe insan için zararlı etken niteliği kazanır. Çevre ve hava kirliliği yapan tozlar,
kimyasal maddeler organizma için zararlı etkendir. Bu tür maddelerin düşük oranları bile
organizmayı olumsuz biçimde etkiler. Ancak bu tür korkuların şiddetinin artması, insanın
kaygılı ve sıkıntılı yaşam süremesine yol açar. Böylece, belirli ölçüler içinde koruyucu etkisi
olan korku, bu ölçülerin dışında, insan için ruhsal kaynaklı zararlı etken niteliği kazanır. İnsanın
bedensel, ruhsal ve toplumsal uyumunu bozar.

6.2. Stresin Kaynakları
İnsanların zorlandıkları ya da tehdit algıladıkları belli olaylar ve durumlar karşısında
(stresörler, stresli yaşam olayları) gösterdikleri psikolojik tepkiler stres olarak
adlandırılmaktadır. Bu tanımdan hareketle stres teknik olarak bir duyguya işaret etmemektedir.
Stres, bir duygu’dan ziyade, rahatsız edici ya da yıkıcı durumlar karşısında gösterilen tepkileri
tanımlamaktadır.
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Stresin kaynakları dışsal ya da içsel olabilmektedir. Dışsal stres kaynakları, travmatik
olaylar, yaşam koşullarında gerçekleşen büyük değişiklikler (olumlu ya da olumsuz olabilir;
evlilik, yeni bir işe girme ya da işten çıkartılma, vs.) ya da günlük, rahatsızlık verici olaylar gibi
stresli yaşam olaylarına işaret etmektedir. Kişinin kendi iç dünyasında yaşadığı çatışmalar,
sorgulamalar ve çözümlenmemiş problemler ise içsel stres kaynaklarıdır.
Travmatik olaylar, insan
deneyiminin olağan yelpazesinin
dışına düşen ve aşırı tehlike
arzeden durumlardır. Savaşlar,
nükleer kazalar, doğal afetler,
bombalama olayları, işkence, suç
saldırıları, silahlı saldırı, çatışma,
rehin alınma, trafik kazası, vb.
gibi kişinin fiziksel bütünlüğünü
ve yaşamını tehdit eden her tür
fiziksel, cinsel ve psikolojik
saldırı, travmatik olay olarak
nitelendirilmektedir. Travmatik
olaylar
sonrasında,
temel
psikolojik inançlardan biri olan
dünyanın güvenli ve adaletli bir
yer olduğuna dair inanç sarsılır. Bu
inançların sarsılması, olayın anlamlandırılmasını zorlaştırır.
Stresli yaşam olayları değerlendirirken akılda tutulması gereken temel nokta, bir olayın
stres yaratma düzeyinin kişiden kişiye değişmesidir. Yaşanılan olay ne derece kontrol edilemez,
ön görülemez ve benlik saygısını tehdit edici olarak algılanıyorsa, yaşanılan stresin büyüklüğü
de o ölçüde büyümektedir. Stres yaratan durumlar, her ne kadar zorlayıcı olsalar da üstesinden
gelinebilir durumlarsa coşku, heyecan ve neşe gibi pozitif duygulara neden olabilirler. Stresli
olaylar bir takım olumsuz duygulara da neden olabilmektedir (kaygı, öfke, hayal kırıklığı,
üzüntü). Stres yaratan durumun sürekliliği ve belirsizliği ile başa çıkma stratejilerimiz,
gösterdiğimiz psikolojik tepki üzerinde de belirleyicidir.
Stres karşısında gösterilen en yaygın psikolojik tepki, kaygı (anksiyete) durumudur.
Bunun yanı sıra, öfke, saldırganlık, duyarsızlık ve depresyon, stres karşısında gösterilen diğer
yaygın psikolojik tepkilerdir. Stres nedeniyle konsantrasyon güçlüğü, dikkat

6.2.1. Stres Etkenleri
İç Etkenler
•

Yaşam stili

•

Olumsuz iç konuşma
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•

Zamanı iyi kullanmama

•

Karamsar düşünme

•

Gerçekçi olmayan beklentiler

•

Kişilik özellikleri

•

Girişken olamama

Dış Etkenler
•

Hastalık, yas

•

İşsizlik, işten çıkma

•

Evlenme, boşanma, çocuk

•

Başka bir kente taşınma

•

Başkalarının olumsuz yargıları

•

Ekonomik sorunlar

6.3. Stresin Belirtileri
Fiziksel Belirtiler: Baş ağrısı, kas ağrıları, yüksek tansiyon, yorgunluk, halsizlik,
iştahta değişiklik, düzensiz uyku, aşırı terleme, kabızlık, ishal.
Duygusal Belirtiler: Kaygı, endişe, öfke patlamaları, gerginlik, depresyon, çabuk
ağlama, özgüven veya güvensizlik, saldırganlık.
Zihinsel Belirtiler: Tek bir düşünceyle veya fikirle meşgul olma, mizah anlayışı kaybı,
unutkanlık, hafızada zayıflık, karar vermede güçlük, hatalarda artık, iş kalitesinde düşüş, düşük
verimlilik.
Sosyal Belirtiler: Birçok kişiyle konuşmamak, insanlarda hata bulmaya çalışmak,
insanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak.

6.4. Stresin Fizyolojik Boyutu ve Tepkiler
Stres insanın gerçek bir tehlikeyle karşı karşıya kalmasının sonucunda ortaya çıkabilir.
Herhangi bir durum veya uyaran kişi tarafından tehdit olarak algılanabilir. Sempatik sistemin
faaliyeti önemli ölçüde artar. Modern tıbbın klasikleşmiş ögelerinden biri olan “savaş veya kaç”
tepkisi organizmanın son derece yüksek bir enerji boşalımını ve fiziki mücadelesini içeren ve
bir dizi bedensel değişikliğe sebep olan tepki zinciridir (Baltaş, 2000).
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Stres bireye özgü farklılıkları gösteren psikolojik süreçler tarafından yönlendirilir. Bir
tehdit algısı oluştuğu zaman; çok temel ve değişmez bir mekanizmaya bağlı biyokimyasal
maddeler aracılığıyla anatomik yapılar üzerinden çalışan fizyolojik bir tepki oluşur. Strese yol
açan uyaran iletisi beyinde bir merkeze iletilir. Bu merkezi sinir sisteminden, iç ve dış
kaynaklardan gelen bilgiler toplanır, yorumlanır ve her yöne giden sinir sistemi fonksiyonları
düzenlenir (Baltaş, 2000).

Sempatik
Sinir Sistemi

Stres

Yüzleşme
yada kaçma

Savaş ya da
kaç tepkisi

Organizmada
Değişimler

6.4.1. Strese Karşı Tepki Biçimleri
Stres karşısında gösterilen fizyolojik tepkiler ise sempatik sinir sisteminin aktif hale
gelmesi ile ilgilidir. Bu sistemin aktif hale gelmesi ile birlikte, metabolizma hızı artar, kalp
atışlarında artış gözlenir, gözbebeklerinde büyüme ve yüksek kan basıncı görülür, solunum hızı
artar ve kaslarda gerilme yaşanır. Stres nedeni ne olursa olsun, vücut otomatik olarak acil durum
hazırlığı yapar ve “savaş ya da kaç” tepkileri geliştirir. Bu tepkiler tamamıyla doğaldır ve kişiyi
aktif ve uyanık hale getirdiği için oldukça gereklidir. Vücudun gösterdiği normal düzeydeki bir
stres tepkisi, yaraların iyileşmesi ve hastalıklarla mücadele edilmesi bakımından da önemlidir.
Ancak bir müddet sonra (tehlike geçtikten sonra) parasempatik sinir sisteminin devreye girmesi
ve vücudun rahatlaması, dinlenmesi ve fonksiyonların normale dönmesi gerekir.
Stres etkenlerine sürekli olarak maruz kalındığında vücudun kaynakları tükenir ve kişi
hastalık geliştirmeye açık hale gelir. Ülser, tansiyon, kalp rahatsızlığı, sindirim sistemi
problemleri gibi stres kaynaklı ortaya çıkan bu rahatsızlıklar, psikofizyolojik bozukluklar
olarak adlandırılmaktadır. Stresin neden olduğu rahatsızlıklar (özellikle koroner kalp hastalığı)
birçok ülkede yaygın ölüm nedenidir.
Neden bazı insanlar strese daha duyarlıdır? Psikanalitik kuram, zarar görebileceğimiz
bir durum karşısında gösterilen makul tepki olan objektif anksiyetenin yanı sıra, gerçek bir
tehlike durumuyla ilgili olmayan ve bilinçdışı çatışmalardan kaynaklanan nevrotikanksiyete
olmak üzere iki anksiyete türü tanımlamaktadır. Bu kurama göre, nevrotikanksiyeteyi daha
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yoğun ve daha sık yaşayan kişiler, yaşam olaylarını «stresli» olarak yorumlama ve hissetme
eğilimindedirler.
Davranışçı kurama göre, kişiler stres tepkilerini belli durumlarla bağdaştırmayı
öğrenmişlerdir. İnsanlar belli durumlara korku ve anksiyete ile tepki gösterebilir, çünkü bu
durumlar geçmişte onların zarara uğramalarına yol açmış ya da stres yaratan olaylar olarak
yaşanmıştır. Bilişsel kuram ise, İnsanların önemli olaylara atfettikleri anlamlarla ve nedensonuç açıklamalarıyla ilgilenir. Buna göre, atfetme tarzları, kişilerin olayları stres nedeni olarak
değerlendirme ve zor olaylar karşısında çaresiz, depresif tepkiler geliştirme derecelerini etkiler.
Strese karşı dirençli olma, dayanıklılık, anlam bulma ve baş etme becerileriyle
ilişkilidir. Dayanıklılık, stres yaratan durumlar karşısında fiziksel/ruhsal hasara uğramamanın
yanı sıra psikolojik ve fiziksel sağlıkla ilgilidir. Etkin, atılımcı, değişime açık, esnek – karakter
özelliklerine işaret etmektedir. Yaşama yönelik tutumları bakımından daha yüksek çaba
gösteren, denetim duygusu olan ve değişime olumlu tepki veren, yaşamdaki zorlukları ve
değişimleri bir tehdit olarak almaktan çok bir büyüme fırsatı olarak gören kişiler, “stres
karşısında dayanıklı” olarak adlandırılır.
Anlam bulma ise, kişilerin yaşadıkları stresli olaylara yükledikleri anlamlara işaret
etmektedir. Travmatik bir olay ya da büyük bir acı/kayıp yaşayan kişiler, sıklıkla, olayın
üzerinden zaman geçtikçe bu yaşadıklarından bir anlam çıkardıklarını ve hayatlarının olumlu
anlamda değiştiğini rapor ederler. «Karakter olarak büyüdüm, olgunlaştım, değiştim…» gibi.

6.5. Stresin Aşamaları
6.5.1. Alarm Dönemi
Kişinin yaşadığı durumu tehlike sinyali olarak algılamasıyla vücutta sempatik sinir
sistemi aktive olur.
-“Solunum sayısını arttırarak bedene daha çok oksijen sağlanır.
-Kan basıncı yükselir, kalp ritmi hızlanarak kan dolaşımı süratlendirilir, her bölgeye
daha çok kan gider.
-Kaslar daha gergin hale gelerek kuvvet gerektiren işlere hazırlık sağlanır.
-Sindirim faaliyetleri yavaşlar, bu bölgedeki kan öncelikle beyine gider, bağırsak ve
mesane kasları gevşer.
-Göz bebekleri büyür, ışığı daha fazla algılayarak uyanık olma sağlanır.
-Karaciğer ve kaslarda depolanmış yağ ve şeker kana karışır, vücuda gereken enerji daha
kolay sağlanır.
-Kanda alyuvar sayısı artar, böylece beyine ve dokulara taşınan oksijen miktarı artar,
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kan pıhtılaşma işlemi yavaşlamaya başlar. Çünkü heparin salgılaması artmıştır.
-Beş duyu uyanık hale gelir, dış algı artar, herhangi bir dış tehlikeden haberdar olmak
için bu mutlaka gereklidir (Tutar, 2000).”

6.5.2. Direnç (Uyum) Dönemi
Direnç aşamasında kişi var olan stres durumu ile baş etmeye çalışır. Baş etme becerileri
yeterli ise kişi stresle etkin bir biçimde baş eder ve stres tepkisi azalır. Stres kaynağına uyum
sağlanırsa her şey normale döner. Bu aşamada kaybedilen enerji yeniden kazanılmaya ve
bedendeki tahribat giderilmeye çalışılır. Stresle başa çıkıldığında parasempatik sinir sistemi
etkin olmaya başlar. Kalp atışı, tansiyon, solunum düzene girer, kas gerilimi azalır.

6.5.3.Tükenme Dönemi
Baş etme becerilerinin yeterli olmadığı durumlarda kişiler son aşamaya girerler.
Bu aşamada vücut direncini yitirir. Uyum aşamasındaki gerilim kaynakları ve bunların
yoğunluk dereceleri azalmadığı sürece ya da artış gösterdiği durumlarda bireyin gayreti kırılır
ve davranışlarında ciddi derecede sapmalar ve hayal kırıklıklarının yaşandığı bir evreye girilir.
Alarm safhasındaki tepkiler ve kronik stres belirtileri tekrardan ortaya çıkar. Strese neden olan
olay ciddi ise ve uzun süre devam ederse kişi tükenir ve bireyde kalıcı izler meydana gelir.
Stresin devam etmesi vücutta sistematik yıpranmalara, hasarlara, hastalıklara ve ölüme neden
olur (Giçlü, 2001).

6.6. Yaşlılıkta Stres
Üçüncü yaş dönümü dediğimiz yaşlılık dönemine girildiğinde, kişinin ruhsal yapısını
gizliden gizliye, az ya da çok tehdit eden pek çok değişiklikler ortaya çıkar. Yaşlılık döneminde
görülen strese bağlı nevrotik rahatsızlıklar iki grupta incelenebilir. Birinci grupta, klinik
görünüş açısından ilk kez yaşamın bu döneminde ortaya çıkan nevrozlar yer alır. İkinci grupta
yer alanlar ise, daha önce var olup yaşlılıkta da süren nevrozlardır (Saygılı, 2011).
Yaşlı kişilerde eskiden beri var olan kişilik özellikleri ile bu özelliklerin yaşa bağlı
olarak uğradığı değişiklikler bir aradadır. Sonuç olarak yaşlılık dönemindeki nevrozlar; yaşa
bağlı stres etkenlerinden kaynaklanan ve ideal ile gerçek arasında gittikçe artan uyumsuzluk
üzerinde odaklaşan çatışmaların ifadeleri olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte yaşlılık
psikolojisi incelenirken kişilikten kaynaklanan iç unsurlarla dış koşullara bağlı unsurlar
birbirinden ayırt edilmelidir. İç unsurların kapsamına daha önceden de var olan ama yaşlılıkla
birlikte daha belirgin hale gelen kişilik özellikleri girer. Örneğin gençliğinde tutumlu olan bir
insan, yaşlılığında cimri ve kuşkucu olabilir. Dışa dönük biri, yaşlılığında giyimine ve süsüne
daha düşkün, daha cüretkâr hale gelebilir. Kuşkucu ve içe dönük kişi ise, kendi bedeniyle
gitgide daha çok ilgilenebilir ve hastalık hastası olabilir (Saygılı, 2011).
Yaşlılık döneminde bireyler, fiziksel, sosyal ve duygusal alanlarda önemli değişimler
geçirirler. Emeklilik, dul kalma, sosyal ilişkilerde azalma, sağlık durumunda kötüleşme ve
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kronik hastalıklar gibi yaşam olayları bireylerin uyum kapasitesini oldukça zorlamaktadır.
Ancak bireylerin bu değişimler karşısında yaşayacakları stres ve uyum zorluğu, sadece olayın
kendisinden ziyade, bireyin kendisinin bütün bu yaşananları nasıl yorumladığı, ne tür anlamlar
yüklediği ile daha fazla oranda ilişkilidir (Lazarus & Delongis 1983).
İnsan
İlişkileri

Yalnızlık

Stresin
Psikolojik
Etkileri

ÖlÜm
Korkusu

Kimlik

6.7. Stresin Psikososyal Boyutu
Çeşitli sebeplerle ortaya çıkan stresleri, günlük stresler, gelişimsel stresler ve hayat
krizlerine yol açan stresler olarak ele almak mümkündür. Stres viricilerin ortaya çıkmasında ve
düzeylerinin belirlenmesinde kişiye özgü sosyal ve psikolojik değişkenler rol oynar. Bir olayı
algılayışımız ve onunla başaçıkabilecek becerilerimizi değerlendirişimiz o olayı “stres verici”
veya “stres vermeyici” olarak tanımlamamıza sebep olur. Kişinin olaylara verdiği anlam ve yeni
değerlendirme biçimi psikolojik ve fizyolojik tepki zincirinin ortaya çıkıp çıkmamasında birinci
derecede önem kazanmıştır (Baltaş, 2000).
Zihinsel psikolojik faktörler birincil ve ikincil değerlendirme sistemleri olarak ele
almıştır;

6.7.1. Birincil Değerlendirme:
Yaşanılan durumun algılanması ve kişi için ne anlama geldiğinin değerlendirilmesidir.
Bu dönem, yaşantının anlamını keşfetme dönemidir. Kişinin kısa ve uzun vadede amacının
gerçekleşmesine katkı sağlayıcı mıdır? Eğer amacına ulaşmasına yardımcı olacaksa bunun
uygunluk düzeyi ne olacaktır? Hoşgörü göstermesine sebep olacak uyumsuzluğun ölçüsü
nedir? Ego değerlerini besleme düzeyi tatmin edici olacak mıdır?
Konu birey için üç düzeyde önemlidir:
1- Amacın gerçekleşmesi bağlamında
2- Amaca uygunluğu düzeyinde
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3- Egonun özdeştiği yapılar düzeyinde

6.7.2. İkincil Değerlendirme
Stresin ikincil değerlendirme döneminde duygu, düşünce ve davranış düzeyine yansıyan
belirtileri ise şunlardır:
- Önemli veya önemsiz, daha önceden kolaylıkla verilebilen kararları vermekte güçlük
- Değersizlik, yetersizlik, güvensizlik ve terk edilmişlik duyguları
- Alışılmış davranış biçimlerinde önemli değişiklik
- En iyi olanı değil, garanti olanı seçmek
- Uygun olmayan durumlarda ortaya çıkan öfke, düşmanlık ve kızgınlık dalgaları
- Sigara ve alkol alma eğiliminin artması
- Kişisel hata ve başarısızlıkları sürekli düşünmek
- Aşırı hayal kurmak
- Duygusal hayatta düşüncesiz davranışlar
- Birlikte olunan kişilere aşırı güven veya güvensizlik
- İşin gerektirdiğinden daha fazla çalışmak
- Konuşma ve yazıda belirsizlik ve kopukluk
- Nispeten önemsiz konularda aşırı endişe/Problemler karşısında ilgisizlik
- Sağlığa aşırı ilgi
- Uyku bozukluğu
- Ölüm ve intihar fikirlerinin sık sık tekrarlanması

6.8. Stres Psikosyal Etkenleri
6.8.1. İnsan İlişkileri
Aile bireyleri ve sosyal çevre ile ilişkilerdeki değişiklikler, yaşlı insanın yaşantısında
önemli bir unsur oluşturur. Bu değişiklikler, emekliye ayrılma veya sevilen insanların
yitirilmesi gibi dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi ruhsal sebeplerden de
kaynaklanabilir. Sosyal katılımdaki azalma, aile içi ilişkilerde, özellikle de eşler arasındaki
ilişkilerde değişikliklere sebep olur. Bazı çiftlerin aralarındaki dayanışma ve birbirlerine
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bağlılık artar. Öte yandan kıskançlık ve çatışma gibi uzun süre gizli kalmış duygular yerlerini
öfkeye bırakır. Öfkenin odak noktası genellikle yaşlılıkla mücadele etme veya buna bağlı
sıkıntılardan korunma konusundaki bireysel farklılıklardır (Saygılı, 2011).

6.8.2. Yalnızlık
Yaşlılıkta yalnızlık sorunu büyük önem taşır. Yalnızlığı “kendini yalnız hissetme”
biçiminde psikolojik bir boyutu olabileceği gibi, yaşlı kişi gerçekten de yalnız olabilir. Yaşlı
kişinin yalnız olup olmaması, eşlerin hayatta olup olmamasına, aile içi ilişkilere, insan
ilişkilerine ve kişinin sğalık durumuna bağlıdır. Ama böylesi bir yalnızlığın yaşla doğrudan bir
bağlantısı yoktur. Psikolojik yalnızlık ise, yalnız olmaktan çok farklı bir durumu ifade eder.
İnsanın kendini yalnız hissetmesi, çevresi, dostları ve sevdiği insanlarla çevriliyken bile
duyulan, kişinin bütünüyle içinden gelen ve yalnız olma yanılgısından kaynaklanan bir
durumdur. Bu, yaşlılık dönemin insanın kendi kendisiyle yalnız kalabilmesinin, öteki yaş
dönemlerine göre daha zor olduğu anlamına gelir (Saygılı, 2011).

6.8.3. Ölüm Korkusu
Yaşlanan ve hastalanan bedenin
deneyimleri sonucunda yaşlı insan ölümü,
soyut bir kavram olarak değil de, her an
yaşanabilecek bir ihtimal şeklinde
algılamaya başlar. Hiç kimse, kendisinin
olmadığı bir dünya düşleyemez. En fazla,
kendinin izleyici olduğu bir dünyayı
düşünebilir. Bu nedenle yaşlılıkta ölüm
kavramı farklı bir anlam kazanır. Yaşlı
insan
bir
yandan
kuşakların
sürekliliğinden kaynaklanan duygularla
desteklenip korunan bu biyolojik gerçeği
kabul ederken, bir yandan da ölüm
düşüncesi onun zaten duyarlı olan
dengesini kolayca bozarak sıkıntı ve
umutsuzluğa neden olur
(Saygılı,
2011).6.7.6.Kimlik
Ortaya çıkan uyum sorunları ve değişiklikler nedeniyle yaşlılık nedeniyle yaşlılık,
kişinin bir çeşit kimlik bunalımı yaşadığı dönemdir. İnsanlar farklı biçimde olmakla birlikte
benzer bir kimlik bunalımını, ergenlik döneminde ve anne-baba oldukları zamanda yaşarlar.
Yaşlılık döneminde de kişi yeniden bir kimlik karmaşasının içine girer (Saygılı, 2011).
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6.9. Stresle Baş Etme
Baş etme, stres yaratan durumlarla
uğraşma sürecidir. Problem odaklı baş etme,
duygu odaklı baş etme ve pozitif sosyal
destek olmak üzere üç başlık altında
değerlendirilir.

Problem odaklı baş etme, durumu
değiştirmeye ya da gelecekte benzer
durumlardan kaçınmaya yönelik bir yol
bulmaya çalışma olarak tanımlanır. Duygu
Odaklı Baş Etme ise, stresli durumun yol
açtığı duyguları dengelemeye, düzenlemeye
çalışma olarak nitelendirilir.

Araştırmalar, değiştirilebilir durumlarda problemli odaklı başetme becerilerinin,
değiştirilemez durumlarda ise duygu odaklı başetme becerilerinin daha etkili olduğuna dikkat
çekmektedir.
Son olarak, aileden ya da yakın çevreden alınan pozitif sosyal destek, insanları stres
etkeni altında derin düşüncelere dalmaktan kaçınmaya yönelterek, strese duygusal bakımdan
daha iyi uyum sağlamalarına yardımcı olur.
Düşüncelere dalarak başa çıkmaya çalışma, inkar etme, yok sayma, “mış” gibi
davranma ve kişinin, kimliğinin önemli unsurlarını bastırması ise olumsuz başa çıkma
stratejilerine örnek oluşturmaktadır.

Problem Odaklı

Stresle
Baş
Etme

Duygu Odaklı

Pozitif Sosyal
Destek
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6.9.1. Stresle Başa Çıkma Yolları
Stresle başa çıkmak, yani stresin insan ruhuna ve vücuduna verebileceği zararı en aza
indirmek için izlenmesi gereken stratejilere “stres yönetimi” denir. Stresle ortaya çıkan “alarm
tepkisi”nin organizmada doğurduğu bütün istenmeyen etkilerin tersi “gevşeme tepkisi”
tarafından sağlanmaktadır. Stresle başaçıkmanın önemli bir tekniği olan gevşeme tepkisine
ulaşmanın birçok yolu vardır ve bu yollar bir uzmanın yardımıyla kolayca öğrenilebilir (Baltaş,
2000).
Yaşlı bireylerin algılarının yönetilmesi stresle başa çıkmalarında önemli rol oynamakla
birlikte; fiziksel açıdan aktif yaşam tarzı da oldukça olumlu etkiler sağlamaktadır. Bu dönemde
sürdürülen fiziksel egzersizler; daha yüksek iyilik hali ve daha iyi psikolojik sağlık, kronik
hastalıklardan korunma ve uzun ömürlülükle olumlu olarak ilişkilidir (Warburton ve ark. 2006).
Yaşlılık döneminde sosyal ilişkilerin sürdürülmesi, bireyin hem psikolojik sağlığı hem
de fiziksel sağlığı açısından önemli avantajlar sağlamaktadır. Güçlü ve destekleyici sosyal
ilişkilere sahip olma, yaşlı bireylerin daha iyi bir fiziksel sağlığa sahip olmalarına yardımcı
olurken (Berkman 1995), bir partnere ve yakın ilişkilere sahip olma ise daha düşük oranda
depresyon görülmesine yardımcı olmaktadır (Penninx ve ark. 1998).
Yapılan araştırmalarda sosyal bağları güçlü olan kişilerin daha uzun yaşadıkları ve strese
bağlı hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha az olduğu ortaya çıkmıştır. Sosyal çevreden
alınan yardımın içeriği ne olursa olsun, kişinin çaresizlik duygusunu azltmakta ve stresle
başaçıkma konusunda kendine olan güvenini artırmaktadır. Stres kaynağının başkalarıyla
paylaşılması stresin daha kolay tolere edilmesini sağlamaktadır. İnsanlar ortak bir amaç için
çalışırken bireysel endişe ve çatışmalarıyla başaçıkma konusunda daha verimli olabilmektedir
(Baltaş, 2000).
Bunların dışında, eşle olumlu ilişkiler, istediğini yapacak yeterli zamana sahip olmak,
dostlarını ziyaret edebilmek, telefon edebilmek veya onlara mektup yazabilmek, yenilenme ve
eğlenme için yeterli paraya sahip olmak, çocuklarla birlikte olmak, serbest zaman, müzik
dinlemek, aileyle birlikte olabilmek stres azaltıcı ve streslerle başaçıkmayı kolaylaştırıcı
özelliği vardır (Baltaş, 2000).
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Uygulamalar
Stresle başa çıkma yöntemlerini okuduktan sonra kendi hayatınızda uygulamayı
deneyerek pekiştiriniz.
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Uygulama Soruları
1.

Stresin psikososyal boyutu nedir ve değerlendirme aşamaları nelerdir?

2.

Stresin aşamaları ve aradaki farklar nelerdir?

3.

Yaşlılıkta stres nasıl görülür?

4.

Stresle başa çıkma yolları nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
“Stres”, organizmanın bedensel ve ruhsal sınırlarının tehdit edilmesi ve zorlanmasıyla
ortaya çıkan, yansımasını fizyolojik, psikolojik ve sosyal düzeylerde gösteren bir durumdur
(Baltaş, 2000).
Streslere yol açan koşullarda uyaranlarla psiko-sosyal kaynaklar arasında kişiye ait bir
dengesizliğin bulunması söz konusudur. Psiko-sosyal talepler açısından bakıldığında yokluğu,
önceden bilinebilirliği, kronikliği ve karmaşıklığı potansiyel olarak varoluşu strese yol açan
kaynakların önemli bir bölümünü oluşturur.
Fiziksel Belirtiler: Baş ağrısı, kas ağrıları, yüksek tansiyon, yorgunluk, halsizlik,
iştahta değişiklik, düzensiz uyku, aşırı terleme, kabızlık, ishal.
Duygusal Belirtiler: Kaygı, endişe, öfke patlamaları, gerginlik, depresyon, çabuk
ağlama, özgüven veya güvensizlik, saldırganlık.
Zihinsel Belirtiler: Tek bir düşünceyle veya fikirle meşgul olma, mizah anlayışı kaybı,
unutkanlık, hafızada zayıflık, karar vermede güçlük, hatalarda artık, iş kalitesinde düşüş, düşük
verimlilik.
Sosyal Belirtiler: Birçok kişiyle konuşmamak, insanlarda hata bulmaya çalışmak,
insanlara karşı güvensizlik, başkalarını suçlamak.
Baş etme, stres yaratan durumlarla uğraşma sürecidir. Problem odaklı baş etme,
duygu odaklı baş etme ve pozitif sosyal destek olmak üzere üç başlık altında değerlendirilir.

163

Bölüm Soruları
1) Stresle başa çıkmak, stresin insan ruhuna ve vücuduna verebileceği zararı en aza
indirmek için izlenmesi gereken stratejilere ne denir?
a) Stres terapisi
b) Stres yönetimi
c) Fiziksel egzersizler
d) Gevşeme tepkisi
e) Sosyal ilişkiler

2) Strese yol açan uyaranı taşıyan sinirler hangi merkeze yönelir?
a) Hipokampüs
b) Limbik sistem
c) Hipotalamus
d) Amigdala
e) Talamus

3) Stres ile ilgili aşağıdaki özelliklerden hangisi yanlıştır.
a) Bedensel ve ruhsal tehdit içerir
b) Zorlanma içermektedir
c) Uyum gösterme süreçleriyle ilgilidir
d) Duygusal tepkiler vardır
e) Genetik faktör birincil etkendir

4) Stresli durumu değiştirmeye ya da gelecekte benzer durumlardan kaçınmaya
yönelik çözüm bulmaya çalışma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Problem odaklı başaçıkma
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b) Pozitif sosyal destek
c) Duygu odaklı başaçıkma
d) Davranışsal başaçıkma
e) Bireysel başaçıkma

5) Aşağıdakilerden hangisi iç stres etkenlerinden biri değildir?
a) Girişimci olamama
b) Trafik yoğunluğu
c) Karamsarlık
d) Düzensiz zaman yönetimi
e) Olumsuz iç konuşma

6.) I. Stres
II. Organizmada değişimler
III. Sempatik sinir sistemi
IV. Savaş ya da kaç tepkisi
V. Yüzleşme ya da kaçma
Yukarıda verilen stres aşamaları hangi seçenekte doğru bir şekilde sıralanmıştır?
a) I- III- IV- II- V
b) II- IV- III- I- V
c) V- II- I- IV- III
d) III-I- II- IV- V
e) V- II- III-IV-I

7) Aşağıdakilerden hangisi stresin duygusal belirtileri arasındadır?
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a) Kas ağrıları
b) Baş ağrısı
c) Unutkanlık
d) Endişe, kaygı
e) Halsizlik

8. Sağlık psikolojisi alanındaki çalışmaların başlangıcı, en yaygın kabul göreni ve en
önemlisi, …………. konusundaki çalışmalardır.

9. Stres tepkisinin organizmadaki fiziki mücadelesi savaş ya da kaç biçiminde ilerler.
( ) D

( )Y

10. Değişen verimlilik stresin zihinsel belirtileri arasındadır
( ) D

( )Y

6. Bölüm Soruları Cevap Anahtarı
1. b
2. c
3. e
4. a
5. b
6. a
7. d
8. Stres
9. (D
10.(Y)
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7. RUHSAL HASTALIKLAR VE PSİKOSOSYAL
REHABİLİTASYON
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlı kişilerdeki çeşitli ruhsal hastalıkları, tedavi yöntemlerini ve tanısal
zorlukları öğreneceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlı kişilerde en sık görülen ruhsal bozukluklar hangileridir?
2. Yaşlı bireylerde görülen ruhsal bozuklukların tedavisi nasıldır?
3. Yaşlı bireylere ruhsal bozukluk tanısı koymada karşılaşılan zorluklar nelerdir?
4. Yaşlılık döneminde acil müdahale gerektiren psikolojik belirtiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Ruhsal bozukluk

Yaşlı kişilerdeki ruhsal Ruhsal bozukluk kavramları
bozukluk kavramları ve literatür
araştırması
ile
kaygı yaratan rahatsızlıklar kavranacaktır.
öğrenilmiş olacaktır

Panik atak

Panik atak belirtileri ve panik Panik atak ile baş etme
atak geçiren birine yardım yolları kavranacaktır.
etmenin yolları öğrenilmiş
olacaktır.

Yaygın
bozukluğu

anksiyete Yaygın ankisiye bozukluğu
olan kişinin düşüncelerini
değiştirmedeki zorluk ve
bozuklukta görülen belirtiler
öğrenilecektir.

Yaygın anksiyete bozukluğu
ile ilgili literatür araştırması
ve
okumalar
yapılarak
kavranacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Post-travmatik stres bozukluğu

•

Panik atak

•

Yaygın anksiyete bozukluğu

•

Sosyal anksiyonik bozukluk

•

Mental Sorunlar
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Giriş
İnsanın yaşam döngülerinde herkesin yaşamında yer alan belli başlı deneyimler vardır.
Yaşlılık döngüsünde ortaya çıkan yaygın sorunlar birey için bir sınav niteliğindedir. Geriatrik
sendromları birlikte yaşamak her yaşlı kişi için kaçınılmazdır. Yaşlılının yakınları onunla
birlikte bu sorunların bir parçası olabilmektedir.
Aile içinde yaşlı ya da ruhsal bir rahatsızlığı olan bir kişiyle yaşamanın güçlüğünü
Yalom şöyle özetler: “Can sıkıcı olay ve duygularla ilgilenmeyi kendileri seçtiklerinden ötürü
eleştiriye karşı olan hassasiyetleri kendilerini değersiz hissetmeleri ve incinmiş gururları
onların olumlu tepki ve yardımları kabul etmelerini oldukça zorlaştırır. Hatta ne zaman
kendilerine yardım teklif edilse, içinde bulundukları depresyon hali, onları genellikle daha
sinirli ve asabi yapar. Bu nedenle, yaşlı bireyin yakınlarının neredeyse her zaman stresli
olmaları hiç şaşırtıcı değildir. Depresyon, tüm ailenin ve aile fertlerinin günlük normal
sorunlarını iyice ön plana çıkaran, onları sanki daha önemlilermiş gibi bir hale sokan ve kendi
stresli, can sıkıcı dertlerini de ekleyen bir büyüteç misali hareket eder.”
Yaşlıların duygudurum bozukluklarının yolaçtığı sosyal ve devinimsel sorunlar bu
bölümde bütüncül bir biçimde ele alınmaktadır.

.
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7. RUHSAL HASTALIKLAR PSİKOSOSYAL REHABİLİTASYON
7.1. Yaşlı Kişilerde Ruhsal Bozukluklar
Fobi ve OKB gibi kaygı bozuklukları yaşlılarda daha az yaygındır. Gençlere veya orta
yaşta daha sık görülür. Birkaç uzun vadeli çalışma yaşlı kaygı bozuklukları hakkında istenilen
ölçüde sonuçlara ulaşılamamıştır.
Anksiyete bozukluklarının ahlaki bir zayıflık veya karakter eksikliğinden değil, gerçek
bir biyokimyasal rahatsızlıktan kaynaklandığını bilmek önemlidir. Ayrıca genetik bir yatkınlığı
üzerinde durulmakatadır. Tek yumurta ikizleri üzerine yapılan son bir araştırma, eğer bir ikizin
genelleşmiş bir anksiyete bozukluğu varsa, diğer ikizde olduğu gibi yüzde 50 şansının olduğu
araştırma sonucu otaya kondu.
Yaşlı Kişilerdeki Farklı Oranlarda Görülen Ruhsal Bozukluklar
Akut Stres Bozukluğu: Aşırı travmaya maruz kaldıktan sonraki ilk ay
içerisinde ortaya çıkan endişe ve davranış bozuklukları.
•

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB): Bir aydan fazla süren akut stres
bozukluğunun belirtileri.
•

•

Panik Atak: Ani, öngörülemeyen, yoğun, mantıksız korku ve dehşet.

•

Sosyal Kaygı: Bir insanın başkaları tarafından nasıl görüldüğü ile ilgili bir

tartışma.
Yaygın Anksiyete Bozukluğu (GAD): Basit, günlük olaylar ve olaylar için aşırı
endişe verici bir kalıp.
•

Fobiler: Yükseklik gibi durumların irrasyonel korkusu veya yılan gibi
nesnelerin korkusu.
•

Obsesif-kompulsif Bozukluk (OKB): Akla saldıran ve yalnızca ritüel bir
şekilde el yıkama gibi bir eylemle hafifletilebilecek aşırı kaygı yaratan müdahaleci düşünceler
paterni.
•

7.1.1. Akut Ve Post-Travmatik Stres Bozukluk (Tssb)
Olgu örneği;
Rebecca'nın annesi bakımevindeki yardımcılar ona duş aldırmaya çalıştığında çılgınca
çığlık attı. Bakıcının ne kadar nazik, kibar veya ikna edici olduğuna bakılmaksızın, yardımcının
kıyafetlerini çıkarmaya çalıştığı parlak, beyaz, duş odasına getirildiğinde histerik bir şekilde
bağırmaya ve hıçkırarak ağlamaya başladı. Sosyal hizmet uzmanı kadınla konuşurken bir saat
geçirdi ve lise spor salonunda duş odasında genç olarak tecavüze uğradığını belirledi. Personel,
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banyo rutinini küvet, yumuşak ışıklar ve müzik eşliğinde sessiz, ev gibi bir odaya
çevirdi. Banyo yapmak artık bir savaş değildi.
Akut stres bozukluğu, aşırı travmaya maruz kaldıktan sonraki ilk ay içinde
gelişir. Belirtiler şunları içerir: görüntüler, düşünceler, hayaller veya geri dönüşlerde travmanın
tekrar tekrar yaşanması; travma kişisini hatırlatan ipuçlarına maruz kaldığında aşırı
sıkıntı; travma
anımsatıcılarının
önlenmesi; duyguların
uyuşması; ve
ajitasyon,
uyarılma, uykusuzluk , öfke, sinirlilik ve konsantre olmama semptomları. Bu semptomlar bir
aydan uzun sürerse, endişe TSSB olarak teşhis edilir.
Genellikle yaşlılar tecavüz, suistimal, işkence veya savaş gibi travmatik olaylar için
tedavi görmedi. Duşlama durumu veya bunama gibi - koruyucu davranışları engelleyebilecek
bir tetikleyici olana kadar, bu yaşlı insanlar duygusal acılarını ve korkularını hiç ifade etmediler.
Demans bakım ünitesinde çığlık atan kadın,
soykırımdan kurtulan biri olabilir. İyi niyetli
bakıcısının Asya yüzünü görünce panikleyen adam
savaş esiri olabilirdi. Zihninin gözünde tekrar tekrar
korkunç olayları tekrar yaşıyor olabilirler. Bu
sorunlara sahip olan insanlarla düşünmek etkili
değildir. Ayrıca basitçe birinin sertleşmesini ve
“üstesinden gelmesini” talep etmiyor.

7.1.2. Panik Ataklar
Deprem veya araba kazası gibi korkunç bir olayda panik hissetmek normaldir. Ancak
panik bozukluğu olan insanlar, farkedilir bir tetikleyici ya da neden olmadan korkunç terör
yaşayabilir. Birkaç dakika boyunca, acı çekenleri çaresiz bırakan yoğun ve güçlü bir korku hissi
yaşarlar. Fiziksel belirtiler arasında bayılma, baş dönmesi, kalp çarpıntısı, terleme ve veya nefes
alma zorluğu olabilir.
Panik atak bir kişinin yaşamında bir kez veya sık sık gelebilir. Ataklar her yaşta
başlayabilir ve kadınlarda iki kat daha sık görülür. Genetik bir ön eğilim var. Aynı ikizde bu
rahatsızlığa sahipse, diğerinin şansı yüzde 80'den fazladır.
İşte bir panik atak geçiren birine yardım etmenin yolu:
•

Sakin ve nazik ol

•

Birlikte oturabileceği veya uzanabileceği güvenli ve sessiz bir yere gidin

Yavaş yavaş nefes alarak ve birlikte nefes vererek kişinin nefes almasını
yavaşlatmasına yardımcı olun
•

“Dalgaların yumuşak mırıltılarını dinleyen, güzel, tropik bir plajın sıcak
gölgesinde yatıyoruz” gibi görüntüleri kullanın
•
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Gevşeme teknikleri, manevi yoğunlaşma, dua veya biyo-geribildirim yoluyla
öğrenmek gelecekteki panik atakların önlenmesinde çok yardımcı olabilir.
•

Olgu:
74 yaşında bir dul olan Margaret, haftada iki kez, son derece tatmin edici bulduğu
evinden yarım saat uzaklıkta, kıdemli bir merkezde gönüllü oldu. Onu arkadaşlarıyla iletişim
halinde tuttu, ona katkıda bulunma ve üretken hissetme şansı verdi ve sosyal bir ortamda sıcak
öğle yemeğinin tadını çıkardı. Bir gün, evi ve üst merkezi arasındaki köprüyü geçerken,
korkunç bir korku hissi yaşadı. Kalbi çarptı ve elleri sallanmaya başladı. Kalp krizi geçirdiğini
düşünüyordu.
Köprüyü aştığında, kenara çekti, terledi ve zayıftı. Birkaç dakika sonra duygu geçti.
Kendisini acil bir bakım kliniğine götürdü ve doktor orada yanlış bir şey bulamadı. Birkaç gün
sonra birinci basamak doktoru ile görüştü, iyi olduğuna güvence verdi. Gelecek hafta, yüksek
köprüyü geçerken, başka bir saldırı yaşamamıştı, ama gergin olduğunu ve tekrar olacağını
düşünerek endişelendi.
Sosyal hizmet merkezini kıdemli merkezde takip etti ve bu deneyimi anlattı. Sosyal
hizmet uzmanı, “Panik atak olabileceğini düşünüyor musunuz?” Diye sordu. Panik atak olanları
tartıştıktan sonra, bunun gerçekleştiğini kabul ettiler. Margaret, tanı konması ve sadece bir daha
asla gerçekleşmeyeceği bilgisi ile rahatladı, aynı zamanda hızlı bir şekilde geçerdi. Daha önce
hiç panik atak geçirmedi.

7.1.3. Yaygın Anksiyete Bozukluğu
Yaygın Anksiyete Bozukluğu yaygın bir sendromdur. Nüfusuun yüzde 5'i bu
rahatsızlığı yaşamları boyunca yaşar. Genetik bir bileşen olduğu araştırmalara
yansımıştur. Aynı ikizden birine YAB teşhisi konulursa, diğer ikizin de şansı yüzde
50'dir. Bununla birlikte, özdeş olmayan ikizlerde, şans sadece yüzde 15'tir.
YAB olan insanlar daha kötüsünü
bekleyen karamsarlar olma eğilimindedir ve
genellikle her gün yaşanan aksaklıkları büyük
felaketler olarak yorumlarlar. Camı yarı dolu
olarak
görmek
yerine; yarısı
boş
olmalı. Çentikli çamurluk gibi basit aksilikler
orantısız bir şekilde abartılıyor ve kişinin bu tür
küçük olayların normalde gösterdiğinden çok
daha fazla acı çekmesine neden oluyor.
YAB genellikle, olumsuz etkilenerek
hastalığı şiddetlendiren kronik bir durumdur. ,
YAB hastalarının yarısı klinik olarak
depresyondadır ve aşırı alkol, reçetesiz ve
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yasadışı ilaçlar ve reçeteli ilaçlar ile kendi kendine ilaç almaya çalışma eğilimi vardır. YAB
olan çoğu kişi, çok fazla endişe etmemeleri gerektiğini, ancak düşüncelerini değiştirmek için
güçsüz olduklarını bilir.
Belirtileri arasında sıkı kaslar, sırt ağrısı veya hekimin biyolojik bir neden bulamadığı
baş ağrıları bulunur. YAB olan insanlar genellikle kendilerini huzursuz hissederler ve
kendilerini kolayca şaşırırlar. Kronik anksiyete, vücudun, YAB ile ilişkili uykusuzluktan daha
da kötüleşmesine, yorgun, bitkin veya yorgun hissetmesine neden olabilir.

7.1.4. Sosyal Anksiyonik Bozukluk
Birçoğumuz yabancılarla tanışmaktan veya kamuoyunda konuşmaktan rahatsız
hissediyoruz. Ancak sosyal anksiyete bozukluğu olan insanlar sosyal durumlardan o kadar
korkuyorlar ki birçok sosyal olayı geri çekip reddediyorlar. Bu problem yaşlılarda işitme
bozukluğu, idrar kaçırma sorunları veya yürüteç veya tekerlekli sandalye kullanmaktan utanma
nedeniyle daha da kötüleşebilir.
Sosyal anksiyete, nüfusun belki de yüzde 10 ila 20'sinde ortaya çıkıyor ve madde
bağımlılığı ve depresyondan sonra üçüncü en yaygın psikiyatrik bozukluk. Artan bir izolasyon
sarmalına ve sosyal olarak etkileşime girememesine neden olabilir.

7.1.5. Tedavi
Yaşlı anksiyete bozukluklarının tümü, genellikle konuşma terapisi ve ilaç
kombinasyonuna iyi yanıt verir. Reçeteli ilaçlar yaşlılarda dikkatli kullanılmalı ve sıklıkla
düşük dozlarda kullanılsa da, doktorun reçete yazabileceği bazı etkili ilaçlar vardır. Çok sayıda
çalışma, bir ilacın en etkili olabilmesi için hastanın aynı zamanda kalifiye bir danışman, terapist
veya sosyal hizmet uzmanı ile düzenli olarak buluşması gerektiğini göstermiştir. Bazı insanlar
için etkili olan diğer tedaviler meditasyon, biofeedback, masaj ve akupunkturdur.

7.1.6. Yaşlılarda Tanısal Zorluklar
Yaygın anksiyete bozukluğu, bir kişinin haftanın çoğu günü en az altı ay boyunca aşırı
kaygı veya endişe yaşadığı zaman teşhis edilebilir. Huzursuzluk, yorgunluk, konsantre güçlüğü
veya uykuda bozulma gibi üç veya daha fazla semptom da mevcut olmalıdır. Bunun ötesinde,
genelleşmiş anksiyete bozukluğunun teşhisi, panik bozukluğu veya obsesif kompulsif bozukluk
gibi diğer endişe biçimlerinin dışlanmasını içerir. Yaygın anksiyete bozukluğu olan hastalar en
çok başkalarının günlük olarak neyi düşünebileceği, yaşamın rutin yönleri - örneğin bir tren
istasyonunda park yeri bulabilecekleri veya randevu için geç kalma durumları hakkında endişe
duyuyorlar.
Yaygın anksiyete bozukluğunun bazen yaşlılarda teşhis edilmesi zordur, çünkü daha
fazla fiziksel semptom ve daha az yoğun duygusal bozulma yaşama eğilimindedirler. Yaşlı
hastalar genel zayıflık, yorgunluk, huzursuzluk veya konsantre olmakta güçlük çeken tedaviler
isteyebilir - spesifik olmayan semptomların türü, bir dizi başka hastalığa işaret edebilecek.
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Daha da karmaşık hale gelen konular, yaşlılarda anksiyete, kalp hastalığı veya kronik
obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer ciddi tıbbi durumlarla birlikte ortaya çıkabilir veya daha
da kötüleşebilir. Bu nedenle, tanı koymadan önce tam bir tıbbi değerlendirme yapın.

7.2. Yaşlılık Döneminde Acil Müdahale Gerektiren Psikolojik
Belirtiler
Yaşlılarda oluşan zihinsel değişikliklerle birlikte ruhsal değişikliklerde meydana gelir.
Yaşlı bireyin ruhsal açıdan dikkatli bir şekilde ele alınması kişinin göstereceği bilişsel,
davranışsal ve ruhsal değişikliklerin
neler olduğunun ortaya konması
gerekmektedir. Acil ruhsal sorunlar ile
başvuran yaşlı bir kişi için öncelikle
sorunun ne olduğu açık bir şekilde
ortaya konmalıdır.

7.2.1. Ruhsal Sorunlar
ve Cinsel İsteksizlik
Depresyon için önemli bir
belirti olmasına karşılık cinsel istekte
azalma
yaşlılık
dönemindeki
depresyonda bireyler tarafından daha
az dile getirilir. Cinsel işlevlerde
azalma yaşlanma sürecinin doğal bir
parçasıdır ve yaşlı bireyler tarafından da çoğunlukla bu sürecin bir parçası olarak görülürler.
Bu sorunlarını sormadıkça dile getirmeyebilirler. Yaşamın diğer dönemlerinde cinsel arzu ve
istekte azalma önemli bir depresyon belirtisi iken, yaşlılık döneminde kişiler cinsel işlevleri
ilgili sorunlardan daha az yakınırlar. Ancak yine de kişilerin cinsel yönden isteksiz oluşları
depresyonda olduklarının önemli bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Diğer hastalıklarında
olduğu gibi yaşlılar depresyona bağlı sıkıntılarını sıkça yadsıma eğilimdedirler. Bu durumda
depresyonun tanınmamasına ve belirtilerin sıklıkla başka kaynaklarını açıklamak için yineleyen
tıbbi çabalara neden olur. Depresyonda yaşlı birey üzgün ve mutsuz bir görünümdedir, hayattan
zevk almadığını bazen ifade eder, bazen bu durum dolaylı olarak zevk veren etkinliklere
katılımının azalması şeklinde kendini gösterir. Örneğin bir huzurevinde arkadaşlarıyla daha
önce katıldığı ortak etkinliklere katılmaması veya evinde ise daha önce zevk aldığı
etkinliklerden uzaklaşması yaşlı bireyin depresyonda olduğunun göstergeleri olabilir.
Geçmişte olan hatalardan veya hata olarak gördüğü yaşam olaylarından sıklıkla söz
etmesi bu olaylara dair abartılı suçluluk ve pişmanlık duygularının ifade edilmesi yine
depresyon açısından uyarıcı olabilir. Sık tıbbi başvurulara ve tekrarlayan tetkik ve incelemelere
karşın açıklama bulmayan dirençli ağrı ve bedensel belirtilerin yaşlılarda depresyona bağlı
gelişebileceği daima akılda tutulmalıdır. Yaşlılık döneminde depresyon tedavisi belirtilerinin
şiddeti göz önünde bulundurula-rak belirlenmektedir. Yoğun depresif yakınmalar kişinin
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hastaneye yatmasını gerektirebi-lir. Yaşlı bireyin eşlik eden diğer hastalıklarının varlığı, intihar
fikirleri, bilişsel işlevlerde bozukluk bulunması, sosyal ve toplumsal desteklerin azlığı
hastaneye yatışı gerektirebilir. Bunların dışında yoğun bedensel uğraşılar, hezeyanların varlığı,
özellikle suçluluk ve kötülük görme hezeyanları, alkol kullanımının eşlik etmesi durumlarında
da yatırılarak tedavi gereklidir (Aslan & Hocaoğlu, 2013). Yaşlı bakım elemanlarının bu
nedenle bu tür belirtilere duyarlı olmaları gerekmektedir.

7.3. Zihinsel Proplemli Yaşlılarda Psikososyal Rehabilitasyon
Yapılan araştırmalar önümüzdeki yıllarda zihinsel hastalığın yaşlı nüfus içinde hızla
artacağını bildirmektedir. Bu alanda sağlık ve destek hizmetleri bir kez daha önem
kazanmaktadır. Bu artış hızı, rehabilitasyon zorlukları ve buna bağlı olarak yüksek maliyet ve
sunulacak hizmetin yeterliliği gibi sorunları beraberinde getirmektedir.
Mental problemi olan yaşlılara yönelik psikososyal müdahaleler ile genç ve yetişkinlere
verilen hizmet arasında farklılıklar bulunmaktadır. Yaşlıların ihtiyaçları ve sunulacak hizmet
daha kapsamlı bir bakım anlayışı gerektirmektedir. Yaşlıların psikososyal sorunları, uzun
süreye yayıldığı için sağlık bakım maliyetleri, hastaneye yatışlardaki artışlar ile ilişkilidir.
Mental problemi olan yaşlılara verilecek psikososyal rehabilitasyon uygulamalarında
dikkat edilecek hususlar vardır. Mental sorunları olan yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için
gerçekleştirilecek psikososyal müdahale modellerinin belirlenmesi gerekir. Bunun yanında
mental sorunlu yaşlı erişkinlerde daha fazla bağımsız davranış becerileri ve yaşam kalitesini
artırmak önem kazanmaktadır. Yaşlı erişkinlerde işlevselliği artırmak ve toplumsal
sorumluluklarını geliştirmek için hangi müdahalelerin yapılacağı belirlenmelidir.

7.4. Mental Sorunları Olan Yaşlı Kişilerde İşleyişini Ve Yaşam
Kalitesini Kavramsallaştırma
Geriatri
ve
psikososyal
rehabilitasyon alanı, yaşam işlevselliği
ve kalitesinin en üst düzeye çıkarılması
için başarılı bir müdahale süreci
gereklidir. Elde edilmesi ve ölçülmesi
zor olsa da, bu hedeflerle gözlenebilir
sonuçlara
ulaşılabilir.
Belirtilerin
azaltılması
yönündeki
değişimler
müdahele hizmetlerinin yeterliliğini
ortaya koymaktadır. Bu sonuçlarla
hedeflenen hizmetler arasında yaşanan
sorunları belirlemek daha etki bir
müdahale
tasarlamada
önem
kazanmaktadır.
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Bununla birlikte mental sorunlu yaşlılarda yaşam kalitesi ve sosyal refahı artırma
sürecinde bir çok parametreyi gözönünde tutma gereği vardır. Bu alanda çalışmalar yapan
Cohen ve arkadaşları şizofrenide yaşlanma semptomların şiddeti ve yaşam kalitesi arasındaki
ilişkiyi incelemek için son 28 yılda yayınlanan 24 çalışmayı gözden geçirdi. Bu derleme genç
ve yaşlı erişkinlerde pozitif belirtilerin yaşla azaldığı, olumsuz belirtiler ve depresyonun benzer
şekilde yaygın olduğu ve bilişsel bozulmanın yaşla birlikte artma eğiliminde olduğu sonucuna
varmıştır. Şaşırtıcı bir şekilde, şizofrenide yaş ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Şizofreni hastaları olan yaşlı erişkinlerde yaşam kalitesi, büyük bir akıl
hastalığı olmayan yaşlı erişkinlere göre daha alt sevideydi. Yaşına bakılmaksızın, şizofreni
hastalarında düşük yaşam kalitesi, daha fazla depresyon, daha fazla bilişsel eksiklik ve daha
fazla fiziksel bozukluk görüldü. Depresif belirtiler ve fiziksel sağlık sorunlarının
rehabilitasyonu için hedefler belirlenmelidir.
Ayrıca Cohen ve meslektaşları, mental sorunları olan yaşlıların ruh sağlığı alanında
belirtilerin azalması, iyileşme ve topluma entegrasyon ile birlikte yaşlanmanın öznel ve nesnel
göstergeleri alanını içeren beş yapı üzerinde çalışmışlardır.
“Başarılı yaşlanma” kavramsal olarak üç alanı yansıtır:
•

Hastalık ve sakatlıktan kaçınma becerisi

•

Bilişsel ve fiziksel işleyişi sürdürmek

•

Yaşama bağlılık motivasyonu

Şizofreni tanısı almış 200 yaşlı kişi üzerinde başarılı yaşlanma kriterlerinin anlamlı
derecede düşük olduğu göstermiştir. Bu kişilerin sadece yüzde ikisinde “başarılı yaşlanma”
kriterleri tespit edildi.
Yaşam kalitesini arttırmak için depresif belirtileri, zihinsel işlevselliği ve fiziksel sağlığı
hedeflemeye yönelik destekler hedeflenmektedir. Ruh sağlığı problemi olan yaşlılılara sunulan
psikososyal müdahaleler, genç ve yetişkinlere göre daha sınırlı yapılmaktadır. Bu, psikososyal
işlevsellik, artan sağlık hizmetleri maliyetleri ve yaşlıların daha uzun ve yaygın desteğe ihtiyaç
duymalarından kaynaklanmaktadır.
Cohen ve arkadaşlarının yaptığı araştırma literatüründeki aşağıdaki sorular, psikososyal
işlevsellik ve zihinsel problemli yaşlılar için, müdahaleler hakkındaki son gelişmeleri
vurgulamaktadır:
1- Zihinsel problemli yaşlılarda psikososyal işlevsellikteki olumlu sonuçları ve yaşam
kalitesini tanımlamak için hangi kavramsal modeller kullanılabilir?
2-Hangi faktörler zihinsel problemli yaşlılarda daha fazla bağımsız olmayı ve yaşam
kalitesi ile ilişkilidir?
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3- Zihinsel problemli yaşlılar, yaşlandıkça işleyişini ve yaşam kalitesini iyileştirmek için
neler yapılabilir? Özel olarak, zihinsel problemli yaşlılarda işlevselliği, bağımsız yaşam
becerilerini, toplum görevlerini ve sağlığını geliştirmek için hangi müdahaleler yapılmalıdır?
Psikososyal rehabilitasyon alanı yaşlılarda işlevselliğin ve yaşam kalitesinin en iyi
düzeye çıkarılmasında başarılı müdaheleler ile mümkün olmaktadır. Ölçülmesi zor olsa da,
belirtilerin azaltılması hedeflerlenmektedir. Geleneksel ve tıbbi yönelimli sonuçların yerini
almaktadır. Bu sonuçlarda ortaya çıkan tabloyu değerlendirmek hedeflenen hizmetler için
önemli bir adımdır. Son zamanlarda yayınlanan bazı raporlar, zihinsel problemli yaşlıların
yaşam kalitesi ve sosyal refahın karmaşık sorunlarına ışık tutmaktadır.
Cohen ve arkadaşları şizofrenide yaşlanma, belirtilerin şiddeti ve yaşam kalitesi
arasındaki ilişkiyi incelemek için son 28 yılda yayınlanan 24 çalışmayı gözden geçirdi. Bu
derleme genç ve yaşlı erişkinlerde pozitif belirtilerin yaşla azaldığı, negatif belirtiler ve
depresyonun benzer şekilde yaygın olduğu ve bilişsel bozulmanın yaşla birlikte artma
eğiliminde olduğu sonucuna varmıştır.
Şaşırtıcı bir şekilde, şizofrenide yaş ile yaşam kalitesi arasında anlamlı bir ilişki
bulunamamıştır. Şizofreni hastaları olan yaşlı erişkinlerde yaşam kalitesi, büyük bir akıl
hastalığı olmayan yaşlı erişkinlere göre sadece mütevazı derecede düşüktür. Yaşına
bakılmaksızın şizofreni hastalarında daha düşük yaşam kalitesi, daha fazla depresyon, daha
fazla pozitif belirti, daha fazla bilişsel eksiklik ve daha fazla fiziksel bozukluk ile güçlü bir
şekilde ilişkiliydi. Bu derleme, depresif dahil rehabilitasyon sonuçlarını geliştirmek için
potansiyel olarak değiştirilebilir hedefler belirlemiştir.
Şizofreni hastalığına sahip yaşlı erişkinlerde depresif belirtilerin önemi, benzer şekilde,
yaşam ve sosyal aktivitelerden intihar düşüncesiyle ve orta yaşlı ve yaşlı erişkinlerde intihar
düşüncesi ve girişimlerinden desteklenmiştir. Şizofreni son olarak, Diwan ve meslektaşları,
şizofreni hastalığına sahip yaşlı erişkinlerde depresyonun doğal olarak sağlık durumuyla ilişkili
olabileceğini öne sürdü. Şizofreni tanısı almış 55 yaş ve üstü 198 kişiden oluşan bu çalışmada,
klinik olarak anlamlı depresyon, şizofreni ile yaşlı erişkinlerde fiziksel hastalık, sakatlık ve
depresyon arasındaki anlamlı ilişkiyi vurgulayarak, klinik olarak anlamlı depresyon ile kuvvetli
bir şekilde ilişkilendirilmiştir
Rehabilitasyonun sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine odaklanmasına ilave destek yaşlı
yetişkinlerin şizofreni hastalarının yaşadığı ortak tıbbi sorunlara yönelik tedavi oranlarını
değerlendirmiştir. Yaşlı şizofreni hastalarının hipertansiyon, kalp hastalığı ve mide-bağırsak
ülseri için yetişkin hastalardan daha düşük tedavi oranları uygulanmıştır. Gruplar arasında,
önceki 12 ay içerisinde fiziksel sağlık sorunları için doktora ziyaret sayısı bakımından fark
yoktur.
Özetle, son zamanlarda yayınlanan tanımlayıcı çalışmalar, bağımsız yaşam becerileri,
sağlık ve genel yaşam kalitesini arttıran rehabilitasyon müdahaleleri geliştirme ihtiyacını
desteklemektedir. Ayrıca, sosyal entegrasyon, ruh hali, biliş ve sağlıklılığın kritik rollerine özel
dikkat gösterilmelidir.
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7.5. Zihinsel Hastalığı Olan Yaşlı Erişkinlerde Psikososyal
Rehabilitasyon Ne Yapılabilir?
Müdahaleler üzerine yapılan bir araştırma literatürü, zihinsel problemli yaşlılar için
psikososyal rehabilitasyonun potansiyel etkinliğini göstermektedir. Psikososyal rehabilitasyon
müdahalesine Pratt ve arkadaşları tarafından yapılan son bir derlemede açıklanan üç beceri
eğitim modelini ve mesleki rehabilitasyon müdahalesi zihinsel problemli yaşlıları içeren bilişsel
bir iyileştirme çalışmasını içeren iki yeni raporu içermektedir.
Pratt ve arkadaşları psikotik olan yaşlı erişkinlerde psikososyal rehabilitasyonu gözden
geçirdiler. Bu derlemede, psikotik yaşlı yetişkinlerin sağlığını ve işleyişini üç beceri müdahalesi
ile ortaya koydular.

İşlevsel Uyum Becerileri Eğitimi
Bilişsel Davranışsal Sosyal Beceri Eğitimi
Yaşlıların Başarı Deneyimine Yardımcı Olma

Bu literatür taramasından elde edilen bulguları vurgulamaktadır ve bu modellerin
etkinliğini destekleyen ilave araştırmalarla desteklemektedir.
Patterson ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu yaklaşımda, modelleme, beceri
sergileme ve pozitif güçlendirme kullanır. Bu çalışma hakkında yakın zamanda yayınlanmış
bir raporda şizofreni olan yaşlı hastaların sosyal kontrollerde ve günlük fonksiyonel becerilerde
anlamlı iyileşme gösterdiğini göstermiştir. Bu katılımcılarr, çalışmanın altı aylık tedavi
aşamasında acil sağlık hizmetlerini kullanma ihtimali neredeyse yarı yarıyaydı, ancak sonraki
yıllarda hizmet kullanımında herhangi bir fark bulunmamıştır.

7.6. Yaşlılarda Psikososyal Rehabilitasyon ve Sağlık
Yaşlıların deneyimine yardımcı olma modelinin toplum yaşam becerilerini geliştirmede
etkili olduğunu göstermektedir. Bu çalışmalarda değerlendirilen üç model birkaç ortak bileşen
içermektedir.
•
Bireysel olarak odaklanmanın aksine, grup temelli müdahalelerin psikotik yaşlı
yetişkinlerde uygulanabilirliğini ve pratik uygulanmasını destekleyen grup temellidir.
•
Bu müdahaleler fiziksel veya bilişsel engelli bireylere konaklama sağlar ve artan
adımlarda yetenek geliştirir.
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•
Bu müdahaleler, yaşlıların özel ihtiyaçlarını karşılamak için yaşa uygun bilişsel
davranış ilkeleri ve beceri eğitimi teknikleri kullanmaktadır. Bu çalışmalarda bildirilen
sonuçlara dayanarak, Pratt ve arkadaşları sosyal beceri eğitiminin uygulanabilir olduğu, sosyal
işlevsellik ve zihinsel problemli yaşlılar için bağımsız toplumun temel boyutlarındaki gelişim
ile ilişkili olduğu sonucuna varmışlardır.
Twamley ve arkadaşları şizofreni
hastalığına sahip yaşlı yetişkinler için iki
farklı iş rehabilitasyon programının
sonuçlarını karşılaştıran bir çalışma ile bu
beceri eğitimi müdahaleleri çalışmalarını
tamamlamaktadır. Yazarlar, 45 yaş ve
üstü katılımcıların yaşın yarısı, 50 yaş ve
üstü olan mesleki sonuçlarını analiz
etmişlerdir.
Bu
çalışma,
bireyselleştirilmiş yerleştirme ve desteğin
genç
yetişkinlerde
konvansiyonel
mesleki rehabilitasyon ve iş hazırlama
çalışmalarından üstün olduğunu gösteren
çok sayıda çalışmayı ele almıştır.
Twamley ve arkadaşları zihinsel
problemli yaşlılarda geleneksel mesleki rehabilitasyon desteği alan karşılaştırma grubundan
daha iyi istihdam ve yaşam kalitesi sonuçları ile ilişkili olduğunu bulmuşlardır. Bu önemli
çalışma, rekabetçi istihdamın engellilik veya yaş sınırlarıyla sınırlandırılmadığı kavramını
vurgulamaktadır. Bu modeli, gönüllü çalışmaları ve mesleki çıktılar olarak anlamlı topluluk
faaliyetlerini içermez. Bu sonuçları içerecek şekilde uyarlamak, modeli psikotik yaşlı
yetişkinler için daha alakalı ve uygulanabilir hale getirebilir.
Son olarak, bilişi iyileştirmek için rehabilitasyon stratejilerinin kullanımı McGurk ve
Mueser tarafından yakın tarihli bir raporda ele alınmıştır. Yaşlı ve genç yetişkinlerde bilişsel
iyileşme sonuçlarını zihinsel problemli yaşlılarda ile karşılaştırdılar. İki randomize çalışmadan
elde edilen verilerin ikincil analizi, bilişsel iyileştirmenin genç grupta bilişsel işleyişini
geliştirdiğini buldu (18-44 yaş); Bununla birlikte, yaşlı katılımcılar bilişsel işlevsellikte sadece
minimum iyileşme göstermiştir. Yazarlar, artan yaşın azalmış beyin plastisitesi ve bilişsel
rehabilitasyona cevap verme ile ilişkili olabileceğini, belki de yaşlılarda psikolojik bir
müdahalenin etkisini azaltacağını iddia etmişlerdir.

7.7. Sonuçlar ve Gelecekteki Araştırma Yönergeleri
Psikotik yaşlı yetişkinler için rehabilitasyona ilişkin son bulgulara dair seçici bir bakış,
nüfusun hızla büyüyen bir bölümü için rehabilitasyon müdahalelerinin geliştirilmesi,
değerlendirilmesi ve potansiyel yayılması için çeşitli alanlar önermektedir. İlk olarak, beceri
eğitimi ve ilgili rehabilitasyon müdahaleleri hakkındaki sınırlı literatür büyük ölçüde grup
temelli müdahalelere odaklanmaktadır. Grup temelli müdahaleler ölçek ekonomilerine sahip
183

olabilirken, yaşlı yetişkin tüketicinin spesifik hedef ve ihtiyaçlarını ve hedeflenen
rehabilitasyon hedeflerini karşılayan bireysel temelli rehabilitasyon stratejileri de
gerekmektedir. İkincisi, yaşam kalitesi ve psikotik ile yaşlı erişkinlerde işleyen çalışmalar,
sosyal entegrasyonu optimize eden, anlamlı aktivitelere katılımı destekleyen ve depresif
belirtileri azaltan müdahalelere ihtiyaç olduğunu göstermektedir (www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc).
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Uygulama Soruları
1.

Yaşlı kişilerde en sık görülen ruhsal bozukluklar hangileridir?

2.

Yaşlı bireylerde görülen ruhsal bozuklukların tedavisi nasıldır?

3.

Yaşlı bireylere ruhsal bozukluk tanısı koymada karşılaşılan zorluklar nelerdir?

4.

Yaşlılık döneminde acil müdahale gerektiren psikolojik belirtiler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Yaygın anksiyete bozukluğunun bazen yaşlı hastalarda teşhis edilmesi zordur, çünkü
daha fazla fiziksel semptom ve daha az yoğun duygusal bozulma yaşama eğilimindedirler.
Yaşlı hastalar genel zayıflık, yorgunluk, huzursuzluk veya konsantre olmakta güçlük çeken
tedaviler isteyebilir - spesifik olmayan semptomların türü, bir dizi başka hastalığa işaret
edebilecek.
Daha da karmaşık hale gelen konular, yaşlılarda anksiyete, kalp hastalığı veya kronik
obstrüktif akciğer hastalığı gibi diğer ciddi tıbbi durumlarla birlikte ortaya çıkabilir veya daha
da kötüleşebilir.
Psikiyatrik muayenede doktorların öncelikle ele aldıkları belirtiler belirgin neşesizlik,
intihar düşünceleri, uyuşukluk ve dalgınlık hali, saldırganlık, bellek sorunları ve kuşkuculuktur.
Bu bağlamda acil bir durumun var olup olmadığı öncelikle bu belirtilerin varlığı ile ortaya
konabilir. Yaşlı bakım elemanının bu bağlamda bu belirtilere dikkat etmesi gerektiği
söylenebilir.
Mental problemi olan yaşlılara verilecek psikososyal rehabilitasyon uygulamalarında
dikkat edilecek hususlar vardır. Mental sorunları olan yaşlıların yaşam kalitesini artırmak için
gerçekleştirilecek psikososyal müdahale modellerinin belirlenmesi gerekir. Bunun yanında
mental sorunlu yaşlı erişkinlerde daha fazla bağımsız davranış becerileri ve yaşam kalitesini
artırmak önem kazanmaktadır. Yaşlı erişkinlerde işlevselliği artırmak ve toplumsal
sorumluluklarını geliştirmek için hangi müdahalelerin yapılacağı belirlenmelidir.
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Bölüm Soruları

1) Bazı durumlarda yaşlının yatışının yapılması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi bu
sebeplerden biri değildir?
a) Yoğun bedensel uğraşılar
b) Suçluluk hezeyanları
c) Alkol madde kullanımının eşlik etmesi
d) İletişim kurmada güçlük
e) Kötülük görme hezeyanları

I. Başarı deneyimine yardımcı olma
II. Hipnotik terapi süreci
III. İşlevsel uyum becerileri müdahalesi
IV. Bilişsel davranışsal sosyal beceri eğitimi

2) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri psikotik yaşlılar için oluşturulan
beceri/destek müdahalelerindir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I, III ve IV
e) I, II ve III

3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların deneyimine yardımcı olma modelinin içinde yer
almamaktadır?
a) Uygulanabilir ve pratik olmalıdır
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b) Ekonomik maliyet hedeflenmelidir
c) Engelli bireylerin yeteneklerinin geliştirilmesine odaklanılır
d) Yaşa uygun teknikler kullanılmalıdır
e) Sosyal işlevsellik kazandırılmalıdır

4) Bir bir deneyim sonucu ortaya çıkan ve en az bir ay devam eden gerilim
bozukluğuna ne ad verilir?
a) Benlik çatışması
b) Tükenmişlik sendromu
c) Travma sonrası stres bozukluğu
d) Yaygın anksiyete bozukluğu
e) Sosyal fobi

5) Panik atak nöbeti esnasında aşağıdaki müdahalelerden hangisi tercih edilmez?
a) Nefesin yavaşlatılmasına yardımcı olmak
b) Güvenli bir yere taşımak
c) Sakin konuşmak
d) Rahatlatıcı imaj çalışmaları yapmak
e) Suni solunum yapmak

6) Aşağıdakilerden hangisi psikososyal rehabilitasyonun en doğru tanımıdır?
a) Psikososyal rehabilitasyon kavramı bireyin sahip olduğu becerileri kullanmasını
hedefler
b) Desteğe ihtiyaç duyan kişilerin kendi çevrelerine uyum sağlamaları ve yaşam
kalitelerini iyileştirmek üzere tasarlanmış girişimlerdir
c) Hem fiziksel hem ruhsal iyileşme ve bireyin önceki sağlığına dönme sürecidir
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d) Psikolojik sorunları olan insanların hastanede tedavi sürecidir
e) Zihinsel ve duygusal zekâyı geliştirme faaliyetleridir

7) Başarılı yaşlanmanın kapsadığı alanların sıralandığı aşağıdaki seçeneklerden
hangisi yanlıştır?
a) Hastalık ve sakatlıktan kaçınma becerisi
b) Bilişsel işleyişi sürdürmek
c) Emeklilik sonrası aynı tempoyla çalışmaya devam etmek
d) Fiziksel işleyişi sürdürmek
e) Yaşama bağlılık motivasyonu

8) ……….. ani, öngörülemeyen, yoğun, mantıksız korku ve dehşet nöbetidir.

9) Mental sorunları olan yaşlıların yaşam kalitelerini arttırmak için bağımsız davranış
becerilerini geliştirmek gerekir.
( ) D

( )Y

10. Travma sonrası stres bozukluğu, kaygı etkeniyle ortaya çıkan bir hastalıktır.
( ) D

7.

( )Y

Bölüm Cevap Anahtarı

1. d
2. d
3. b
4. c
5. e
6 b
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7. c
8. Panik atak
9. (D)
10. (Y)
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8. YAŞLILARDA TRAVMATİK DENEYİMLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılarda karşılaşılan şiddete uğrama, istismar edilme gibi travmatik
deneyimler hakkında bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.
Disiplinlerarası geriatrik ekip içinde yaşlı bakım elemanlarının rol ve
sorumlulukları nelerdir?
2.

Şiddetin türleri nelerdir?

3.

İstismar nedir?

4.

Yaşlı istismar tipleri nelerdir?

5.

Yaşlı istismarını önleme ve bakım stratejileri nelerdir?

6.

Yaşlı bireyin kendisinin alabileceği önlemler nelerdir?

7.

İstismar ve ihmal edilen bireyle ilgili faktörler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Şiddet

Yaşlılara uygulanan
Yaşlılara uygulanan
şiddet türleri ve şiddetin şiddet ile ilgili kaynak
kökenleri
öğrenilmiş taraması ve bu kaynaklarda
olacaktır.
konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
artıracaktır.

İstismar

Yaşlı
bireylerin
Yaşlı
bireylerin
istismar edilme süreci ve istismar edilme süreci ile
şekilleri,
danışmada ilgili literatür okumaları ve
kullanılan
teknikler
ve stratejik
uygulama becerisi hakkında
aile danışması ile
bilgi öğrenilmiş olacaktır.
ilgili
olgu
örneklerinin
incelenmesi
kazanımların
artmasını sağlayacaktır.

İhmal

Yaşlı bireylerin ihmal
edilme süreci, danışmada
kullanılan
teknikler
ve
uygulama becerisi hakkında
bilgi öğrenilmiş olacaktır.

Yaşlı bireylerin ihmal
edilme süreci ile ilgili kaynak
araştırması ve uygulama
örneklerinin
incelenmesi
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

İstismar

•

Psikolojik Şiddet

•

Fiziksel Şiddet

•

Ekonomik Şiddet

•

İhmal Edilme

•

Travma
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Giriş
Dünya üzerinde, yaşlılara karşı – fiziksel, psikolojik, duygusal ve ekonomik yönden –
ihmal, istismar ve şiddet her sosyal, ekonomik, etnik ortamda ve coğrafi bölgede bulunabilir.
Yaşlanma süreci beraberinde zor iyileşmeyi getirdiği için, istismarın yaşlı kurbanları fiziksel
ya da duygusal travmadan hiçbir zaman tam olarak kurtulmayabilirler. Travmanın etkisi,
duyulan utanç ve korkunun yardım istemeyi engellemesi ile daha da kötüleşebilir. Toplumlar,
istismarı önlemek, yaşlı bireylere karşı işlenen suçları azaltmak ve yasadışı uygulamaları
engellemek için işbirliği içinde mücadele etmelidirler. Bu alanlarda çalışan uzmanların, bakım
verenler tarafından evde, toplumda ve hastanelerde gerçekleşebilecek potansiyel ihmal,
istismar ve şiddeti tanımlayabilmeleri gerekmektedir. Yaşlı kadınlar, ayrımcı toplumsal
tutumlar ile kadın haklarının anlaşılmamış olması ve uygulanmaması nedeniyle fiziksel ve
psikolojik şiddet açısından daha fazla risk altındadır. Bazı olumsuz geleneksel uygulamalar ve
alışkanlıklar, yaşlı kadınlara karşı istismar ve şiddeti beraberinde getirmekte, sıklıkla
yoksulluk ve yasal korunmaya ulaşılabilirliğin sağlanamaması nedeni ile durum daha da
kötüleşmektedir. Kadınların yoksulluğu, krediler, mülkiyet sahibi olmaması,
miras bırakılmaması, eğitim ve destek hizmetlerine ulaşılamaması ve karar verme
mekanizmalarındaki sınırlı rolleri başta olmak üzere ekonomik olanakların ve otonominin
sağlanamaması ile doğrudan ilişkilidir.
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8. YAŞLILARDA TRAVMATİK DENEYİMLER
8.1. Disiplinlerarası Geriatrik Ekip İçinde Yaşlı Bakım Elemanlarının
Rol Ve Sorumlulukları
Yaşlılara verilen bakım hizmetleri ve bu hizmetlerin verilme biçimi önem taşımaktadır.
Yaşlılık alanında sağlık hizmetinin sunumunda bakım gereksinimi ön plana çıkmaktadır. Bakım
hizmetleri genel olarak kurumsal bakım ve evde bakım olarak ele alınmaktadır. Kurum bakımı,
evde verilecek desteğe rağmen bakılamayacak derecede yardıma gereksinim duyan veya aile
yanında bakılması mümkün olmayan bireylerin bireysel, sosyal, psikolojik ihtiyaçlarının
giderildiği, boş zamanlarını değerlendirici etkinliklerin yapıldığı, sosyal ilişkilerinin ve
aktivitelerinin arttırıldığı bakım türüdür. Yaşlı bakımı alanında zorlayıcı görevleri ve bakım
yükünü üstlenen kimseler olarak bakım elemanlarının disiplinler arası ekip için önemli yeri
vardır. Yaşlı bakım elemanları evde, bakım kurumlarında, yaşlı bireylerin bakım ve
danışmanlığında, vücut temizliğini yapmada, sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların
kullanımında, çeşitli bedensel-zihinsel aktiviteleri düzenleme, beslenme, kişisel ve sosyal
sorunların çözümün-de yaşlı bireye yardımcı olma gibi tamamlayıcı rol ve fonksiyonlara
sahiptir. Yaşlı bakımı profesyonel bir iştir fakat Türkiye’de bakım alanının profesyonel bir iş
ola-rak yeni yeni gelişmekte olduğu ve kurumlarda çalışan bakım elemanlarının yeterli donanıma sahip olmadığı söylenebilir. (Dölek, 2013).
1. Şiddet
Yaşlıya yönelik şiddet, “güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren
veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır” veya “yaşlı
bireylerin sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya zarar veren tek ya da tekrarlayan davranış”
şeklinde tanımlanabilmektedir (Killick & Taylor, 2009).
Yaşlıya yönelik şiddet, genel olarak ileri yaşlarda rastlanan bir şiddet türüdür. Yaşlılık
dönemi; bireylerin bağımlılık ve kaza riskinin arttığı, fiziksel yeteneklerinin azaldığı, pek çok
kronik hastalığın yaşandığı bir dönemdir (Koştu, 2005). Bu yaşlarda kişi, artık diğer aile
bireylerine daha bağımlı hale gelmektedir. Bu sebeple, hem direkt olarak kendisinin şiddete
direnebilmesi, hem de tavır alabilmesi daha güç bir hale gelmektedir (Alkan, 2001).
Yaşlıya şiddet uygulanma nedenlerine bakıldığında; ilk sırada “aile üyeleri tarafından
yaşlının parasının alınmak istenmesi” gelirken (%43.2), bunu sırasıyla “yaşlıya bakım veren
bireyin ruhsal sorunlarının bulunması” (%29.5) ve “şiddet uygulayanın madde bağımlısı
olması” (%9.1) izlemektedir. Yapılan diğer araştırmalar da bu bulguyu desteklerler niteliktedir.
Emekli maaşlarının ellerinden alınması için şiddete uğrayan yaşlı anne-baba sayısı oldukça
yüksektir (Dural ve Con, 2011). öfkenin

198

8.2. Şiddet Nedir?
Şiddet, ‘bir başka canlıya zarar vermek amacıyla kasıtlı olarak güç kullanmayı içeren
eylemler’ olarak tanımlanır Saldırganlık, ‘bir başkasını incitme niyetiyle yapılan eylemler veya
söylenen sözler’ olarak tanımlanır. Saldırganlık giderek şiddetin içinde yer almıştır. Günlük
dilde şiddetle saldırganlık eşanlamlı olarak kullanılır.

•

Zor kullanma, yıkıcı davranışta bulunma, incitme,

•

Bedensel zedelenmeye neden olma, canını yakma,

•

Sertlik veya haşinlik, kabalık,

•

Bireysel özgürlüğü zor yoluyla kısıtlama,

•

Acımasızlık, zarar verme, hırpalama,

•

Gelişmesini engelleme, onurunu çiğneme, hakaret

•

Egemen olma, yenme, yönetme için etkili eylem,

•

Dışlama, soyutlama, ötekileştirme

8.2.1. Şiddetin Türleri
* Fiziksel,
* Sözel,
* Duygusal, psikolojik,
* Cinsel,
* Ekonomik,
* Siyasal,
* Antropolojik,
* Irksal,
* Elalem, toplumsal,
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8.2.2. Şiddetin Kökenleri
1. Biyolojik: Serotonin düzeyinin düşüklüğü, alkol ve madde bağımlılığı,
2. İçgüdü kuramı: Genetik köken, içgüdü kavramı (yıkıcı, uyum sağlayıcı),
3. Engellenme-saldırganlık yaklaşımı
4. Sosyal öğrenme kuramı: Pekiştirme, taklit yoluyla öğrenme
5. Kişilik yapısı: A tipi kişilik

8.2.3. Şiddetin Kökenleri
1. Biyolojik: Serotonin düzeyinin düşüklüğü, alkol ve madde bağımlılığı,
2. İçgüdü kuramı: Genetik köken, içgüdü kavramı (yıkıcı, uyum sağlayıcı),
3. Engellenme-saldırganlık yaklaşımı
4. Sosyal öğrenme kuramı: Pekiştirme, taklit yoluyla öğrenme
5. Kişilik yapısı: A tipi kişilik
6. Yetiştirme biçimi: Biyolojik ve kültürel yönleri vardır.
7. Çocukluk yaşantıları: Şiddete maruz kalma veya tanıklık etme.
8. Medyada şiddet: Yeni saldırganlık teknikleri, duyarsızlaştırma.
9. Toplumsal: Yoksulluk, işsizlik.

8.3. İstismar
Yaşlı istismarı, yaşlının içinde bulunduğu herhangi bir durumda ve herhangi bir sosyoekonomik düzeyde karşımıza çıkabilen ve yaşlıya yöneltilmiş her türlü şiddet içerikli davranış
olarak kabul edilmektedir. Genel olarak yaşlı istismarı; “Yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini
tehdit eden, yaşanan toplumun kültürel değerleri ile kabul edilmeyen, bireye zarar veren
herhangi bir davranıştır (Kıssal&Beşer, 2009; Çohaz, 2009). Dünya Sağlık Örgütü yaşlı
istismarını “yaşlı kişinin güven beklentisinin olduğu bir ilişkide, yaşlı kişiye acı veren ya da
strese sokan bir kez yapılan ya da tekrar eden davranışlar veya uygun davranışta bulunma
eksikliği” şeklinde tanımlamaktadır (DSÖ, 2002).

8.3.1. İstismar Nedir?
Herring’in belirttiği tanımlar:
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1. Yaşlı kişinin güven beklentisinin olduğu bir ilişkide, yaşlı kişiye acı veren ya da strese
sokan bir kez yapılan ya da tekrar eden davranışlar veya uygun davranışta bulunma eksikliği,
2. Yaşlı kişinin yaşam kalitesini negatif yönde etkileyen kişinin kendisinin veya bir
başkasının neden olduğu acı (tedavi gibi zorunlu nedenlerle yapılan acı verici davranışlar bu
kapsamda değerlendirilmemekte),
3. Bilerek, kasıtlı olarak veya ihmal edici davranışla kırılgan bir yetişkinin bakıcısı veya
başka biri tarafından zarar verici davranışa veya ciddi riske maruz bırakılması,
4. İstismar bireyin insan haklarının veya medeni haklarının herhangi bir kişi veya kişiler
tarafından ihlal edilmesidir. Fiziksel, sözel veya psikolojik olabileceği gibi yapılması gereken
bir davranışın yapılmaması şeklinde de olabilir. Kırılgan bir kişinin ekonomik veya cinsel bir
işe girmesi için rıza göstermediği halde veya rıza gösteremeyecek durumda olduğu halde ikna
edilmesi şeklinde de meydana gelebilir. İstismar her tür ilişkide meydana gelebilmekte ve
uğrayanın sömürülmesine veya ciddi zarara uğramasına yol açabilmektedir (Herring, 2009).

8.3.2. Yaşlı İstismar Tipleri
İstismarın farklı tipleri için kabul edilen evrensel tanılama eksikliği istismarı oluşturan
nedenlerin anlaşılmasını engellemiştir. Bununla birlikte başlıca 6 tip yaşlı istismarı
görülmektedir (Artan, 1996):
1. Fiziksel İstismar: Yaşlı bireye bakan veya yaşlının güvendiği bir konumda olan kişi
tarafından yaşlıya kasıtlı olarak ağrı, ağrı verici her türlü bedensel uygulamalardır. Örnek olarak
tekme atma, tokat atma, itme, vurma, sarsma, dövme ya da kötü niyetle ilaç uygulama vb. yer
almaktadır.
2. Psikolojik ve Duygusal İstismar: Yaşlının güvendiği konumda olan birisi tarafından
kasıtlı olarak ruhsal açıdan acı vermedir. Örnek olarak sözel saldırı, küçümseme, aşağılama,
gözdağı verme, tehdit etme, utandırma, sürekli eleştirme, korkutma, lakap takma, zorla
çevresinden ayırma vb. yer almaktadır.
3. Ekonomik İstismar: Yaşlının güvendiği konumda olan birisi tarafından parasının,
malının kötüye kullanılması veya çalınmasıdır. Zihinsel yetersizliği gösterilmeyen yaşlı
kişilerin sivil ve hukuki haklarının ihlal edilmesi, yasadışı ya da izinsiz olarak mallarının,
parasının, banka/emeklilik hesabının ya da diğer değerli varlıklarının kullanılması ve
değiştirilmesi, kendi evinden çıkartılması ve hile yolu ile vekaletname alınması ekonomik ve
hak istismarı örnekleridir.
4. Cinsel İstismar: Kendi rızası olmadan herhangi bir cinsel etkinliğe zorlamak. Örnek
olarak isteği olmadan dokunma, tecavüz, zorla soyunma, açık şekilde cinsellik içeren fotoğraf
çekme vb. yer almaktadır.
5. Bakım Verici İhmali: Kişiyi, yiyecek, giysi, ısınma, temel ilaçlarından veya
ihtiyaçlarından mahrum etmek.
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6. Yaşlının Kendini İhmali: Yaşlının kendi kendine gereken dikkat ve özeni
sağlamada yetersiz olmasıdır.

8.3.3. Yaşlı İstismarı Risk Faktörleri
- 75 yaş veya üzerindekiler
- Dul/boşanmış olanlar
- Sağlığının kötü olması ve fonksiyonel yetersizliği olanlar
- Bilişsel yetersizliği olanlar
- İstismar eden bireyin madde istismarı veya mental hastalığının olması
- İstismara uğrayan kişinin istismarcıya bağımlılığı
- İstismarcı genellikle kurbanın akrabasıdır (çoğunlukla oğlu veya kızı)
- İstismarcı kişi ile birlikte yaşama
- Strese neden olan dış faktörler
- Sosyal izolasyon
- Ailesinde/İlişkilerinde şiddet öyküsü
- Sosyal destek eksikliği

8.3.4. Yaşlı İstismarını Önleme Ve Bakım Stratejileri

Yaşlı istismarının önlenmesinde temel amaç yaşlı bireyi korumak ve daha ileri istismarı
önlemektir. Bu sürece yönelik genel olarak 3 model benimsenmiştir: “Eş istismarı modeli”,
“Destekleyici model” ve “Yetişkin koruma modeli” (Kuzeyli, 2005).
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Eş-istismarı modelinde; istismara uğrayan bireyin çatışma çözülene kadar istismar
edilen ortamdan uzaklaştırılmasını öngörmektedir.
Destekleyici modelde; istismar eden ve istismara uğrayan yaşlı birey ile ilişkisi olmayan
bir kişi yaşlı bireye yardım etmektedir. İstismara uğrayan yaşlı bireyin hak ve özgürlüklerinin
yasalar ve sağlık personelleri aracılığı ile desteklemesi ve yürütülmesini içerir. En etkin
kullanılabilecek modellerden biridir ve işlerliğinin sağlanması için hem yaşlı bireyin hem de
toplumun yasal haklara yönelik bilgilendirilmesini esas alır.
Yetişkin-koruma modeli; istismarın zorunlu olarak bildirilmesini ve kurum destekli
bakımın sürdürülmesini içerir (Kuzeyli, 2005). Yaşlı bireyler tekrar şiddete maruz kalma
korkusu, aile üyeleri ile bağların kopması korkusu ve aileden ayrılıp sosyal bir kuruma
gönderilmekten ve yasal sürçlerin verdiği korku ve kaygı ile istismar veya ihmale uğradıklarını
söylemezler. Bu neden ile istismar ve ihmalin önlenmesinde en etkin durum sağlık çalışanları,
yaşlı bireyin ve toplumun bilinçlendirilmesidir. Buna yönelik olarak bilgiler aşağıda yer
almaktadır (Kıssal & Beşer, 2009; Sayan & Durat, 2004; Uysal, 2002):

8.3.5. Yaşlı Bireyin Kendisinin Alabileceği Önlemler
Genel önlemler
- Evde yalnız kalmaması,
- Geçmişinde şiddet veya madde kullanım öyküsü olmayan birisi ile yaşaması,
- Koruyucu hizmetler sunan ajanslar, kurumlar, güvenlik birimleri veya güvenebileceği
birinin (doktoru, arkadaşı vb.) telefon numarasını sürekli yanında bulundurması (Fadıloğlu &
Şenuzun, (2012).

Sosyal önlemler
- Sosyal ilişkilerini sürdürmesi ve arkadaş çevresini geliştirmesi,
- Ayrılmış olsa bile eski arkadaş ve komşuları ile ilişkilerini sürdürmesi, ev dışında
arkadaşlık ilişkilerini artırması,
- Arkadaşlarının kendi evinde ziyaret etmelerini istemesi,
- Sosyal ve toplumsal aktivitelere, gönüllü programlara katılması (Fadıloğlu & Şenuzun,
(2012).
Yasal önlemler
- İlerde yetersizlik yaşayabileceği durumlarda yasal açıdan koruyacak birilerini, örneğin
kendisini temsil edecek bir avukat veya yasal güçten destek ve öneriler alması,
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- Yasal ve sosyal anlamdaki görüşmelerini periyodik olarak devam ettirmesi,
- Banka hesaplarını veya sosyal güvenlik evraklarını kontrol ederek düzenlemeler
yapması,
- Yanında güvenebileceği biri olmadan ve incelemeden herhangi bir doküman veya
evrak imzalamaması, evden yalnız ayrılmaması (Fadıloğlu & Şenuzun, (2012).

8.3.6. Ailelerin Alabileceği Önlemler
- Yaşlı komşuları ve arkadaşları ile yakın ilişkiler kurması,
- Uzun dönem evde bakımı sağlamada ailesinin gücünü ve becerisini incelemesi,
- Alternatif bakım kaynaklarını keşfetmesi,
- Potansiyel yeteneklerini önceden belirlemesi ve yaşlının isteğine dayalı tartışma
yapmayı planlaması,
- Ekonomik boyutunu ve sorumlulukları üstlenmek ve talepleri karşılamak için yeterli
olmadığı halde evde kişisel bakımı tercih etmemesi,
- Sınırlılıklarını ve olumlu yönlerini göz ardı etmemesi,
- Yaşlı bireyin bağımsızlığına engel olmaması ya da gerekli olmadıkça özeline
girmemesi (Fadıloğlu & Şenuzun, (2012).

8.3.7. Toplumsal Önlemler
- Bakımı üstlenen ailelere doğrudan maddi yardımın sürdürülmesi
- Yaşlıya hizmet programlarını daha kapsamlı gerçekleştirecek başka toplum
kurumlarının araştırılması,
- Bakımı üstlenen ailelere yardım etmeleri için hem kamu hem de özel girişimcilerin
cesaretlendirilmesi,
- Bakımı vermede mevcut destek servisleri ve mesleklerin ilanlarının verilmesi,
- Yaşlı bakım destek personeli eğitimi sertifika programlarının arttırılması ve bakanlık
denetiminde sürdürülmesi,
- Vaka yönetimi ve hizmet sunumu ile ilgili kamu çalışanlarına temel eğitim verilmesi,
- Güvenlikten sorumlu kişilere, hizmet çalışanlarına, kapıcılara, topluma eğitimler
sağlanması,
- İlköğretimden başlamak üzere tüm eğitim programları için yaşlı istismarına yönelik
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konuların derslerde yer alması,
- Basın ve yayın organlarınca yaşlı istismarını önlemeye yönelik bilgilendirmelere yer
verilmesi ve toplumsal duyarlılık ve farkındalığın arttırılması,
- Yasal açıdan suç unsuru olan istismar, kötü davranma ve ihmalin tüm biçimlerinin
bilinmesi, tanınması ve bilgilendirilmesi,
- Yaşlı istismarının bildirimin yapılabilineceği bir telefon hattının oluşturulması,
bölgesel disiplinler ararsı ekipler ve güç birliği oluşturulması,
- Mental sağlık ve aile danışmanlığı hizmetleri gibi gerekli tüm danışmanlık
hizmetlerinin oluşturulması,
- Yaşlılar için gelir, sosyal ve sağlık hizmetlerinin sağlanması ve sürdürülmesi,
- Alkol ve madde kullanımını tedavi etme programlarının oluşturulması,
- Yaşlı haklarını arttırma ve bütün yaşlılara hak arama ve kendini savunma eğitiminin
verilmesi,
- Yaşlanmanın pozitifliği ve üretkenliği ile ilgili bilinçlilik oluşturulması ve eğitimlerin
yapılması.
Bu önemlere ek olarak; sağlık çalışanlarının yaşlılıkta istismar ve ihmale yönelik
değerlendirme ve müdahalelere yönelik eğitilmeleri, sağlık merkezlerinin her basamağında 65
yaş üzeri bireylerin her başvurusunda istismarın ölçek veya geliştirilen protokollerle
değerlendirilmesi önerilebilir (Fadıloğlu & Şenuzun, (2012).

8.4. İhmal
Yiyecek veya günlük hizmetlerde bakım sorumluluğunu yerine getirmede yetersizliktir.
İhmal aşağıdaki durumları içerir ama bunlarla da sınırlandırılamaz (Uysal, 2002):
- Yaşlının bedensel temizliği veya giyinmesi ne yardım etmede yetersizlik
- Yaşlının bedensel ve ruhsal sağlık gereksinimlerini sağlamada yetersizlik (bu yaşlının
tedaviyi reddettiği durumları içermez)
- Yaşlıyı sağlık ve güvenlik zararlarından korumada yetersizlik
Yaşlı istismar ve ihmalinde en önemli konu problemin farkında olunmaması ya da
saptanmasındaki engellerdir.
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8.4.1. Pasif İhmal
Bakım işinin bilinçsiz olarak ihmali.
Bu tür ihmal kasti değildir. Örneğin bakıcının
yaşlı kişiye yiyecek veya sağlıkla ilgili
hizmeti tembellik, sorumsuzluk veya
beceriksizliğinden dolayı verememesidir
(Douglass, 1988). Birçok durumda iyi niyetli
aile üyelerinin iyi niyetlerinin trajik bir
şekilde cevap vermesidir.

8.4.2. Aktif İhmal
Yaşlının ihtiyacı olan materyal veya
hizmetlerin kasten ondan esirgenmesidir. Yaşlının bakımına ilişkin sorumluluğun yerine
getirilmemesidir (Douglass, 1988). Aktif ihmali oluşturan sebeplerin birkaçı aynı zamanda
pasif ihmali de oluşturur. Yaşlının arkadaşlarıyla görüşmesine engel olma, yaşlının yiyecek ve
sağlık gereksinizmlerinden kasten mahrum bırakılması durumlarını da kapsar.

8.5. İstismar ve ihmal edilen bireyle ilgili faktörler;
-Bağımlılık ve yetersizlik hali (sağlık sorunları, ekonomik nedenler vb.).
-Kalabalık aile ortamı içinde yaşaması, statü ve güç kaybına uğraması,
-Dul veya boşanmış olması,
-Yalnız yaşaması ve izole olması,
-Cazip maddi kaynağının olması,
-Mental yetersizliğin ve özürlülüğün olması,
-İleri yaşlarda olması ( 70-75 ve üzeri ) (Carson, 1996; Hersch & Loewy, 2009).

8.5.1. Çevresel Faktörler
-Evin yeri, kullanımı,
-Ev ortamının sağlık koşullarının uygun olmaması istismar ve ihmalde etkili
olabilmektedir (Goodrich, 1997; Keskinoğlu ve ark., 2007).
Ayrıca yaşlı nüfusun hızla artması, sosyal güvenlik ve destek sistemlerinin yetersizliği,
kötüleşen ekonomik nedenlere bağlı olarak yaşlının istismarı ve ihmali de artmaktadır. İhmal
ve istismar acısından özellikle güçsüz, mental bozukluğu ya da depresyonu olan,
gereksinimlerini karşılamada başkalarına bağımlı olan yaşlı bireyler riskli gruplardır.
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8.5.2. İstismar Değerlendirmesinde Önemli İlkeler
İstismar değerlendirmesi sırasında sağlık çalışanları şu noktaları göz önünde
bulundurmalıdırlar:
- İstismar bütün sosyo-ekonomik ve etnik gruplardaki kadın ve erkeklerde görülebilir,
- İstismar ve ihmali yapanlar sıklıkla yaşlının eşi ya da çocuklarıdır. Ancak
ücretli/ücretsiz bakıcılar da olabilir,
- Bakıcının fiziksel, fonksiyonel, mental yetersizliğinin olması yaşlıya uygun bakımı
sağlamasını engelleyebilir,
- Yaşlının ya da bakıcının alkol, madde kullanımı veya mental hastalığının olması
istismar ya da ihmal oluşumu ile ilişkili olabilir,
- Yaşlının bağımlılığı veya sosyal izolasyonu istismarı artırabilir,
- Geçmişte yakınlarının istismar öyküsü varsa gelecekte oluşabilecek istismara
yatkınlığı artırabilir. Ekonomik ve diğer ailesel problemler yeterli bakımın sağlanmasını
engelleyebilir,
- Ev koşullarındaki yetersizlik ve güvensiz koşullar yaşlı istismarının oluşmasını
artırabilir,
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- Kişiler sıklıkla aynı anda birkaç istismar tipine maruz kalabilirler (Aravanis ve ark.
2003).
Yaşlı
istismarı
önlenebilir
bir
durumdur.
Sıklıkla, yaşlı ile temasta
bulunma ve yaşlıların sağlık
durumunu, bakım kalitesini ve
duygusal olarak iyi olmalarını
değerlendirmede aile üyelerine
yardım edilebilmektedir. Bazı
durumlarda günlük olarak
telefon etme veya personel
ziyaretleri
gerekli
olabilir
(Kobbe, 2002). Yaşlılar, yaşlı
istismarının
ne
olduğunu
anlamaya gereksinim duyarlar ve temel hakları konusunda bilgilendirilmelidirler (İstismar
riskine karşı korunma bilgisi gibi). Sağlık personelinin yaşlı istismarı konusunda eğitilmesi,
özellikle zararlı olduğu pek bilinmeyen gizli istismar konusunda yararlı olabilir. Personelin
yaşlı istismarının bir suç olduğunu ve suçluların cezalandırılabileceğini bilmesi gerekir (Uysal,
2002). Avustralya’da yapılan bir çalışmada; sağlık bakımı veren bireylere yaşlı istismarının
tanımı, tipleri, nedenleri ve yapılabilecek girişimler hakkında bazı sorular sorulmuştur.
Çalışmaya katılan sağlık personelinin büyük çoğunluğunun, yaşlı istismarının farkında
olmadığı görülmüştür (Saveman & Sandvide, 2001). Aslında, sağlık personelinin yaşlı
istismarını tanımlamada, yönetmede ve önlemede ideal bir pozisyona sahip olduğu
bildirilmektedir. Bunun yanı sıra, çalışanlar yaşlı bakımı konusunda karşılaşabilecekleri
güçlüklerle nasıl başedebilecekleri konusunda eğitilmeli ve esnek olmaları öğretilmelidir.
Böylece zor durumlara yanıt verme azaltılabilir. Örneğin; kurumda kalan yaşlılar kurumun
işlemlerine itiraz ettiği zaman (duş almaya zorlama gibi) personel, değişik seçenekler (duş için
başka zaman belirleme) araştırmalıdır (Uysal, 2002).
Birçok yaşlının incindiği bir durum olan yaşlı istismarının bildirimi zorunlu olmalıdır.
Genellikle yaşlılar, istismara uğradıklarını bildirmezler. Çünkü bunu söylerlerse; tekrar şiddete
maruz kalacaklarını, aile üyeleriyle bağlarının kopacağını ve yakınmanın verdiği suçluluk
duygusuyla baş edemeyeceklerini düşünürler. Ayrıca, bu durumu bildirmeleri halinde aileden
ayrılıp sosyal bir kuruma gideceklerinden ve polisin bu durumu yeterince önemli
bulamayacağından korkarlar. Oysa yaşlı istismarı çok önemli bir sosyal, psikolojik ve tıbbi
konudur ve bildirimi yapılmalı ve istismar durdurulmalıdır (Uysal, 2002).
Yaşlı bireylerin veya yetersizliği olan yetişkin bireylerin istismar edildiği veya uygun
bakım almadığı anlaşıldığında veya bu durumdan kuşkulanıldığında gerekli kurumlara
bildirilmelidir (Kobbe, 2002
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Yaşlılara Karşı Her Türlü İhmal, İstismar ve Şiddetin Ortadan Kaldırılması
Eylemler
(a) Yaşlı istismarı, özellikleri ve nedenleri konusunda, medya ve bilinçlendirmeye
yönelik diğer kampanyalarla uzmanların duyarlı hale getirilmesi ve toplumun eğitilmesi,
(b) Kadınların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen dul kalma ile ilgili dinsel inanışların
ortadan kaldırılması,
(c) Yaşlı istismarının ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılması ve bu
çabaların desteklenmesi,
(d) Yaşlıları ilgilendiren zararlı geleneksel uygulamaların ortadan kaldırılması,
(e) Yaşlı istismarını ortadan kaldırmak için, toplum kalkınma çalışmaları ile, sivil
toplum örgütleri dahil olmak üzere sivil toplum ve hükümet arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi, (f) Özellikle acil durumlarda, ihmal, istismar ve şiddetten korunmaları ve
toplumun bilinçlendirilmesi ile yaşlı kadınlara karşı her türlü ihmal, istismar ve şiddet riskinin
en aza indirilmesi,
(g) Yaşlılara karşı uygulanan her türlü şiddetin tipi, nedenleri, doğası, yaygınlığı, önemi
ve sonuçları üzerinde daha fazla araştırma yapılmasının teşvik edilmesi, araştırma ve
çalışmaların bulguların geniş çapta duyurulması.
Yaşlı İstismarına Yönelik Destek Hizmetlerin Verilmesi Eylemler
(a) İstismar kurbanlarına gerekli hizmetlerin verilmesi ve istismara uğrayan bireyler
için rehabilitasyon programları sağlanması,
(b) Toplum, sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanlarının yaşlı istismarı açısından
şüpheli durumları ihbar etmelerinin teşvik edilmesi, Sağlık çalışanları ve sosyal hizmet
uzmanlarının, yaşlıları, istismardan koruma ve destek konusunda bilgilendirmelerinin
teşvik edilmesi, (c) Bakım veren mesleklerin eğitimine, yaşlı istismarı konusunun dahil
edilmesi,
(d) Yaşlıların, tüketicilerin yanıltılması konusunda eğitilmeleri amacıyla bilgilendirme
programları hazırlanması.
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Uygulamalar
Toplum sağlığı merkezlerinde şiddet gördüğü, ihmal ya da istismar edildiği tespit
edilen yaşlı bireyleri gözlemleyiniz.

210

Uygulama Soruları
1.

Yaşlı istismar tipleri nelerdir?

2.

Yaşlı istismarı risk faktörleri nelerdir?

3.

Yaşlı istismarını önlemede destekleyici modeli açıklayınız?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Yaşlı istismarı, yaşlının içinde bulunduğu herhangi bir durumda ve herhangi bir sosyoekonomik düzeyde karşımıza çıkabilen ve yaşlıya yöneltilmiş her türlü şiddet içerikli davranış
olarak kabul edilmektedir. Genel olarak yaşlı istismarı; “Yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini
tehdit eden, yaşanan toplumun kültürel değerleri ile kabul edilmeyen, bireye zarar veren
herhangi bir davranıştır (Kıssal&Beşer, 2009; Çohaz, 2009).
Dünya Sağlık Örgütü yaşlı istismarını “yaşlı kişinin güven beklentisinin olduğu bir
ilişkide, yaşlı kişiye acı veren ya da strese sokan bir kez yapılan ya da tekrar eden davranışlar
veya uygun davranışta bulunma eksikliği” şeklinde tanımlamaktadır (DSÖ, 2002).
Yaşlıya yönelik şiddet, “güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren
veya strese sokan tek ya da tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır” veya “yaşlı
bireylerin sağlık ve iyilik halini tehdit eden veya zarar veren tek ya da tekrarlayan davranış”
şeklinde tanımlanabilmektedir (Killick & Taylor, 2009).
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Bölüm Soruları
1) Yaşlı bireylere uygulanan şiddet sonucu beklenen durumlardan biri değildir?

a) Ekonomik kayıp
b) Ruhsal sorunlar
c) Ölüm
d) Şiddeti kabullenme
e) Fiziksel hastalıklar7

2) Barınma, yiyecek, giysi ve tedavi gibi temel ihtiyaçlarından mahrum etmek hangi
istismar türüne girmektedir?
a) Kişilik istismarı
b) Fiziksel istismar
c) Bakım istismarı
d) Duygusal istismar
e) Ekonomik istismar

3) Yaşlı kişinin güven beklentisinin olduğu bir ilişkide, yaşlı kişiye acı veren ya da
strese sokan bir kez yapılan ya da tekrar eden davranışlara ne denir?
a) İhmal
b) İstismar
c) Saldırganlık
d) Zorbalık
e) Dışlama

4) Yaşlı bireyin ailesinin alabileceği sosyal önlemlerden aşağıda sıralanmıştır.
Seçeneklerden hangisi yanlıştır?
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a) Yaşlı komşuları ve arkadaşları ile yakın ilişkiler kurması
b) Uzun dönem evde bakımı sağlamada ailesinin gücünü ve becerisini incelemesi
c) Alternatif bakım kaynaklarını keşfetmesi
d) Sağlık sorunlarıyla ilgili alınacak tedbirler
e) Potansiyel yeteneklerini önceden belirlemesi ve yaşlının isteğine dayalı tartışma
yapmayı planlaması
5) Şiddetin belli başlı tetikleyicileri vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu etkenler
içerisinde yer almaz?
a) Yoksulluk, işsizlik
b) Engellenme
c) Fiziksel hastalık
d) Medyada şiddet
e) Kişilik yapısı

I. İleri yaşlarda olmak
II. Yalnız yaşamak
III. Maddi kaynak
IV. Kalabalık aile ortamı

6) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istismar ve ihmal edilen bireyle ilgili
faktörlerdendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve III
d) II ve IV
e) Hepsi
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7) Yaşlılara karşı her türlü ihmal, istismar ve şiddetin ortadan kaldırılması için yapılan
eylemlerden biri değildir?
a) Yaşlı istismarı, özellikleri ve nedenleri konusunda, medya ve bilinçlendirmeye
yönelik diğer kampanyalarla uzmanların duyarlı hale getirilmesi ve toplumun eğitilmesi
b) Yaşlılarlar arasında dayanışma kurumlarının tesis edilmesi
c) Yaşlı istismarının ortadan kaldırılması için yasal düzenlemeler yapılması ve bu
çabaların desteklenmesi
d) Özellikle acil durumlarda, ihmal, istismar ve şiddetten korunmaları ve toplumun
bilinçlendirilmesi
e) Kadınların sağlık ve refahını olumsuz etkileyen dul kalma ile ilgili dinsel inanışların
ortadan kaldırılması
8) İstismarı tanımlayan aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değidir?
a) Yaşlı kişinin güven beklentisinin olduğu bir ilişkide, yaşlı kişiye acı veren ya da strese
sokan bir kez yapılan ya da tekrar eden davranışlar veya uygun davranışta bulunma eksikliği
b) İstismar bireyin insan haklarının veya medeni haklarının herhangi bir kişi veya kişiler
tarafından ihlal edilmesi
c) Yaşlı kişinin yaşam kalitesini negatif yönde etkileyen kişinin kendisinin veya bir
başkasının neden olduğu acı verici davranışlar
d) Yaşlının kendi kendine gereken dikkat ve özeni sağlamada yetersiz kalması ile ortaya
çıkan davranışlar
e) Bilerek, kasıtlı olarak veya ihmal edici davranışla kırılgan bir yetişkinin bakıcısı veya
başka biri tarafından zarar verici davranışa veya ciddi riske maruz bırakılması

9) Yaşlılara yönelik istismar ve ihmale karşı alınacak toplumsal önlemlerin sıralandığı
aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Bakım verecek aileyi desteklemek
b) Riskli yerlede güvenlik tedbirleri almak
c) Mirasını bir avukat aracılığıyla güvence altına almak
d) Bakım veren kişilerin seçiminde titizlik göstermek
e) Evde yalnız kalmamasına özen göstermek
215

10) İstismar eden ve istismara uğrayan yaşlı birey ile ilişkisi olmayan bir kişi yaşlı bireye
yardım etmesi hangi modele girmektedir?
a) Yapısal model
b) Güvenlik modeli
c) Destekleyici model
d) Eş istismarı modeli
e) Yetişkin koruma modeli

8. Bölüm Cevap Anahtarı
1. d
2. c
3. b
4. d
5. c
6. e
7. b
8. d
9. a
10. e
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9. YAŞAMSAL TRAVMALAR VE KRİZE MÜDAHALE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi adına koyulan hedef davranışlar ve
alışkanlılar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşam boyu sağlığın korunması ve geliştirilmesinde hedefler nelerdir?
2. Yaşam boyu sağlığın korunması ve geliştirilmesinde eylemler nelerdir?
3. Yaşlılıkta bakım hizmetleri nelerdir?
4. Yaşlıların gereksinimlerini karşılamak için sağlık ve bakım hizmetlerinde
sürdürebilirlik nasıl sağlanır?
5. Bakım verenlerin ve sağlık çalışanlarının eğitimi nasıldır?
6. Yaşlılarda ruh sağlığı sorunları nasıl çözümlenir?
7. Yaşlılarda ruh sağlığı sorunlarında tedavi hizmetleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sağlığın korunması
Sağlığın korunması
Sağlığın korunması
ve geliştirilmesi
ve geliştirilmesi gerekliliği ve geliştirilmesi ile ilgili
konuşulacak ve yöntemler kaynak taraması ve bu
tartışılacaktır.
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.
Sağlık ve
bakım
Yaşlıların sağlık ve
hizmetlerinin geliştirilmesi bakım hizmetlerine evrensel
ve eşit olarak ulaşımın
sağlanması
için
dil
farklılıkları dahil olmak
üzere yaş, cinsiyet ya da
herhangi bir nedene dayalı
sosyal
ve
ekonomik
eşitsizliklerin
ortadan
kaldırılma gerekliliği ve
yöntemleri
öğrenilmiş
olacaktır.

Yaşlıların sağlık ve
bakım hizmetlerine erişimi
ile ilgili literatür okumaları
ve
Psikoanaltik
aile
danışması ile ilgili olgu
örneklerinin
incelenmesi
kazanımların
artmasını
sağlayacaktır.

Yaşlılarda ruh
sağlığı sorunları

Yaşlılarda
ruh
sağlığı sorunları ile ilgili
kaynak araştırması ve örnek
aile olgularının incelenmesi
kazanımları artıracaktır.

Korumadan erken
tanı ve tedaviye değişen
çeşitli ve çok yönlü ruh
sağlığı
hizmetlerinin
geliştirilmesi, yaşlılarda ruh
sağlığı
sorunlarının
çözümlenmesi ve tedavi
hizmetleri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Bağımlı kalma

•

İyileştirici politikalar

•

Yaşam boyu sağlık

•

Sağlık ve bakım hizmetleri

•

Rehabilitasyon eğitimi
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Giriş
Yaşlılık döneminde, desteğe, bakıma ve tıbbi yardıma diğer gelişim dönemlerinden
daha fazla ihtiyaç duyulur. Bu dönemdeki en temel sağlık sorunlarından biri ruh sağlığının
korunması ve geliştirilmesidir. Genel olarak kendi yaşam sorunlarını çözen ve hatta insanlığa
ait değerlere yönelebilen yaşlılar, ruh sağlığı açısından “sağlıklı” olarak değerlendirilir.
Sağlıklı yaşlılardan kişisel ve toplumsal başarılarını huzur, mutluluk ve dinginlikle
kesiştirmeleri beklenir. Bu beklentinin karşılanması ruh sağlığını koruyucu ve geliştirici
çalışmaların ciddiyetle ele alınmasına ve yaygınlaştırılmasına bağlıdır. Bu döneme psikolojik
olarak iyi hazırlanıldığında yaşlılığın tadı çıkarılabilir. O bakımdan yaşlı birey, kendini
zorlayarak gençlik dönemini yaşamaya çalışmaktansa, yaşlılığa hazırlanıp bu dönemi kendine
özgü şartlarıyla kabul ederek yaşaması hem kendisi hem de çevresi açısından daha faydalı olur.
Bu nedenle topluma ve bireylere bazı sorumluluklar düşmektedir.(MEB, 2013)
Yaşlıların sağlık ve bakım hizmetleri evrensel ve eşit olarak ulaşımın sağlanması için
dil farklılıkları dâhil olmak üzere yaş, cinsiyet ya da herhangi bir nedene dayalı sosyal ve
ekonomik eşitsizliklere bakılmaksızın yürütülmelidir.
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9. YAŞAMSAL TRAVMALAR VE KRİZE MÜDAHALE
9.1. Yaşam Boyu Sağlığın Geliştirilmesi
Yaşlıların sağlığın geliştirilmesi ve yaşam boyu hastalıklardan korunmayı içeren
sağlık ve bakım hizmetlerinden eşit olarak yararlanması sağlıklı yaşlanmanın temel
dayanağıdır. Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunmayı içeren yaşam boyu yaklaşımı,
bağımlı olmadan yaşama, hastalık ve yeti yetersizliklerinden korunma ve bunların
geciktirilmesi, tedavi edici hizmetlerin verilmesi yanında yeti yetersizliği olan yaşlılara üretken
ve kaliteli bir yaşam sağlanması üzerine odaklanmalıdır. Yaşam boyunca sağlığın
sürdürülmesi ve geliştirilmesi, bireysel sağlığı etkileyen özel uygulamalardan daha fazlasını
gerektirir. Sağlık, fiziksel çevre, yaşanan yerin coğrafyası, eğitim, meslek, gelir, sosyal statü,
sosyal destek, kültür ve toplumsal
cinsiyet de dahil olmak üzere çevresel,
ekonomik
ve
sosyal
birçok
belirleyici
faktörden
etkilenmektedir. Yaşlıların ekonomik
ve sosyal durumunda iyileşmeler
sağlık durumlarında da iyileşmelerle
sonuçlanacaktır. Yasalar ve hizmet
sunumunda
meydana
gelen
gelişmelere rağmen, kadınlar için
yaşam boyu eşitlik birçok alanda
sağlanamamıştır. Yaşlılık dönemini
iyi geçirme amacına yönelik yaşam
boyu yaklaşımı, yaşamları boyunca
sosyal, ekonomik, fiziksel ve
psikolojik engellerin meydana getirdiği birikmiş etkiler nedeniyle, kadınlar için çok önemlidir.
Çocuklar ve yaşlılar, çevre kirliliğinden diğer yaşlardaki bireylere göre daha fazla etkilenirler,
hatta düşük düzeylerdeki kirlilikten bile zarar görebilirler. Çevre kirliliği sonucu ortaya çıkan
sağlık sorunları, üretkenliği azaltır ve yaş ilerledikçe yaşam kalitesini daha fazla etkiler.
Malnütrisyon, yaşlıları, büyük risk ile karşı karşıya bırakır, sağlıklarını ve yaşamları
olumsuz olarak etkiler. Yaşlılarda sık görülen hastalık, yeti yetersizliği ve ölüm nedenleri,
beslenme, fiziksel aktivite ve sigara içmeme gibi sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan
korunma önlemleri ile azaltılabilir.

9.2. Sağlığın Geliştirilmesi; Hedefler
9.2.1. Yaşlılık Döneminde, Hastalık ve Bağımlı Kalma Riskini Artıran
Faktörlerin Birikmiş Etkilerinin Azaltılması
Eylemler
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(a) Yoksul ve toplumdan dışlanmış olanlar başta olmak üzere, yaşlıların sağlığını
geliştirmek için yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikalara öncelik verilmesi, Uygun
olan durumlarda, aile ve toplumların güçlendirilmesi amacıyla yaşlanan bireylere bakım ve
koruma sağlanması,
(b) Yaşlıların sağlık durumlarının iyileştirilmesi, yeti yetersizliği ve ölümün
azaltılması için toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile hedefler belirlenmesi,
(c) Yaşamın ilerleyen yıllarında, hastalık ve yeti yetersizliğine katkıda bulunan çevresel
ve sosyoekonomik faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin ortadan kaldırılması için mücadele
edilmesi,
(d) Sağlıksız beslenme, sedanter yaşam ve sigara içme, aşırı alkol tüketimi gibi sağlığa
zararlı alışkanlıklar sonucu ortaya çıkan risklerin azaltılmasında, sağlığın geliştirilmesi, sağlık
eğitimi, koruma politikaları ve bilgilendirme kampanyalarının üzerine odaklanılması,
(e) Bütün yaş gruplarında, aşırı alkol tüketimi, tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ve pasif
içiciliği önlemek amacıyla kapsamlı aktivitelerin düzenlenmesi,
(f) Yaşam boyu çevre kirliliğine maruz kalmayı azaltmak için, yasal ve idari önlemlerin
geliştirilip uygulanması, kampanyalar gibi yöntemlerle toplumun bilgilendirilmesi ve sağlığın
geliştirilmesi,
(g) Bütün tedavi yöntemlerinin güvenli kullanımının geliştirilmesi ve ilgili endüstri
kuruluşlarının ve sektörlerin katılımı ile düzenleyici önlemler ve eğitim yoluyla reçete edilen
ilaçların kötü kullanımının en aza indirilmesi.

9.2.2. Yaşlılık Döneminde Hastalıkları Önlemek İçin Politikaların
Geliştirilmesi
Eylemler
(a) Hastalık ve yeti yetersizliğini önlemek ya da geciktirmek için müdahale yöntemleri
geliştirilmesi, Yetişkin aşılama programları geliştirilmesi,
(b) Yaşlılar için, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısı ile hazırlanmış koruyucu sağlık
hizmetlerinin ve tarama programlarının varolması ve ekonomik olarak karşılanabilir olmasının
sağlanması,
(c) Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında yaşlanan bireylere danışmanlık ve
rehberlik hizmetleri sunmak üzere sağlık, sosyal hizmet ve bakım uzmanları eğitilmesi ve bu
uzmanların teşvik edilmesi,
(d) Sosyal dışlanma ve ruh hastalıkları sonucu ortaya çıkan tehlikeye dikkat çekilmesi
ve akran toplantıları, komşu ziyaret programları ve gönüllü aktivitelerde yaşlıların aktif
katılımının kolaylaştırılması dahil olmak üzere toplum güçlendirilmesi ve yardımlaşma
gruplarını desteklenmesi yoluyla yaşlıların sağlık risklerinin azaltılması, Sosyal dışlanma ile
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mücadele etme ve güçlendirme stratejileri olarak yaşlıların vatandaşlık ve kültürel katılımının
geliştirilmesi,
(e) Uygun durumlarda, bütün yaş gruplarında yaralanmaları önlemek amacıyla ulusal
ve uluslararası güvenlik standartlarının uygulanması ve güçlendirilmesi,
(f) Kazaların nedenlerini anlamaya yönelik çalışmalar yapılması, yayaları
korumak için önlemler alınması, düşmeleri önleme programlarının uygulanması, yangınlar
dahil evdeki kaza tehlikelerinin en aza indirilmesi ve güvenlik önlemleri ile ilgili önerilerde
bulunulması yolları ile kazaların önlenmesi,
(g) Yaşlılarda hastalıkların ilerlemesini önlemek amacıyla hazırlanan politikalara yol
göstermek için, bu yaş grubunda sık görülen hastalıklarla ilgili göstergelerin geliştirilmesi,
(h) Fiziksel aktivite ve spor dahil olmak üzere aktif ve sağlıklı yaşam tarzının
benimsenmesi ve sürdürülmesi için yaşlıların teşvik edilmesi.

9.2.3. Bütün Yaşlılar İçin Gıda Maddelerine Ulaşımın ve Yeterli
Beslenmenin Sağlanması
Eylemler
(a) Yaşlılar için temiz su ve gıda maddelerine eşit olarak ulaşımın sağlanması ve
geliştirilmesi, hem ulusal hem de uluslararası düzeylerde güvenilir ve besleyici değeri yeterli
gıda maddelerinin sağlanması, gıda güvenliğinin geliştirilmesi, gıda ve ilacın politik baskı için
kullanılmaması,
(b) Çocukluk döneminden itibaren yaşam boyunca cinsiyete özel beslenme
ihtiyaçlarının karşılanmasına dikkat edilerek yeterli ve dengeli beslenmenin teşvik edilmesi,
(c) Yeterli enerjiyi sağlayan, makro ve mikronütrient eksikliğine neden olmayan,
tercihen o bölgede bulunan gıda maddeleri ile hazırlanan ve gelişmekte olan ulusal beslenme
hedeflerine uyan dengeli bir beslenmenin teşvik edilmesi,
(d) Yaşlılar için sağlığın geliştirilmesi ve koruma programları planlanırken beslenme
eksikliği ve ilgili hastalıklara öncelik verilmesi,
(e) Gönüllü hizmet sunanlar da dahil olmak üzere, toplumun ve yaşlıların yeterli
miktarda su, enerji, protein, vitamin ve mineral alımı gibi yaşlıların özel beslenme ihtiyaçları
hakkında eğitilmesi,
(f) Yemek yemeyi engelleyebileceği, malnütrisyona neden olabileceği için
diş sorunlarının önlenmesi, tedavi gereken durumlarda ekonomik olarak karşılanabilir
diş sağlığı hizmetlerinin sunulması,
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(g) Bütün sağlık ve bakım hizmetlerinde çalışanların eğitimi için, müfredat programları
kapsamında yaşlıların özel beslenme ihtiyaçlarının yer alması,
(h)
Hastanelerde
ve
diğer bakım veren kuruluşlarda,
yaşlılara yeterli ve dengeli beslenme
sağlanması. Evrensel ve Eşit Olarak
Sağlık ve Bakım Hizmetlerine Ulaşımın
Sağlanması Yaşlılık döneminde sağlık,
bakım ve rehabilitasyon hizmetleri,
sağlıklı ve aktif yaşam süresini uzatır.
En önemli hedef, sağlığın geliştirilmesi
ve
hastalıklardan
korunma
hizmetlerinin, yeti yetersizliği olan
yaşlılar dahil olmak üzere temel
sağlık hizmetlerinin sağlanması, acil tedavi ve rehabilitasyon, kronik sağlık sorunları için
toplumda bakım, ağrılı ya da tedavisi olmayan hastalık ve sağlık sorunları olan yaşlılar için
palyatif tedavi, fiziksel ve ruhsal rehabilitasyona kadar değişen hizmetler grubunun
devamlılığının sağlanmasıdır. Yaşlıların etkili bakımı için fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel
faktörlerin bir arada ele alınması gerekmektedir. Temel sağlık hizmetleri, toplumun tam
katılımı ile birey ve aileler için ulaşılabilir, uygulanabilir, bilimsel ve toplum tarafından kabul
edilebilir yöntemlere ve teknolojiye dayanan ve kalkınmanın her aşamasında, toplum ve ülke
tarafından karşılanabilir bir maliyeti olan sağlık hizmetleridir. Yaşlılar sağlık ve bakım
hizmetlerinde, mali, fiziksel, psikolojik ve yasal engellerle karşı karşıya kalabilir. Gençlerin
tedavi edilmesine göre tedavilerinin daha az önemli olduğu düşüncesi nedeniyle hizmet
sunumunda yaş ve yaşa bağlı yeti yetersizlikleri ile ilgili ayırımcılıkla karşılaşabilirler.
Hükümetler, bütün yaş grupları için temel sağlık hizmetleri sunmanın yanı sıra
sağlık ve bakım hizmetleri standartlarını düzenleme ve izlemede birinci derece sorumludur.
Sivil toplum örgütleri dahil olmak üzere hükümet dışı kuruluşlar, topluma dayalı
organizasyonlar ve özel sektör ile hükümet arasındaki işbirliği, yaşlılık döneminde sunulan
bakım ve hizmetlere katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte, aileler ve toplum tarafından
sağlanan hizmetlerin, etkili halk sağlığı hizmetlerinin yerini alamayacağını kabul etmek son
derece önemlidir.

9.3. Yaşlıların Sağlık ve Bakım Hizmetleri
9.3.1. Yaşlıların Sağlık ve Bakım Hizmetleri ne Evrensel ve Eşit Olarak
Ulaşımın Sağlanması İçin Dil Farklılıkları Dahil Olmak Üzere Yaş, Cinsiyet
ya da Herhangi Bir Nedene Dayalı Sosyal ve Ekonomik Eşitsizliklerin
Ortadan Kaldırılması
Eylemler
228

(a) Sağlık ve rehabilitasyon hizmetleri için ayrılan kaynakların eşit dağılımının ve
özellikle, yoksul olan yaşlıların bu kaynaklardan daha fazla yararlanmasının sağlanması,
Özellikle kırsal alanlar ve ulaşımın güç olduğu bölgeler gibi hizmetlerin az götürüldüğü
yerlerde, gerekli ilaçların ve diğer tedavi yöntemlerinin ulaşılabilir ve ekonomik
olarak karşılanabilir olması gibi koşulların sağlanması için kaynak dağılımlarının
geliştirilmesi,
(b) Yoksul olan yaşlılara olduğu kadar kırsal alanlar ve ulaşımın güç olduğu bölgelerde
yaşayanların vergilerinin, sigorta primlerinin azaltılması ya da alınmaması yoluyla ve
diğer mali destek önlemleri ile yaşlıların hizmetlerden eşit olarak yararlanmasının ve ekonomik
olarak karşılanabilir ilaç ve diğer tedavi yöntemlerine ulaşılabilirliğin sağlanması,
(c) Sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkili kullanımı ve seçiminde yaşlıların
eğitilmesi ve güçlendirilmesi,
(d) Yaşlıların, yaş grubu ayrımcılığı başta olmak üzere hiçbir ayrımcılıkla karşı karşıya
kalmadan temel sağlık hizmetlerine ulaşmasının sağlanması için uluslararası yükümlülüklerin
uygulanması ve yaşlıların temel sağlık hizmetlerine ulaşımının artırılması yanında sağlık
hizmeti sunumu sırasında yaş ayrımcılığı başta olmak üzere her türlü ayrımcılığın önlenmesi,
(e) Uygun olan durumlarda, kırsal alanlarda, sağlık hizmetlerine ulaşımın coğrafi ve
lojistik nedenlerle sınırlı olan bölgelerde, ulaşılabilirliğin artırılması amacıyla, teletıp,
açık öğretim gibi teknolojik yöntemlerin kullanılması.

9.3.2. Yaşlıların Gereksinimlerinin Karşılanması ve Sürece
Katılımlarının Teşvik Edilmesi İçin Temel Sağlık Hizmetlerinin
Geliştirilmesi ve Güçlendirilmesi
Eylemler
(a)Yaşlıların temel sağlık hizmetlerine evrensel ve eşit olarak ulaşmalarının sağlanması
ve toplum sağlığı programlarının hazırlanması
(b) Yaşlılara sunulan sağlık hizmetlerinde destek sağlanması için yerel kuruluşların
teşvik edilmesi,
(c) Uygun ve yararlı olan durumlarda, temel sağlık hizmetleri programlarına geleneksel
ilaçların dahil edilmesi;
d) Sağlık çalışanlarının ve sosyal hizmet uzmanlarının eğitiminde temel gerontoloji ve
geriatriye yer verilmesi, Gelişmekte olan ülkelerde, özellikle yaşlıları etkileyen hastalıklar için
ekonomik olarak karşılanabilir yeni tedavi yollarının bulunması amacıyla farmakoloji alanı
başta olmak üzere araştırmalar yapılması, bu konuda ticari yatırımları artırmak için gerekli
düzenlemelerin yapılması, bu yatırımların her düzeyde teşvik edilmesi ve kolaylaştırılması,
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kamu ve özel sektör arasında, sağlık araştırmaları alanında işbirliğinin artırılması için
DSÖ’nün katılımının sağlanması.

9.3.3. Yaşlıların Gereksinimlerini Karşılamak İçin Sağlık ve Bakım
Hizmetlerinde Sürdürebilirliğin Sağlanması
Eylemler
(a) Yaşlılar için uygun sağlık ve bakım hizmetleri ile rehabilitasyon standartlarını
belirlemek amacıyla hizmetlerin uygun düzeylerinde düzenleyici mekanizmalar geliştirilmesi,
(b) Yerel sağlık programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için
gereksinimleri belirlemeye yönelik yaşlıların katılımları ile hazırlanmış, durum saptama
çalışmaları yapılarak sosyal kalkınma stratejilerinin uygulanması,
(c) Temel sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım ve sosyal hizmetler ile diğer toplum
hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve iyileştirilmesi,
(f) Palyatif tedavi sağlanması, sağlık ve bakım hizmetlerine entegrasyonunun
desteklenmesi, eğitim ve palyatif tedavi standartları geliştirilip palyatif tedavi hizmeti
sunanların tümü için multidisipliner yaklaşımların desteklenmesi,
(g) Yaşlıların değişen ve çok çeşitli sağlık gereksinimlerinin karşılanması amacıyla
kaynak dağılımının esnek biçimde yapılabilmesi için hastalıklardan koruma ve sağlığın
geliştirilmesi, temel sağlık hizmetleri, acil tedavi, rehabilitasyon, uzun süreli bakım ve palyatif
tedavi de dahil olmak üzere, çeşitli hizmet alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanması, gerekli
kurumların ve koordinasyonun teşvik edilmesi,
(h) Özel gerontolojik hizmetlerin geliştirilmesi ve aktivitelerinin
sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetler ile koordinasyonunun sağlanması.

temel

9.3.4. Yaşlıların Temel Sağlık ve Uzun Süreli Bakım Hizmetlerinin
Güçlendirilmesi ve Kalkınma Sürecine Katılması
Eylemler
(a) Yaşlıların sağlık, sosyal ve rehabilitasyon programlarının planlanması, uygulanması
ve değerlendirilmesi aşamalarına katılımının sağlanması,
(b) Yaşlıların kendi sağlık ve bakımları ile ilgili karar verme konusunda,
sağlık çalışanları ve sosyal hizmet uzmanlarının teşvik edilmesi,
(c) Yaşlılarda kendi kendine bakımın teşvik edilmesi, sağlık ve sosyal hizmetlerle
güç ve yeteneklerinin artırılması,
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(d) Sağlık politikalarının hazırlanmasında,
yaşlıların gereksinimlerinin göz önünde
bulundurulması. Yaşlılar arasında HIV virüsü tanısı,
bu yaş grubunda görülen diğer immünsüpresif
hastalıkların belirtilerine benzediği için zordur.
Halkın sağlık eğitimleri sırasında ve kampanyalarda
yaşlılara özel hitap edilmemesi nedeniyle korunma
yollarını konu alan eğitimlerden yararlanamadıkları
için yaşlılar HIV enfeksiyonu bakımından daha
yüksek risk ile karşı karşıya kalabilirler.

9.4. Bakım Verenlerin ve Sağlık
Çalışanlarının Eğitimi
Bütün dünyada, yaşlılara sunulan hizmetlerde görev alan bütün sağlık çalışanlarının ve
sosyal hizmet uzmanlarının geriatri ve gerontoloji alanında eğitim olanaklarının en kısa sürede
artırılması gerekmektedir. Aynı zamanda, bakım verenlerin de yaşlılar ve bakım konularında
bilgilendirme ve temel eğitim olanaklarına ulaşmaları sağlanmalıdır.

9.4.1. Yaşlıların Gereksinimleri Konusunda Sağlık Çalışanlarının ve
Bakım Veren Diğer Bireylerin Bilgilendirme ve Eğitim Olanaklarının
Sağlanması
Eylemler
a.Gerontoloji ve geriatri dahil olmak üzere, yaşlılara hizmet veren sağlık çalışanları,
sosyal hizmet uzmanları ve yaşlıların yakınları gibi bakım veren bireyler için eğitim
programları başlatılması ve geliştirilmesi,
b.Bu çalışmaları yapan başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere bütün ülkelerin
desteklenmesi,
d) Sağlık
c.Çalışanları ve sosyal hizmet uzmanlarına, yaşlıların sağlığı, iyilik durumu ve bakımı olduğu
kadar yaşlanmasının sosyal ve psikolojik yönleri ile ilgili bütüncül bir yaklaşımla sürekli eğitim
programları sağlanması,
d. Geriatri ve gerontoloji alanlarında uzman eğitiminin yaygınlaştırılması. Yaşlıların
Ruh Sağlığı Gereksinimleri Dünyada, ruh sağlığı sorunları yeti yetersizliği ve yaşam kalitesinin
düşük olmasının başta gelen nedenleridir. Ruh sağlığı sorunları, yaşlanmanın kaçınılmaz bir
sonucu değildir, ancak ruh hastalıkları olan yaşlıların sayısındaki önemli artış nüfusun
yaşlanması nedeniyle beklenebilecek bir durumdur. Kayıplar ve yaşam değişiklikleri
çoğunlukla ruh sağlığı bozukluklarına yol açabilir. Bu
sorunlar
uygun
olarak teşhis edilmezlerse, yetersiz tedavi ya da tedavi alınmaması ile veya klinik olarak
gereksiz bir tedavi kuruluşuna yatırılma ile sonuçlanabilir. Bu hastalıklarla başa çıkmak için
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stratejiler arasında meditasyon, psikososyal destek, algılama eğitim programları, bakım veren
aile üyelerinin ve sağlık çalışanlarının eğitimi ve yatan hastalar için özel yapılar bulunmaktadır.

9.5. Yaşlılarda Ruh Sağlığı Sorunlarının Çözümlenmesi ve Tedavi
Hizmetleri
9.5.1. Korumadan Erken Tanı ve Tedaviye Değişen Çeşitli ve Çok
Yönlü Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Geliştirilmesi, Yaşlılarda Ruh Sağlığı
Sorunlarının Çözümlenmesi ve Tedavi Hizmetleri
Eylemler
(a) Tanı yöntemleri, uygun meditasyon, psikoterapi ve eğitim dahil olmak üzere sağlık
çalışanları ve yaşlıların yakınları gibi bakım veren bireylere ruh sağlığı sorunlarından
korumayı, erken tanı ve tedaviyi geliştirmeye yönelik planlanmış ulusal ve yerel stratejilerin
uygulanması, Uygun olan durumlarda, kalite değerlendirme düzeyinin ve Alzheimer Hastalığı
ve benzer sorunların erken tanı olanaklarının artırılması için etkili stratejiler geliştirilmesi,
hastaların, sağlık çalışanlarının ve bakım verenlerin gereksinimlerini karşılamaya
yönelik multidisipliner temele dayalı araştırmalar yapılması,
(c) Alzheimer hastalığı ve demansa yol açan diğer ruh hastalıkları olan bireylerin
mümkün olduğunca evlerinde yaşayabilmelerine ve kendi sağlık gereksinimlerini
karşılayabilmelerine yardımcı olacak programlar yapılması,
(d) Kendi kendine bakımı destekleyen programlar geliştirilmesi ve hastalar, aileler ve
diğer bakım verenler için geçici bakım hizmetleri sağlanması, (e) Hastanelerden taburcu
olmuş hastaların, topluma yeniden katılımına yardımcı olmak için psikososyal tedavi
programları geliştirilmesi,
(f) Tedavi kurumlarına gereksiz yatışları önlemek için toplumda sağlık ve bakım
hizmetlerinin sürdürebilirliğinin sağlanması, Ruh hastalıkları olan yaşlıların gereksinimlerinin
karşılanması için, kişisel saygınlığı geliştiren, güvenli ortam ve tedavi sağlayan hizmet ve
olanaklar sağlanması,
(g) Ruh hastalıklarının belirtileri, tedavisi, sonuçları ve prognozu hakkında halkın
bilgilendirilmesi,
(h) Sağlık hizmeti veya bakım veren kuruluşlarda uzun süreli kalması gereken yaşlılara
ruh sağlığı hizmetleri sağlanması,
(i) Bütün ruhsal bozukluklar ve depresyonun etkilerinin belirlenmesi ve
değerlendirilmesinde konularında sağlık çalışanlarına sürekli eğitim verilmesi. Yaşlılar ve Yeti
Yetersizliği Yaşlılıkla birlikte çeşitli yeti yetersizlikleri ve özürlülüklerin insidansı artmaktadır.
Yaşlı kadınlar, cinsiyetlere göre yaşam süresi beklentisinin farklı olması, hastalıklara
duyarlılık ve yaşam boyu maruz kaldıkları cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle yeti yetersizlikleri
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açısından risk altındadır. Yeti yetersizliği olan bazı olumsuz örnekler nedeniyle özürlü olmanın
ve yeti yetersizliklerinin etkileri genellikle abartılmıştır. Bu durum, yeti yetersizliği olan
yaşlıların kapasiteleri hakkında beklentilerin azalmasına neden olabileceği gibi, sosyal
politikalar nedeniyle bu kişiler potansiyellerinin tamamını kullanamazlar. Bütün yaşlılara
destek olacak müdahalelerin ve çevrelerin geliştirilmesi, bağımlı olmadan yaşamanın
sürdürülmesinin ve bireylerin güçlendirilmesinin yanı sıra, yeti yetersizliği olan yaşlıların
toplumun bütün kesimlerinde tam olarak rol alabilmeleri için de gereklidir. Algılama
yetersizliği olan bireylerin yaşlanma süreci, planlama ve karar verme aşamalarında dikkate
alınması gereken bir faktördür.

9.5.2. Yaşam Boyu Fonksiyonel Kapasitenin En Üst Düzeyde
Sürdürülmesi ve Yeti Yetersizliği Olan Yaşlıların Tam Katılımının
Sağlanması
Eylemler
(a) Yeti yetersizliği konusu ile ilgili ulusal politika ve program koordinasyonu
kuruluşlarının gündemlerine yaşlılar ve yeti yetersizliği ile ilgili konuların getirilmesi,
(b) Uygun olan durumlarda, sosyal, çevresel ve sağlıkla ilgili faktörler dikkate alınarak,
yeti yetersizliklerinden korunma ve tedavi yöntemleri içeren, cinsiyet ve yaş konularında
duyarlı ulusal ve yerel politikalar, yasalar, planlar ve programlar geliştirilmesi,
(c) Yeti yetersizliği olan yaşlılar için fiziksel ve ruhsal rehabilitasyon hizmetlerinin
sağlanması, (d) Yeti yetersizliklerinin nedenleri, yaşam boyu korunma, tedavi yöntemleri ve
yeti yetersizlikleri ile yaşama konularında eğitim verilmesi için topluma dayalı bilgilendirme
programlarının geliştirilmesi,
(e) Yeti yetersizliklerinin meydana gelmesini ve kötüleşmesini önleyen yaş dostu
standartlar ve çevreler geliştirilmesi,
(f) Yeti yetersizliği olan yaşlıların engellerini azaltan ve bağımsızlığı teşvik eden
ev ortamları geliştirilmesi ve uygun olan durumlarda, halka açık yerlerden, ulaşım ve diğer
hizmetlerden olduğu kadar ticari kuruluşlardan ve toplum hizmetlerinden de yararlanmalarının
sağlanması,
(g) Hizmet, destek ve topluma tam katılım gereksinimlerinin karşılanması için yeti
yetersizliği olan yaşlılara rehabilitasyon, uygun bakım hizmetleri ve yardımcı teknolojilerin
sağlanması, Uluslararası anlaşmalar doğrultusunda, uygun uluslararası yasalar uyarınca yeti
yetersizliği olan yaşlılar dahil olmak üzere risk altındaki toplumun ilaçlara ve tıbbi teknolojilere
ayrımcılık yapılmadan ulaşılabilirliğinin sağlanması ve bu hizmetlerin ekonomik olarak
karşılanabilir olması,
(h) Yeti yetersizliği olan yaşlılar ve bakım verenlerin,
yardım organizasyonları kurmalarının desteklenmesi ve kolaylaştırılması,

kendi

kendine
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(i) Yeti yetersizliği olan yaşlıların, üretkenliği devam ettiği sürece, gelir getiren veya
gönüllü işlerde çalışmaları açısından işverenlerin desteklenmesi.

9.6. Rehabilitasyon Eğitimi
Bakıcıları eğitmek https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry
Geriatrik rehabilitasyonun diğer birçok alanında olduğu gibi, önemli bir terapi odağı da
bakıcıyı eğitmektir. Bakım verenin, kişinin görevini yapması daha kolay görünse de, aslında
(gerekçeli olarak) görevle mücadele etmesine izin vermenin daha iyi ve gerçekten daha tedavi
edici olduğu söylenmelidir. Bu, hareketsizliğin önlenmesine ve özgüveninin azalmasına
yardımcı olur. Terapistler, hasta ve kendileri için yapmaları gereken işler için bir hiyerarşi
belirlemek için bakıcılar ve hastalar ile birlikte çalışır. Hastalık ilerledikçe, bakıcılar
konumlandırma, taşıma ve idare etme konusunda eğitim gerektirir. Hastane yatağı, vinç ve /
veya tekerlekli sandalye gibi özel ekipmana ihtiyaç duyulabilir. Terapistler, yeteneklere,
ihtiyaçlara ve çevreye terapötik müdahalelerin en iyi şekilde eşleşmesini sağlamak için hastalar
ve bakıcılar ile yakın çalışırlar. (H.Ü.,GEBAM)
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Uygulamalar
Bir rehabilitasyon merkezinde yaşlı sakinlerin sağlıklarının geliştirilmesi ve korunması
için yapılan çalışmaları gözlemleyiniz.
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Uygulama Soruları
1.

Yaşlılık döneminde hastalıkları önlemelek için geliştirilen politikalar nelerdir?

2.

Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesinde hangi değişkenler ele alınmalıdır?

3.

Sağlığın geliştirilmesindeki hedefler nelerdir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Sağlık, fiziksel çevre, yaşanan yerin coğrafyası, eğitim, meslek, gelir, sosyal statü,
sosyal destek, kültür ve toplumsal cinsiyet de dâhil olmak üzere çevresel, ekonomik ve sosyal
birçok belirleyici faktörden etkilenmektedir. Yaşlıların ekonomik ve sosyal durumunda
iyileşmeler sağlık durumlarında da iyileşmelerle sonuçlanacaktır.
Evrensel ve Eşit Olarak Sağlık ve Bakım Hizmetlerine Ulaşımın Sağlanması
Yaşlılık döneminde sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, sağlıklı ve aktif yaşam süresini
uzatır. En önemli hedef, sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunma hizmetlerinin, yeti
yetersizliği olan yaşlılar dahil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin sağlanması, acil tedavi
ve rehabilitasyon, kronik sağlık sorunları için toplumda bakım, ağrılı ya da tedavisi olmayan
hastalık ve sağlık sorunları olan yaşlılar için palyatif tedavi, fiziksel ve ruhsal rehabilitasyona
kadar değişen hizmetler grubunun devamlılığının sağlanmasıdır.
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Bölüm Soruları

1) Yaşlılık döneminde hastalıkları önlemek için geliştirilen politikaları ifade eden
ağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
a) Kazaların nedenlerini anlamaya yönelik çalışmalar yapılması
b) Hastalık ve yeti yetersizliğini önlemek ya da geciktirmek için müdahale yöntemleri
geliştirilmesi
c) Sağlıklı yaşam ve kişisel bakım konularında yaşlanan bireylere danışmanlık ve
rehberlik hizmetleri sunmak
d) Sosyal dışlanma ile mücadele etme ve güçlendirme stratejileri olarak yaşlıların
vatandaşlık ve kültürel katılımının geliştirilmesi
e) Fiziksel hareketleri azaltacak şekilde uygulamalar yapmak

2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde sağlık, bakım ve rehabilitasyon
hizmetlerinin en önemli hedefidir?
a) Bilimsel ve toplum tarafından kabul edilebilir yöntemlere ve teknolojiye dayanan
kalkınmanın sağlanması
b) Hastanelerde ve diğer bakım veren kuruluşlarında, yaşlılara yeterli ve dengeli
beslenme hizmetinin sağlanması
c) Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunma hizmetlerinin, yeti yetersizliği olan
yaşlılar dâhil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin sağlanması
d) Yaşlıların yeterli miktarda su, enerji, protein, vitamin ve mineral alımı gibi yaşlıların
özel beslenme ihtiyaçları
e) Fiziksel aktivite ve spor dâhil olmak üzere aktif ve sağlıklı yaşam tarzının
benimsenmesi ve sürdürülmesi için yaşlıların teşvik edilmesi

3) Yaşlıların gereksinimlerini karşılamak için sağlık ve bakım hizmetlerinde
sürdürebilirliğini sağlayan aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
a) Yaşlılar için uygun sağlık ve bakım hizmetleri ile rehabilitasyon standartlarını
belirlemek amacıyla hizmetlerin uygun düzeylerinde düzenleyici mekanizmalar geliştirilmesi
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b) d) Kırsal alanlar ve ulaşımın güç olduğu bölgelerde yaşayan yaşlıları hizmetlerin daha
iyi verildiği merkezlere naklini sağlamak
c) Temel sağlık hizmetleri, uzun süreli bakım ve sosyal hizmetler ile diğer toplum
hizmetlerinin koordinasyonunun sağlanması ve iyileştirilmesi
d) Yerel sağlık programlarının planlanması, yürütülmesi ve değerlendirilmesi için
durum saptama çalışmaları yapılarak sosyal kalkınma stratejilerinin uygulanması
e) Özel gerontolojik hizmetlerin geliştirilmesi ve aktivitelerinin temel sağlık hizmetleri
ve sosyal hizmetler ile koordinasyonunun sağlanması

4) Yaşam boyu fonksiyonel kapasitenin en üst düzeyde sürdürülmesi ve yeti yetersizliği
olan yaşlıların tam katılımının sağlanması için yapılan çalışmalar vardır. Aşağıdakilerden
hangisi bu çalışmalardan biri değildir?
a) Uygun olan durumlarda, sosyal, çevresel ve sağlıkla ilgili faktörler dikkate alınarak
planlar ve programlar geliştirilmesi
b) Yeti yetersizliği olan yaşlılar için fiziksel ve ruhsal rehabilitasyon hizmetlerinin
sağlanması
c) Yeti yetersizliği olan yaşlıların, üretkenliği devam ettiği sürece, gelir getiren veya
gönüllü işlerde çalışmaları açısından işverenlerin desteklenmesi
d) Yeti yetersizliği olan yaşlıların engellerini azaltan ve bağımsızlığı teşvik eden
ev ortamları geliştirilmesi
e) Ruhsal hastalıklarının belirtileri, tedavisi, sonuçları hakkında halkın bilgilendirilmesi

I. Gelir
II. Kültür
III. Eğitim
IV. Toplumsal cinsiyet
V. Fiziksel çevre
5) Yukarıdakilerden hangileri sağlığın geliştirilmesinde belirleyici faktörlerdendir?
a) I ve V
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b) II, IV
c) II, IV ve V
d) I, II, IV ve V
e) Hepsi

6) Sağlığı geliştirmek için hedeflenen çalışmaların sıralandığı seçeneklerden hangisi
yanlış bilgi içermektedir?
a) Yoksulluğu ortadan kaldırmaya yönelik politikalara öncelik verilmesi
Aşağıdakilerden hangisi
b) Yaşlıların sağlık durumlarının iyileştirilmesi
c) Yaşam boyu çevre kirliliğine maruz kalmayı azaltmak için, yasal ve idari
önlemlerin geliştirilip uygulanması
d) İlaç tedavisini daha etkili ve yaygın kullanımını yaygınlaştırmak
e) Aile ve toplumların güçlendirilmesi amacıyla yaşlanan bireylere bakım ve koruma
sağlanması

7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal desteğin yaşlı bireylerin sağlığı üzerinde bir etki
oluşturduğu düşünülemez?
a) Hastalıklara karşı direnç
b) Hastalıkların iyileşmesi
c) Günlük hayatta etkinlik
d) Bütüncül olarak geçmiş sağlığına kavuşmak
e) Stresli ve acı olaylarla baş edebilme

8) Yaşlılık döneminde sağlık, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin en önemli hedefi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yaşlıların yeterli miktarda su, enerji, protein, vitamin ve mineral alımı gibi
yaşlıların özel beslenme ihtiyaçları
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b) Hastanelerde ve diğer bakım veren kuruluşlarında, yaşlılara yeterli ve dengeli
beslenme hizmetinin sağlanması
c) Bilimsel ve toplum tarafından kabul edilebilir yöntemlere ve teknolojiye dayanan
kalkınmanın sağlanması
d) Sağlığın geliştirilmesi ve hastalıklardan korunma hizmetlerinin, yeti yetersizliği
olan yaşlılar dâhil olmak üzere temel sağlık hizmetlerinin sağlanması
e) Fiziksel aktivite ve spor dâhil olmak üzere aktif ve sağlıklı yaşam tarzının
benimsenmesi ve sürdürülmesi için yaşlıların teşvik edilmesi

9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık dönemini iyi geçirme amacına yönelik
geliştirilmesi gereken alanlardan biri değildir?
a) Fiziksel ortam
b) Sosyal alan
c) Ekonomik alan
d) Mesleki beceri edinme
e) Coğrafi koşullar

10) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların sağlık ve bakım hizmetlerinin evrensel ve eşit
olarak ulaştırılmasını kapsayan çalışmalar arasında yer almaz?
a) Yoksul olan yaşlıların hizmet kaynaklarından daha fazla yararlanmasının sağlanması
b) Yoksul olan yaşlılara ekonomik olarak karşılanabilir ilaç ve diğer tedavi
yöntemlerine ulaşılabilirliğin sağlanması
c) Bakım hizmetlerinde çalışanların eğitimi için müfredat programında yaşlıların
beklentilerine öncelik verme
d) Yaşlıların yaş grubuna bakılmaksızın temel sağlık hizmetlerine ulaşmasının
sağlanması
e) Kırsal alanlarda, sağlık hizmetlerine ulaşımın coğrafi ve lojistik nedenlerle sınırlı olan
bölgelerde, ulaşılabilirliğin artırılması
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9. Bölüm Cevap Anahtarı
1. e
2. c
3. b
4. e
5. e
6. d
7. d
8. e
9. d
10. c
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10. KRİZE MÜDAHALE VE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM

244

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde krize müdahale, psikososyal yaklaşım, krizin riskleri ve problem çözme
hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Bir krizin kronik olduğu nasıl anlaşılır, kronik kriz nedir?
2. Krize müdahalenin hedefleri nelerdir?
3. Psikososyal acil müdahale nedir, nasıl uygulanır?
4. Psikososyal rehabilitasyon sürecinde iyileştirme ve geliştirme nasıl sağlanır?
5. Problem çözme ve karar vermeyi kolaylaştırmak için yapılması gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kronik Krizler

Psikososyal
Müdahale

Kronik
sebepleri
ve
hedefleri
olacaktır.

Acil

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

krizlerin
Kronik krizler ile
müdahale ilgili kaynak taraması ve bu
öğrenilmiş kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Temel prensipler ve
Psikososyal
acil
psikososyal
müdahale müdahale ile ilgili kaynak
araçları dikkate alınarak taraması yapılacaktır.
psikososyal
destek
hizmetlerinin kimlere, nasıl
ve nerede sunulacağı ile ilgili
bilgi öğrenilmiş olacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Kronik krizler

•

Krize müdahale

•

Psikososyal acil müdahale

•

Zarar azaltma
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Giriş
Yaşlılarda oluşan zihinsel değişikliklerle birlikte ruhsal değişikliklerde meydana gelir.
Yaşlı bireyin ruhsal açıdan dikkatli bir şekilde ele alınması kişinin göstereceği bilişsel,
davranışsal ve ruhsal değişikliklerin neler olduğunun ortaya konması gerekmektedir. Acil
ruhsal sorunlar ile başvuran yaşlı bir kişi için öncelikle sorunun ne olduğu açık bir şekilde
ortaya konmalıdır. Psikiyatrik muayenede doktorların öncelikle ele aldıkları belirtiler belirgin
neşesizlik, intihar düşünceleri, uyuşukluk ve dalgınlık hali, saldırganlık, bellek sorunları ve
kuşkuculuktur. Bu bağlamda acil bir durumun var olup olmadığı öncelikle bu belirtilerin varlığı
ile ortaya konabilir.
Yaşlı bakım elemanının bu bağlamda bu belirtilere dikkat etmesi gerektiği söylenebilir.
Sorun tanımlanırken bu sorunun nasıl ortaya çıktığı, daha önceden var olup olmadığı, nasıl bir
seyir izlediği, daha önce bir ruhsal yardım arayışının olup olmadığı, herhangi bir ilaç kullanılıp
kullanılmadığını öğrenmek gerekir. Aşağıda öncelikle yaşlılık döneminde müdahale gerektiren
kriz durumları tanıtılmaktadır.
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10. KRİZE MÜDAHALE VE PSİKOSOSYAL YAKLAŞIM
10.1. Krizin Riskleri
•
Krizde affektif yüklenme çok fazla olduğundan acilen hastanın yükünün
hafifletilmesi gerekir.
•

Cinayet ve intihar gibi geri dönüşsüz durumlar

•

Ruhsal hastalıklar

•

somatizasyon

•

Kronikleşebilir

•

Sosyal kazanç sağladığı için bu statüyü koruma isteği

•

Ruhsal kazanç (hastalık kişiyi çeşitli sorumluluklardan kurtarır)

10.1.1. Kronik Krizler
Alkol ve ilaç kötüye kullanımı, sosyal ilişkilerden uzaklaşma ve buna bağlı izolasyon
gibi zararlı, yıkıcı stratejiler kronikleşme riskini arttırır.
Çevrenin tutumu bazı zararlı davranışların gelişimini destekleyebilir. Kişiye hastalık
tanısının konması, gereksiz yere hastaneye yatırma, kişiyi duygularını ifade etme yönünde
desteklememe,...
Kronik krizdeki hastalar sıklıkla kaçınma davranışı gösterirler.
Akut krizlerde krize müdahale uygulanır.
Kronik krizlerde ise müdahalenin şeklini ancak psikoterapi ile mümkün olan yaşamda
değişiklik talebinin var olup olmaması belirler.

10.1.2. Krize Müdahalenin Hedefleri
Yaşam biçimini yeniden oluşturmak
Hastalıkları, krizlerin kronikleşmesini, sağlığa zararlı çözümleri engellemek
Sosyal çöküntülerden, psişik dengenin korunmasını sağlamak
Hastaneye yatışları azaltmak
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10.1.3. Krize Müdahale
•
Krize bağlı ortaya çıkan rahatsızlığı azaltmak, sosyal, psikolojik, medikal
komplikasyonları önlemek ve ruhsal hastalık riskini azaltmak üzere uygulanan tedavidir.
•

Krize müdahalede aşağıdakiler bilinmeli:

•

Krize yol açan olay (yaşam değişim krizi veya travmatik kriz)

•

Bu olayın kişi için subjektif anlamı

•

Krizin seyri

•

Sosyal koşullar

•

Kişinin krize yatkınlığı, mücadele becerisi, sosyal entegrasyonunun derecesi

•
Krize müdahalenin hedefi kendi kendine yardım edebilecek yönde kişiyi ve
çevresini desteklemektir.
•
Yardım eden kişinin görevi, katbedilenin yerini doldurmak veya acı veren
gerçeği inkar etmek değil, üzüntü, acı, öfke gibi duyguları ifade etmesi yönünde hastayı
cesaretlendirmek, desteklemek, duygularını paylaşmak şeklinde olmalıdır.

10.1.4. Krize Müdahalenin Temel İlkeleri
En önemli ilke acil müdahale
Terapist aktif olmalı, hastayı krizin sebepleri ve olası sonuçları ile yüzleştirmelidir.
Hastanın aynı zamanda bu yüzleşmeye dayanabilmesi için desteklenmesi gerekir. Bunu,
hasta ile terapist arasında kurulan olumlu bir ilişki sağlar.
Tedavinin odak noktası güncel sorunlardır.
Tedavi planı varolan soruna ve hastaya göre düzenlenmeli ve acil yardım sağlanmalıdır.
Bazen tedaviye ilaç eklenebilir
Çevre tedavi planı için dâhil edilmelidir.
Krize Müdahale Yaklaşımı
Krize müdahale yaklaşımı her geçen gün birçok teorik yaklaşımdan yararlanarak farklı
müracaatçı gruplarına uygun farklı kriz durumlarına müdahaleye yönelik yeni teknik ve
beceriler geliştirmektedir.
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Yaşanan bir sorunun kriz durumu olduğunu gösteren 4 temel faktör vardır (Wright,
2003):
1. Olağan dışı bir olay: Aniden oluşan ve krizle sonuçlanan yıkıcı olay vardır. Ancak,
bu tehlike her zaman kişiye fiziksel zarar veren bir durum değildir. Kişinin ruhsal
bütünlüğünü bozan ve savunmasız kalmasına neden olan olaylarda olağan dışı olaylar olarak
değerlendirilebilir.
2. Savunmasız durum: Kişi ortaya çıkan kriz durumuna hazırlıksızdır. Hasta ya da
depresif olmak gibi savunma mekanizmalarının çalışmasını engelleyen durumlarda kişi
olaylara karşı savunmasız kalır ve baş etme mekanizmalarının etkisi azalabilir. Örneğin;
çocukluk çağında ailesi tarafından istismara uğramış bir kişi, evlendiğinde eşinden şiddet
gördüğünde bu olayla baş etmekte ciddi sıkıntı yaşayabilir. Eşinin şiddeti karşısında
savunmasız duruma düşmüştür. 3. Hızlandırıcı faktörler: Normalde tek başına krize neden
olmayan, ancak tehlikeli bir olayla birlikte görüldüğünde kriz durumunu olumsuz etkileyecek
yaşantılardır. Örneğin; eşini trafik kazasında kaybeden bir kadının hamile olması yaşadığı
krizin şiddetini arttırabilir.
4. Aktif krizin ortaya çıkması: Kişi artık içinde bulunduğu durumu kaldıramıyorsa kriz
gelişir. Bu durumu dört belirti takip eder.
a) Stres semptomları ve psikolojik semptomlar: Bunlar depresyon, baş ağrısı,
anksiyete, kanamalı ülser gibi durumlardır.
b) Panik ya da yenilgi duygusu: Kişi denediği hiçbir şeyin işe yaramadığını
düşünebilir. Bundan dolayı başarısız ve yenilmiş hisseder. Umudu kalmamıştır. Bu durumda
iki belirti ortaya çıkabilir.
1) Ajite olmak: Alkol ve uyuşturucu kullanımı, hızlı araba sürmek, kavgaya karışmak
gibi kendine ve çevresine zarar veren davranışlar göstermek.
2) Duruma kayıtsız kalmak: Aşırı uyku gibi.
c) Desteğe odaklanma: Bulunduğu durumdan kurtulmak için etrafta destek olarak
düşündüğü kişilerden ve kurumlardan yardım talebinde bulunma durumudur. Problemlerinin
çözümü için uygun akılcı yolu bulamadıklarından çevreden destek almak için yoğun bir çaba
içine girerler. Yardım için başkalarına bağımlı hale gelebilirler.
d) Verimin düşmesi: Aktif krizdeki insanlar çoğunlukla baş etme mekanizmalarının işe
yaramaması ve kriz sonrası oluşan belirtiler nedeniyle fonksiyonlarını yeterince yerine
getiremeyebilirler. Örneğin; yas sonrası işe devam edememe gibi. Burada kişinin inançları,
idealleri, beklentileri, algısı şu anda yaşadığı durumu kriz olarak değerlendirip
değerlendirmeyeceğini etkiler.
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10.1.5. Psikososyal Acil Müdahale
•Temel
prensipler
ve
psikososyal müdahale araçları dikkate
alınarak
psikososyal
destek
hizmetlerinin kimlere, nasıl ve nerede
sunulacağını belirleyici çalışmalar bu
dönemde yapılır. Bu çalışmalar afet
müdahale
hizmetlerinin
koordine
edildiği merkezde ve afetin meydana
geldiği
bölgede/alanda
yapılacak
çalışmalar olarak sınıflandırılalabilir.
•Psikososyal alanda eşgüdümlü
çalışılan Psikososyak Destek Hizmet
Grubu Destek Çözüm Ortakları ( diğer
paydaşların (üniversiteler, sivil toplum
örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları
gibi) haberdar edilmesi ve harekete geçirilerek ekiplerin birlikte oluşturulması
•Psikososyal belgelerin (form, broşür, sunum, rehber materyaller vb.) ekibe/alana
gönderilmesi, ihtiyaç halinde yeni belgelerin hazırlanması
•Afet bölgesinde yardım etmek üzere görevli müdahale ekiplerine psikolojik ilk yardım,
stresle başa çıkma, gidilecek bölgenin sosyo-ekonomik yapısı gibi konular ile ilgili
bilgilendirme (uyum eğitimi) yapılması
•Gerektiğinde görevli olarak afet bölgesine giden çalışanların ailelerine psikososyal
destek verilmesi
•Afet ve acil durum bölgesine yönelik ihtiyaç ve durum değerlendirmesi yapılarak
raporlanması,
•Bilgi merkezinin kurulması; afetin ilk etkilerine ait bilgilerin yayılması, duyuru ve ilan
panolarının oluşturulması, hizmet sunulan kişilere ait bilgilerin kaydedilmesi, kayıp aile
yakınları için bilgi formları ve ilanlarının hazırlanması ihtiyaç ve kaynak değerlendirmesi
sürecinin başlatılması,
•Zarar görebilir/incinebilir grupların belirlenmesi,
•Psikososyal destek hizmetleri kampta/çadır kentte Psikososyal destek bürosu etkinlik
çadırı vb kurulması için girişimde bulunulması,
•Psikolojik ilk yardım çalışmaları için müdahale planı çıkarılması ve planın
uygulanması,
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•Var olan ruh sağlığı merkezleri (psikiyatri klinikleri, hastaneler gibi) ve toplum
merkezleri gibi kaynaklarının belirlenmesi,
•Toplum liderlerinin belirlenmesi,
•Kaynakların (kamu kurum/kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve diğer kişi ve kurumlar
gibi) belirlenmesi, hizmet sunma koşullarının öğrenilmesi,
•Psikososyal uygulamalarda görev alacak gönüllülerin koordine edilmesi
•Yerel, kültürel, dini ve manevi destek sistemleri ve geleneklerin öğrenilmesi ve bu
bilginin diğer yardım çalışanlarıyla paylaşılması,
•Psikolojik ilk yardım müdahalesi kapsamında; bireysel görüşmelerin yapılması, sevk
etme ve yönlendirme sisteminin alt yapısının oluşturulması, paylaşım grupları ve çadır/ev
ziyaretleri düzenlenmesi
•Kültürel başa çıkma mekanizmalarının desteklenmesi (cenaze törenleri, dini ve kültürel
adetler, yas dönemine ait gelenekler gibi)
•Hedef kitlelere yönelik etkinlikler düzenlenmesi (çocuklarla oyun etkinlikleri,
kadınlarla toplantılar, yaşlılarla bilgilendirme amaçlı görüşmeler gibi)
•İzleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinin takip edilmesi 1 Hafta – 3 Ay Amaç
Bu dönemde psikososyal müdahale araçları ve temel prensipler doğrultusunda bir önceki
dönem başlatılmış olan çalışmalar sürdürülür. Etkilenenlerin normal yaşamlarına dönmelerini
kolaylaştırıcı etkinlikler ve psikososyal eğitimler özellikle bu dönemde önem kazanır. Daha
sonraki dönemlerde yürütülecek psikososyal çalışmaların planlanması ve alt yapısının
hazırlanması da bu dönemde yapılır. Bu planlama ve hazırlık çalışmaları için uygun görülen
yerlerde psikososyal destek ofisleri kurulabilir. İhtiyaç ve Kaynak Değerlendirme (İlk
dönemden devam)
•Afetin etki alanındaki idari birimler (il, ilce gibi) hakkında bilgi toplanması (yerel halk
ve toplum liderleri ile görüşmeler, ihtiyaç ve değerlendirme formları, bölgenin özellikleriyle
ilgili resmi kayıtlar, yerel yöneticilerle ve diğer ilgili kişi ve kurumlarla görüşmeler gibi)
bilgilerin sürekli güncellenmesi ve raporlanması,
•Bölgede bulunan diğer kaynak kişi ve kurumlarla düzenli iletişim sisteminin kurulması,
toplantılar düzenlenmesi,
•Var olan ruh sağlığı merkezleri (psikiyatri klinikleri, devlet hastaneleri) ve ilgili
kurumlara sevk etme ve yönlendirme sisteminin kurulması,
•Yardım hizmetleri kampta/çadır kentte sunuluyor ise; hizmet verilen kitleye ait
bilgilerin (nüfus, yaş, cinsiyet, ihtiyaçlar, kaynaklar gibi) güncellenmesi, kamp/çadır kent
yönetimine etkilenen kişilerin katılımının sağlanması Genel Psikososyal Uygulamalar
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•Gönüllüler ve toplum liderlerine yönelik psikososyal eğitimlerin verilmesi,
•Zarar görebilir/incinebilir grupların ihtiyaçlarına yönelik kaynak bulma çalışmaları ve
hizmet programları yürütülmesi,
•Psikososyal broşürlerin gerekiyorsa güncellenmesi, günlük kullanım diline çevrilmesi,
kültürel adaptasyonunun yapılması ve ihtiyaç duyulması halinde yeni broşürler oluşturulması
ve basımı ve dağıtımı
•Medya araçları, toplantılar, afiş ve posterler, toplantılar aracılığı ile; afetlerin
psikososyal etkileri ya da ihtiyaç duyulan diğer konularda bilgilendirme çalışmaları yapılması,
•Bilgi merkezi ve uzun dönem psikososyal çalışmalarının hazırlıkları için psikososyal
bürosu/iletişim noktaların oluşturulması
•Psikiyatrik müdahale ya da uzun süreli psikolojik danışmanlık ihtiyacında olan kişilerin
sevk edilmesi/yönlendirilmesi gerçekeştirilir. Toplumu Harekete Geçirme Uygulamaları
•Toplumda ortak sorun/ihtiyaçlar ve bunlara yönelik kaynaklar değerlendirilerek,
bireylerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak ya da sorunlarını çözmek için harekete geçmelerine
olanak veren kısa süreli sosyal projeler uygulanması
•Etkilenen bireylerin yardım faaliyetlerine katılımlarını teşvik edecek ve kolaylaştıracak
düzenlemeler yapılması Çalışana Destek Uygulamaları
•Yardım çalışanlarına yönelik; paylaşım toplantıları, bireysel ve grup görüşmeleri,
broşür dağıtımı ile bilgilendirme yapılması,
•Çalışanların ihtiyacına yönelik stresle başa çıkma, iletişim ve benzeri konularda
eğitimler düzenlenmesi,
•Çalışanların ihtiyaçlarının, sorunlarının ve stres kaynaklarının belirlenmesi, bu ihtiyaç,
sorun ve stres kaynaklarının ortadan kaldırılması yönünde girişimlerde bulunulması,

10.1.6. Psikososyal Rehabilitasyon Sürecinde İyileştirme – Geliştirme
İyileştirme dönemi psikososyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gereken etkinlikleri
içerir. Durumlardan etkilenen tüm insan aktivitelerinin olaydan önceki düzeyden daha ileri bir
düzeyde karşılanabilmesi hedefiyle, bozulmuş olan ekonomik, sosyal ve psikolojik
bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik etkinlikleri içerir. Amaç iyileştirme dönemi, krizin
ardından başlayan, acil yardım dönemini takip eden, insanların normal yaşantılarına geçiş
dönemini kapsayan dönemdir. Bu dönem uzun vadeli projelere geçilen, toplumu harekete
geçirme ve kendi kendine yardım becerilerinin geliştirilmesi amaçlı etkinliklerin yürütüldüğü
bir dönemdir. Yerelde ortak çalışılan organizasyon ya da birimin psikososyal müdahale
kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarına da bu dönemde başlanır.
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Geliştirme döneminde ise yerel, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve sivil toplum
örgütleriyle bağlantıların geliştirilmesine yönelik etkinlikler önem kazanır. Geliştirme
döneminde temel amaç yerel psikososyal kapasitenin arttırılmasıdır.

10.1.7. Zarar Azaltma Ve Hazırlık Dönemi
Krizlere yönelik müdahale
stratejilerinin belirlenmesi, yapılacak
hizmetlerin planlanması, bireylerin
rehabilitasyonun
tanımlanması,
toplumun bilinçlendirilmesi ve bunlara
ilişkin
çalışmaların
yapılması
etkinliklerini içerir. Amaç bu dönemde
krizlere karşı bireyleri güçlü hale
getirmek,
tehlike
ve
riskleri
değerlendirerek
kapasite
artırımı
yoluyla zarar görebilirliği azaltmaktır.
Bu amaçla yapılan çalışmalarda
bireylerin
sosyal
işlevselliklerini
yeniden kazanmaları, normal yaşantıya hızla dönülmesi, toplumun kendi kendine yardım ve
problem çözme süreçlerinin kolaylaştırılması temel alınmaktadır. Bölgesel ve yerel birimleri
desteklemek ve güçlendirmek yoluyla psikososyal müdahalenin de etkin ve verimli yürütülmesi
sağlanır.

10.2. Psikososyal Yaklaşım Ve Müdahale
Kronik hastalıklara uyum sürecindeki birisine psikosyal yaklaşım, aşağıdaki
aşamalardan oluşmaktadır: (cdn2.beun.edu.tr › sbf › 2017/02/17 › ftr131--psk-rehb. d.n.)

10.2.1. İlgi İle Dinlemek
İlgi ile dinlemek, kişide önem verildiği duygusu yaratır. Kişi kendisini anlaşılmış
hisseder. Bu süreç, kişinin düşüncelerini toparlayabilmesi, duygularını kelimelere dökebilmesi,
böylece tam olarak ne hissettiğini fark edebilmesi için özellikle önemlidir. Bu durum, etkili baş
etmeyi kolaylaştırır.

10.2.2. Duyguların Açıkça İfade Edilmesi İçin Cesaretlendirmek
Kişi, öfke, engellenme, umutsuzluk, çaresizlik gibi duygularının ifade edilmesi için
cesaretlendirilmelidir. Bu duyguların uzman tarafından “kabul edilmesi”, yani eleştirilmemesi
ve yok sayılmaması gerekir.
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10.2.3. Zorlayıcı Yaşam Olayının (Hastalığın) Ve Yarattıklarının
Anlaşılmasına Yardımcı Olmak
Kişinin “bu hastalık neden başıma geldi?” “şimdi ne olacak” gibi soruları sesli bir
biçimde sorması için cesaretlendirme, duygularını ifade etmesini sağlama, kişinin bu olaya nasıl
bir anlam yüklediğini araştırma ve kişinin kendisini / başkalarını suçlamasını azaltmada
yardımcı olma

10.2.4. Gerçeğin Kabullenilmesi İçin Bireye Yardım Etmek
Gerçeği kabullenmek, hastalığa ya da stres yaratan duruma uyum sağlama (bu durumun
etkileriyle başa çıkmaya başlama) anlamına gelir. Hastalık ve tedavi süreci ile ilgili bilgi
alınmasının sağlanması, kişinin hastalık üzerindeki kontrol duygusunu artıracak ve tedavi
işbirliğini sağlayacaktır.

10.2.5. Sorunla Baş Etmede Yeni Yolların Bulunması İçin Yardım
Kişinin sergilediği, çaresizlik, “elden bir şey gelmez” duygusu, intihar, saldırganlık gibi
tepkilerin yerine kişiyi adım adım “problem çözmeye” yöneltmek ve kişiyi yeni yollar denemesi
için yüreklendirmek gerekir.

10.2.6. Bireyin Sosyal İlişkilerini Artırmak Ve Yakın Çevrenin
Desteğini Sağlamak
Kişinin, güvendiği, yakın ilişkilerine tutunması, sosyal bağlarını güçlendirmesi ve
artırması son derece önemlidir. Bu nedenle, hasta yakınlarıyla iş birliği yapılması, aile
bireylerinin bilgilendirilmesi ve destek görüşmelerinin yapılması gerekir.

10.2.7. Problem Çözme Ve Karar Vermeyi Kolaylaştırmak İçin
Danışmanlık Yapılması
Hastalıkla yaşamı alt üst olmuş kişiye düşüncelerinin, karmaşık duygularının ve
davranışlarının bir düzene sokulması için yardımcı olunur. Hastalık ne zaman, hangi koşullarda
ortaya çıktı? Ne tür gerginliklere yol açtı? Hastalık ve sonuçları kişi için ve yakın çevresi için
ne anlama geliyor? Şu ana kadar hastalığın yarattığı sorunlar neler? Başa çıkmak için neler
yapıldı, vs. gibi soruların sorulması, kişinin hastalıkla ilgili düşüncelerini organize etmesine,
böylelikle problem çözmeye yönelik stratejiler geliştirmesine ve kararlar almasına yardımcı
olur. (cdn2.beun.edu.tr › sbf › 2017/02/17 › ftr131--psk-rehb. d.n.)
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Uygulamalar
Yaşlılarda psikososyal acil müdahale uygulayan bir uzman ile görüşüp kriz anında neler
yapıldığını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Bir krizin kronik olduğu nasıl anlaşılır, kronik kriz nedir?

2.
Zorlayıcı yaşam olaylarının ve yarattıklarının anlaşılması için neler
yapılmalıdır?
3.

Psikososyal acil müdahale nedir, nasıl uygulanır?

4.

Psikososyal rehabilitasyon sürecinde iyileştirme ve geliştirme nasıl sağlanır?

5.
nelerdir?

Problem çözme ve karar vermeyi kolaylaştırmak için yapılması gerekenler

259

Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti?
Krizde affektif yüklenme çok fazla olduğundan acilen hastanın yükünün hafifletilmesi
gerekir.
Alkol ve ilaç kötüye kullanımı, sosyal ilişkilerden uzaklaşma ve buna bağlı izolasyon
gibi zararlı, yıkıcı stratejiler kronikleşme riskini arttırır.
Çevrenin tutumu bazı zararlı davranışların gelişimini destekleyebilir. Kişiye hastalık
tanısının konması, gereksiz yere hastaneye yatırma, kişiyi duygularını ifade etme yönünde
desteklememe,
Kronik krizdeki hastalar sıklıkla kaçınma davranışı gösterirler.
Temel prensipler ve psikososyal müdahale araçları dikkate alınarak psikososyal destek
hizmetlerinin kimlere, nasıl ve nerede sunulacağını belirleyici çalışmalar bu dönemde yapılır.
Bu çalışmalar afet müdahale hizmetlerinin koordine edildiği merkezde ve afetin meydana
geldiği bölgede/alanda yapılacak çalışmalar olarak sınıflandırılalabilir.
İyileştirme dönemi psikososyal ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gereken etkinlikleri
içerir. Durumlardan etkilenen tüm insan aktivitelerinin olaydan önceki düzeyden daha ileri bir
düzeyde karşılanabilmesi hedefiyle, bozulmuş olan ekonomik, sosyal ve psikolojik
bütünlüğünün yeniden sağlanmasına yönelik etkinlikleri içerir. Amaç iyileştirme dönemi, krizin
ardından başlayan, acil yardım dönemini takip eden, insanların normal yaşantılarına geçiş
dönemini kapsayan dönemdir
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Bölüm Soruları

1) Seçeneklerden hangisi krize müdahalenin hedefleri arasında yer almaz?
a) Psişik dengenin korunmasını sağlamak
b) Hastane tedavisi öncelik vermek
c) Sosyal çöküntülerden korunmak
d) Yaşam biçimini yeniden oluşturmak
e) Sağlığa zararlı çözümleri engellemek

2) Kişinin, öfke, engellenme, umutsuzluk, çaresizlik gibi duygularının ifade edilmesi
için cesaretlendirilmesi. Bu duyguların uzman tarafından “kabul edilmesi”, yani
eleştirilmemesi ve yok sayılmaması hangi yaklaşım ve müdahale şeklinin içinde yer alır?
a) İlgi ile dinlemek
b) Sorunla baş etmede yeni yolların bulunması için yardım
c) Duyguların açıkça ifade edilmesi için cesaretlendirmek
d) Gerçeğin kabullenilmesi için bireye yardım etmek
e) Bireyin sosyal ilişkilerini artırmak ve yakın çevrenin desteğini sağlamak

3) Aşağıdakilerden hangisi krize müdahalenin temel ilkelerindendir?
a) Tedavinin odak noktasını geçmiş sorunlara çekme
b) Hastayı krizin sebepleriyle yüzleştirmekten kaçınma
c) Terapistin aktif olması
d) İlacı tedavi dışında tutmak
e) Hastanın çevresini duruma dâhil etmeme

4) Krizin kronikleşmesini arttıran faktör aşağıdakilerden hangisi olamaz?
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a) Kaçınma davranışları
b) İlaç kötüye kullanımı
c) Sosyal izolasyon
d) Sosyal destek
e) Yıkıcı stratejiler
5) Aşağıdakilerden hangisi afet durumunda psikososyal acil müdahale çalışmaları
arasında yer almaz?
a) Dini ve manevi destek birimlerinin uzak tutulması
b) Afetin ilk etkilerine ait bilgilerin yayılması, duyuru ve ilan panolarının oluşturulması
c) Afet ve acil durum bölgesine yönelik ihtiyaç ve durum değerlendirmesi yapılarak
raporlanması
d) Psikososyal uygulamalarda görev alacak gönüllülerin koordine edilmesi
e) Psikolojik ilk yardım çalışmaları için müdahale planı çıkarılması ve planın
uygulanması

6) Hasta yakınlarıyla iş birliği yapılması ve destek görüşmelerinin yapılması hangi
yaklaşım ve müdahale şeklinin içinde yer alır?
a) Sorunla baş etmede yeni yolların bulunması için yardım
b) İlgi ile dinlemek
c) Gerçeğin kabullenilmesi için bireye yardım etmek
d) Bireyin sosyal ilişkilerini artırmak ve yakın çevrenin desteğini sağlamak
e) Duyguların açıkça ifade edilmesi için cesaretlendirmek

7) Seçeneklerden hangisi kriz oluşumunu etkileyen risk faktörlerinden değildir?
a) Affektif yoğunluğun az olması
b) Somatizasyon
c) Ruhsal hastalıklar
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d) Sosyal kazanç
e) Ruhsal kazanç

8) Aşağıdakilerden hangisi Psikososyal Rehabilitasyonun geliştirme dönemindeki temel
amaçtır?
a) Mesleki kapasiteyi arttırma
b) Ekonomi düzeyini arttırma
c) Aile içi çatışma önleme
d) Yerel psikososyal kapasitenin arttırılmasıdır
e) Fiziksel kapasiteyi arttırma

9) Kronik hastalıklara uyum sürecinde psikolojik yaklaşım aşamaları aşağıdakilerden
hangisi biri değildir?
a) İlgi ile dinlemek
b) Duygularını ifade etmesi için cesaretlendirmek
c) Danışmanlık yapılması
d) Sosyal İlişkilerini Artırmak
e) Sosyal İzolasyonu sağlamak

10) Öfke, engellenme, umutsuzluk, çaresizlik gibi duygularının ifade edilmesi için
cesaretlendirilmesi. Bu duyguların uzman tarafından “kabul edilmesi”, yani eleştirilmemesi ve
yok sayılmaması hangi yaklaşım ve müdahale şeklinin içinde yer alır?
a) Duyguların açıkça ifade edilmesi için cesaretlendirmek
b) Sorunla baş etmede yeni yolların bulunması için yardım
c) Gerçeğin kabullenilmesi için bireye yardım etmek
d) İlgi ile dinlemek
e) Bireyin sosyal ilişkilerini artırmak ve yakın çevrenin desteğini sağlamak
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10. Bölüm Cevap Anahtarı
1. b
2. c
3. c
4. d
5. a
6. d
7. a
8. d
9. e
10. a
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde geriatrik sorunlar ve önlemler, geriatrik ekip çalışması yaşlılıkta acil
müdahale gerektiren hastalıklar ve uygun yaklaşım hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Geriatrik psikiyatri programı içerisinde yer alan bakım elemanlarının rol ve
sorumlulukları nelerdir?
2. Geriatrik hizmet mobilizasyonu nedir?
3. Geriatrik ekip çalışmasında yetkinlik alanları nasıldır?
4. Yaşlılıkta acil müdahale gerektiren hastalıklara uygun yaklaşım nasıldır?
5. Yaşlılıkta acil müdahale gerektiren hastalıklar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Geriatrik
Mobilizasyonu

Kazanım

Hizmet

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Geriatrik
hizmet
mobilizasyonu,
yaşlının
yaşam kalitesini arttırmak ve
disiplinlerarası
ekip
çalışması
öğrenilmiş
olacaktır.

Geriatrik
hizmet
mobilizasyonu,
yaşlının
yaşam kalitesini arttırmak ve
disiplinlerarası
ekip
çalışması ile ilgili kaynak
taraması ve bu kaynaklarda
konu ile ilgili yapılacak
okumalar
kazanımları
artıracaktır.

Yaşlılıkta
Acil
Yaşlılıkta
acil
Müdahale
Gerektiren müdahale
gerektiren
Hastalıklar
ve
Uygun hastalıklar
ve
uygun
Yaklaşım
yaklaşım hakkında bilgi
öğrenilmiş olacaktır.

Yaşlılıkta
acil
müdahale
gerektiren
hastalıklar
ve
uygun
yaklaşım ile ilgili literatür
okumaları ve ilgili olgu
örneklerinin
incelenmesi
kazanımların
artmasını
sağlayacaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Geriatrik Psikiyatri Programı

•

Geriatrik Hizmet Mobilizasyonu

•

Deliryum

•

Demans

•

İki Uçlu Duygudurum Bozuklukları

•

Anksiyete Bozuklukları
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Giriş
Yaşlıların rehabilitasyonunda amaç; fonksiyonel kapasiteyi arttırmak ve korumak,
özürlülüğü önlemek ve iyileştirmek, yaşlının günlük yaşamda bağımsız duruma gelmesini
sağlamak ve yaşam kalitesini arttırmaktır. Yaşlı kişilerde rehabilitasyonun amacına
ulaşabilmesi için fiziksel, zihinsel ve sosyal problemlerin ayrıntılı olarak incelenmesi gerekir.
Zihinsel sağlık, fiziksel sağlık, fonksiyonel kapasite ve toplumsal katılımın çok yönlü
değerlendirilmesi; uygun bakım ve rehabilitasyon programlarının planlanması açısından önem
taşır. Rehabilitasyon programlarında standart bir uygulama yoktur. Nöromüsküler hastalıklar,
kuvvet azlığı ile seyreder ve eklem hareketlerinde kısıtlama, ekstremitelerde şekil
bozukluklarına yol açabilir. Hastalığın şiddeti ve etkilediği alanlara göre değişik tiplerde
fonksiyonel yetersizlikler ortaya çıkar ve hastanın normal bir yaşam sürmesini engeller.
Hastalığın seyrine göre kas gücünde azalmaya bağlı olarak fiziksel aktivitede azalma meydana
gelmektedir (MEB, 2016).
Yaşlının yaşam kalitesini arttırmak için öncelikle sağlık ve bakım elemanlarının birbirleriyle, yaşlıyla ve ailesiyle arasındaki iletişim kalıpları ele alınmalıdır. Profesyonel sağlık
elemanları ve bakım verenler “eksiklik modelinin” ya da “amaca yönelik tıbbi uygulama
perspektifinin” bakış açısını kabul edebilirler. Profesyonel sağlık elemanlarının ve bakım
verenlerin yaşlı bireyi negatif ve pozitif kalıplara ayırması (sağlıklı-engelli); kırılgan olarak
görmesi “eksiklik modeline” dayalı olarak hizmet geliştirmesine neden olabilmektedir.
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Yaşlılığın başlama yaşı genel olarak 65 olarak kabul edilmektedir. Ekonomi, sağlık ve
toplum hizmetlerindeki değişimler, sağlık alanındaki gelişmeler, yaş dönemine ilişkin algılar
ve aile yapısının farklılaşması ile birlikte yaşlılığa ilişkin tanımlar değişmekte ve yaşlılık farklı
kategorilerde ele alınmaktadır (Onur, 2008).
Bireyin işten ayrılarak emeklilik sürecine girmesi, bazı sağlık ve toplum hizmetlerinden
faydalanmaya başlaması; biyolojik, zihinsel ve davranışsal işlevler bakımından değişimlerin
olması yaşlılık döneminin ayırt edici özellikleri olarak değerlendirilebilir. Yaşam beklentisinin
artışı, teknolojik gelişme-ler, aile yapısının farklılaşması, sağlık ve toplum hizmetlerindeki
değişimler yaşlanma kavramına ilişkin değişimlere yol açmıştır. Eğitim, aile, iş gibi farklı
yaşam alanlarında değişik yaş ayrımları ortaya çıkabilmektedir. Yaş dönemlerine ilişkin algılar,
rol geçişleri, toplumsal yeterlikler ve buna bağlı olarak yaş sınırları değişmektedir.
Yaşlanmanın tanımına ilişkin bu süreçte tek bir imgenin olmadığı söylenebilir. İnsanlar farklı
biçimlerde yaşlanmaktadır. Bu nedenle yaşlanmaya ilişkin kavramlar farklılaşmaktadır.
Yaşlılık, doğ-ru yaşlanma, olumlu yaşlanma, başarılı yaşlanma, verimli yaşlanma, sağlıklı
yaşlanma ve yaratıcı yaşlanma gibi farklı boyutlarda ele alınabilmektedir (Onur, 2008).

Yaşlı nüfus son beş yılda %16 arttı
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon
192 bin 962 kişi iken son beş yılda %16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında %8 iken, 2018 yılında %8,8'e
yükseldi. Yaşlı nüfusun 2018 yılında %44,1'ini erkek nüfus, %55,9'unu kadın nüfus oluşturdu.
Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı nüfus oranının 2023 yılında %10,2, 2030 yılında
%12,9, 2040 yılında %16,3, 2060 yılında %22,6 ve 2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.
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Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun %60,9'u 65-74
yaş grubunda, %31,4'ü 75-84 yaş grubunda ve %7,7'si 85 ve daha yukarı yaş grubunda iken,
2018 yılında %62,2'si 65-74 yaş grubunda, %28,6'sı 75-84 yaş grubunda ve %9,2'si 85 ve daha
yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.
Yaş grubuna göre yaşlı nüfus oranı, 2014, 2018
Dünya nüfusunun 2018 yılında %9,1'ini yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus
oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %33,2 ile Monako, %28,4 ile Japonya ve %22,4 ile Almanya
oldu. Türkiye bu sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı.

Kendi
özbakımını
gerçekleştiremeyen
yaşlı
bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak
için çoğu zaman gayri resmi bir
destek sistemi olarak aile ön plana
çıkmaktadır. Yeterli yardım ve
desteğin olmaması durumunda
informal sistemin yanında formal
bir sistemin varlığı-na ihtiyaç
duyulmaktadır.
Yaşlı
refahı
alanındaki
formal
sistemler
informal sistemlerin ek-siklerini
tamamlayan, onu güçlendiren,
etkin hale getiren ve daha
profesyonel hizmetlerin entegre edilmesini sağlayan sistemlerden oluşmaktadır. (AÖF)

11.1. Geriatrik Psikiyatri Programı
Program dahilinde klinikte çok çeşitte problemleri olan hastaları yatarken ya da ayaktan
değerlendirebilme imkanı sağlanmalıdır. Yetişmekte olan uzmanlara; doğal yaşlanma ve
hastalıklar arasındaki ilişki, değerlendirme, tedavi ve yaklaşım tekniklerini anlayabilmeleri için
hem birinci basamak hekimlik hizmetlerini hem de konsültasyon hizmetlerini -akut, ayaktan,
toplum içinde ve kurum içinde- sağlama imkanı sunulmalıdır. Ayrıca uzmanlara genel olarak
koruyucu sağlık hizmeti alması gereken sağlıklı yaşlılara da hizmet fırsatı verilmelidir. Program
yaşlanmanın fizyolojisi, yaşlı insanlarda sık karşılaşılan rahatsızlıkların patofizyolojisi,
hastalıkların atipik prezentasyonları, fonksiyonel değerlendirme, kognitif statü ve efektif
değerlendirme, akut ve uzun dönem bakımda yaklaşım ve tedavi kavramları üzerinde durmalı,
ayrıca tıbbi yaklaşımı etkileyebilecek, hastalığın davranışsal yönüne, sosyoekonomik
faktörlere, etik ve yasal konulara da değinmelidir.
Geriatrik psikiyatri ile ilgili yapılandırılmış didaktik ve klinik tecrübe programa dahil
edilmelidir.
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11.1.1. Geriatrik Psikiyatri Müfredatı:
1. Yaşlanma ve uzun ömürle ilgili güncel bilimsel bilgi
2. Beslenme, ağız bakımı, egzersiz, sağlık taramaları, aşılama ve kemoprofilaksi dâhil
olmak üzere koruyucu hekimlik
3. Geriatrik Değerlendirme: Tıbbi, affektif, kognitif, fonksiyonel durum, sosyal destek,
sağlığın ekonomik ve çevre ile ilgili yönleri, günlük yaşam aktiviteleri, destekli günlük yaşam
aktiviteleri ve hîkaye, fizik ve mental muayenenin uygun kullanımı.
4. Uygun disipliner-arası koordinasyon
5. Geriatri bilimini ilgilendiren özel konular: Kognitif bozukluklar, depresyon ve diğer
problemler, düşmeler, inkontinans, osteoporoz, kırıklar, duyusal bozukluklar, bası ülserleri,
uyku bozuklukları, malnutrisyon, fonksiyonel yetersizlikler
6. Yaşlılarda özellikle belirgin olan ve farklı karakteristik gösteren rahatsızlıklar:
neoplastik, kardiovasküler, nörolojik, kas-iskelet sistemi ile ilgili rahatsızlıklar, metabolik ve
enfeksiyöz hastalıklar.
7. Yaşlanma ile ilgili farmakolojik problemler
8. Yaşlanmanın psikososyal yönleri
9. Destek hizmetlerinin ekonomik yönleri
10. Etik ve yasal konular
11. Geriatrik rehabilitasyonun genel prensipleri
12. Uzun dönem bakım kurumlarında hasta yaklaşımı
13. Temel araştırma düzenlenmesi ve metodolojileri
14. Perioperatif değerlendirme
15. İatrojenik sorunlar ve engellenmesi
16. İletişim becerileri (hasta, aile, meslektaşlar, toplumsal gruplar ile)
17. Yaşlı bakımında ailenin temel rolü ve ihtiyaçları
18. Yaşlanımın kültürel yönleri
19. Evde bakım
20. Palyatif bakım (Aydın,1999)
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11.1.2. Bakım Elemanlarının Rol Ve Sorumlulukları
Bakım elemanlarının rol ve sorumlulukları Mesleki Yeterlik Kurumu (2015) tarafından
aşağıdaki şekilde belirtilmektedir:
İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kaliteye ilişkin alınan önlemleri uygulamak:
İş sağlığı ve güvenliği konusundaki eğitimlere, acil durumda yapılacakların uygulanmasına katılmak; verilen bakım hizmetinin kalite standartlarına uygun olmasını sağla-mak;
kişisel koruyucu önlemleri almak.
Bakım öncesi ön hazırlık yapmak: Çalışma alanının düzenlenmesini sağlamak; bakım uygulamaları öncesi gerekli işlemleri yapmak.
Hizmet alanın öz bakımını uygulamak:
Hizmet alan bireyin öz bakım bilgi ve be-cerilerini kazanmasına yardımcı olmak
Yüz ve boyun bakımını yapmak
El, ağız ve diş bakımını yapmak; ayak-tırnak bakımını yapmak
Saç/sakal/istenmeyen tüylerin bakımını yapmak
Hizmet alan bireyin banyosunu veya yatak banyosunu yaptırmak
Hizmet alanın giysilerini değiştirmek
Hizmet alanın tuvalet ihtiyaçlarını gidermesine yardımcı olmak
Öz bakım sonrası işlemleri yapmak
Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek:
Hizmet alanın yatak takımlarını değiş-tirmek ve yatağın düzenini sağlamak; hizmet
alanın odasının düzenini sağlamak; hizmet alanın yaşadığı alanda kaza ve yaralanmaya karşı
önlem almak.
Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak:
Oral ve enterral (mide ya da ince bağırsağın içinden geçen bir tüp yardımı ile hastanın
sıvı ile beslenmesi) beslen-meyi sağlamak veya desteklemek.

11.2. Geriatrik Hizmet Mobilizasyonu
Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip etmek; yatak yarası oluşumunu engellemek
değil bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte yaşlı bireylerin fiziksel olgunluğu,
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farklılıkları, kendini gerçekleştirmesi, uyum geliştirmesi, başetme becerileri, bilgelik ve yaşam
kalitesi gibi di-namiklerin ele alınması gerekmektedir. Amaca yönelik sağlık bakımı, bakım
veren mes-lek elemanları ve kırılgan yaşlılar arasındaki geleneksel ilişkiyi iş birliğine dayalı
bir ilişki şekline dönüştürmektedir. Bu modelde profesyonel meslek elemanları, yaşlı bireyleri
ve birbirlerini daha dikkatli dinlemek zorundadır. Yaşlı bireyler kendi hayatlarının ve bakım
kararlarının üzerindeki kontrolü kaybetme riski ile karşılaşmaktadır. Bu nedenle yaşlı bi-reyleri
kendi kararlarını alabilmeleri için teşvik etmek ve bakım kararlarında onların self
determinasyon (kendi kaderini tayin) haklarını göz önünde bulundurmak gerekmektedir (Clark,
1995).
Ekip içindeki üyelerin aynı bakış açısına sahip olması ekibin işleyişini kolaylaştırır.
Sağlık personeli ve bakım elemanının iş birliği çok önemlidir. Çünkü bakım elemanları
Yaşlı bakım elemanı, bakım öncesi iş güvenliği önlemlerini alan, ön hazırlık yapan,
hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli
beslenmesini sağlayan, yaşlının mobilizasyonunu sağlayan, ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık
profesyoneli denetiminde yapan, aktif yaşama katılımını sağlayan ve mesleki gelişim
faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Sosyal hizmet uygulamasının temel amaçları; kişilerin sorun çözme ve başa çıkma
yeteneğini geliştirmelerine, kaynaklara ulaşmasına yardımcı olmak, kurumları yaşlının
ihtiyaçlarına cevap verir hale getirmek, yaşlının çevresindeki kişilerle etkileşimini
kolaylaştırmak, kuruluşlar ve organlar arasındaki ilişkiyi, sosyal ve çevresel politikayı
etkilemek.
Hizmet alan bireyin yaşama aktif olarak katılımını sağlamak: Sosyal etkinliklere
katılımını sağlamak; önerilen fiziksel-zihinsel aktivitelere katılımını sağlamak. Yaşlı ba-kım
elemanı yaşlı bireylerin yaşama aktif olarak katılımını sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı
hedeflemektedir.

11.2.1. Yaşlının Yaşam Kalitesini Artırmak
Yaşlının yaşam kalitesini arttırmak için öncelikle sağlık ve bakım elemanlarının birbirleriyle, yaşlıyla ve ailesiyle arasındaki iletişim kalıpları ele alınmalıdır. Profesyonel sağlık
elemanları ve bakım verenler “eksiklik modelinin” ya da “amaca yönelik tıbbi uygulama
perspektifinin” bakış açısını kabul edebilirler. Profesyonel sağlık elemanlarının ve bakım
verenlerin yaşlı bireyi negatif ve pozitif kalıplara ayırması (sağlıklı-engelli); kırılgan olarak
görmesi “eksiklik modeline” dayalı olarak hizmet geliştirmesine neden olabilmektedir. Bu bakış
açısında olan hizmet sağlayıcılar, yaşlı bireylere yönelik belirli engel tanımlarına göre
düzenlenen paket hizmet programları hazırlayabilir. Yaşlı bireylerin sağlığa ilişkin göstergeleri
ve sağlıkla ilgili problemleri yorumlama farkları, birey ile ekip üyeleri ara-sında iletişim hatası
doğurabilmektedir. Hizmet sağlayıcılar ve hizmet alanlar sağlık so-runlarına farklı
perspektiften bakmaktadırlar. Bu durum, önceki profesyonel deneyimler, uygulama kalıpları,
ailevi durumlar ve kültürel geçmişten kaynaklanabilmektedir. Pro- fesyonel meslek elemanı ile
hasta arasındaki güç farklılığı nedeniyle, profesyoneller için ihtiyacın karşılanması ve
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problemin çözülmesi “müracaatçı’’ nın kendisinden çok daha ön planda tutulabilmektedir.
Bazen yaşlı bireyler profesyonel meslek elemanları tarafından tanımlanan problemlerinin ve
ihtiyaçlarının farkında olmayabilir. Bu kalıbı kırabilmek ve onların kendi bakım planlarına
katılımlarını, katkılarını sağlayabilmek için güçlendi-rilmeleri gerekmektedir. Böylece yaşlılara
bağımsız bir yaşam alanı ve bağımsızlık sağla-yacaktır (Clark, 1995).
“Amaca yönelik tıbbi uygulama perspektifi” ile hem sağlık hem de sağlık bakımı yeniden kavramsallaştırılmaktadır. Bu çerçevede sağlık bir çıktı olarak yaşlı bireyin bakımı
hakkında profesyonel meslek elemanlarının bilgi ve deneyimlerine; profesyonel meslek
elemanları da disiplinlerarası ekip içinde izlem, tedavi, bakım ve re-habilitasyon sürecinde
bakım elemanlarının desteğine ve katılımına ihtiyaç duymaktadır. Yaşlı bakım elemanlarının
bakım hedeflerini belirlemede, bakıma muhtaç yaşlının güçle-rinin ve potansiyelinin
belirlenmesinde, hizmetlerin sunumunda ekip ile iş birliği içinde çalışması önemlidir.
Bakım elemanlarının destek alabileceği ekip üyelerinden biri de sosyal hizmet uzmanlarıdır. Sosyal hizmet uzmanları yaşlıların psiko-sosyal rehabilitasyonunda aktif rol alan ekip
elemanlarından biridir. Ünitemizin bundan sonraki kısmında sosyal hizmet uzman-larının
görevleri ile gerontolojik ve geriatrik sosyal hizmet daha ayrıntılı olarak açıklan-maktadır.AÖF

11.2.2. Disiplinlerarası Ekip Çalışması
Geriatrik hizmetlerin sunumunda ekip çalışması ile tek bir profesyonelin ve disiplinin
etkisinden uzaklaşılır. Diğer disiplinlerin, hastanın ve ailenin ekibe dâhil olması ile amaçlara
daha kolay ulaşılır. Kaynak: Orchard & diğ, 2005.
Disiplinlerarası ekip çalışması hem tek tek ekip üyelerinin, hem de ekibin genel olarak
sahip olması gereken pek çok özellik gerektirmektedir. Ekip içinde koordineli ve yetkin hizmet
sunumu, her profesyonel meslek elemanının ekibe ve diğer ekip üyelerine karşı saygılı
davranması ve iş birliği kurabilmesi önemli özelliklerdendir (Liberman & diğ, 2001). Ferraro
(2007), disiplinlerarası ekip çalışmalarında yetkinliğin geriatri için merkezî önem taşıdığını
ifade etmektedir. Geriatrik ekibin fonksiyonları; yaşlı hastanın geriatrik sorunlarının ve
ihtiyaçlarının değerlendirilmesini, tedavi sürecine ilişkin bilgi paylaşı-mını, ekip üyelerinin
eğitimini, tedavi ve bakım planlarının oluşturulmasını, etik karar verme sürecinin
planlanmasını, görev ve sorumlulukların netleştirilmesini ve son değer-lendirmeyi kapsar
(Cowles, 2000). Her ekibi özgün kılan hizmet sundukları müracaatçı profilinin farklılıklarıdır.
Geriatrik ekip, hedef kitlesi yaşlı nüfus grubuna özel sorunlar, beklentiler ve ihtiyaçlara göre
özgünlük kazanır (Dölek, 2013).
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11.2.3. Geriatrik Ekip Çalışmasında Yetkinlik Alanları
Clark (1995)’e göre, disiplinlerarası
geriatrik ekip çalışmasında yetkinlik
alanları:
•Disiplinlerarası iletişim,
•Hasta odaklı bakım,
•Disiplinlerarası rolleri açıklığa
kavuşturma,
•Disiplinlerarası çatışma çözümleme,
•Disiplinlerarası iş birliği,
•Disiplinlerarası işlevsellik olarak ifade edilebilir.
Disiplinlerarası iletişim alanında temel beceri diğer takım üyelerini aktif olarak dinleyebilme becerisidir. Buna göre geriatrik ekip üyelerinin dikkat etmesi gerekenler şun-lardır:
•Her profesyonel ekip içinde diğer üyeleri aktif olarak dinlemek için bilinçli bir çaba
göstermeli ve kendilerinin olduğu kadar diğer üyelerin de farklı öncelikleri olabile-ceğinin
farkında olmalıdır.
•Ekip üyelerinin yaşlı bireyin bakımına ilişkin görüşleri ortak olmalıdır.
•Profesyoneller hastaları da aktif şekilde dinlemelidir. Özellikle yaşlı bireylerle ileti-şim
kurarken yüksek sesle ve yavaş konuşmaya özen göstermelidir.
•Profesyoneller yaşlı bireylere ilişkin tutum ve önyargılarını gözden geçirmelidir. Hasta
ve ailesi amaçların oluşturulmasında ve karar verme sürecinde ekibin bir parçası olarak
görülmelidir. Bu tutum, yaşlı bireyin bireysel geçmişine ve yaşam deneyimlerine vurgu
yapılmasını sağlayan, yaşam amaçlarını somutlaştıran ve problem odaklı bir bakım
anlayışından ziyade hastanın değerlerine odaklanan in-sancıl yaklaşım ile daha uyumludur.
•Profesyonel üyeler kendi rollerini ve diğer profesyonellerin rollerini açıkça tanımlamalıdır. Diğer sağlık ve bakım elemanlarının sorumluluk ve yetkinlik alanlarını bilmeli ve
bunlara saygı duymalıdır.
•Disiplinlerarası hiyerarşi ve görevlerin net olmaması rol çatışmasına neden olabi-leceği
için her üyenin rol tanımı açık şekilde yapılmalıdır.
•Profesyonel ekip üyeleri yetkinlik alanlarını paylaşabileceklerinin farkında olmalı ve
rol örtüşmelerinin nasıl yönetilebileceği konusunda ekip üyeleriyle birlikte ka-rar vermelidir
(Clark, 1995).
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11.3. Yaşlılıkta Acil Müdahale Gerektiren Hastalıklar Ve Uygun
Yaklaşım
Psikolojik rahatsızlıklar tıpkı diğer tıbbi rahatsızlıklar gibi müdahale gerektiren durumlardır. Halk arasında psikolojik rahatsızlıklarla ilgili genel kanıya bakıldığında, psikolojik
rahatsızlıklara sanki tıbbi müdahale olmasa da olur gibi bir yanlış yaklaşımın olduğunu
görebilirsiniz. Oysa psikolojik rahatsızlıklar tıpkı diğer bedensel rahatsızlıklar gibi kişiyi ölüme
kadar götürebilecek özellikte olabilir. Aşağıda daha ayrıntılı göreceğiniz üzere kimi
rahatsızlıklar kişinin intiharına, çevresine ciddi zararlar vermesine, kişinin yaşam kalite-sinin
çok düşmesine veya evden kaçmasına, kaybolmasına neden olabilmektedir. Öte yan-dan
yaşlılık döneminde görülen bazı psikolojik rahatsızlıklar sürekli, bazıları dönemsel bazıları da
acil müdahaleyi gerektirebilmektedir. Yaşlılıkta depresyon açısından önemli olan risk
faktörleri; kadın olmak, yalnız yaşamak, sosyal ve toplumsal desteğin zayıf olması, yakın
dönemde önemli kayıpların olması ve eşlik eden olumsuz seyreden tıbbi hastalıkların varlığıdır.

11.3.1. Deliryum ve Deliryuma Bağlı Acil Psikolojik Durumlar
Yaşla birlikte gelişen psikolojik hastalıklardan birisi de deliryumdur. Deliryum ani
başlan-gıçlı, zaman içinde dalgalanan algılama, dikkat ve bilinç düzeyinde değişikliklerin
olduğu, uyku-uyanıklık döngüsü, davranış ve hareketlerde değişikliklerin olduğu organik
(beyin işlev bozukluğuna bağlı) gelişen bir tablodur. Deliryum’da kişinin yer, kişi ve zaman
bilgisi ve yönelimi sıklıkla bozulmaktadır. Çoğu zaman kişinin dikkatini bir yöne kaydırması
veya dikkatini odaklaması başarısızdır. Bellek kusurları gözlenir. Bellek, dikkat ve algı kusurlarının yanı sıra özellikle görsel halüsinasyonlar deliryum için tipiktir. İletişimde
bulunduğunuz yaşlı kişinin yöneliminin bozulup bozulmadığının ne gibi işaret-leri olabilir?
Deliryum beynin akut olarak gelişen bir
yetmezlik durumu olarak da tanımlanabilir. Bu
yetmezliğe neden olan birçok faktör bulunabilir.
En önemli faktör yaştır. Eşlik eden başka
hastalıkların varlığı ve bu hastalıkların şiddeti
diğer bir belirleyicidir. Demans tanısı almış olan
yaşlı kişilerin deliryum açısından daha fazla risk
taşıdığı akılda tutulmalıdır. Dehidratasyon yeme
ve içme reddi ya da yetersiz beslenme de
deliryum nedeni olabilir. Çoklu ilaç kullanımı,
yeterli ve iyi düzeyde tedavi edilemeyen
enfeksiyonlar da deliryumu tetikleyebilir. Yeni
geçirilmiş ameliyatlar özellikle büyük ortopedik
ameliyatlar deliryum için risk faktörüdür.
Deliryum tablosunda olan yaşlı bir kişinin
bilincinde gün içerisinde dalgalanmalar
gözlenir. Gün içerisinde bilinci açık ve iletişim kurabilen bir kişi, ilerleyen saatlerde yer ve kişi
ve zaman bilgisini karıştırmaya kişileri tanımamaya konuşmalara odaklanmada zorluklar
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göstermeye başlayabilir. Akut gelişen ve dalgalanan bu bilinç değişiklikleri deliryum açısından
uyarıcı olmalıdır. Aşırı konuşma, aşırı uyarılmışlık hali, dikkat dağınıklığı, gezinme, sürekli
hareket etme, davranış bozuklukları örneğin yatak çarşa arını çekiştirme gibi belirtilerin
egemen olduğu bir tablo gözlemlenebilir. Bu duruma “hiperaktif deliryum” denmektedir. Bazı
durumlarda da tam tersine bireyin daha çok uykuya eğilim gösterdiği, konuşmada yavaşlama,
donukluk, motor hareketlilikte azalmanın olduğu “hipoaktif” form gözlemlenmektedir (Aşkın,
2008). Bu ayrımın önemi hipoaktif formun hem sağlık çalışanlarının ve bakım verenlerin
kolayca dikkatinden kaçması hem de daha kötü bir seyir izlemesidir. Diğer bir ifade ile eğer
kişinin yaşadığı durum daha çok içine kapanmayla kendini gösteriyorsa çevresindeki kişiler bu
durumun önemli olmadığını dü-şünmekte ve gereken müdahaleleri yapmamaktadırlar. Bu
durum ise hastalığın daha da kronik bir hâl almasına neden olabilmektedir. Oysa deliryum
mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur.

11.3.2. Deliryumda Acil Olarak Alınması Gereken Önlemler
Yaşlı bakım elemanları açısından bakıldığında yapılması gereken ilk şey belirtileri fark
etmektir. Böyle bir durumda müdahale etmek de mümkün olmaktadır. Deliryumda ilk adımda
kişinin psikiyatrik ve nörolojik açıdan muayene edilmesine olanak sağlamak ge-rekir. Kişinin
hastaneye özellikle yaşlıların bakım ve tedavisinin yürütüldüğü geropsiki-yatrik ünitelere
yatırılması en uygun yoldur. Deliryum yaşamsal açıdan risk taşıyan bir durumdur ve yapılan
çalışmalar %15 oranında ölümcül olabileceğini ortaya koymaktadır (Eker, 2008). Doktorun
vereceği karar ile deliryumda kişi bakım aldığı kurum veya or-tamda tedavi edilebilir. Bu
takdirde doktorun önerileri dikkate alınmalı vereceği ilaçlar düzenli bir şekilde kullanılmalıdır.
Ayrıca kişinin aşırı uyaranlardan arındırılmış, iyi havalandırılan ve ışıklandırılan bir ortamda
bulunması önemlidir. Kişiye bakım veren sağlık çalışanının deliryumun belirtileri, seyri ve
önemi konusunda bilgilenmesi gereklidir. Söz gelimi yaşlıyla iletişimde saat, takvim, aile
fotoğra arı gibi nesneler kullanılarak hastanın yer, kişi ve zaman yönelimine yardımcı
olunmalıdır. Yeterli aydınlatma yapılmalı, oda yeterli ısıda fazla uyarıdan arındırılmalıdır.
Deliryum yaşamsal açıdan risk taşıyan bir durumdur ve yapılan çalışmalar %15
oranında ölümcül olabileceğini ortaya koymaktadır.
Kişi bilişsel işlevler, hezeyanlar ve halüsinasyonlar dolayısıyla ile çevresine ve kendinse
zarar verebileceğinden ötürü gerekli önlemlerin alınması son derece önemlidir. Örneğin
yataktan düşme, idrar sondasını çıkarma veya intihar girişimi bu tür yaşlılarda sıkça gözlemlenen davranışlardır. Bu nedenle tehlikeli nesneler ortamdan uzaklaştırmalı ve hasta
gözlemlenmelidir. Gerekli olan durumlarda yine doktor önerisi ile farklı müdahaleler yapılabilmektedir.

11.3.3. Demans ve Demansa Bağlı Acil Psikolojik Durumlar
Yaşlılık döneminin müdahale gerektiren nemli sağlık sorunlarından birisi de demanstır.
Demans genellikle sinsi başlangıçlı, beyinde yaygın ve uygun tıbbi yöntemlerle gözlemlenebilir değişiklikler ile seyreden bir hastalıktır. Bu hastalıkta bilinç kaybı, bellek, zeka,
280

düşünme, davranış ve sosyal yeteneklerde ciddi bozulmalar meydana gelmektedir. Bu yö-nüyle
kişinin işlevselliğini önemli oranda bozan bir durumdur.
Demans yaşın ilerlemesine paralel olarak artmaktadır. Demans yaygınlığı her 5 yılda
ikiye katlanmaktadır; 65-69 yaşları arasında %1 yaygınlığında iken, 95-99 yaşları arasın-da
%35’e kadar yükselmektedir. Demans birçok farklı nedenle gelişebilir. Bunlardan en bilineni
ve en yaygın olanı Alzheimer Hastalığıdır. Demans sinsi bir seyir gösterir, önce gündelik işler
ile ilgili olan bazı basit unutkanlıklar zaman içinde yaygınlaşıp artabilir. Kişi zaman içinde
yoğun bellek sorunları örneğin yakınında bulunan bakıcısının ismini hatırlayamama, kendisine
konuşma içinde söylenen yeni öğrenilmiş bilgileri anımsaya-mama, basit günlük işleri yapmada
yetersizlik gösterme (örneğin giysilerini giyip çıkarma gibi) gösterilen nesneleri
isimlendirememe (kol saatini, kalem, kağıt vb.) gibi zihinsel işlevlerinde bozukluk göstermeye
başlar. Bu bozukluklar beyinde yaşlanma ile oluşan bazı değişikler nedeniyle olur ve tedaviyle
bu değişiklikleri yavaşlatmak mümkündür. Demans ileri evrelerde yoğun davranış bozuklukları
ile birlikte görülür. Yaşlı kişi saldırgan, ö eli, sürekli gezinen ve aşırı hareketli bir durumda
olabilir. Bu davranış bozuklukları psikotik belirtiler de içerebilir. Hezeyanlar; özellikle
zehirleneceği ve öldürüleceği şeklindeki kuş-ku ve kötülük görme hezeyanları tabloya egemen
olabilir. Bu hezeyanlar eşliğinde hezeyanların içeriği ile uygun olan işitsel halüsinasyonlar
gözlenebilir. Örneğin öldürüleceğini işitme, yakınlarının kendisini öldürmek üzere plan
kurduklarını söyleyen sesler işitme gibi. Psikotik belirtiler eşyalarının çalındığı ya da
saklandığı, satıldığı yolunda da olabilir. Demans tanılı yaşlılarda yine psikotik belirtiler içinde
değerlendirilebilecek durumlarda yanlış tanımlardır. Kişi kendi bakım verenini daha önce
tanıdığı başka bir kişi olduğuna inanabilir veya ısrarlı bir şekilde bu kişinin adı ile çağırabilir.
Sabırlı bir şekilde bakım veren kişinin bu yanlış tanımları düzeltmesi ancak bu konuda ısrar
etmemesi, yaşlı kişiyle tartışmaya girmemesi gerekmektedir.
Sıradan unutkanlıklar ile demansa bağlı unutkanlıklar arasında ne gibi farklar olabilir?
Demansa ait bu davranış bozuklukları yoğunlaştığında ve yaşlının ortamında bu dav-ranış
bozukluklarının idaresi zorlaştığında acil olarak psikiyatri açıdan değerlendirilme-leri gerekir
(İpekçioğlu, 2009). Acil değerlendirmede çoğunlukla bu davranış bozuklukların tedavisine
yönelik çabuk etki edebilen genellikle yatıştırıcı ilaçlar önerilmektedir. Psikotik belirtilerin
şiddeti, bu belirtilere bağlı sorunların yaşlının yaşadığı ortamda hem yaşlı kişinin kendisine
hem de çevresine zarar verebilecek bir boyuta varması ya da yaşlı kişi tarafından kendine veya
çevresine zarar vereceğini bildirmesi kişinin bir psikiyatri kliniğine yatırılarak tedavisini
gerektirmektedir. Demans tanılı yaşlılar hem demans tanısına bağlı olarak hem de sıklıkla başka
hastalıklar dolayısıyla tedavi gördükleri için ve çoklu ilaç kullandıkları için deliryum açısından
daha fazla risk altındadırlar. Demans tanılı bi-reylerde deliryum durumun tesbiti halinde
deliryum için geçerli olan ilkeler geçerlidir.

11.3.4. İki Uçlu Duygudurum Bozukluğu ve Acil Müdahale
Yaşlılık döneminde acil olabilecek ruhsal durumlardan bir diğeri iki uçlu duygudurum
bozukluğu (bipolar bozukluk, manik-depresif bozukluk) ile ilişkili sorunlardır. İki Uçlu
Duygudurum Bozukluğu manik ve depresif duygudurum dönemleri olmak üzere iki kutupta yer
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alan duygulanım ile kendini gösterir. Bu bozukluk çoğunlukla yaşamın erken dönemlerinde
20’li yaşların erken dönemlerinde başlar. Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülür. Manik
dönem kişinin aşırı hareketli, zaman zaman saldırgan olabildiği, halü-sünasyon veya
hezeyanların olduğu bir dönemken depresif dönem daha kişinin içine kapandığı ve depresif
yakınmalar içinde olduğu bir dönemdir. Yaşlılık döneminde özellikle depresif dönemler
duyguduruma daha egemendir. Buna karşın yaşlı popülasyonda mani oldukça önemli bir sorun
olabilir ve psikolojik ve sosyal açıdan önemli olumsuz sonuçlara neden olabilir.
Manik dönemde, en az bir hafta süreyle benlik saygısında abartılı artma, uykusuzluk,
taşkınlık, fikir uçuşmaları ve dikkat dağınıklığı, zevk veren etkinlere katılımın arttığı, mesleki
ve toplumsal işlevlerin bozulduğu bir duygudurum dönemini tanımlamaktadır. Bu döneme bazı
bireylerde hezeyan ve halüsinasyonlar gibi psikotik bulgular eşlik edebilir. Mani yaşlıda sık
rastlanan bir durum olmamakla birlikte daha atipik seyirlidir. Daha fazla bilinç bulanıklığı,
ajitasyon ve sinirlilik gözlenebilir. Kişin öz yaşam öyküsündeki geçmiş manik dönemlerin
şiddeti nitelikleri ve seyirleri önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle kişinin geçmişin böyle bir
öykünün olması şu anki durumun anlamayı da kolaylaştırmak-tadır. Bu nedenle böyle bir bilgi
var ise tedaviyi yürüten doktora iletmekte yara vardır. Manik dönemdeki hastalar abartılı bir
benlik algısına sahiptirler. Diğer bir ifade ile bu dönemdeki kişiler kendilerine gereğinden fazla
ve akıldışı anlamlar yükleyebilirler. Örneğin yaşlı bir kişi kendisini yeryüzüne insanları
korumak için gönderildiğini ve ölmeden önce bu görevini yerine getirmesi gerektiğini
söyleyebilir. Böyle bir durumda kişiyi ikna etmek çoğu zaman olanaksızdır. Bu nedenle de yaşlı
bakım elemanlarının böyle bir durumdaki yaşlıyla tartışmaya girmemeleri gerekmektedir.
Manik dönemdeki kişiler kendilerine veya çevresindekilere zarar verebilmektedir. Özellikle
kendileriyle tartışan, inatlaşan ve anlayışsız davranana kişilere karşı aşırı saldırganca tutumlar
gelişebilmektedir. Bu nedenle öncelikle bu durumdaki bir kişiyle iletişime dikkat etmek ve onu
yatıştırmak gerekmektedir. Manik dönemdeki bir yaşlı için en uygun yol doktor müdahalesidir.
Çoğu zaman manik dönemin belirtileri ilaç desteği ile yatıştırılabilmekte ve hasta neredeyse
tamamen sağlığına kavuşabilmektedir. Ancak tedavinin gecikmesi veya ihmal edilmesi telafisi
mümkün olmayan sonuçlara neden olabilmektedir. Bir hasta bakım elemanı için yaşlı kişinin
aşırı hareketli olması, uyku gereksiniminde belirgin azalmanın olması, birbiriyle ilgisiz
denebilecek konuşma ve fikirlerin olması, kişi-nin kendini çok güçlü veya olağanüstü
becerilerle donatıldığı yönünde algılamalarının ol-ması birer uyarıcı ipucu olmalıdır. Böyle bir
durumdaki yaşlı kişi için en uygun müdahale onu doktor kontrolünde tedavi etmektir. Manik
nöbetler bir duygudurum bozukluğunun parçası olabileceği gibi, yaşlılık döneminde kullanılan
bazı ilaçlar, beyin yapısındaki değişimler ve bazı hastalıkların sonucu da olabilir. Söz konusu
tabloların ayırımı mutlaka psikiyatri uzmanı tarafından yapılmalıdır. Yaşlılarda manik bireyler
maninin yarattığı toplumsal ve adli sorunlar nedeniyle hastaneye yatarak tedavi görmeleri
sıklıkla gereklidir. Manik durumda öncelikle manik belirtiler gösteren birey kontrol altına
alınmalıdır. Kişiyi önce diğer bireylerden ayrı bir ortama almak gerekir. Sakin ve destekleyici
olmak ve kişiyi kendisi için ne yapabileceğinizi sormak etkili olur. Genel yaklaşım olarak ılımlı
bir şekilde yaklaşmak gereklidir. Kişi ile inatlaşmamak meydan okumamak, uygun olur. Kim
olduğunuzu ve ne için orada bulunduğunuzu açıkça anlatmak etkilidir. Açık konuşmak, kısa
cümleler ile ifade etmek, uzun süreli göz temasından kaçınmak uygun olur. Kişi ile belirli bir
mesafede durmak uygun olur. Mümkün olduğunca çok ve hızlı bir şekilde çev-reden bilgi almak
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gerekli olabilir. Duygudurum bozukluklarının diğer kutbunda yer alan durum “depresyon “ dur.
Depresyon görünüm ve belirtileri itibarı ile daha önce sözü edilen tek uçlu depresyonlar ile
benzer görünümde ve özellikte olmakla beraber, iki uçlu duygudurum bozukluğunun bileşeni
olan depresyonların özellikle yaşlılık döneminde daha ağır şiddette seyredebileceği
unutulmamalıdır. Özellikle yaşlılarda bilişsel belirtilerin ve depresyona bağlı ağırlaşma-nın
daha belirgin olabileceği yine bu kişilerde intihar riskinin diğer kişilerden daha yük-sek olduğu
ve intiharların da daha ölümcül sonuçlanabileceği akılda tutulmalıdır.
Kişisel öyküsünde bir duygudurum bozukluğu bulunmayan bir kişide ileri yaşta
başlayan manik belirtilerin nedenleri iyi araştırılmalıdır.

11.3.5. Anksiyete Bozuklukları ve Acil Müdahale
Halk arasında kaygı olarak bilinen anksiyeteye yaşlılık döneminde sıklıkla rastlanır.
Anksiyete gerçek yaşamdaki tehditle orantısız, gelecek yönelimli, hem öznel hem de nesnel ve
bedensel yönleri olan olumsuz bir duygusal durumu tanımlar. Bu duygu genellikle benliği
kaplayan tam tanımlanamayan bir yaşantıdır. Anksiyete yaşayan kişinin en belirgin hali-nin
tedirginlik olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kişi kötü bir şey olacağı beklentisi içinde
tedirgindir ve bu kaygısının gerçek bir nedeni ya hiç yoktur ya da o denli kaygılana-cak bir
durum yoktur. Yaşlılık döneminde anksiyeteyle kendini gösteren çeşitli hastalıklar
yaşanabilmektedir. Anksiyete bozuklukları olarak bilinen bu hastalıklar bireyin yaşam
kalitesini önemli oranda etkiledikleri için müdahale etmeyi gerektirmektedir. Anksiyete
bozuklukları bireylerin yakınmalarının ve anksiyetenin geliştiği durumlar göz önüne alınarak
sınıfandırılmıştır. Örneğin kişinin sosyal ortamlarda küçük düşeceği, ayıplanacağı korku ve
kaygılarının ön planda olduğu durumlarda sosyal anksiyete bo-zukluğu, kişinin yaygın bir
biçimde endişe yaşaması ve bedensel yakınmaların olduğu durumlar yaygın anksiyete
bozukluğuna işaret eder. Ayrıca kişiler belli bazı nesne veya durumlardan da kaygı duyabilirler.
Örneğin böcek korkusu, yükseklik korkusu gibi du-rumlar da anksiyete bozukluğu olarak
tanımlanmaktadır. Öte yandan özellikle yaşlılık dö-neminde kişinin zihnine istemsiz bir şekilde
giren ve saçma ve anlamsız olduğunu bilme-sine karşın zihninden uzaklaştıramadığı dürtü,
düşünce ve imgeler de olabilmekte ve kişi bu düşüncelerden uzaklaşmak için çeşitli
davranışlarda bulunabilmektedir. Bu şekildeki düşünceler için obsesyon (takıntı), o
düşüncelerden kurtulmak için sergilenen davranış-lara ise kompülsüyon (zorlantı) denmektedir
(Eker, 2007)
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Uygulamalar
Bir Geriatrik Psikiyatri Programı’na dâhil olarak müfredatı ve rol dağılımını yerinde
gözlemleyerek bu süreci öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1.
Geriatrik psikiyatri programı içerisinde yer alan bakım elemanlarının rol ve
sorumlulukları nelerdir?
2.

Geriatrik hizmet mobilizasyonu nedir?

3.

Geriatrik ekip çalışmasında yetkinlik alanları nasıldır?

4.

Yaşlılıkta acil müdahale gerektiren hastalıklara uygun yaklaşım nasıldır?

5.

Yaşlılıkta acil müdahale gerektiren hastalıklar hangileridir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Vücut bütünlüğünü ve yatak yarasını takip etmek; yatak yarası oluşumunu engellemek
değil bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçte yaşlı bireylerin fiziksel olgunluğu,
farklılıkları, kendini gerçekleştirmesi, uyum geliştirmesi, başetme becerileri, bilgelik ve yaşam
kalitesi gibi dinamiklerin ele alınması gerekmektedir. Amaca yönelik sağlık bakımı, bakım
veren meslek elemanları ve kırılgan yaşlılar arasındaki geleneksel ilişkiyi iş birliğine dayalı bir
ilişki şekline dönüştürmektedir. Bu modelde profesyonel meslek elemanları, yaşlı bireyleri ve
birbirlerini daha dikkatli dinlemek zorundadır.
Yaşlı bakım elemanı, bakım öncesi iş güvenliği önlemlerini alan, ön hazırlık yapan,
hizmet alan bireyin öz bakımını uygulayan, yaşam alanını düzenleyen, yeterli ve dengeli
beslenmesini sağlayan, yaşlının mobilizasyonunu sağlayan, ilaç dışı tıbbi bakımını sağlık
profesyoneli denetiminde yapan, aktif yaşama katılımını sağlayan ve mesleki gelişim
faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulamasının temel amaçlarından biri
değildir?
a) Yaşama aktif olarak katılmasını sağlama
b) Aile üyelerinin sorunlarını çözme
c) Başa çıkma yeteneğini geliştirme
d) Kişilerin sorunlarını çözme
e) Yaşam kalitesini arttırma

I. Bakım planlarının oluşturulması
III. Hastanın ihtiyacının değerlendirilmesi
II. Ekip üyelerinin eğitimi
IV. Etik karar verme süreci
2) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri geriatrik ekibin görevlerindendir?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve III
d) II ve IV
e) Hepsi

3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet uygulamasının temel amaçlarından biri
değildir?
a) Yaşama aktif olarak katılmasını sağlama
b) Kişilerin sorunlarını çözme
c) Başa çıkma yeteneğini geliştirme
d) Aile üyelerinin sorunlarını çözme
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e) Yaşam kalitesini arttırma

4) Aşağıdakilerden hangisi hiperaktif deliryumun belirtileri arasında yer almaktadır?
a) Motor hareketlerde azalma
b) Dikkat dağınıklığı
c) Donukluk
d) Konuşma hızında yavaşlama
e) Uykuya eğilim

5) Aşağıdakilerden hangisi beynin akut olarak gelişen bir yetmezlik durumudur?
a) Bunama
b) Demans
c) Alzheimer
d) Deliryum
e) Zeka geriliği

6) İki uçlu duygu durum bozukluğunda mani dönemini ifade eden aşağıdaki
özelliklerden hangisi yanlıştır?
a) Konuşma miktarında artış
b) Uyku ihtiyacında azalma
c) Zevk veren etkinliklerde artış
d) Aşırı dikkat
e) Benlik saygısında artık

I. Kişi ve zaman bilgisi
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II. Yer bilgisi
III. Yönelim
7. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri deliryumda bozulan alanlardandır?
a) Yalnız I
b) Yalnız II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hepsi

8) Anksiyete bozukluğunun özellikleri hangi seçenekte yanlıştır?
a) Geleceğe dair olumlu inanç
b) Ayıplanma korkusu
c) Endişe
d) Bedensel yakınmalar
e) Korku

9) Hangi seçenekte iki uçlu duygu durum bozukluğunda depresyon döneminin bir
özelliğidir?
a) Taşkınlık
b) Fikir uçuşmaları
c) Görülme oranı kadın ve erkeklerde eşittir
d) Ümitsizlik
e) Konuşma miktarında artış
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I. Hizmet alanın yaşam alanını düzenlemek
II. Hizmet alanın öz bakımını uygulamak
III. Bakım öncesi ön hazırlık yapmak
IV. Hizmet alanın yeterli ve dengeli beslenmesini sağlamak
10) Yukarıdakilerden hangisi disiplinler arası geriatrik ekip içinde yaşlı bakım
elemanlarının rol ve sorumluluklarındandır?
a) Yalnız I
b) I ve II
c) II ve IV
d) I, II ve III
e) Hepsi
11. Bölüm Cevap Anahtarı
1. b
2. e
3. d
4. b
5. d
6. d
7. e
8. a
9. d
10.e
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşam boyu sağlığın geliştirilmesi ve biyo-psiko-sosyal sağlık anlayışı
hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Biyo-psiko-sosyal sağlık anlayışı nedir?
2. Sağlıklı yaşlanmayı etkileyen faktörler nelerdir?
3. Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapma sağlıklı yaşlanmayı nasıl etkiler?
4. Sosyal yaşam aktiviteleri ve sosyal destek ile sağlıklı yaşlanma arasındaki bağlantı
nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Sağlıklı Yaşlanma

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Sağlıklı yaşlanmanın
Sağlıklı yaşlanmanın
amacı ve temel yaşam amacı ve temel yaşam
gereksinimleri
öğrenilmiş gereksinimleri
ile
ilgili
olacaktır.
kaynak taraması ve bu
kaynaklarda konu ile ilgili
yapılacak
okumalar
kazanımları artıracaktır.

Sağlıklı Yaşlanmayı
Sağlıklı yaşlanmayı
Sağlıklı yaşlanmayı
Etkileyen Faktörler
etkileyen faktörler hakkında etkileyen faktörler ile ilgili
bilgi öğrenilmiş olacaktır.
literatür okumaları ve
aile danışması ile
ilgili
olgu
örneklerinin
incelenmesi
kazanımların
artmasını sağlayacaktır.
Kuramın Güçlü ve
Carl Whitaker ve
Sınırlı Yanları
Virginia Satir Modeli aile
danışmalarının uygulamada
güçlü yönleri ile sınırılı
yönleri
hakkında
bilgi
öğrenilmiş olacaktır.

Carl Whitaker ve
Virginia Satir Modeli aile
danışmaları ile ilgili kaynak
araştırması ve uygulama
örneklerinin
incelenmesi
kazanımları artıracaktır.
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlıklı Yaşlanma

•

Sigara Kullanımı

•

Fiziksel Aktivite

•

Zihinsel Aktivite

•

Dengeli Beslenme
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Giriş
Yaşlılık, insanın doğumla ölüm arasında geçen çocukluk, ergenlik, gençlik, orta yaşlılık
ve yaşlılık olarak sıralayabileceğimiz yaşam dönemlerinin sonuncusudur. Her canlı için, yaşam
sürecinin son ve kaçınılmaz bir dönemidir. Yaşlılık dönemi 65 yaş ve üzeri olarak kabul edilir.
Son yıllarda tıbbın gelişmesi, bireyin kendine ve yaşamına daha fazla değer vermesiyle
ortalama insan ömrü uzamış, dünyada yaşlı nüfusu artmıştır. İnsan hayatı doğum öncesinden
ölüm sonrasına kadar bir bütündür. İnsanın yaşlılığında nasıl olacağı ya da nasıl yaşlanacağı;
yaşadığı coğrafyaya, kalıtsal özelliklere, psikososyal ve sosyoekonomik şartlara, yaşama
biçimine, geçirilen hastalıklara ve bireyin yaşlılık dönemini algılamasına bağlı olarak değişir.
Yaşlanma bedensel, ruhsal, zihinsel ve toplumsal değişimlerin yaşandığı bir süreçtir.
Yaşlı bireyin yaşadığı bu değişimlere uyum sağlamasını ve kendi potansiyellerini geliştirmesi
için yardımcı olmak önemlidir.( MEB, 2013)
Sağlıklı yaşlanma kavramı psikolojik ve sosyal açıdan bireylerin iyi olma durumlarına
vurgu yaparken, bireylerin sağlık yönünden de iyi olduğuna işaret etmektedir. İlgili literatürde
sağlıklı yaşlanmanın esas göstergeleri arasında; bireyin uzun ve kaliteli bir yaşam sürmesi,
biyolojik ve zihinsel yönden sağlıklı olma durumu, bilişsel ve sosyal açıdan yeterli olma
durumu, keyifli bir yaşama sahip olması, üretken ve bireysel kontrole sahip olması vb. durumlar
yer almaktadır (THSK, 2015).
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12. YAŞAM BOYU SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
12.1. Sağlıklı Yaşlanma
12.1.1. Biyo-Psiko-Sosyal Sağlık Anlayışı
Günümüzde hastalık ve sağlık olgularını tartışırken, bedeni, zihni ve sosyal yapıları
birbirinde ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu yüzden konuya biyolojik, psikolojik ve
sosyal faktörler açısından bakmak gerekmektedir. Bu bakış açısı, geleneksel anlayışı da
kapsayan ama bununla yetinmeyen yeni bir model ortaya koymuştur. Bu modele
biyopsikososyal sağlık ve hastalık anlayışı denilmektedir. Geleneksel yaklaşımdaki
biyomedikal model, bugünkü tıp açısından artık tanımlayıcı olmamaktadır (Baltaş, 2000).
Biyomedikal anlayışta örnekler esas olarak tifo, çiçek hastalığı, dizanteri vb. epidemik
hastalıklardır. Bu hastalıklar karşısındaki koruyucu önlemler, merkezi organizasyonlar
tarafından alınır. Bu önlemler, toplu aşılama, suyun klorlanması, kullanılıp atılacak malzeme
sağlanması, temiz besin ve süt temin edilmesidir (Baltaş, 2000).
Günümüz tıbbında, enfeksiyon hastalıkları ile yüksek risk taşıyan bulaşıcı olmayan
kronik hastalık ve yetersizliklerde (kalp krizleri, kanser, diyabet, ruhsal bozukluklar vb.) ve
ölüm riski yüksek olan kazalarda davranışsal, sosyal ve ekonomik göstergelerin önemli bir rol
oynadığı görülmektedir. İnsanların davranışları, hastalıkla ilgili düşünce ve duyguları,
sağlıklarını doğrudan etkilemektedir. Örneğin, bazı zihinsel süreçler doku fonksiyonlarında
değişikliğe sebep olabilmektedir. Sigara içmek, alkol almak gibi bazı davranışlar, bazı organları
doğrudan etkilemektedir. Bazı inanç ve tutumlar da kişileri tıbbi yardım istemekten veya tedavi
konusundaki tavsiyeleri takip etmekten, hekim önberilerine sadakat göstermekten uzaklaştırır.
Bu nedenlerle kişiler, hem sağlığa aykırı tutumlarıyla hem de kişisel ve sosyal etkenlerle sağlık
kalitelerini tehdit eden bir yaşam sürdürebilirler (Baltaş, 2000).
Sağlık: Dünya Sağlık Örgütünün yaptığı tanımlamaya göre sağlık, “sadece bir
hastalığın veya maluliyetin olmayışı değil, aynı zamanda bedenen, zihnen ve sosyal yönden
tam bir huzur ve iyilik içinde olamaktır”. Bu tanımın modern ve çağdaş olan yönü, hastalığı
semptomlar boyutuna sıkıştırmaması ve insanı psikolojik ve sosyal yönüyle bir bütün olarak
ele almasıdır. Böylece gelişen mediko-sosyal modele uygun bir tanım oluşmuştur. Herkesin
kendi yaşamında gözlediği gibi sağlıkla ilgili şikâyetler hangi düzeyde olursa olsun, bedeni,
psikolojik yapıyı ve sosyal yaşamı etkiler (Baltaş, 2000).

12.1.2. Sağlıklı Yaşlanma
Sağlıklı yaşlanma kavramı psikolojik ve sosyal açıdan bireylerin iyi olma durumlarına
vurgu yaparken, bireylerin sağlık yönünden de iyi olduğuna işaret etmektedir. İlgili literatürde
sağlıklı yaşlanmanın esas göstergeleri arasında; bireyin uzun ve kaliteli bir yaşam sürmesi,
biyolojik ve zihinsel yönden sağlıklı olma durumu, bilişsel ve sosyal açıdan yeterli olma
durumu, keyifli bir yaşama sahip olması, üretken ve bireysel kontrole sahip olması vb. durumlar
yer almaktadır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2015).
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Yaşlılık karmaşık yönleri olan bir olgudur ve göreceli bir kavramdır (Kızılkaya ve
Koştu, 2006). Yaşlanma ise biz daha hücresel olarak yeni oluşmaya başladıktan ölünceye kadar
devam eden bir süreçtir. Başarılı yaşlanma da bu süreci en iyi şekilde değerlendirip yaşlılıkta
oluşacak hasarları engelleme ya da en aza indirme girişimlerinin sonucudur.

Bireyin bir toplum içinde var olması, sosyolojik olarak, onun toplumda üstlendiği sosyal
statü ve rolleri aracılığıyla mümkündür. Sosyal roller, bireyin toplum içindeki sosyal işlevlerini
yerine getirmesini sağlayan bir tür “yol haritası” dır. Fakat yaş ile getirilen kazanımlar artsa bile
bedensel değişiklikler, sosyal çevrenin değişmesi, statülerde düşüşler ve değişmeler kişiyi
olumsuz etkileyebilmektedir. Yaşlanmada önemli olan sadece uzun ve sağlıklı yaşamak
değildir. Önemli olan bu sürecin nasıl değerlendirildiğidir. Her bireyin boş zaman uğraşıları,
sağlık kontrolleri, kronik hastalıklara karşı önlemler alması, konutunda yaşlılığa ilişkin
düzenlemeleri yaptırması gibi tedbirlerle yaşlılığa hazırlanması önemlidir. Yaşamdaki hedefler
ve amaçlar her yeni evrede gözden geçirilmelidir (Karataş ve Duyan 2008). Yaşlı bireyin bir
uğraşı yoksa ve zamanını boş ve verimsiz geçiriyorsa bu onu fiziksel ve psişik yönden olumsuz
etkileyebilmektedir. Çünkü hareketsiz geçirilen zaman bedenin olumsuz gelişimine, zihnini
çalıştırmadığı zaman aklının körelmesine yol açabilmektedir. Bu bağlamda yaşlının, yaşlandım
diyerek kanepe üstünde ömür tüketmesi başarılı yaşlanma içinde kabul edilemez. Yaşlı için
sosyal aktivitelere katılmak hem psikolojik, hem fiziksel olarak yaşlıya büyük katkı sağlar.
Zihinle yeterli egzersiz yapılmaması Demans hastalıklarını tetikleyebilir. Zihni kullanmanın
yanında ona sosyal yönden faydalı olacak birileriyle vakit geçirmek, kitap okumak, bedensel
sınırlılıklarını gözeterek spor yapma gibi aktivitelerle uğraşması gerekmektedir.
Yaşlı birey, sosyal aktivitelere katılmadan önce bir yandan da ekmeğini nereden
çıkartacağının derdindedir. Yani yaşlının ekonomik durumu, dolaylı yoldan hayat standartlarını
etkiler. Yaşlanma sürecinde gelir durumu, bireyin diğer ekonomik kaynakları ve sosyal
yardımlar, yaşlanmanın ekonomik sürecinin de oldukça önemli bir yere sahip olduğunu da
dikkate almayı gerekli kılar.
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Bireyin tüm yasam sürecini kapsayan “yaşam doyumu” kavramı “başarılı yaşlanma”
kavramı ile farklı biçimlerde tanımlansa da birbirlerini içeren kavramlardır. Yaşam doyumu bir
insanın istedikleri ile elde ettiklerini karşılaştırması ile oluşan bir sonuçtur (Oktik vd. 2004).
Yaşlılık literatüründe üzerinde sıklıkla durulan bir kavram olan “başarılı yaşlılık” konusundaki
çalışmalarda ortak temalar olarak yasam süresinin uzunluğu, fiziksel sağlık, zihinsel sağlık,
psikolojik sağlık, bilişsel yeterlilik, toplumsal yeterlilik ve üretkenlik, bireysel kontrol, yaşam
doyumu sıkça tekrarlanmaktadır (Willcox vd. 2007).

12.2. Temel Yaşamsal Gereksinimler
Abraham Maslow (1943), insanın temel gereksinimlerini tanımlamış ve bu
gereksinimlerin tabandan yukarıya doğru hiyerarşik bir düzen içinde olduğunu belirtmiştir.
Fizyolojik gereksinimlerin genellikle değişmediği, ancak diğerlerinin zaman zaman değişim
gösterdiği belirtilmiştir. Hastalıkla birlikte gereksinimler de değiştiği gibi, hastalık, stres ve kriz

halleri bu gereksinimlerin karşılanmamasından doğabilir. Yaşamın devamlılığını
sürdürebilmesi için temel insan gereksinimlerinin mutlaka karşılanması gereklidir. Önceliklere
göre gereksinimler hiyerarşik sırada yer alırlar. Yaşamı sürdürmeye yönelik ihtiyaçlar en büyük
önceliğe sahiptir. Hayat tehlike altında ise fizyolojik gereksinimler daha ön planda tutulur,
tehlike geçince diğer gereksinimlere de dikkat edilmeye başlanır (Tekinsoy, 2005). Hiyerarşik
sırada daha sonra gelenler ise sevgi ve ait olma, kendine saygı gibi duygusal ve psikolojik
gereksinimlerdir (Tekinsoy, 2005; Sayın, 2006).
Maslow'un Temel İnsan Gereksinimleri
Yaşlıların gereksinimleri yaşları ilerledikçe artmakta ve temel insan gereksinimleri
yanında yaşlı bireylerde; fiziksel kapasitedeki yetersizlik, eşin, sevdiklerinin kaybı, rol
değişiklikleri, sosyal ağın küçülmesi gibi nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede
güçlük ve yalnızlığın yaşandığı gözlenmektedir (Tel&Sabancıoğulları, 2006).
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12.3. Sağlıklı Yaşlanmayı Etkileyen Faktörler
12.3.1. Yeterli ve Dengeli Beslenme
Beslenme, insanın büyümesi, gelişmesi, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaşaması
için gerekli olan besin öğelerini yeterli miktarda alıp vücutta kullanmasıdır. Yeterli ve dengeli
beslenme ise; vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması için gerekli olan tüm
besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda ve gerekli oranda alınması ve vücutta uygun
biçimde kullanılmasıdır. Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın korunması için
zorunludur (Spark, 1998).

Yeterli ve dengeli beslenmede dikkat edilmesi gereken ilkeler;
- Besin çeşitliliği sağlanmalı
- Günde en az üç öğün beslenilmeli
- İdeal vücut ağırlığı ve kas gücü korunmalı
- Besinler doğru hazırlanmalı, doğru pişirilmeli ve doğru saklanmalı
- Sebze ve meyveler bol ve çeşitli tüketilmeli
- Doymuş yağ tüketimi azaltılmalı
- Ekmek ve diğer tahıllar yeterli miktarda tüketilmeli
- Su ve diğer sıvılar yeterli miktarda tüketilmeli
- Posa tüketimi arttırılmalıdır (Bilir, 2004; Rakıcıoğlu, 2005).

12.3.2. Sigara Kullanımı
Sigaranın insan sağlığına zararları uzun zamandan beri bilinmektedir. Yaşlanmaya
paralel olarak gelişen değişiklikler ve yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları sigara içen kişilerde
daha fazla görülmektedir. Sigara içilmemesi, bu sorunlardan korunma bakımından çok
önemlidir. Başta akciğer kanseri, koroner kalp hastalıkları ve kronik akciğer hastalıkları olmak
üzere pek çok hastalığın oluşunda yaşlanmanın yanı sıra sigara içilmesinin de önemli etkisi
vardır. Yaşın ilerlemesine engel olmak mümkün değildir, ancak sigaranın etkilerinden uzak
kalmak mümkündür. Bunun için öncelikle sigara alışkanlığını hiç edinmemek gerekir. Sigara
alışkanlığı olanlar için de yapılması gereken en kısa zamanda bu alışkanlıktan kurtulmak
olmalıdır. Sigara içenlerin bu alışkanlıktan kurtulmaları öncelikle kendi kararları olmakla
birlikte, tiryakilere bu amaçla bazı tıbbi destekler de sağlanabilmektedir. Sigara kullanımının
toplumsal düzeyde kontrol edilmesi bakımından birbirini tamamlayan üç yaklaşım ortaya
çıkmaktadır:
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- Sigaraya başlamanın önlenmesi
- Sigara içenlerin vazgeçmelerine yardım edilmesi
- Sigara dumanından pasif etkilenenlerin korunması (Bilir&Paksoy, 2008)

12.3.3. Düzenli Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Yapma
Başarılı yaşlılığın belirleyicilerinden biri bedensel olarak etkin olmaktır. Fiziksel
aktivite, enerji harcamasını artıran tüm faaliyetler ve hareketler olarak tanımlanır. Fiziksel
aktiviteler planlı egzersizleri (ağırlık kaldırma, aerobik), spor ve günlük yaşamda yapılan
olağan aktiviteleri (yürüme, bahçe işleri, ev işleri vb.) içermektedir (Sağlam ve ark., 2008).
Egzersiz antrenmanı, bedensel etkinlik kavramı içinde değerlendirilir. Fiziksel ya da
fonksiyonel uygunluğu korumak ya da geliştirmek amacıyla yapılan, belirli bir yüklenme ve
yüklenmeye uyum dönemi içeren, planlı, yapılandırılmış, tekrarlayıcı bedensel etkinlik
“egzersiz antrenmanı” ya da “antrenman” olarak tanımlanır. Uygun antrenman programı;
bireyin sağlık durumu, hastalık risk faktörleri, fiziksel ya da fonksiyonel uygunluk düzeyi
belirlenerek, yetersizliklerin ve gereksinimlerin saptanması, bireyin istekleri ve amaçları
doğrultusunda planlanır (Nieman, 2003).
Bedensel etkinlikle ilgili bazı terimleri bilmek öneride bulunurken hastaları aydınlatmak
açısından önemlidir (Şenol&Akdeniz, 2009).
Aerobik alıştırma bedenin geniş kaslarının sürekli ritmik bir formda hareket ettiği
alıştırmalardır. Ör: yürüme, yüzme.
Dayanıklılık alıştırması kasların bir güç uygulamaya ya da dirence karşı iş yapmasına
dayalı alıştırmadır. Ör. Ağırlık kaldırma.
Esneklik alıştırması eklem açıklığını genişletme ya da korumanın amaçlandığı
alıştırmalardır. Ör. Germe alıştırmaları
Denge alıştırmaları alt vücut bölgesinin gücünü artırmak ve düşmeyi önlemek için
tasarlanmış etkinliklerin kombinasyonudur.

12.3.4. Zihinsel Aktivite Yapma
Kaslarımız gibi beynimizin de kondisyona ihtiyacı vardır. Okumak, yapboz, bulmaca
çözmek, satranç gibi hobileri olanlarda Alzheimer hastalığı riskinin iki buçuk kat daha az
olduğu bulunmuştur. Sosyal aktivitelerde bulunmak, müzik veya dil kurslarına gitmek, yeni bir
bilgisayar programı öğrenmek gibi entelektüel etkinlikler beyinde hücreler arasındaki
bağlantıları ve nöronların esnekliğini artırmaktadır. Zihinsel aktiviteyle sosyal etkileşimi
koordine eden faaliyetler hafızayı korumaktadır. Hafıza fonksiyonunun kaybı kadar,
korunmasının da birçok etkene bağlı olduğu bilinmektedir. Beynin genç kalması için en önemli
dört faktör: Zihinsel aktivite, fiziksel zindelik, stresin azaltılması ve sağlıklı beslenmedir
(Creagan, 2004).
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12.3.5. Sosyal Yaşam Aktiviteleri ve Sosyal Destek
Sosyal destek bireye çevresindeki insanlar tarafından yapılan yardımlardır. Kriz ve
duygusal gerginlik durumlarında bireyler, doğal yardımcı olarak görülen aile üyeleri ve
arkadaşlarına dayanma gereksinimi duyarlar. Gereksinim duyulan destek ağı bireyin uyum
süreci ve sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yetersiz sosyal destek ise, madde kullanımı,
suça yönelik davranışlar, kaygı ve olumsuz duygulanımın artmasına sebep olmaktadır (Gökler,
2007; Ekinci&Ekici, 2003; Çakır&Palabıyık, 1993). Bu nedenle sağlıklı yaşlanma sürecinde
hem fiziksel hem de ruhsal boyutta sağlıklı olmak ve sağlığı geliştirmek için sosyal desteğin
önemi büyüktür.
İnsan sosyal bir canlı olduğuna göre mutlaka ailesi, akrabaları, arkadaşları ve
çevresindekilerle olumlu ilişkiler kurmak ve geliştirmek durumundadır. Sosyal ilişkiler
kurmanın da ilk şartı insanın kendisi ve çevresiyle barışık olabilmesidir. Aile bireyleri ve
arkadaşlarını arayıp, sevgi ve saygıya dayanan ilişkiler kurabilmelidir. Bir kişinin kendini o
ailenin ya da toplumun bireyi gibi görmesi, kişinin kendine güven duymasını, rahat hareket
etmesini, duygu ve düşüncelerini rahatlıkla dile getirmesini sağlayarak moral ve motivasyonu
artırmaktadır (Akın, 2008).
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Uygulamalar
Yaşam boyu sağlığın geliştirilmesive sağlıklı yaşlanma ile ilgilenen bir danışmandan
sürecin nasıl işlediğini öğreniniz.
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Uygulama Soruları
1.

Biyo-psiko-sosyal sağlık anlayışı nedir?

2.

Sağlıklı yaşlanmayı etkileyen faktörler nelerdir?

3.

Düzenli fiziksel aktivite ve egzersiz yapma sağlıklı yaşlanmayı nasıl etkiler?

4.
Sosyal yaşam aktiviteleri ve sosyal destek ile sağlıklı yaşlanma arasındaki
bağlantı nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Günümüzde hastalık ve sağlık olgularını tartışırken, bedeni, zihni ve sosyal yapıları
birbirinde ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Bu yüzden konuya biyolojik, psikolojik ve
sosyal faktörler açısından bakmak gerekmektedir. Bu bakış açısı, geleneksel anlayışı da
kapsayan ama bununla yetinmeyen yeni bir model ortaya koymuştur. Bu modele
biyopsikososyal sağlık ve hastalık anlayışı denilmektedir.
Sağlıklı yaşlanma kavramı psikolojik ve sosyal açıdan bireylerin iyi olma durumlarına
vurgu yaparken, bireylerin sağlık yönünden de iyi olduğuna işaret etmektedir.
Yaşlılık karmaşık yönleri olan bir olgudur ve göreceli bir kavramdır (Kızılkaya ve
Koştu, 2006). Yaşlanma ise biz daha hücresel olarak yeni oluşmaya başladıktan ölünceye kadar
devam eden bir süreçtir. Başarılı yaşlanma da bu süreci en iyi şekilde değerlendirip yaşlılıkta
oluşacak hasarları engelleme ya da en aza indirme girişimlerinin sonucudur.
Yeterli ve dengeli beslenme; vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması
için gerekli olan tüm besin öğelerinin her birinin yeterli miktarda ve gerekli oranda alınması ve
vücutta uygun biçimde kullanılmasıdır. Beslenme, büyüme, yaşamın sürdürülmesi ve sağlığın
korunması için zorunludur (Spark, 1998).
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Bölüm Soruları

1) Sağlıklı yaşlanmanın göstergeleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Bilişsel açıdan yeterli olması
b) Daha ileri yaşlara kadar yaşamak
c) Zihinsel yönden sağlıklı olması
d) Üretken ve bireysel kontrola sahip olması
e) Sosyal anlamda geri çekilmemesi

2) Hangi seçenek yaşlılığa hazırlık evresinde yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Evi yaşlılığa göre düzenlemek
b) Kronik hastalıklara karşı önlem alınması
c) Sağlık kontrolleri
d) Yeni bir yerleşim yeri belirlemek
e) Uğraşılacak aktiviteler belirlemek
3) Hangi seçenek uygun antrenman programı planlanırken dikkat edilmesi gereken
durumlardan biri değildir?
a) Herkes için standart program oluşturma
b) Yetersizliklerinin saptanması
c) Hastalık risk faktörleri
d) Bireyin istekleri
e) Bireyin sağlık durumu

I. Sigara dumanından pasif etkilenenlerin korunması
II. Sigara içenlerin vazgeçmelerine yardım edilmesi
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III. Sigaraya başlamanın önlenmesi
4) Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri sigara kullanımının toplumsal düzeyde
kontrol edilmesi bakımından birbirini tamamlayan yaklaşımlardandır?
a) I. ve II
b) I, II, III
c) I ve III
d) I ve III
e) II ve III

5) Hangi seçenekte Maslow’un hiyerarşisindeki son evre belirtilmiştir?
a) Sevgi gereksinimi
b) Saygı ihtiyacı
c) Kendini gerçekleştirme
d) Açlık
e) Güven

6) Hangi seçenek yaşlı bireyler için olumlu sağlık davranışları arasında yer almaz?
a) Bağışıklama
b) Düzenli uyku
c) Dengeli beslenme
d) Düzenli antidepresan kullanmak
e) Güvenli cinsel yaşam

7) Seçeneklerin hangisinde yaşlılarda sağlığın korunması ve geliştirilmesinde etkili
olan faktörlerden biri değildir?
a) Besin çeşitliliği sağlanması
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b) Zihinsel aktivite yapma
c) Fiziksel hareket
d) Bol miktarda beslenmek
e) Sosyal destek

8) Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer riskini azaltan etmenlerden biri değildir?
a) Okumak
b) Yapboz
c) Dinlenmek
d) Satranç
e) Bulmaca çözmek

9) Alt vücut bölgesinin gücünü artırmak ve düşmeyi önlemek için tasarlanmış
etkinliklerin kombinasyonuna ne denir?

a) Efor harcama
b) Esneklik alıştırması
c) Dayanıklılık alıştırması
d) Denge alıştırması
e) Güç alıştırması

10) Bireyin toplum içindeki sosyal işlevlerini yerine getirmesini sağlayan bir tür “yol
haritası’’ olan tanım aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sosyal rol
b) Sosyal norm
c) Toplumsal işlevsellik
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d) Benlik bütünlüğü
e) Bireysel norm

12. Bölüm Cevap Anahtarı
1. b
2. d
3. a
4. b
5. c
6. d
7. d
8. c
9. d
10. a

310

Yararlanılan ve Başvurulabilecek Diğer Kaynaklar
Akın, G. (2008). “Yaşlanmayı Geciktiren Önlemler”, Hastane ve Yaşam, 32.
Baltaş, Z. (2000). Sağlık Psikolojisi. Remzi Kitabevi. İstanbul.
Bilir, N. (2004). Yaşlanan toplum. İçinde: Gökçe Kutsal Y. Sağlıklı ve Başarılı
Yaşlanma. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.
Bilir, N., Paksoy, N. (2008). Yaşlanma ve Sigara. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Ankara.
Creagan, ET. (2004). “Mayo Clinic Sağlıklı Yaşlanma”, Güneş Kitabevi, Çev. Yeşim
Gökçe-Kutsal, Ankara.
Çakır Y., Palabıyıkoğlu R. (1993). Gençlerde Sosyal Destek Çok Boyutlu Algılanan
Sosyal Destek Ölçeğinin Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması. Kriz Dergisi; 5 (1).
Ekinci H., Ekici S. (2003). İşletmelerde Örgütsel Stres Yönetim Stratejisi Olarak Sosyal
Desteğin Rolüne İlişkin Bir Araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi; 27 (1).
Gökler, I. (2007). Çocuk Ve Ergenler İçin Sosyal Destek Değerlendirme Ölçeği Türkçe
Formunun Uyarlama Çalışması: Faktör Yapısı, Geçerlik Ve Güvenirliği. Çocuk ve Gençlik Ruh
Sağlığı Dergisi; 4 (2).
Karatas, K., Duyan, V. 2008. Difficulties that elderly encounter and their life
satisfaction. Social Behaviour and Personality, 36(8)
Kızılkaya, M., Koştu, N. (2006). Yaşlılıkta Ölüm Kavramı ve Hemşirelik Yaklaşımı.
Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 9 (4).
Neiman, DC. (2003). “Exercise Testing and Prescription. A Health Related Approach”
McGraw-HillCompany, Boston, 5th ed., p. 230.
Oktik, N., Bozyer, Ü., Durdu, Z. , İrez, G., Kökalan, F., Top, A. (2004). Huzurevinde
Yasam ve Yasam Kalitesi: Muğla Örneği. Muğla Üniversitesi Yayınları: 52, Muğla.
Rakıcıoğlu, N. (2005). Yaşlılarda bilinçli beslenme. İçinde: Gökçe Kutsal Y: Yaşlılar ve
Belediyeler. Ankara: İ. Aygül Ofset.
Sağlam, M., Güçlü, BM., İnce, Dİ., Savcı, S., Arıkan, H. (2008). Sigara ve fiziksel
aktivite. 1. Baskı. Ankara: Klasmat Matbaacılık.
Sayın, AO. (2006). “Hemşirelik Bakımının Değerlendirilmesi İle İlgili Bir Çalışma”.
Yayınlanmamış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

311

Spark, A. (1998). “Nutrition Counseling in Health Promotion Throughout the Lifespan”,
Edelman CL, Mandle CL, Mosby Company, St Louis.
Şenol, Y., Akdeniz, M. (2009). Yaşlılık ve Koruyucu Tıp. Akdeniz Üniversitesi, Tıp
Fakültesi. Antalya.
Tekinsoy, P. (2005). Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Hastaların Refakatçilerinin
Gereksinimlerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi. Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü.
Tel, H,. Sabancıoğulları S. (2006). “Evde ve Kurumda Yaşayan 60 Yaş Üzeri Bireylerin
Günlük Yaşam Aktivitelerini Sürdürme ve Yalnızlık Yaşama Durumu”. Turk J Geriatr; 9(1)
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu. (2015). Türkiye Sağlıklı Yaşlanma Eylem Planı Ve
Uygulama Programı 2015-2020, T.C. Sağlık Bakanlığı.
Willcox, C., Willcox, B., Sokolovsky, J., Sakihara, S. (2007). The Cultural Context of
“Succesful Aging” Among Older Women Weavers in a Northern Okinawan Village: The Role
of Productive Activity. J. Cross Gerontol; 22

312

13. YAŞLILIKTA OLUMLU DÜŞÜNME BECERİLERİ

313

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılıkta olumlu düşünmenin önemi olumlu düşünme becerileri
anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.

Yaşlılıkta özgüven ve motivasyon nasıl kazanılır?

2.

Benlik imgesi nedir?

3.

Kendini görme şekli, kendini kabul özgüveni nasıl etkiler?

4.

Motivasyon kuramları nelerdir?

5.

Kapsam kuramları nelerdir?

6.

Süreç kuramları nelerdir?

7.

Yaşlının genel benlik yapısı nasıldır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Yaşlılıkta Özgüven

Kazanım

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Yaşlılıkta özgüven
Yaşlılıkta özgüven ile
hakkında
farkındalık ilgili kitapların, çalışmaların
edinilmiş ve öğrenilmiş okunması ve incelenmesi
olacaktır.

Yaşlılıkta
Motivasyon

Yaşlılıkta
Yaşlılıkta
motivasyon hakkında bilgi motivasyon
ile
öğrenilmiş olacaktır.
değerlendirilmesi
gözlemlenmesi

Motivasyon
Kuramları

Motivasyon
kuramları hakkında
öğrenilmiş olacaktır.

beraber
ve

Konuyla ilgili temel
bilgi ve
yardımcı
kitapların
incelenmesi
ve
olgu
analizlerinini yapılması
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Anahtar Kavramlar
•

Özgüven

•

Motivasyon

•

Benlik İmgesi

•

Kendini Sevme

•

Kendini Affetme
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Giriş
Özgüvenin oluşmasındaki iki temel nokta kendini sevmek ve kendini kabul etmektir.
Kendimizi algılayışımız kendi gözümüzdeki değerimiz bu konuda önemlidir. Kimse doğuştan
sağlıklı bir özgüvene sahip değildir. İnsan bunu yaşam boyunca, engellerle karşılaştıkça
kazanır. Kişinin kendini tanımaya ihtiyacı vardır. Özgüven konusunda ilk yapılacak şey bireyin
kendini keşfetmesidir. Kendini keşfe yönelik sorular sormak her zaman kolay değildir; çünkü
cevaplarının yaşamımızı değiştireceğini biliriz (Myss, 2001). Ancak bu sorular cevapsız kaldığı
takdirde birey kendini kurban olarak görmeye başlayabilir. Kendi adına bu soruları cevaplayan
birilerinin yaşam tarzına kendini uydurmaya çalışabilir. Ya da bu soruları görmezlikten gelerek
ruhunu duyarsızlaştırma yolunu tercih edebilir.
Hareket etmek, teşvik etmek anlamına gelen ve Latincede “movere” kelimesinden
türetilmiş olan motivasyon kavramı, İngilizce ve Fransızca “motive” kelimesinden türemiştir.
Türkçe karşılığı ise güdü veya harekete geçme olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle
güdüleme, insanların belirli amaçlara ulaşması için harekete geçmesini sağlayan güç anlamına
gelmektedir (Kaplan, 2007). Bu tanıma göre motivasyon amaçlar doğrultusunda harekete
geçirici bir etkiye sahip olmakla birlikte bu hareketin devamlılığı ve çaba gösterilmesi için
olumlu yönde edinilen güç olarak ortaya konulmaktadır.
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13. YAŞLILIKTA OLUMLU DÜŞÜNME BECERİLERİ
13.1. Özgüven Ve Kavramsal Çerçeve
13.1.1. Benlik
Bireyin mutlu ve doyumlu bir yaşam sürmesinin önce kendisi, sonra çevresi ve topluma
doğru yayılan olumlu yansımaları olacağı kabullenilmektedir. Böyle bir yaşam tarzının
olabilmesi ise, sağlıklı bir kişilik gelişimine bağlıdır. Olumlu bir kişilik gelişimi için bireyin
çalışması, diğer bir deyişle ürün vermesi yaptıklarından doyum sağlaması, özgünlüğünü
yitirmeden uyum sağlaması gibi göstergeler kullanılmaktadır. Kişinin tavır alışlarını, çevresini
algılayışını, gösterdiği uyum tarzını ve tepkilerini “kişilik” başlı altında topluyoruz. Kişiliğin
bir alt yapısı ise, benliktir. Benlik, bireyin kişiliğine ilişkin kanıları, kendini algılayış biçimi
olarak özetlenebilir. Kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir öğedir.
Benlik, gerçeği tanımak ve uyum sağlamak; çevreden gelen uyarıcıları algılamak,
seçmek, anımsamak, düşünmek; kavramları değerlendirmek; karşılaşılan engellere çözüm yolu
bulmak; geleceğe ilişkin tasarılar yapmak, savunma düzenekleri geliştirmek gibi görevleri
yerine getirir (Yurdakul, 1987).
Benlik kişiliğe biçim veren kalıtsal ve çevresel etmenlerin ortak ürünüdür. Bireyin
psiko-sosyal gelişimi sırasında şekillenir. Allport, kişiliği “bireyin çevresine özel uyumunu
belirleyen ve özellikle uyuma yönelik bir işlevdir” şekline tanımlamıştır. Psiko-fizyolojik
sistemler ise alışkanlıklar, özel ve genel tutumlardır. Allport psiko-fizyolojik eğilimlere “treyt”
adını vermektedir. Bu kavram Allport'un kuramının temeli niteliğindedir. Çevreye uyum, hem
işlevsel hem de gelişimsel bir önem taşır. Ona göre, kişilik bir sağ kalma biçimidir. Uyum ise
bu sağ kalmanın sağlıklı olma boyutunu kapsar. Uyum tepki değildir. Hem beceri hem de pasif
uyma davranışlarını içerir (Yanbastı, 1990).
Benlik konusunda bireyin kendini görüş ve algılayış biçimi önemlidir. Yani bireyin nasıl
olduğundan çok, kendisini nasıl gördüğü önemlidir. William James’e göre benliğin dört yönü
vardır ve insanlar kendilerini bunlardan biriyle veya birkaçıyla tanımlarlar:
1) Maddesel Benlik (Material Self); kişinin kendisini sahip olabildiği şeyler olarak
görmesi ve algılaması. Kişinin kendisine ait olan her şey maddesel benliğin içine giriyor.
Vücudu, evi, arabası, elbiseleri gibi.
2) Sosyal Benlik (Social Self); kişinin sosyal yaşamı içinde taktığı pek çok maskeye
uygun olarak davranması,
3) Ruhsal Benlik (Spritual Self); bireyin sahip olduğu yetenekler, ilgiler ve tutumlar
ile kişinin bunları kendisince derecelendiriş biçimleridir.
4) Saf Ego (Pure Self); bireyin sahip olduklarından kendisini ayırabilmesidir (Özdoğan,
2005).
319

Benlik üzerine yapılan çalışmalar konuyu farklı yönleriyle ele almış, kavramı farklı
başlık ve tanımlar altında açıklamaya çalışmıştır. Alanyazındaki çalışmalar neticesinde benlik
kavramı başlıca şu tanım ve başlıklar altında sınıflandırılmaktadır (Özdemir, 2018):
Gerçek Benlik: Bireyin yaşamdan zevk alma, mutlu olma, sevgi edinme ihtiyacıyla
yaptığı kişisel değerlendirmeler neticesinde kendindeki gerçeği görme ve kabul etme
durumudur.
İdeal Benlik: Başka bireylerin olumsuz değerlendirmeleri sonucunda zarar gören
benliğin kendini kusursuz sunma gayretidir.
Bedensel Benlik: Bireyin
değerlendirmelerinin sonucudur.

fiziksel

ve

sosyolojik

görünümünün

zihnindeki

Sosyal Benlik: Bireyin sosyal yapı içerisinde diğerleriyle bağ oluşturmasında etkin olan
bireylerdir.
Bilişsel Benlik: Bireyin çevresindeki nesne ve olaylar üzerinden anlamlar çıkarma
durumudur. Akademik Benlik: Bireyin öğrenme geçmişi ile başarı, yetenek ve güdülenme
ilişkisidir.

13.1.2. Benlik İmgesi
Benlik kavramını birinci öğesi olan “benlik imgesi” bireyin sahip olduğu fiziksel ve
zihinsel özelliklerinin farkında olmasıdır. Bu da öncelikle anne ve babanın çocuğa ilişkin sözlü
ve sözsüz tavırlarıyla başlar. Çocuğun anne-babasının gözündeki konumu çocuğun kendisine
ilişkin bir imgeye sahip olmasını etkiler. Örneğin çocuğun ailede isteniyor olması, zeki, akıllı,
başarılı, yetenekli veya vasat görülmesi gibi (Mutluer, 2006).
Benlik imgesinin sadece çevrenin verdiği geri bildirimlerden etkilenerek biçimlenmesi
ve gelişmesi söz konusu değildir. Benlik gelişiminde birey pasif değil aktiftir. Benlik algısını
etkileyen etkenlerden söz ettik özellikle aile ve çevre çok önemlidir. Fakat benlik imgesi bireyin
zihinsel kapasitesi ve deneyimleriyle çevreden aldığı geri bildirimleri kendine göre
yorumlayabilmesiyle oluşur (Mutluer, 2006).
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13.1.3. İdeal Benlik
Benlik kavramının ikinci
olan ideal benlik kavramı benlik
imajının gelişmiş halidir. Birey
çocukluktan itibaren sahip olması
özelliklerinin
neler
olduğunu
Bu ideal davranışlar, beceriler ve
özellikler genellikle içinde yaşanan
tarafından kabul edilen ideal
standartları belirtir. Bu bağlamda
benlik bireyin olmak istediği
benliktir (Reçber, 2002).

boyutu

gereken
öğrenir.
toplum
ideal

Lecky, iyi bir ruh sağlığı için
benlik
tasarımı ile, özellikle ideal benlik
(bireyin
ne olması, nasıl davranması
gerektiğine ilişkin kendisine mal
ettiği
değer
yargıları)
ile
gerçek
yaşantıları arasında iyi bir ahenk ve tutarlılık olmasının önemine dikkati çekmiştir. Bir insan ne
kadar benlik tasarımına uygun davranabilirse, kendini o kadar rahat hisseder, ideal benliğine ne
kadar ters düşen yaşantıların etkisinde kalırsa, o kadar huzuru kaçar ve kaygılanır. Kendi değer
yargıları ve ideallerine uygun davranmak insanın kendine olan saygısını, güvenini ve
mutluluğunu artırır. Ruh sağlığı yerinde bir kimse kendi benlik tasarımına az çok uyarlı
davranabilen kimsedir (Baymur,1994).
Gerçek benlik, kişilerin gerçekten kendilerini nasıl algıladıklarını, ideal benlik kişilerin
nasıl olmak istediklerini açıklamaktadır. Kişiler kendi benliklerinin değil ideal benliklerini takip
etmeyi daha uygun bulmaktadır. Çünkü kendi benliklerinde olan eksiklikleri düzeltmek için
uzun zamana ihtiyaç duyabilir. Bunun yanında ideal benlikte ise kişiler, çeşitli zaman ve
ortamlarda olmak istedikleri benlere dönüşür. Bazı kişilerin asıl benliklerinde, aslında kendine
güvenmeyen, başarısız, kendini ifade etmekte zorlanan kişiler oldukları görülmektedir. Kişinin,
oluşturmuş olduğu yapay benlik ile çevresinden olumlu geri dönüşler alması durumunda
kendisini daha mutlu hissetmekte ve gerçek benliklerinden kurtulmanın yollarını aramaktadır
(Aydemir, 2014).
Gerçek benlik ve ideal benlik arasındaki boşluklar söz konusu olduğunda, kişiler
psikolojik olarak savunmaya geçmektedir. Ancak bu davranışlar, kendini sıklıkla gösteren bir
davranış durumuna gelir ve bu durum aşırı duruma gelirse, sosyal ilişkileri gerçekçi bir alanda
devam ettirmeyi engellemektedir ve uyumsuz davranışlar göstermeye başlamaktadır. Bu
durum, kişide benliklerin çatışması şeklinde algılanabilir (Uyanık, 2000).
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13.1.4. Özgüven
Özgüven “yüreklilik, cesaret” olarak tanımlanır; ancak özgüven kavramı aynı zamanda
kişinin kendi yeteneklerine kesin inancını da kapsar. Bir zihin durumu olduğu gibi fiziksel yanı
da olan bir kavramdır (Hambly, 2001).
Özgüven (self-confidence) kişinin kendisini değerlendirmesi (self-esteem) ile
kendisinden memnun olup olmaması (self-satisfaction) sonucu ortaya çıkan öznel bir olgudur.
Olumlu ya da olumsuz (yüksek veya düşük özgüven) olabildiği gibi, statik değildir ve koşullara,
içinde bulunulan şartlara göre değişim gösterir. Özgüvenin oluşumunda temel rol oynayan
benlik kavramı, bireyin ne olduğunu; ideal benliğin kişinin olmak istediği benliği; özsaygısının
ise bireyin kendisini nasıl gördüğü ve nasıl olmak istediği arasındaki duygu farkı olarak ortaya
çıkar (Akagündüz, 2006).
Her bireyin sahip olduğu, özgüven ve öz değer sahibi olma ve başkaları tarafından takdir
edilme ihtiyaçları birbirine bağlı iki alt gruba ayrılır. Birincisi güç, başarı, beceri sahibi olarak
insanların güven duyduğu bir kişi olmak; ikincisi ise, önemli olma, takdir edilme, saygı görme
ihtiyaçlarıdır. Kendini değerlendirme ihtiyaçlarının tatmini, bireyin kendine güvenmesini,
kendini değerli, yararlı bir kişi olarak görmesini sağlar. Psikolojik sorunları olan bireyler
üzerinde yapılan araştırmalar, özgüven eksikliğinin, insanları yetersizlik duygusuna ve köklü
bir cesaretsizliğe ittiğini göstermektedir (Kasatura,1998).
Özgüven psikolojik açıdan basit bir özellik olarak görülmesine karşın, değişkendir ve
başka birçok özellikle bağlantı içindedir. Doğuştan kazanılan bir özellik değildir, çocukluktan
itibaren yavaş yavaş gelişen merkezi bir özelliktir. Hayat boyunca yaşanan düş kırıklıkları ve
ruhsal yaralanmalar sistematik olarak insanın özgüvenini zedeler. Yaşam boyu ne kadar çok düş
kırıklığı yaşarsa, kişinin özgüveni de o derece azalır, korkularıysa çoğalır; dolayısıyla özgüven
kavramı iyimserlik ve karamsarlıkla sıkı bir ilişki içerisindedir.

13.1.5. Kendini Sevme
Kendini sevme, bir insanın sosyal bir nesne olarak, iyi veya kötü bir insan olarak
kendisini değerlendirdiği bir deneyimdir. Genel bir özellik olarak, kişinin sosyal öneme sahip
bir birey olarak sürekli ve bütün değer duyusuna karşılık gelmektedir. Burada “sosyal”, kendini
sevmenin ağırlıklı olarak, kişinin bakış açısından, başkalarının kişiye atfettiği değer anlamında
değildir. Olgun kendini sevme duyusu, öncelikle bireyin kendisine yüklediği sosyal değere
dayanır. “İyilik” için önemli nitelikler -çekicilik, güzellik, dürüstlük, kibarlık veya kişisel
değerin başka bir unsuru-, öz-kabul için şahsi standart olabilmeleri adına, çevreden alınmalıdır.
Kişisel değerin yargısı içselleştirilirken, başkalarının “kendini sevme”yi etkileme gücü azalır.
Kişisel değer yargısı içselleştirildikçe, diğerlerinin, bireyin kendini sevme hissi üzerindeki
etkinliği azalmaktadır (Tafarodi ve Swann, 2001).
Kendini sevmek için dışsal sebepler şart değildir. Desteği iç dünyalarından alan
kişilerin, kendilerine olan sevgileri tamdır. Kendilerini seven kişiler kendilerine güven duyarlar
ve kendileriyle barışıktırlar. Kendileriyle barışık olmayan kişilerin başkaları ile barışık olması
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güçtür (Kasatura, 1998). Sonuç olarak bireyin kendini sevmesi, kendine güven duygusunda
önemli bir role sahiptir. Kendine sevgisi tam olan bireyin kendine güveni de tamdır. Bu
bireylerin özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:

-İyi özelliklerinin farkındadırlar ve bununla gurur duyarlar, kusurlu tarafların da
düzeltme çabasına girerler.
- Hatalarını fark edebilirler.
- Kendilerini ifade etmekten çekinmezler.
- Kendilerine bakış açıları son derece olumludur.
- Başkalarının değer yargıları ile kendi ölçülerinin uyum içinde olup olmamasını
önemsemezler.
- İstediklerini elde etmeyi bir hak olarak görürler.
- Kişiler ve olaylar hakkında olumlu düşüncelere sahiptirler.
- Aynaya baktıkları zaman gördükleri hoşlarına gider (Kasatura, 1998)

13.1.6. Kendini Affetme
Enright (1996) affetmeyi birinin, haksız yere inciten başka birine karşı, sevgi, cömertlik
ve merhamet gibi hak edilmeyen hislerin teşvik edilmesiyle, kızma, olumsuz yargılama ve
ilgisiz davranma gibi hisleri isteyerek terk etmesi olarak açıklamaktadır. Yaygın olarak kabul
gören bu tanıma göre, affetme; kızgınlık, hayal kırıklığı ve cezalandırma gibi olumsuz tepkiler
yerine, merhamet, empati ve cömertlik gibi olumlu sonuçlara yol açabilecek tepkilerin isteyerek
ve bilinçli olarak geliştirilmesi için çaba göstermektir.
Enright'ın (1996) affetme modeline göre de affetme insanların kızgınlık, hayal kırıklığı
ve intikam gibi hisleri atlatmalarına yardımcı olan sağlıklı bir süreçtir. Kendini affetmek ortaya
çıkarma, karar verme, çalışma ve derinleştirme olmak üzere dört adımda gerçekleşir:.
Ortaya çıkarma (keşfetme) evresinde; kişi yaşadığı olayın ve yapılan hatanın kendisi
ve başkaları için ne anlama geldiğini düşünmektedir.
Karar evresinde; kişi kendini affetmenin ne olduğunu ve ne işe yarayabileceğini
anlamaya çalışmaktadır.
Çalışma evresinde; kişinin yaptığı hatanın sorumluluğunu aldıktan sonra farklı bir bakış
açısıyla kendini yeniden anlamaya çalıştığı, her insanın hata yapabileceğini kabul ederek,
kendine karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirmeye başlamadığı bir evredir.
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Derinleşme evresinde; kişi kazanmış olduğu yeni bakış açısıyla öfke ve kızgınlık gibi
kişinin psikolojik durumunu olumsuz olarak etkileyebilecek duygulardan bilinçli olarak
vazgeçmekte, yaşadığı bu olumsuz yaşantıdan kişisel gelişimi için yararlı olabilecek yeni ve
olumlu hedefler ve anlamlar çıkarmaktadır. Tüm bu süreç bireyin psikolojik iyi oluşu için
gerekli olduğu düşünülen bilişsel, duygusal ve davranışsal yaşantıları içermektedir.

13.1.7. Kendini Görme Şekli (Kendini Kabul)
Özgüvenin ikinci unsuru olan kendini görme biçimi, bireyin nitelikleri ve kusurları ile
ilgili doğru ya da yanlış değerlendirmesi, kendine güvenin önemli bir değer dayanağıdır. Burada
kendini tanımanın yanında bireyin kendisinde var olduğuna inandığı nitelikler, kusurlar,
imkanlar ya da sınırlar önemlidir (Reçber, 2002).
Kendini kabul kavramıyla ilgili kuramsal yayınlarda, benlik saygısı kendini kabul
kavramının bir sonucu olarak kabul edilmektedir. Kendini kabul kavramı, kendine saygı ve
kendine güven gibi kişinin kendi benliğine karşı geliştirdiği olumlu bir tutumu ifade etmektedir.
Ancak kendini kabul diğer ikisine kıyasla daha kapsamlıdır.
Özgüvenin oluşmasındaki iki temel nokta kendini sevmek ve kendini kabul etmektir.
Kendimizi algılayışımız kendi gözümüzdeki değerimiz bu konuda önemlidir. Kimse doğuştan
sağlıklı bir özgüvene sahip değildir. İnsan bunu yaşam boyunca, engellerle karşılaştıkça
kazanır. Kişinin kendini tanımaya ihtiyacı vardır. Özgüven konusunda ilk yapılacak şey bireyin
kendini keşfetmesidir. Kendini keşfe yönelik sorular sormak her zaman kolay değildir; çünkü
cevaplarının yaşamımızı değiştireceğini biliriz (Myss, 2001). Ancak bu sorular cevapsız kaldığı
takdirde birey kendini kurban olarak görmeye başlayabilir. Kendi adına bu soruları cevaplayan
birilerinin yaşam tarzına kendini uydurmaya çalışabilir. Ya da bu soruları görmezlikten gelerek
ruhunu duyarsızlaştırma yolunu tercih edebilir. Her iki durumda bireyin kendi gözündeki
imajını zedeler. Çünkü varoluşsal sorunlarla başa çıkamayacak kadar yetersiz olduğunu içten
içe kabul etmektedir. Dışarıya karşı bunu gizlemekte başarılı olsa bile bireyin kaçamayacağı
tek yer kendisidir.

13.2. Motivasyon
Hareket etmek, teşvik etmek anlamına gelen ve Latincede “movere” kelimesinden
türetilmiş olan motivasyon kavramı, İngilizce ve Fransızca “motive” kelimesinden türemiştir.
Türkçe karşılığı ise güdü veya harekete geçme olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle
güdüleme, insanların belirli amaçlara ulaşması için harekete geçmesini sağlayan güç anlamına
gelmektedir (Kaplan, 2007). Bu tanıma göre motivasyon amaçlar doğrultusunda harekete
geçirici bir etkiye sahip olmakla birlikte bu hareketin devamlılığı ve çaba gösterilmesi için
olumlu yönde edinilen güç olarak ortaya konulmaktadır.
Motivasyon kavramının kişisel bir olay olduğu ve bu sebeple bireylerin beklentiler,
ihtiyaçları, hedefleri ve davranışları ile performansları hakkında bilgi verilmesiyle ilişkili
olduğu ifade edilmektedir. Motivasyon sürecinin kavranabilmesinde esas noktanın, bireyleri
davranışlara zorlayan nedenler, kişisel hedeflerin sürdürülmesi gibi konular olduğu ve bu
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konuların incelenmesinin gerekliliği belirtilmiştir (Erdem, 1998).
Motivasyon sürecinde üç unsura dikkat çekilmektedir:(Akt. Öğüt ve ark., 2004).
- Bireyleri bir davranışta bulunmaya zorlayan ya da davranışa yol açan güç,
- Davranışın belli bir yönde gelişmesini sağlayan güç,
- Bir davranış ortaya çıktıktan sonra, bu davranışın korunması ve sürdürülmesini
sağlayan güç.

Bireylerin başarıya olan isteklilikleri kendi içinde mükemmeliyetçi olma, görevlerin
gerçekleştirilme sürecinde yoğun bir tempo gösterilmesi ve konsantrasyon durumu, hayatın her
aşamasına başarısızlıklar karşısında ısrarcı olarak tekrar denemek gibi davranışlar
sergilemelerine yol açmaktadır. Bu ihtiyaç bireylerin kişilikleri ile ilgili olmakla beraber
insanların eğitim, sağlık vb. konularda davranışlarının etkilenmesine neden olmaktadır.
Başarısızlıklar karşısında korku duyma ise bireylerin çalışmalarının olumsuz bir sonuç
vermesinden endişe duymaları ve psikolojik olarak çöküntüye neden olması gibi özellikleriyle
örgütsel faaliyetlerden kaçınmak, tekrar başarısız olmamak için girişimlerde bulunmamak,
başarısızlıktan dolayı yüksek düzeyde hayal kırıklığı yaratacağı düşüncesiyle stresli ve kaygılı
olmak gibi durumlara yol açmaktadır.

13.2.1. Motivasyon Kuramları
13.2.1.1. Kapsam Kuramları
Alderfer (1972) insan ihtiyaçlarını üç ayrı kategoride ele almış bulunmaktadır. Bu
kategorileri kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür (Akt. Taşdemir, 2013):
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Varlık ihtiyaçları: Bu ihtiyaçlar bireylerin doğumu ile başlamakta olan ihtiyaçlar
olarak nitelendirilebilmektedir. Örnek olarak göstermek gerekir ise yiyecek ve içecek
ihtiyaçları, barınma ihtiyaçları gibi zaruri ihtiyaçlardır. Bu kategori Maslow‟un belirtmiş
olduğu fizyolojik ihtiyaçları gibi maddi ve maddi olmayan gerek ödüllendirme gerekse
cezalandırma ve iş koşullarını da kapsayabilmektedir. İş hayatında bu tür ihtiyaçlar ücret,
ikramiye, prim ve fiziki iş koşulları ile iş güvenliği gibi birtakım kavramlar olarak karşımıza
çıktığını belirtmek mümkündür.
Sosyal ilişkiler ihtiyacı:
İnsanın, kendinin haricinde diğer
insanlar ile bir araya gelerek, duygu ve
düşüncelerini onlar ile paylaşma gibi
istekleri var olmaktadır. Maslow
tarafından sosyal ve kabul görme adı
altında toplanmakta olan kriterleri
içermektedir.
Birlikte
olabilme
ihtiyacı, sosyal ihtiyaçlar, kendinde
başka birisine bağlanabilme ihtiyacı,
başkalarından saygı görebilme ve
başkalarına saygı duyma gibi
ihtiyaçlar olarak karşımıza çıktığını
ifade edebilmek mümkündür. Gelişme
ihtiyaçları: Bireylerin kendileri
hususunda gelişim gösterme ihtiyaçlarını ifade ettiğini söylemek mümkündür. Bir bireyin başarı
elde edebilmesi, tanınması, kabul görebilmesi gibi ihtiyaçların varlığı örnek olarak
gösterilebilmektedir. Alderfer'e (1972) göre varlık ihtiyaçlarının karşılanabilir hale gelmesinin
ardından ikinci ve üçüncü basamak ihtiyaçların sırası ile karşılanması yönünde çalışıldığını
ifade edebilmek mümkündür.

13.2.1.2. Süreç Kuramları
Süreç kuramları davranışın ortaya çıkışından durduruluşunakadar olan faaliyetlerdeki
değişkenleri açıklarlar. Vroom‟un beklenti kuramı bir motivasyon süreç kuramıdır. Bu kurama
göre, iş ve görev başarısı büyük ölçüde ödüllendirilmiş bir davranışın fonksiyonudur. Vroom'un
kuramı değerlik (Valance), yararlılık (Instrumentality) ve beklenti (Expectancy) kavramları
etrafında oluşturulur ve kısaca VIE şeklinde anılmaktadır. Değerlik, kişinin sonuç için “değer
mi, değmez mi” şeklinde biçtiği pahadır. Bu değerin pozitif olması, sonucun kişi tarafından
tercih edildiğini, negatif olması tercih edilmediğini, ne pozitif ne de negatif olmaması, yani
"sıfır" olması ise kişinin sonuç konusunda "nötr" olduğunu göstermektedir. “Yararlılık”,
istenilen bireysel sonucu elde etmede bir araç olarak örgütsel sonuç yarar sağladığı zaman
kullanılan bir kavram olmaktadır (Kantar, 2017).
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13.2.2. Yaşlının Genel Benlik Yapısı
Yaşlanmayla birlikte algılamada, yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik, daha yavaş
düşünme görülebilir. Öğrenme yeteneğindeki azalmaya, hareketlerindeki yavaşlamada eşlik
edebilir. Ribot kanununa göre yaşlı larda daha önce edinilen bilgiler sağlam kalır ve yeni
öğrenilen bilgiler çabuk unutulur. Zihinsel deği şikliklere paralel olarak, kişilikte değişiklikler
oluşabilir. Yeni durumlara uyum sağlayabilme, yeni düşünceleri kabul etmede güçlük
yaşanabilir (Toprak ve ark., 2002).
Yaşlı bireyler çevreye karşı daha az ilgili, kendi bedenine ve kendine karşı daha ilgili
olup, ilişkilerde daha derin ve seçici olabilirler, yeniliklerden ürkebilirler ve eski yaşamlarını
özleyerek genç nesille aralarındaki uzaklık artmaya başlayabilir. Yaşlılıkla birlikte bedende
fiziksel yakınmalar da artar. Sağlıklarına aşırı önem verme, her gün bir hastalıktan söz edip, sık
sık doktora başvurmalar artabilir (akt. Bölükbaş ve Arslan, 2003).
Yaşlılık bireyin geçmişini daha sıklıkla sorguladığı bir dönemdir. Kişi geçmişinde
kendisine doyum veren bir hayat yaşamışsa hedeflerine, isteklerine, ideallerine yaklaşabilmişse
yaşlılığı daha kolay kabullenmekte, üretkenlik döneminde yapamadığı etkinliklere
katılabilmektedir. Seyahat etmek, okumak, artık daha genişlemiş olan ailesine ve arkadaşlarına
zaman ayırmak gibi yaşamını zenginleştiren aktivitelerde bulunmaktadır (akt. Bölükbaş ve
Arslan, 2003).
Yaşlılığı kabullenme kişiden kişiye göre değişmektedir. Maddi olarak güvencesi olması
ya da az olması, ailesi ve dostları içinde sevdiği kişileri kaybetmiş olması, kendini fazlalık
olarak hissetmesi, yakınlarına yük olduğunu varsayması yaşlı kişileri olumsuz etkileyerek
bireyde huzursuz bir dönem başlayabilmektedir (akt. Bölükbaş ve Arslan, 2003).
Yaşlı hastalarda yaşam beklentisi komorbid hastalıkların sayı ve şiddetine bağlıdır.
Önemli komorbiditeler varlığında (ör. komplikasyonlu diyabet, kalp yetersizliği, kanserler, son
dönem böbrek hastalığı, akciğer hastalıkları gibi), yaşam beklentisi az olacaktır. İşlevsel
durumları iyi ve komorbid durumu olmayan kişilerde yaşam beklentisi yüksektir. Bu kişiler de
yaşa bakılmaksızın tarama yapılmalıdır (Şenol&Akdeniz, 2009).
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Yaşlanma sürecinin toplumsal boyutunda,
çekirdek aile modelinin ve boşanmış ebeveynlerden
oluşan yalnız yaşayan kitlenin yaygınlaşmasıyla
büyüyen yalnızlık ve toplumdan kopuş (sosyal ve
duygusal izolasyon) karşımıza çıkar. Türkiye'de,
2000'li yıllarda yapılmış olan araştırmalar, ailevi
değerlerin erozyona uğraması ve bozulan gelir
dağılımı sonucunda akrabalık ve komşuluk
ilişkilerinin zayıflamasıyla, yaşam standartları
kötüleşen, yalnızlaşan ve yoksullaşan yaşlı bir
nüfusun varlığını göstermektedir (Danış, 2011;
Arpacı, 2005). Fiziksel etkinliklerin ve gelirin
azalması, özgüven kaybına ve dolayısıyla toplumdan
soyutlanmaya yol açmaktadır. Bu nedenle, bu tür sosyal sorunların bir eğitim konusu olduğu;
sevgi, saygı ve ilgi ihtiyaçlarının karşılanmasında da eğitimin rolünün gözden kaçmaması
gerekir (Arpacı 2005). Bu amaçlara dönük çalışmalarda ise, kaçınılmaz olarak yetişkin eğitimi
felsefesinin işlevselliği ve önemi karşımıza çıkmaktadır.

13.2.3. Yaşlılarda Ruh Sağlığı Hizmetleri
Yaşlılarla ilgili genel olarak destekleyici terapilerdir. Bu terapiler bireysel veya grupla
olabilir. Yaşlılarda ruh sağlığını korumak amacıyla yapılan, halk eğitimi merkezleri tarafından
yaşlılığa hazırlık eğitimi, kamu kurumlarında çalışanlar için özellikle büyük şehirlerde sağlık
ve sosyal işler dairesi başkanlıklarınca emekliliğe adaptasyon programları, emeklilik sonrası
için hobi ve uğraşı kursları düzenlenmesi yaşlıları bu döneme adaptasyonuna ve dönemle ilgili
bilinçlenmesine yardımcı olabilecektir (Yaycı, 2002).
Bunlara ek olarak, meslek odaları ve derneklerince tiyatro kursları, üretilen el
sanatlarının ekonomik olarak değerlendirilebilmesine yönelik aktiviteler ve yaşlıların bir araya
gelebileceği merkezler artırılmalıdır. Bu merkezlerde okuma köşeleri bulunmalı, gerekirse
görme sorunu nedeniyle okuyamayanlara okuma hizmeti verilmelidir. Yaşlılara bu merkezlerde
mümkün olduğunca halkla ilişkiler, muhasebe, gezi-inceleme, sosyal komite gibi bölümlerde
sorumluluk yüklenmelidir. Sosyal hizmet kurumları ve belediyeler tarafından mümkün
olabildiğince ev ziyaretleri düzenlenmelidir (Yaycı, 2002).
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Uygulamalar
Özgüven ve motivasyon teknikleri günlük yaşamda nasıl uygulanıyor? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.

Yaşlılıkta özgüven ve motivasyon nasıl kazanılır?

2.

Benlik imgesi nedir?

3.

Kendini görme şekli, kendini kabul özgüveni nasıl etkiler?

4.

Motivasyon kuramları nelerdir?

5.

Kapsam kuramları nelerdir?

6.

Süreç kuramları nelerdir?

7.

Yaşlının genel benlik yapısı nasıldır?

330

Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Bireyin mutlu ve doyumlu bir yaşam sürmesinin önce kendisi, sonra çevresi ve topluma
doğru yayılan olumlu yansımaları olacağı kabullenilmektedir. Böyle bir yaşam tarzının
olabilmesi ise, sağlıklı bir kişilik gelişimine bağlıdır. Olumlu bir kişilik gelişimi için bireyin
çalışması, diğer bir deyişle ürün vermesi yaptıklarından doyum sağlaması, özgünlüğünü
yitirmeden uyum sağlaması gibi göstergeler kullanılmaktadır. Kişinin tavır alışlarını, çevresini
algılayışını, gösterdiği uyum tarzını ve tepkilerini “kişilik” başlı altında topluyoruz. Kişiliğin
bir alt yapısı ise, benliktir. Benlik, bireyin kişiliğine ilişkin kanıları, kendini algılayış biçimi
olarak özetlenebilir. Kişiliği yönlendiren, biçimlendiren bir öğedir.
Benlik imgesinin sadece çevrenin verdiği geri bildirimlerden etkilenerek biçimlenmesi
ve gelişmesi söz konusu değildir. Benlik gelişiminde birey pasif değil aktiftir. Benlik algısını
etkileyen etkenlerden söz ettik özellikle aile ve çevre çok önemlidir. Fakat benlik imgesi bireyin
zihinsel kapasitesi ve deneyimleriyle çevreden aldığı geri bildirimleri kendine göre
yorumlayabilmesiyle oluşur (Mutluer, 2006).
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Bölüm Soruları
1) Hangi seçenek benliğin yerine getirdiği görevlerden biri değildir?
a) Uyarıcıları etkisiz hale getirmek
b) Engellere çözüm üretmek
c) Gerçeği tanımak
d) Savunma mekanizmaları geliştirmek
e) Geleceğe ilişkin tasarı oluşturmak

2) Bireyin sahip olduklarından kendisini ayırabilmesine ne denir?
a) Egosantrik benlik
b) Narsisist benlik
c) Sosyal benlik
d) Saf ego
e) Gerçek benlik

3) Hangi seçenek W. James’in tanımladığı benliğin 4 yönünden biri değildir?
a) Maddesel benlik
b) Sembolik benlik
c) Saf ego
d) Ruhsal benlik
e) Sosyal benlik

4) Bireyin sahip olduğu yetenekler, ilgiler ve tutumlar ile kişinin bunları kendisince
derecelendiriş biçimlerine ne denir?
a) Maddesel benlik
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b) Saf ego
c) İdeal benlik
d) Ruhsal benlik
c) Sosyal benlik

5) Bireyin fiziksel ve sosyolojik görünümünün zihnindeki değerlendirmelerine ne
denir?
a) Gerçek benlik
b) İdeal benlik
c) Sosyal benlik
d) Bedensel benlik
e) Ruhsal benlik

6)

I. Beklenti
II. Değerlilik
III. Yararlılık
IV. Benlik
V. Kabullenme

Yukarıdakilerden hangileri Vroom’un kuramında yer alan kavramlardandır?
a) I ve II
b) II ve III
c) IV ve V
d) I, III ve IV
e) I, II ve III
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7) Seçeneklerden hangisi Enright’a göre kendini affetme modelinin içindeki
evrelerden değildir?
a) Düşünme evresi
b) Çalışma evresi
c) Karar evresi
d) Keşfetme evresi
e) Derinleşme evresi

8) Kişi yaşadığı olayın ve yapılan hatanın kendisi ve başkaları için ne anlama geldiğini
düşündüğü evre aşağıdakilerden hangisidir?
a) Karar evresi
b) Çalışma evresi
c) Düşünme evresi
d) Derinleşme evresi
e) Ortaya çıkarma evresi

9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda ruh sağlığına katkı sağlayıcı bir uğraşı değildir?
a) Destekleyici terapiler
b) Bir spor dalına yönlendirmek
c) Hobi ve uğraşı kursları
d) Yaşlılığa hazırlık eğitimi
e) Okuma köşeleri

10) I. Sosyal ilişkiler
II. Gelişme
III. Varlık
334

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Alderfer’in bahsettiği insan ihtiyaçları
arasındadır?
a) Yalnız I
b) Yalnız III
c) I ve II
d) I ve III
e) I, II ve III
13. Bölüm Cevap Anahtarı
1. a
2. d
3. b
4. d
5. d
6. d
7. a
8. e
9. b
10.e
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14. SAĞLIK SORUNLARI İLE BAŞA ÇIKMA
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Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlık sorunları ile başa çıkma yolunda sürdürülebilir sağlık yaklaşımları
hakkında bilgi vereceğiz.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sağlığın gelişmesine yol açan tutumlar nelerdir?
2. Sağlığın gelişmesine engel olan tutumlar nelerdir?
3. Sağlık hizmetlerinden yararlanma güçlükleri nelerdir?
4. Yaşlanmada ruh sağlığı açısından yanlış algılar nelerdir?
5. Olağanüstü olaylarla başetmede maneviyatın etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Sağlık Sorunlarıyla
Sağlık sorunlarıyla
Başa Çıkma
başa çıkma ile ilgili verilerin
öğrenilmesi

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Kaynak kitaplar ve
literatür taramaları

Yaşlılıkta
Yaşlılıkta karşılaşılan
Yaşlılıkta karşılaşılan
Karşılaşılan Sorunlardan sorunlar
hakkında sorunlar ile ilgili literatür
Korunma
farkındalık kazanmak ve taramaları
korunma yollarını öğrenmek
Yaşlılıkta
Değişimler

Genel

Yaşlılıkta
genel
Yaşlılıkta
genel
değişimler hakkında bilgi değişimler
ile
ilgili
sahibi olmak
kaynakların incelenmesi
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Anahtar Kavramlar
•

Fiziksel Aktivite

•

Stres

•

Aşılama/Bağışıklama

•

Rehabilitasyon

•

Depresyon

•

Maneviyat
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Giriş
Modern topluluklarda yaşlı nüfusun sürekli büyümesi ile yaşlı kişilerin işlevsel
yetkinliklerini sürdürme ve geliştirme yolları aramak acil bir sorun olarak görülmektedir. Yaşlı
kişilere bağımsızlıklarını korumada yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmak için yollar
aranmaktadır. Yaşlı kişilerin işlevsel olarak yetkin olması onların gerçekte yaşam kalitelerini
etkileyen günlük yaşam etkinlikleri ile nasıl daha iyi başa çıkacaklarını belirler ve çok
önemlidir. Bu nedenle yaşlıların sağlık riskleri açısından değerlendirilmesi ve düzenli olarak
izlenmesi ile sağlığın artırılması ve hastalıkların önlenmesi için girişimler planlanabilir. Yaşlı
kişilerde yapılan kapsamlı geriatrik değerlendirme kişinin durumunu ve sağlık risklerini, sosyal
ve ekonomik durumunu, ruhsal durumunu ve çevresel etmenleri belirlemek amacı ile düzenli
olarak yapılır. Hastanın ailesi ile ilgili bilgi alınır ve gerekli durumlarda ulaşmak ve
bilgilendirmek için hangi aile üyesini istediği sorulur (Yaman, 2008).
“Psikososyal” kelime anlamıyla birbirini sürekli etkileyen psikolojik ve sosyal etkilerin
hareketli ilişkisi anlamına gelir. Afetlerde psikososyal destek; afet sonrası ortaya çıkabilecek
psikolojik uyumsuzlukların bozuklukların önlenmesi, aile ve toplum düzeyinde ilişkilerin
yeniden kurulması/geliştirilmesi, etkilenenlerin ‘normal’ yaşamlarına geri dönmesi sürecinde
kendi kapasitelerini fark etmeleri ve güçlenmelerinin sağlanması, toplumda gelecekte ortaya
çıkması muhtemel afet ve acil durumlarla başa çıkma/iyileşme/toparlanma becerilerinin
artırılmasıdır.
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14. SAĞLIK SORUNLARI İLE BAŞA ÇIKMA
14.1. Sağlık Sorunlarıyla Başa Çıkma
Günümüzde sağlığın geliştirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı olarak ayrıntılı
çalışmalar yapılmaktadır. Amaç genel iyilik düzeyinin yükseltilmesi ve genel iyilik halinin
yaygınlaştırılmasıdır. Bu konudaki çalışmalar “hastalıkları önleme, sağlığı geliştirme ve iyilik
halini yaygınlaştırma” etkinliklerinin tümünü kapsar. Genel olarak 'sağlık gelişimi' programları
olarak adlandırılırlar. Bu etkinlikler insanlarda alışkanlık haline gelmiş olan sağlıksız
davranışların değiştirilmesi konusundaki sistematik çalışmalar ve sağlığı geliştirici davranışları
benimsetici uygulamalardır. Sağlık gelişimi programlarını oluşturmak o kültürdeki sağlık
inançlarından, hizmetlerinden ve uygulamalarından haberdar olmayı gerektirmektedir.

14.1.1. Sağlığın Gelişmesine Yol Açan ve Engel Olan Tutumlar
Sağlığı bozan veya engelleyen tutumların ortadan kalkması için iki farklı durum söz
konusudur. Bunlardan ilk davranışın yapılmasını kışkırtan “aktif” tutum, ikincisi de engelleyen
“pasif” tutumdur. Aktif tutum korunma için yapılacak ve geliştirilecek davranışlar, pasif tutum
ise yapılmaması gereken davranışlardır (Baltaş, 2000).
1) Kazandırılacak Davranışlar: Sağlığı koruyucu tutum ve davranışlar olarak
kazanılması gerekenler aktif davranışlardır. Bunlar, sağlığı koruyucu tutumlar arasında
bilgilenme ve tutum kazanma süreçleridir. Korunma için eylem gerektiğinde söz konusu olurlar.
Örneğin, ağız hijyeninde doğru diş bakımının sğalanması; bu konuda bilinmesi gerekenler; diş
sağlığı için uygun diyet, flüorun diş minesine etkileri, yüzey temizliği, plak oluşumunu önleyici
diş fırçalama tekniklerinin öğretilmesi ve bu becerilerin normal yaşama katılması (Baltaş,
2000).

2) Ortaya Çıkması Engellenecek Davranışlar: Bunlar koruyucu sağlık davranışları
bakımından, sağlığı bozucu tutum ve davranışlardır. Sağlığı bozan tutumlar konusunda
bilgilenme ve bunlardan uzak durma süreçlerinin kazandırılmasıdır. Örneğin, madde
alışkanlıklarının organizmaya tahribi; sigara, alkol ve uyuşturucu kullanımının sağlığa etkileri
konusunda bilgilendirme ve madde kullanımı davranışının ortaya çıkmasının engellenmesi
(Baltaş, 2000).

14.2. Sağlık geliştirme çalışmalarında dört alan
1) Hastalıklardan korunma: Bireyleri hastalık ve hastalık koşullarını oluşturacak
risklerden korunmak için uygun kontrollerin yapılması. Chek up'lar konusunda bilgilendirme,
yönlendirme ve alt yapının sunumu (mamografi, kolestrol düzeyi vb).
2) Sağlık bilgisi ve sağlık eğitimi: Öğrenme aracılığıyla hastalıklardan korunmayı ve
sağlığı yaygınlaştırmayı amaçlayan çalışmalardır. Sağlık konusundaki koruyucu ve geliştirici
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bilgileri yaygınlaştırmayı, uygulamaları artırmayı amaçlar (sigarayı bırakma grup çalışmaları,
stresle başa çıkma programları vb).
3) Halk sağlığı hizmetlerinin yaygınlaşması: Sağlığı, sosyal yapı ve çevre anlayışı
içerisinde ele almak ve geliştirmek. Oluşturulacak politikalarla kaynakların eşit dağılımının
sağlanmasına yardımcı olacak etkinliklere yönelmek (sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak,
başvuruyu kolaylaştırmak, hizmetleri çeşitlendirmek).
4) Toplumun gelişimi: Sistematik toplumsal çabalarla kişilerin becerilerini, bilgilerini,
sosyal ortamlarını geliştirmek. Sağlık hizmeti verenlerle alanlar arasında sıkı bağlar kurarak
sağlık gelişimine imkan sağlamak (yayın ve broşürlerle alınacak hizmet için talep oluşturmak.
ISO uygulamaları, toplam kalite çalışmaları, performans yönetimi ve hizmet kalitesini
artırmak). (Baltaş, 2000):

14.3. Yaşlılıkta Sağlık Sorunları
Yaşlanma ile birlikte kronik hastalıkların sıklığında artma eğilimi olduğu bilinmektedir.
Yaşlılık döneminde çoğunlukla birden fazla hastalık birlikte görülmektedir (comorbidity).
Komorbiditenin yaşlılar için hastane yatışı ve ölüm açısından bir risk olduğu ifade edilmektedir.
Komorbiditesi olan hastalar sağlık hizmetlerini diğer gruplara göre daha sık kullanmaktadırlar
(Vetrano, 2015).
Amerika’da Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre yaşlı
bireylerin %80’inin en az bir ve %50’sinin en az iki kronik hastalığı bulunmaktadır (Shah &
Hajyar, 2012). Küresel olarak sık görülen kronik hastalıkları arasında; kalp hastalıkları,
hipertansiyon, inme, astım, kronik bronşit-amfizem, kanser, diabetes mellitus, artrit yer
almaktadır (Morgan & Kunkel, 2016). Yaşlılık döneminde yaşa bağlı olarak sık görülen, birden
fazla faktöre bağlı olarak gelişen, işlev kaybı ve/veya olumsuz sonuçlara yol açan hastalık ve
durumlar “geriatrik sendromlar” olarak da tanımlanmaktadır.
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Türkiye’de yaşlıların ölüm nedenleri incelendiğinde 2016 yılında ölümlerin %45,6’sının
dolaşım sistemi hastalıkları nedeniyle, %16,3’ünün iyi huylu ve kötü huylu tümörler
nedeniyle, %13,9’unun ise solunum sistemi hastalıkları nedeniyle olduğu görülmektedir
(TÜİK, 2017).
Sağlıklı yaşlanma ile ilgili önleyici çevresel ve bireysel düzenlemeler yapılırken yaşlılık
döneminde var olan sağlık sorunlarına da eşgüdüm içinde çözümler üretmek gerekir. Yaşlılık
döneminde görülen sağlık sorunlarının çözümü için korunma, erken tanı/tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinin herkesin gereksinimini karşılayacak şekilde, kesintisiz ve
ulaşılabilir olması gerekmektedir.
Korunma denildiğinde hastalıkların oluşumunun önlenmesi anlaşılmalıdır. Bu başlıkta
özellikle hastalıkları oluşturan risklerle mücadele önem kazanır. Yaşamın tamamı için geçerli
olan başlıca yaklaşımlar aşağıda sıralanmıştır (Aslan, 2012):

14.4. Sürdürülebilir Sağlık Yaklaşımları
• Tütün kullanımından uzak bir yaşam
• Fiziksel aktivite
• Stresle uygun yöntemlerle baş edebilme
• Güneşin zararlı etkilerinden korunma
• Düzenli ve yeterli uyku
• Aşılama/bağışıklama hizmetleri
346

Yaşlılık döneminde hastalıkların erken tanısı ve tedavisi yaşam süresini uzatan ve yaşam
kalitesini artıran bir boyuttadır. Bu tür hizmetlere ulaşım tanı ve tedavi hizmetlerinin herkes
için eşit ve ulaşılabilir olması ile yakından ilişkilidir. Tarama programları, düzenli sağlık
kontrolleri yaşlılık dönemindeki hastalıkların erken tespitini sağlamaktadır. Belirli
yaşlarda/dönemlerde belirli tetkiklerin/kontrollerin yapılması önerilmektedir (Dağdelen, 2011):
• Hekimlerin önerdiği takvimde kan değerleri takibi
• Sık görülen hastalıklar (hipertansiyon, diabetes mellitus, kalp hastalığı, işitme ve
görme açısından yeti kaybı, osteoporoz vb) açısından düzenli kontrol
• Kanser taramaları (meme, vb)
Olağan kontrol programları birey açısından riskli bir durum varlığında farklılaşabilir.
Örneğin bireyin yaşam tarzında herhangi bir risk var ise hekimler daha farklı bir
izleme/değerlendirme programı uygulayabilmektedir. Yukarıda yazılı olanlara ek olarak yaşlılık
döneminde kötü muamele, ihmal, istismar olgularının da görüldüğü, istenmeyen bütün bu
durumların önlenebileceği, önlenemediğinde ise tanı, tedavi ve rehabilitasyon olanaklarının
varlığı unutulmamalıdır (Aslan, 2015,).
Hastalıkların erken tanı ve tedavisinin yapılamadığı durumlarda da yapılacaklar vardır.
Rehabilitasyon (esenlendirme) olarak adlandırılan bu hizmetler yeti yitimi ve işgücü kaybına
uğrayan bireylerin yaşamlarında herhangi bir engel ile karşılaşmalarını önlemekte ve yaşam
kalitesinin gerilemesini engellemektedir (Fişek, 1985).
Beklenen yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlı popülasyonun giderek artması;
gerek fiziksel yetilerin kaybı, gerekse bu yaş grubunda görülen kronik ilerleyici hastalıklara
bağlı olarak gelişen yeti kayıpları geriatrik rehabilitasyona verilen önemi daha da artırmaktadır.
Yaşlı bireylerin kaybettikleri fiziksel yetilerini tekrar kazandırmak, günlük yaşamda bağımsız
veya en az bağımlı hale getirmek, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan yaşam kalitesini mümkün
olan en üst düzeye çıkarmak rehabilitasyonun ana hedeflerini oluşturmaktadır (Bilir, 2004).

14.5. Rehabilitasyon Programlarının Hazırlanması
Yaşlılara yönelik rehabilitasyon programlarının hazırlanması aşamasında aşağıdaki
noktalar önem kazanmaktadır (Bilir, 2004):
1-Sinir sistemi, kas iskelet sistemi, kalp damar ve dolumun sistemi açısından yaşlının
fiziksel durumu ve sahip olduğu işlevsel düzey belirlenmeli ve bireye özgü bir program
hazırlanmalıdır.
2-Yaşlı hastanın ve ailenin beklentileri göz önüne alınmalı, gerçekçi hedefler
belirlenmelidir.
3-Eşlik eden psikolojik veya psikiyatrik sorunlar
yavaşlatacağından hızla ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır.

rehabilitasyona

yanıtı
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4-Egzersiz programları yaşlı hastanın öğrenme potansiyeli göz önüne alınarak mümkün
olduğunca basite indirgenmelidir.
5-İlaç tedavileri olabildiğince azaltılmalıdır.
6-Hareketsizlikten kaçınılmalıdır.
7-Hedeflenen düzeye ulaşmanın yavaş olacağı veya bazı yitirilmiş işlevlerin tekrar geri
kazanılmayabileceği konusunda yaşlı hasta ve ailesine bilgi verilmelidir.
8-Rehabilitasyon multidisipliner bir yaklaşım gerektirdiğinden, yaşlı sağlığı ile ilgili
diğer tüm uzmanlık dallarının rehabilitasyon ekibine katılımı sağlanmalıdır.
9-Rehabilitasyon uzmanı hekim tarafından düzenli aralıklar ile yaşlı hasta
değerlendirilmeli, varılan düzey saptanmalı ve tedavi şemasında gerekli değişiklikler veya
uyarlamalar yapılmalıdır.
Hastalıkların erken dönemde teşhisi ile kişilerin sağlığı bakımından önemli başarıların
sağlandığı iyi bilinmektedir. Bunun için tarama çalışmaları yapılması gereklidir. Ancak
özellikle yaşlı bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanmaları bakımından bazı güçlükler
vardır. Bu güçlüklerin bir bölümü yaşlı kişinin kendisinden kaynaklanan konulardır, bir bölümü
de yaşlı kişilere yönelik sağlık hizmetlerinin iyi organize olmayışından kaynaklanmaktadır.

14.6. Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma Güçlükleri
• Yaşlılar, kendilerinde bulunan bazı belirti ve bulguları yaşlanmanın doğal sonucu
olarak kabul ederler. Bu düşünceye göre yaşlanma sonucunda bazı işlevlerin zayıflaması ve
bazı sağlık sorunlarının olması yaşın gereği sayılır ve doğal olarak kabul edilir. Bu konuya
ilişkin olarak görme ve işitmenin zayıflaması, idrar güçlüğü, vb. değişiklikler sayılabileceği
gibi, diyabet, hipertansiyon, kalp-damar hastalıkları gibi kimi sağlık sorunları da örnek olarak
verilebilir. Yaşlı kişi, bütün bu sağlık sorunlarını yaşlanmanın doğal sonucu olarak
değerlendirebilir ve bu sorunlar nedeniyle sağlık kuruluşuna gitmeyebilir.
• Fizyolojik işlevlerin zayıflamasına bağlı olarak belirti ve bulguları algılamada
bozulma olabilir. Yaşlı bir kişi, hangi belirtinin hastalığa işaret ettiğini tam olarak
değerlendiremez ve bazı yakınmaları olduğu halde bu yakınması nedeniyle sağlık kuruluşuna
başvurmayı düşünmeyebilir.
• Yaşlıların bir bölümünde değişik düzeylerde depresyon vardır. Bu durum yaşlının bazı
durumlara ilişkin motivasyonunu etkiler ve “nasıl olsa iyileşmez” düşüncesi ile sağlık
kuruluşuna başvurmaz.
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• Bazı yaşlılar da kendilerinde
hastalık bulunacağı kaygısı ile sağlık
kuruluşuna
başvurmaktan
çekinir.
Özellikle kanser veya kalp hastalığı gibi
moral yönden de önemli etkisi olabilecek
hastalıkların
ortaya
çıkarılacağı
konusundaki korkular, yaşlıların bazı
yakınmalarını gizlemelerine ve bu
yakınma nedeniyle sağlık kuruluşuna
başvurmaktan kaçınmalarına yol açar.
Yaşamda özellikle beslenme bakımından
kısıtlamaya yol açabilecek olan diyabet,
hipertansiyon gibi hastalıklar bulunacağı
kaygısı da yaşlıyı sağlık kuruluşuna
başvurmaktan alakoyabilir.
• Bazı durumlarda yaşlılar, birtakım yakınmaları olduğu ve bu yakınması için sağlık
kuruluşuna gitmek istediği halde, ulaşamadıkları için sağlık hizmetinden yararlanamazlar.
Bazılarının sağlık kuruluşuna gitmek için maddi olanağı yetersizdir, bazılarının da sağlık
kuruluşuna götürecek kimsesi olmadığı için gidememektedir. Bunların sonucu olarak da
yaşlıların bir bölümünün sağlık sorunları ortaya çıkarılamaz.
• Toplumun yaşlıya verdiği değer ve yaşlıya bakışı da önemlidir. Hem toplumsal anlayış
olarak, hem de sağlık kuruluşlarında verilen hizmetlerin düzenlenmesi bakımından yaşlılara
özel hizmet sağlanmıyorsa, yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanmaları güçleşir, bu yüzden
de yaşlıların sağlık sorunları saptanamaz. Özellikle sağlık hizmetlerinin herkese eşit olarak
ulaştırılamadığı durumlarda, yaşlılar yerine gençlerin ve çocukların sağlık hizmetlerinden
yararlanması ve hizmetlerin gençlere yönelik olarak planlanması, yaşlıların yeterli ilgiyi
görememeleri de yaşlıların sağlık hizmetlerinden yararlanmasını engelleyen faktörler
arasındadır. (Bilir, 2004):
Kronik Hastalık Kendi Kendine Yönetim Planı (CDSMP) yaşlı kişileri en çok etkileyen
kronik hastalıklara odaklanmaktadır. Planlama ve geri bildirim, davranış değişiklikleri, sorun
çözme teknikleri, karar alma ve uygulama konusunda hastalara eğitim verilmektedir. Hastalar
semptomlarını kontrol etme, gevşeme teknikleri, diyetlerini değiştirme, uyku ve yorgunluğu
yönetme, ilaçları doğru kullanma, bedensel etkinlik yapma ve sağlık çalışanları ile iletişim
konularında eğitim almaktadırlar. Bu eğitimi alan ve kendi bakımlarını üstlenen yaşlı kişiler
sağlık hizmetlerini daha az kullanmaktadırlar (Şenol&Akdeniz, 2009).

14.7. Yaşlılıkta Karşılaşılan Sorunlardan Korunma
Modern topluluklarda yaşlı nüfusun sürekli büyümesi ile yaşlı kişilerin işlevsel
yetkinliklerini sürdürme ve geliştirme yolları aramak acil bir sorun olarak görülmektedir. Yaşlı
kişilere bağımsızlıklarını korumada yardımcı olmak ve yaşam kalitelerini artırmak için yollar
aranmaktadır. Yaşlı kişilerin işlevsel olarak yetkin olması onların gerçekte yaşam kalitelerini
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etkileyen günlük yaşam etkinlikleri ile nasıl daha iyi başa çıkacaklarını belirler ve çok
önemlidir. Bu nedenle yaşlıların sağlık riskleri açısından değerlendirilmesi ve düzenli olarak
izlenmesi ile sağlığın artırılması ve hastalıkların önlenmesi için girişimler planlanabilir. Yaşlı
kişilerde yapılan kapsamlı geriatrik değerlendirme kişinin durumunu ve sağlık risklerini, sosyal
ve ekonomik durumunu, ruhsal durumunu ve çevresel etmenleri belirlemek amacı ile düzenli
olarak yapılır. Hastanın ailesi ile ilgili bilgi alınır ve gerekli durumlarda ulaşmak ve
bilgilendirmek için hangi aile üyesini istediği sorulur (Yaman, 2008).
Ruhsal olarak sağlıklı olmanın tanımını yapmak kolay değildir. Ancak iyi şekilde
yaşlanan kişinin ruh sağlığının da iyi olması beklenir. Bu, yaşlı kişiler hiç bir sorun ya da
hastalık yaşamazlar anlamına gelmemektedir. Ancak mevcut sorunlar tedavi edilip kontrol
altına alınabilir ve bu şekilde kişinin yaşamdan doyum almasına engel olmazlar. Bazen yaşlı
bireyler bu sorunları, kişisel bir başarısızlık ya da zayıflık olarak görebilmektedir. Bu şekilde
bir ruhsal hastalık varlığı gözden kaçabilmekte ve yardım arayışına gidilmemektedir. Yaşlı
bireylerde kısa süreli bellek sorunları görülebilir. Bazı olayların ne zaman olduğunu
hatırlayamamak, ya da bazı isimleri unutmak doğaldır. Bunlar kötü beslenmenin sonucu, bazı
ilaçların yan etkisi ya da yaşlanma sürecinin kendisine bağlı olarak görülebilir. Yaşlılıkta uyku
ile ilgili bazı değişikliklerin görülmesi de doğaldır. Örneğin, uykuya dalmada güçlükler ya da
sık sık uyanma olabilir. Derin uykuda geçen süre de kısalmıştır. Ancak bazen şiddetli
depresyon, bunaltı ya da uyku bozuklukları ya da diğer ruhsal bozukluklar ortaya çıkabilir. Bu
durumda mutlaka doktor yardımı almak gereklidir. Örneğin ileri yaş depresyonu yaşlı
bireylerde sık olarak görülebilen bir psikiyatrik bozukluktur (Özer, 2004).

14.8. Yaşlanmada Ruh Sağlığı Açısından Yanlış Algılar
Günümüz toplumunda bazen yaşlanma, ruh sağlığı açısından olumsuz anlamlar
içerebilmektedir. Bazı yanlış inanışlar, yaşlı bir birey olmakla ilgili, özellikle de ruh sağlığı
açısından bazı olumsuz inanışlara yol açabilmektedir. Örneğin:
• Ruhsal sorunları olan birey bunu kendi başına yenmelidir,
• Ruhsal hastalığı olan kişi tehlikelidir,
• Ruhsal hastalığı olan kişinin gerçekle bağlantısı kopmuştur ya da garip davranışlar
sergilerler,
• Depresyon yaşlanmanın doğal bir parçasıdır,
• Yaşlı bireylerde psikiyatrik hastalıklar gençlerdeki kadar iyi tedavi edilemez ,
• Yaşlanmayla yeni şeyleri öğrenebilme yetisi bozulur,
• Ciddi ruh sağlığı sorunları yaşlılık döneminde çok sık görülür (Özer, 2004).
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14.9. Yaşlanmada Ruh Sağlığı Açısından Doğru İnançlar
• Hafif depresyon ya da bunaltı (anksiyete) bozuklukları dışarıdan bir miktar aile ya da
arkadaş desteği ya da kendi kendine yenilebilir ancak eğer sorun devam ederse birey mutlaka
bir psikiyatri doktoru ile görüşmelidir.
• Ruhsal hastalığı olan kişi herhangi bir fizik hastalığı olan kişiye benzer olarak
düşünülmelidir. Çevresine tehlikeli değildir, çoğunlukla hastalık kendisine zarar vermektedir.
• Ruhsal hastalığı olan çoğu kişi hastalığın yarattığı acı ve ızdırabı, çevresine belli
etmeden kendi içinde yaşar.
• Yaşlılık döneminde karşılaşılan yaşam krizleri ve stresörleri nedeniyle üzüntü, yas
yaşamak doğaldır ancak depresyon yaşlanmanın doğal bir parçası değildir ve tedavisi mümkün
ve gereklidir. • Uygun tedavi ve destekle yaşlı bireylerde psikiyatrik hastalıklar gençlerdeki
kadar iyi tedavi edilebilir. İlaçlar, destekleyici psikoterapi ya da psikolojik danışmanlık ile
başarılı bir tedavi düzenlenebilir.
• Belirgin bir bilişsel rahatsızlık (demans/bunama gibi) söz konusu değilse, yaşlı bireyler
öğrenebilme yetilerini ömür boyu korurlar. Bazı yaşlı bireylerde öğrenme bir miktar yavaş
olabilir ya da hafif bellek sorunları yaşanabilir.
• Genel olarak ciddi bir psikiyatrik bozukluk, ancak sekiz yaşlı bireyden birinde görülür
ve aslında bu oran tüm yaş grupları arasındaki en düşük orandır (Özer, 2004).

14.10. Yaşlılıkta Genel Değişimler
Yaşlılık sürecinin, insan bedeninde doğurduğu değişimin fiziksel, kimyasal, psikolojik
ve bilişsel olmak üzere çeşitli boyutları söz konusudur. Özellikle psikolojik ve bilişsel
değişimin toplumsal, ailevi, siyasal ve eğitimsel düzlemlerde tanıtılıp kavratılması, yalnızca
yaşlı nüfusu oluşturan bireylerin sağlığı için değil, toplumun genel sağlığı açısından da önem
taşımaktadır. Normal bir yaşlanma süreciyle birlikte ortaya çıkan, fakat bireyin genetik ve
çevresel faktörlerine göre değişen yoğunlukta kendini gösteren fiziksel, bilişsel ve psikolojik
değişikliklerin (Cangöz, 2009) bazıları şöyle özetlenebilir:
351

- Görme, işitme ve dokunma duyularında bozulma
- Reflekslerde zayıflama ve motor koordinasyonda gerileme
- Yeni bilgilerin öğrenilmesinde güçlük ve öğrenme sürecinin uzaması
- Dikkat dağınıklığı ve konsantrasyon bozuklukları
- Uzun süreli bellekte ve hatırlama performansında gerileme
- Sözel akıcılık sağlayan dil becerilerinde bozulma
- Sürekli hüzün ve depresyon hali
Öğrenme ve eğitim etkinlikleri açısından bakıldığında, yukarıdaki gelişmeler nedeniyle,
yaşlıların hiçbir şey öğrenemeyeceği veya eğitim faaliyetlerinin işe yaramayacağı yönünde
yanlış düşünceler ve kanılar ortaya çıkmaktadır. Oysa, öğrenme süreci, zihinsel olarak aktif
kalabilme ve öğrenmeye teşvik edici uyarıların alınmasıyla bağlantılı olduğundan, uygun
koşulların sağlanması durumunda, tüm yaşlı bireyler öğrenme etkinliklerinde başarılı
olabilmektedir (Gould ve ark., 2011). Nitekim, bu alanda yapılmış bazı araştırmalarda da,
öğrenme ile yaş arasındaki ilişkinin farklı etkenlerle biçimlendiği görülmektedir.
Sağlıklı bir yaşlanma sürecinde ortaya çıkabilecek bilişsel ve psikolojik değişimlerin
yanında, bazı psikolojik sorunlar da doğabilmektedir. Yaşlılık dönemindeki psikolojik
bozukluklar, bireyin gençlik dönemlerindeki yaşantı ve deneyimlerden kaynaklanabileceği gibi,
yaşlanmaya bağlı gelişimsel stres kaynakları da özgün sorunlara yol açabilir. Örneğin eş ve
yakınların ölümü, emeklilik, andropoz ve menopoz, kronik hastalıklar, başkalarına bağımlı
kalma ve ölüm korkusu gibi nedenler, yaşlılığa özgü stres kaynaklarıdır. Bu kaynaklar şiddetli
depresyon, kaygı bozuklukları, demans, kronik ağrılar, uyku bozuklukları ve duygudurum
bozukluklarını tetikleyen bir rol oynamaktadır (Cangöz, 2009). Böylesine yoğun sorunlarla baş
etmek durumunda kalan yaşlı bireyler, günlük yaşamın olağan sorunlarıyla birlikte bu tür
sorunların da eklenmesi nedeniyle çok ciddi bir yük altındadır.
Yaşlanma sürecinde, yaşlı bireylerin toplumsal ve ekonomik koşullarında ve
gereksinimlerinde de, onları ve ailelerini zorlayan ve bu nedenle kamusal destek gerektiren
kritik değişimler ortaya çıkmaktadır. Öncelikle, emeklilik ve işsizlik, yaşlı bireylerin mutlak
gelirinde ciddi düşüşlere ve hayat standartlarında gerilemelere yol açan en önemli etkenlerdir.
Ayrıca, yaş ilerledikçe, yukarıda değinilmiş olan sağlık sorunları da yaşlı nüfusun istihdam
edilebilmesini ve doyurucu ücretlerin olduğu işgücü piyasalarında yer alabilmesini daha da
güçleştirmektedir. Bu durum, sosyal güvenlik ve sosyal destek politikalarının yetersiz olduğu
ülkelerde ve Türkiye'de de, yaşlı nüfusun yoksullaşmasına yol açmaktadır (Danış, 20
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Olağanüstü Olaylarla Başetmede Maneviyatın Etkisi
İnsanoğlu her ne kadar ilk başlarda biopsikososyal bir varlık olarak ele alınsa da manevi
boyutu göz ardı edilmemesi gerekmektedir.[1]İnsanda aciz kaldığı durumlarda aşkın bir varlığa
karşı duymuş olduğu inanç, varoluşsal bir ihtiyaçtır.[2] Nitekim zorluk ve kriz anlarında
insanların dine yönelmeleri evrensel bir husustur.[3] Yapılan çalışmalarda stresli durumlarda
dini törenlere katılma, dua etme, kutsal metinleri okuma vb. dini içerikli davranışların yaşanan
olayın atlatılmasında olumlu etkileri olduğu gözlenmiştir.[4] Farklı dinlerden pek çok kişinin
ifade ettiği gibi dini inanç insanların ruhunu derinden kuşatmakta ve onlara gerçek huzuru
sunmaktadır.[5] Nitekim insan yüce bir yaratıcıya bağlanmak suretiyle, yaşadığı bu dünyada
bulamadığı güveni temin etmiş olmaktadır.[6]
“Bir problemle karşılaşan kişi problemin çözümüne yönelik olarak dini inancından bir
çıkış yolu bulmaktadır. Yapılan araştırmalarda insanların %45’inin stresli zamanlarında
birtakım dini davranışları gerçekleştirerek sorunu aşmaya çalıştıkları, hastalık, ölüm vb.
olumsuz bir durum karşısında ise insanların %78’inin dini değerlere yöneldikleri tespit
edilmiştir. Bu ve benzeri araştırmalar sonucunda insanların stresli ve problemli zamanlarında
dine müracaat ettikleri ve dini inanca ve uygulamalara yönelerek problemlerinin çözümüne
yönelik bazı metotlar uyguladıklarını göstermektedir.”[7]
Kula tarafından 17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinden sonra bölgede yapılan
araştırmada depremzedelerin %76 gibi büyük bir çoğunluğunun, deprem anında bazı dini
davranışlar göstererek içinde bulundukları durumdan kurtulmayı amaçladıklarını
göstermiştir.[8] Aynı şekilde Kula tarafından yapılan bir başka araştırmada doğuştan veya
sonradan yaşanılan olağanüstü bir olay neticesinde yaralanarak bedensel engelli durumuna
düşen kişilerin de dinden büyük güç aldıkları tespit edilmiştir.[9] Çocuklarını kaybeden aileler
üzerine yapılan bir başka araştırmada da dini telkin ve sosyal destek alan ailelerin çocuklarının
ölümünü daha kolay kabullendiklerini belirlenmiştir.[10]
Stresli durumlarla başa çıkmada dinin fonksiyonu ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda,
ölüm hadisesiyle başa çıkmada birinci, tehlike oluşturan durumlarla başa çıkmada üçüncü,
sırada dine başvurulduğunu göstermiştir.[11]Stresli bir durumla karşılaşan insan, anlama,
davranışlarını kontrol etme ve öz güven duygusu tehlikeye girdiği için, böyle anlarda dine
yönelmektedir.[12] Çünkü anlamlı ve tutarlı dini açıklamalar insanların problemlerini
çözmelerine ve hislerini düzenlemelerine yardım etmektedir.[13] Nitekim insan hayatına bir
anlam kazandırması, dini inanç ve değerlerin başta gelen fonksiyonlarındandır.[14]Aynı şekilde
stres üzerinde dini inancın olumlu etkisi, insandaki varlığını tehdit eden baskı, endişe, yok olma
korkusunu ortadan kaldırma şeklinde tezahür etmektedir.[15]
Dini değerlerin insanların yaşam boyunca karşılaşmış oldukları engelleri aşmada ne tür
etkileri olduğu ile ilgili en önemli yaklaşımlardan birisi Kenneth I. Pargament’in öne sürmüş
olduğu “dini başaçıkma”dır.
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Pargament ve arkadaşları dini başaçıkmanın üç farklı tarzını ortaya koymuşlardır.
1. Kişisel Yönelimli (Self Directing): Allah’tan yardım beklemeksizin kişisel çaba ve
imkânlarıyla bireyin stresli durumdan kurtulmaya çalışması.
2. Kararı Başkasına Bırakan (Deferring) Eğilim: Durumunu iyileştirici hiçbir şey
yapmadan Allah’ın problemi çözmesini beklemek.
3. İşbirlikçi (Collaborative) Yönelim: Kişi Allah’tan durumunun düzelmesi için yardım
isterken biryandan da problemin çözümü için bireysel gayret göstermektedir.[16]
“İnançlar, genellikle hayatın zorluklarını yenmeye yarayan anlamlara sahiptirler.
İnsanın çevre şartlarını değiştirip değiştirmemesinden çok zorlukları yenebileceğine olan inancı
çok önemlidir. Bununla birlikte din insana karşılaştığı sıkıntıların karşılığını mükâfat olarak
alacağını vaat etmektedir.”[17]Birey dini inancı sayesinde, sağlam ve güçlü bir maneviyata
sahip olarak hayatın getirdiği çeşitli engeller karşısında mücadele edebilme gücü bulabilmekte,
stres ve depresyondan kendisini koruyabilmektedir.[18]
Tüm bu açıklamalar göstermektedir ki olağanüstü ve kriz durumuyla karşılaşan kişiler
bir yandan yaşamış oldukları olayı anlamlandırmaya çalışırken diğer yandan da bu olayla başa
çıkmaya çalışırken dinden bir şekilde destek almaktadırlar. (Cengil 2011)
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Uygulamalar
Yaşlılar ile çalışan ruh sağlığı uzmanları ile görüşerek sağlık sorunları ile başa çıkma
amacıyla yapılan uygulamaları ve sonuçlarını tartışınız.
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Uygulama Soruları
1.

Sağlığın gelişmesine yol açan tutumlar nelerdir?

2.

Sağlığın gelişmesine engel olan tutumlar nelerdir?

3.

Sağlık hizmetlerinden yararlanma güçlükleri nelerdir?

4.

Yaşlanmada ruh sağlığı açısından yanlış algılar nelerdir?

5.

Olağanüstü olaylarla başetmede maneviyatın etkisi nedir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik?
Sağlığın geliştirilmesi konusunda teorik ve uygulamalı olarak yapılan çalışmalar
“hastalıkları önleme, sağlığı geliştirme ve iyilik halini yaygınlaştırma” etkinliklerinin tümünü
kapsar. Genel olarak 'sağlık gelişimi' programları olarak adlandırılırlar. Bu etkinlikler
insanlarda alışkanlık haline gelmiş olan sağlıksız davranışların değiştirilmesi konusundaki
sistematik çalışmalar ve sağlığı geliştirici davranışları benimsetici uygulamalardır. Sağlık
gelişimi programlarını oluşturmak o kültürdeki sağlık inançlarından, hizmetlerinden ve
uygulamalarından haberdar olmayı gerektirmektedir.
Sağlığı bozan veya engelleyen tutumların ortadan kalkması için iki farklı durum söz
konusudur. Bunlardan ilk davranışın yapılmasını kışkırtan “aktif” tutum, ikincisi de engelleyen
“pasif” tutumdur. Aktif tutum korunma için yapılacak ve geliştirilecek davranışlar, pasif tutum
ise yapılmaması gereken davranışlardır (Baltaş, 2000).
Sağlıklı yaşlanma ile ilgili önleyici çevresel ve bireysel düzenlemeler yapılırken yaşlılık
döneminde var olan sağlık sorunlarına da eşgüdüm içinde çözümler üretmek gerekir. Yaşlılık
döneminde görülen sağlık sorunlarının çözümü için korunma, erken tanı/tedavi ve
rehabilitasyon hizmetlerinin herkesin gereksinimini karşılayacak şekilde, kesintisiz ve
ulaşılabilir olması gerekmektedir.
Yaşlı bireylerin kaybettikleri fiziksel yetilerini tekrar kazandırmak, günlük yaşamda
bağımsız veya en az bağımlı hale getirmek, fiziksel, sosyal ve psikolojik açıdan yaşam kalitesini
mümkün olan en üst düzeye çıkarmak rehabilitasyonun ana hedeflerini oluşturmaktadır (Bilir,
2004).
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Bölüm Soruları

I. Stresle baş edebilme
II. Düzenli uyku
III. Bağışıklama hizmeti
IV. Fiziksel aktivite
1) Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sağlığı koruma için geçerli olan başlıca
yaklaşımlardandır?
a) I
b) I ve II
c) III ve IV
d) I, II ve IV
e) Hepsi

2) Seçeneklerden hangisi kronik hastaların eğitim aldıkları konulardan değildir?
a) Uyku ve yorgunluk yönetimi
b) Gevşeme teknikleri
c) Aile içi çatışma çözümü
d) Bedensel etkinlik
e) İlaçların doğru kullanımı

3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik rehabilitasyon programı hazırlanırken
yapılması gerekenlerden biri değildir?
a) Gerçekçi hedefler belirlenmelidir
b) İlaç tedavileri etkin hale getilmelidir
c) Hasta yakınları bilgilendirilmelidir
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d) Hareketsizlikten kaçınılmalıdır
e) Psikolojik semptomlar ortadan kaldırılmaya çalışılmalıdır

4 Seçeneklerden hangisi yaşlılarda görülen bilişsel değişikliklerden değildir?
a) Öğrenme süresinin uzaması
b) Dikkat dağınıklığı
c) Sürekli hüzün
d) Dil becerilerinde bozulma
e) Hatırlama performansında gerileme

5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmada ruh sağlığı açısından yanlış algılardan
değildir?
a) Yaşlılarda psikiyatrik hastalıklar kolayca tedavi edilebilir
b) İnsanlar ruhsal sorunlarını öncelikle kendileri çözmelidirler
c) Depresyon yaşlanmanın doğal bir parçasıdır
d) Yaşlanma ile birlikte öğrenebilme yetisi bozulur
e) Ruh hastalığı olan kişinin gerçekle bağlantısı kopmuştur

6) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen bilişsel değişikliklerden değildir?
a) Hatırlama performansında gerileme
c) Öğrenme süresinin uzaması
b) Dikkat dağınıklığı
d) Dil becerilerinde bozulma
e) Sürekli hüzün
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7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmada ruh sağlığı açısından yanlış algılamalardan
değildir?
a) İnsanlar ruhsal sorunlarını kendi kendilerine yenmelidir
b) Yaşlılarda psikiyatrik hastalıklar kalıcı çözümelere ulaşabilir
c) Depresyon yaşlanmanın doğal bir parçasıdır
d) Yaşlanma ile birlikte öğrenebilme yetisi bozulur
e) Ruh hastalığı olan kişinin gerçekle bağlantısı kopmuştur

8) Sağlığı, sosyal yapı ve çevre anlayışı içerisinde ele almak ve geliştirmek hangi
sağlık geliştirme çalışmalarını tanımlar?
a) Halk sağlığı hizmetleri
b) Hastalıklardan korunma
c) Sağlık bilgisi ve sağlık eğitimi
d) Toplumun gelişimi
e) Rehabilitasyon hizmetleri

9) Öğrenme aracılığıyla hastalıklardan korunmayı ve sağlığı yaygınlaştırmayı
amaçlayan çalışmalar hangi alana dâhildir?
a) Hastalıklardan korunma
b) Halk sağlığı hizmetleri
c) Sağlık bilgisi ve sağlık eğitimi
d) Toplumun gelişimi
e) Rehabilitasyon hizmetleri

10) Yaşlılık döneminde yaşa bağlı olarak sık görülen, birden fazla faktöre bağlı olarak
gelişen, işlev kaybı ve/veya olumsuz sonuçlara yol açan hastalık ve durumlara ne ad verilir?
a) Geriatrik sendromlar
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b) Fiziksel sorunlar
c) Ruhsal sendromlar
d) Mental sorunlar
e) Zihinsel sorunları

Cevaplar
1. e
2. c
3. b
4. c
5. a
6. e
7. b
8. a
9. c
10.a
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