İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAŞLI BAKIM İLKE VE
UYGULAMALARI

YAŞLI BAKIMI PROGRAMI

ÖĞR. GÖR. SEDA GÖGER
Dr. GÜLSÜM KAYA

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

YAŞLI BAKIMI ÖN LİSANS PROGRAMI

YAŞLI BAKIM İLKE VE
UYGULAMALARI

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

1,2,8,10,11,12,13.Bölüm: Öğr. Gör. Seda GÖGER
3,4,5,6,7,9,14. Bölüm: Dr. Gülsüm KAYA

ÖNSÖZ

“Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları” başlıklı bu çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır. Bu derste, ilk olarak
yaşlılık kavramı ile birlikte yaşlanmanın neden olduğu biyolojik değişimler ve yaşlı bireyde görülen
sağlık sorunlarına yer verilmiştir. Ardından yaşlıda temel bakım uygulamaları ve infeksiyon yönetimi,
hasta güvenliği, yaşamsal bulguların alınması, hijyen uygulamaları, yatak yapımı, rahat yatış
pozisyonları, yara bakımı ve basınç yaralarının yönetimi ele alınmıştır. Ayrıca ilaç uygulamaları,
yaşlıda polifarmasi, sıcak ve soğuk uygulamalar, ağrı yönetimi ve palyatif bakım konuları üzerinde
durulmuştur. Son olarak ise depresyon ve yaşlılık psikozu, örnek vaka sunumu ve değerlendirmeye
yer verilmiştir.
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1. YAŞLILIK KAVRAMI, YAŞLANMANIN NEDEN OLDUĞU
BİYOLOJİK DEĞİŞİKLİKLER

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılık ve yaşlanma kavramları, bu iki kavram arasındaki farklara yer verilecektir.
Ardından Dünyada ve Türkiye’de yaşlanma ile ilgili bilgilere değinilecektir. Yine yaşlılıkta
sınıflama kriterlerine yer verilecektir. Ayrıca yaşlılığın neden olduğu biyolojik değişimlerden
deride, kas ve kemik yapıda, solunum, kardiyovasküler, sindirim, sinir, ürogenitel, endokrin ve
bağışıklık sistemi ve duyu organlarında görülen değişikliklere yer verilecektir.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılık ve yaşlanma kavramları nedir? Açıklayınız.
2. Dünyada ve Türkiye’de yaşlı nüfus oranları nedir?
3. Toplumlar için kullanılan yaşlı sınıflamaları nelerdir? Açıklayınız.
4. Yaşlanmanın neden olduğu biyolojik değişimler nelerdir? Açıklayınız.

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılık kavramı

Yaşlılık kavramının ne

Kazanım okuyarak ve

olduğunu kavrayabilmek

araştırarak geliştirilecektir

Dünyada ve Türkiye’de

Dünyada ve Türkiye’de yaşlı Kazanım okuyarak ve

yaşlanma

nüfus sayısı ve oranı,

araştırarak geliştirilecektir

gelecekte beklenen yaşlı
nüfus sayıları öğrenilecektir.
Yaşlılık sınıflaması

Yaşlılık kavramını çeşitli

Kazanım okuyarak ve

faktörlere ve topluma göre

araştırarak geliştirilecektir

sınıflamayı öğrenecek
Yaşlanmanın neden olduğu

Yaşlanmayla birlikte bireyde Kazanım okuyarak ve

biyolojik değişimler

meydana gelen biyolojik

araştırarak geliştirilecektir

değişimleri öğrenecek

4

Anahtar Kavramlar
Yaşlılık, yaşlanma, yaşlılık sınıflaması, biyolojik değişimler

5

Giriş
Yaşlanma tüm insanlarda meydana gelen doğal ve kaçınılmaz bir süreçtir. Dünya Sağlık
Örgütü’ne (DSÖ) göre, yaşlılığın başladığı yaş 65 yaştır. Yaşlılık kavramı kronolojik, biyolojik,
psikolojik ve sosyal yönleri ile tanımlanabilmektedir. Son yıllarda yaşanan doğurganlık
hızındaki azalmalar, sosyoekonomik kalkınma, tıpta tanı ve tedavi yöntemlerinin gelişmiş
olması gibi birçok etkenden dolayı dünya ve ülkemiz nüfusu gün geçtikçe yaşlanmaktadır.
Yaşlanmayla birlikte bireylerde geri dönüşümü olmayan yapısal ve işlevsel değişiklikler söz
konusu olmaktadır1.
Bu bölümde yaşlılık ve yaşlanma kavramları ve bu kavramlar arasındaki farklara
değinilecek, dünya ve Türkiye’de yaşlı nüfus oranı anlatılacak ve yaşlılığın sınıflaması
yapılacaktır. Ardından yaşlanma ile ortaya çıkan biyolojik değişikliklere yer verilecektir.

Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Kitabevi, 1. Baskı, Ankara,
2014, s.4-5.
1
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1.1.

Yaşlılık Kavramı

Yaşlanma ve yaşlılık kavramları irdelendiğinde birbirleri arasındaki ayrımın tam olarak
yapılamadığı ve çoğu zaman yanlışlıkla birbirleri yerine kullanıldığı görülmektedir. Cansız
varlıkların zaman içerisinde aldıkları mesafe ‘eskime’ veya ‘yıpranma’ olarak nitelendirilirken
canlı varlıklar için ‘yaşlanma’ terimi tercih edilir. Çünkü canlı organizmaların zaman
içerisindeki yaşlanma süreci her ne kadar yıpranma ve bozulmayı içeren bir süreç olsa da
onarım ve yeniden yapım mekanizmaları devrededir. Bu nedenle “yaşlanma”, dünyaya gelen
her canlının zaman içerisinde aldığı mesafe olup ölümle sona ermektedir. “Yaşlılık” ise sözlük
anlamı olarak yaşlı olma, artmış yaşın etkilerini gösterme hali olarak tanımlanmaktadır. Diğer
bir ifadeyle üreme döneminin bitiminden ölüme kadar geçen zaman dilimindeki değişim ve
dönüşüm sürecidir. Bu değişimlerin en önemlisi ise doğurganlığın azalması ve mortalitenin
artmasıdır. Sonuç olarak “yaşlanma” yaşın artması anlamına gelirken, “yaşlanma” yaşamın
spesifik bir bölümünü tanımlamak için kullanılmaktadır2.
Yaşlanma kronolojik yaşın ilerlemesiyle oluşan ve ayrıcalıksız olarak her canlıda ortaya çıkan
bir süreçtir. Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre nüfusun yaşlanmasının nedenlerinden biri her
ülkede yaşam süresinin uzamasıdır. Küresel boyuttaki sosyoekonomik kalkınma bu durumda
etkili bir faktördür. Nüfus yaşlanmasının diğer nedenlerinden birisi ise doğum kontrol
yöntemlerine erişimin artması ve toplumsal cinsiyet rollerinin değişmesine bağlı doğum
oranlarının düşmesidir. Gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaşlı nüfusun artmasının
sebebi, çocukluk çağında, doğumda ve bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölümlerin azalması iken
gelişmiş olan ülkelerde ise beklenen yaşam süresinin uzamasıdır3.

2

3

Beğer ve Yavuzer, Yaşlılık ve Yaşlılık Epidemiyolojisi, Klinik Gelişim, 2012, 25: s.1.

WHO, World Health Organization, World Report on Ageing and Health,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2019.

2015,
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1.2.

Dünyada ve Türkiye’de Yaşlanma

Günümüz dünyası eskiye nazaran daha yaşlı nüfus potansiyeline sahiptir. Dünya nüfusunun
artmasıyla nüfus piramidinin yapısında değişiklikler meydana gelmiştir. Özellikle yaşlı nüfusun
piramit içindeki gelişimi dünya nüfus artış eğilimine nazaran farklı bir yol izlemektedir.
Dünyadaki yaşlı nüfusun payı, dünya nüfusunun artış hızından daha hızlı yükselmektedir4.
Dünyada yaşlı nüfusun artış hızı (% 2.1), genel nüfus artış hızından (% 1.2) daha fazladır. Son
100 yıl (1950-2050) içinde dünya nüfusu 4 kat artış gösterirken, yaşlı nüfusun 10 kat artacak
olması özellikle vurgulanması gereken önemli bir noktadır. Bunun yanı sıra tarihte ilk defa
önümüzdeki 5 yıl boyunca 65 yaş ve üstü nüfus, 5 yaş altı nüfustan sayıca fazla olacağı
bildirilmektedir5.
Dünyada 65 yaş ve üstü nüfus 2000 yılında tahmini 420 milyon olup, 1999 yılına göre 9,5
milyon artış göstermiştir. 2000-2030 yılları boyunca 65 yaş ve üstü nüfusun 550 milyondan 973
milyona yükseleceği öngörülmektedir. Dünya genelinde 65 yaş ve üstü nüfusun toplam nüfusa
oranının % 6,9’dan % 12,0’ a yükselmesi beklenmektedir6. Dünya Sağlık Örgütü’nün diğer bir
raporunda ise 2020 yılına kadar Dünyada 60 yaş ve üstü nüfusun 1 milyardan fazla olacağı ve
bunun 700 milyondan fazlasının gelişmekte olan ülkelerde bulunacağı öngörülmektedir. Ayrıca
2050 yılında yaşlı nüfusun Dünyada 2 milyara ulaşacağı ve bunun %80’inin yine gelişmekte
olan ülkelerde olacağı bildirilmektedir7.

4

Uyanık,
Yaşlılık,
Yaşlanan
Nüfus
ve
Sosyal
Politika,
İş
ve
Hayat,
2011,
http://www.sekeris.org.tr/dergi/multimedia/dergi/79_yaslilik_yaslanan_nufus_ve_sosyal_politika.pdf.
Erişim
Tarihi: 04.02.2019.
5
Tekin ve Kara, Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2017, 3(1):
s:222.
6
WHO, World Health Organization, World Report on Ageing and Health, 2015,
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/186463/1/9789240694811_eng.pdf. Erişim Tarihi: 26.02.2019
7
WHO, World Health Organization, Population Ageing–A Public Health Challenge, 2012,
http://www.who.int/healthinfo/survey. Erişim Tarihi: 26.02.2019.
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Gelişmekte olan Türkiye de hızlı yaşlanan ülkelerden birisidir8. Ülkemizde yaşlı nüfus (65 ve
daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken son beş yılda % 17,1 artarak 2016
yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi olmuştur. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012
yılında % 7,5 iken, 2016 yılında % 8,3’e yükselmiştir. Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için 78 yıl, erkekler için 75,3 yıl
ve kadınlar için 80,7 yıl olmuştur9.
Türkiye’de 65 yaş ve üzerindeki nüfusun oranının 2018 yılında % 8.7 olduğu tespit edilmiş
olup, 2023’te % 10.2, 2040’ta % 16.3, 2060’ta % 22.6 ve 2080’de % 25.6 olacağı tahmin
edilmektedir10 (Tablo 1).
Tablo 1: Yıllara Göre 65 Yaş ve Üzeri Nüfus, 2018, 2023, 2040, 2060, 2080
Yıl

Toplam Nüfus

65 Yaş ve Üstü Nüfus

65 yaş ve üstü nüfus (%)

2018

81.867.223

7.163.354

8.7

2023

86.907.367

8.867.951

10.2

2040

100.331.233

16.373.971

16.3

2060

107.095.998

24.242.787

22.6

2080

107.100.904

27.413.359

25.6

(TÜİK 2018).

8

Tekin ve Kara, Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2017, 3(1):
s.223.
9
TÜİK,
Türkiye
İstatistik
Kurumu,
İstatistiklerle
Yaşlılar,
2017,.
http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24644. Erişim Tarihi: 26.02.2019.
10

TÜİK,
Türkiye
İstatistik
Kurumu,
Nüfus
Projeksiyonları,
http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=30567. Erişim Tarihi: 06.05.2019

2018-2080,

2018,
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1.3.

Yaşlılık Sınıflaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 65 yaş ve üzeri bireyleri yaşlı olarak tanımlamaktadır11. Yaşlı
nüfus kendi içinde de alt gruplara ayrılmış olup 65-74 yaş arası genç yaşlı, 75-84 yaş arası orta
yaşlı, 85 yaş ve üzeri ileri yaşlılık (ihtiyarlık) dönemleri olarak sınıflandırılmaktadır12.
Yaşlılık genellikle kronolojik olarak ele alınan bir kavramdır. Fakat yaşlılığı tanımlamak için
yaşlanmayı yalnız kronolojik olarak ele almak yetersizdir. Bireyin yaşam sürecinde etkisinde
kaldığı çevresel etmenler, yaşam biçimi, bireysel ve genetik özellikleri, sosyal ve kültürel
yaşamı gibi birçok faktör yaşlanmayı etkilemektedir. Bu yüzden yaşlılık kavramını diğer
yönleri ile de açıklamak gerekir13.
Kronolojik yaşlanma: doğum ile başlayan ve yaşamın ilerlemesi ile geçen zaman kronolojik
yaşlanma olarak tanımlanmaktadır.
Biyolojik yaşlanma: yaşa bağlı olarak bedenin canlılığını ve temel işlevlerini yerine getirme
kapasitesini kaybettiği, organlarda işlev azalması ile karakterize ve kaçınılmaz olarak ölümle
sonuçlanan süreçtir.
Psikolojik yaşlanma: kronolojik yaşlanma ile birlikte bireyin algılama, öğrenme, sorun çözme
gibi bellek gücü ile kişilik kazanma alanlarına uyum sağlama kapasitesinin değişmesi, yaşa
bağlı olarak davranışsal uyum yeteneğinin bozulmasıdır. Psikolojik yaşlanma ile birlikte
yetersizlik duygusu, başkalarına yük olma, işe yaramama kaygısı ortaya çıkar.
Sosyolojik yaşlanma: bireyin ait olduğu toplumdaki değerler ve normlar, yaşlının toplumdaki
statüsü, toplumun yaşlıdan beklediği rol ve davranışlar, sosyal ağ ile ilgili, farklı toplumlarda

11
WHO, World Health Organization, The uses of epidemiology in the study of the elderly, WHO, Technical
Reports Series 706, Geneva, 1984, s.7.
12
Beğer ve Yavuzer, Yaşlılık ve Yaşlılık Epidemiyolojisi, Klinik Gelişim, 2012, 25: s.2.
13
Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Kitabevi, 1. Baskı, Ankara. 2014, s.4.
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değişiklik gösteren göreceli yaşlanmadır. Sosyolojik yaşlanmada emeklilik, dulluk, bireysel
özellikler, sosyal destek ve ilişkiler, maddi, manevi, fiziksel ve duygusal kayıplar, yaşam
standardında meydana gelen değişiklikler etkin rol oynar.
Toplumsal yaşlanma: fiziksel yaşlanmaya bağlı olarak bireyin günlük yaşamının etkilenmeye
başlaması ve toplumsal rollerini gereği gibi yerine getirememesi nedeniyle toplum tarafından
atfedilen yaşlılık durumudur. Bu tür yaşlanmada kültürel özellikler belirleyicidir14,15.
Toplumsal bazı değişmeler, sağlık hizmetlerinde gelişmeler, yaşam koşullarının iyileşmesi
yaşam süresinin uzamasına neden olmuştur. Ayrıca dünyada doğurganlık oranının azalması ile
birlikte yaşlı nüfus artış göstermektedir. Özellikle gelişmiş ülkelerde yaşlıların genel nüfusa
oranında yükseliş olması önemsenecek düzeydedir. Ülkemizde de azalmakta olan doğum ve
ölüm oranları sebebiyle yaşlı nüfus gün geçtikçe artmaktadır16. Yaşlılık ifadesi toplumlar için
de kullanılmaktadır ve toplumların yaş sınıflaması yapılmaktadır. Buna göre;
Genç toplum: 65 yaş üzeri nüfus oranı %4’den az olan toplumdur.
Olgun toplum: 65 yaş üzeri nüfus oranı %4-7 olan toplumdur.
Yaşlı toplum: 65 yaş üzeri nüfus oranı% 7-10 olan toplumdur.
Çok yaşlı toplum: 65 yaş ve üzeri nüfus oranı %10’dan fazla olan toplumdur17.
1.4.

Yaşlanmanın Neden Olduğu Biyolojik Değişimler

Yaşlanma intra uterin hayatta başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Anatomik olarak
kaçınılmaz olan yaşlanma ile birlikte vücutta görev yapan hücre gruplarında kayıplar görülür.

14

Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2014, s.5.
Tekin ve Kara, Dünyada ve Türkiye’de Yaşlılık, Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 2017, 3(1):
s.220.
16
Bulduk, Yaşlılık ve Toplumsal Değişim, DergiPark, 2014, 18(2): s.54.
17
Karadakovan, Yaşlı Sağlığı ve Bakım, Akademisyen Kitabevi, 1. Baskı, Ankara, 2014, s.5.
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Zaman içinde ortaya çıkan değişikliklerin gerçekleşme ve algılanma şekli bireysel farklılıklar
göstermekle birlikte temel değişiklikler benzerdir. Bu bireysel farklılıklar kalıtım, yaşam
biçimi, iş, beslenme alışkanlıkları, kronik hastalıklar ve kişilik özellikleri olarak sıralanabilir.
Yaşlanma sürecinden organizmadaki birçok sistem etkilenmektedir ve biyolojik değişikliklere
uğramaktadır. Yaşlılarda patolojik değişiklikleri anlayabilmek için yaşlanmanın fizyolojisini
öğrenmek gerekmektedir18.
1.5.

Deride görülen değişiklikler

Yaşlanmayla deride kollajen, elastin gibi fibrin protein miktarı, cilt altı kan akımı ve ter
bezlerinin sayısı ve salgıları azalır. Kollajen azalması deride gevşemeye neden olur. Hücrelerin
yenilenmesi yavaşlar, epidermiste incelme görülür. Bu durum derinin katlanmasına ve
kırışmasına neden olur. Yaşlılarda bağ dokusunda elastikiyet kaybı nedeniyle deri ince ve
kırılgandır. Deri altı yağ dokusunda azalma görülür ve yerini fibröz doku alır. Bu durum soğuğa
toleransı azaltır. Ayrıca dokunma reseptörlerinde duyarlılık azaldığı için el ve ayaklarda sıcak,
soğuk ve basınç duyusu da hafifler19.
1.5.1. Kas yapıda görülen değişiklikler
Yaşlanmayla kas lifleri sayısı, büyüklüğü azalmaya başlar. 30-80 yaşlarında sırt ve kol
kaslarında %30 oranında, bel ve bacak kaslarında %40-60 oranında azalma meydana gelir. 75
yaşlarında kas kitlesinin ortalama yarısı kaybolmuştur. Kas kaybının en önemli nedeni büyüme
hormonu ve testesteron seviyesindeki düşmedir. Yaşlılarda kas kitlesinin azalmasının yanı sıra
kasların izometrik kasılma kuvvetinde de azalma vardır20.

18

Akdemir ve Birol, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sistem Ofset, 3. Baskı, Ankara, 2011, s.165.
Karakaş, Yaşlanmanın Anatomisi, Turkish Family Physician, 2012, 3(1): s.27.
20
Karakaş, Yaşlanmanın Anatomisi. Turkish Family Physician, 2012, 3(1): s.25.
19
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Yaşlanma ve az kullanma sonucu kaslarda meydana gelen kısalmalar, uyumsuzluklar ve eklem
hareket yeteneğinde azalmaya bağlı birçok kişi, uzun süre ayakta durmakta ve oturup kalkmakta
zorlanır. Bunun yanında uygun egzersizler yapılmaması sonucu kaslar gerginliklerini kaybeder.
Özellikle boyun bölgesinde oluşan kireçlenmeler, beyine giden damarlara bası yaptığı için kan
akımında azalmaya yol açar. Böylece baş dönemsiyle kendini gösteren bu durum bireyin
hareket yeteneğini kısıtlayabilmektedir21.
1.5.2. Kemik yapıda görülen değişiklikler
Yaşla birlikte kemik yoğunluğu azalır, kemikler daha zayıf ve kırılgan olur, vücut postürü
bozulur. Kemik kaybı kadınlarda menopozdan sonra çok hızlanır. Kemik ve kas dokusu
kayıplarına bağlı olarak boy kısalması, kemiklerde kırılmalar, diş kayıpları, bacaklarda
eğrilikler ve kamburlaşma gelişebilir. Eklemlerdeki kıkırdak dokusunun da azalması eklemlerin
eskisi kadar rahat hareket edememesine neden olur. Bu durum yaşlıyı travmalara karşı daha
hassas hale getirir. Ayrıca yaşlanmayla kemik iliğinde kan hücrelerinin üretimi azalır22.
1.5.3. Solunum sisteminde görülen değişiklikler
Yaşlanmayla solunum yüzey alanı ve akciğer elastikiyeti azalır, göğüs duvarı sertliği artar,
solunum kasları zayıflar, İntervertebral aralıkta daralma, diyafragmada düzleşme görülür. Bu
biyolojik değişimlere bağlı olarak akciğer fonksiyonlarında azalma meydana gelir ve solunum
zorlaşır. Ayrıca zorlu vital kapasitede, difüzyon kapasitesinde, gaz değişiminde, ventilasyonda
ve respiratuvar duyarlılıkta zamanla azalmalar ortaya çıkar. Gaz değişimi bozulur, siliyaların
sayı ve etkinliği azalır, solunum sisteminin kendi kendine temizleme mekanizmasının etkinliği
kaybolur23,24.

21

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=1971. Erişim Tarihi: 06.05.2019.
Pehlivan ve Karadakovan, Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Tanılaması, Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 2(3): s.389.
23
Karakaş, Yaşlanmanın Anatomisi, Turkish Family Physician, 2012, 3(1): s.25.
24
Yıldırım, Özkahraman ve Ersoy, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012, 2(2): s.20.
22
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Yaşlı bireyler akciğerlerinde biriken hücre atıklarının solunum yollarından dışarı atılmasında
güçlük yaşarlar ve bununla birlikte akciğerlerin temizlenmesini sağlayan öksürük de zayıflar.
Bu durum enfeksiyon ajanları için akciğerlerde uygun ortamın oluşmasına sebep olur25.
1.5.4. Kardiyovasküler sistemde görülen değişiklikler
Kalp atım sayısı yaşla birlikte azalır, kalpten pompalanan kan miktarı azalır, kalbin ağırlığında
ve kalınlığında artış görülür, kalp kası hücreleri azalır. Kalp yaşlıda daha sertleşir, kardiyak
miyositlerin büyümesi ile sol ventrikülde hipertrofi, atrial ve mitral kapaklarda skleroz oluşur.
Kalpten pompalanan kan miktarında azalma olması, kalbin daha çok kan göndermek için daha
fazla çalışmasına ve böylece daha fazla yıpranmasına neden olur.
Koroner arterlerde de enine kesit yüzeyleri azalır, düz kas ve kollejen oranı artar, damar
çeperleri esnekliğini kaybeder ve sertleşir, damar duvarları daha kalındır, arterler daha kıvrımlı
hale gelir26,27.
Yaşlanmayla birlikte sistolik kan basıncında artış, diyastolik kan basıncında azalma sonucu
ortostatik hipotansiyon sık görülür. Ortostatik hipotansiyon, hasta sırtüstü yatar pozisyondan
oturur pozisyona geçtikten veya ayağa kalktıktan sonra 3 dakika içinde ortaya çıkan sistolik
kan basıncında en az 20 mmHg, diastolik kan basıncında en az 10 mmHg’lık bir düşüş olarak
tanımlanır28.
1.5.5. Sindirim sisteminde görülen değişiklikler
Yaşlanmayla sindirim sisteminde mukus ve emilimde azalma, orofarenksin etrafındaki elastik
doku kaybı sebebiyle peristaltik hareketlerde yavaşlama, yutma refleksinde azalma, özefagus

25

Karakaş, Yaşlanmanın Anatomisi, Turkish Family Physician, 2012, 3(1): s.26.

26

Acet, Yaşlılık İle Birlikte Organizmada Meydana Gelen Değişimler ve Yaşlılık Egzersiz İlişkisi, Sosyal
Bilimler Dergisi, 1999, 2: s.304.
27
Yıldırım, Özkahraman ve Ersoy, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012, 2(2): s.20.
28
Türk ve Eşer, Ortostatik Hipotansiyonun Önlenmesi, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Dergisi, 2007, 11(1): s.32.
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kaslarının kasılmasında azalma ve özefagus kaslarında gevşeme, mide elastikiyetinde azalma
ve gastroözofageal reflü artışı, mide asit salgısında azalma, mide boşalmasında azalma, laktaz
üretimi azalması ile süt intoleransı artışı, barsak hareketlerinin yavaşlaması, kan akımı ve bazı
enzimlerin etkinliğinin azalması gibi değişiklikler olabilir. Ayrıca yaşlı bireylerin dil ve ağız
boşluğunda yer alan tat hücrelerinde azalma ve buna bağlı iştahsızlık gelişimi görülebilir. Diş
minesinde aşınma, pulpaya giren damar, sinir ve lenfatiklerde azalmaya bağlı olarak da diş
kayıpları ortaya çıkabilir.
İnce barsak motilitesi yaşlanma süresince devam etmesine rağmen, villuslarda kısalma ve villus
yüzeyinde azalma ortaya çıkar. Kalın barsak motilitesinde ve geçiş zamanında uzama görülür.
Bu durum su emiliminin artmasına ve feçesin sertleşmesine neden olabilir29,30.
1.5.6. Sinir sisteminde görülen değişiklikler
Normal yaşlanma süreci ile birlikte beyin ağırlığında (erkeklerde %10, kadınlarda %5) ve beyin
hücrelerinde azalma, nöron kayıpları, beyni besleyen damarların dejenerasyonuna bağlı olarak
beyin kan akımında azalma görülür. Beraberinde çeşitli nörotransmitter ve dendritik
bağlantılarda azalma ve reflekslerde yavaşlama mevcuttur. Nöron kayıplarının yaşla birlikte
yerine konulmasının mümkün olmaması nedeniyle hareketlerde yavaşlama, kelime hazinesi,
kısa süreli hafıza, yeni materyalleri öğrenmek, kelimeleri hatırlamak gibi bazı bilişsel
fonksiyonlarda gerileme oluşabilir. Ayrıca spinal kordda hücre sayısının azalması duyu
kayıplarına sebep olabilir31.

29

Karakaş, Yaşlanmanın Anatomisi, Turkish Family Physician, 2012, 3(1): s.26.
Yıldırım, Özkahraman ve Ersoy, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Düzce
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012, 2(2): s.21.
30

31

Tiftik, Kayış ve İnanır, Yaşlı Bireylerde Sistemsel Değişiklikler, Hastalıklar ve Hemşirenin Rolü, 2012,
http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2012-01/html/2012-4-1-001-011.htm. Erişim Tarihi: 02.03.2019
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1.5.7. Ürogenital sistemde görülen değişiklikler
Yaşlılıkta böbrek dokusu küçülür, böbreğe giden kan akımı azalır, sekresyon ve absorbsiyon
yeteneği azalır ve zamanla nefron kaybı ortaya çıkar. Glomerüler filtrasyon hızı hücresel ve
vasküler nedenlere bağlı olarak yavaşlar. Ayrıca böbrek fonksiyon kaybı sonucu eritropoetin
yapımı ve kalsiyum metabolizmasında bozulmalar görülür. Bu değişiklik kemik yoğunluğunda
azalamaya neden olabilir. Böbreklerin idrarı konsantre etme ve sodyum tutma yeteneğinde
azalmaya bağlı olarak sıvı elektrolit dengesinde bozukluk gelişebilir.
Yaşlılarda mesane kapasitesi azalır ve mesane kasları zayıflar. Bu durum rezidüel idrar
miktarının artması ve inkontinansla sonuçlanabilir. Kadınlarda menopozla azalan östrojenin
etkisiyle üretra kısalır, iç yüzey kalınlığı azalır ve üretra sfinkter tonusu azalır. Erkeklerde ise,
prostatın idrar geçişini engelleyecek kadar büyüyebilir.
Yaşlılığın kadın üreme sistemi üzerine etkileri; hormonal seviyedeki azalma nedeniyle uterus
ve overlerde atrofi gelişir, vajen dokusu daha ince, kuru ve daha az elastiktir. Erkeklerde genital
sistem değişiklikleri daha az görülür ve çoğu erkek ölene kadar fertildir. Erkeklerde görülen
değişiklikler; testesteron üretimi azalır, sperm sayısı ve seminal sıvı azalır, penis ve testisler
küçülürken, prostat büyür32.
1.5.8. Endokrin sistemde görülen değişiklikler
Yaşlılıkta sinir ve hormonal sistem arasındaki kontrolün uyumunda zayıflama gözlenir.
Organizma için enerji sağlama, vücut ısısını ve kan şekerini düzenleme, kaslar için gerekli
protein yapımı, cinsiyet özelliklerinin korunması ve gelişimi, kalp atım hızı, tansiyon, bağırsak
hareketlerinin düzenlenmesi gibi birçok vücut fonksiyonunun düzenlenmesinde vücuttan
salgılanan hormonlar sorumlu olduğu için karşılaşılan iç ve dış stresörlere uyum sağlama

32

Pehlivan ve Karadakovan, Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Tanılaması, Gümüşhane
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 2(3): s.392.
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yeteneğinde azalma olur. Pankreasta insülin üreten beta hücreleri sayısal ve fonksiyonel olarak
azalır ve insülin duyarlılığı azalır. Tiroid bezin boyutlarında hafif büyüme görülür fakat total
ve serbest T4 düzeyleri genellikle değişmez. Yaşlanmayla birlikte hormon salgılanmasındaki
azalma kadınlarda menopoz, erkeklerde andropoz döneminin başlamasına neden olur33.
1.5.9. Bağışıklık sisteminde görülen değişiklikler
Bağışıklık sistemi fonksiyonları genel olarak yaşlanmayla baskılanır. Fonsiyonlardaki bu
azalma enfeksiyonlara karşı hassasiyeti arttırır ve enfeksiyonlar daha ciddi seyreder. Sonuç
olarak yaşlılarda enfeksiyona bağlı morbidite ve mortalite oranında artış gözlemlenir34. Ayrıca
yaşlılarda bağışıklık sistemi kendinden olanla olmayanı ayırt edemez ve sonuç olarak
otoimmün hastalıklar daha sık görülür. İmmün hücrelerin yaşlılarda kanser hücrelerini,
bakterileri ve diğer yabancı cisimleri temizleme hızları azalır. Bu yavaşlama, yaşlı bireylerde
kanser sıklığındaki artışın nedenlerinden biridir. Yaşlanmayla birlikte bağışıklık sistemindeki
tek olumlu durum alerjik semptomların ciddiyetindeki azalmadır35.
1.5.10. Duyu Organlarında Görülen Değişiklikler
Beyin yapısında yaşlılık döneminde gelişen glukoz kullanımında kayıplar, duyusal azalmaya
sebep olur. Yaşlılıkta işitme, tat alma ve deri duyarlılığında gerilemeler yoğun olmakla birlikte
bu dönemde gerilemelerin en belirgin olduğu organ gözdür. Yaşlanmayla lenste sertleşme,
gözden beyine giden sinir hücrelerinin sayısında azalma ortaya çıkar. Buna bağlı olarak görme
netliği azalır. Ayrıca korneanın daha az hassas olması yaşlının göz hasarını fark etmesini
zorlaştırabilir36.

33

Aydoğan, Onar ve Nerkiz, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler. ScopeMed. 2011,
http://dx.doi.org/10.5490/gerofam. Erişim Tarihi: 03.03.2019.
34
Tiftik, Kayış ve İnanır, Yaşlı Bireylerde Sistemsel Değişiklikler, Hastalıklar ve Hemşirenin Rolü, 2012,.
http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2012-01/html/2012-4-1-001-011.htm. Erişim Tarihi: 02.03.2019
35
Kaptan, Geriatrik Bakım İlkeleri, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013, s.21
36
Adana, Yaşam Boyu Sağlığı Geliştirme, Ed: Behice Erci, Dilek Kılıç, Derya Adıbelli, Anadolu Nobel
Kitabevleri, 1.Baskı, Elazığ, 2018, s.279.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılık ve yaşlanma kavramları, bu kavramlar arasındaki farklılıklar öğrenilmiştir.
Ardından dünya ve Türkiye’de yaşlı nüfus bilgileri, kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik
ve toplumsal yaşlanma sınıflamalarına değinilmiştir. Ayrıca yaşlanma ile birlikte deride, kas ve
kemik yapıda, solunum, kardiyovasküler, sindirim, sinir, ürogenital, bağışıklık ve endokrin
sistemlerde ve duyu organlarında meydana gelen değişiklikler öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Dünya Sağlık Örgütüne göre yaşlılığın başladığı yaş aşağıdakilerden hangisidir?
a. 55
b. 60
c. 65
d. 70
e. 75
2. “Yaşa bağlı olarak bedenin canlılığını ve temel işlevlerini yerine getirme kapasitesini
kaybettiği, organlarda işlev azalması ile karakterize ve kaçınılmaz olarak ölümle
sonuçlanan süreçtir” tanımı aşağıdaki yaşlılık sınıflamalarından hangisini ifade eder?
a. Kronolojik yaşlanma
b. Biyolojik yaşlanma
c. Psikolojik yaşlanma
d. Sosyal yaşlanma
e. Toplumsal yaşlanma
3. Bir toplumda 65 yaş üzeri nüfus oranı % 8 ise o toplum için aşağıdaki
sınıflandırmalardan hangisi yapılabilir?
a. Genç toplum
b. Olgun toplum
c. Orta yaş toplum
d. Yaşlı toplum
e. Çok yaşlı toplum
4. Aşağıdakilerden hangisi nüfusun yaşlanmasının nedenleri arasındadır?
a. Küresel boyuttaki sosyoekonomik kalkınma
b. Doğum kontrol yöntemlerine erişimin artması
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c. Doğum oranlarının düşmesi
d. Bulaşıcı hastalıklar nedeniyle ölümlerin azalması
e. Hepsi
5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmaya bağlı kemik yapıda görülen değişiklikler arasında
değildir?
a. Boy kısalması
b. Diyafragmada düzleşme
c. Diş kayıpları
d. Bacaklarda eğrilikler
e. Kamburlaşma
6. Ortostatik hipotansiyon yaşlanmaya bağlı hangi sistemde görülen değişime bağlı
gelişir?
a. Kardiyovasküler sistem
b. Solunum sistemi
c. Ürogenital sistem
d. Sinir sistemi
e. Endokrin sistem
7. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta görülen biyolojik değişimlerden biri değildir?
a. Deri altı yağ dokusu azalır
b. Akciğer elastikiyeti azalır
c. Damar çeperlerinin esnekliği artar
d. Özefagus kaslarında gevşeme
e. Mesane kasları zayıflar
8. Yaşlılarda eritropoetin yapımında azalma hangi organda görülen değişiklik sonucu
ortaya çıkar?
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a. Beyin
b. Akciğer
c. Pankreas
d. Böbrek
e. Mide
9. Aşağıda verilen yaşlanmaya bağlı sindirim sisteminde görülen değişikliklerden hangisi
yanlıştır?
a. Peristaltik hareketlerde yavaşlama
b. Özefagus kaslarında gevşeme
c. Süt intoleransında azalma
d. Barsak hareketlerinin yavaşlaması
e. Gastroözofageal reflü artışı
10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanmayla birlikte bağışıklık sisteminde görülen olumlu bir
değişimdir?
a. Enfeksiyonlara karşı hassasiyet artar
b. Otoimmün hastalıklar daha sık görülür
c. İmmün hücrelerin yabancı cisimleri temizleme hızları azalır
d. Alerjik semptomların ciddiyeti azalır
e. Enfeksiyonlar daha ciddi seyreder

Cevaplar
1)C, 2)B, 3)D, 4)E, 5)B, 6)A, 7)C, 8)D, 9)C, 10)D
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2. YAŞLI BİREYLERDE GÖRÜLEN SAĞLIK SORUNLARI VE YAŞLI
BİREYİN TEMEL GEREKSİNİMLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sistemlere göre yaşlıda görülen sağlık sorunlarına değinilecek ve bu sorunların
ortak özelliklerine yer verilecektir. Ardından yaşlı sağlığının korunması için yapılacak olan
birincil, ikincil ve üçüncül önlem uygulamalarına değinilecektir. Maslow’un temel insan
gereksinimleri üzerinden gidilerek yaşlı bireyin beslenme, kişisel bakım, güvenlik, uyku ve
iletişim gibi temel gereksinimlerine yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılarda görülen sağlık sorunlarının ortak özellikleri nelerdir?
2. Yaşlıda sistemlere göre görülen sağlık sorunları nelerdir? Bu sağlık sorunlarını açıklayınız.
3. Yaşlı sağlığını korumak için yapılması gereken birincil, ikincil ve üçüncül önlem
uygulamaları nelerdir?
4. Yaşlı bireyin temel gereksinimleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlı bireylerde görülen sağlık

Yaşlı bireylerde görülen sağlık

Kazanım okuyarak ve

sorunları

sorunlarının ortak özellikleri ve

araştırarak

sistemlere göre ortaya çıkan

geliştirilecektir.

sağlık sorunları öğrenilecek
Yaşlı sağlığının korunması için Yaşlı sağlığının korunması için

Kazanım okuyarak ve

yapılacak uygulamalar

araştırarak geliştirilecektir.

yapılacak olan birincil, ikincil
ve üçüncül önlem uygulamaları
öğrenilecek

Yaşlı bireyin temel

Maslow’un temel insan

Kazanım okuyarak ve

gereksinimleri

gereksinimlerinden yola

araştırarak geliştirilecektir.

çıkılarak yaşlı bireyin
beslenme, kişisel bakım,
güvenlik, uyku ve iletişim gibi
temel gereksinimleri
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Yaşlı, sağlık sorunları, sağlığı koruma, temel gereksinimler
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Giriş
Günümüzde yaşlı nüfusun artması nedeniyle gün geçtikçe yaşlılıkla ilgili sorunlarla da
daha sık karşılaşılmaktadır. Yaşlanmayla kas-iskelet, solunum, kardiyovasküler, sindirim, sinir,
üriner, endokrin ve immün sistemde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunlar yaşlının
yaşam kalitesini ve yaşam memnuniyetini etkilemektedir. Yaşlı bireyin temel gereksinimlerinin
karşılanması sağlık sorunlarıyla baş etmeyi kolaylaştıracaktır37. Bu bölümde yaşlılarda görülen
sağlık sorunları, yaşlı sağlığını korumada yapılacak uygulamalar ve yaşlı bireyin temel
gereksinimlerine değinilecektir.

37

Kurt, Beyaztaş ve Erkol, Yaşlıların Sorunları ve Yaşam Memnuniyeti, Turkish Journal of Forensic Medicine,
2010, 24(2): s.33.
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2.1. Genel Olarak
Nüfusun yaşlanması 21. yüzyılda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de demografik anlamda
gözlenen önemli bir değişim olmuştur. Yaşlı nüfustaki artış nedeniyle gün geçtikçe yaşlılıkla
ilgili sorunlar da daha sık kendini göstermeye başlamıştır. Hem gelişmiş hem de gelişmekte
olan ülkelerde kronik hastalıkların oluşmasına neden olan çevresel ve sosyal etmenlerin artması
ile birlikte artan yaşlı nüfus kronik hastalıkların yaygınlaşmasında etkili olmuştur. Öte yandan
bulaşıcı hastalıklar ve aşırı doğurganlığın kontrol altına alınmasında sağlanan başarılar bu
sorunların azalmasına ve kronik hastalıkların göreli olarak önemini arttırmasına neden
olmuştur38.
Yaşlı bireyin fonksiyonel kapasite ve yeteneklerinin kaybına bağlı olarak günlük yaşam
aktiviteleri sınırlanır, bağımsız fonksiyonları giderek yarı bağımlı veya tam bağımlı hale gelir.
Bu yüzden yaşlı bakımında temel hedef fonksiyonların iyileştirilmesi veya korunmasının
sağlanması, böylelikle yaşam kalitesinin yüksek tutulması olmalıdır. Sıklıkla yaşlı bireylerin
hastalık ve yakınmaları yaşlanmanın doğal bir sonucu görülerek önemsenmez. Yaşlılık
döneminde hastalıklar sık ve atipik seyirli, hastalık etkenleri, belirti ve bulguları farklı olarak
gözlemlenir. Bu nedenle yaşlılarda ortaya çıkan karmaşık hastalık ve tedavilerin etkin yönetimi
için yaşlı bireylerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerekir. Günümüzün ve geleceğin sağlık
hizmetini planlarken bu noktanın dikkate alınması ve bu yönde örgütlenmenin yapılması
zorunlu olacaktır39.
2.2. Yaşlı Bireylerde Görülen Sağlık Sorunları
Yaşlılarda ortaya çıkan sağlık sorunlarının kendi içerisinde bazı özellikleri vardır. Bunlar;
•

Yaşlılıkta görülen hastalıklar belirtisiz seyredebilir.

38

Bilir, Değişen Sağlık Örüntülerinde Halk Sağlığı Çalışanlarının Rolü: Kronik Hastalıklar ve Yaşlılık
Sorunları, Toplum Hekimliği Bülteni, 2006, 25(3): s.2.
39
Olgun, Aslan, Yücel, Öntürk ve Laçin, Yaşlıların Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi, Acıbadem
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2013, 4(2): s.73.
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•

Hastalıkların belirtileri karıştırılabilir.

•

Tedaviler karışabilir.

•

Tedaviler başka sağlık sorunlarına neden olabilir.

•

Bir hastalık diğerinin seyrini hızlandırabilir

•

Birden fazla hastalık bir arada görülebilir40.

Aşağıda yaşlılarda sık karşılaşılan bazı sağlık sorunları özet bilgiler şeklinde verilmiştir.
2.2.1. Kas-İskelet Sistemi Sorunları
2.2.1.1. Sarkopeni
Sarkopeni, fiziksel yetersizlik, düşük yaşam kalitesi ve ölüm gibi kötü sonuçlara yol açabilen
kas kütlesi ve kuvvet kaybı ile karakterize bir sendromdur. Kayıp oranı erkeklerde kadınlara
göre daha fazladır. Sarkopeni görülme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır. Genetik yapı,
malnutrisyon, düşük protein alımı, alkol ve sigara, sedanter yaşam, yetersiz beslenme, yatak
istirahati sarkopeni için risk faktörleridir41.
2.2.1.2. Osteoartrit
Osteoartrit (OA) dünyada en sık görülen, artiküler kıkırdak dokusunun kaybı ve eklem
yüzeylerinde yeni kemik oluşumu ile karakterize bir hastalıktır. OA, 60 yaş ve üzerindeki yaşlı
grubunun yaklaşık yarısını etkilemektedir. Daha çok ağırlık taşıyan bölgeler olan kalça, diz ve
bel bölgesini etkilemektedir. OA kadınlarda 10 kat daha fazladır. Osteoartrit gelişimini
hızlandıran faktörler arasında metabolik nedenler, ekstremite şekil bozuklukları, travma ve
diğer eklem hastalıkları yer almaktadır42.

40

Can, Yaşlı Sağlığı ve Kronik hastalıklar, Halk Sağlığı, ed: Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2016, s. 72.
41
Sökmen ve Dişçigil, Yaşlılıkta Sarkopeni, The Journal of Turkish Family Physician, 2017, 8(2): s.50-51.
42
Toraman, Yaşlılarda Kas Ve İskelet Sistemi Sorunları, 2011, http://dx.doi.org/10.5490/gerofam.2011.2.2.2.
Erişim Tarihi: 10.03.2019.
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2.2.1.3. Osteoporoz
Osteoporoz (OP) kemik mineral yoğunluğu ve kemik gücünde azalma, kemik kırılganlığında
ve kırık riskinde artma, kemik dokusunun mikromimarisinde bozulmayla karakterize metabolik
kemik hastalığıdır. Yaşla birlikte osteoporoz görülme sıklığı artar, morbidite ve mortaliteye
neden olabilir. OP nedeni ile kemiklerde kırıklar ortaya çıkabilir. Genellikle kırık oluşmadığı
sürece yakınma yoktur. Yaş, kadın cinsiyet, OP aile öyküsü, geç menarş-erken menopoz, alkol
ve sigara kullanımı, sedanter yaşam, kalsiyum ve D vitamini yetersizliği OP’nin oluşumunda
risk faktörleri arasındadır43.
2.2.2. Solunum Sistemi Sorunları
2.2.2.1. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı
Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) kalıcı hava yolu daralmasıyla karakterize,
ilerleyici, bronkodilatörlerle tamamen geri döndürülemeyen bir hastalıktır. KOAH için en
önemli risk faktörü sigara içmektir. Diğer risk faktörleri ise ileri yaş, pasif sigara içimi, çevre
kirliliği, ailede KOAH öyküsü, düşük sosyoekonomik durum olarak sıralanabilir. 65 yaş ve üstü
bireylerin yaklaşık %15’ini ilgilendiren bu hastalık morbidite ve mortaliteye neden
olabilmektedir44.
2.2.2.2. Akciğer Embolisi
Akciğer embolisi, akciğerleri besleyen atardamarlar veya dallarının başka bir damardan
(sıklıkla bacaktaki derin toplardamarlardan) kaynaklanan bir pıhtı tarafından tıkanmasıyla
oluşan ve ölüm oranı yüksek olan bir hastalıktır. 50 yaş üstü kadınlarda daha sık

43
Alkan, Fidan, Tosun ve Ardıçoğlu, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Polikliniğimize Başvuran Hastalarda
Osteoporoz İnsidansı, Türk Osteoporoz Dergisi, 2011, 17: s.11.
44

Bahşi, Yaşlıda Solunum Sistemi Hastalıkları, Yaşlıda Sık Görülen Durumlar-2 Kronik Hastalıklar, ed:
Murat Varlı, Hedef yayın, Ankara, 2018, s.52.
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gözlenmektedir. Genetik faktörler, uzun süre yolculuk, cerrahi işlem, tromboemboli öyküsü ve
sepsis gibi bazı nedenler akciğer embolisi gelişimine yol açabilir45.
2.2.2.3. Pnömoni
Pnömoni akciğer dokusunun enfeksiyonudur. Yaşlı popülasyonda en önemli morbidite ve
mortalite nedenlerinin başında pnömoni gelmektedir. İleri yaş grubunda gelişmesini
kolaylaştıran risk faktörleri, yaşlılıkla birlikte akciğerin elastik geri çekilme basıncı, solunum
kas gücü, mukosiliyer transport ve öksürük refleksi gibi fizyolojik fonksiyonlarda ortaya çıkan
değişiklikler ve buna bağlı savunma gücünün azalmasıdır46.
2.2.3. Kardiyovasküler Sistem Sorunları
2.2.3.1. Hipertansiyon
Hipertansiyon sistemik arteriyel kan basıncının (tansiyon) normal sınırların üzerinde olmasıdır.
Tansiyon milimetre cıva (mmHg) olarak ifade edilmektedir. Onbeş dakikalık bir dinlenmeden
sonra yetişkin bireyden ölçülen sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 120 mmHg, diastolik
kan basıncının (küçük tansiyon) 80 mmHg olması normal kabul edilmektedir. Sistolik kan
basıncının 140 mmHg ve/veya diyastolik kan basıncının 90 mmHg’nin üzerinde olması
“hipertansiyon” olarak değerlendirilir. Yaş, cinsiyet, ırk, sedanter yaşam, aşırı yağlı ve tuzlu
diyet ve stres hipertansiyon için risk faktörleri arasındadır47.
2.2.3.2. Koroner Arter Hastalığı
Koroner arter hastalığında temel neden arterosklerozdur. Arteroskleroz ise orta ve geniş çaplı
arter ve arteryollerin intima tabakasında lipit, kalsiyum ve kan elemanlarının, karbonhidratların

45

Bahşi, Yaşlıda Solunum Sistemi Hastalıkları, Yaşlıda Sık Görülen Durumlar-2 Kronik Hastalıklar, ed:
Murat Varlı, Hedef yayın, Ankara, 2018, s:53.
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Doğan, Çetin, Kıral, Saraç ve Salepçi, İleri Yaş Pnömoni Olgularının Analizi ve Tedavi Başarısına Etkili
Faktörler, Eurasian J Pulmonol, 2014, 16: s.94.
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Can, Yaşlı Sağlığı ve Kronik hastalıklar, Halk Sağlığı, ed: Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2016, s. 73.
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ve fibröz dokunun toplanması ile karakterize bir süreçtir. Toplanan bu maddelere aterom plağı
denir. Damar lümeninin aterom plağı ile daralması veya tıkanması sonucunda hastalık belirtileri
gelişir. Koroner arter hastalıkları risk faktörleri arasında aile öyküsü, ileri yaş, cinsiyet, sigara,
hipertansiyon, şişmanlık, stres, kolestrol ve hareketsiz yaşam yer almaktadır48.
2.2.4. Sindirim Sistemi Sorunları
2.2.4.1. Malnütrisyon
Malnütrisyon besin olarak vücudun ihtiyacı ile alınan miktar arasındaki dengesizlikten oluşan
“beslenme eksikliği” veya “fazlalığı” şeklinde tanımlanmaktadır. Malnütrisyon yaşlı bireylerde
sıklıkla karşımıza çıkar. Yaşlı bireylerin sağlıksız gıda alımı, diş problemleri, çoklu ilaç
kullanımı ve iştah kaybı gibi sorunlarla karşılaşması malnütrisyona neden olabilmektedir49.
2.2.4.2. Diyare
Diyare, yirmi dört saatte en az üç kez defakasyona çıkma veya miktarı fazla sıvı şeklinde gaita
atılımı olarak tanımlanmaktadır. Akut veya kronik olarak görülen diyare ince barsak
hastalıklarının en önemli semptomudur. Yaşlılarda görülen mide asidi eksikliği, azalmış
intestinal immünite ve antibiyotik gibi ilaçlar diyareye yatkınlığı arttırmaktadır. Yaşlı bireyler
dehidratasyona daha duyarlı oldukları için erken dönemde sıvı , elektrolit replasmanı
önemlidir50.
2.2.4.3. Konstipasyon
Konstipasyon, Dışkılama yaparken zorlanma, sert dışkılama, yetersiz boşaltım veya haftada
3’den az dışkılama şeklinde tanımlanabilir. Konstipasyon yaşlanmanın bir sonucu olmasa da
prevelansı yaşlanma ile birlikte artış göstermektedir. Kadınlarda erkeklere oranla 2-3 kat daha
fazla görülür. Konstipasyona yol açan durumlar arasında endokrin ve metabolik hastalıklar,

48

Akdemir ve Birol L, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, 3. Baskı, Sistem Ofset, Ankara, 2011, s.433.
Üçbilek, Oğuz ve Sezgin, Yaşlıda Gastrointestinal Sorunlar, Güncel Gastroenteroloji, 2015, 19(1): s.17.
50
Varlı, Yaşlıda Sık Görülen Gastrointestinal Problemler, Klinik Gelişim, 2012, 25:s.60.
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ilaçlar, dehidratasyon, liften fakir beslenme, anksiyete, depresyon ve hareketsizlik yer
almaktadır51.
2.2.5. Sinir Sistemi Sorunları
2.2.5.1. Demans (Bunama)
Yaşlanmayla birlikte bilişsel ve entelektüel işlevlerde azalma sonucu bellek, konuşma,
algılama, soyut düşünme, hesaplama, yargılama ve problem çözme gibi bilişsel fonsiyonlarda
bozukluk olması demans olarak tanımlanmaktadır. Bu sorunlar yaşlının yaşamını kendi başına
idame ettirmesini zorlaştırmaktadır. Demans riski 65-85 yaşları arasında her beş yılda bir iki
katına çıkmaktadır. Hipertansiyon, diyabet ve hiperlipidemi gibi durumlar demans için risk
oluşturmaktadır52.
2.2.5.2. İnme
İnme tüm dünyada yaşlı nüfus için önemli olan sağlık sorunlarından biridir. İnme, beyin
damarlarında ve/veya bu damarlardan geçmekte olan kanın özelliklerinde gelişen bozukluklar
sonucunda damarların tıkanması veya kanamasıyla ortaya çıkar ve merkezi sinir sistemi
bozukluğudur. İnmeden sonra yaşamını sürdürebilen yaşlıların büyük bir kısmında kişinin
sosyal ve mesleki işlevlerini ve aile yaşamını ciddi biçimde etkileyen kalıcı fiziksel ve bilişsel
yeti yitimi ve davranış değişiklikleri gözlenir. Yüksek kan basıncı, sigara, diyabetes mellitus,
şişmanlık, stres ve sedanter yaşam gibi durumlar inmenin risk faktörleri arasındadır53.
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Varlı, Yaşlıda Sık Görülen Gastrointestinal Problemler, Klinik Gelişim, 2012, 25: s.61.
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2.2.6. Üriner Sistem Sorunları
2.2.6.1. Üriner İnkontinans
Miktarı ne olursa olsun her türlü istemsiz ya da kontrolsüz idrar kaçırma durumuna üriner
inkontinans denir. Kadınlarda erkeklere göre 2 kat daha fazla görülmektedir. Yaşlılığın doğal
bir sonucu olarak görülmesi ve utanma duygusu üriner inkontinansın göz ardı edilmesine neden
olmaktadır. Risk faktörleri olarak menopoz, pelvis kaslarının zayıflaması, hareketsizlik, diyabet
hastalığı, şişmanlık, demans ve bazı ilaçlar gösterilebilir54. Üriner inkontinansın farklı tipleri şu
şekildedir:
Sıkışma tipi inkontinans; acil idrar yapma isteği sonrası gelişen istemsiz idrar kaçırmadır.
Yaşlılarda en sık görülen inkontinans türüdür.
Stres inkontinans; hapşırma, öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncı artıran
aktivitelere bağlı olarak idrar kaçırmadır. 75 yaş ve altı kadınlarda daha sık rastlanır.
Taşma inkontinansı; genellikle sıkışma hissi olmaksızın damlalar halinde sürekli idrar kaçırma
vardır. İdrarın mesaneden yeterince boşalamaması ve mesanenin aşrı gerilmesi sonucu
gelişmektedir.
Fonksiyonel inkontinans; hafıza kaybı, fiziksel kısıtlamalar, oryantasyonun bozulması gibi
nedenlere bağlı olarak kişinin kontrolü dışında zamanında tuvalete ulaşamaması sonucunda
gelişir. Fonksiyonel inkontinanas, bakımevinde kalan, demansı olan ve günlük aktivitelerinde
başkalarına bağımlı olan bireylerde daha çok görülmektedir.
Miks inkontinans; iki ya da daha fazla tip inkontinansın birlikte görülmesidir55.
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Varlı, Aras ve Atlı, Yaşlıda Üriner İnkontinans ve Tedavisi, Akademik Geriatri Dergisi, 2009,
http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2009-01/html/2009-1-1-045-058.htm.Erişim Tarihi: 10.03.2019.
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Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 2014, s.104.
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2.2.6.2. Prostat Hipertrofisi
Yaşlı erkeklerde prostat büyümesi sık görülen bir sağlık sorunudur. Bu durum çoğu zaman idrar
retansiyonuna (İdrar yaptıktan sonra mesanenin tamamen boşaltılamaması) neden
olabilmektedir. Mesnede kalan idrarın basıncı, sıklıkla istemsiz olarak bireyin idrar yapmasına
neden olur56.
2.2.7. Endokrin Sistem Sorunları
2.2.7.1. Diabetes Mellitus (DM)
DM, insülin sekresyonunda, insülin aktivitesinde ya da her ikisinde eksiklik sonucunda, kanda
glikoz yükselmesi ile karakterize metabolik bir hastalıktır. Orta ve ileri yaşlarda görülen DM
Tip 2’dir. Hastalar genelde tipik olarak şişmandır. Risk faktörleri arasında yaş, aile öyküsü,
şişmanlık, diyet alışkanlığı, hareketsiz yaşam, gestasyonel diyabet öyküsü, hipertansiyon ve
kolestrol gibi faktörler bulunmaktadır. Hastalığın kontrol altına alınmasında diyet ve egzersiz
önemli bir yere sahiptir57.
2.2.8. İmmün Sistem Sorunları
2.2.8.1. Enfeksiyon Hastalıkları
Yaşla birlikte immün sistem fonksiyonlarında azalma, kronik hastalıkların varlığı, tanı ve tedavi
amaçlı girişimlerde artış gibi nedenlerle yaşlı bireylerde enfeksiyon hastalıklarının görülme
sıklığı artar. Solunum, üriner ve gastrointestinal sistem enfeksiyonları yaşlılarda sık karşılaşılan
enfeksiyon hastalıkları arasında yer alır58.
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Karadakovan, Yaşlılarda Sağlık Sorunları, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2005,
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2.3. Yaşlı Sağlığının Korunması İçin Yapılacak Uygulamalar
2.3.1. Birincil Koruma Önlemleri
•

Egzersiz programları ile hem tromboembolik olaylar hem de kas-iskelet sorunları
önlenebilir.

•

Yaşlının bireysel lezzet anlayışı ve beklentisi göz önünde bulundurularak mevcut
hastalıklarına uygun besinler ile yeterli ve dengeli bir şekilde beslenmelidir.

•

Kazalardan korunmak için eğitim verilmelidir.

•

Hepatit B, grip, tetanoz, meningokok ve pnömokok gibi aşılar ile bağışıklanması
sağlanmalıdır.

•

Yaşlının kullandığı tüm araç ve gereçler ergonomik olmalıdır.

•

Ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik diş fırçalaması ve protezlerinin bakımına özen
gösterilmelidir.

2.3.2. İkincil Koruma Önlemleri
•

Yaşlıda fizyolojik değişiklikler ve sağlık sorunları nedeniyle tanı ve tedavi işlemleri
dikkatlice yapılmalıdır.

•

İlaç etkileşimi ve yan etkileri nedeniyle fazla ilaç kullanımından kaçınılmalıdır. Yaşlı
bireyle birlikte yaşlının bakımını üstlenecek kişiler de uygulanacak ilaç/ilaçlar
hakkında bilgilendirilmelidir.

•

Sigara ve alkol gibi alışkanlıklar tedavi edilmelidir.

•

Kadında meme ve rahim, erkekte prostat olmak üzere erken dönemde tanı konulabilen
kanser taramaları yapılmalıdır.

•

Görme ve işitme taramaları yapılmalıdır.
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•

Nöropsikiyatrik taramalar yapılmalıdır59,60.

2.3.3. Üçüncül Koruma Önlemleri
•

Gereksinim duyan yaşlılarda görme için gözlük, işitme için işitme cihazı kullanımı
sağlanmalıdır.

•

Diş ve çiğneme sorunu olanlar için diş protezi sağlanmalıdır.

•

Kas-iskelet sistemi sorunları için kaymayan baston, koltuk değnekleri, yürüteçler
ve tekerlekli sandalyeler sağlanmalıdır.

•

Yalı bireyin üretken olmasını sağlamak için çalışma alanları ve fırsatlar
oluşturulmalıdır61.

2.4. Yaşlı Bireyin Temel Gereksinimleri
Gereksinim yokluğunda kişiye acı ıstırap veren varlığı ise insanı mutlu eden şeylerdir. Abraham
Maslow 1943 yılında insanın temel gereksinimlerini tanımlamış ve bu gereksinimlerin
tabandan yukarıya doğru hiyerarşik bir düzen içinde olduğunu belirtmiştir. Diğer
gereksinimlerin zaman zaman değişmesine rağmen fizyolojik gereksinimlerin genellikle
değişmediğini ifade etmiştir. Bireyde ortaya çıkan hastalıklar, stres veya kriz hallerinin bu
gereksinimlerin karşılanmamasına bağlı olarak gelişebileceğini söylemiştir.
İnsan fizyolojik bir varlıktır ve yaşamın devamlılığını sürdürebilmesi için temel insan
gereksinimlerinin karşılanması zorunludur. Hiyerarşik sırada yer alan bu gereksinimlerden
yaşamı sürdürmeye yönelik ihtiyaçlar en büyük önceliğe sahiptir. Örneğin hayatı tehlike altında

59

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yaşlı Sağlığı Modülleri, Yayın no: 810,
Ankara, 2011, s.409-410.
60
Can, Yaşlı Sağlığı ve Kronik hastalıklar, Halk Sağlığı, ed: Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2016, s. 73.
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Can, Yaşlı Sağlığı ve Kronik hastalıklar, Halk Sağlığı, ed: Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Üniversitesi
Yayınları, Eskişehir, 2016, s. 74.
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olan bir birey için fizyolojik gereksinimler ön plandadır, tehlike geçince diğer gereksinimler de
dikkate alınmaya başlanır. Maslow’un temel insan gereksinimleri Şekil 1’de verilmiştir62.

Şekil 1: Maslow’un Temel İnsan Gereksinimleri
Fizyolojik İhtiyaçlar: İnsanın biyolojik olarak yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan
ihtiyaçlardır. Açlık, susuzluk, cinsellik, uyumak, boşaltım, nefes alıp vermek, barınma gibi
ihtiyaçlar bu kategoridedir.
Güvenlik ihtiyaçları: Fizyolojik ihtiyaçlar karşılandıktan sonra bireyin ihtiyaç hissedeceği şey
güvenlik olacaktır. Emniyet, güven, düzen ve değişmezlik bu kategoride değerlendirilmektedir.
İnsan kendine fiziki, ekonomik ve sosyal olarak güvenli ortam oluşturma ihtiyacı duyacaktır
Bu aşamada sadece şu anki değil gelecekteki güvenlik de düşünülmektedir.
Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Bu aşamada Maslow insanların sosyal bir varlık olması yönü
üzerinde durmaktadır. Ait olma ve sevgi ihtiyacı insanların toplu yaşama içgüdüsüyle ilişkili
olabilmektedir. İnsan diğer insanlarla bir arada yaşamak, sevmek ve sevilmek ister. Bu yüzden
sevgi arayışı içinde olan insan bunu bulabileceği gruplar arayacak ve onlarla yaşayacaktır.

62

Yağcıoğlu, Sağlıklı Yaşlanma ve Sosyal Hizmetler. Turkish Family Physician, 2016, 3(1): s.32-33.
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Takdir ve saygı ihtiyacı: Maslow bu aşamada bireyin hem başarı, hizmet gibi nedenlerle
başkaları tarafından değer görmesini, takdir edilmesini; hem de kişinin kendi kendine saygı
göstermesini, kendini takdir etmesini vurgulamaktadır. Başarısı ve hizmetleri başkaları
tarafından onanan insanın kendine güveni artacaktır.
Kendini gerçekleştirme: Bu piramidin son aşamasıdır. Birey yukarıdaki ihtiyaçlarını giderse
bile halen kendini bazı konularda yetersiz hissedebilir ve bu eksikliği gidermek için yeni
arayışlara girebilir. Amaç ideal insan özelliklerine erişmektir63.
Maslow’un temel insan gereksinimleri piramidinde yer alan gereksinimler dört temel başlık
altında toplanabilir.
Fizyolojik Gereksinimler: Piramidin en altında, en geniş bölümünde yer alan ve bireyin
yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel gereksinimlerdir. Hava, su, boşaltım, uyku,
ağrıdan kaçma, cinsellik, dinlenme gibi ihtiyaçlar fizyolojik gereksinimlere örnektir.
Sosyal Gereksinimler: Bireyin diğer insanlarla etkileşimi, sevme ve sevilme, kabul edilme, ait
olma, saygı görme ve kendini gerçekleştirme sosyal gereksinimler ile ilişkilidir.
Duygusal Gereksinimler: Yaşam içinde bireyin tecrübe ettiği korku, anksiyete, hüzün, mutluluk
ve yalnızlık gibi duyguları kapsayan gereksinimlerdir.
Entelektüel gereksinimler: bireyin zihinsel etkinliğine ve hayata bakış açısına odaklanır.
Öğrenme, problem çözme, soyut düşünme ve akıl yürütme gibi gereksinimlere dikkat çeker64.
Yaşlıların gereksinimleri yaşları ilerledikçe artmakta ve temel insan gereksinimlerinin yanında
yaşlı bireylerde, fiziksel kapasitede yetersizlik, eşin ve sevdiklerin kaybı, rol değişiklikleri,
sosyal ağın küçülmesi gibi nedenlerle günlük yaşam aktivitelerini sürdürmede güçlük ve
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yalnızlık yaşayabilmektedirler 65 . Yaşlı bireylerin gereksinimleri bu farklılıklar göz önünde
bulundurularak ele alıp değerlendirilmesi gerekmektedir.
2.4.1. Beslenme
Beslenme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığı koruma, hastalıkların önlenmesi ve kontrolünde
önemli yere sahip olan temel insan gereksinimlerinden biridir. Yaşlıda görme kaybı, tat ve koku
almada azalma gibi nedenlere bağlı olarak besin seçimi sınırlanabilir. Ayrıca iştah kaybı, besin
emilimini ve kullanımını azaltan hastalıklar ya da bilişsel faktörler beslenme durumunu
etkileyebilir. Yaşlılarda görülebilen bu durumların etkisini en aza indirebilmek, sağlık ve
yaşlanma dengesi için bazı tedbirler alınmalıdır. Bunlar;
•

Vücut ağırlığı normal seviyede tutulmalıdır.

•

Diyette doymuş yağ asitleri içeren katı yağlar, tuz, baharat ve sindirimi zor gıdaları
azaltmak veya almamak gerekir.

•

Öğünler sık ve az yenmelidir.

•

Her öğünde 4 temel besin grubundan besinler (et ve ürünleri, süt ve ürünleri, sebze ve
meyveler, tahıllar) bulunmalıdır.

•

Günlük sıvı tüketimi arttırılmalıdır.

•

Alınan kalori normal vücut ağırlığını koruyacak kadar olmalıdır.

•

Çiğneme zorluğu olan yaşlıda yumuşak gıdalar tercih edilmelidir.

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır66.

2.4.2. Kişisel Bakım
Bireylerin sağlıklı, temiz ve düzenli görünmesini sağlayan kişisel bakım, bireysel
alışkanlıklarla ilişkili farklı standartlara sahip aktivitedir. Kişisel bakım, yaşlı bireylerin toplum
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içindeki yerini belirleme, varlığını kanıtlama, mutluluğunu sağlama ve güzel bir görünüm
kazanmaları için önemlidir. Yaşlı bireylerin kendi kendine bakım uygulaması giderek güçleştiği
için bakım gereksinimleri de ona paralel olarak artmaktadır. Yaşlılıkta sağlıklı bir yaşam için
ağız ve diş bakımı, saç bakımı, cilt bakımı, ayak bakımı, genital bölge temizliği ve vücut
temizliği gibi konular önemli olan kişisel bakım uygulamalarıdır67.
2.4.3. Güvenliğin Sağlanması
Yaşlı bireylerin birçoğunda görülen fiziksel ve bilişsel fonksiyonlardaki gerilemeler ile birlikte
görme ve işitme yeteneklerinin azalması günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmelerini
zorlaştırmaktadır. Ayrıca fiziksel çevreyi kontrol etmede güçlükler yaşama yaşlı bireyde
güvenlik kaygısı yaşatmaktadır. Yaşlı insanların yaşadıkları ortam onların fonksiyonel
yeterlilikleri göz önüne alınarak gerekli tedbirler alındığında günlük yaşam aktivitelerinin daha
kolay gerçekleştirmesi mümkün olacaktır. Yaşlı bireyin yaşam alanına yönelik alınabilecek
bazı güvenlik tedbirleri şu şekilde sıralanabilir;
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•

Kaymayan zemin ve halı tercih edilmelidir.

•

Altı kaymayan terlikler kullanılmalıdır.

•

Ortamın aydınlatması yeterli olmalıdır.

•

Mutfak dolabı rafları kolay erişilebilir olmalıdır.

•

Küvet ve klozetin kenarına destek sağlamak amacıyla tutma kolu yapılmalıdır.

•

Yürürken çarpıp düşmeye yol açabilecek objeler olmamalıdır.

•

Eşyaların kenarları sivri ya da keskin olmamalıdır.

•

Telefon yaşlının kolayca uzanabileceği uzaklıkta bulundurulmalıdır68.

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Tüketici Hizmetleri, Yaşlılıkta Temel İhtiyaçlar, Ankara, 2011, s.25
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2.4.4. Uyku
Uyku insan vücudu için hem dinlenme hem de farklı nöron gruplarının katılımı ile oluşan aktif
ve karmaşık bir durumdur. Yaşlı bireylerin yaşam kalitesini sağlıklı sürdürebilmesi ve vücut
fonksiyonlarını koruyabilmesi için düzenli uykuya gereksinimleri vardır. Ancak yaşlanmayla
birlikte gece uykusunun süresinde kısalma, uyku zamanında değişim, uykuya meyil artma gibi
uyku sürecinde bazı değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Bireyin yaşam kalitesini arttırmaya
yönelik uyku için önerilebilecek bazı uygulamalar şunlardır;
•

Uyuma her gün aynı zamanda olmalı ve öğlen uykusu yarım saati geçmemelidir.

•

Gündüzleri aydınlık ortam, geceleri ise karanlık ve sessiz ortamda uyku tercih
edilmelidir.

•

Kahve ve alkol alımı kısıtlanmalı, hafif yemekler tercih edilmelidir.

•

Gün içinde fiziksel ve sosyal olarak aktif olunmalıdır.

•

Yatak odasında televizyon bulundurulmamalıdır69.

2.4.5. İletişim
İletişim, “insanın kendini, duygu ve düşünceleri, ihtiyaçlarını anlatma ve başkalarını anlama
yoludur”. İletişim konuşarak, yazarak ve beden hareketleri ile kurulabilmektedir ve iletişim
kurmada kültürün önemi büyüktür. Yaşlı bireyde gözlük, işitme cihazı, takma diş gibi yardımcı
sağlık cihazlarına ihtiyaç duymaları kişinin kendine güvenini, benlik kavramını ve insanlarla
olan etkileşimini ve iletişimini etkilemektedir. Bu nedenle bakım vericiler yaşlı ile iletişimde
engeller yaşamamak için iletişim teknikleri ve iletişim güçlüklerine yol açan etkenler hakkında
bilgilerini sürekli güncellemelidirler70.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılarda her bir sisteme göre görülen sağlık sorunları ve bu sorunların ortak
özellikleri öğrenilmiştir. Ayrıca yaşlı sağlını korumada yapılması gereken birincil, ikincil ve
üçüncül

önlem

uygulamalarına

değinilmiştir.

Ardından

Maslow’un

temel

insan

gereksinimlerinden yola çıkılarak yaşlı bireyin beslenme, kişisel bakım, güvenlik, uyku ve
iletişim gibi gereksinimleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Yaşlı bireylerde görülen kemik mineral yoğunluğu ve kemik gücünde azalma, kemik
kırılganlığında ve kırık riskinde artma, kemik dokusunun mikromimarisinde
bozulmayla karakterize metabolik kemik hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sarkopeni
b) Osteoartrit
c) Osteoporoz
d) Pnömoni
e) Malnütrisyon
2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen sinir sistemi sorunları arasındadır?
a. Pnömoni
b. Üriner inkontinans
c. Diyare
d. Demans
e. Diabetes Mellitus
3. “Hapşırma, öksürme, gülme, ağır kaldırma gibi karın içi basıncı artıran aktivitelere bağlı
olarak idrar kaçırma” yaşlıda hangi tür inkontinansa örnektir?
a) Sıkışma inkontinans
b) Stres inkontinans
c) Taşma inkontinans
d) Fonksiyonel inkontinans
e) Miks inkontinans
4. Aşağıdakilerden hangisi koroner hastalıklarının risk faktörleri arasında yer almaz?
a) Aile öyküsü
b) İleri yaş
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c) Zayıflık
d) Hipertansiyon
e) Stres
5. Aşağıdakilerden hangisi hipertansiyon tanısı için sistolik kan basıncının sınırıdır?
a) 80 mmHg
b) 90 mm Hg
c) 120 mmHg
d) 130 mmHg
e) 140 mmHg
6. Diabetes Mellitus hastalığı aşağıda verilen hangi hormonun sekresyonunda ve/veya
aktivitesinde eksiklik sonucu ortaya çıkar?
a) İnsülin
b) Glukagon
c) TSH
d) Adrenalin
e) Oksitosin
7. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı sağlığının korunması için alınabilecek birincil önlemler
arasında değildir?
a) Kazalardan korunmak için eğitim verilmelidir
b) Hepatit B, grip, tetanoz, meningokok ve pnömokok gibi aşılar ile bağışıklanması
sağlanmalıdır
c) Yaşlının kullandığı tüm araç ve gereçler ergonomik olmalıdır
d) Görme ve işitme taramaları yapılmalıdır
e) Ağız ve diş sağlığını korumaya yönelik diş fırçalaması ve protezlerinin bakımına
özen gösterilmelidir
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8. Aşağıdakilerden hangisi Maslow’un temel insan gereksinimleri piramidinde en üst
basamakta yer alır?
a) Kendini gerçekleştirme
b) Değer ihtiyacı
c) Ait olma ve sevgi ihtiyacı
d) Güvenlik ihtiyacı
e) Fiziksel ihtiyaçlar
9. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel ihtiyaçlar arasında yer almaz?
a) Yiyecek
b) Güvenlik
c) Su
d) Barınma
e) Dinlenme
10. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin güvenlik gereksinimine yönelik alınan önlemler
arasındadır?
a) Günlük sıvı tüketimi arttırılmalıdır
b) Kahve ve alkol alımı kısıtlanmalı, hafif yemekler tercih edilmelidir
c) Telefon yaşlının kolayca uzanabileceği uzaklıkta bulundurulmalıdır
d) Gün içinde fiziksel ve sosyal olarak aktif olunmalıdır
e) Vücut ağırlığı normal seviyede tutulmalıdır

Cevaplar
1)C, 2)D, 3)B, 4)C, 5)E, 6)A, 7)D, 8)A, 9)B, 10)C
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3. YAŞLIDA TEMEL BAKIM UYGULAMA KURALLARI VE
ENFEKSİYON YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlı bireylerin temel bakım gereksinimlerine değinilecek ve temel bakım
uygulamalarından

bahsedilecektir.

Temel

bakım

uygulama

kuralları,

bireylerin

alışkanlıklarının ortaya konması ve temel bakım yürütürken sık karşılaşılan sorunlara
değinilecektir. Ardından Temel bakımın planlanması, sunulması, kaydedilmesi ve
değerlendirilmesi ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Son olarak yaşlı bireylerde enfeksiyon
kontrolü, yaşlıda sık görülen enfeksiyonlar ve yaşlı bireylerde bağışıklama konularından
bahsedilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılarda temel bakım gereksinimleri nelerdir?
2. Yaşlılarda temel bakımın faydaları nelerdir?
3. Yaşlıda temel bakım uygulamalarında alışkanlıkların ortaya konması neden önemlidir?
4. Yaşlılarda en sık görülen enfeksiyonlar nelerdir?
5. 5 yaş üzeri yaşlı bireylere uygulanan aşılar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlı bireyin temel bakım Yaşlı
gereksinimleri

bireylerin

devam

hayatını

ettirebilmesi

için

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

gerekli olan temel bakım
ihtiyaçları öğrenilecek
Yaşlıda

temel

bakım Yaşlı sağlığının korunması Kazanım

uygulama kuralları

okuyarak

ve

ve devam ettirilmesi için araştırarak geliştirilecektir.
temel

bakım

uygulama

kuralları, bireye özgü bakım
planının

hazırlanması,

uygulanması,

kaydedilmesi

ve

değerlendirilmesi

öğrenilecek
Yaşlıda enfeksiyon kontrolü

Yaşlıda enfeksiyon kontrol Kazanım

okuyarak

ve

uygulamaları, yaşlıda en sık araştırarak geliştirilecektir.
görülen

enfeksiyonlar

korunma

ve

önlemleri

öğrenilecek
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Yaşlıda bağışıklama

Enfeksiyon
karşı

hastalıklarına Kazanım

okuyarak

ve

korunmada araştırarak geliştirilecektir.

bağışıklamanın önemi ve 65
yaş üzeri yaşlılara uygulanan
aşılar
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Anahtar Kavramlar
Yaşlı, temel gereksinimler, temel bakım uygulama kuralları, enfeksiyon kontrolü, bağışıklama

57

Giriş
Yaşlanma bir süreçtir ve ayrıcalıksız olarak her canlıda ortaya çıkar. Tüm sistemlerin
etkilendiği bir durumdur. Hücre doku ve organ boyutunda yaşanan geri dönüşü olmayan işlev
kaybı olarak da adlandırılabilir 71 . Yaşlanma ile birlikte bireylerde fonksiyonel ve işlevsel
bozukluklar yaşanır ve bir başkasının bakımına ihtiyaç duymaya başlar. Temel bakım, yaşlılık
ve hastalıktan dolayı oluşan değişiklik ve sorunların saptanması, yaşlı bireyin hayatını devam
ettirebilmesi ve yaşlılık döneminin iyi geçirilebilmesi için gerekli olan ihtiyaçların
karşılanmasıdır. Ayrıca hastalıkların önlenmesi amacıyla koruyucu önlemler alarak bireylerin
mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmaktır.72
İnsanlar artık daha uzun yaşamakta, doğum oranları azalmakta ve sonuç olarak yaşlı
nüfus oranı gün geçtikçe artmaktadır. Dünyada, yaşam koşullarındaki değişmeler, çalışma
şartlarının iyileştirilmesi, fiziksel aktiviteye verilen önemin artması, tıp alanında her geçen gün
meydana gelen gelişmeler, bu gelişmelerin bir sonucu olarak kronik hastalıkların kontrol altına
alınabilmesi, geçmişte tedavisi mümkün olmayan hastalıkların bugün tedavi edilebilmesi,
gündelik hayatı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerin etkisiyle beklenen yaşam süresi
uzamaktadır. Bu durumda genç ve yaşlı nüfus arasındaki fark üzerinde önemli değişimlere
sebep olmaktadır.73
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yaşlılığı; “bireyin kontrolünün dışında ortaya çıkan ve
çevresel faktörlere uyum sağlayabilme yeteneğinin azaldığı biyolojik bir dönem” olarak
tanımlamakta ve kronolojik olarak 65 yaş ve üzerindeki bireyleri yaşlı olarak görmektedir.74
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Aslan, Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar, Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Enstitüsü Dergisi, 2017; 7 (1): 53-62, s53
72
Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:22.
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WHO, World Health Organization
https://www.tuseb.gov.tr/enstitu/tacese/yuklemeler/haberler/2018_istatistikleri.pdf, Erişim Tarihi:20.07.2019
74
WHO, World Health Organization,
https://www.who.int/gho/publications/world_health_statistics/EN_WHS2013_Full.pdf, Erişim Tarihi:20.07.2019
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Türkiye’de de tüm dünyada olduğu gibi yaşlı nüfus oranı hızla artmaktadır. 2013 yılında yaşlı
nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranı %7,7 iken, 2017 yılında bu oran %8,5’e yükselmiştir.
2023 yılında ise bu oranının %10,2’ye yükseleceği tahmin edilmektedir. Verilere göre Türkiye
kısa bir süre sonra “çok yaşlı” toplum kategorisine girecektir.75 Bu demografik değişim, hayatın
tüm alanlarında olduğu gibi yaşlı bireylerin sorunlarının artmasını da beraberinde
getirmektedir.
Yaşın ilerlemesiyle birlikte fizyolojik, psikolojik, emosyonel, bilişsel, sosyal alanlarda
değişiklikler oluşabilmekte, bireyin fonksiyonel kapasitesi azalırken kronik hastalıklar
artmaktadır. Kronik hastalıkların olması yaşlılık döneminde bireyleri olumsuz etkilemekte,
günlük yaşama aktivitelerini uygulamada yetersizlik, güçsüzlük, hastalık semptomları ve
fiziksel iyilik halinin bozulmasıyla tedaviye uyumda güçlükler yaşanmakta ve öz bakım
yetersizliği sonucu psikolojik sorunlar görülebilmektedir.76
3.1.Yaşlı Bireyin Temel Gereksinimleri
Her yaşlının bakım ihtiyacı farklıdır. Kronolojik yaş bakım ihtiyacının belirlenmesinde tek
başına bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan yaşlının bağımsızlık derecesidir. Bu da
yaşlının bireysel gereksinim ve ihtiyaçlarının belirlenmesiyle olmaktadır. Yaşlının kiminle
yaşadığı önemlidir. Eğitim durumu ve sosyoekonomik durum da bireysel gereksinimler
konusunda belirleyicidir. Temel bakım, günlük yaşam aktiviteleri (GYA) ve enstrümental
günlük yaşam aktiviteleri (EGYA)’ni kapsamaktadır.77
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TÜİK, Türkiye İstatistik Kurumu, Nüfus Projeksiyonları, 2018-2080, 2018,
http://www.tuik.gov.tr/PdfGetir.do?id=30567. Erişim Tarihi: 20.07.2019
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Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2018, s.7-8.
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Yaşlının sağlık bakım ihtiyacı değerlendirilmelidir. Beslenme, boşaltım, hareket, ekonomik,
giyinme ve vücut ısısının korunması, yardımcı cihaz kullanımı, ilaç kullanımının düzenlenmesi
alanlarındaki gereksinimleri özellikle tespit edilmelidir. Yaşlının bağımsızlık derecesini ve
GYA’yı saptamaya yönelik testler geliştirilmiştir.78
GYA bireyin hayatta kalmak için yapması gerekli olan banyo yapma, giyinme, tuvalet, hareket
etme, dışkılamayı kontrol etme, beslenme faaliyetlerini içerir. EGYA ise bireyin sosyokültürel
ortama uyumunu sağlayacak olan telefon kullanma, alışveriş yapma, yemek hazırlama, ev işleri
yapma, çamaşır yıkama, ilaç kullanımı, para idaresi, motorlu araç kullanma ve bahçe işleri gibi
faaliyetleri kapsar.79 Yapılan bir çalışmada, yaşlı bireylerin %6,3’ünün GYA’da %8,4’ünün
EGYA’de tam bağımlı oldukları; %15,7’sinin GYA’de, %25,3’ününde EGYA’de yarı bağımlı
oldukları bildirilmiştir.80
Bireyin hastalıkları ve bunlara bağlı gelişen ağrı, fonksiyonel yetersizlikler gibi kısıtlamalara
bağlı birey günlük etkinliklerde başkalarının yardımına gereksinim duyabilmektedir. Bu
nedenle yaşlı bireylerin yaşam kalitesi açısından GYA yapabilme durumunun incelenmesi
önemlidir. Çünkü yaşlı insanların yaşam ortamları onların fonksiyonel yetersizlikleri göz önüne
alınarak tasarlandığında, bağımsız olarak ya da az bir destekle GYA’yı gerçekleştirmeleri
mümkün olabilir.81
GYA ve EGYA’daki yetersizlikler ve bağımlılık durumları kardiyovasküler hastalıklara,
damansa veya kas-iskelet sistemi hastalıklarına bağlı olabilir. Hastanın klinik takibi boyunca
gelişebilecek sorunların tespiti ve özel bakım ihtiyacı veya bakım evine yerleştirilmesi
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Cankurtaran, Temel Bakım Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi Web Obis Tesisleri, Eskişehir, 2013, s.5.
Özbek Yazıcı, Yaşlı Hastaların Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi, SDU Mühendislik
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açısından hastanın ilk izlem değeri önemlidir. GYA ve EGYA’da tespit edilen düşüşler
gelişebilecek hastalıkların habercisi olabilir (görme problemi, depresyon, demans, düşme gibi).
Bu testlerdeki düşmenin sebebi tıbbi bir sorun olmadığı tespit edildiğinde yaşlı bireye
destekleyici yaklaşımlar önerilmelidir.82
Yaşlanma ile birlikte denge ve duruş bozuklukları artar ve düşmelere neden olabilir. DSÖ
düşmeleri yaşlılık döneminin en önemli sağlık problemlerinden biri olarak göstermektedir. Kasiskelet sistemi hastalıkları, nörolojik hastalıklar ve polifarmasinin düşme riskini arttırdığı
bildirilmiştir. Literatürde 65 yaş ve üzeri yaştaki bireylerin her yıl üçte birinin düşme deneyimi
yaşadığı belirtilmektedir. DSÖ 2004 yılında yayınladığı raporda, 75 yaş üzeri yaşta olan
yaşlılarda düşme oranın daha yüksek olduğunu, düşen yaşlıların %20-30’unda düşmelere bağlı
olarak meydana gelen yaralanmaların yaşlıların hareket kabiliyetini ve bağımsızlığını
azalttığını, ayrıca erken ölüm riskini de artırdığını bildirmiştir. 83 Geriatrik değerlendirme
yapılan tüm hastalara son 6 ay içinde düşme geçirip geçirmediği sorgulanmalıdır. Denge ve
postür ile ilgili testlerin gerçekleştirmesinde ve bozukluk saptanan hastaların terapisinde fizik
tedavi uzmanları ve fizyoterapistlerle işbirliği içinde çalışılmalıdır.
3.2. Temel Bakım
Temel bakım, yaşlılık ve hastalıktan dolayı oluşan değişiklik ve sorunların saptanması, yaşlı
bireyin hayatını devam ettirebilmesi ve yaşlılık döneminin iyi geçirilebilmesi için gerekli olan
ihtiyaçların karşılanmasıdır. Ayrıca hastalıkların önlenmesi amacıyla koruyucu önlemler alarak
bireylerin mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam sürdürmesine yardımcı olmaktır.84
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3.2.1. Temel Bakımın Yararları
•

Bireyin vücut temizliği yapılarak vücut hijyeni sağlanmış olur. Ayrıca, yaşlı bireyin
kan dolaşımının ve solunumunun düzenlenerek, kendini iyi hissetmesine yardımcı
olur.

•

Yaşlı bireylerin yemek yeme, giyinme, tuvalet gibi konularda günlük ihtiyaçlarını
karşılamalarını sağlar.

•

Bireyin hareket etmesine yardımcı olunarak yatağa bağlı kalmamalarını, bası yarası
oluşmamasını, kan dolaşımı, metabolizma, sindirim ve solunum fonksiyonlarının
düzenlenmesine yardımcı olur.

•

Felçli bireylerde, normal hareket süreçlerinin yeniden öğrenilmesini, vücut
bölümlerinin eşit algılanmasını ve felç durumundan sonra oluşabilecek hastalıkların
önlenmesini sağlar.

•

Temel bakımda uygulanan koruyucu önlemler sayesinde yaşlılık veya hastalıkların
getirebileceği olumsuz sonuçlar engellenmiş olur.

•

Bireylerin sosyal aktivitelerde bulunması sağlanarak yaşlılık dönemlerini rahat
geçirmeleri sağlanır.

•

Bakımda uygulanan yatış pozisyonlarıyla özellikle yatan yaşlılarda bası yaralarının
oluşmaması, solunum zorluğunun azaltılması, kalp ve kan dolaşımının düzenlenmesini
sağlar.

•

Yaşlı bireylerin yaşadıkları çevrenin düzenlenmesine yardımcı olunur.85

3.2.2. Temel Bakımın Beş Önemli kuralı
3.2.2.1. Bireyin Durumu Hakkında Bilgi Alınması

85

Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:22.
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Bakım öncesi bireyin o günkü durumu, oluşturulan bakım planının içeriği ve diğer bakım veren
çalışanlardan bilgi alınmalıdır. Bireyin durumu tüm yönleriyle değerlendirilmeli ve bu
değerlendirme sonucuna göre bakım uygulamasına geçilmelidir.
3.2.2.2. Bireyden Onay Alınması
Yapılacak her türlü girişim ve bakım için bireyin anlayacağı şekilde bilgi verilmeli ve onayı
doğrultusunda uygulanmalar yapılmalıdır. Birey herhangi bir bakım uygulaması için
zorlanmamalıdır.86
3.2.2.3. Mahremiyetin ve Gizliliğin Sağlanması
Bireyden onay alındıktan sonra uygulama öncesi mahremiyetin korunması amacıyla ortam
güvenli hale getirilmelidir (kapı kapatılması, perdelerin çekilmesi gibi).
3.2.2.4. Uygun Çevre Koşullarının Sağlanması
Yaşlı bireyler ortam ısı veya soğukluğundan çok çabuk etkilenirler. Bakım yapılırken oda ısısı
bireyin isteği ve durumuna göre ayarlanmalıdır.
3.2.2.5. El Hijyeni Uygulaması
Enfeksiyon kontrol önlemleri açısından bakım öncesi, bakım sürecinde, bakım sonrası gereken
her durumda eller mutlaka yıkanmalı ve dezenfekte edilmelidir.87
3.2.3. Bakım Uygularken Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

86
87

•

Beş bakım kuralı yerine getirilmeli,

•

Her uygulama hakkında bireye açıklayıcı bilgi verilmeli,

•

Bakım standardına göre uygun sıra takip edilmeli,

•

Birey mümkün olduğunca harekete teşvik edilmeli,

Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:23
Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:24.
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•

Bireyin alışkanlıkları sürekli göz önünde bulundurulmalı,

•

Malzemeler eksiksiz ve tam olmalı,

•

Kişisel mahremiyete özen gösterilmeli,

•

Bakım uygulaması hızlı ve bireyi incitmeden yapılmalı,

•

Bireyle sürekli iletişim halinde olunmalı,

•

Bakın veren kişi kendi kişisel hijyenine dikkat etmeli,

•

Uygulamalarda çevre hijyenine dikkat edilmeli,

•

Bakım veren kişi uygulamalarda kendi sağlığı açısından vücut mekaniğini korumalı ve
tekniğe uygun hareket etmeli,

•

Bakım uygulama sırasında bakım veren kişi ve yardımcıdan başka odada kimse
olmamalı,

•

Bakım sırasında yaşlının hayati bulguları (cilt rengi, nabız solunum vb.) gözlenmeli,

•

Yapılan uygulamalar ve girişimler ile gözlem ve sonuçlar mutlaka bakım planına kayıt
edilmelidir.88

3.2.4. Temel Bakımın Uygulamaları
Yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri için temel bakım;

88

•

Yemek verme,

•

Yatakta vücut ve saç bakımı,

•

Kıyafetlerini giydirme-çıkarma,

•

Ağız ve diş bakımı,

•

Yatak nevresim takımlarının değiştirilmesi,

•

Duş yaptırma,

•

Hareket ettirme uygulamalarını kapsamalıdır.

Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:24.
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Temel bakım uygulamalarına ek olarak yaşlı bireye kabız, kontraktür, dekübit (yatak yarası),
pişik yaraları, tromboz ve staz pnömonisinden korumak amacıyla önleyici bakım uygulamaları
bakım planlarında yer almalıdır. Ayrıca bireye rahat yatış pozisyonlarının (semi-fowler, supine,
sağ-sol lateral pozisyon ve sağ-sol dik oturuş pozisyonu) uygulanmasıyla hem bireyin
rahatlaması sağlanırken hem de sürekli aynı yatış pozisyonuna bağlı gelişebilecek
komplikasyonlar önlenmiş olur.89
3.2.5. Bakım Kurallarının Yürütülmesinde Temel Kurallar
Yaşlının bakımı, yaşlının akut, subakut ve kronik bakımı şeklinde üç başlık incelenebilir. Akut
bakım hastanın hastanede bakımını içermektedir. Akut bakım ünitelerinin amacı, medikal
tedavi vermenin yanında multidisipliner işbirliği ile fonksiyonel bağımsızlığın idamesini
sağlamak, çok yönlü bir taburculuk planı çizmektir. Subakut bakım, uzun dönem bakım
evlerinden kısa bir süre kalması planlanan hastaları içermektedir. Amaç, rehabilitasyon,
kompleks bir medikal bakım ve yara bakımı içindir. Bu kişiler, genelde hastanelerden yeni
taburcu edilmiş olup hemşirelik bakımına ihtiyaç duymaktadır. Kronik bakım ise birden fazla
kronik hastalıkları olan ve toplumda yaşamayı tek başına başaramayan yaşlılara
uygulanmaktadır. Bir de özel bakım vardır ki taburculuk planı olmayan, demans bakımı,
diyaliz, hospis bakımına ihtiyaç duyan yaşlılar içindir ve eğitilmiş personel gerekir.
Subakut ve kronik bakımın temel hedefi, fonksiyonel yetersizliğin korunması, bilişsel durumun
takibi, hayat kalitesinin yükseltilmesi, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın korunmasıdır.90
3.2.6. Alışkanlıkların ortaya konması
Bakım verilecek olan yaşlı bireyin alışkanlıklarının öğrenilmesi verilecek olan bakımın
sonuçlarını etkileyeceği için önemlidir. Yaşlı bireyin;

89
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Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:26.
Kaptan, Geriatrik Bakım İlkeleri, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, 2013, s.99.
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•

Görmesi, işitmesi, anlaması ve hareket kabiliyeti,

•

Kiminle yaşadığı, ziyaretçileri, iletişim halinde olduğu kişiler,

•

Sigara ve alkol kullanma durumu,

•

Eski ve mevcut sağlık problemleri,

•

Kullanmış olduğu ilaçları ilaçlarını nasıl temin ettiği ve ilaçlarını nasıl kullandığı
(hatırlatılma ile ilaçlarını alması veya kendisinin hatırlatma olmaksızın ilaçlarını
kullanması),

•

Tuvalet alışkanlıkları, idrar ve dışkı tutamama problemleri, ishal kabızlık gibi boşaltım
sistemi sorunları ile mide rahatsızlıkları ve iştah durumu gibi sindirim sistemi
sorunları,

•

Uyku alışkanlıkları,

•

Uyku veya iştah amaçlı herhangi bir ilaç kullanıp kullanmadığı,

•

Mental durum, hafıza sorunları ve unutkanlık varlığı,

•

Kişisel hijyen alışkanlıkları,

•

Beslenme alışkanlıkları, (sevdiği yiyecekler, alışkın olduğu yemek saatleri).

•

Gün içinde neler yaptığı, hobileri ve günlük yaşam aktiviteleri,

•

Sevdiği etkinlikler (sevdiği müzikler, kedi köpek gibi sevdiği bir hayvanın varlığı,
bakmaktan hoşlandığı aile fotoğrafları vb.)
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Verilecek olan bakım hizmetinin kalitesini ve sonuçlarını etkilemektedir. Yaşlı bireyin bu
alışkanlıkları iyi bilinmeli ve bakım hizmeti bu alışkanlıkları kapsayacak şekilde
planlanmalıdır.91,92,93,94
3.2.7. Temel Bakım Yürütürken Sık Karşılaşılan Sorunlar
Yaşlı bakımında temel sorunlardan birisi sosyoekonomik sorunlardır. Yaşlanmanın
sosyoekonomik açıdan etkiler oluşturmasının sebebi, yaşlılıkla birlikte değişen davranışlar,
kazançlar, sağlık durumları ve tüketim alışkanlıklarıdır.95
Yaşlı bireylerde sosyal rahatsızlık yaratan ve sosyal hastalık aşamasına gelen sorunları:96
1-Ekonomik sorunlar: Çalışma yaşında olmadığı ya da çalışamadığı için yaşanan ekonomik
sorunlar, gelirinin olmaması, gereksinimlerini giderecek maddi güce sahip olunmamasına bağlı
yaşanan sorunlar.
2-Sosyal sorunlar: Bireyin aile, komşu ve diğer yakın çevresiyle yaşadığı sorunlar.
3-Psikolojik sorunlar: Bunalım, iç daralması, kaygı olarak beliren sorunlar.
4-Kültürel sorunlar: İçinde bulunduğu ortamın kültürü ile kendisinin sahip olduğu kültür
arasında uyumsuzluğa bağlı gelişen sorunlar.
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Cankurtaran, Temel Bakım Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi Web Obis Tesisleri, Eskişehir, 2013, s.7-8.
Kulakçı, Bir Huzur Evinde Yaşayan Yaşlıların Sağlık Gereksinimleri, Hemşirelik Girişimleri ve
Sonuçlarının Belirlenmesinde Omaha Sistemi’nin Kullanılabilirliği, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik
Dergisi (201) 36-50. S.37-38.
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Çetin, Noktürisi Olan Yaşlı Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Dergisi 2018; 3(1): 33-38. s.34.
94
Hakverdioğlu, Huzurevinde Kalan Yaşlı bireylerde Konstipasyon Tanısının Değerlendirilmesi, İ.Ü.F.N.
Hemşirelik degisi, 2011; 19 (2): 83-88. s.84.
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Yumurtacı, Demografik Değişim: Psiko-sosyal ve Sosyo-Ekonomik Boyutları ile Yaşlılık, Yalova sosyal
bilimler Dergisi, 2013; 6: 9-31. S.13-14
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Tamanbay, Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler,
http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/sosyal_boyut/yaslilara_yonelik_sosyal_hizmet.pdf, Erişim Tarihi:
16.07.2019
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5-Yaşlılıkta rutin toplumsal hizmetlere ulaşmakta güçlük yaşanmasına bağlı sorunlar:
Bireyin sosyal yaşamını sürdürebilmesi için yapmış olduğu eylemlerde (Örneğin; kiralarının
yatırılmasında, emekli aylıklarının alınmasında, sosyal sigortalardaki işlerinin izlenmesi gibi)
yaşanan sıkıntılar.
6-Kuşak sorunları: Yaşıyla ilgili bakış açısı ve anlayışının gençlerin bakış açısı ve anlayışıyla
uyuşmamasının yarattığı sorunlar.
7-Yalnızlık sorunu: Çocuklarının yaşlı bireyi istediği sıklıkta aramamaları ve buna bağlı
yaşanan bunalım sorunu.
8-İletişimsizlik sorunu: İletişim kurmada çekingenlik, cesaretsizlik ve yaşanan güçlüklere
bağlı sorunlar.
9-Sevgisizlik sorunu: Eski sevdiklerinin hayatta olmaması ya da çeşitli sebeplere bağlı yaşlı
bireyden uzaklaşmalarına bağlı yaşanan sevgi açlığının neden olduğu sorunlar.
10-Sağlık sorunları: Vücudun çeşitli bölgelerinde olan ağrılar, doktora gidememe, gibi
yaşanan sağlık sorunları.
11-Umutsuzluk sorunu: gözlerinin artık daha iyi görmeyeceğinin, kulaklarının daha iyi
duymayacağının, ağrılarının geçmeyeceğinin farkında olması ve buna bağlı gelişen sorunlar.
12-Cinsel sorunlar: Yaşlanmayla birlikte görülen cinsel işlev bozuklukları, depresyon gibi
psiko-sosyal faktörler ve bireylerin inanışlarına bağlı kültürel faktörlerin etkisiyle yaşanan
sorunlar.97

97

Ören, Yaşlılıkta Cinsellik, Ege Tıp Dergisi, 2016; 55: 38-44, s.39.
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13-Ev işlerini yapmadan kaynaklanan sorunlar: Kendine yetememe veya aynı işleri
yapmaktan bıkkınlık yaşamaya bağlı sorunlar.
14-Can sıkıntısı ve zaman geçirememe sorunu: Boş zamanlarda yapmak istediği aktiviteleri
fonksiyonel yetersizliğe bağlı yapamamaya bağlı yaşanan sorunlar (Örneğin; görme güçlüğü
nedeniyle istese de kitap okuyamaması, yalnız başına gezmeye cesaret edememe vs.).98
Bu sorunlar yaşlı bireye verilecek olan temel bakım hizmetini de etkilemektedir. Bakım
derecesi artmasına paralel olarak bu sorunların da artması önemli sorun olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu sorunların gerek bakım verende gerek yaşlı bireyde çeşitli sosyal ve psikolojik
sonuçları olmaktadır. Ortaya çıkacak sorunlar, sadece maddi boyutuyla değil, manevi boyutu
da kapsayacak şekilde ele almalarıdır.
3.2.8.Bireye Özgü Bakım Planlaması
Bakım planı yaşlı bireyin ihtiyaçları, alışkanlıklarına ve tercihlerine göre bireye özgü
hazırlanmalıdır. Kronik hastalık varlığı, demans, depresyon, yalnız yaşama durumu, birden
fazla ilaç kullanımı, paralizi varlığı, yatağa bakımlı hasta olma gibi özelliklere sahip olan
bireylerin bakım planları da bu özellikli durumlara yönelik planlanmalıdır. Yaşlı sağlığının
geliştirilmesi, risk faktörlerinin ortadan kaldırılması ile hastalık ve yetersizliğin önlenmesi,
erken hastalık tanısı, erken iyileşme ve sosyal açıdan yaşlı bireyin desteklenmesi, yaşamlarının
en yüksek kalitede devam ettirilmesini sağlamak amacıyla bakım planları geliştirilmeli ve
uygulanmalıdır.99
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Tamanbay, Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmetler,
http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/sosyal_boyut/yaslilara_yonelik_sosyal_hizmet.pdf, Erişim Tarihi:
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Terkeş, Geriatri Hemşireliği Bakım Modelleri, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2018;
12 (1), 180-199. S.181-182.
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3.2.9. Planlanan Bakımla İlgili Bilgiyi Sunma ve İletişim
Bireyin kendini iyi hissetmemesi, yorgun olması, anlıyormuş gibi davranması, bakım veren
kişinin işini engeller diye tereddüt etmesi, kişisel stresinin olması, unutkanlık, görme
yetersizliğinin olması, kendini açık bir şekilde ifade edememesi ve işitme güçlüğünün olduğunu
söylememesi yaşlı bireyden kaynaklanan iletişim güçlüklerine neden olabilir.100
Yaşlı bireyler ve bakım hizmeti verenler arasında belirgin bir şekilde iletişim güçlükleri vardır.
Yaşlılarda iletişim, yaşa bağlı gelişen biyolojik yetersizliklere bağlı azalabilir. Örneğin, yaşa
bağlı oluşan ve pek ciddiye alınmayan işitme kaybı, bireyin iletişimini etkilemesi açısından
sıkıntılı bir durumdur. Yaşlı bireyler ile bakım sunan kişi arasındaki sağlıklı iletişim, bireyin
tedavisi, bakım ve tedaviden memnuniyeti için çok önemlidir. Yaşlı bireyle etkili iletişim
kurmak verilen bakım hizmetinin sonucunu olumlu açıdan etkileyecektir.101
Hazırlanan bakım planının yaşlı bireye anlatılması ve uygulanması son derece önemlidir.
Bireyin anlayabileceği, duyabileceği, göreceği bir ortamda bakımın amacı ve uygulama
basamaklarıyla ilgili bilgi hem bireye hem de varsa yakınlarına anlatılmalıdır. Bu süreç etik
kurallar çerçevesinde yürütülmelidir.
3.2.10. Bakım Planları İle İlgili Gerekli Dokümanı Hazırlama ve Kayıt
Yaşlı bireyin kuruma kabulünde bakıma yönelik standart bir kabul ve değerlendirme formu ve
çok yönlü geriatrik değerlendirme testlerini içeren bir kayıt sistemi olmalıdır. Bireyin
bakımının sürekliliğini sağlamada, bakım kalitesini iyileştirmede ve bakımı yönetebilmede
yaşlı bakımının planlanarak verilmesi ve kayıt edilmesi gereklidir.102 Yaşlı bireyin takibinde,
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Akgün, Hastanede Yatan Yaşlı Hastalarda İletişim Güçlükleri ve Sağlık Çalışanlarının Yaklaşımı,
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012;9 (2): 51-56. s.53.
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Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 2012;9 (2): 51-56. s.52.
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Korhan, Yoğun Bakım Ünitesinde Hemşirelik Tanılarının Belirlenmesi ve Nanda Tanılarına Göre
Değerlendirilmesi, Düzce sağlık Bilimleri Dergisi, 2015; 5(1): 16-21. S.17.
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sonraki bakım süreçlerinde bakım tipine özel formlar ile takip değerlendirme kartları olmalı ve
bunlar her aşamada doldurulmalıdır.
3.2.11. Bakım Planının Değerlendirilmesi
Değerlendirmede verilen bakımın sonucunda belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığına
bakılır. Yaşlı bireye uygulanan bakım planının ve yapılan girişimlerin bireyin sorununa çözüm
getirip getirmediği değerlendirilir. Bir sonraki bakımın nasıl ve ne aşamada olacağı, bireyin
durumundaki değişiklikler ve gelişmeler belirlenir. Değerlendirme sonucu olumsuz olduğunda
yeniden planlama yapılması gerekir.103
3.3.Yaşlıda Enfeksiyon Yönetimi
3.3.1. Enfeksiyonlardan Korunma
Ortalama yaşam süresinin uzaması, yaşlı nüfusun artışıyla yaşlılarda enfeksiyon hastalıklarına
eğilimin artması ve daha kötü klinik sonuçlar nedeniyle yaşlılarda enfeksiyon hastalıkları
dikkatle izlenmesi gereken bir konu hâline gelmiştir.
Enfeksiyon hastalıkları, yaşlılarda hastaneye yatma ve ölümlerin en sık nedenleri arasında olup
yaşlı ölümlerinin üçte birinin nedeninden sorumludur. Yaşlanmayla birlikte bireylerde hücre,
doku ve organ boyutunda geri dönüşümsüz işlev kayıpları görülmekte ve bu farklı organlardaki
yapısal ve fonksiyonel değişiklikler enfeksiyon riskini arttırmaktadır (Tablo-1). İmmün sistem
yetersizliği, cildin incelmesi, prostat hipertrofisi, azalan öksürük refleksi ve birçok yapısal ve
fonksiyonel değişiklikler yaşlıları enfeksiyonlara karşı savunmasız hâle getirir. Yaşlı bireylerde
kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlar ve yetersiz beslenme gibi bazı sorunlar da enfeksiyonlara
eşlik etmekte ve malignite, ateroskleroz, diabetes mellitus, demans gibi altta yatan hastalıklar
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Özmete, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları-2, Hedef CS Basın Yayın, Ankara, 2018, s:23.
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da yine enfeksiyonlara yatkınlığı artırmaktadır. Bu sebeplerle enfeksiyon hastalıkları yaşlılarda
hastanede kalış süresini uzatmakta, mortalite, morbidite ve tedavi maliyetlerini artmaktadır. 104

Tablo-1: Yaşlı bireylerde sistemlere göre gelişen fizyolojik değişiklikler

Solunum sitemi

Üriner sistem

Gatrointestinal sistem

P Bozulmuş öksürük refleksi,

P Böbreğin idrarı asidifiye

P Aklorhidri*

P Mukosilier klirenste

etme kabiliyetinde azalma,

P Divertikül**

azalma,

P İdrarın bakteriostatik

P Orofarenks

özelliğinin azalması,

kolonizasyonunda artma

P Mesanenin tam

boşalamaması
*

Mide asidi yokluğu, ** Kalın bağırsağın mukoza adı verilen iç yüzeyinin zayıf noktalardan dışarı doğru

kese şeklinde fıtıklaşması.

Yaşlı bireylerde enfeksiyon belirti ve bulguları daha gençlere göre farklı klinik ve laboratuvar
bulgularıyla seyredebilmekte ve bu nedenle tanı ve tedavide gecikmeler olabilmektedir.
Örneğin, ateş enfeksiyonların en önemli bulgusudur. Fakat yaşlılarda ciddi enfeksiyonlarda
dahi ateş görülmeyebilir.

105

Konfüzyon, inkontinans, düşkünlük, hareketlerde azalma,
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Tüzün, Yaşlı Hastalardaki Enfeksiyonların Geriye Dönük Değerlendirilmesi, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
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iştahsızlık ve iletişim kurmada azalma enfeksiyon hastalığının bulgularından biri olabilir.106,107
Bu açıdan bakım veren kişiler bireyin davranışlarını dikkatle değerlendirmelidir.
Yapılan bir çalışmada, acil servise başvuran 65 yaş üzeri hastalar incelenmiş ve bu
enfeksiyonların dağılımı %41,9’u üst solunum yolu enfeksiyonu, %33,7’si alt solunum yolu
enfeksiyonu, %11,1’i idrar yolu enfeksiyonu, %8,5’u akut gastroenterit enfeksiyonu olarak
bildirilmişti.108
Yaşlı hastalar çeşitli enfeksiyonlar ile karşımıza çıkabilirler. Toplum kökenli enfeksiyonlar
olabileceği gibi yaşlı bireylerde hastaneye yatış oranı fazla olduğu için hastane kaynaklı
enfeksiyon oranları da sıkça görülmektedir. Bakterilerin yanı sıra virüsler, mantarlar ve
parazitler enfeksiyon etkeni olmaktadır. Yaşlılarda üriner sistem enfeksiyonu, pnömoni,
bakteremi, deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, gastroenterit, invazif girişim ilişkili
enfeksiyonlar ve sepsis sık karşılaşılan enfeksiyonlardır.109

3.3.2.Yaşlıda Sık Görülen Enfeksiyonlar
3.3.2.1. Üriner Sistem Enfeksiyonları
Yaşlılarda toplum kökenli bakteriyel enfeksiyonların %25’i üriner sistem enfeksiyonlarıdır.
Üriner sistem epitelindeki mukopolisakkarit tabakanın incelmesi, kadında vajinal ve periüretral
savunma mekanizmalarında azalma, mesane prolapsusu, erkekte prostat sekresyonunun
antibakteriyel etkisinin azalması ve her iki cinste mesanede rezidüye bağlı idrarda bakteriüri
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Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Malatya, 2016, s.20.
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Dergisi, 2018;48(2):112-116 s.113.
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görülebilmekte ve bakteriüriye bağlı üriner sistem enfeksiyonları gelişebilmektedir.
Asemptomatik bakteriüriye yaşlı hastalarda sık rastlanmaktadır. Kadınlarda erkelere oranla çok
daha sık görülmekle beraber antibiyotik kullanımına gerek kalmaksızın kendiliğinden
düzelir.110

3.3.2.2. Solunum Yolu Enfeksiyonları
Yaşlı bireylerde pnömoni beşinci ölüm nedenidir ve yaşla birlikte pnömoni riski artmaktadır.
Genç yaş grubuyla karşılaştırıldığında yaşlı bireylerde pnömoni gelişme riskinin 50 kat daha
fazla olduğu bildirilmiştir.111 Yaşlılarda pnömoni genellikle sessiz seyretmekle birlikte öksürük
ve ateş gibi semptomlar görülmeyebilir. Hatta 80 yaş üzeri yaşlılarda ateş hiç olmayabilir ve bu
hastalar da tek bulgu mental durum değişikliği olabilir. Plevral göğüs ağrısı, baş arısı ve myalji
nadir yakınmalar arasındadır. 112 Tedavide antibiyotikler, destek tedavisi ve yatak istirahati
önerilmektedir. Yaşlı bireyi pnömoniden korumak amacıyla sonbahar aylarında pnömokok
aşısı ve mevsimsel grip aşısı önerilmektedir.113
3.3.2.3. Kan Dolaşımı Enfeksiyonları
Bakteriyemiler yaşlılarda daha sık görülmekte, mortal seyretmekte ve enfeksiyon genellikle
solunum ve üriner sistem kaynaklanmaktadır. Yaşlılarda artan yaş, diyabet, nörolojik ve
psikiyatrik hastalıklar, malignite ve inme gibi altta yatan hastalıklar, uygulanan invaziv
girişimler ve kateter varlığı bakteriyemi riskini arttırmaktadır. Bakteriyemisi olan yaşlılarda
ateş görülmeyebilir. Ateş, solunum semptomları, üriner semptomlar, lökosit sayısı, kreatinin
düzeyi bakteremiyi tahmin etmede yardımcı olamayabilir. Mental durum değişikliği ve kusma
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uyarıcı birer bulgu olabileceği için dikkatli olunmalıdır. Tedavide antimikrobiyal ajanlar
kullanılmakla birlikte hastanın hastanede yatarak takibi gereklidir. 114
3.2.4. Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları
Travma, maserasyon, invaziv girişim ve bası yaşlılarda enfeksiyon oluşumunu kolaylaştıran
faktörlerdir. Yaşlılarda en sık erizipel, selülit, folikülit, impetigo ve bası ülserlerine bağlı cilt
ve yumuşak doku enfeksiyonları görülmektedir. Tedavinin ana hatlarını; basının ortadan
kaldırılması, uygun beslenme, yara yerinin debridmanı,

enfekte ülser varlığında uygun

antibiyotik kullanımı oluşturmaktadır.115
3.3.2.5. Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları
Yaşlılarda ishal ciddi morbidite ve mortalite kaynağıdır. Yaş ve ilaç kullanımına bağlı azalan
bağırsak hareketleri, mevcut gastrointestinal hastalıklar ve sık antibiyotik kullanımı enfeksiyöz
ishal gelişimine yol açabilmektedir. Mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyöz ishallerde
sıvı ve elektrolit replasmanı yanı sıra antibiyotik tedavisi gereklidir. 116
3.3.2.6. Santral Sinir Sistemi Enfeksiyonları
Santral sinir sistemi enfeksiyonları, ciddi mortalite ve morbidite nedeniyle hızlı tanı gerektiren
hastalıklardır. Yaşlılarda menenjitin klinik bulguları belirgin olmayabilir. Ense sertliği
saptanmasına karşın menenjit bulunmayabilir. Ense sertliği yanı sıra nörolojik bulgu
saptanması, bilinç değişikliği ve ateş yüksekliği yaşlılarda menenjiti akla getirmelidir. Gerekli
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Martin, The Effect of Age on The Development and Outcome of Adult Sepsis, Crit Care Med 2006; 34(1):
16-21. s.16-17.
115
Aydın, Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve Üstü Enfeksiyon veya Enfeksiyon Şüphesi Olan Hastalarda
Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Malatya, 2016, s.20-23
116
Aydın, Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve Üstü Enfeksiyon veya Enfeksiyon Şüphesi Olan Hastalarda
Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Malatya, 2016, s.23
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tetkikler alındıktan sonra hemen ampirik antibiyotik veya antiviral tedavi başlanmalıdır.
Ensefalit ve menenjit tedavisi acildir ve hospitalizasyon gerektirir.117
3.3.2.7. Kardiyovasküler Sistem Enfeksiyonları
Yaşlılarda enfektif endokardit insidansı giderek artmaktadır. Hastalığın gelişiminde genellikle
kalp kapak hastalıkları, protez kapak, cerrahi olarak yerleştirilen materyaller rol
oynamaktadır.118 Mortalite genç erişkinlere göre çok daha yüksektir.119 Yaşlılarda genellikle
hastalığın belirtilerileri nonspesifiktir. Halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, konfüzyon, kas eklem
ağrıları ve ateş yüksekliği gibi belirtiler ortaya çıktığında akla enfektif endokardit de
getirilmelidir. Enfektif endokardit tedavi protokolü kapsamında antimikrobik ajanlar
kullanılmaktadır.120
3.3.2.8. Septik Artrit Enfeksiyonu
En sık diz eklemi tutulumu görülür ve bunu el bilek ve omuz eklemi tutulumu takip eder. Tipik
olarak hareket aralığı azalmıştır, yangılı, şişkinlik ve ağrı sık görülen bulgulardır. 121 Altta
diyabet hastalığının, malignitenin ve sitotoksik ya da kortikosteroid ilaç kullanımının
bulunması septik artrit gelişimini kolaylaştırmaktadır. 122 Erken tanı ve tedaviye başlanması
eklem hasarını en aza indirmek için önemlidir. Tedavide antibiyotikler kullanılmaktadır.123
3.3.3. Yaşlı Bireylerde Enfeksiyonlardan Korunma Önlemleri
Yaşlılarda enfeksiyonlardan korunma öz bakımın önemli bir parçasıdır. Temizlik, hijyen, ağız
ve diş sağlığına ilave olarak barınma, giyinme, ısınma, beslenme, sağlık kontrollerinin düzenli
yapılması, sosyal destek sistemlerinin iyi olması enfeksiyonlardan korunmada önemli

117

Aydın, Acil Servise Başvuran 65 Yaş ve Üstü Enfeksiyon veya Enfeksiyon Şüphesi Olan Hastalarda
Mortaliteyi Etkileyen Faktörler, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzmanlık Tezi, Malatya, 2016, s.24.
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Yavuz, Yaşlı Hastalarda İnfektif Endokardit, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2017;45 5:56-63. s.57.
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Yavuz, Yaşlı Hastalarda İnfektif Endokardit, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2017;45 5:56-63. s.56.
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Yavuz, Yaşlı Hastalarda İnfektif Endokardit, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi, 2017;45 5:56-63. s.58.
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Eren, Septk artritin Klinik Özellikleri ve Tanısı, TOTBİD Dergisi, 2011;101(3):189-191. S.90.
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Öztürk, Erişkinlerde Acil Enfeksiyon Hastalıkları, ANKEM Dergisi, 107;31(3):127-145. 140s.
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faktörlerdir. Korunma için özel ilaca gerek yoktur. Bağışıklığı güçlendirmek amacıyla
kullanılan birçok ilacın etkinlikleri tartışmalı olup genel olarak yaşlı bireylerde kullanımı
önerilmemektedir.124
Enfeksiyonlardan korunma;
•

Düzenli sağlık kontrolü,

•

Beslenmenin uygun şekilde sağlanması,

•

Kişisel hijyen ve bakımın önemi,

•

Kronik hastalıkların tedavisi ve kontrolü,

•

Deri ve mukoza bütünlüğünü bozacak tıbbi girişimlerin en aza indirilmesi,

•

Bağışıklama (tetanoz, pnömokok, influenza) ile sağlanmalıdır.

Aşı uygulamaları son derece önemlidir. Enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmada her yaş
grubunda olduğu gibi yaşlılarda da en etkili uygulama bağışıklamadır. 125

3.3.4. 65 Yaş ve Sonrasında Yapılması Önerilen Aşılar
Grip aşısı: Gribe bağlı mortalite 65 yaş ve sonrası belirgin bir şekilde artmaktadır. İnfluenza
kaynaklı ölümlerin %90’ı 65 yaş ve sonrası bireylerde görülmektedir. Bu sebeple altta yatan
herhangi bir hastalık olmasa da 65 yaş ve üzeri bireyler için her yıl 1 doz mevsimsel grip aşısı
önerilmektedir. Mevsimsel grip aşısı kişiyi gribe karşı tam olarak yeterli korumasa da hastalığı
daha hafif seyretmekte ve ileri yaşlardaki bireylerde mortalite oranlarını %50 oranında
azaltmaktadır. Ayrıca hastaneye yatış oranlarını da belirgin derecede azaltmaktadır. 126
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Cankurtaran, Temel Bakım Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi Web Obis Tesisleri, Eskişehir, 2013, s.88
Şenol, Erişkin Bağışıklamasının Hedefindeki Aşılardan Biri Olarak Pnömokok aşısı: Türk Klinik
Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu Uzlaşı Raposu, Klimik
Dergisi, 2018; 31 31:2-18. s.2
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Büke, Yaşlılarda Bağışıklama, Ege tıp Dergisi, 2015;54, 35-40. s.37.
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Pnömokok aşısı: İleri yaş grubu yaşlılarda pnömokok enfeksiyonu ciddi mortalite ve morbidite
kaynağıdır. Pnömokok hastalığı 50 yaş ve üzeri bireylerde insidans ve mortaliteyi arttırmakta
ve 65 yaş ve üzeri bireylerde daha belirginleşmektedir. Pnömokok aşısı 65 yaş ve üzeri kişiler
için önerilmektedir.127

Herpes zoster aşısı: Zona, Varicella zoster virüsünün reaktivasyonu sonucu gelişmekte ve
şiddetli ağrılı lokalize lezyonun yanı sıra özellikle ileri yaşlardaki bireylerde post-herpetik
nöralji, ansefalit, miyelit, kraniyal ve periferik sinir paralizileri gibi ciddi morbidite sebebi
olmaktadır. Toplumun yaklaşık %30’u Herpes zoster’den etkilenmekte ve yaş ilerledikçe
enfeksiyon görülme 8-10 kat artmaktadır. Bu nedenlerle yaşlı bireyin suçiçeği geçirip
geçirmediğine ve antikor oluşup oluşmadığına bakmaksızın 60 yaşta tek doz zona aşısı
önerilmektedir.128

Tetanoz, difteri, boğmaca (Td/Tdap) aşısı: Tıp alanındaki ilerleme ve gelişmelere rağmen
tetanoz hala yüksek mortaliteye yol açmaktadır. Yaş ilerledikçe tetanusa duyarlılık artmakta,
ileri yaşlarda vakaların %50’sinden fazlasında antikor düzeyleri koruyucu düzeyin altına
düşmektedir. Bu sebeplerden dolayı 10 yıllık aralıklar ile tetanoz ve erişkin difteri aşıları tekrar
dozu

uygulanmalıdır.

Çocukluk

ve

ergenlik

döneminde

primer

immünizasyonu

tamamlandıktan sonra erişkin yaş ve ileri yaşlarda 10 yıldan daha fazla aralıklarla tekrar
dozların uygulanmasıyla da koruyucu antikor düzeyleri elde edilebildiği bildirilmekle birlikte
tekrar dozlarının 10 yılda bir uygulanması genel kabul gören bir uygulamadır. Son 10 yıl içinde
Td aşı uygulanıp uygulanmadığına, uygulandıysa uygulanma zamanına bakılmaksızın 65 yaş
ve üzeri olan bireylere 1 doz Tdap aşısı uygulanmalıdır. 129
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Uygulamalar
Temel bakım uygulama kurallarına “Bölüm 6 Yaşlıda Hijyen Uygulamaları, Yatak Yapımı
ve Rahat Yatış Pozisyonları”nda detaylı olarak bahsedileceğinden dolayı bu bölümde teorik
bilgiye yer verilmiştir. Hijyen uygulamaları detaylı olarak Bölüm 6’da anlatılacaktır.
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Bu bölümde Neler Öğrendik?
Bu bölümde yaşlı bireyin temel gereksinimleri ve hayatını devam ettirebilmesi için gerekli olan
temel bakım ihtiyaçları öğrenilmiştir. Ardından yaşlı sağlığının korunması ve devam ettirilmesi
için temel bakım uygulama kuralları, bireye özgü bakım planının hazırlanması, uygulanması,
kaydedilmesi

ve

değerlendirilmesinden

bahsedilmiştir.

Yaşlıda

enfeksiyon

kontrol

uygulamaları, yaşlıda en sık görülen enfeksiyonlar, enfeksiyon hastalıklarına karşı korunmada
bağışıklamanın önemi ve 65 yaş üzeri yaşlılara uygulanan aşılar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerinden birisi değildir?
a. Beslenme
b. Hareket etme
c. Giyinme
d. Banyo yapma
e. Telefon ile konuşma

2. Aşağıdakilerden hangisi temel bakım uygulamalarının yararlarından birisi değildir?

a. Bireyin vücut temizliği yapılarak vücut hijyeni sağlanır.
b. Yaşlı bireylerin yemek yeme, giyinme gibi konularda günlük ihtiyaçları sağlanır.
c. Bireylerin sosyal aktivitelerde bulunması engellenerek eve bağlı olması sağlanır.
d. Bireyin hareket etmesine yardımcı olunarak yatağa bağlı gelişebilecek
komplikasyonlar önlenir.
e. Yaşlı bireylerin yaşadıkları çevrenin düzenlenmesine yardımcı olunur.

3. Aşağıdakilerden hangisi temel bakımın beş önemli kuralından birisi değildir?

a. Bireyin durumu hakkında bilgi alınması
b. Bireyden onay alınması
c. Haftada bir bakım uygulanması
d. Mahremiyetin ve gizliliğin sağlanması
e. Uygun çevre koşullarının sağlanması
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4. Aşağıdakilerden hangisi bakım uygularken dikkat edilmesi gereken kurallardan
biridir?

a. Her uygulama hakkında bireye açıklayıcı bilgi verilmeli
b. Bakım standartlarına uygun sıra takip edilmeli
c. Malzemeler eksiksiz ve tam olmalı
d. Kişisel mahremiyete özen gösterilmeli
e. Hepsi

5. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin günlük yaşam aktivitelerini sürdürebilmeleri için
temel bakım uygulamalarından biri değildir?
a. Alışveriş yapmak
b. Yemek verme
c. Yatakta vücut ve saç bakımı
d. Kıyafetlerini giydirme-çıkarma
e. Ağız ve diş bakımı
6. Aşağıdakilerden hangisi temel bakım yürütürken sık karşılaşılan sorunlardandır?
a. Ekonomik sorunlar
b. Kültürel sorunlar
c. Siyasi sorunlar
d. Sağlık sorunları
e. Yalnızlık sorunu
7. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda enfeksiyon belirti ve bulguları ile ilgili yanlış bir
ifadedir?
83

a. Konfüzyon, inkontinans, hareketlerde azalma, iştahsızlık ve iletişim kurmada
azalma bulguları enfeksiyonun haberci belirtisi olabilir
b. Ateş genelde tüm enfeksiyonlarda yüksek seyreder
c. Yaşlılarda pnömoni genellikle sessiz seyretmekle birlikte öksürük ve ateş
görülmeyebilir
d. Yaşlılarda menenjitin klinik bulguları belirgin olmayabilir
e. Asemptomatik bakteriüriye yaşlı hastalarda sık rastlanmaktadır
8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıları enfeksiyonlardan korunma önlemleri arasında yer
alır?
a. Düzenli sağlık kontrolü
b. Beslenmenin uygun şekilde sağlanması
c. Kronik hastalıkların tedavisi ve kontrolü
d. Bağışıklamanın sağlanması
e. Hepsi
9. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda en fazla görülen enfeksiyonlardır?
a. Sinir sistemi enfeksiyonları
b. Deri ve yumuşak doku enfeksiyonları
c. İdrar yolu enfeksiyonları
d. Solunum yolu enfesikyonları
e. Kardiyovasküler sistem enfeksiyonları
10. Aşağıdakilerden hangisi 65 yaş üzeri bireylere enfeksiyonlardan korunmak amacıyla
uygulanan aşılardan biri değildir?
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a. Suçiçeği aşısı
b. Grip aşısı
c. Pnömokok aşısı
d. Herpes zoster aşısı
e. Tetanus difteri, boğmaca aşısı

Cevaplar
1)E, 2)C, 3)C, 4)E, 5)A, 6)C, 7)B, 8)E, 9)D, 10)A
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4. HASTA GÜVENLİĞİ, HASTA KABUL, NAKİL VE TABURCULUK

86

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde hasta güvenliği, tıbbı hatalar ve tıbbi hatalara neden olan faktörlere değinilecek ve
hasta kabul uygulamalarından bahsedilecektir. Ardından hastaların karşılanması, hastaneye
kabulü ve hasta oryantasyonu ile ilgili bilgilere yer verilecektir. Taburculuğun planlanması,
hasta ve ailesine verilecek olan taburculuk eğitimi ve bu eğitimin hangi konuları kapsaması
gerektiği ile ilgili konulara değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Hasta güvenliği ve tıbbi hatalar niçin önemlidir?
2. Tıbbi hatalara neden olan faktörler nelerdir?
3. Hasta kabul çeşitleri ve hasta kabul işlemleri nelerdir?
4. Hasta taburcu edilme türleri nelerdir?
5. Hastanın taburculuğunda verilen taburculuk eğitimi hangi konuları kapsamalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Hasta güvenliği konusunda
Kazanım okuyarak ve
Hasta güvenliği

bilgi ve güvenli hasta bakımı
araştırarak geliştirilecektir.
verme becerileri öğrenilecek
Tıbbi hataların önemini
anlamak ve tıbbi hataların
oluşumunu önlenmesi ve
hataların neden olduğu

Kazanım okuyarak ve

yaralanmaların ortadan

araştırarak geliştirilecektir.

Tıbbi Hatalar

kaldırılması ve azaltılması
için için gerekli önlemler
öğrenilecek
Hastanın kabul işlemleri,
kuruma oryantasyonunun
Hastanın karşılanması ve

Kazanım okuyarak ve
sağlanması ve tanı ve tedavi

kabulü

araştırarak geliştirilecektir.
sürecinin başlaması ile ilgili
bilgiler öğrenilecek
Hastanın tabuculuk

Hastanın taburculuğu ve
taburculuk planı

işlemleri, hastanın tedavisini
evde devam ettirebilmesi ve

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

sağlığının devamı için
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hastaya ve aileye verilmesi
gereken taburculuk eğitimi,
taburculuk eğitiminin hangi
konuları kapsaması gerektiği
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Hasta güvenliği, hasta kabulü, hasta oryantasyonu, taburculuk türleri, taburculuk planı,
taburculuk eğitimi
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Giriş
Hasta güvenliği kavramı, “önce zarar vermemek” anlayışı ile ilk kez Hipokrat tarafından
ifade edilmiş ve genel tıbbın ilkesi haline gelmiştir. Ancak, sağlık hizmetlerinde her tıbbi
girişim ve uygulamalar bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin azaltılması veya
kontrol altına alınabilmesi için hasta güvenliği kavramı ön plana çıkmaktadır.130
Kaliteli sağlık hizmetinin temel taşı hasta güvenliğidir. Sağlık kurumlarında hasta
güvenliği programlarının geliştirilmesi, hasta güvenliğine odaklanmış bilimsel bilgi ve alt yapı
sisteminin uygulanması, çalışanların hasta güvenliği konusunda hatalı davranışlarının
düzeltilmesi hasta güvenliğinin gelişimine katkı sağlayacak ve hasta bakımının sunumunu da
kolaylaştırılacaktır.131

130
Taş, Kalite Yönetim Sistemi ile Hasta Güvenliği Kültürü İlişkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Araştırma: Üniversite Hastanesi Örneği, s.2.
http://akademikpersonel.kocaeli.edu.tr/atakpinar/bildiri/atakpinar05.02.2014_10.47.08bildiri.pdf
131
Kokrmaz, Geçmişten Günümüze Hasta Güvenliği, İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu
Dergisi, 2018; 6 (1) 10-19. s.18.
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4.1. Hasta Güvenliği
Temel insan gereksinimlerinden biri olan güvenlik insan yaşamının her döneminde önemlidir.
Hasta bakımının temelini oluşturan güvenlik tehlike, zarar veya riskten uzak olmaktır.
Güvenlik, yaşamı sürdürmek için önemli ve temel bir konu olup diğer psikososyal
gereksinimlerin karşılanması kadar gereklidir. Bireyin sağlığının korunması ve geliştirilmesi ve
kazaların önlenmesi için hastanede, evde, toplumda güvenli bir ortam oluşturulması
gereklidir.132
Evde, toplumda ve sağlık kurumlarında meydana gelen kazalar, yaşlı bireylerin güvenliği için
önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Özellikle 70 yaş ve üzeri bireylerde düşmelere bağlı ölümler
yaş ilerledikçe artmaktadır. Düşmeler hastanede yatan yaşlılar için de yaralanma nedenlerin
başında gelmektedir. Yaşlı bireylerin yaralanmaları, psikolojik sorunlar, yaşlılığa bağlı

132

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.262.

94

fizyolojik değişiklikler, patolojik durumlar, ilaç veya çevresel tehlikelerle meydana
gelebilmektedir. Her yaştaki birey için kazaların önlenmesi güvenlikle sağlanabilir. 133
Hasta güvenliği, sağlık hizmetine bağlı hataların önlenmesi, sağlık hizmetine bağlı hataların
neden olduğu hasta hasarlarının azaltılması veya eliminasyonu olarak tanımlanmaktadır. Hasta
güvenliği, ilk çağlardan beri toplumların önem verdiği konuların başında gelmekte ve her
dönemde

hasta

güvenliğiyle

ilgili

çeşitli

uygulamalar

yapılmakta

ve

önlemler

alınmaktadır.134,135
DSÖ, hasta güvenliğini sağlık bakımının temel kriteri olarak tanımlamıştır. DSÖ’ye göre bakım
sürecinde hata yapma riski fazladır, istenmeyen olaylar uygulama sırasında, ürünlerde,
prosedürlerde veya sistemlerde meydana gelen problemlerin sonucunda da görülebilir.136

Sağlık hizmetine bağlı tıbbi hatalar; hastaya sunulan sağlık hizmeti sırasında bir aksamanın
neden olduğu beklenilmeyen, kasıtsız bir sonuçtur.137 Tıbbi hatalar tahmin edilenden çok daha
sıktır. Örneğin; uçağa binen bir kişinin uçak kazasında ölme riski 1: 1 000 000 iken, sağlık
kuruluşu içine giren bir kişinin tıbbi bir hata nedeniyle zarar görme riski: 1:300’dür. 138
Sağlık hizmeti sunumunda yaşanan tıbbi hatalar, mortalite ve morbiditeye, yatış süresinde
uzamalara, hasta ve hasta yakınlarının bedensel, ruhsal ve ekonomik kayıplarına ve hukuksal
sorunlara neden olmaktadır.139 Amerika Birleşik Devletleri (ABD) hastanelerinde her gün en
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az 100 hastanın tıbbi hatalar nedeniyle öldüğü raporlanmıştır.

140

Kalp hastalıkları, kanser,

serebrovasküler hastalıklar ve kronik obstrüktif akciğer hastalığından sonra beşinci sırada tıbbi
hatalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin yer aldığı bildirilmiştir.141
Hatalı tıbbi uygulamalar, ihmal, dikkatsizlik, bilgisizlik, beceri eksikliği ve hasta bakımında
yetersizlik sonucu ortaya çıkmaktadır.142 Hasta güvenliği ihlallerine neden olabilecek faktörleri
altı başlık altında sıralayabiliriz;

• Hastaya ait faktörler
•

Hastanın içinde bulunduğu durum (hastalığın ciddiyeti, vb.)

•

İletişim sorunları

•

Kişilik yapısı ve sosyal faktörler

• İşlemle ilgili faktörler
•

Protokollerin olması

•

Laboratuvar sonuçlarının olması

•

Bu sonuçların güvenilirliği ve doğruluğu

• Hizmet sunana (sağlık çalışanına) bağlı faktörler
•

Yorgunluk

•

Motivasyon

•

Fiziksel veya mental sağlık
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• Ekip ile ilgili faktörler
•

Hasta devri sırasında yazılı veya sözlü iletişim

•

Hasta bakımı sırasında yazılı veya sözlü iletişim

•

Kriz sırasında yazılı veya sözlü iletişim

•

Takım yapısı ve liderlik

• Eğitim ve deneyim
•

Bilgi, yetenek ve yeterlilik

•

Denetim ve yardım isteme

•

Kabul edilmiş protokollerin izlenmesi

• Kurumsal çevre
•

Kaynaklar (özellikle finansal)

•

Zaman baskısı.143

Hastanede yapılan hatalar incelendiğinde en sık yapılan hataların, yetersiz allerji bilgileri,
uygun olmayan veya atlanan ilaç dozu, uygun olmayan ilaç veriliş yolu, duplikasyon, ilaç
etkileşimi, ilacın yanlış seçimi, yanlış tedavi süresi, yanlış veya eksik boy/kilo bilgileri, yanlış
formülasyon, ilacın uygun olmayan aralıklarla verilmesi, ilacın verilmesinin unutulması, ilaçbesin etkileşimleri, kısıtlanmış ilaç kullanımı, okunmayan ilaç istemi olduğu bildirilmiştir.144
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Hasta güvenliği açısından sağlık çalışanları olaya klinik süreçleri kapsayan hasta odaklı bir
sistem yaklaşımıyla yaklaşmalı ve hasta güvenliğini değerlendiren durum analizi yapmalıdır.
Gelişen olaylar ve tıbbi hatalar doğrultusunda düzeltici önleyici faaliyetleri başlatmalıdır.145

Hataların önlenmesi ve düzeltilmesi için hasta güvenliği kültürü en önemli faktörlerden
biridir.

146

Hasta güvenliği kültürünün oluşmasında hataların önlenmesini sağlayan,

cezalandırma yerine ödüllendirecek bir kurumsal iklim yaratmak, bu amaçla çalışanların
eğitimlerine önem vermek gerekmektedir. Hataların ciddi sorunlara yol açmasını önlemek için
çalışma ortamında tutum ve davranışlardaki hataları saptayan ve bunların öneminin vurgulayan
bir kurum kültürü oluşturmak gereklidir. Ayrıca hasta bakımındaki güvenliği sağlamak için
yüksek güvenlik önlemleriyle birlikte kurumsal kültürdeki faktörler dikkate alınmalıdır. Çünkü
hatalar sadece bireylerden değil, sistemden de kaynaklanmaktadır. Bu nedenle sistemdeki
iyileştirmeler, hataların en aza indirilmesini sağlayacaktır.147

4.2. Hasta Kabulü
Hasta kabulü bireyin hastaneye gelmesiyle beraber başlayan tedavinin başlamasıyla son bulan
işlemler dizisidir. 148 Her sağlık kurumunun hasta kabulünde kendine özgü işlemler dizisi
olmakla birlikte genel olarak birbirine benzerlik gösterir.
4.2.1. Hasta Kabul Çeşitleri
Hastaneye kabul akut başlayan bir hastalık nedeniyle olabileceği gibi kronik bir hastalığın
tedavisi için de olabilir. Hastaneye yatma durumu hasta ve ailesinde anksiyeteye neden olabilir.
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Genellikle hastalar hastanede kendisine ne işlemler uygulanacağını ve iyileşip iyileşmeyeceğini
bilememe nedenleriyle kaygı yaşamaktadırlar. Bireyin üniteye kabulünde ilk karşılaşmada
sergilenen tavır ve iletişim kurma biçimi bu endişe ve korkuyu yatıştırmada önemli bir rol
oynar. Hasta kabulü sırasında uygulamalar farklılık gösterse de amaç aynıdır. Hasta kabulünde
sağlık çalışanının görevleri şu şekilde sıralanabilir;
•

Hastanın endişelerini gidermek ve hastayı iyi karşılamak,

•

Hastanın kimlik bilgileri ve hastalık şikâyetleriyle ilgili ön bilgileri almak,

•

Hastanın kuruma oryantasyonu sağlamak,

•

Hastanın tanı ve tedavisinin en kısa zamanda başlamasını sağlamak,

•

Hastanın özel eşyalarını güvence altına alınması için uygun önlemleri almak.149

4.2.1.1. Planlı Hasta Kabulü
Bireyin yaşamını ve hayati fonksiyonlarını etkileyen ciddi bir tehlike olmadığı zaman yapılan
kabul işlemidir. Hasta ve sağlıklı birey belirtilen gün ve saatte tedavi ve tetkik için hastaneye
kabul edilir. Hastaneye kabul tarihine hasta ve hekim birlikte karar verir. Hastaya yapılacak
işlemler için hastanın kendisinden ya da yasal temsilcisinden onay alınır.
4.2.1.2. Acil Hasta Kabulü
Yaşamı tehdit eden acil müdahale gerektiren durumlarda yapılan hasta kabulüdür. Bu tür
vakaların çoğu ambulansla hastaneye getirilir. Acil kabullerle ilgili formlar hastanın durumu
iyiyse hasta tarafından yatağında ya da aile üyeleri yakınları tarafından doldurulur.
Uygulanacak işlemler için yazılı onay alınır.150
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4.2.2. Hasta Kabul İşlemleri
Hastaneye kabul işlemi hastanede tedaviye gerek duyan hekimin üzerinde hasta adı, soyadı,
tanısı, kabul edileceği servisin yazılı olduğu yatış belgesini imzalamasıyla başlar. Hasta kabul
biriminde çalışan tıbbi sekreter hasta ve ailesiyle görüşerek kimlik bilgilerini aldığı formlara
kaydeder. Hasta kabul süreci servise hastanın kabulü ve odasına yerleşmesiyle son bulur.
Hastanın kabulü sırasında tıbbi ekibin sorumlulukları birbirinden farklı ve birbirini tamamlar
niteliktedir.151
Hasta kabulünde tıbbi tedavinin başlatılmasından hekim sorumludur. Hekim bireyin öyküsünü
alma, fiziksel muayene yapma, tedavi, tanı testlerini yazılı olarak belirleme gibi tedaviye yön
veren işlemleri planlama sorumluluğuna sahiptir. Tıbbi tedavi bireyin servise kabulüyle başlar.
Her bireyin tıbbi tedavisi kendisine özgüdür. Bu nedenle tedavi planı hekim tarafından
oluşturulur ve gerekli istemler hasta dosyasında kayıt edilir.152
Hasta kabulünde tıbbi sekreter, hastaların hastaneye kabul veya dosya işlemlerini yapma ile
dokümanları hazırlamakla görevlidir. Hasta randevularını düzenlemek, hastaya yatışıyla ilgili
ön bilgi vermek, hasta dosyasını açmak, hastaya kurum içinde kullanacağı tanıtım kartı
hazırlamak, hasta dosyasının hasta kabulünde servise transferini sağlamak, hasta kayıtlarını
tutmak yine taburculuk sırasında hasta çıkış evraklarını hazırlamak, hastayla ilgili diğer
görevleridir. Hasta taburcu olduktan sonra hasta dosyalarının arşivlenmesi ve güvenli şekilde
saklanması da tıbbi sekreterin diğer sorumluluklarıdır.153,154
Hasta kabulünde yardımcı sağlık personelinin sorumluluklarını 5 başlık altında sıralayabiliriz:
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1-Hasta kimliğinin saptanması: Hasta kimliğinin doğru bilinmesi karışıklıkları ve
yanlışlıkları önlemeye yardımcı olur. Dosyada olan tüm kayıt formlarında hastanın kimlik
bilgileri açık bir şekilde yazılmalıdır. Hastanın adı soyadı, iş adresi, ev mobil ve iş telefonları
kişiye ulaşılmadığı durumlarda ya da acil durumlarda ulaşılabilecek kişinin telefon numaraları
ve adresi en önemli bilgilerdir. Hasta acil olarak gelmişse ve kimliği saptanamıyorsa, hastane
idaresi tarafından polise haber verilir. Bireyi getiren kişilerden bilgi almaya çalışılır. Hastanın
üzerinde taşıdığı kimlik cep telefonu gibi cihazların yardımıyla yakınlarına ve kimlik bilgilerine
ulaşılmaya çalışılır.
2-Fizik muayene yardım: Hastanın baştan ayağa tüm sistemlerinin muayene eden kişinin
duyuları veya çeşitli araçlar yardımıyla muayene edilmesidir. Hekim hastayı fizik muayene
ederken; hasta ve hekime yardım edilmelidir. Muayene ortamın hazırlığını yapılırken; gerekli
araç ve gereci kullanıma hazır hale getirilir ve oda sıcaklığı, ışık gibi uygun çevre koşullarını
ayarlanır. Hastanın hazırlığını yaparken; hastanın özel muayene elbisesini giymesine yardım
edilir, uygun muayene pozisyonunun alması sağlanır, endişe ve gerilimi azaltmak için gerekli
bilgiler verilir.155
3.Tanışma ve oryantasyon: Hasta ve ailesi kliniğe geldiğinde hastalık ve hastane hakkında
bilgiye sahip olmadıkları için kaygı ve huzursuzluk yaşayabilmektedir. Sağlık personeli, hasta
ve ailesini temel gereksinimlerinden biri olan kendini rahat hissetmek ve kabul edilmek
olduğunu bilmeli ve bu gereksinim doğrultusunda hasta ve ailesini karşılamalıdır. İletişimin
başladığı ilk aşama tanışma aşamasıdır. Olumlu diyaloğun başlatılması ve sürdürülmesi hasta
ve ailesini tedaviye uyumunu hızlandırır. Hasta oryantasyonuna öncelikle sağlık çalışanı
kendini tanıtarak başlamalıdır. Hastaların kendilerine ismi ile hitap edilmesinden hoşlandıkları
ve kendilerine isimleri kullanılınca daha değerli hissettikleri unutulmamaktadır. Bireye hastane
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düzeni, klinikteki sınırlamalar ve haklarından bahsedilmeli ve kendisinden beklenenler
anlatılmalıdır. Anlatımlar yapılırken hastanın anlayabileceği şekilde iletişim kurulmasına özen
gösterilmelidir. Benzer hastalığı olan hastaların kliniğe yeni kabul edilen hastanın tanıştırılması
hastaya hem yalnız olmadığı duygusunu verir hem de hastaneye olan uyumu kolaylaştırır.
Hastanın hastaneye uyumunu kolaylaştırmak için aşağıdaki bilgiler verilmelidir:
•

Odasının ve yatağının yeri,

•

Banyo ve tuvaletin yeri,

•

Çağrı zilinin yeri ve hangi durumda kullanılması gerektiği,

•

Kahvaltı ve yemek saatleri varsa yemek salonunun yeri, diyet kartları,

•

Ziyaret gün ve saatleri,

•

Aile ve arkadaşları ile nasıl haberleşeceği, telefon numarası, görüşme saatleri,

•

Gazete ve dergileri nasıl temin edeceği,

•

Dinlenme salonunu nasıl kullanacağı,

•

Yanında bulundurması gereken kişisel eşyaları (diş fırçası-macunu, bardak, kaşık vb.),

•

Eşyaların üniteye nasıl yerleştireceği, hasta ve ailesine tüm bu bilgileri içeren
bilgilendirmenin yapılması oryantasyon açısından yardımcı olmaktadır.156

4.Hasta ünitesinin düzenlenmesi kıymetli eşyaların emniyete alınması: Hastalar hastaneye
gelirken yanlarında birçok eşya getirirler. Fakat hastanın hasta odasında kullanacağı yer
kısıtlıdır. Bu sebeple fazla eşyalar hasta ailesine teslim edilmelidir. Özellikle değerli eşyalar
mücevher, yüzük, fazla miktar para, hasta ailesine imza karşılığı teslim edilmesidir. Hasta
yakınlarının kıymetli eşyaları teslim alamadığı durumlarda hastane yönetimi eşyaları tutanakla
tespit eder ve güvenli bir şekilde emanete alır. Hasta taburcu olurken teslim tutanağıyla hastaya
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teslim edilir. Zarf veya paket içerisinde olmayan ve teslim tutanağıyla alınmayan emanetler
daha sonra hukuki sorun oluşturabilir.
5.Hasta bakımının planlanması: Hastayı değerlendirebilmek için gerekli bilgi gözlem ve
görüşme yoluyla toplanır. Hasta tanımlama formu bilgi toplama aracı olarak kullanılır. Bu form
hasta servise alındıktan sonra 24 saat içinde doldurulmalıdır. Form kurumsal ve üniteye özel
olarak hazırlanır. Değişik formlar kullanılmasına rağmen hastanın özgeçmişi, soy geçmişi
alışkanlıkları alerjileri, aktivite düzeyi, şuur durumu gibi bilgiler içeren bir bilgi formu
olmalıdır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda hasta bakım planı hazırlanır ve uygulamaya
başlanır.
4.3. Hasta Nakil ve Taburculuk işlemleri
Hastalar farklı düzeylerde tedavi ve hizmet almak veya evlerine daha yakın bir yerde bakılmak
üzere bir başka sağlık kuruluşlarına nakledilebilir. Nakil sırasında, hastanın güvenliği ve hayati
fonksiyonlarının devamlılığı sağlanmalıdır. Nakil işlemlerinde tüm sağlık ekibi ve aile işbirliği
yapmalıdır. Nakil sürecinde tedavinin desteklenmesinde iletişim ve işbirliği önemlidir. Tüm
süreçlerde hasta bakımın devamının sağlanması hasta sonuçlarını olumlu etkilemektedir. Hasta
bakımında tedaviyi aksatabilecek sorunların giderilmesi, mümkün olduğunca bakımın sistemli
ve düzenli sunulması hasta ve ailesinin yararına olacaktır.157
Hastanede kalış süresi hastalığa ve hastaya göre değişmektedir. Hastalar kendi bakımlarını
evlerinde sürdürebilecekleri duruma geldiklerinde başka bir ifadeyle hastalıklarının iyileşme
döneminde taburcu edilirler. Taburculuk planı, hastanın hastaneden ayrılabilmesi ve bakımını
evde devam ettirebilmesi için sistemik bir yaklaşımla hastanın hazırlanması sürecidir. 158
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Taburculuk planındaki temel öğeler, hastayı, hastaya destek olan aile bireylerini ve bireyin
kalacağı ortamın değerlendirilmesini, bakım planının uygulanmasını ve koordinasyonu, birey,
aile ve toplumsal kaynakların dikkate alınmasını ve bakımın etkinliğinin değerlendirilmesi
konularını kapsar. 159 Son yıllarda taburculuk planlaması hasta bakımının önemli bir öğesi
haline gelmiştir. Hastanın taburcu olduktan sonra bakımının sürdürülmesini sağlayacak olan
bakım planı hasta ile birlikte oluşturulur. Bakımının devamlılığı olarak adlandırılan taburculuk
planlamasında hastanın mümkün olduğu kadar bağımsız olmasını sağlayacak hizmetler
sunulmalıdır. 160
4.3.1. Hastanın Taburcu Edilme Türleri
4.3.1.1. Planlı Taburculuk
Hastanın taburculuğu genellikle planlıdır ve hekimin sorumluluğundadır. Taburculuk sürecinde
hastaya ve ailesine kullanacağı ilaçlar, verilecek bakım, beslenme ve kontrole gelme zamanı
gibi konularda bilgilendirilme yapılmalıdır.
4.3.1.2. Hastanın Başka Bir Üniteye Nakli
Tedavi süresince ortaya çıkan veya önceden var olan sağlık sorunları nedeniyle hastalar yoğun
bakım ünitelerine ya da başka bir kliniğe nakledilebilirler. Sağlık çalışanı hastaya yapılan tüm
işlemleri gösteren hasta teslim formu ile hastayı diğer üniteye teslim eder.
4.3.1.3. Hastanın Kendi İsteği İle Taburcu Olması
Hasta ailesi bazen hekim onayı olmaksızın kendi istekleriyle hastaneden çıkmayı talep edebilir.
Bu durumda tıbbi tavsiyeleri içeren gerekli açıklamalar hasta ve ailesine yapılır ve bunlara
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rağmen kendi isteği ile taburcu olmak istiyorsa tedavi reddi formunu imzalaması istenir. Hasta
formu imzalamayı reddederse yasa gereği hastaneden çıkarılamaz.
4.3.1.4. Ölüm
Tüm hastalıklar tedavi ve iyileşme ile sonuçlanmaz. Bazen hastalar yaşamın sonlanması sonucu
klinikten ayrılırlar.161
4.3.2.Taburculuk Planlaması
Taburculuk planlamasının amacı,
1.Hasta ve ailesine evde sürdürülecek bakım ve işlemleri öğretmek,

2.Evde bakım sırasında hastanın yaşayabileceği korku ve endişelerini gidermek,
3.Hastanın evde tedavi ve bakımının sürdürmesini sağlamak ve hastanın hastalığı üzerindeki
denetimini arttırmaktır.
Taburculuk planlaması önceleri sadece hastalara taburcu olunduktan sonra kontrole gelecekleri
tarihin bildirilmesi ve ilaçlar nasıl kullanacaklarını anlatılması şeklinde uygulanmıştır.
Sonraları evde bakım uygulamaları üzerine birçok disiplinin de içinde yer aldığı bir süreç olarak
geliştirilmiştir. Hastanın kabulünü yapan hemşire/sağlık profesyoneli değerlendirmeyi başlatır
ve bireyin ihtiyaçlarını tanımlar. Sonra diğer hemşireler, doktorlar, terapistler, sosyal hizmet
uzmanları gibi hemen her disiplin üyeleri taburculuk planın geliştirilmesine katkıda

161

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.135.
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bulunur.

162 , 163

Etkili bir taburculuk planlaması bireyin hastaneye kabul edilmesiyle

başlamalıdır.164
Taburculuk planlamasında eğitim konuları
Eğitimin konuları şu başlıklar altında oluşturulmalıdır;
1. Tıbbi Tedavide İlaçlar

•

İlacın verilme amacı

•

İlaç ismi ve dozu,

•

Ne zaman alınacağı

•

İlacın etki ve yan etkileri

2.Çevre

•

Yapabileceği işleri

•

Evin fiziksel yönden düzenlenmesi

•

Emosyonel desteği nasıl alabileceği

•

Ekonomik destek kaynaklarını

•

Randevularına gelmesinin önemini

3.Tedavi

•

Tedaviye evde devamın amacı,

4.Sağlık eğitimi
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Atabek Aştı, Karadağ, Klinik Uygulama Beceri ve Yöntemleri, Nobel Kitabevi, Adana, 2011, s.14.
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•

Hastalığın vücudunu nasıl etkilediği, şuandaki sağlık seviyesi ve ulaşabileceği en
yüksek seviye anlatılmalı,

5.Ayaktan takip

•

Tıbbi yardım için nasıl destek alacağı hekimine nasıl ulaşacağı

6.Diyet

•

Verilen diyette uyması, beslenmesinde dikkat edilmesi gerekenlerin neler olduğu
bilgilerini içermelidir. 165,166
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T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hastanın Kabul ve Taburcu Edilmesi, 2013, 1-23, s.13.
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Hastan%C4%B1n%20Kabul%20Ve%20Tabu
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s.135.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde hasta güvenliği ve tıbbi hatalar ve tıbbi hatalara neden olan faktörlerden
bahsedilmiştir. Ardından hastaların karşılanması, hastaneye kabulü işlemleri ve hasta
oryantasyon eğitimine değinilmiştir. Tedavi sonrası taburculuk işlemlerinden, taburculuğun
planlanması, evde tedavinin devamı ve sağlığın sürdürülmesi için birey ve ailesine sunulan
taburculuk eğitiminden ve bu eğitimin hangi konuları içermesi gerektiğinden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği ile ilgili yanlış bir ifadedir?
a. Tıbbi hata riski çok azdır
b. Düşmelere yönelik önlem alınmalıdır
c. Tıbbi hatalara bağlı morbidite ve mortalite artmaktadır
d. Dikkatsizlik, ihmal, bilgisizlik nedeniyle tıbbi hatalar oluşmaktadır
e. Ölüm nedenleri incelendiğinde tıbbi hatalar beşinci sırada yer almaktadır

2. Aşağıdakilerden hangisi hasta güvenliği ihlallerine neden olan beş faktörden biri
değildir?
a. İşlemle ilgili faktörler
b. Sağlık çalışanına bağlı faktörler
c. Sistematik düzenli çalışma
d. Ekiple ilgili faktörler
e. Eğitim ve deneyim
110

3. Hasta kabulünde aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. Hastanın endişelerini gidermek ve hastayı iyi karşılamak
b. Hastanın kuruma oryantasyonunu sağlamak
c. Hastanın tanı ve tedavisinin kısa sürede başlamasını sağlamak
d. Hastanın kimlik bilgileri ve hastalık şikayetleri ile ilgili ön bilgi almak
e. Hasta yakınlarına bilgi verilmesine gerek yoktur

4. Yaşamı tehdit eden acil müdahale gerektiren durumlarda yapılan hasta kabulü
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Planlı hasta kabulü
b. Poliklinik hasta kabulü
c. Randevulu hasta kabulü
d. Acil hasta kabulü
e. Elektif hasta kabulü

5. Hastanın tedavisini planlamak ve başlatmak kimin görevidir?
a. Tıbbi sekreterin
b. Yardımcı sağlık personelinin
c. Hemşirenin
d. Doktorun
e. Sağlık memurunun

6. Aşağıdakilerden hangisi hasta kabulünde sağlık personelinin sorumluklarından biri
değildir?
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a. Hasta kimliğinin saptanması
b. Fizik muayeneye yardım
c. Tanışma ve oryantasyon
d. Hasta odasının temizliği
e. Hasta bakımının planlanması

7. Aşağıdakilerden hangisi hastanın taburcu edilme türlerinden biri değildir?
a. Planlı taburculuk
b. Hastanın başka bir üniteye nakli
c. Hastanın kendi isteği ile taburcu olması
d. Ölüm
e. Plansız taburculuk

8. Aşağıdakilerden hangisi taburculuk planlamasının amaçlarındandır?
a. Hasta ve ailesine evde devam edilecek bakım işlerini öğretmek
b. Hastanın evde yaşayacağı korku ve endişeleri gidermek
c. Evde devam ettirilecek olan bakım ve tedavinin eksiksiz sürdürülmesini sağlamak
d. Hastanın hastalığı üzerindeki denetimini arttırmak
e. Hepsi

9. Aşağıdakilerden hangisi taburculuk eğitim konularından biri değildir?
a. İlaçlar ve tıbbi tedavi
b. Çevre
c. Tedavi
d. Eğitim durumu
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e. Diyet

10. “Genellikle taburcu etme işlemi planlı olarak yapılır. Hastanın planlı taburcu
edilmesi hastayı kabul eden hekimin sorumluluğundadır. Hastaya ailesine kullandığı
ilaçlar verilecek bakım beslenme kontrole gelme zamanı gibi konularda bilgi
vermelidir.” Bu ifade hangi taburculuk türüne aittir?
a. Ölüm
b. Hastanın kendi isteği ile taburcu olması
c. Planlı taburculuk
d. Hastanın başka bir üniteye nakli
e. Hastanın yoğun bakım ünitesine nakli

Cevaplar
1)A, 2)C, 3)E, 4)D, 5)D, 6)D, 7)E, 8)E, 9)D, 10)C
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5. YAŞAM BULGULARININ ALINMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlık durumunun temel göstergeleri olan “yaşam bulguları” olarak
adlandırdığımız vücut sıcaklığı, nabız, solunum ve kan basıncı uygulamalarından
bahsedilecektir. Yaşam bulguları parametrelerinin normal değerleri ile etki eden faktörler
anlatılacak, yaşam bulgusu alırken kullanılan aletler (termometre, tansiyon aleti, steteskop
gibi)’in özelliklerinden bahsedilecek ve ardından yaşam bulgularının alınması uygulamalarına
değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yaşam bulguları nelerdir? Normal değer aralıkları nelerdir?
2.Yaşam bulgularına etki eden fiziksel ve çevresel faktörler nelerdir?
3.Vücut ısısı ölçülürken hangi termometreler kullanılır ve ateş ölçerken dikkat edilmesi
gereken noktalar nelerdir?
4.Nabız ölçümünde kullanılan atardamarlar hangileridir? Nabız sayılırken hangi dikkat
edilmesi gereken noktalar nelerdir?
5.Solunum hızına etki eden faktörler ve solunum sayarken dikkat edilmesi gerekenler
nelerdir?
6.Kan basıncı ölçerken kullanılan tansiyon aletleri ve özellikleri nelerdir?
7.Kan basıncına etki eden faktörler ve kan basıncı ölçerken dikkat edilmesi gereken
uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
Konu
Yaşam bulguları

Kazanım

geliştirileceği

Yaşam bulgularının tanımını ve

Kazanım okuyarak ve

önemini anlamak,

araştırarak
geliştirilecektir.

Yaşam bulgularının hangi
parametreler ile değerlendirildiğini
öğrenmek
Vücut sıcaklığı, vücut

Vücut sıcaklığının normal değer

Kazanım okuyarak ve

sıcaklığına etki eden

aralıklarını, vücut sıcaklığına etki

araştırarak

faktörler, ısı kaybı, vücut

eden faktörleri, ısı kaybının nasıl

geliştirilecektir.

sıcaklığının düzenlenmesi,

olduğunu, hipotermi, hipertermi

vücut sıcaklığının

belirtilerini öğrenmek,

sınıflandırılması, vücut
Vücut ısısının alınmasında
sıcaklığının ölçülmesi
hangiderecelerin kullanıldığını,
hangi bölgelerden vücut ısısı
alındığını ve vücut ısısı alınırken
dikkat edilmesi gereken noktaları
açıklayabilmek,
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Nabız, nabzın özellikleri,

Nabızın tanımını, nabız hızının

Kazanım okuyarak ve

nabız sayımı için kullanılan

normal değer aralıklarını, nabzın

araştırarak

arterler, nabız hızı

özelliklerini öğrenmek,

geliştirilecektir.

değerlendirirken dikkat
Nabız sayılırken kullanılan arterler
edilmesi gereken noktalar
ve nabız hızı sayılırken dikkat
edilmesi gereken noktaları
öğrenmek,
Solunum ve solunumun

Solunumun normal sayı değerlerini

Kazanım okuyarak ve

özellikleri

bilmek,

araştırarak
geliştirilecektir.

Solunumun değerlendirilmesinde,
solunumun sayısı ritmi ve
derinliğini değerlendirebilmek,
Solunum sayarken dikkat edilecek
noktaları öğrenmek
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Anahtar Kavramlar
Yaşam bulguları, vücut ısısı, hipertermi, hipotermi nabız hızı, taşikardi, bradikardi, solunum hızı,
taşipne, bradipne, kan basıncı, tansiyon, hipertansiyon, hipotansiyon
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Giriş
Yaşam bulguları, sağlık durumunun temel göstergeleridir ve vücut sıcaklığı, nabız,
solunum ve kan basıncı parametrelerinin değerlendirilmesinden oluşur. Herhangi bir fizyolojik
değişiklik yaşam bulgularında normal değerden sapmalara yol açacağı için bu önemli bulgulara
“Hayati Belirtiler” denir. Fiziksel aktivite, ortam ısısı, sağlık ya da hastalık gibi birçok faktör
yaşam bulgularında değişikliklere yol açabilir. 167
Yaşlanma ve yaşlanmayla birlikte gelişebilen hastalıkların da etkisiyle yaşam bulguları
değişiklikler gösterebilir. Bakım veren sağlık profesyoneli bu değişiklikleri de göz önünde
bulundurarak yaşam bulgularını değerlendirmelidir.168
Yaşam bulgularının ölçülmesi, hastanın sağlık durumunun takibi ve problemlerin erken
tanımlanmasında etkili ve hızlı bir yöntemdir. Yaşam bulgularının ölçülmesi, değerlendirilmesi
ve kayıt edilmesi sağlık profesyonelinin sorumluluğundadır. Yaşam bulgularının ölçülmesi
işlemi zor değildir. Fakat bakım veren sağlık profesyoneli yaşam bulgularını etkileyen
faktörleri, bireyin genel durumundaki değişikliklerin yaşam bulgularına nasıl yansıdığını ve
yaşam bulgularındaki değişikliklere yönelik neler yapılması gerektiğini bilmeli ve
uygulamalıdır.169

167
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.270.
168
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.93.
169
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.270.
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5.1. Yaşam Bulguları
Bireyin fizyolojik işlevleri hakkında bilgi veren yaşam bulguları; vücut sıcaklığı, nabız,
solunum ve kan basıncının değerlendirilmesi parametrelerinden oluşmaktadır. Fizyolojik
işlevlerde olan herhangi bir değişiklik yaşam bulgularına yansımaktadır. Yaşlı bireyin fiziksel
işlevlerini değerlendirmek için belli zaman aralıkları ile yaşam bulguları değerlendirilmelidir.
Hastanın durumu ve yapılan işlemlere göre yaşam bulgularını değerlendirme sıklığı
değişmektedir.
Yaşam bulgularını değerlendirirken nelere dikkat etmeliyiz?
•

Yaşam bulgularının normal değerleri bilinmelidir.

•

Yaşlı bireyin tıbbi öyküsü, daha önce ve şuan kullandığı ilaçlar bilinmelidir.

•

Yaşam bulgularında değişime neden çevresel koşulların farkında olunmalıdır.

•

Ölçüm yapılan aletlerin doğru çalışıp-çalışmadığı önceden kontrol edilmeli ve doğru
ölçüm yapıldığından emin olunmalıdır.

•

Bireyin yaşam bulguları alınırken sistemsel ve organize bir yol izlenmelidir. 170

5.2. Vücut Sıcaklığı
Isı, bir maddenin moleküllerinin kinetik ve kimyasal enerjilerinin toplamıdır. Isı bir maddenin
sıcak ya da soğuk olduğunu gösterir. Vücut sıcaklığı ise vücutta oluşan ısı ile kaybedilen ısı
arasındaki denge olarak ifade edilir.171
İnsan vücudunun yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmesi için belli bir ısıya ihtiyaç vardır.
Vücudumuzdaki hücre ve dokuların fonksiyon ve işlevlerini gerçekleştirebildiği en uygun ısı

170
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.270-272.
171
T.C. Milli eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Yaşam (Vital) Bulguları, Ankara, 2012, s.2.
http://hastane.ksu.edu.tr/depo/belgeler/Ya%C5%9Fam%20Bulgular%C4%B1_1710261700095197.pdf Erişim
Tarihi: 26.07.2019
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değeri 35-43°C arası değerdir. Ancak bu sıcaklık değerleri arasında hücreler canlılıklarını
sürdürebilirler.172
Vücut sıcaklığı, iç sıcaklık (core temperatüre) ve yüzeysel sıcaklık (surface temperatüre) olmak
üzere iki türlüdür. 173 İç sıcaklık vücudun derin dokularında oluşan ısıdır. İç sıcaklık çok iyi
düzenlenmiştir. Hipotalamusun ısı ayar noktası 37,1 °C’dir. İç sıcaklık; göğüs kafesi, karın
boşluğu ve pelvis boşluğu, kalp, deri altı doku vb. bölgelerdeki vücut sıcaklığı genellikle sabittir
ve normalden ±0,6°C’den fazla sapma göstermez. Yüzeyel sıcaklık ise vücudun yüzeyinde
oluşan ısıdır ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Çıplak bir kimse kuru
havada 12,5°C kadar düşük, ya da 60°C kadar yüksek ısıya maruz kalsa bile vücudun iç
sıcaklığı hemen hemen sabit kalır. Vücut sıcaklığı kontrol mekanizması kusursuz işleyen bir
kontrol sistemidir.174
Vücut sıcaklığının sabit ve dengeli olması gereklidir. Bu sebeple vücutta ısı üretimi ile ısı
tüketiminin eşit olması gerekir.175 İç sıcaklığın sabit tutulabilmesi; iç sıcaklığın kan dolaşımı
yolu ile deriye (yüzeye) taşınarak, buradan çeşitli ısı kaybı yollarıyla çevreye verilmesine
bağlıdır.
5.2.1. Vücut Sıcaklığını Etkileyen faktörler
Yiyeceklerin metabolize olması ve kasların çalışması sonucu vücut sıcaklığı oluşmaktadır.
Metabolizma, vücuttaki tüm hücrelerde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlardır. Metabolizma
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artışına paralel olarak ısı üretimi artmakta, metabolizma yavaşladığında ise ısı üretimi
azalmaktadır.
Vücudun ısı üretimini etkileyen önemli faktörler:
Bazal metabolizma hızı: Dinlenme halinde ve uyanıkken harcanan enerjiye bazal metabolizma
denir. Kadınların bazal metabolizma hızı erkeklerden daha düşük, çocukların ise bazal
metabolizma hızı yetişkinlerden daha yüksektir. Erkek cinsiyet hormonu ve büyüme hormonu
bazal metabolizma hızını artırmaktadır. Yaşlılarda ise metabolizma hızı yavaştır.
Kasların çalışması: Fiziksel egzersizler, titreme gibi kasların çalışmasıyla vücutta ısı üretimi
artmaktadır.
Tiroid hormonu: Tiroid bezinden salgılanan tiroid hormonları bütün metabolizmal olayları
etkilemektedir. Tiroksin ve Triyodotironin hormonları bazal metabolizmayı arttırır ve buna
bağlı vücutta ısı üretimi artar.
Sempatik sinir sisteminin uyarılması: Sempatik sinir sisteminin uyarılmasıyla epinefrin ve
norepinefrin hormonları salgılanmaktadır. Bu hormonlar metabolizmayı hızlandırır ve buna
bağlı vücutta ısı üretimi artar. Ayrıca psikolojik durum, çevre ısısında artış ve beslenme de
vücut sıcaklığını arttıran durumlardır.176
5.2.2. Isı Kaybı
Organizma iç sıcaklığı dengede tutabilmek için ısı ürettiği gibi ısı kaybeder. Vücut ısısının
dengede olabilmesi için üretilen ısı ile kaybedilen ısı dengeli olmalıdır. Vücuttan ısı kaybı
radyasyon, kondüksiyon, konveksiyon ve evaporasyon yolu ile gerçekleşmektedir.

176

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
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Radyasyon: Vücut tarafından dışarıya ısı ışınları yayılımına bağlı oluşan ısı kaybıdır. Normal
oda ısısında çıplak duran insan vücut sıcaklığının %60’ını radyasyon yoluyla kaybeder.
Çevrede bulunan eşyalar ve cisimlerden de (duvar, güneş, soba vb.) ısı ışınları yayılır. Bu ışınlar
vücut tarafından alınır. Vücut ısısı, bu cisimlerin yaydığı ısıdan fazlaysa, vücuttan ısı
kaybedilir. Vücut ısısı yüksek olan bireyin giysilerinin çıkarılması, ısı kaybını arttırır ve
böylelikle yüksek olan ateşin düşürülmesi sağlanır. Benzer şekilde, soğuk havalarda kalın
giysilerin giyilmesi, radyasyon yoluyla ısı kaybını azaltır.
Kondüksiyon: Kondüksiyon, temas eden iki cisim (oturulan sandalye, giyilen giysiler, sıcak
çay bardağı gibi) arasında ısı aktarılmasıdır. Bu şekilde ısı kaybı çok fazla değildir. Elimize
aldığımız bir cisim soğuksa cisime vücudumuzdan ısı aktarılır. Sıcaklık, sıcak alandan soğuk
alana doğru geçer. Yükselen vücut ısısının ılık banyo yaptırılmasıyla düşmesi kondüksiyon
yoluyla ısı kaybına örnek olarak gösterilebilir.
Konveksiyon: Isının deri yoluyla havaya aktarıldıktan sonra hava akımıyla kaybedilmesidir.
Konveksiyon deri sıcaklığı, hava ısısı ve hava akımına bağlıdır. Sıcaklık, önce kondüksiyon ile
havaya yayılır, sonra hava akımıyla uzaklaştırılır.
Evaporasyon: Buharlaşma yoluyla kaybedilen ısıdır. Çevre ısısı yükseldiğinde vücut sıcaklığı
diğer yöntemlerle kaybedilmez, hatta artar. Çevre ısısı vücut sıcaklığından yüksek olduğu
zaman, vücut sıcaklığı evaporasyon ile kaybedilir. Vücut terleyerek sıcaklığını düşürmüş
olur.177,178,179
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5.2.3. Vücut Sıcaklığının Düzenlenmesi
Sinirsel kontrol: Termostat görevi üstlenen hipotalamus vücutta sıcaklığın düzenlenmesini
sağlar. Hipotalamusun vücut sıcaklığını kontrol eden mekanizmasına “hipotalamik termostat”
denir. Hipotalamik termostat vücut sıcaklığının yüksek veya düşük olmasına göre gerekli
düzenlemeleri yapar.
Vücut ısısı yükseldiği zaman; sıcaklığı azaltmaya çalışır. Bu görevini şu şekilde yapar,

•

Vazodilatasyon yoluyla: Kan dolaşımının hızlanır ve ısı kan dolaşımı yoluyla deriye
taşınır ve soğur.

•

Terleme yoluyla: Vücut ısısı buharlaşma yoluyla kaybedilir.

•

Isı üretiminin azaltılması yoluyla: Metabolizma yavaşlayarak ısı üretimi azaltılmış
olur.

Vücut ısısı düştüğü zaman; sıcaklığı arttırmaya çalışır. Bu faaliyeti;

•

Vazokontrüksiyon yoluyla: Kan dolaşımı yavaşlar ve deriye kan akımı azalır ve
böylece sıcaklık kaybı azalır.

•

Piloereksiyon yoluyla: Derideki tüyler dikleşerek yalıtkan bir tabaka oluşur ve
terleme azalır.
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•

Isı üretiminin artması yoluyla: Metabolizma hızı artar ve titremeyle birlikte sıcaklık
yükselir.180,181

Derinin görevi: Derinin en önemli görevi ısıyı vücut içinde tutmaktır. Deri altı dokusu ve yağ
dokusuyla ısıyı vücut içinde tutmaya çalışır. Derinin diğer bir görevi, ısıyı toplamak ve
dağıtmaktır. Vücut sıcaklığı düştüğü zaman ısıyı tutar, yükseldiği zaman ısıyı vücut yüzeyine
dağıtır (vazokonstrüksiyon ve vazodilasyon yoluyla). Ayrıca deride bulunan reseptörler ile
sıcağı ya da soğuğu alır ve bu ısı duyusunu hipotalamusa iletir.182
Terleme: Ter, vücutta ter bezleri tarafından salgılanır ve sodyum, üre, potasyum, su vb.
maddeleri içerir. Ter, deri yüzeyinden buharlaşırken vücuttan sıcaklık kaybı gerçekleşir. Vücut
sıcaklığının düşmesiyle de terleme baskılanır ve böylece sıcaklık korunmuş olur. Vücut ısısına
göre davranışlar kontrol edilir. Sıcakta sıcaklık hissi, soğukta üşüme hissi oluşur. Yine uygun
giysiler seçme, ortama uygun giyinme, ısıtıcı ya da soğutucular kullanma gibi davranışlar da
çevre ısısına bağlı vücut ısısını dengelemek için sergilenen davranışlardır.183
Yaşlı bireylerde ısı kontrol mekanizması yaşa bağlı olarak bozulmuştur. Bu nedenle çevresel
ısı değişikliklerine karşı çok hassastırlar. Yaşlı bireyler, yazın sıcak çarpmaları, kışın soğuktan
donma uyarılarında uyarılacak riskli grupta yer alır. Yaşlılarda damarsal kontrol zayıfladığı için
ısının kan ve damar yoluyla deri yüzeyinden kontrolünün sağlanmasında yavaşlamalar olabilir.
Yaşlı bireylerin özellikle el, kol, ayak ve bacaklarında yağ dokusu azalmıştır. Bu sebeple ısının
korunmasında yağ tabakası etkin değildir. Ter bezleri aktivitesinde de azalma söz konusudur.
180
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Buna bağlı olarak vücut ısısı yükseldiğinde doğal soğutma mekanizması olan terleme aktif
görev yapamaz. Yaşlıların metabolizmaları yavaşlamıştır. Bundan dolayı vücuttaki ısı üretimi
de azalmıştır. Yaşlı bireyler diğer bireylere göre daha çok üşür ve daha kalın giysileri tercih
ederler.184,185
5.2.4. Vücut Sıcaklığının Sınıflandırılması
Normal vücut sıcaklığı: Vücudun iç sıcaklığı 37±0,6°C’dir. Vücut ısısının normal değerleri
sıcaklığın ölçüldüğü bölgeye göre farklılık göstermektedir (Tablo-1). Yetişkin bir insanda
ortalama oral vücut sıcaklığı 37°C, rektal sıcaklık 37,5°C ve aksiller sıcaklık 36,5°C’dir. Vücut
sıcaklığı verilen bu ortalama değerlerden ±0,3 – 0,6°C sapma gösterebilir. Bu değerler arasında
vücut sıcaklığı normal kabul edilir. Yenidoğan ve çocuklarda ise vücut sıcaklığı erişkinlere göre
biraz daha yüksek olup bu normal kabul edilmektedir.186
Tablo-1: Bölgelere göre normal vücut sıcaklık değerleri187
Bölgeler

Normal Değerler

Ortalama

Oral

36,5±37,5°C

37°C

Rektal

37-38°C

37,5°C

Aksiller

36-37°C

36,5°C

Yüksek ateş: Yüksek ateş, vücut ısısının yükselmesi, normal değerlerin üzerine çıkmasıdır ve
preksi olarak da adlandırılmaktadır. Yüksek ateş, birçok hastalığın en tipik belirtisidir. Vücut
ısısının 41°C’nin üzerinde olmasına “hiperpreksi” denir. Ateş yükselmeye başladığında
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öncelikle birey üşür, kalın giyinme ve örtünme ihtiyacı duyar. Titreme, vazokontrüksiyon
nedeniyle deride soğukluk ve solukluk, piloereksiyon, kalp atım sayısı ve solunum sayısında
artma görülür. Ateşi yükselen bireyde, iştahsızlık, baş ağrısı, derinin sıcak ve kuru olması,
yüzde kızarma, susama ve halsizlik hissi de gelişebilir. Ateşin düşme döneminde, terleme başlar
ve terlemeyle vücut ısısı normale dönmeye, ateş düşmeye başlar. Vücut ısısının yükselmesi ve
düşmesi farklı şekilde ortaya çıkabilir.188 Ateşin birden bire düşüp normale dönmesine “krizis”,
yavaş yavaş düşüp normale dönmesine ise “lizis” tipi düşme denir. Ateşin lizis tipi düşmesi
vücudun ısı ayar kontrolü için daha uygundur.189
Genel anlamda ateş vücudu koruyan bir mekanizma olarak çalışsa da ateşin yüksekliğine ve
bireyin durumuna göre müdahale edilerek ateş düşürülmeye çalışılmalıdır. Ateş 38-40°C
arasındaysa bebeklerde, kronik ve sistemik hastalığı olanlarda mutlaka ateş düşürülmeye
çalışılmalıdır. Ateşin düşürülmesinde doktor istemi ile antipiretikler (ateş düşürücü ilaçlar)
verilebilir. Antipiretiklerin yanı sıra soğuk uygulamalar da yapılabilir.190

Yaşlılarda ateş ciddi bir durumdur. Yaşlıda vücut ısısının yükseldiğinden söz edebilmek için;
•

Oral yoldan ede edilen tek bir ölçüm sonucu vücut sıcaklığının 37,8°C’nin üzerinde
bulunması,

•

Oral yoldan tekrarlayan ölçümler sonucunda vücut sıcaklığının 37,2°C’nin üzerinde
olması,

•

Rektal yoldan ölçüm sonucu vücut sıcaklığının 37,5°C’nin üzerinde saptanması,
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•

İlk ölçümden sonra vücut sıcaklığında 1,1°C’nin üzerinde bir artışın olması yaşlıda
ateş olarak kabul edilmektedir. Yaşlı bireyde vücut sıcaklığının 38,3°C’nin üzerinde
olması durumunda hayatı tehdit eden ciddi bir enfeksiyon varlığını akla getirmelidir
ve böyle bir durumda mutlaka doktora haber verilmeli ve doktor istemine göre hareket
edilmelidir.191

Vücut sıcaklığına yaklaşım: Temelde ateş, vücutta koruyucu bir mekanizmadır. Ateşin
seyrine ve yüksekliğine göre doktor istemiyle müdahale edilerek ateşin düşürülmesi gerekebilir.
Ateşi düşürmek için antipiretik ilaçlar doktor istemiyle bireye verilir. Antipiretikler ateşle
birlikte gelişen semptomların giderilmesine yardımcı olur. Antipiretiklerin verilmesine ilave
olarak bireyin giysilerini inceltmek, çevre ısısını düşürmek, bilinci yerindeyse ağızdan sıvı
takviyesi yapmak ateşin düşmesinde yarar sağlamaktadır. Ilık su ile banyo (37°C) yaptırılabilir.
Ateşi düşürmek için soğuk su ile farklı solüsyonlar veya sıvılar karıştırılarak soğuk uygulama
yapılmamalıdır. Soğuk uygulama amacıyla buz uygulanmamalıdır. Bu uygulamalar damarları
ani daraltır ve daha sonra ateşin tekrar yükselmesine neden olur. Yapılan soğuk uygulamalar en
fazla 30 dakika sürmelidir. Vücut ısısı sık aralıklarla ölçülerek takip edilmelidir.192
Hipotermi: Hipotermi vücudun iç sıcaklığının 35°C’nin altına düşmesi olarak tanımlanır.193
Soğuğa maruz kalma, kronik hastalıklar, cilt altı yağ dokusunun azalması ve buna sebep olan
beslenme bozuklukları, hipotalamusta ısı ayar merkezini etkileyen santral sinir sistemi
hastalıkları, yaşlılığa bağlı ısı ayar merkezinin çalışmasındaki aksamalar hipotermiye neden
olabilmektedir. Normalde insan sıcak iklime uygun bir organizmadır ve buna bağlı ısı kaybetme
mekanizması çok gelişmemiştir. Vücutta anatomik yapılarından dolayı kol ve bacaklar daha
kolay ısı kaybeder ve daha kolay üşürler. Korunma mekanizması olarak vücut uç noktalardaki
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kan damarlarını daraltarak deri yüzeyine kan akımını azaltır ve ısı kaybı azaltılmış olur. Böylece
hayati önem taşıyan kalp ve beyin gibi organların çalışmaya devam etmeleri sağlanabilir.
Özellikle hipotermi açısından riskli grupta fiziksel olarak hareket edemeyen hastalar ile yaşlı
bireyler yer almaktadır.
Hipotermi belirtileri: Hipotermi metabolizmanın yavaşlamasına sebep olur ve vücutta ısı
üretimi azalır. Hipoterminin belirtileri soğuğa maruz kalma süresi ve dış çevre ile ilişkilidir
Hafif hipotermide (35-32°C) bireyin el ve ayaklarında üşüme, soğuma ve vücudunda titreme
mevcuttur. Bireyde hasizlik, kollar ve bacaklarda uyuşma, ellerde beceri kaybı görülür. Titreme
ile vücut ısıyı arttırmaya çalışır. Orta şiddetli hipotermi (32-28°C)’de şiddetli ve kontrol
edilemez titreme, yavaş yuvarlayarak konuşma, solunum ve nabız hızının yavaşlaması görülür.
Birey düşünme ve algılamada güçlük çeker. Bilinç semptomları olarak korkak ya da mantıksız
davranma, hafıza kaybı ve uyku hali gibi belirtileri de gözlenebilir. Şiddetli hipotermi
(28°C’nin altı) belirtilerinde el, ayak, kol ve bacakların kontrolü kaybedilir. Titreme durur ve
bilinç kaybı gelişir. Solunum çok yavaşlar ya da tamamen durur; nabız yavaşlar, düzensizleşir
veya durur. Ayrıca kaslar kasılabilir ve göz bebekleri büyüyebilir.194
Yaşlı bireylerde deride duyu reseptörleri bozulduğu için vücut ısısındaki düşüşleri fark
etmeyebilirler. Özellikle kış aylarında yaşlılar hipotermiye daha yatkındır ve donarak ölüm
sıklığı artar. Yaşlıların metabolizmalarında yavaşlama, cilt altı yağ dokusu azalma ve bilişsel
fonksiyonlarda zayıflama geliştiği için çevre ısısına uyum sağlayamazlar. Bu sebeple yaşlı
bireylerde hipotermi sık görülür. Yaşlılarda vücut sıcaklığını korumak için iklime uygun
giysiler, kuru giysiler giydirilmeli, uygun ortam ısısı sağlanmalıdır. Aniden hızlıca ısıtmaya
çalışmak doğru bir uygulama değildir. Aniden hızlı ısıtmak kol ve bacaklardaki damarların
genişlemesine ve dolayısıyla kalbe ve beyne giden kan akımının aniden ısınmasına neden
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olabilir. Yavaş yavaş ısıtma yapılmalıdır. Kalın yünlü giysiler giydirip, sıcak içecekler
verilebilir. Isıtma amacıyla ekstremiteler direk sıcaklık içeren objelerle (sıcak tuğla, soba, sıcak
su) asla temas ettirilmemelidir. Bu uygulamalar yanıklara neden olabilir. Dolaylı olarak ısıtma
sağlanmalıdır.195
5.2.5. Vücut Sıcaklığının Ölçülmesi
Vücut sıcaklığının ölçülmesinde farklı termometreler (dereceler) kullanılır. Termometrenin
tipi, hastanın sağlık durumuna, yaşına, kurumun politikasına göre değişmektedir.196
Vücut sıcaklığını ölçmede doğru ölçüm ve değerlendirme yapmak için hep aynı ölçüm bölgesi
ve bölgeye uygun termometre kullanılmalıdır. Ölçüm öncesi mutlaka hijyen kurallarına
uyulmalı

ve

termometre

ölçüm

bölgesinde

gerektiği

kadar

süre

bekletilmelidir.

Termometrelerin özelliklerine ve ölçüm yapılacak bölgeye göre dikkat edilecek noktalar vardır.
Bu sebeplerle ölçümde kullanılacak termometreleri iyi bilmek ve doğru kullanmak gerekir.
Cam termometre: Cam içinde bulunan sıvı cıvanın, mukoza ve deri ile temas etmesi sonucu
vücut sıcağıyla birlikte cıva yükselir. Vücut sıcaklığına ulaştıktan sonra cıva daha fazla
genişlemez ve sabit kalır. Sabit kaldığı değer vücut sıcaklığını verir.197
Yakın zamana kadar oral yol, aksiller yol ve rektal yoldan vücut sıcaklığında yaygın olarak
kullanılmıştır. Ancak içeriğinde bulunan civanın insan sağlığına toksik etkilerinden dolayı
günümüzde artık kullanılmamaktadır. Ayrıca cam olmalarından dolayı kırılma ve cilde zarar
verme riski de söz konusudur.198
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Resim-1: Termometre çeşitleri199
Elektronik termometre: Eletronik termometreler sıcağa duyarlı alıcıları olan, pille çalışan,
oral ve aksiller yolla ölçüm yapmaya uygun ölçüm araçlardır. Kullanımı oldukça kolaydır.
Termometrede sıcaklık vücut ısısına geldiğinde sinyal verir ve vücut ısı değeri göstergeden
okunur. Isı ölçüm işlemi 1-2 dakikada tamamlanır.200
Termometrenin bireye özgü olmasında fayda vardır. Aksi takdirde enfeksiyon bulaşı olabilir.
Bireyler arası kullanılacaksa ölçüm yapılan bölüm alkolle temizlenmeli, pamukla kurulanmalı
ve termometre ucu ıslak kalmamalıdır. Aksi takdirde hatalı ölçüme sebep olabilir. Bu
termometrelerin dezavantajları; çabuk bozulurlar ve pilleri zayıfladığında hatalı ölçüm
yapabilirler.201
Timpanik membran termometreleri: Timpanik membran termometreleri otoskopa (kulak
muayene aracı) benzeyen termometreler olup kulak içindeki timpanik membrandan (zar)
yayılan ısıyı ölçer. Timpanik zarın vücut içinde bulunması nedeniyle vücut iç sıcaklığına en
yakın ölçümün elde edildiği düşünülmektedir. Termometre ucu dış kulağın 1/3 bölümüne
yerleştirilir ve ölçüm yapılır. Termometre pille çalışır. Ölçüm öncesi, alıcı üzerine tek
199
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kullanımlık koruyucu plastik kılıf geçirilir ve dış kulak bölümüne yerleştirilir. Termometrenin
dış kulak yoluna giren ucunu yerleştirebilmek için kulak kepçesi erişkinlerde yukarıya doğru
çekilmelidir. Ölçüm tamamlandığında, alet sinyal verir. 1-2 saniye içinde ölçüm yapılmış olur.
Termometre üzerinde görülen değer kayıt edilir. Alıcıları hassas olduğu için sık sık
kalibrasyonlarının yapılması gerekir. 202 Bu termometrenin avantajı çok kısa sürede ölçüm
yapmasıdır. Doğru kullanıldığında enfeksiyon riski yok denecek kadar azdır. Bu
termometrelerle vücut sıcaklık ölçümü yapılan diğer bölümlerde ölçüm yapılmaz. Uyum sorunu
yaşanan, zihinsel sağlık sorunları olan bireylerde bu termometreyi kullanmak bireylerde
rahatsızlık oluşturabilir. Ölçüme işlemi öncesi cihaz açılmalı ve çalışıp çalışmadığı kontrol
edilmelidir. İşlem öncesi termometrenin kulak içine giren bölümüne tek kullanımlık plastik
koruyucu kılıf takılması ve kullanıldıktan sonra da bu kılıfın atılması gereklidir.203
Tek kullanımlık termometreler: Son zamanlarda yaygın kullanılan termometrelerdir.
Plastikten yapılmış, ince, üzerinde sıcaklık alıcıları bulunan araçtır. Alıcılar, sıcaklığa göre renk
değiştirmektedir. Vücut sıcaklığı değerini saptamak için, renk değiştiren alıcılar sayılır. Bantlar
genellikle koltuk altı, alın ve karın bölgesine yapıştırılır. Kağıt çubuklar ise ağız ve koltuk altı
bölgesi için uygundur. Termometre, ölçümün yapılacak olan bölgeye yapıştırılır ve 1-3 dakika
beklenir. Bu süreçte alıcı renklerinin değişmesi sağlanır. Bir kez kullanıldıktan sonra tekrar
kullanılamazlar. Saklanması sırasında da, güneş ışığını görmemesi, ısı kaynaklarından uzak bir
yerde, 30°C’nin altında saklanması ve elle ya da vücutla temas ettirilmemesi gereklidir. Tek
kullanımlık olduğu için, enfeksiyon bulaşını önlemede etkilidir.204 Pil sorunu yaşanmaması,
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ucuz ve kolay ulaşılabilir olması avantajlarıdır. Güneş ışınlarından ve ısı kaynaklarından uzak
bir yerde saklanmalıdır.205
Temassız lazerli termometreler: Temas olmaksızın alın ve şakak bölgesine yaklaştırılarak 12 saniye sürede lazer ışınları ile ölçüm yapan elektronik termometrelerdir. Bireye dokunmadan
ölçüm yapılabilmesi nedeniyle enfeksiyon riski yoktur ve kullanımı son derece kolaydır.
Ölçümü yapılan kişiyi rahatsız etmez. Pille çalışır, düzenli kalibrasyonu yapılmalıdır.
Termometrelerin üretim özelliklerine göre alın ve şakak bölgesine yaklaştırma mesafesi
maksimum 3-15 cm arasında değişmektedir. İşlem öncesi cihaz açılır ve çalışıp çalışmadığı
kontrol edilir. Bu termometrelerin düzenli kalibrasyonu yapılmalı, doğru çalışıp çalışmadıkları
kontrol edilmeli ve pilleri düzenli olarak değiştirilmelidir.206
5.2.6. Vücut Sıcaklığının Ölçüldüğü Bölgeler
Oral (ağız) bölge: Avrupa ülkelerinde vücut sıcaklığının en sık ölçüldüğü bölgedir ve vücut
sıcaklığını en doğru veren, kolay uygulanabilen vücut sıcaklığı ölçüm yoludur. Derece ağız
içine ve dilin sağ ya da sol alt bölgesine doğru yerleştirilmelidir. Fakat bilinçsiz hastalar, yeni
doğanlar ve çocuklarda, istemsiz kasılmaları olan hastalarda tercih edilmez. Ayrıca ağız
solunumu yapanlarda, sürekli oksijen tedavisi uygulanan hastalarda, ağız ve burun ameliyatı
olan hastalarda, ağız içinde yara ya da enfeksiyonu olanlarda kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu
yolla ölçüm yapılacaksa termometre bireye özgü olmalıdır. Doğru ölçüm için, sıcak ya da soğuk
yemek yiyip-içmeden hemen sonra, sigara içildikten ve sakız çiğnedikten sonra ölçüm
yapılmamalı, 20-30 dakika beklenmelidir. Derecenin ağız içinde kalma süresi kullanılan
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termometrenin özelliğine göre değişim göstermektedir (Tablo-2). Bu yolla iç ısı ölçüldüğü için
ölçülen ortalama değer 37°C’dir.207
Tablo-2: Vücut sıcaklığının ölçüm değerleri, bölgelere göre normal değerler ve ölçüm süreleri
208,209

Bölgeler

Normal değerler

Ölçüm süresi

36,5±37,5°C

3-5 dakika

Makat (rektal)

37-38°C

2-4 dakika

Koltuk Altı (aksiller)

36-37°C

5-10 dakika

Kulak İçi (timpanik)

36,5-37,5°C

1-2 saniye

Ağız (oral)

Rektal bölge: Oral ya da aksiller yolla vücut sıcaklığı ölçülemediği durumlarda tercih edilen
bölgedir. 210 Vücut iç sıcaklığına yakın bir bölgeden ölçüm yapıldığı için vücut sıcaklığı
ortalama 37°C civarındadır. Rektal yolla ölçüm için kullanılan termometre cıvalı cam
termometredir. Bu termometreler günümüzde kullanılmamaktadır. Ölçüm için termometrenin
anüse yerleştirilmesi gerekir. Pratik olmaması ve birey açısında rahatsız edici rahatsız edici bir
uygulama olması nedeniyle uyum sorunu olan, zihinsel engeli olan, dışkısını tutamayan, ishal
olan, makat bölgesinde açık yarası olan, yaşlı bireylerde bu bölgeden ölçüm yapılmaz.211
Aksiller (koltuk altı) bölge: En sık kullanılan ölçüm bölgesidir ve bu bölgeden ölçüm deri
yüzeyinden yapıldığı için enfeksiyon bulaşma olasılığı oldukça düşüktür. Her hastanın kendine
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özgü termometresinin olması gereklidir. Bu sağlanamıyorsa, aynı termometre ile bireyden
bireye geçişlerde termometrenin temizliğinin yapılması gerekir. Koltuk altı bölgesinden ölçülen
vücut ısı değeri 36-37°C arasındadır. Bu bölge deri yüzeyi sıcaklığını daha çok yansıttığı için
timpanik, rektal ve oral yolla ölçüme göre daha düşüktür. Koltuk altı bölgesinden ölçüm
yaparken dikkat edilecek noktalar vardır. Koltuk altı kuru olmalıdır. Koltuk altı terli veya ıslak
ise ölçüm sonucu düşük çıkacaktır. Koltuk altında açık yara ya da enfeksiyon olmamalıdır.212
Çok zayıf bireylerde termometre koltuk altına tam olarak temas etmeyeceği için bu yolla ölçüm
yapılmamalıdır. 213 Termometrenin koltuk altında bekleme süresi ise termometrenin cinsine
göre değişmekle beraber diğer bölgelere göre daha uzun süre bekletilir. Ölçüm için genellikle
digital ve tek kullanımlık termometreler kullanılır.
Timpanik (kulak içi) bölge: Vücut sıcaklığı ölçümünde timpanik bölgenin kullanımı son
dönemlerde yaygınlaşmıştır. Ölçüm için kullanılan bölge dış kulak yolunun 1/3’lük dış
kısmıdır. Timpanik zarın, ısı merkezi olan hipotalamus ile aynı kanı paylaşmasından dolayı,
timpanik termometre ile elde edilen vücut ısısı ölçümü gerçeğe en yakın değer olarak kabul
edilmektedir. Timpanik bölgeden ölçülen vücut ısısı 36.5-37.5°C arasında değişmektedir. Bu
bölgeden ölçümde timpanik membran termometreleri kullanılmaktadır. Diğer termometrelerle
bu bölgeden ölçüm yapılmaz. Timpanik termometre diğer bireyler için kullanılabilir kişiye özel
olması şartı yoktur. Fakat her ölçümde termometre ucuna koruyucu bir kılıf geçirilmelidir. Aksi
takdirde enfeksiyon bulaşı olabilir.214
Temporal ve frontal (şakak ve alın) bölge: Alın ve şakak bölgesinden geçen atar damardan
yayılan sıcaklığın ölçüldüğü bölgedir. Bu bölgeden ölçüm yapabilmek için özel üretilen

212

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.97.
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.275.
214
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.97.
213

137

termometreler kullanılmalıdır. Alın ve şakak bölgesine dokunmadan termometre yakın tutulur
ve temassız ölçüm yapılır. Deri yüzeyine temas olmadığı için enfeksiyon riski yoktur.215
5.3. Nabız
Kalp kasılarak kanı atar damarlara iletir. Kalbin kasılması ve ardından gevşemesi sonucu
arterler (atar damarlar) üzerinde bir dalgalanma olur. Yüzeysel arterlerden hissedilen bu
dalgalanma hareketine nabız denir.216 Nabız kalp hızının ve ritminin göstergesidir ve nabız hızı
kalbin 1 dakikadaki vuruş sayısıdır. Her sistolde kalbin sol ventrikülünden aorta atılan kan
miktarı ortalama 60-70 ml kadardır ve bu stroke volüm olarak isimlendirilir. Kalbin damara 1
dakikada attığı kan miktarına kardiyak output denir ve strok volümün bir dakikadaki
toplamıdır.217 Kalp fonksiyonlarıyla ilgili doğrudan bilgi verdiği için nabzın değerlendirilmesi
önemlidir. Bundan dolayı nabzın doğru değerlendirilmesi gerekir.
5.3.1. Nabzın özellikleri
Nabzın değerlendirilmesinde sadece nabız sayısı ve hızının bilinmesi yeterli değildir. Buna
ilave olarak nabzın ritmi, dolgunluğu, damarın esnekliği özelliklerinin de değerlendirilmesi
gerekir.
Nabız hızı: Kalbin bir dakikadaki atım sayısıdır. Kadınlarda erkeklere göre dakikada yaklaşık
7-8 atım daha fazladır. Uzun boylu zayıf bireylerde, kısa boylu şişman bireylere göre daha
yavaştır. Bireyin yaşına göre nabız hızı değişiklik gösterebilir. Sağlıklı bir erişkinde nabız hızı
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dakikada 60-100 atımdır. Nabız hızının dakikada 100’ün üzerine çıkması “taşikardi”, 60’ın
altına inmesi ise “bradikardi” olarak tanımlanmaktadır. 218
Nabzı etkileyen faktörler: Egzersizle, metabolizma hızı artmasıyla, heyecan ve stres
durumlarında nabız hızında artış görülür. Bazı ilaçlar nabız hızında yavaşlamaya sebep olabilir
(örneğin digital ve beta blokör grubu ilaçlar). Kanamalarda ve aşırı sıvı kayıplarında nabız
hızında artış olurken nabız dolgunluğu azalır. Vücut sıcaklığının artması ve solununum
hızlanması nabzın hızlanmasına yol açar. Nabızla ilgili değişikliklere yaş da neden olmaktadır.
Bebeklik döneminde nabız daha hızlıyken yaşla birlikte yavaşlar. Yaşlılık döneminde ise nabız
hızı yavaşlar (yaklaşık %25 yavaşlama), kalp hızının egzersiz ve solunum hızının artışına
cevabı daha yavaştır. Stres durumlarında kalbin hızını arttırma yeteneği zayıflar. Aritmi
sorunları ortaya çıkabilir. Damar yatağında yapısal bozukluklar oluşmaya başlar.219
Nabız ritmi: Kalp perifere düzenli olarak kan pompalar. Nabız normal koşullarda kalp ritmi
ile uyumlu, düzenli ve eşit aralıklarla hissedilir. Atımlar arasındaki sürenin uzaması ya da
azalması kalp ritminin bozulduğunun bilgisini verir ve buna “aritmi” denir. Aritmi hissedilmesi
durumunda nabzı apikal değerlendirmek gereklidir. Aritmide atımların bir kısmı radiyal
arterden hissedilmez ve radiyal nabız ve apikal nabız hızına göre daha düşük çıkar. Radiyal
nabız hızı ile apikal nabız hızı arasında çıkan farka “defisit” denir. 220
Nabzın dolgunluğu: Kalbin sol ventrikülünün kasılmasında perifere gönderilen kan miktarı
nabız dolgunluğu verir ve dolgunluk derecesi kalbin sol ventrikülünün kasılma gücünü yansıtır.
Normalde nabız dolgundur ve kolayca palpe edilir. Bazı durumlarda nabız dolgunluğu değişir.
Kan volümü artığında kanın arter duvarına yaptığı basınç artar, dolayısıyla nabız daha dolgun
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hissedilir. Kan basıncının düştüğü, vücuttan kan ya da sıvı kaybı söz konusu olduğunda nabız
volümü azalır, nabız yüzeysel ve zayıf olarak zor hissedilir. Nabız hızı da beraberinde artar. Bu
şekilde zayıflamış ve hızlı hissedilen nabız şekline “filiform (ipliksi)“ nabız denir. Bu durumda
genellikle nabız sayısı dakikada 130’un üzerindedir.221 Şok, kalp yetmezliği, kanama ya da aşırı
sıvı kaybı durumlarında filiform nabız oluşabilir.222

5.3.2. Nabız Sayımı İçin Kullanılan Arterler

Nabız değerlendirilmesi vücut yüzeyine yakın ya
da kemik bölgesi üstünden geçen arterlerden
hissedilerek yapılır.223 Nabız ritmik düzgün atımlar
şeklindedir

ve

nabız

hızı

her

arterden

değerlendirilebilir. 224 Fakat pratik uygulamalarda
bu arterlerin hepsi nabız sayımında kullanılmaz.
Bazıları dolaşımı değerlendirmek için bazıları ise nabız saymak için uygundur (Resim-2225).226

Resim-2:
Nabız
sayımı
ve nabız
değerlendirmek için kullanılan arterler
Nabız sayımı
için
kullanılan
arterler;
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Brakial arter (dirsek ön çukuru); alt kol bölgesindeki dolaşımın değerlendirildiği ve kan
basıncının ölçülmesi sırasında steteskobun yerleştirildiği arterdir. Radial arter (el bilek içi);
nabız özelliklerinin en kolay belirlendiği ve nabız sayımı için en çok kullanılan arterdir.
Femoral arter (kasık çukuru); kardiyak arrest ya
da şokta nabız özelliklerinin değerlendirilmesinde
kullanılır. Popliteal arter (diz arkası); alt bacak
bölgesinde

dolaşımın

değerlendirilmesinde

kullanılır. Posterior Tibialis (ayak topuğu iç yan
bölgesi);

ayakta,

kan

dolaşımı

değerlendirilmesinde kullanılır. Dorsalis Pedis (ayak sırtı/tarak bölgesi); ayakta kan
dolaşımının değerlendirilmesinde kullanılır (Resim-3).
Resim-3: Nabzın değerlendirilmesi 227
Temporal arter (şakak bölgesi); Genellikle çocuklarda nabız hızı bu arterden değerlendirilir.
Karotis arter (şah damarı); diğer bölgelerden nabız alınamadığında, şok ve kardiyak arrestte
nabız ölçümü için en uygun arterdir. Kalbe yakınlığı ve büyük bir damar olmasından dolayı
diğerlerine göre atımlar daha güçlü ve dolgundur.
Apikal

(apex):

dinleyerek

Kalp

seslerinin

değerlendirilmesinde

steteskopla
kullanılan

bölgedir. Normal koşullarda nabız parmakla
dokunarak radiyal arterden hissedilirken bazı kalp
ritim bozukluklarında kalp atışları periferden
parmakla hissedilemez. Bu durumda nabız sayısı
Resim-4: Apikal nabız ölçüm bölgesi
227
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normalden daha düşük olarak sayılmış olur. Doğru nabız sayısını elde etmek için steteskopla
kalbin tepe noktasından (apikal/apex) nabız sayımı yapılmalıdır (Resim-4228). 229,230

5.3.3. Nabzı Değerlendirirken Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Egzersizden hemen sonra ölçüm yapılmamalıdır. Egzersiz sonrası birey en az 30 dakika
dinlendikten sonra nabzı sayılmalıdır. Apikal bölgeden nabız steteskopla sayılmaktadır.
Radiyal arterden nabız saymak için parmak uçları kullanılır. Başparmakla nabız saymak doğru
değildir. Bireye bir ilaç uygulaması veya bir müdehale yapılacaksa öncesinde nabız bir dakika
süre ile apeksten sayılmalıdır. Nabız düzensiz veya artimik ise apeksten sayılmalıdır. Bireyin
ilk değerlendirmesinde nabız sayarken bir dakika süre ile sayılmalı, bireyde herhangi bir sorun
yoksa sonraki ölçümlerde 30 saniye süre ile sayıp iki ile çarparak nabzın dakikadaki hızı tespit
edilebilir. Nabız sayarken 15 saniye sayıp 4 ile çarparak sonucu bulmak tercih edilmemelidir.
Atım kaçırılabilir ve buna bağlı hatalı sonuç elde edilebilir. Ayrıca nabız sayarken parmaklarla
damara fazla basınç uygulanmamalıdır, fazla basınç uygulamak atımların hissedilmesini
engelleyebilir.231
5.4. Solunum
İnsan organizmasının canlılığını sürdürebilmesi için, oksijenin vücut hücrelerine ulaşması ve
karbondioksitin de hücrelerden uzaklaştırılması gereklidir. Solunumla oksijenin vücut
hücrelerine ulaşması, karbondioksitin hücrelerden uzaklaştırılması sağlanır. 232 Solunum iki
aşamalı bir süreçtir. Bunlardan ilki soluk alma (inspirasyon) eylemidir ve ikincisi ise soluk
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verme (ekspirasyon) eylemidir. Solunum istem dışı gerçekleşen bir fonksiyon olup birey nefes
alıp verirken farkında değildir. İstemli olarak nefes kontrol edilmeye çalışılsa da bir süre sonra
solunum kendi sürecinde devam eder.233
Solunum merkezi beyin sapında medulla oblangatada yer alır ve solunumun kontrolü buradan
sağlanır. Solunum merkezi kandaki karbondioksit ve pH seviyelerine karşı oldukça hassastır.
Vücutta artan karbondioksit seviyesini azaltmak için solunum hızlanırken, azaldığında solunum
sayısı da azalır.234 Kaburgalar arası kaslar ve diyafragma kası solunuma yardımcı olmaktadır.
İnspasyon aktif bir süreçtir ve toraks ve kasların dışa doğru hareketiyle göğüs kafesi genişler
ve akciğerlere hava dolar. Ekspirasyonla akciğerlerdeki hava dışarı boşaltılır. Ekspirasyonda
akciğer hacmi küçülür ve basınç artar. Oluşan basınç farkı dışarı doğru olduğu için hava
akciğerlerden atmosfere doğru çıkar. Ekspiryum pasif bir süreçtir (Resim-5).235

Resim-5: Soluk alıp verme esnasında akciğerler ve diyafragma kası236
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5.4.1. Solunumun Özellikleri
Solunum sayısı: Solunum sayısı bireyin bir dakikadaki solunum sayısını ifade eder ve sağlıklı
bir yetişkinde dakikadaki solunum sayısı dakikada 12-20 arasıdır. Bazı hastalıklarda veya
durumlarda solunum sayısı artar ya da azalır. Uyku sırasında normal olarak solunum hızı ve
derinliği azalır. Solunum hızı yaşa bağlı olarak da değişmektedir. Bebeklerde solunum sayısı
dakikada 30-35 iken yetişkinlikte bu sayı azalır (Tablo-3). Yetişkinlerde solunum sayısının
dakikada 24’ün üzerinde olmasına “takipne/taşipne”, 12’nin altında olmasına ise “bradipne”
denir. Solunumun geçici olarak durmasına ise “apne” denir. 237 Hücrelerin artan oksijen
ihtiyacını karşılamak için solunum sayısı ve derinliği değişebilir. Fiziksel egzersiz, vücut
sıcaklığındaki artış ve akut ağrılar solunum hızının artmasına sebep olurken bazı narkotik
ilaçlar ise solunumu baskılayarak solunumun durmasına neden olabilir.238
Tablo-3: Yaşa göre normal solunum hızları
Yaş Grubu

Solunum Hızı (dk)

0-1 yaş

26-40

1-6 yaş

20-30

6-11 yaş

18-24

11-16 yaş

16-24

Yetişkin

16-20

İleri yaş

12-24
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Solunumun derinliği: Göğüs duvarı hareketlerinin gözlenmesi ile solunumun derinliği
değerlendirilir. Normal bir solunumda diyafragma yaklaşık olarak 1 cm yükselir, kaburgalar
1,5-2,5 cm öne doğru çıkar. Solunumun derinliği, alınan hava miktarının normalin altında veya
üstünde oluşuna göre, subjektif olarak solunum hareketleriyle yüzeysel, normal ya da derin
olarak tanımlanır.239
Solunumun ritmi: Normalde solunum spontan, sessiz, kesintisiz ve düzenlidir. Solunum hızı
ve derinliği genelde eşittir ve çaba gerektirmez. Her bir solunum döngüsünden sonra kısa bir
dinlenme süresi vardır. Solunum ritminin düzenli olmasına regüler, düzensiz olmasına irregüler
solunum denir.240 Bazı solunum problemlerinde solunumun hızı, derinliği ve ritmi ile birlikte
değişiklikler görülmektedir. Örneğin; beyin kanamalarında, ölüme yakın durumda görülen
Cheyn-stokes tipi solunumda solunum yavaş ve yüzeysel başlar, hız ve derinliği yavaş yavaş
artar, belli bir derinlikten sonra tekrar yavaşlar ve yüzeyselleşir. Ardından 10-20 saniyelik bir
apne dönemi görülür. Solunum özellikleriyle ilgili faktörlerin de bilinmesi solunumu
değerlendirmede önemlidir. Solunum problemleri vücuda alınan oksijenle ilgili olarak hastanın
deri rengi ve bilinç durumunda değişime sebep olabilir. Tırnaklarda, dudaklarda, ciltte siyanoz
(mavi-mor görüntü) oluşması, kanda yetersiz miktarda oksijen olduğunu, hastanın yeterli
solunum yapamadığını bildirir. Solunum esnasında hırıltı, ıslık sesi, hışırtı gibi sesler olabilir.
Bu sesler solunum yolunda tıkanıklık, balgam olması veya bir hastalığın belirtisi olabilir,
doktora bilgi verilmelidir.241
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Solunumunu değerlendirilmesinde bireyin rahat soluk alıp-vermesi de izlenir. Rahat solunum
yapamayan kişilerde aktivitelerde azalma, aktivite sonrası nefes nefese kalma, yatarken rahat
nefes alıp-vermek için birden fazla sayıda yastık kullanma, yatak içinde oturur pozisyonda
durma, zorlu nefes alıp verme gibi durumlar görülebilir. Zor veya güçlükle yapılan solunuma
“dispne” denir. Dispne gelişen bireylerin yüzünde korku ve anksiyete de gözlenebilir. 242
Yaşlılarda akciğer dokusunun elastikiyeti azalmış ve solunumu destekleyen kaslar
zayıflamıştır. Bu sebeple akciğere giren çıkan toplam hava miktarında %40 oranında azalma
söz konusudur. Ayrıca vücudun oksijen azlığına bağlı gösterdiği tepki ve solunum hızında
azalma vardır. Uykuda apne gelişebilir. Özellikle göğüs kafesi iskelet sorunları olan yaşlılarda
solunum güçleşebilir. Göğüs kafesinin hareketindeki zorlanmalarla birlikte karın solunumu
görülür. Sigara kullanan yaşlılarda solunum problemleri meydana gelebilir. Yaşlılarda KOAH,
astım, pnömoni gibi solunum sistemi hastalıkları gençlere göre daha sık görülür. 243
5.5. Kan Basıncı
Kalp kasılıp gevşerken atardamarlara sürekli ve düzenli olarak kan pompalamaktadır. Kalp
ventriküllerinin kasılmasıyla (kontraksiyonu) kalpten aorta atılan kanın yaptığı basınca karşılık
damar duvarının verdiği dirence “kan basıncı” denir.244 Kalbin sol ventrikülünün kasılmasıyla
kan yüksek basınçla aorta gönderilir bu anda arter basıncı en yüksek seviyededir. Bu yüksek
basınca sistolik kan basıncı veya büyük tansiyon olarak adlandırılır. Kalbin sol ventrikülünün
gevşemesiyle arterlerdeki basınç en düşük seviyeye düşer. Bu basınç ise diyastolik kan basıncı
veya küçük tansiyon olarak ifade edilir.245 Kan basıncı kalbin debisi ve periferik direnç ile yakın
ilişkilidir.
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Kan basıncı 1 mm2 düşen cıva basıncı olarak ifade edilmekte ve uluslararası standartlarda
ölçüm birimi milimetre cıva (mmHg)’dır. Kan basıncı ölçümünde steteskop ve sifiğmanometre
kullanılmaktadır. Koldan kan basıncını ölçerken duyulan sesler ön kol çukurunda bulunan
brakial arter üzerinden dinlenir. Sifiğmanometrenin havasının indirilmesiyle arter üzerinden
Korotkof Phases adlı beş ayrı ses duyulmaktadır. Duyulan ilk ses sistolik; son ses ise diastolik
kan basıncı değeridir.246 Kan basıncı normal değerleri 120/80 mmHg’dır.247 Kan basıncının
artması “hipertansiyon” olarak, kan basıncının normal değerlerin altına düşmesi ise
“hipotansiyon” olarak isimlendirilir. Sistolik basınç ile diastolik basınç arasındaki farka nabız
basıncı denir ve nabız basıncının ortalama sınırı 30-50 mm/Hg arasındadır. Örneğin; kan
basıncının ortalama sınırı 130/90 mm/Hg olduğu durumda nabız basıncı 40 mm/Hg’dır.248
Kan basıncını etkileyen faktörler;
•

Kalbin atım hacmi (kardiyak output; kalbin her sistolünde aorta atılan kan miktarı),

•

Kanın total hacmi, kanın viskozitesi (kanın akışkanlığı),

•

Damarların elastikiyeti (esnekliği) ve periferik dirençtir. Bu faktörlere hemodinamik
faktörler denir.249

Bu faktörlerden herhangi birindeki artış kan basıncının yükselmesine sebep olduğu gibi
düşmesi de kan basıncında düşüşe neden olmaktadır. Periferik direnç bu faktörler içinde kan
basıncında artışa neden olan en önemli faktörlerden birisidir.250 Kan basıncını etkileyen diğer
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faktörler; yaş, cinsiyet, ırk, günlük yaşam aktiviteleri, egzersiz, pozisyon, bazı ilaçlar, sempatik
uyarı ve sigara faktörlerdir.251
Normal kan basıncı değeri yaşla birlikte değişiklik göstermektedir. Yaşlılıkta kalbin
fonksiyonel gücünün azalmasıyla birlikte kan basıncı değerlerinde düşme gözlenebilir.
Menopoz dönemi ve sonrası kadınların kan basıncı, aynı yaş grubu erkeklerden daha yüksek
seyredebilir. Ayrıca hormon ve enzimlerde kan basıncının düzenlenmesinde görev almaktadır.
Gün içinde kan basıncı değerleri değişiklik gösterebilir. Sabah saatlerinde kan basıncı en düşük
değerde seyrederken gün boyunca yavaş yavaş yükselerek sabah kan basıncı değerine göre 510 mm/Hg daha yükselebilir. Sigara damar duvarında kalınlaşmaya yol açar ve kan akımını
yavaşlar. Buna bağlı kan basıncı yükselir. Devamlı yağlı beslenme damar içi yağlanma,
kalınlaşma ve daralmalara neden olur ve kan basıncını yükseltir. Aşırı tuzlu beslenmeyse
vücutta su tutulumunu yol açar, damar içi sıvı hacminin artmasına ve böylece kan basıncının
yükselmesine neden olur.252
Egzersizle ile birlikte dokuların oksijen gereksinimi artar. Artan bu gereksinimi karşılamak için
kalp daha çok çalışmaya başlar. Böylece kan basıncı artar. Uzun süreli yatış ya da oturuş
pozisyonundan sonra aniden ayağa kalkmak kan kan basıncında düşüşe neden olabilir. Korku,
ağrı, anksiyete, stres gibi psikolojik faktörlere bağlı sempatik sinir sistemi uyarılır. Böylece
kalp hızındaki artışa bağlı kan basıncı yükselir. Artan kan basıncı antihipertansif (kan basıncı
düşürücü ilaçlar), diüretik (idrar söktürücü ilaçlar) ve vazodilatör (damar genişletici ilaçlar)
grubu ilaçlar düşürebilir. 253
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5.5.1. Kan Basıncındaki değişiklikler
5.5.1.1. Hipertansiyon
Hipertansiyon arter içi kan basıncının artmasıyla karakterize bir durumdur. Hipertansiyon
sistolik kan basıncının 140 mmHg ve üzeri diyastolik kan basıncının 90 mmHg ve üzeri
olmasıdır. Sistemik bir hastalık olan ve sürekli kan basıncı yüksekliği ile kendini gösteren
hipertansiyon, ciddi komplikasyonlara yol açması ve toplumda yaygın olarak görülmesinden
dolayı önemli bir halk sağlığı sorunudur. Hipertansiyonun komplikasyonları ve buna bağlı ölüm
oranları kan basıncı yüksekliği ile paralel olarak artmaktadır.254
Yaşlanmayla birlikte kardiyovasküler sistemde önemli değişiklikler olur. Damarların
yaşlanması sonucu elastikiyet kaybı ve periferal dirençte artma vardır. Yaşlı bireylerde yaşın
ilerlemesiyle birlikte kalp debisi ve kalp atım hızında azalma olmakta ve sistemik vasküler
direnç artış göstermektedir. Damarlardaki elastikiyet kaybına bağlı en ufak sıvı volüm
değişikliklerinde kan basıncında yükselme görülmektedir. Yaşla birlikte sistolik kan basıncı
artarken, diyastolik basınç değişmeyebilir; hafif yükselebilir veya hafif düşebilir.
Yaşla birlikte hipertansiyon görülme sıklığı artmakta ve obezite, besin alımı, fiziksel aktivite
ve diyabet gibi risk faktörleriyle hipertansiyon oluşumu arasında ilişki olduğu bildirilmiştir.255
Yaşlı hastaların büyük çoğunluğu antihipertansif ilaç kullanmaktadır. Özellikle risk faktörü
taşıyan bireylerde kan basıncını normal sınırlarda tutmak önemlidir. Tedavide amaç
kardiyovasküler sistem ve böbrek mortalite ve morbiditesinin azaltılmasıdır. 256 Tedavi
stratejilerinde yaşam biçimi değişikliklerinin oluşturulması önemlidir. Beslenme alışkanlıkları
ve fiziksel aktivitenin yetersizliği gibi çevresel etkenler hipertansiyon gelişiminde önemli
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faktörlerdir. Yaşam biçimi değişiklikleri kan basıncını anlamlı olarak azaltmaktadır. Risk
durumu ve ilaç kullanımı ne olursa olsun hipertansif bireyler yaşam tarzlarını değiştirme
yönünde uyarılmalıdır. Yaşam tarzı değişikliklerinde, tuz alımının kısıtlanması, alkol
tüketiminin ölçülü bir düzeyde tutulması, sebze, meyve ve düşük yağ içeren süt ürünlerinin
kullanılması, obezitenin önlenmesi, düzenli egzersiz yapılması ve sigarayı bırakması
konularında bireylere destek olunmalı257 ve antihipertansif ilaç kullanıyorsa ilaçlarını düzenli
alması konusunda önerilerde bulunulmalıdır.258
5.5.1.2. Hipotansiyon
Hipotansiyon arter içi kan basıncının düşmesi durumudur. Sistolik kan basıncının 90 mmHg ve
altına düşmesidir. Hipotansiyonun baş dönmesi, halsizlik, solukluk, bayılma gibi semptomları
vardır. Yaşlı bireylerde ishal, kusma gibi sıvı kayıplarıyla vücutta su tutulumu dengesi ile ilgili
sorunlarda hipotansiyon gelişebilmektedir. Yemeklerden 45-60 dakika sonra yaşlılarda kan
basıncı düşebilmektedir. Bu hipotansiyon tablosu kendiliğinden düzelir ve ciddi belirtiler
nadirdir. Yaşlı bireyler ayağa kalktığında pozisyon değişikliğine bağlı kan basıncı değerinde
≥20 mmHg düşme olabilmektedir. Bu duruma “ortostatik hipotansiyon” denir ve yaşlılarda
damarların sinirsel uyarılara cevabının azalması ve değişiklikleri tolere edememesi ile ilişkili
olduğu düşünülmektedir.259
5.5.2. Kan Basıncının Ölçümünde Kullanılan Aletler
Kan basıncı yoğun bakım ünitelerinde direk damar içine kateter yerleştirilerek ölçülebileceği
gibi yaygın olarak da tansiyon aletlerinin kullanılmasıyla dolaylı olarak ölçülebilir. Kan basıncı
ölçümünde

tansiyon

aleti

ile

birlikte

“steteskop”

kullanılır.

Tansiyon

aletlerine
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“sifigmomanometre” denir. Günümüzde cıvalı manometreli, aneroid manometreli ve elektronik
tansiyon aleti olmak üzere üç tip tansiyon aleti kullanılmaktadır (Resim-6).260

Resim-6: Günümüzde kullanılan tansiyon aleti çeşitleri261
Civa manometreli tansiyon aleti: Kan basıncı ölçümünde alternatifi olmayan ve en doğru
ölçümü veren alettir. Fakat civanın çevreye toksik etkilerinden dolayı birçok ülkede
kullanımdan kalkmıştır. Mekanik bir sorun olmadığı müddetçe kalibrasyona gerek yoktur.
Korotkoff seslerine dayalı steteskopla dinleme yöntemi kullanılır. Nispeten büyük olması ve
sabit bir yere monte edilmesi dezavantajlı yönleridir. Ölçüm yapacak sağlık profesyoneli alet
kullanım eğitimi almalıdır. 262
Aneroid manometreli tansiyon aleti: Aneroid, kadranlı ve sıvısız, yaylı basınçölçer
manometrelere denir. Kan basıncı ölçümünde cıvalı aletler gibi Korotkoff seslerine dayalı
oskültatuvar yöntem kullanılır. Aneroid aletlerin kullanımında kullanıcı eğitimi gereklidir.
Aletler mekanik sorun açısından kontrol edilmelidir. 6-12 ayda bir kalibrasyon gereklidir.
260

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.613.
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Mekanik sorunu olmayan ve kalibrasyonu yapılan bir aletle kan basıncı ölçümü güvenle
yapılabilir. 263,264
Elektronik tansiyon aleti: Son zamanlarda ev ölçümü için pratik ve kullanım kolaylığı
nedeniyle yaygın kullanılan tansiyon aletidir. Kan basıncının damar duvarında oluşturduğu
titreşimi ölçer. Kola, el bileğine ve parmağa takılan çeşitleri mevcuttur. 265 Ölçüm hataları
nedeniyle parmak ve bileğe takılanlar önerilmemektedir. Kola takılan tansiyon aletlerinin
manşon boyutları bireye uygun olmalıdır. Elektronik tansiyon aletleri aneroidlerin aksine nadir
kalibrasyona ihtiyaç duyarlar. Bu aletlerin en büyük dezavantajı hatalı ölçüm yapma riskidir.
Bozulabilir, pilleri düzenli değiştirilmelidir. Kullanma talimatı dikkatle okunmalı, evde ölçüm
için

dikkat edilecek

noktalar konusunda ve aletin

kullanımı

ile ilgili

bireyler

bilgilendirilmelidir.266
5.5.2.1. Tansiyon Aletlerindeki Ortak Bölümler
Lastik bağlantı boruları (hortumlar): Tansiyon
aletinin iki tane lastik hortumu vardır. Lastik
hortumdan biri manşonun havasının şişirilmesini
sağlayan puvar ile bağlantılıyken diğeri manometre
ile bağlantılıdır. Puvar ile bağlantı borusu arasında
hava ayar

düğmesi

bulunmaktadır.

Elektronik

tansiyon aletlerinde ise manşonu şişirmeye yarayan
bir adet lastik hortum bulunmaktadır. Hortumlar lastikten yapıldığı için zamanla esnekliğini
yitirebilir, delinebilir ve hava kaçağına yol açar. Doğru ölçüm için lastik hortumların kontrol

263
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.297.
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s.297.
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edilmesi gereklidir.

Resim-

7: Tansiyon aletlerindeki ortak bölümler267
Puvar (lastik pompa): Havanın manşonun içine girmesiyle manşonun şişirilmesini sağlayan
bölümdür. Puvar avuç içinde sıkılıp gevşetilme hareketi yapılarak şişirilir. Sert kauçuktan
materyalden yapılmıştır. Puvarın bir ucu lastik hortumla birleşir. Diğer ucunda hava girişini
sağlayan ve çıkışını önleyen tek yönlü açıklığı vardır. Ölçüm öncesi puvarın delik ya da yırtık
olup olmadığı kontrol edilmelidir. Elektronik tansiyon aletlerinde puvar yoktur.
Vida (hava ayar düğmesi): Tansiyon aleti manşonu şişirilirken hava ayar düğmesi kapalı
tutulmalıdır. Manşon uygun ölçüde şişirildikten sonra yavaş yavaş açılır ve manşonun içindeki
havanın uygun hızda boşaltılır. Ölçüm bittikten sonra ise manşonun içindeki havanın tamamen
boşaltılması sağlanır. Elektronik tansiyon aletlerinde hava ayar düğmesi yoktur.268
Manşet/Manşon: Manşon tansiyon aletlerinde manşetin içine yerleşmiş durumdadır. Manşon
lastik kauçuktan yapılmıştır. Tansiyon aleti şişirildikçe hava manşonun içinde birikir ve kolu
sararak basınç oluşturur. Manşet ise kumaştan yapılmış bir kılıftır ve esnemez özelliktedir.
Manşonun şişirilmesiyle oluşan basıncı kola yansıtır. Doğru kan basıncı ölçümü için manşonun
boyutları bireyin yaş grubu ve vücut yapısına uygun olmalıdır. Bu nedenle farklı büyüklük ve
ölçülerde üretilen manşonlar mevcuttur. Manşon üst kol çevresinin en az %80’ini sarması
gerekir. Normal yetişkinlerde kullanılan tansiyon aletlerinde manşon 12 cm eninde ve 36 cm
boyundadır. Obezlerde ve kol yapısı kaslı kişilerde manşon genişliği 16 cm, uzunluğu 36 cm
civarında olmalıdır (Tablo-4). Manşon büyüdükçe paralel olarak manşet de büyür. Doğru ölçüm
yapabilmek için kolun çapına ve büyüklüğüne uygun manşet seçilmelidir. Ölçüm öncesi kola
sarılan manşet çok sıkı ne de çok gevşek olmalıdır. Kola sarıldıktan sonra gevşememesi için

267
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https://slideplayer.biz.tr/slide/14661867/ Erişim Tarihi: 25.08.2019
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sabitlemek gerekir. Bu nedenle manşetin üzerinde kanca ya da kumaşın üzerinde yapışmasını
sağlayan yapıştırıcı uçlar bulunmaktadır. Ölçüm öncesi manşonon delik olup olmadığının
kontrolü yapılmalıdır. Tansiyon aleti ortak kullanılıyorsa kumaş özelliğine sahip olan manşet
temizlenmeli, üzerinde kan veya lekelerin bulunduğu kirli manşetler kullanılmamalıdır.269
Tablo-4: Manşonun yetişkin kol çevresine göre boyutları
Önerilen Grup

Kol çevresi (cm)

Kese Boyutu (cm)

Zayıf yetişkin

22-26

12x26

Yetişkin

27-34

16x30

Geniş yetişkin

35-44

16x36

İri yetişkin

45-52

16x42

Manometre: Manometre basıncın ölçüldüğü göstergedir. Cıva manometreli tansiyon aletinde,
manşon hava ile şişirildiğinde basınç yükselir ve üzeri ölçekli cam sütun içinde cıva yükselir.
Havanın boşaltılmasıyla bu seviye düşer. Aneroid manometreli tansiyon aletinde bulunan
manometreler saat şeklinde göstergeye sahip, kadranlı ve sıvısız, yaylı basınçölçer
manometrelerdir. Manşonun içindeki basıncın artmasıyla manometre içindeki kadran harekete
geçer ve böylece ibre yükselir. Basınç düştüğünde ise ibre iner. Elektronik tansiyon
aletlerindeki manometrelerin ekranı vardır. Alet otomatik hava girişini başlatır, basınç belli bir
seviyeye geldikten sonra hava çıkışını otomatik olarak sağlar ve ölçüm sonucunu ekranda
gösterir.270
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Steteskop: İç organlardan çıkan ses dalgalarının vücut yüzeyine ulaştığında dağılmadan
dinlenmesini sağlayan araçtır. İki uç kısmı ile kulağa takılan, alıcı ucu ile temas edilen bölgeden
yayılan seslerin dinleme yoluyla kulağa ulaşmasını sağlar. Steteskopta; kulaklık, iletim borusu
ve alıcı bölümleri vardır. Dinleme esnasında kulaklık kulağa tam ve rahat oturmalıdır. İletim
boruları esneyebilir özellikte olmalıdır.

271

Elektronik tansiyon aletlerinde steteskop

kullanımına gerek yoktur.
5.5.3. Kan Basıncı Ölçümü İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar
Kan basıncını ölçüm sırasındaki koşullardan önemli derecede etkilenmektedir (sıcaklık,
kalabalık ortam, gürültü vb.). Oda sıcaklığı ne soğuk ne de çok sıcak olmalı ve ortamda gürültü
olmamalıdır. Ölçüm yapacak kişinin görme-işitme ile ilgili bir sorunu olmamalıdır. Ölçüm
öncesindeki 30 dakika içinde bireyin sigara, çay veya kahve içmemiş, kafein almamış ve
tercihen yemek yememiş olması önerilmektedir. Mümkünse ölçüm, birey en az 5 dakika
dinlendikten sonra yapılmalıdır.272
Ölçüm yapılacak olan birey, sırtını yaslayarak oturmalı, tansiyon ölçülecek kolu açık olmalıdır.
Ölçüm sırasında konuşmamalı, bacak bacak üstüne atmamalıdır. Ölçüm sırasında oturur ya da
yatar pozisyonda olmalı, ayakta olmamalıdır. Manşet kalp düzeyinde duracak şekilde sarılmalı
ve bireyin kolu alttan desteklenmelidir. Kan basıncı ölçülürken birey elini yumruk yapmamalı,
gevşek bırakmalıdır. 273
İşlem öncesi tansiyon aleti kaçak ve borularda delik olup olmadığı, manometrenin ibresinin
ölçüm öncesinde sıfır değerini gösterip göstermediği kontrol edilmelidir. Manşetin boyutu
bireyin koluna göre uygun olmalıdır. Manşet, kolu tam saracak şekilde bağlanmalı, ne çok sıkı
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ne de gevşek olmalıdır. Manşet kıyafetlerin üzerinden sarılmamalıdır. Dirsek çukurunun 2,5-3
cm üzerinde olacak şekilde manşet kola sarılmalı, dirsek ekleminin etrafına sarılmamalıdır.
Tansiyon aletinin iletim boruları brakial arterin hizasında birbirine paralel olacak şekilde
manşet sarılmalıdır.
Ölçüm öncesi steteskopun diyafram kısmına hafif bir fiske vurup dinleyerek çalışıp çalışmadığı
kontrol edilmelidir. Steteskop ölçüm yapacak olan kişinin kulağına tam oturmalı ve steteskopun
alıcı ucu ise ölçüm yapılacak arterin üzerine yerleştirilmelidir. Manşetin altına sıkıştırılmamaya
özen gösterilmelidir. Manometrenin ölçüm sütunu ya da ibresi rahat görülmeli, tansiyon aletinin
manometresi okunurken göz hizasında tutulmalıdır. Kan basıncı ölçümünde hafif ve derinden
duyulan sesler çok güçlü sesler değildir ve ancak steteskopla duyulabilir. İlk ölçümlerde sesleri
duymada zorluk yaşanabilir, bu normal bir durumdur. Ölçümü tekrarlanmak istendiğinde
ardışık ölçümler arasında en az 1-2 dakika ara olmalıdır.
Manşon asla en yüksek değere kadar şişirilmemelidir. Manşonun havası radiyal nabızın
kaybolduğu düzeyin 30 mmHg üstüne kadar şişirilmelidir. Şişirme sırasında radiyal arter
üzerine parmaklar yerleştirilir ve şişirilmeye devam edilir. Nabız atımları kaybolduğu andan
itibaren 30 mmHg daha şişirilip bırakılır. Bir diğer yol ise hastanın önceki kan basıncı ölçümleri
kontrol edilir ve sistolik kan basıncı değerinin üzerine 30 mmHg ekleyerek şişirilir. Örneğin
bireyin daha önceki sistolik ölçümü 140 mmHg ise 30 mmHg daha eklenir ve 170 mmHg’ye
kadar manşon şişirilmelidir.
Manşonun havası, çok hızlı ya da çok yavaş boşaltılmamalıdır. Manşonun havasını çok hızlı
veya çok yavaş indirmek Korortkoff seslerini duymayı engeller ve yanlış ölçüme neden olur.
Mümkünse ölçümler aynı koldan yapılmalı ve ölçüm saati mutlaka kayıt edilmelidir. 274
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Kan basıncı ölçerken yapılan hatalara bağlı kan basıncının yüksek ve düşük ölçülmesine neden
olan durumlar Tablo-5’de gösterilmiştir.275
Tablo-5: Kan basıncı ölçerken yapılan hataların ölçüme yansıması
Kan basıncının normalden daha düşük

Kan basıncının normalden daha yüksek

ölçülmesine neden olan durumlar

ölçülmesine neden olan durumlar

P Manşon boyutunun bireyin koluna göre

P Manşon boyutunun bireyin koluna göre

büyük olması,

dar olması,

P Bireyin kolunun kalp seviyesinden

P Manşetin kola gevşek ve düzensiz

yukarıda tutulması,

sarılması,

P Ölçüm yayan kişinin işitme problemi

P Manşonun havasının çok yavaş

olması,

boşaltılması,

P Ölçüm yapan kişinin steteskobun

P Bireyin kolunun kalp seviyesinden

kulaklığını kulağına doğru yerleştirememesi, aşağıda tutulması,
P Manşonun havasının çok hızlı

P Ölçüm yaparken kolun desteklenmemesi,

boşaltılması,
P Hatalı şişirme seviyesi.
P Ara vermeden ölçümlerin tekrarlanması,
P Hatalı şişirme seviyesi.

Uygulamalar
Uygulama-1: Vücut ısısının ölçülmesi

275
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Uygulamada kullanılacak olan araç-gereçler

•

Termometre (elde bulunan termometre veya tercihe göre termometre),

•

Alkollü pamuk (termometre temizliği için),

•

Saat (saniye göstergeli),

•

Vücut ısısı kayıt formu ve kalem

İşlem Basamakları:
1.İşlem öncesi eller yıkanarak el hijyeni sağlanır.
2.Gerekli malzemeler hazırlanır ve ölçüm yapılacak bireyin yanına getirilir.
3.İşlem öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
4.İşlem öncesi ön kontroller yapılır. Oral yol tercih edilecekse, bireyin sıcak-soğuk bir şey
yiyip içmemiş olmaması, koltuk altı bölgesi kullanılacaksa da bölgenin terli veya ıslak
olmadığı kontrol edilir.
5.İşlem öncesi termometrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
6.Termometrenin işlem öncesi temizliği sağlanır. Kullandığımız termometre digital
termometre ise, ölçüm için kullanılan termometre ucu alkollü pamukla silinir, 30 saniye
alkolün kuruması beklenir. Timpanik membran termometresi kullanılıyorsa, termometrenin
ucuna koruyucu kılıf takılır.
7.Termometre ölçüm yapılacak olan bölgeye uygun şekilde yerleştirilir ve elektronik
termometre ise açma düğmesine basarak ölçüm başlatılır. Termometrenin özelliğine göre
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gerektiği kadar bekletilir veya elektronik termometre ise termometrenin ölçme işlemini
tamamlayınca uyarı verme sesi beklenir.
8.Termometre üzerindeki sıcaklık değeri okunur ve ölçüm sonucu vücut sıcaklığı kayıt
formuna kaydedilir. Hangi bölgeden ve hangi termometre ile ölçüm yapıldığı bilgileri de
forma kayıt edilir.
9.Termometre bir sonraki ölçüme kullanıma hazır olacak şekilde temizliği yapılarak
bırakılır. Kullandığımız termometre digital ise ucu alkollü pamukla silinir. Timpanik
membran termometresi ise kullanılmış olan kılıf atılır.
11. El hijyeni yapılır.276
Uygulama-2: Nabız sayma uygulaması
Uygulamada kullanılacak olan araç-gereçler

•

Saat (saniye göstergeli) veya kronometre,

•

Steteskop (apikal ölçüm yapılacaksa),

•

Nabız kayıt formu ve kalem.

İşlem basamakları:
1. İşlem öncesi eller yıkanarak el hijyeni sağlanır.
2. Ölçüm için gerekli olan malzemeler hazırlanır.
3. Ölçüm işlemi öncesi bireye yapılacak işlem anlatılır ve onayı alınır

276
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4. Ölçüm yapılacak bölge ile ilgili ön kontroller yapılır. Bilek üzerinde saat varsa çıkarılır,
kıyafetler varsa yukarıya doğru kıvrılır. Ölçüm yapılacak olan bilek üzerinde damar yolu
varsa diğer kola geçilir. Apeks bölgesinden nabız ölçümü yapılacaksa, bölgedeki giysiler
açılır veya çıkarılması sağlanır.
5. Birey oturur ya da yatar pozisyonda olabilir. Yatar pozisyonda ise; ölçüm yapılacak olan
kol bireyin göğüs ya da karnının üzerine, oturur pozisyonda ise; sandalye ya da koltuk
kolunun üzerine ya da bireyin dizinin üzerine yerleştirilir.
6. Ölçüm yapılırken, bireyin bileğini bükülmeden avuç içinin yere bakacak şekilde olması
sağlanır.
7. İşaret ve orta parmakların uçları başparmak hizasında bileğin iç yüzünde bulunan radiyal
arter üzerine yerleştirilir. Radiyal arteri bulmak için; bireyin başparmağından bileğe doğru
işaret ve orta parmak yerleştirilir ve palpe edilerek ilerlenir. Bileğin dış kemiğinin hemen
yanındaki çukurun içinde atımlar hissedilmeye çalışılır (Resim-8).

Rasim-8: Radiyal arterden nabız sayılması277
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8. Nabzı hissetmek için hafif basınç uygulanır, atımlar ve hız hissedildikten sonra nabız
saymaya başlanır. 30 saniye süre ile nabız sayılır ve sonuç 2 ile çarpılarak nabız hızı
belirlenir.
9. Nabız hızı kayıt formuna kaydedilir. Değerlendirme sürecinde dolgunluk ve ritimle ilgili
ek bilgiler varsa bu bilgilerde not edilir.
10. İşlem bitimi eller yıkanarak el hijyeni sağlanır.278
Apikal bölgeden nabız ölçümü yapılacaksa, radiyal ölçümden farklı olarak;
1. İşlem öncesi hasta mahremiyetini sağlamak için önlem alınır (perde veya paravan
çekilebilir ya da odada yabancı kişiler varsa dışarı çıkarılabilir).
2. Bireyin oturur ya da yatar pozisyonda olmasını sağladıktan sonra göğüs bölgesi açıkta
bırakılacak şekilde giysiler açılır ya da çıkarılır.
3. Steteskopun yerleştirileceği apeks bölgesi belirlenir. Bunun için köprücük kemiğinin
ortasından aşağı doğru düşünülen bir hayali çizgi ile üstten beşinci kaburga aralığından sol
kola doğru enine bir çizginin kesiştiği nokta apeks/kalbin tepe noktasıdır. Kabaca sol göğüs
altı bu bölgedir (Resim-9).
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Resim-9: Apeks bölgesi 279
4. Steteskop bu bölgeye yerleştirilir ve kalp sesi net olarak duymaya başlandıktan sonra süre
başlatılarak bir dakika süre ile atımlar saymaya başlanır.
5. İşlem bittikten sonra bireyin kıyafetlerini ve pozisyonunu eski haline getirmesine destek
olunur.280

Uygulama-3: Solunumun sayılması
Uygulamada kullanılacak olan araç-gereçler

•

Saat (saniye göstergeli),

•

Solunum kayıt formu ve kalem.

İşlem basamakları
1. İşlem öncesi eller yıkanarak el hijyeni sağlanır.

279

http://genderi.org/vucudun-fizyolojik-durumunu-yanstan-yasamsal-bulgular-bireyin.html?page=8 Erişim
Tarihi: 25.08.2019
280
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.104-105
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2. Solunum sayma işlemi nabız sayma işleminin devamında yapılır. Birey nabzınızı saymaya
devam ettiğinizi düşündüğü için ve solunumu rahattır. Nabız sayma işlemi bittikten sonra,
saatinizde yeni bir süre başlatarak 30 saniye süre ile solunum sayılmaya başlanır. Her göğüs
iniş çıkışı bir solunum olarak kabul edilir (Resim-10).

Resim-10: Solunumun sayılması281
3. Solunum sayma işi bittikten sonra sayılan solunum sayısı 2 ile çarpılır ve bir dakikadaki
solunum sayısı belirlenir.
4. Solunum sayısı kayıt formuna kaydedilir. Değerlendirme esnasında solunumun derinlik,
solunuma eşlik eden ses veya ritimle ilgili ek bir bilgi varsa bunlar da not edilir.
5. Eller yıkanarak solunum sayma işlemi tamamlanır.282

281
282

https://slideplayer.biz.tr/slide/9098541/ Erişim Tarihi: 25.08.2019
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.107
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Uygulama-4: Aneroid manometreli tansiyon aleti ve steteskop ile brakial arterden kan
basıncı ölçülmesi
Uygulamada kullanılacak olan araç-gereçler

•

Aneroid manometreli tansiyon aleti,

•

Steteskop,

•

Alkollü pamuk,

•

Kayıt formu ve kalem.

İşlem basamakları
1. İşleme başlamadan önce eller yıkanarak el hijyeni sağlanır.
2. Ölçüm yapılacak olan bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
3. İşlem için gerekli olan malzemeler hazırlanır ve bireyin yanına getirilir.
4. İşlem için uygun çevre koşulları (uygun ortam sıcaklığı, sessiz ortam vb.) sağlanır. Ölçüm
yapılacak olan kişinin işlem öncesi en az 5 dakika dinlenmiş olması gerekir ve işlem sırasında
konuşmaması istenir.
5. Birey yatak içinde eğer mümkünse koltukta oturtulur veya sır üstü yatar pozisyona getirilir.
6. Ölçüm yapılacak olan koldaki giysiler çıkarılır veya uygunsa yukarıya doru katlanır
(giysilerin kolu sıkmaması gerekir). Kolun dirsekten bükülmeden düz olması, avuç içinin
yukarı bakması ve kalp seviyesinde olması sağlanır. Kol alttan yastıkla desteklenebilir.
7. Bireyin dirsek ön çukurundan parmak uçları ile palpe edilerek brakial arter hissedilmeye
çalışılır. Tansiyon aleti manşeti brakial arteri hissettiğimiz bölgenin veya dirseğin 2,5-3 cm
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üzerine sarılır. Manşona bağlı olan iletim boruları ve manşet brakial artere paralel olacak
şekilde sarılarak sabitlenir (Resim-11).

Resim-11: Tansiyon aleti ve steteskop ile brakial arterden kan basıncı ölçülmesi283
8. Steteskopun kulaklıkları ve diyaframı ölçüm öncesi alkollü pamuk ile silinir. Steteskop
brakial arter üzerine yerleştirilir ve aktif olmayan el ile steteskop sabit tutulur. Steteskoba
fazla basınç uygulamamaya dikkat edilir. Steteskop ile iletim boruları temas ettirilmek ölçüm
seslerini karıştırmamıza neden olabilir.
9. Aktif elinizle puvarı alın ve avuç içinize yerleştirin. Baş ve işaret parmağınızla puvarın
vida/ayar düğmesi kontrol edilir. Vida kendinize doğru çevirerek kapatın. Bireyin daha
önceki kan basıncı ölçüm değerlerine bakılır ve sistolik basıncın üzerine 30 mmHg daha ilave
edilerek şişme seviyesi belirlenir. Puvar düzenli ve hızlı biçimde hedeflenen şişirme
seviyesine kadar şişirilir.
10. Vida/hava ayar düğmesi kendi tarafımızdan uzak olan tarafa doğru çevrilir ve 2-3 mmHg
hava düşme hızında düzenli bir şekilde hava indirilir. Hava boşken manometredeki ibre
gözlenir ve ilk atım sesini duyduğumuz ibrenin bulunduğu değer okunur. Hava boşalmaya
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http://www.natomega.com/tansiyon-olcumu-ve-duzenli-tansiyon-takibi-evde-tansiyon-takibi-evde-tansiyonolcme/ Erişim Tarihi: 25.08.2019
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devam ederken ses kaybolacaktır ve kaybolduğu andaki ibrenin karşılığında bulunan değer
de okunur.
11. Steteskop bireyin kolundan çıkarılıp vida/hava ayar düğmesi tamamen açılarak tansiyon
aleti manşeti bireyin kolundan çıkarılır. Steteskobun kulaklıkları ve diyaframı alkollü
pamukla silinir ve malzemeler kaldırılır. Ölçüm sonucu hakkında bilgi verilir ve ölçüm
sonucu ve zamanı kaydedilir. Ölçümle ilgili ek bilgiler varsa kaydedilir.
12. İşlem sonu eller yıkanır.284

284

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.112.
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Uygulama Soruları
1. Vücut ısısı ölçümünde en yaygın kullanılan ölçüm yapılan bölge hangisidir?
a. Oral bölge
b. Rektal bölge
c. Alın bölgesi
d. Koltuk altı bölgesi
e. Şakak bölgesi
2. Vücut ısısı alınırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir?
a. Oral bölgeden önce işlem yapılacaksa sıcak-soğuk bir şey yiyip içmemiş
olmak gerekir
b. Koltuk altı vücut ısısı ölçümünde bölgenin terli veya ıslak olmadığı kontrol
edilmelidir
c. Ölçümde daha çok cam (cıvalı) termometreler tercih edilir.
d. İşlem öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
e. İşlem öncesi termometrenin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir.
3. ”Taşikardi”de nabız sayısı hangi değerlerin üzerinde olmalıdır?
a. 60
b. 70
c. 80
d. 90
e. 100
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4. Aşağıdakilerden hangisi nabız hızında değerlendirilmesi gereken özelliklerden
biridir?
a. Nabzın dolgunluğu
b. Nabız ölçülen oda
c. Nabız alınan arter
d. Nabız alınan bölge
e. Nabız alınırken bireyin pozisyonu
5. Aşağıdakilerden hangisi nabız hızı sayılırken kullanılan arterlerden biri değildir?
a. Umbilikal arter
b. Brakial arter
c. Temporal arter
d. Femoral arter
e. Apikal

6. “Bradipne”de dakikada solunum sayısı hangi sayı değerinin altında olmalıdır?
a. 10
b. 11
c. 12
d. 13
e. 14
7. Solunum sayılırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biridir?
a. Solunum sayarken 1 dakika boyunca sayılmalıdır
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b. Solunum sayısı nabız sayısı alımının devamında sayılmalıdır
c. Solunum sayılırken göğüs kafesinin hareketleri dikkate alınır
d. Solunum sayısı kayıt formuna kaydedilir
e. Hepsi
8.“Hipertansiyon”da kan basıncı hangi değerin üstünde olmalıdır?
a. 110/80 mmHg
b. 120/80 mmHg
c. 130/80 mmHg
d. 140/80 mmHg
e. 140/90 mmHg
9. Tansiyon aletindeki ortak bölümlerden biri değildir?
a. Saat
b. Manşon
c. Hortumlar
d. Puvar
e. Manometre
10. Tansiyon ölçümü yapılırken aşağıdaki işlem basamaklarından hangisi yanlıştır?
a. İşlem öncesi birey bilgilendirilir ve izni alınır
b. Bireye uygun pozisyon verilir
c. Ortam sessiz olmalı, uygun çevre koşulları sağlanmalıdır
d. Kolu sıkan giysilerin çıkarılmasına gerek yoktur
e. Tansiyon aleti dirseğin 2,5-3 cm üzerine sarılır
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Cevaplar
1)D, 2)C, 3)E, 4)A, 5)A, 6)C, 7)E, 8)E, 9)A, 10)D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşam bulguları olarak adlandırdığımız vücut sıcaklığı, nabız, solunum ve kan
basıncı uygulamaları öğrenilmiştir. Yaşam bulguları parametrelerinin normal değerleri ile
normalden sapmalar ile yaşam bulgularına etki eden fiziksel ve çevresel özelliklere
değinilmiştir. Termometre, tansiyon aleti, steteskop gibi yaşam bulgusu alırken kullanılan
aletlerin özelliklerinden bahsedilmiş ve ardından yaşam bulgularının alınması uygulamaları
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.Yaşam bulguları değerlendirilirken hangi parametreler dikkate alınmaz?
a. Nabız
b. Solunum
c. Cinsiyet
d. Kan basıncı
e. Vücut ısısı
2. Vücut ısısı alınırken eskiden kullanımda olan fakat günümüzde kullanılmayan termometre
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Tek kullanımlık termometre
b. Temassız lazerli termometre
c. Cam termometre
d. Elektronik termometre
e. Timpanik membran dereceleri
3. Vücut sıcaklığının regülasyonunda sinirsel kontrolü sağlayan yapıdır?
a. Deri
b. Hipotalamus
c. Beyin
d. Kalp
e. Akciğerler
4. Hangisi ısı kaybı yollarından biri değildir?
a. konfeksiyon
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b. radyasyon
c. kondüksiyon
d. evoporasyon
e. konveksiyon
5. Aşağıdakilerden hangisi nabız hızını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a. Egzersiz
b. Heyecan
c. Stres
d. Uyku
e. Sıvı kaybı
6. “Taşipne”de dakikada solunum sayısı hangi sayı değerinin üstünde olmalıdır?
a. 19
b. 20
c. 22
d. 23
e. 24
7. Aşağıdaki ifadelerden hangisi ”Solunumun geçici olarak durması”nı açıklar?
a. Taşipne
b. Taşikardi
c. Bradikardi
d. Apne
e. Bradipne
8. “Dispne” nedir?
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a. Yemeklerden sonra görülen hazımsızlık durumudur
b. Kan basıncı değerlerinin normal değerlerin üstünde olmasıdır
c. Kalp atım hızının düşük olmasıdır
d. Zor ve güçlükle yapılan solunumdur
e. Vücut ısısının normal değerin altında olmasıdır
9. Kan basıncının uluslararası standartlarda ölçüm birimi nedir?
a. Milimetre cıva
b. Milimerte hız
c. Santimetre cıva
d. Kilometre cıva
e. Santigrat derece
10. Aşağıdakilerden hangisi kan basıncını etkileyen faktörlerden biri değildir?
a. Kalbin atım hacmi
b. Kanın pıhtılaşması
c. Kanın total hacmi
d. Kanın viskozitesi
e. Damarların elastikiyeti
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Cevaplar
1)C, 2)C, 3)B, 4)A, 5)D, 6)E, 7)D, 8)D, 9)A, 10)B
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6. YAŞLIDA HİJYEN UYGULAMALARI, YATAK YAPIMI VE RAHAT
YATIŞ POZİSYONLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlıda hijyen uygulamalarından bahsedilmiş, deri, derinin özellikleri, derinin
değerlendirilmesi ve deri sorunlarına değinilmiştir. Ardından banyo, banyonun amaçları ve
banyo türlerinden bahsedilmiştir. Ayrıca ağız bakımı, saç bakımı, el-ayak bakımı ve duyu
organları bakımı (yüz-göz, kulak, burun, deri vb.) açıklanmıştır. Son olarak içinde hasta olan
ve boş olan yatağın yapılması ile rahat yatış pozisyonlarına değinilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kişisel hijyen uygulamaları nelerdir? Kişisel hijyen uygulamalarında dikkat edilmesi
gereken noktalar nelerdir?
2. Deri, derinin yapısı, sağlıklı derinin özellikleri nelerdir?
3. Banyonun amaçları nelerdir? Banyo türlerini açıklayınız.
4. Banyo uygulaması sırasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?
5. Yaşlı bireylerde görülen deriş sorunları ve deri bakımını açıklayınız.
6. Ağız bakımının amaçları nelerdir? Protez diş bakımı nasıl olmalıdır?
7. Saç bakımının amaçları nelerdir? Saç ve kafa derisinde görülen sorunlar nelerdir?
8. Sık karşılaşılan ayak sorunlarını açıklayınız.
9. Boş ve dolu yatak yapımını anlatınız
10. Rahat yatış pozisyonları nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
Konu

Kazanım

geliştirileceği

Yaşlıda hijyen

Yaşlıda kişisel hijyen

Kazanım okuyarak ve

uygulamaları, kişisel

uygulamalarını öğrenmek ve

araştırarak geliştirilecektir.

hijyen uygulamaları

kişisel hijyen uygulamalarında
dikkat edilmesi gereken noktaları
bilmek

Deri, derinin

Derinin görevlerini, sağlıklı

Kazanım okuyarak ve

değerlendirilmesi,

derinin özeliiklerini ve deride

araştırarak geliştirilecektir.

deride görülen sorunlar,

görülen sorunlar ve bakımını

banyo, banyo türleri,

öğrenmek, Banyo uygulamasının
amaçları, banyo uygulamasında
dikkat edilecek noktaları ve
banyo türlerini bilmek

Ağız bakımı, ağızda sık

Ağız bakımının amaçlarını ve

Kazanım okuyarak ve

görülen sorunlar ve

ağızda sık görülen sorunları (diş

araştırarak geliştirilecektir.

protez diş bakımı

çürüğü, diş eti çekilmesi, diş taşı
vb.) bilmek, Protez diş bakımı
aşmalarını öğrenmek
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Saç bakımı, el ve ayak

Saç bakımı amaçları, saç

Kazanım okuyarak ve

bakımı, duyur organları

bakımında sık karşılaşılan

araştırarak geliştirilecektir.

bakımı

sorunları bilmek, El ve ayak
bakımının amaçları, el hijyeni
uygulaması, ayakta karşılaşılan
sorunları öğrenmek, Duyu
organları (göz, burun, kulak, deri
vb.) bakımı ve amaçlarını
öğrenmek

Yatak yapımı, boş hasta Yatak yapıma amaçlarını ve

Kazanım okuyarak ve

yatağı yapımı, dolu

yatak yapım basamaklarını

araştırarak geliştirilecektir.

hasta yatağı yapımı

öğrenmek

Rahat yatış pozisyonları Bireyin rahat etmesinde verilecek
olan pozisyonları

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

(fawler/semifawler, supine,
lateral pozisyon vb.) öğrenmek

Anahtar Kavramlar
Hijyen, kişisel hijyen uygulamaları, ağız bakımı, protez diş bakımı, saç bakımı, el ve ayak
bakımı, deri bakımı, banyo banyo türleri, duyu organları bakımı, yatak yapımı, rahat yatış
pozisyonları
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Giriş
Yunanca bir kelime olan hijyen, yunan mitolojisinde sağlık ve temizlik tanrıçasına
verilen ''Hygieia'' isminden köken almıştır. Hijyen, sağlığı korumak ve sürdürmek amacıyla
yapılan öz bakım uygulamaları ve alınan koruyucu önlemlerdir. Kişisel hijyen uygulamaları;
vücut salgılarını, atıklarını ve geçici mikroorganizmaları vücuttan uzaklaştırmak, kas gerilimini
azaltmak, bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini sağlamak, vücuttaki hoş olmayan
kokuları gidermek, bireyin genel görünümünü olumlu hale getirmek, beden imgesini
geliştirmek, deri sağlığını sürdürmek ve geliştirmek amacıyla yapılan uygulamalardır. 285
Sağlıklı yaşam faaliyetlerini sürdürmek için kişisel hijyen uygulamalarına ek olarak gıdaların
hijyeni, yaşanılan ortam, çevre ve eşyaların da temizlik ve hijyeninin sağlanması önemlidir. Bu
hijyen uygulamaları yerine getirilmediğinde mikroorganizmaların üremesi ve çoğalmasına
katkı sağlanmış olunur. Kötü hijyen deri sağlığını bozararak bu artan mikroorganizmaların
vücuda girişini kolaylaştırır ve enfeksiyon hastalıklarına sebep olabilir.286

285
286

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.442.
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.67.
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6.1. Yaşlıda Hijyen Uygulamaları
Sağlığı korumak için yapılacak uygulamalar ve alınan temizlik önlemlerinin tümü hijyen olarak
tanımlanır ve en önemli hijyen uygulamalarından biri kişisel hijyen uygulamalarıdır. Kişisel
hijyen, sağlık problemlerini çözümlemek, bulaşıcı hastalıklar ve diğer hastalıkları oluşmasını
engellemede önemli uygulamalardır.
Kişisel hijyen uygulamaları içerisinde; el hijyeni, tırnak temizliği ve bakımı, yüz, göz ve kulak
temizliği, saç bakımı ve temizliği, ağız ve diş bakımı, ayak temizliği, düzenli banyo yapılması;
temizlik uygulamalarında sabun ve akan su kullanılması, temiz giyecek ve çamaşır
kullanılması, havlu, tarak, çamaşır, diş fırçası, tırnak makası gibi araç gereçlerin de bireysel
olması yer almaktadır.287
Kişisel hijyen, beslenme, boşalım, giyim ve temizlikle ilişkili ihtiyaçlarını bir başkasının
yardımı olmaksızın karşılayabilme becerisidir. Kişisel hijyen uygulamalarını yerine getirme
gücü az ya da çok tüm bireylerde vardır. Kişisel hijyen gereksinimini sağlama ve sürdürmede
yaşlı bireyler güçlük çekebilir. Fakat bu her yaşlı bireyin kişisel hijyen gereksinimlerinin bir
başkası tarafından karşılanması gereklidir anlamına gelmemelidir. Yaşlanmayla bireylerin
mevcut sağlık sorunları, kronik hastalıkların olması, zihinsel ya da fiziksel sorunların olması
durumuna göre ara sıra veya devamlı kişisel hijyen ihtiyaçlarının karşılanmasında bir
başkasının desteğine ihtiyaç duyması söz konusu olabilmektedir. Bu durumda sağlığın devamı
için bireye yardımcı olmak tıbbi bakımın temel parçalarından biridir. Ayrıca birey kişisel hijyen
ihtiyaçlarını karşılasa da bilgi eksikliği ve hatalı uygulamalar nedeniyle de yardıma ihtiyaç
duyabilmektedir.288

287

Önsüz, İstanbul’da Farklı İki İlköğretim Okulundaki Öğrencilerin Kişisel Hijyen Alışkanlıklarının
Belirlenmesi, ADÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2008; 9(1): 9-17. s.9.
288
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.68.
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Kişisel hijyen uygulamaları ile vücuttan salgı, atık ve mikroorganizmalar uzaklaştırılmış,
oluşan kötü kokular giderilmiş ve deri sağlığının sürdürülmesi sağlanmış olunur. 289 Diş ve diş
eti sağlığının korunmasına bağlı beslenmeye destek olunur ve günlük yaşam aktivitelerinin
sürdürülmesi sağlanır. Bu uygulamalara bireyde olumlu sonuçlar gözlenir. Birey kendini
rahatlamış hisseder, kas gerginliği azalır, genel görünümünü olumlu hisseder ve kendine güveni
artmış olur. 290 Hem fiziksel, hem de psikolojik iyilik hâlinin devamı ve özellikle de deri
sağlığını sürdürmek için kişisel hijyen uygulamaları düzenli ve yeterli olarak yapılmalıdır.
Kişisel hijyen uygulamalarında temel amaç bireyi en kısa sürede bağımsızlığına
kavuşturmaktır. Kalıcı sağlık sorunları olan bireylerin de öz bakım ihtiyaçları doğru ve güvenli
bir biçimde uygulanmalıdır.

Kişisel hijyen uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar;
•

Kişisel hijyen gereksinimleri bireyde rahatsızlık ve utanma duygusu oluşumuna neden
olacağı için bireyin sağlık gereksinimleri ve hijyenik bakımının uygulanması sırasında
fizyolojik ve psikolojik açıdan rahatlamasına yardımcı olunmalıdır.

•

Kişisel hijyen gereksinimleri karşılanırken bireyin alışkanlıkları, kişisel hijyen
uygulamaları ve ihtiyaçları tespit edilmeli ve buna göre bireye özgü bakım
verilmelidir.

•

Kişisel hijyen uygulamaları sırasında bireylerin mahremiyetine özen gösterilmelidir.

•

Kişisel hijyen uygulamaları öncesi tüm uygulamalarda olduğu gibi bireye yapılacak
uygulamalar ile ilgili bilgi verilmeli ve bireyin onayı alınmalıdır.
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•

Kişisel hijyen uygulamaları sırasında bireyin aktif uygulamalara katılması
sağlanmalıdır.291

Kişisel hijyen uygulamaları ile deri sağlığı yakın ilişkilidir. Bu nedenle deri ve özelliklerini
tanımak gereklidir.
6.1.1. Deri
Vücudun en büyük ve en aktif organı olan deri, insan hayatı için temel olan birçok önemli işleve
sahiptir.292 İç dengenin ve biyolojik ortamın sürdürülmesini sağlayan deri olmadan çevre ile
uyum sağlamak mümkün değildir.
Deri, ağrı, dokunma gibi duyuları alan, salgı salgılayan, vücut ısısını düzenleyen, iç organları
koruyan, mikroorganizmaların vücudun içine girişini engelleyen bir organdır. Vücudun dış
yüzeyi deri ile kaplıyken, göz, kulak rektum gibi vücut boşlukları ise mukoza ile kaplıdır.
Vücudun çeşitli bölgelerine göre kalınlığı farklı olmakla birlikte ortalama 1-2 milimetre
kalınlığındadır. Örneğin; yabancı cisimlere en çok temas eden ayak ve avuç içi gibi bölgelerde
en kalındır.293
Sağlıklı derinin özellikleri;
•

Deri turgoru (elastikiyeti) esneme ve dayanıklılık yönünden iyi durumdadır,

•

Deri düz, yumuşak ve esnektir,

•

Deri rengi canlıdır, renk vücut bölgelerine göre değişir,

•

Dokunulduğunda ılıktır,

•

Deri bütünlüğü tam olup üzerinde sıyırık, yara yoktur,
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•

Deride siyanoz, sarılık ya da solukluk yoktur.294,295

Deri duyusal, ısı düzenleyici, boşaltıcı, sekresyon salgılayan, koruyucu fonksiyonları olan aktif
bir organdır.
Derinin fonksiyonları;
•

Deri vücudu mekanik, fiziksel ve biyolojik etkenlere karşı korur (koruma),

•

Bariyer işlevi görerek mikroorganizmaların vücuda girişini engeller (savunma),

•

Damarların vazokonstrüksiyon/vazodilatasyonu ve terleme ile vücut ısısını ayarlar,
vücut ısısını korurur ve sabit tutar (vücut ısısını düzenleme),

•

Dermiste bulunan sinir uçları ile sıcak, soğuk, basınç, acı, ağrı gibi duyuları hisseder
(duyu organı),

•

Ter ve yağ bezleri ile inorganik tuzlar, üre, amonyak ve inorganik bileşikler atılır
(salgı ve atıkların atılması),

•

Aşırı su ve elektrolit kaybını önler (sıvı elekltrolit dengesi),

•

Güneş ışığı ile temasla epidermis hücrelerinde oluşan kimyasal değişim sonucu D
vitamini oluşur (D vitamini sentezi).296

Deri, epidermis, dermis ve hipodermis (subkütan tabaka) olmak üzere üç tabakadan oluşur
(Resim-1):
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Resim-2: Derinin tabakaları297
Epidermis: Derinin en üst tabakası olup alttaki tabakaları korur. Epidermiste sinir ve kan
damarı yoktur. Tabakanın kalınlığı vücut bölgesine göre değişir. Kıl kökleri ve ter bezi kanalları
bu tabakadan geçer ve deriye renk veren melanin pigmenti bu tabakada bulunur. Bir yandan
epitel hücreleri bölünür çoğalır yeni hücreler oluşurken diğer yandan da epitel hücreler dökülür.
Epidermis tabakası sürtünme, ovma ve yıkama ile dökülür. Dökülen hücrelerin yerini yukarı
doğru itilen çekirdeğini kaybederek yassılaşan epidermis dokuları doldurur.298
Dermis: Epidermis tabakasının altındadır ve kollajen, elastik liflerden yapılmış esnek ve
dayanıklı tabakadır. Kalınlığı vücut bölgesine göre değişir. Bu tabakada, kan damarları, duyu

297

https://www.hayatisaglik.com/2014/09/derinin-katmanlari-nelerdir.html Erişim Tarihi: 25.08.2019
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.228.
298

187

sinirleri, lenf bezi ve kanalları, kıl kökleri ve yağ bezleri bulunur. Yağ bezlerinden sebum
salgılanır ve kıl köklerine aktarılır. Bu derinin kurumasını önler ve saça parlaklık verir. 299
Hipodermis (subkütan doku): Yağ dokusu ve gevşek bağ dokusundan oluşan hipodermis,
kan, lenf damarları, sinirler ve yağ globülleri içerir.300
6.1.2. Derinin Değerlendirilmesi
Cilt sağlığının değerlendirilmesi ispeksiyon (gözle muayne) ve palpasyon (dokunmayla
muayne) ile yapılır. Yani cilt özellikleri gözlenip, elle dokunarak değerlendirilir. Gözle
değerlendirmede ciltte renk,

damarlanma, lezyon

olup

olmadığına,

dokunma ile

değerlendirmede ise ısı, nem, turgor, ödem ve cilt yapısına bakılır.301 Normalde deri, normal
vücut ısısında hafif nemli, cilt rengiyle uyumlu doğal görünümdedir ve deri bütünlüğü
sağlamdır. Derinin elastikiyetini bozacak görünümler (ödem, sıvı kaybı gibi) yoktur. Deri
yüzeyinde kabarıklık ve döküntüler yoktur.302
Yaşlılık tüm vücudu etkilediği gibi deriyi de etkilemekte ve deride değişimlere yol açmaktadır.
Yaşla birlikte cilt altı yağ dokusu azalmaktadır. Bu nedenle deri daha ince, daha elastik, kuru
ve kırışık bir görünüm almakta ve yaşam boyunca güneşe maruz kalmayla birlikte cilt daha sert
ve daha kırışık hale gelmektedir. Yaşlanan deride hücre yenileme hızı yavaşlamıştır ve
epidermis incelmiştir. Bu sebeple kırışıklıklar artar ve soğuğa tolerans azalır. 303 Ayrıca
epidemiste incelme nedeniyle küçük yaraların iyileşmesinde yavaşlama ve yara açılmasına
eğilim vardır. Melanosit sayısı ve fonksiyonlarındaki azalmaya bağlı özellikle güneş ışığına
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karşı korunması azalır ve derinin güneş gören bölgelerinde kahverengi lekeler oluşur. Ter bezi
sayısı ve salgısının azalması nedeniyle terleme azalır. Yağ bezlerinin yağ salgısı üretimi azalır.
Yaşlanmayla saç dökülmesi artar. Tırnaklar kuru ve sert bir hal alır ve rengi matlaşır. Tırnak
uzaması yavaşlar. El tırnakları hassas olup kolay kırılırken, ayak tırnakları kalınlaşır ve kıvrılır.
Zamanla deri koruyucu, duygusal ve iletişimsel özelliklerini kaybeder.304
6.1.3. Deride Görülen Sorunlar ve Bakımı
Deri kuruluk ve kaşıntı: Yaşlı bireylerde kaşıntı nedenlerinin başında kuruluk gelmektedir.
Yağ ve ter bezlerinin fonksiyonlarındaki azalmaya bağlı derinin nemlenmesi azalır ve buna
bağlı kuruluk gelişir. Ayrıca güneş ışınlarına bağlı hasar deri bütünlüğünün bozulmasına ve su
kaybına bağlı olarak da kuruluğa neden olur. Kuruluk bacaklarda fazla olmakla birlikte el üstü,
kollar ve gövdede görülür. Kurumaya bağlı bireylerde kaşıntı oluşur. Kaşınmayla deri kuru,
kepekli ve çatlak bir görünüm alır. Kaşıntısı olan yaşlı bireylerin tırnakları kısa tutulmalıdır.
Kuruluk ve kepeklenmelerin giderilmesinde cildiye hekimlerinin önerebileceği ilaçlar ve
nemlendiriciler kullanılabilir. Derinin nemli tutulmasını sağlamak amacıyla nemlendirici içeren
sabunların kullanılması ve duş sonrası nemlendirici losyonların sürülmesi bu olumsuzlukların
giderilmesine yardımcı olabilir. 305
Cilt lekeleri cilt üzerindeki döküntüler: Yaşlanmayla hormonal değişiklikler ve güneş ışığı
etkisiyle yaşlı bireyin derisinde solukluk, pürüzlü görünüm, çiller, kahverengi lekeler oluşabilir.
Ayrıca güneş ışınları deride iyi ya da kötü huylu tümörlerin oluşmasına sebep olabilir. Güneş
ışınlarına bağlı koruyucu önlemlerin erken yaşlarda alınması ve devam ettirilmesi gereklidir.
Giysilerle korunmanın yanı sıra, düzenli olarak güneş koruyucu kremlerin kullanılması
gereklidir. Güneş koruyucu kremler güneş hasarı bulgularının şiddetini belirgin derecede
azaltmaktadır. Cildin dış görünümünün bozulması bireyi sosyal ve psikolojik yönden
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etkiyeceğinden dolayı deri yaşlanmasını önlemeye yönelik tedbirlerin erken dönemde alınması
gereklidir. 306

Resim-2: Deri kuruluğu ve yaşlanmaya bağlı oluşan cilt lekeleri307
6.2. Banyo
Banyo, vücudun bir bölümünün veya tamamının yıkanmasıdır ve kişisel hijyenik bakımın
önemli bir parçasıdır. Banyonun en önemli amacı temizliği sağlamaktır. Banyo ile vücuttan atık
maddeler uzaklaştırılır, kötü kokular önlenir ve ayrıca bireyde rahatlık ve güven duygusu
oluşur.
Banyonun amaçlarını sıralarsak;
•

Deri temizliğini sağlamak ve buna bağlı gelişebilecek enfeksiyonları önlemek,

•

Deri sağlığını gözlemek ve değerlendirmek,

•

Bireyin rahatlamasına yardımcı olmak,

•

Kan dolaşımını, solunum hız ve derinliğini uyarmak,

•

Derinin uyarılmasıyla kasların gevşemesini sağlamak,
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•

Beden imajının korunmasını sağlamak,

•

Bakım sağlayan kişi ve birey arasında iletişimi sağlamak,

•

Banyo sırasında kas ve eklemlerin hareket ettirilmesiyle kas ve eklem fonksiyonlarının
korunmasına destek olmak.308

Banyo sırasında, hastanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanması, üşümekten korunması, fiziksel
ve psikolojik yönden değerlendirilmesi ve bağımsızlık duygusunun geliştirilmesine dikkat
edilmelidir. Banyo sırasında alınacak güvenlik önlemleri;
•

Banyo kayma ve çarpmaları önleyecek şekilde düzenlenmeli, yerler ıslak olmamalı ve
kullanılan fayanslar kaymayacak özellikte olmalıdır.

•

Banyoda kullanılan terliklerin altlarının kaymayacak özellikte olması gereklidir.

•

Banyoda ortamında tutunacak yerler olmalıdır. Düşme ve kaymaları önlemek için
ıslak zemin ve küvet içine kaymaz örtü konulabilir.

•

Su sıcaklığına bağlı yanmaları önlemek için ısı sıcaklığı ayarlanabilir musluk sistemi
olmalıdır (su sıcaklığı 46 °C’yi geçmemelidir).

•

Tuvalet alanı dar olmamalı, rahat hareket edilecek genişlikte olmalıdır.

•

Tuvalet ve banyo evin içinde olmalı, dışında ise içeri alınması sağlanmalıdır.

•

Tuvalette klozet tipi tuvalet kullanılmalı, klozet yüksekliği bireye uygun ayarlanmalı
ve klozetin iki yanından tutunma kolları olmalıdır.

•

Banyo ortamının soğuk olmamalıdır.309

6.2.1 Banyo Türleri
Tam yatak banyosu: Genellikle yatağa bağımlı veya bilinçsiz hastalara ve güçsüz bireylere
tüm vücudun silmesiyle uygulanan silme banyolarıdır. İşlem öncesi kullanılacak malzeme,
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suyun ısısı ve banyo zamanı gibi tüm konularda bireyin tercihleri dikkate alınmalıdır. Banyo
sonrası vücudun nemliliğini sağlamak amacıyla nemlendirici losyonlar kullanılmalıdır. 310
Kısmi yatak banyoları: İhtiyaç durumunda belli bir bölgenin silinmesi veya tüm yatak
banyosunu tolere edemeyen bireylerde belli bölgelerin silinmesiyle yapılır. Özellikle bireyin
rahatsızlık duyduğu ve vücut kokularının oluştuğu durumlarda yapılır. El, yüz, koltuk altı,
perine ve sırt gibi vücut bölgelerine uygulanır. 311
Küvet banyoları: Hem temizleyici hem de tedavi edici amaçla uygulanan ve bireyin banyo
küvetine oturtulmasıyla yapılan banyolardır. Bu banyo yatak banyosundan daha çok yıkma ve
durulama sağlar. Birey bir yardımcının desteğine ihtiyaç duyar. Banyo öncesinde, sırasında ve
sonrasında bireyin düşmesinin önlenmesine yönelik önlemler alınmalıdır. Daha çok yürüme
yeteneğini kaybeden veya omurilik felci geçiren hastalarda uygulanır. Tedavi edici
banyodur.312
Duş banyo: En fazla tercih edilen banyo türüdür. Bireyin hareket edebileceği ve hareket
etmesinde bir sorun olmadığı durumlarda tercih edilir. Birey ayakta durarak banyo yapar. Bu
nedenle düşmelere ve kaymalara karşı banyo düzenlenmeli ve güvenlik önlemleri alınmalıdır.
Duş içinde bireyin tutunabileceği veya destek alabileceği yerler olmalıdır. Acil durumlarda
çağrı veya uyarı zili yerleştirilmelidir. Banyo kapısı içten kilitlenmemeli ve birey banyo
sırasında yalnız bırakılmamalıdır. Duş ve küvet banyoları sonrasında mutlaka ortam dezenfekte
edilmelidir.313
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Yaşlı bireyde meydana gelen değişiklikler nedeniyle deri bakımı ve genel hijyenik bakım
önemlidir. Yaşlılıkta yağ ve ter bezlerinin fonksiyonlarında azalma nedeniyle derinin
nemlenmesi azalır ve deride kuruluk oluşur. Bu sebeple bireyin haftada 1-2 kez yumuşak sabun
ile banyo önerilir. Yaşlı bireyin vücut hijyeninde kullanılan şampuan veya sabunlar yüksek yağ
içerip alkol içermeyen özellikte olmalıdır. Banyo suyu çok sıcak olmamalıdır. Banyo sonrası
bireyin koltuk ve göğüs altları ile ayak parmaklarının araları iyice kurulanması mantar
enfeksiyonlarının önlenmesi açısından önemlidir. Banyodan sonra cildin lanolin ya da vazelin
ile yağlanması ve masaj yapılması önerilmektedir. Yaşlılarda ayak bakımı dolaşım yetersizliği
ve diyabet nedeniyle özellikle dikkat gerektiren bir konudur. Ayak bakımında ılık su tercih
edilmeli, nasır ve tırnaklar ılık suda bekletilmeli, üzerine vazelin sürülmeli, ponza taşı ile
ovularak yumuşatılmalı, tırnaklar düz bir şekilde kesilmelidir. Bireye çıplak ayakla
dolaşmaması, pamuklu sıkmayan çoraplar kullanması ve ayağı saran terlik kullanması
önerilmelidir. 314
Banyo uygulaması sırasında dikkat edilecek noktalar:
•

İşlem öncesi yaşlı bireyin bilinci yerindeyse işlem hakkında bilgi verilerek onayı
alınmalıdır.

•

Bireyin banyo uygulaması ile ilgili istekleri sorulmalı ve bunlar uygulamada dikkate
alınmalıdır.

•

Banyo esnasında bireyin hareket ettirilmesinde bir kısıtlama olup olmadığı ile ilgili
işlem öncesi hekime danışılmalıdır.

•

Yaşlının mahremiyetinin korunmasına dair gerekli tüm önlemler (psikolojik, fizyolojik
ve çevresel önlemler) alınmalıdır.
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•

Bireyin üşümesi engellenmelidir. Bunun için çevresel önlemler alınmalı ve oda ısısı 2225°C arasında olmalıdır.

•

Banyoya öncesi bireyin tuvalet ihtiyacı varsa giderilmesi sağlanmalıdır.

•

İşlem öncesi gerekli malzemeler eksiksiz olmalı ve hazır bulundurulmalıdır.

•

Banyo öncesi bireyde damar yolu, serum varsa tedavi durdurulmalı ve pansuman ve
yara yeri varsa korunmalıdır.

•

Banyoya öncesi kıyafetleri çıkarılan bireyin işleme kadar geçen sürede üzeri çarşafla
örtülmelidir.

•

Banyo sırasında, bireyin yatağının sağ ya da sol olmak üzere bir tarafında çalışılmalı
diğer tarafın yatak kenarlığı düşmenin engellenmesi amacıyla kaldırılmalıdır.

•

İşlem esnasında eldiven giyilmeli, eldiven kirli bölgelerle temas sonrası çıkarılmalı ve
temiz alan ile temas edilmemelidir.

•

Banyo sırasında silme işlemi temiz bölgeden kirli bölgeye doğru olmalıdır.

•

İşlem esnasında önce uzak vücut bölgesi silinmeli daha sonra yakın vücut bölgesi
silinmelidir. Önce yakın taraf temizlenirse uzak tarafa uzanıldığında yakın temas ile
tekrar kirlenmiş olur.

•

Banyo sırasında silme işlemi bölgelere ayrılarak yapılmalıdır. Bir bölge sabunlanıp,
durulanmalı ve kurulanmalı ardından diğer bölgeye geçilmelidir.

•

Banyo sırasında iki yıkama küvetin (kovası) ihtiyaç vardı. Bunlardan biri sabunlama
suyu, diğeri de durulama suyu olmalı ve su sıcaklığı kontrol edilmelidir.

•

Banyo sırasında bireyin cildini kızarıklık, yara, leke açısından gözlenmelidir.

•

Yatak banyosunu yaparken birey ile iletişim halinde olmak bireyin kendini iyi
hissetmesini ve rahatlamasını sağlayacaktır.

•

Bireyin elleri hareket edebiliyorsa yapabileceği işlemleri yaptırmak kendisini daha
bağımsız ve iyi hissetmesine yardımcı olacaktır.
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•

Banyo sırasında silme işlemini yaparken deriye fazla basınç uygulamak deri tahrişi ve
yara açılmasına yol açacağı için fazla basınç uygulamaktan kaçınılmalıdır.

•

Banyo işleminde kullanılan sabunlama ve durulama bezleri, havlu, sabun, nemlendirici
losyon gibi malzemeler bireye özel olmalıdır.

•

İşlem yapan sağlık profesyoneli vücut silme bezini elinin etrafında kese gibi sarmalı ve
bu şekilde hasta silinmelidir.

•

Cilt kuruluğunu önlemek için banyodan sonra cilde nemlendirici uygulanmalıdır.315

6.3. Ağız Bakımı
Ağız, konuşma, yemek yeme, gülme gibi aktiviteleri yaptığımız temel organımızdır. Ağız
bireyin konuşmasını, beslenmesini, benlik saygısını ve genel olarak kendini iyi hissetmesini
etkiler. Ağız hijyeni uygulamaları, ağız boşluğundaki oluşumların temizlenmesi, ağız içi
enfeksiyonların önlenmesi, temizlik ve rahatlık duygusu kazandırmak için yapılan
uygulamalardır. 316
Ağız hijyeni uygulamalarının amaçları;
•

Ağız mukozasının nemliliği ve bütünlüğünü sağlamak,

•

Diş ve diş eti sağlığını sürdürmek,

•

Ağızda oluşan rahatsız edici tat ve kokuyu gidererek bireylerde temizlik ve rahatlık
duygusu oluşturmak,

•

Bireyin doğru ağız hijyeni uygulamalarını öğrenmesini sağlamaktır.317

315

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.71-73.
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.242.
317
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.448.
316
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Ağız hijyeni dişlerin veya protezin fırçalanması, dişlerin diş ipi ile temizlenmesi, diş etlerinin
uyarılması ve ağzın bol su ile çalkalanması uygulamalarını içerir. 318
Diş fırçası, sık ve orta sertlikte kıllara sahip, naylon materyalden yapılmış özellikte olmalı ve
fırça başı ağız içinde kolay hareket ettirilebilecek büyüklükte olmalıdır. Uzun süre kullanılan,
kılları yıpranmış fırçalar etkisiz temizlik sağlayacağı için diş fırçaları üç ayda bir
değiştirilmelidir.319
Diş fırçalarken diş fırçası diş eti ile dişin birleştiği noktaya yerleştirilir. Fırça kıllarının yarısı
diş eti üzerine yarısı diş üzerine gelecek şekilde yerleştirilir. Fırça diş etiyle 45 °C açı yapacak
şekilde tutulmalıdır. Dişler önce süpürme işlemi yapar gibi yukarıdan aşağıya doğru daha sonra
dairesel hareketlerle fırçalanmalıdır (Resim-3). Tüm diş yüzeyinin ve ağız içinin fırçalanmasına
özen gösterilmelidir.320

Resim-3: Diş fırçalama teknikleri321

318

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.244.
319
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.244.
320
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.244.
321
https://www.disagrisi.gen.tr/dis-fircalama-teknikleri.html Erişim Tarihi 25.08.2019
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Diş çürüklerinin önlenmesi ve diş eti hastalıklarının önlenmesi için ağız hijyeninin sağlanması
ve sürdürülmesi gereklidir. Ağız temizliği için diş fırçası ve macunu kullanılmalıdır. Fırçalama,
diş etlerindeki kan dolaşımını hızlandırır ve ağız sağlığının korunmasına yardımcı olur. Ağız
yıkama ve ağız temizliği solüsyonları dişlerin temizliğinin sürdürülmesini sağlar ve mukoza
sağlığının sürdürülmesi için gerekli olan tükürük salgısını arttırır.322
Ağız hijyeninin sağlanması ve sürdürülmesinde dikkat edilmesi gerekenler,
•

Dişler her yemekten sonra ve gece uyumadan önce fırçalanmalı ve diş ipi ile
temizlenmeli,

•

Yeterli ve dengeli beslenme sağlanmalıdır. Özellikle beslenme kalsiyum, fosfor, flüor,
A, C ve D vitaminleri içermelidir.

•

Taze sebze, meyve gibi lifli besinler tüketilmelidir. Bu yiyecekler dişlerde dişlerde
plak oluşumunu azaltır.

•

Diş macunları flüorit içermeli, hep aynı macunu kullanmak yerine her seferinde farklı
macunlar tercih edilmelidir.

•

Her 6 ayda bir diş hekimi kontrolünden geçilmelidir.323

6.3.1 Protez Diş Bakımı
Protez dişlerin bakımının düzenli ve günlük yapılması diş etinde gelişebilecek enfeksiyonların
önlenmesi ve ağız hijyeninin sağlanması açısından çok önemlidir. Gece yatmadan önce
protezler çıkarılmalı ve temizlenmelidir. Böylece protez altındaki yiyecek artıklarının
giderilmesi, diş etlerinin dinlenmesi sağlanır ve mikroorganizmaların çoğalması önlenir.324
Protez bakımı ve güvenliği konusunda öneriler;

322
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.242.
323
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.449.
324
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.243.
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•

Protezler, kullanan yaşlı bireyin adı veya adının baş harfleriyle etiketlenmelidir.

•

Protez en az günde bir kez temizlenmelidir.

•

Protez temizleme fırçası ya da yumuşak kıllı diş fırçalarıyla protezin iç ve dış
kısımları dâhil olmak üzere, diş üzerindeki plak ve yemek artıkları musluk suyu
altında çıkartılmalıdır.

•

Fırçalama işlemi sırasında protezlerin düşme ve kırılmalarını önlemek için, işlem
havlu üzerinde yapılabilir.

•

Protezler temizlendikten sonra çok iyi durulanmalıdır. Aksi takdirde ağız mukozasında
tahrişler oluşabilir.

•

Protezlerin sürekli ağızda takılı kalmasına bağlı diş etlerinde tahriş olabilir. Bu
nedenle 24 saatten fazla takılı kalmamalıdır.

•

Diş etlerinin nefes alabilmesi için protezler günde en az 6 saat dışarıda bırakılmalıdır.

•

Protezler ağız içinde bulunmadığı zamanlarda su dolu ağzı kapalı kap içinde
saklanmalıdır.

•

Diş eti tahrişini önlemek için protez ağız yapısıyla uyumlu olmalıdır.

•

Protez saklama kabı düzenli olarak temizlenmeli ve kullanılmadan önce iyice
çalkalanmalıdır.

•

Protez bakımlarını yerine getiremeyecek olan yaşlı bireylerin uyku zamanından önce
protezlerini çıkarmış, fırçalayarak temizlemiş ve su dolu protez kabı içine koyulmuş
olduğundan emin olunmalıdır. 325

6.3.2. Ağızda Sık Görülen Sorunlar
Ağızda sık görülen sorunlar; diş çürükleri, diş taşı, gingivitis, hallitozis ve ağız mukozasında
kuruluktur (Resim-4).

325

Kalav, Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığı Önerileri, Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi, 2016;
6,182-2016. s.193.
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Resim-4: Ağızda sık görülen sorunlar326
Diş çürükleri: Dişin mine tabakasının tahrip olması sonucu diş üzerinde oyuk, boşluk gibi
patolojik kavitelerin (boşluk, çukur) oluşmasıdır. Diş çürükleri dişin en üst tabakası olan
mineden başlar ve alt tabaka olan dentin tabakaya doğru ilerler. Diş çürükleri, her yaş için diş
kayıplarının en önemli nedenidir. Diş çürüklerinin önlenmesinde öğün aralarında karbonhidratlı
gıdaların tüketilmesi, iyi bir ağız hijyeninin sağlanması ve düzenli diş bakımının yapılması
gereklidir. 327
Diş taşı (tartar): Kireç görünümünde sertleşmiş bakteri tabakası olan diş taşı, dişin diş eti ile
birleştiği yerde birikir. Bu oluşumla diş etleri yavaş yavaş geri çekilmeye başlar. Buraya
yerleşen mikroorganizmalar diş eti iltihaplanmasına yol açar.328
Gingivitis: Diş etlerinin iltihaplanmasıdır ve dişetleri kırmızı, şiş ve kolayca kanayan bir
özelliktedir. Genellikle diş çürüklerinin dişeti iltihabına yol açmasıyla oluşur. 329

326

a- http://www.gunes.com/yasam/dikkat-dis-curugu-bir-cok-riski-arttiriyor-652741 Erişim Tarihi 25.08.2019
b- https://www.doktortakvimi.com/blog/dis-tartari-hakkinda-soru-cevap Erişim Tarihi 25.08.2019
c-https://www.devonstreetdental.com/what-is-gingivitis/ Erişim Tarihi 25.08.2019
d-https://www.dentalcare.com/en-us/clinicals/stabilized-stannous-fluoride-dentrifice-manual/anti-halitosis
Erişim tarihi: 25.08.2019
e-https://www.iyibakkendine.com/agiz-kurulugu-neden-olur-agiz-kurulugu-belirtileri/
Erişim
tarihi:
25.08.2019
327
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.243.
328
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.449.
329
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.243.
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Hallitozis: Ağız kokusudur ve ağızda sürekli kötü bir koku ve tat vardır. Dişlerin sıcak ve
soğuğa karşı hassasiyeti artmıştır. Ağız kokusu diş ve diş eti hastalıklarının haberci belirtisidir.
Ağız hijyeninin yetersiz yapıldığı durumlarda, ağızda biriken gıda artıklarının bakteriler
tarafından parçalanmasıyla veya ağız mukozasın çeşitli nedenler sonucu kuruması sonucu
oluşabilir. 330
Ağız mukozasında kuruluk: Solunumun ağızdan yapılması, yetersiz sıvı alımı, tükürük
yapımını engelleyen hastalıklar ve kullanılan bazı ilaçlar nedeniyle ağız mukozasında kuruluk
oluşur. Kuruma sonucu ağız mukozası kolayca bozulabilir ve mikroorganizmaların yerleşmesi
kolaylaşır. 331
6.4. Saç Bakımı
Fiziksel görünümün önemli bir parçası olan saçlar, bireyin hijyen uygulamaları ve sağlık
durumu hakkında bilgi vermektedir. Hormonal değişiklikler, stres, yaşlanma, enfeksiyonlar,
hastalık ve bazı ilaçların kullanılmasına bağlı saçların yapısal özellikleri ve görünümü
değişmektedir. Örneğin; hipotiroidi saçların kuru ve sert olmasına neden olur.332
Normalde saçlar temiz, parlak görünümde olup saçlı deri bütünlüğü sağlamdır. Saçlar bir
yandan düzenli olarak uzarken (ayda ortalama 12-18 mm), diğer yandan düzenli olarak dökülür
(günde yaklaşık 50-100 saç teli). Saç kökü folikül içinde olup foliküle yakın kılcal damarlar
tarafından beslenir. Saç folikülü içine açılan yağ bezlerinin salgıladığı sebum saça parlaklık
verir. Saç rengi deride bulunan melanin miktarıyla ilişkilidir. 333

330

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.449.
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.243.
332
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.250.
333
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.250.
331

200

Saçlı derinin görsel değerlendirilmesinde, herhangi bir alanda saç kaybı olup olmadığına, saç
yapısının sert/yumuşaklığına, saçın yağlı/kuru olup olmadığına ve kafa derisinde enfeksiyon,
yara, bit vb. olup olmadığına bakılır. 334
Saç Bakımının amaçları;
•

Saçların ve kafa derisinin temiz ve sağlıklı olmasını sağlamak,

•

Kafa dersinde kan dolaşımını hızlandırmak ve saç köklerinin beslenmesini sağlamak,

•

Bireyin rahatını sağlamak ve kendine güvenini arttırmak,

•

Bireyin kendi vücut hijyeni bakımına katılımını sağlamak.335

Saç hijyeninde kullanılan yöntemler, uygulama sıklığı ve kullanılan temizleyici maddeler
tamamen kişiye özgüdür. Saçlar normalde haftada en az bir ya da iki kez yıkanmalıdır. Yağlı
saçlar daha sık yıkanabilir. Saçların temizliğinde şampuan kullanılmalıdır. Saçları yıkarken su
sıcaklığının yüksek olması kafa derisinde kuruluk ve kepeklenmeye yol açabilir. Kullanılan
tarak ve saç fırçaları kişiye özgü olmalı ve üzerinde oluşan kirler su ve sabunla yıkanarak
giderilmelidir. Saçların havlu ile kurulanmasında çok sert ovalama hareketlerinin yapılması saç
dokusunun yıpranmasına neden olacağı için dikkatli olunmalıdır. Saç kurutması işleminde
elektrikli kurutma makineleri kullanılabilir. Fakat kullanırken saç ve cilt yanıklarını önlemek
için kurutucu ayarları kontrol edilmelidir. Yaşlı bireyler hastalık, güçsüzlük veya engellilik
nedeniyle saç hijyenini sürdüremeyebilirler. Bu nedenle saçlı deri saç hijyeni açısından düzenli
olarak değerlendirilmelidir. Yaşlı birey hareket edebiliyorsa banyo esnasında saçlar yıkanır.
Ayağa kalkabilen ve sadece saç hijyenine gereksinin duyan yaşlılar için, lavabo önüne bir
sandalye koyarak bireyin oturtulması ve başı lavaboya doğru eğilmesiyle saçlar yıkanabilir.

334

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.250.
335
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.451.
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Fakat yatağa bağımlı bireylerde saçlar yatak banyosunda olduğu gibi yatak içerisinde
yıkanmalıdır. 336
6.4.1. Saç ve Kafa Derisinde Görülebilecek Başlıca Sorunlar
Kepek: Kafa derisinin pul şeklinde dökülmesidir. Ayrıca bireyde kaşıntı da mevcuttur.
Lokal saç dökülmesi (allopeksi): Yaşlanma, bazı kullanılan ilaçlar, hormonal değişimler, bazı
hastalıklar, travma ve radyasyona bağlı olarak saçların bölgesel veya tamamen vücuttaki
kılların dökülmesidir. Nedenin ortadan kaldırılmasına yönelik tedavi uygulanır.
Baş biti: Genellikle kötü hijyen koşullarına bağlı oluşur. Fakat havlu, tarak, giysi gibi ortak
malzeme kullanılması veya yakın temasla da kişiden kişiye bulaşabilmektedir. Baş biti tedavisi
özel losyon ve şampuanlarla yapılır.337

Resim-5: Saç ve kafa dersinde görülen başlıca sorunlar338

336

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.76.
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.251.
338
a-http://www.haber7.com/saglik/haber/2800639-sacta-kepek-nasil-gecer-kasinti-kepek-icin-bitkisel-cozumonerileri Erişim Tarihi: 25.08.2019
b- https://www.sadbe.com/sackiran/ Erişim Tarihi: 25.08.2019
c- https://www.yeniakit.com.tr/haber/bitler-nasil-temizlenir-234969.html Erişim Tarihi: 25.08.2019
337

202

6.5. El ve Ayak Bakımı
Hastalık oluşturan mikroorganizmaların bulaşı en fazla el yoluyla olmaktadır. El hijyeninin
amacı ellerimizde bulunan geçici florayı (geçici koruyucu tabaka) ortadan kaldırmak ve kalıcı
florayı (kalıcı koruyucu tabaka) azaltmaktır. Tırnak diplerinin altında mikroorganizmalar
kolayca yerleşip üreyebilmektedir. Bu sebeple tırnak diplerinin temizliği çok önemlidir.
Haftada bir kez el tırnakları kısa ve yuvarlak şekilde kesilmelidir.339
Eller ne zaman yıkanmalı,
•

Yemeklerden önce ve sonra,

•

Tuvalete girip çıktıktan sonra,

•

Hasta bakımına başlamadan başlamadan önce,

•

Ellerin her kirlenmesinde eller su ve sabunla iyice yıkanmalı, durulanmalı ve çok iyi
kurulanmalıdır.

El hijyeni işlemi bol su ve sabunla, bilekleri içine alacak şekilde avuç içi, parmak araları,
parmak uçları ve özellikle tırnak dipleri iyice temizlenecek şekilde ovulmalıdır (Resim-6). El
yıkama süresi en az 10 saniye sürecek şekilde eller yıkanmalı, akan su altında durulanmalı ve
kağıt havlu ile kurulanmalıdır.340

339

T.C. Milli eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Kişisel Hijyen ve Vücut Mekanikleri, Ankara, 2012, s.4-5
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Ki%C5%9Fisel%20Hijyen%20Ve%20V%C3
%BCcut%20Mekanikleri.pdf Erişim Tarihi: 03.08.2019
340
Çopur, El Yıkama Çeşitleri ve Dikkat Edilecek Hususlar, 4.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon Kongresi,
2005, s.283-284.
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Resim-6: El yıkama manevraları341
Yaşlı insanlarda tırnaklar kuru ve kırılgan bir hâle gelir. Tırnaklar matlaşır, renkleri griye döner
ve düzleşir. Tırnak uzaması azalır, el tırnakları daha kırılganlaşır ve tırnağın uç kısımlarında
ayrılma olurken ayak tırnakları kalınlaşır ve kıvrılır. Bunları önlemek için el ve ayak bakımının
düzenli olarak uygulanması gereklidir. Tırnakların çok uzamadan kesilmesi tırnakların
kurumasını ve kırılmasını engeller. El tırnakları oval olarak kesilmelidir. Ayak tırnakları ise
yumuşatıldıktan sonra tırnak ucu deri dışında olacak şekilde düz olarak kesilmelidir (Resim-7).
Aksi takdirde tırnak batmaları gelişebilir. Kullanılan tırnak makası bireye özgü olmalıdır.
Tırnaklar kesilirken çevre dokuların zedelenmemesine gösterilmelidir. 342

Resim-7: El ve ayak tırnağının doğru ve yanlış kesimi343

341

https://sites.google.com/site/oegretmenezgiyavuz26/home/el-t Erişim Tarihi: 25.08.2019
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.84.
343
a-https://www.uzmantedavi.net/tirnak-batmasi-tedavisi-dogru-tirnak-kesimi-evde-yapilabilecekler/ Erişim
Tarihi: 25.08.2019
342
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Yürüme, vücut ağırlığını dengeleme ve hareketliliğini sağlama gibi pek çok fiziksel işlevi olan
ayaklar, vücudun hareketliliğinin devamında önemli yapılardır. Ayak temizliği, enfeksiyon
gelişmesini önlemek ve kokuları gidermek için önemli bir bakım uygulamasıdır. Ayaklarda
oluşan sorunlar ayakların sık değerlendirilmesi ve düzenli olarak hijyeninin sağlanmasıyla
önlenebilir.
Sağlıklı bir ayağın özellikleri;
•

Ayak derisi pembe, düzgün, yumuşak ve ılık olup deri bütünlüğü sağlamdır.

•

Parmakların duruşu düzgün, ayak hareketliliği normaldir.

•

Ayaküstü nabız bölgesinden hissedilen nabız hızı dolgun ve düzenlidir.

•

Ayak bileği ve ayakta ödem ve ağrı yoktur.

•

Ayak tırnağına basınç uygulandığında rengi soluklaşır, basınç kaldırıldığında pembe
renge döner.

•

Deri tırnakları çevrelemiştir. 344

6.5.1. Sık Karşılaşılan Ayak Sorunları
Nasır: Epidermis tabakasının kalınlaşması ve boynuzsu hücrelerin belli bir alanda birikerek
tabanı deri üzerinde olan kalınlaşmadır. Genellikle kemik çıkıntılarının olduğu bölgelerde 4.
veya 5.ayak parmağında ayak tabanı veya ayak yüzünde meydana gelir. Ayak derisinin
yumuşak tutulması, masaj ve basınç oluşturan faktörlerin ortadan kaldırılmasıyla nasır oluşumu
engellenebilir. Derin dokulara ulaşmamış nasırlar, ayağın ılk suda bekletilip yumuşamasını
sağladıktan sonra ayak törpüsü ile temizlenebilir. Derin dokulara ulaşan nasırların tedavisinde
cerrahi işlem gerekir.345

b-https://ciltbakimim.com/evde-ayak-bakimi-nasil-yapiliruygulanacak-kurler-nelerdir-h377.html/ayakbakiminda-tirnak-kesimi Erişim Tarihi: 25.08.2019
344
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.254.
345
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.452.
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Ayak kokusu: Ayak tabanındaki ter bezlerinin aşırı ter salgılaması ve mikroorganizmalarla
etkileşimi sonucu oluşur. Ayakların sık sık yıkanması, temiz çorap kullanımı ve deodorantlar
koku oluşumunu engeller. Ayak kokularını önlemek için ayağı daha az terleten merserize ya da
pamuk çoraplar giyilmelidir. 346
Mantar enfeksiyonları: Mantar özellikle ayak parmakları arasına yerleşerek, kaşıntı, deride
pul pul dökülmelere ve ilerleyen durumlarda tırnak kaybına yol açan bulaşıcı bir hastalıktır.
Önlenmesi için çoraplar sık değiştirilmeli kapalı terlik veya ayağı terleten lastik ayakkabılar
giyilmemelidir. 347
Tırnak Batması: Tırnak ucunun kıvrılıp, tırnak ucu çevresindeki doku içine doğru uzamasıdır.
Tırnağa üstten bastırınca ağrı vardır ve şiş ve kızarıktır. Genellikle tırnağın yanlış kesilmesi ve
sivri veya dar burunlu ayakkabı giyilmesiyle oluşur. Antiseptikli solüsyonla hazırlanan ayak
banyoları faydalı olabilir. İlerleyen durumlarda cerrahi işlem gerekebilir. 348
Halluks Valgus: Ayak başparmağı ekleminin yana doğru kayması sonucu eklemin üzerindeki
alanda bir kese ya da nasır oluşumudur. Genellikle genetik yatkınlık ve sivri burunlu yüksek
ayakkabıların giyilmesiyle oluşur. 349
Ayak düşmesi: Ayağın öne doğru düşmesidir. Uzun süreli yatak istirahatine alınan bireylerde
gerekli önlemlerin alınmaması sonucu gelişir. Ayak düşmelerini önlemek için ayaklar özel
destek araçları, yastık ve ayak tahtaları ile desteklenmelidir.350

346

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.257.
347
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.453.
348
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.257.
349
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.257.
350
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.453.
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Resim-8: Sık karşılaşılan ayak sorunları351
Sağlıklı ayaklara sahip olmak için;
•

Ayaklar her gün ılık su ve sabunla yıkanmalı ve bol su ile durulanmalı,

•

Tırnaklar kalın ve sert ise ılık suda bekletilip yumuşadıktan sonra kesilmeli,

•

Nasırlar kesilmemeli,

•

Ayak derisi kuru ise nemlendirici losyonlar kullanılmalı,

•

Çoraplar sıkı olmamalı, ayak terlememeli,

•

Çıplak ayakla dolaşılmamalı,

•

Ayakkabı ayağa uygun olmalı,

•

Dolaşımı engelleyen hareketler yapılmamalı ve giysiler giyilmemeli,

•

Ayağa direk ısı uygulanmamalıdır.352

351

a- https://www.nasir.gen.tr/nasir-temizleme.html Erişim Tarihi: 25.08.2019
b- https://www.haber3.com/saglik/ayak-mantari-belirtileri-haberi-4940643 Erişim Tarihi: 25.08.2019
c- http://www.dogalcilt.com/tirnak-batmasi-ve-pratik-cozum-onerileri/ Erişim Tarihi: 25.08.2019
d-https://www.cankayaortopedi.com/hastalar-i%C3%A7in/ayak- Erişim Tarihi: 25.08.2019
ba%C5%9Fparma%C4%9F%C4%B1n%C4%B1n-%C5%9Fekil-bozukluklar%C4%B1-halluks-valgus
e- https://www.profdrorhansen.com/dusuk-ayak/ Erişim Tarihi: 25.08.2019
352
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.257.

207

6.6. Duyu Organları ve Bakımı
6.6.1. Yüz ve Göz Bakımı
Yüz derisinin yapısı, vücudun diğer bölgelerindeki derinin yapısına göre daha incedir ve
dolayısıyla daha hassastır. Bu nedenle yüz temizliği özel önem taşır. Vücudumuzda çok sık
kirlenen ve kötü görüntüler yaratabilen yüz, devamlı temiz tutulmalıdır. Yüz temizliğinin amacı
kirleri uzaklaştırmak, dolaşımı uyarmak ve kişiyi rahatlatmaktır.353
Yaşlanmanın en belirgin hissedildiği organlardan biri olan gözlerde yaşlanmayla birlikte görme
kusurları ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bireylerde yakını görme bulanıklaşır, gözyaşı salgısında
azalmaya bağlı gözlerde kuruluk görülür. Parlak ışığa karşı hassas ve loş ışığa da uyum
sağlamaları zordur. Göz kuruluğunu önlemek için doktor istemine göre suni gözyaşı
kullanılabilir. Gözler her gün ılık su ile yıkanmalıdır. Eğer birey kendisi yıkayamıyorsa, gözler
ılık su ile ıslatılmış temiz yumuşak bir bezle göz çukurlarından dışarıya doğru silinmelidir.
Gözle temasta el hijyeni çok önemlidir. Bu nedenle hem yaşlı birey hem bakım veren el hijyeni
kurallarına dikkatle uymalıdır. 354 Görme sorunları nedeniyle yaşlı bireyler genellikle gözlük
kullanırlar. Gözlük önemli bir araç olmasına rağmen yaşlı bireyler gözlüklerini sıklıkla
kaybederler. Bu nedenle gözlükler boyuna askı ile asılabilir. Gözlüklerin camları sık
temizlenmelidir. Yaşlı bireyin göz sağlığının devamı için göz muayeneleri düzenli
yapılmalıdır.355
6.6.2. İşitme ve Kulak Bakımı
Yaşla birlikte kulakların işitme özelliği bozulur. Özellikle ortamın gürültülü olması ve
kulaklarda kir birikmesine bağlı duyma güçlüğü yaşanabilir. Duyma kolaylığı için yaşlı bireyle

353

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hasta ve Yaşlı Hizmetleri, Kişisel Bakım İhtiyaçları, Ankara, 2016,
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/Ki%C5%9Fisel%20Bak%C4%B1m%20%C4%B0
htiya%C3%A7lar%C4%B1.pdf, Erişim Tarihi: 03.08.2019
354
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.82.
355
Yıldırım, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Düzce Üniversitesi Sağlık
bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012;2(2):19-23. s.22.
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tane tane ve yüksek olmayan sesle konuşulmalıdır. Yaşlı birey dudak hareketleri ile iletişim
kurabiliyorsa bu yolla iletişim sağlanabilir. Bireyle bağırarak konuşmak duymasını
zorlaştıracağı gibi bireyi tedirgin ederek iletişimini engeller. Bu sebeplerle yaşlılarla yüz yüze
ve yüksek olmayan sesle konuşulmalıdır.

İşitme güçlüğü nedeniyle birey işitme cihazı

kullanıyor olabilir. İşitme cihazı gece çıkarılıp sabunlu su ile silinip durulanmalı ve
kurutulmalıdır.356

6.6.3. Tat Alma ve Dil Bakımı
İnsanda dil tuzlu, tatlı, acı ve ekşi olmak üzere dört tata duyarlıdır. Yaşlanmayla birlikte tat
tomurcuklarında azalma görülür. Dil temel tatları algılarken karmaşık tatları algılayamayabilir.
Ağız ve diş sağlığı bakımı yapılırken dil de fırçalanıp temizlenmelidir. Ağız hijyeni eksikliğine
bağlı bireyin tat alma duyusu etkilenir ve buna bağlı beslenmesi bozulabilir. Ağız içinde
kuruluk ve dilde yaralar varsa bu sorunlar tedavi edilmelidir. Aksi takdirde bu sorunlar tat
almayı zorlaştırır. Sigara kullanmak tat alma duyusunu etkileyebilir. Bu nedenle bireyin
sigarayı bırakması için desteklenmesi gerekir.357
6.6.4. Koku Alma ve Burun Bakımı
Yaşam kalitesi açısından önemli olan koku alma duyusunun yaşın ilerlemesine bağlı
fonksiyonu azalabilir. Özellikle tat alma ve koku kaybı nedeniyle bireyin iştahında ve yemek
yeme isteğinde azalma görülebilir. Burun tıkanıklığı yine koku duyusunu etkileyebilir. Bu
nedenle birey nefes alıp verirken burnu kontrol edilmeli ve temizliği yapılmalıdır. 358
Kuru hava burun mukozasının kurumasına sebep olur. Burun mukozasındaki kuruluklar da
burun kanamasına neden olabilir. Ayrıca yüksek tansiyonu olan yaşlılarda burun kanama riski

356

Yıldırım, Yaşlılıkta Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hemşirelik Bakımı, Düzce Üniversitesi Sağlık
bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2012;2(2):19-23. s.22.
357
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.83.
358
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.82.
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yüksektir. Sık burun kanaması yaşayan bireyler mutlaka kulak burun boğaz hekimine muayne
olmalıdırlar. Kuruluğu önlemek için yaşanılan ortamın havası nemlendirilmelidir.359
6.6.5. Dokunma ve Deri Bakımı
Yaşlanmayla cilt altı reseptörlerinde (alıcı hücrelerde) duyarlılık azalmaktadır. Özellikle yaşlı
bireylerin el ve ayaklarında sıcak, soğuk ve basınç duyusunu algılama yeteneği yavaşlar. Buna
bağlı olarak yaşlılarda yanıklar, soğuk veya basınca bağlı kaza ve yaralanmalar meydana
gelebilir. Yaşlı bireyin zarar görmemesi için güvenlik önlemlerine ve vücut hijyenine dikkat
etmek gereklidir. 329
6.7. Yatak Yapımı
Hasta ve yatağa bağımlı bireyler zamanlarının büyük bir kısmını yatak içinde geçirirler.
Özellikle yatarak tedavi görmesi gereken veya kısmen hareket yeteneğini kaybetmiş bireye
birçok uygulama yatak içerisinde uygulanır. Bu sebeple yatak takımları çok kolay ve sık
kirlenir. Yatak yapımı bireyin dinlenmesini sağlamak veya yeni bir bireyin kabulü için hazırlık
amacıyla yapılır. Yatak takımları sadece rahat bir ortam sağlamak için değil aynı zamanda
hastane enfeksiyonlarının bulaşını ve cilt yaralanmalarını önlemek amacıyla da yapılır.360
6.7.1. Boş Yatağın Hazırlanması
Boş yatak yapımı, yatak boşken veya hastanın yataktan kısa süre için kalkabileceği durumlarda
yatak yapma işlemidir. Genelde bireyin kuruma kabulünden sonra yapılan yatak yapma
tekniğidir. Hasta yatağı yapılmasındaki amaçlar, bireyi rahatlatmak, hijyenik bir çevre

359

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.83.
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.135.
360
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sağlamak,

mikroorganizma bulaşını engellemek ve bireyin bağımsızlığını sağlayarak

cesaretlendirmek ve yeniden bağımsızlığını kazanmasını sağlamaktır.361
Sağlık merkezlerinde yatak takımları günlük olarak veya gerektiği durumlarda değiştirilir.
Yatak takımlarının değişimi kan ve vücut çıkartıları ile bulaşı durumunda daha sık yapılabilir.
Yatak takımları kan ve vücut sıvıları ile kirlendiği zaman cilt bütünlüğü bozulma riski artar. Bu
nedenle ıslanan ve kirlenen yatak takımları hemen değiştirilmelidir. Eğer yatak takımları kuru
ve temizse, yatak takımlarının düzeltilip kırışıklığının giderilmesiyle yatak yapımı geçici olarak
ertelenebilir. Hasta yatak dışındaysa yatak yapıldıktan sonra açık bırakılır. Üst takımlar yatağın
ayakucunda katlanır. Hasta taburcu edilmişse yatak boş ise yatak kapalı yapılır. Üst çarşaflar
düz bir şekilde bırakılır (Resim-9).362

Resim-9: Hazır boş hasta yatağı363

361
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.135.
362
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.135.
363
http://www.aypaktemizlik.com/hastane-hijyeni-ve-temizligi Erişim Tarihi: 25.08.2019

211

6.7.2. İçinde Hasta Olan Yatağın Yapılması
Sürekli yatak istirahati gerektiren durumlar, kırığı olan, bilinç kaybı ya da felç nedeniyle yatağa
bağımlı hastalar kısmen veya tamamen hareket yeteneğini kaybetmiştir. Yataktan kalkamayan
hastalar yatak dışına çıkarılmadan yatak takımlarının değiştirilmesi gerekir (Resim-10). 364
Yatak içinde hasta olan yatağı yapma işlemine başlamadan önce taşınamayan veya sökülüp
takılamayan araçların varlığı, bireyin yaşam bulguları, bilinç düzeyi, çevreye oryantasyonu,
aktivite ile ortaya çıkan acı, ağrı bulguları ve tıbbi kayıtlarda harekete engel bir durumun olup
olmadığı gözden geçirilmelidir. Yatak yapımına başlamadan önce bireyin çok şiddetli ağrısı
veya solunum sıkıntısı olduğu saptanırsa yatak yapımı bir süre ertelenebilir veya takımın en
kirli oduğu parçaların değişimi yapılabilir. Aşırı kirlilik veya ıslaklık yoksa yatak takımları
düzeltilerek gerginleştirilebilir. Birey yatak içinde yatak takımları değiştirilirken yatak içinde
nasıl hareket ettirilebileceği, çevrileceğinin bilinmesi ve uygulanması gerekir. 365

Resim-10: İçinde hasta olan yatağın yapılması366

364
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.138.
365
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.138.
366
https://www.youtube.com/watch?v=ZTKi2qMuBh4 Erişim Tarihi: 25.08.2019
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6.7.3. Rahat Yatış Pozisyonları
Dinlenme amacıyla istirahate alınan sağlıklı bireyler ile uzun süre yatak istirahatine alınan
bireylerde yatış pozisyonlarına bağlı gelişebilecek komplikasyonları önlemek için bazı
koruyucu tedbirlerin alınması gereklidir. Bu nedenle bireye doğru, rahat ve dinlendirici
pozisyon sağlamak, rahat uyumasına yardımcı olmak, omurgada gelişebilecek bozuklukları
önlemek amacıyla doğru yatış pozisyonları verilmeli ve bu pozisyonların iyi bilinmesi
gereklidir.367
Fawler/semifawler pozisyonu (dik/yarı dik oturuş pozisyonu): Dik veya yarı dik oturuş
pozisyonu yemek yeme, televizyon seyretme ve başkalarıyla konuşma için uygun pozisyondur.
Yatak başı 45-60°C yükseltilerek baş, boyun, bel, diz altı boşluğunun yastıkla desteklendiği
pozisyondur (Resim-11). Kol ile omuzların aşağı düşmesini engellemek için bireyin kolları
hafif içe doğru çevrilir, dirsekleri destekleyecek şekilde kolların altına yastık yerleştirilir. Eller
yastıktan aşağı sarkmamalıdır. Avuç içine rulolar, diz altındaki boşluğa ise yumuşak ve küçük
yastık yerleştirilmelidir. Böylelikle vücudun aşağı kayması engellenmiş olur. Ayak düşmesini
engellemek için ayak tabanları sert bir yastık veya ayak tahtası ile dik pozisyona getirilmelidir.
Bu pozisyonda vücudun basınç uyguladığı bölgeler kalça ve topuktur. Bu bölgelerde basınca
bağlı yaralar oluşabileceği için dikkatle izlenmelidir.368

367

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.430.
368
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.431.
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Resim-11: Fawler/semifawler pozisyonu369

Supine/horizontal pozisyonu (sırt üstü yatış pozisyonu): Sırt üstü yatış pozisyonudur ve
başın altına, boyun boşluğunu dolduracak şekilde yastık yerleştirilmelidir. Kollar omuz
hizasına gelecek şekilde altına ince bir yastık koyulmalıdır. Kollar vücudun içine doğru hafifce
döndürülmeli, vücudun iki yanından uzatılmalı ve vücuttan biraz uzaklaştırılmalıdır.
Parmakların kavranması için avuç içine küçük bir rulo, diz altına küçük bir rulo ya da ince bir
yastık ve ayak tabanlarının desteklenmesi için ayak altına ayak tahtası veya sert bir yastık
yerleştirilmelidir. Vücut sanki ayakta dik pozisyondaymış gibi durmalıdır (Resim-12). Sırt üstü
yatış pozisyonunda; yastık çok kalın ve çok sert olursa servikal fleksiyon artar, omuzlar iyi
desteklenmezse içe doğru döner, el bileği ekstansiyonda kalabilir, ayak düşmesi görülebilir ve
bası noktalarında basınç yaraları gelişebilir.370

Resim-12: Supine/horizontal pozisyonu 371
Lateral pozisyon (yan yatış pozisyonu): Sağ veya sol yan yatış pozisyonudur ve bu
pozisyonda omurga düz olmalıdır. Bu nedenle başın altına yerleştirilen yastık omuz
yüksekliğinde olmalı, çok yüksek veya ince olmamalıdır. Vücudun altında kalan kol dirsekten
kıvrılmalı ve avuç içi yukarı bakacak şekilde yastık hizasına getirilmelidir. Üstte kalan kol
göğüs bölgesi üzerine koyulan yastığın üzerine koyulmalıdır. Böylelikle kolun içe dönmesi ve

369

https://dosyaism.saglik.gov.tr/Eklenti/30277,yatagabagimlipdf.pdf?0&_tag1=B676847F7AA554BFA0577381
A01DDE633F1533DA Erişim Tarihi: 25.08.2019
370
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.431.
371
https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/anatomical+position Erişim Tarihi: 25.08.2019
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aşağı düşmesi engellenmiş olur. Üstte kalan bacak hafifçe dizden bükülür ve altına ayağı kalça
hizasına kaldıracak şekilde yastık koyulmalıdır. Ayak yastıktan aşağı sarkmamalı ve yastık iki
bacak arasına sıkıştırılmamalıdır. Alttaki bacak geride ve çok hafif dizden bükülmüş olmalıdır.
Geriye doğru düşmeyi engellemek için sırt bölgesi sert ve büyük bir yastıkla desteklenmelidir
(Resim-13).372

Resim-13: Lateral pozisyon373

Prone pozisyonu (yüz üstü yatış pozisyonu): Yüz üstü yatış pozisyonu olan prone
pozisyonunda baş sağ veya sola çevrilmeli ve baş altına ince bir yastık yerleştirilmelidir. Boyun
ve bel kavislerinin normal eğimleri korunmalıdır. Başın çevrildiği taraftaki kol yukarı diğer kol
aşağı doğru uzatılabilir. Ayak parmak uçlarını basınçtan korumak için ayak sırtı altına yastık
yerleştirilmelidir. Kilolu ya da büyük göğüslü bayanlarda göğüs altına da yastık yerleştirilebilir
(Resim-14).374

372
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.431.
373
https://anesteziler.blogspot.com/2014/09/lateral-yan-pozisyon.html Erişim Tarihi: 25.08.2019
374
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.431.
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Resim-14: Prone pozisyonu375
Uygulamalar
Uygulama-1: Yatak içinde tüm vücut banyosu
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

375

•

Yüz ve banyo havlusu

•

El bezi (2 adet)

•

15-20 adet spanç

•

Su geçirmez örtü

•

Sabun ve sabunluk

•

Yıkama küveti (2 adet)

•

Küvet içinde 41-43 °C’lik sıcak su

•

Temiz iç çamaşırı ve gecelik/pijama

•

Temiz yatak takımları

•

Deodorant, vücut losyonu veya nemlendirici

•

Tek kullanımlık eldiven

•

Tırnak makası

https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/anatomical+position Erişim Tarihi: 25.08.2019
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•

Tuvalet kağıdı

•

Kirli torbası

İşlem Basamakları:
1. İşlem öncesi el hijyeni sağlanır ve eldiven giyilir,
2. Uygulama hakkında bireye bilgi verilir ve uygulama için onayı alınır.
3. Malzemeler uygun, temiz ve yakın bir alana konur.
4. Bireyin mahremiyetini korumak amacıyla gerekli önlemler alınır (paravan, perde çekilir,
kapı/pencereler kapatılır, oda içindeki ziyaretçiler dışarı çıkarılır).
5. Bireyin üşümemesi için oda ısısı en az 22-25 °C arasında olması sağlanmalıdır.
6. Bireyin boşaltım ihtiyacının olup olmadığı sorulur. Boşaltım ihtiyacı varsa sürgü veya
ördek verilir ve bir süre yalnız bırakılır.
7. Sürgü ve ördek ortamdan uzaklaştırılır ve genital bölge temizlenir.
8. Bireyin giysileri çıkarılır.
9. Sakıncası yoksa bireyin başının altındaki yastık kaldırılır ve banyo havlusu serilir.
10. Yıkama küvetlerinin 2/3’üne ısı derecesi 41-43°C arası olan sıcak su koyulur. Küvetin
birine sabunlu su diğerine duru su koyulur.
11 El bezini elde parmaksız eldiven gibi yapılır veya kese biçimine getirilir.
12. Uygulamaya gözlerden başlanır ve yüzün tüm alanları ile devam edilir.
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13. Gözler duru su ile içten dışa doğru silinir. Gözlerde çapak varsa ıslatılmış spançlar
gözlerde bir süre bekletilir.
14. Gözler yüz havlusu ile kurulanır.
15. Bireye yüz temizliğinde sabun kullanıp kullanmadığı sorulur. Sabun kullanımını istiyorsa
yüz önce sabunlu su ile ardından duru su ile silinir ve kurulanır.
16. Yüzün silme işlemi merkezden dış kenarlara doğru yapılır. Yüz silerken önce alın, daha
sonra burun yanları ve boyun etrafı silinir.
17. Küvetteki su sık sık kontrol edilir. Soğudukça veya kirlendikçe değiştirilir.
18. Banyo avlusu bireyin başının altından alınır. Havlu bireyin kendimizden uzak olan
taraftaki kolunun altına serilir. Kol önce sabunlu su ile sonra duru su ile el bileğinden
başlayarak yukarı koltuk altına doğru silinir ve ardından kurulanır.
19. Bireyin eli sabunlu küvetin içine daldırılır ve 3-5 dakika kadar bekletme süresince
temizliği yağılır. Aynı işlem duru su dolü küvet içinde de yapılır ve el kurulanır.
20. Aynı işlemler diğer kol için de uygulanır.
21. El tırnakları uzamış ise oval bir şekilde kesilir.
22. Bireyin üzerinde örtülü olan pike göğüs ve karın bölgesi açıkta kalacak şekilde göbek
hizasının altına kadar açılır ve bu alana banyo havlusu uzunlamasına serilir.
23. Havlunun göğüs bölgesindeki ucu bir elle kaldırılır diğer el havlu altından geçirilerek
önce bireyin kendimizden uzak olan alanı sabunlu su ile silinir, durulanır ve kurulanır.
Ardından yakın olan bölge sabunlu su ile silinir, durulanır ve kurulanır.
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24. Bireyin üzerinde kalan pike genital bölge seviyesine kadar indirilir ve açılan alan havlu
ile kapatılır. Havlu karın bölgesinin ucundan kaldırılarak karın bir yandan diğer yana doğru
önce sabunlu su ardından duru su ile silinir ve kurulanır.
25. Bireyin uzakta olan bacağı pikeden dışarı çıkarılır, diğer bacağı pike ile örtülür. Banyo
havlusu açık kalan bacak altına yerleştirilir. Bacağa dizden bükülür, önce sabunlu su,
ardından duru su ile silinir ve kurulanır. Ardından diğer bacağa da aynı işlemler uygulanır.
26. Banyo havlusu ikiye katlanır ve kendinide uzak tarafta olan ayak altına konur. Ayak
sabunlu su ve duru su küvetlrinde 3-5 dakika bekletilir, silip kurulanır. Özellikle parmak
aralarının iyice kurulanması gerekir.
27. Bireyin sırtını silme işlemine geçmeden önce lateral (yan yatış) ya da prone (üz üstü yatış)
pozisyonu verilir. Sırt önce sabunlu su, ardından duru su ile silinir ve kurulanır. Sakıncası
yoksa bireye sırt masajı yapılabilir. Sırt temizliğinden sonra bireye supine pozisyonu (sırt
üstü yatış) verilir.
28. Küvetler içindeki sular değiştirilir.
29. Birey eğer yapabiliyorsa kendisi, yapamıyorsa yardım edilerek genital bölge temizlenir.
30. Bireyin kalçalarının altına su geçirmez örtü serilir.
31. Spançlar sabunlanır. Kadınlarda genital bölge pubis bölgesi üstünden anüse doğru silinir.
Erkeklerde üst genital bölgeden silmeye başlanır daha sonra üretral meatustan dairesel
hareketlerle skrotuma inilerek devam edilir.
32. Bölge durulanır ve tuvalet kağıdı ile kurulanır. Kirli malzemeler atık kutularına atılır.
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33. Eldivenler çıkarılır ve eller yıkanır.
34. Deriye nemlendirici losyon ya da krem sürülür.
35. Eller tekrar yıkanır.
36. Bireye temiz giyişiler giydirilir ve saçları taranır.
37. Yatak takımları değiştirilir.
38. Kullanılan malzemeler kaldırılır.
39. İşlem ve bireyin tepkileri kayıt edilir. 376

Uygulama-2: Küvet banyosu veya duş banyosu
İşlem basamakları
1. Küvet ya da duşun temizliği kontrol edilir.
2. Küvet veya duşun önüne tek kullanımlık banyo paspası veya havlu yerleştirilir
3. Banyo malzemeleri küvet ya da duşun yakınına yerleştirilir.
4. Küvet yarısına kadar ılık su ile doldurulur. Banyo suyunun sıcaklığı kontrol edilir ve
bireye de sıcaklık kontrolü yaptırılır ve suyun sıcaklığı ayarlanır. Birey duş alacaksa önceden
duş başlığı açılır ve suyun sıcaklığı ayarlanır. Duş veya küvet sandalyesi temşn edilip
kullanılabilir.

376

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.464-468.
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5. Birey küvette 10-15 dakikadan fazla uzun süre kalmaması konusunda uyarılır ve her 5
dakikada bir birey kontrol edilir.
6. Bireyin küvet veya duşa kabinden dikkatle çıkmasına ve kurulanmasına yardım edilir.
7. Kurum politika ve kurallarına göre küvet veya duşun temizlenmesi sağlanır.
8. Bireyin giyinmesine, saçını taramasına yardım edilir.
9. Eller yıkanır ve uygulama kayıt edilir.377

Uygulama-3: Ağız Bakımı
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

Diş fırçası

•

Diş macunu

•

Diş ipi

•

Büyük bir bardak

•

Yüz havlusu

•

Böbrek küvet

•

Kağıt peçete ya da havlu

•

Tek kullanımlık eldiven

•

Nemlendirici

İşlem Basamakları

377

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.468..
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1. Malzemeler uygun ve temiz bir alana yerleştirilir.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
3. Bireye fowler (yarı oturuş) veya ortopne pozisyonu verilir. Eğer bu pozisyonlar uygun
değişle lateral (yan yatış pozisyonu) verilebilir.
4. Bireyin göğsünün üstüne, çenesinin alt kısmına yüz havlusu yerleştirilir.
5. Eller yıkanır ve eldiven giyilir.
6. Diş fırçası ılık su ile ıslatılır.
7. Diş fırçasının üzerine küçük bir miktarda diş macunu koyulur.
8. Böbrek küvet bireyin çenesinin altına yerleştirilir.
9. Birey ellerini kullanabiliyorsa dişlerini kendisinin fırçalamasına izin verilmeli,
kullanamıyorsa işlemi uygulamaya devam edilir.
10. Fırçalama işlemine önce üst arka dişler, ardından alt arka dişler, sağ ve sol yanak
mukozaları, damak ve son olarak da dil fırçalanır. Fırça diş etiyle 45°’lik açı yaparak fırçayla
diş etinden dişe doğru hafif basınçla süpürme hareketi yapılır. Dişin keskin yüzeyleri diş
fırçası ile ileri-geri hareket ettirilerek temizlenir.
11. Eğer birey protez kullanıyorsa aynı yöntemle protez dişler ve ağız fırçalanır.
12. Bireyin ağzına bir miktar su verilir ve çalkalayıp tükürmesi istenir. Çalkalama işlemine
ağızda diş macunu ve köpük kalmayana kadar devam edilir.
13. Kağıt havlu ile bireyin ağız çevresi ve çenesi kurulanır.
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14. Diş ipi uygulamasından önce eldivenler değiştirilir.
15. Ortalama 20 cm uzunluğunda en az 2 adet diş ipi hazırlanır.
16. Diş ipini her iki elin orta parmağına dolanır.
17. Baş ve işaret parmakları arasında diş ipi gerdirilir. Üst dişlerden uygulamaya başlanır ve
her dişin arasına diş ipi uygulanır. Diş ipi bir dişin yan yüzünden aşağı doğru indirilirken
diğer dişin yan yüzünden yukarı doğru çıkarılır. Diş eti kanamamasına ve sert hareket
etmemeye dikkat edilir.
18. Ağız su ile çalkalanır.
19. Kağıt havlu ile bireyin ağız bölgesi ve çenesi silinir.
20. Dudağa bireyin isteğine bağlı nemlendirici sürülebilir.
21. Eldivenler çıkarılır ve el hijyeni sağlanır.
22. Uygulama kayıt edilir. 378

Uygulama-4: Yatak içinde saç banyosu
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

378

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.244-247.
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•

Banyo havlusu (2-3 adet) ve yüz havlusu

•

Su (43-44 °C)

•

Büyük boy kova (2 adet) ve su boşaltma kabı (tas/maşrapa)

•

Şampuan ve saç kremi

•

1x1 m boyutunda muşamba ve gazete kağıdı veya tanışabilir saç yıkama küveti

•

Kulak için 2 adet tampon ve gözer için 2 adet spanç

•

Tarak, fırça, saç kurutma makinesi

•

Su geçirmez örtü

•

Yatak takımı

İşlem Basamakları
1. Malzemeler uygun ve temiz bir alana koyulur.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
3. Bireyin mahremiyetini korumak amacıyla gerekli önlemler alınır (paravan, perde çekilir,
kapı/pencereler kapatılır, oda içindeki ziyaretçiler dışarı çıkarılır).
4. Bireye supine (sırt üstü yatış pozisyonu) ya da lateral (yan yatış pozisyonu) verilir.
5. Eller yıkanır ve eldiven giyilir.
6. Bireyin başının altına su geçirmez örtü ve banyo havlusu serilir. Bireyi isteğine bağlı olarak
kulaklarına tampon ve gözlere spanç koyulabilir.
7. Saçta toka varsa çıkarılır, örgü varsa çözülür ve saç taranır.
8. Gazete kağıdı kendi çevresinde döndürülerek rulo yapılır. Rulo yapılan gazeteler muşamba
kenarına yerleştirilir ve muşambanın kenarları gazete ile birlikte rula yapılır. Muşambanın
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ucu oluk biçimine getirilir ve boş kovanın içine yerleştirilir. Bunun yerine varsa taşınabilir
yıkama küveti kullanılabilir (Resim-15).

Resim-15: Taşınabilir saç yıkama küveti379
9. Suyla alın ve saç ıslatılır. Avuç içine bir miktar şampuan alınır ve saç diplerine masaj
yaparak uygulanır.
10. Saç bol su ile durulanır. Şampuan kalıntısı ve köpük kalmayana kadar saç iyice durulanır.
11. Bireyin isteğine bağlı olarak saç kremi uygulanabilir.
12. Saç toplanıp hafifçe sıkılır.
14. Saç bireyin başının altındaki havlu ile sarılır ve isteğe bağlı olarak saç kurutma makinesi
ile kurutulabilir. Saç uzun ise bağlanıp, toplanabilir veya örülebilir.
15. Bireye rahat edebileceği pozisyon verilir. Yatak takımları ıslanmışsa değiştirilir.
16. Kirli malzemeler ortamdan uzaklaştırılır.
17. Eller yıkanır ve uygulama kayıt edilir.380

379

https://www.medikalsatici.com/Easy-Shampoo-Hasta-Sac-Yikama-Havuzu,PR-516.html Erişim
25.08.2019
380
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.476-477.

Tarihi:
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Uygulama-5: Ayak ve Tırnak Bakımı
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

Küvet içinde 39-40 °C’lik sıcak su

•

Ayak sabunlama bezi

•

Su geçirmez örtü

•

Ayak havlusu

•

Sabun

•

Nemlendirici

•

Eldiven

•

Tırnak makası

•

Gazete kağıdı

İşlem basamakları
1. Malzemeler uygun ve temiz bir alana koyulur.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
3. Bireye fowler (yarı oturuş) veya ortopne pozisyonu verilir.
4.Ayaklarının altına su geçirmez örtü ve ayak havlusu serilir.
5. Çoraplar çıkarılır, pijama diz seviyesine kadar kıvrılır.
6. Küvet içine ayaklar konur ve bir süre bekletilir.
7. Sabunlama bezi ile uzak taraftan başlanarak ayak bileği, ayak sırtı, topuk, taban ve
parmaklar silinir.
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8. Ayaklar durulanır ve havlu ile kurulanır.
9. Tırnaklar düz olarak kesilir.
10. Bireyin isteğine bağlı olarak nemlendirici kullanılabilir.
11. Eldiven çıkarılır ve eller yıkanır.
12. Uygulama kayıt edilir.381

Uygulama-6: Boş Yatak Yapma Tekniği
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

Bir nevresim takımı (alt-üst çarşaf, yastık kılıfı)

•

Hasta altı bezi

•

Battaniye

•

Pike

•

Kirli arabası

•

Başucu sandalyesi

•

Eldiven (gerekli ise)

İşlem Basamakları
1. Malzemeler hazırlanır, eller yıkanır. Malzemeler uygun ve temiz bir alana koyulur.
2. Kirli yatak takımları çıkarılmasına başlamadan önce eldiven giyilir. Yatak düz duruma
getirilir ve kenarlıklar indirilir.

381

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.478-479.
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3.Yatak takımlarının yakın taraf yatak başından uzak taraf yatak başına kadar yatak etrafında
hareket edilerek çözülür.
4. Pike gibi yeniden kullanılabilecek olan malzemeler yatak üzerinde dörde katlanarak temiz
bir sandalye üzerine yerleştirilir.
5. Kirli torbası yoksa yastık kılıfı tersyüz edilerek çıkarılır (kirli tarafının içe döndürülmesi)
ve kirli torbası olarak kullanılmak üzere sandalye arkasına asılır. Yastık tekrar kullanılacaksa
sandalye üzerine konulur.
6. Nevresim battaniyeden çıkarılır ve battaniye dörde katlanır, sandalye üzerine yerleştirilir.
7. Yatak minderi ters çevrilir.
8. Eldivenler çıkarılır ve el hijyeni sağlanır.
9. Temiz yatak takımlarının yerleştirilmesine geçilir. Alt çarşafı orta katıyla yatak ortasına
yerleştirilir. Başucunu sıkıştıracak kadar çarşafın ucu boşta bırakılır.
10. Orta hat dikkate alınarak çarşaf açılır ve yakın taraf başucu köşe yapılır. Aynı işlem diğer
taraf için de uygulanır.
11. Battaniye nevresim üzerine yerleştirilecekse, battaniye minder başı ile aynı hizada olmak
üzere yatak başına serilir. Üzerine üst nevresimin orta hattı dikkate alınarak yerleştirilir. Üst
nevresimin iki üst köşesinden eller sokularak battaniye nevresim içine yerleştirilir. Battaniye
nevresim üzerine yerleştirilmeyecekse önce üst nevresim serilir, üzerine battaniye
yerleştirilir.
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12. Üst çarşaf ve battaniye kenarları içe katlanır, ayak ucu alta sıkıştırılır. Aynı işlem uzak
taraf içinde uygulanır.
13. Açık yatak yapılıyorsa üst çarşaf ayak ucuna yapılır ya da yelpaze şeklinde yerleştirilir.
14. Yastık bir el ile yandan sıkıca kavranır ve diğer elde tutulan kılıf içine yerleştirilir. Açık
ucu duvar, pencereye gelecek şekilde yatağın üstüne yerleştirilir.
15. Eğer bireyin inkontinans, akıntılı yara gibi alt bezi kullanması gereken durumlar varsa
bez alt çarşaf üzerine yerleştirilir. Böyle bir durum yoksa yerleştirilmeye gerek yoktur.
16. Kirli malzemeler ortamdan uzaklaştırılır. Kirli çarşaflar yıkanmak üzere çamaşırhaneye
gönderilmek üzere ayrılır. Enfekte bir materyal varsa ayrı bir torbaya yerleştirilir ve tıbbi atık
hükümlerine göre bertaraf edilmek üzere ayrı toplanır.
17. İşlem bittikten sonra eller yıkanır ve işlem kayıt edilir. 382

Uygulama-7: İçinde Hasta Olan Yatak Yapma Tekniği
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

Bir nevresim takımı (alt-üst çarşaf, yastık kılıfı)

•

Hasta altı bezi

•

Battaniye

•

Pike

•

Kirli arabası
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Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.136-138.
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•

Başucu sandalyesi

•

Sürgü/ördek, tuvalet kağıdı (gerekirse)

•

Eldiven (gerekli ise)

•

Kirlileri koymak için kirli kbı (gerekirse)

İşlem Basamakları
1. Malzemeler hazırlanır, uygun ve temiz bir alana koyulur.
2. Eller yıkanır.
3. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
4. Bireyin mahremiyetini korumak amacıyla gerekli önlemler alınır (paravan, perde çekilir,
kapı/pencereler kapatılır, oda içindeki ziyaretçiler dışarı çıkarılır).
5. Boşaltım ihtiyacı olup olmadığı sorulur, varsa sürgü verilir ve boşaltım sonrası perine
bakımı uygulanır.
6. El hijyeni sağlanır ve eldivenler giyilir.
7. Yatak düz pozisyona getirilir, yakın taraftaki yatak kenarlığı indirilir. Yatak eğer
mümkünse rahat çalışılabilmek için yükseltilebilir.
9. Üst çarşaf uçları bireyin omzu altına sıkıştırılır. Eğer tutabiliyorsa bireyden tutması
istenebilir. Battaniye varsa alt uçtan yavaşça çıkarılır.
10. Birey yastıksız yatabiliyorsa baş altından yastık alınır ve kılıfı çıkarılır. Kirli arabası
yoksa kılıf torba olarak kullanılmak üzere sandalye arkasına takılabilir.
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11. Birey hareket edemiyorsa vücut mekaniği ilkelerine uygun olarak yatak içinde yan
çevrilir. Birey yastıksız yatamıyorsa, önce yastık hastanın çevrileceği tarafa doğru kaydırılır
ve daha sonra hasta çevrilir.
12. Tüm yatak takımları yakından uzağa doğru gevşetilir.
13. Kirli yatak takımları diğer taraftan rahatça çekilecek biçimde mümkün olduğunca bireyin
altına doğru çekilerek toplanır ve sıkıştırılır.
14. Temiz yatak yatımları boş yatak yapım tekniğinde anlatılan yöntemle yerleştirilir. Temiz
yatak takım uçlarını diğer yandan kolayca çekebilecek şekilde bireyin altına doğru
yerleştirilir.
15. Yakın taraf takımları yerleştirildikten sonra yatak kenarlığı yükseltilir ve birey supine
(sırt üstü yatış) pozisyonuna getirilir.
16. Uzak taraftaki yatak kenarına geçilir ve yatak kenarlığı indirilir. Birey diğer tarafa yan
çevirilir. Eğer yastığın başının altında kalması isteniyorsa birey çevrilmeden önce yastık
diğer tarafa doğru çevrilir.
17. Kirli takımlar yavaşça sıyrılarak çıkarılır ve kirli torbasına atılır. Eldivenler kirlendiyse
temiz yatak takımları serilmeden önce çıkarılır, el hijyeni sağlanır ve yeni eldiven giyilir.
18. Temiz yatak takımları uçlarından tutularak bireyin altından çekilir, iyice gergin olması
sağlanır ve baş kısmından başlayarak yatağa yerleştirilir.
19. Yatak takımları yerleştirildikten sonra birey yatağın ortasına çekilir ve uygun pozisyon
verilir.
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20. Yastık kılıfı değiştirilerek bireyin başının altına yerleştirilir.
21. Üst takımlar boş hasta yatağı yapımında belirtilen şekilde yerleştirilir. Çarşaf bir yandan
serilirken alttan kirli takım çekilir.
22. Üst çarşafın alt ucu minderin ayak ucuna yerleştirilir ya da ayak altına doğru kıvrılır.
Çarşaf ayak ucu hizasından yavaşça çekilerek gevşetilir.
23. Yatak kenarlıkları yükseltilir, yatak seviyesi yükseltilmişse eksi pozisyonuna indirilir.
Bireyin rahat edeceği şekilde yatak başı yükseltilir. Uygun pozisyon verildikten sonra gerekli
vücut boşlukları desteklenebilir.
24. Kirli malzemeler ortamdan uzaklaştırılır. Kirli çarşaflar yıkanmak üzere çamaşırhaneye
gönderilmek üzere ayrılır. Enfekte bir materyal varsa ayrı bir torbaya yerleştirilir ve tıbbi atık
hükümlerine göre bertaraf edilmek üzere ayrı toplanır.
25. İşlem bittikten sonra eller yıkanır ve işlem kayıt edilir.383
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Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.138-140.
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Uygulama Soruları
1.Yatak içinde tüm vücut banyosu uygulamasında su ısısı kaç derece arasında olmalıdır?
a. 30-35°C
b. 35-40°C
c. 41-43°C
d. 45-50°C
e. 51-53 °C
2.Aşağıdakilerden hangisi yatak içinde tüm vücut banyosu yaptırılırken dikkat edilmesi
gereken uygulamalardan biri değildir?
a. İşlem öncesi el hijyeni sağlanır ve eldiven giyilir
b. Uygulama hakkında bireye bilgi verilir ve uygulama için onayı alınır
c. Bireyin mahremiyetini korumak amacıyla gerekli önlemler alınır
d. Bireyin üşümemesi için oda ısısı en az 22-25 °C arasında olması
sağlanmalıdır
e. Bireyin boşaltım ihtiyacının sorgulanmasına gerek yoktur.
3. El ve ayak bakımında yanlış olan ifade hangisidir?
a. El tırnakları oval olarak kesilir
b. Ayaklar öncelikle ılık suda bekletilir
c. Ayak tırnakları düz kesilir
d. Ayak parmaklarının kurulanmasına gerek yoktur
e. İsteğe bağlı krem/losyon sürülebilir
4.Yüz bakımı yapılırken gözlerin bakımı nasıl yapılmalıdır?
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a. Vücut bakımında en son gözler temizlenmelidir
b. Gözlerin temizliği vücut bezi ile yapılabilir
c. Gözlerin temizliği yukardan aşağıya yapılır
d. Gözlerin temizliğinde sabun kullanılır
e. Gözler duru su ile içten dışa doğru silinir
5.Küvet/duş uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir?
a. Küvet/duşun önüne paspas veya havlu yerleştirilir
b. Banyo öncesi küvet/duşun temiz olup olmadığı kontrol edilir
c. Bireyin küvetten az 30 dakika kalması sağlanır
d. Bireyin duş/küvetten çıkmasına ve kurulanmasına yardım edilir
e. Banyo sonrası küvet/duşun temizlenmesi sağlanır

6. Ağız bakımı aşamalarında uygun olmayan ifade hangisidir?
a. Bireye işlem öncesi bilgi verilir ve onayı alınır
b. Prone pozisyonu verilir
c. Bireyin göğsünün üstüne, çenesinin alt kısmına yüz havlusu yerleştirilir
d. Diş fırçası ılık suyla ıslatılır, üzerine küçük bir miktarda diş macunu koyulur
e. Bireyin çenesinin altına böbrek küvet yerleştirilir
7. Diş fırçalama işlemine önce nereden başlanmalıdır?
a. Üst arka dişler
b. Alt arka dişler
c. Sağ/sol yanak mukozası
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d. Dil
e. Damak
8. Yatak içinde saç bakımı uygulamasında aşağıdakilerden hangisi yanlış ifadedir?
a. Bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır
b. İşlem öncesi el hijyeni sağlanır
c. Bireyin başının altına su geçirmez örtü ve banyo havlusu serilir
d. Saçta toka varsa çıkarılır, örgü varsa çözülür ve saç taranır
e. Saç kesimi yapılır
9. Aşağıdakilerden hangisi hasta yatağı yapılmasındaki amaçlardan biridir?
a. Bireyi rahatlatmak,
b. Hijyenik bir çevre sağlamak
c. Mikroorganizma bulaşını engellemek
d. Bireyin bağımsızlığını sağlayarak cesaretlendirmek
e. Hepsi
10. Yatak yapımın aşamalarında hangi ifade yanlıştır?
a. Malzemeler hazırlanır, uygun ve temiz bir alana koyulur.
b. Kirli yatak takımları çıkarılmasına başlamadan önce eldiven giyilir
c. Yatak düz duruma getirilir ve kenarlıklar indirilir
d. Pike gibi yeniden kullanılabilecek olan malzemeler katlanıp temiz alana
yerleştirilir
e. Kirli malzemelerin hepsi yere atılır
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Cevaplar
1)C, 2)E, 3)D, 4)E, 5)C, 6)B, 7)A, 8)E, 9)E, 10)E
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlıda hijyen uygulamalarından bahsedilmiş, deri, derinin özellikleri, derinin
değerlendirilmesi ve deri sorunlarını öğrenilmiştir. Ardından banyo, banyonun amaçları ve
banyo türlerine yer verilmiştir. Ayrıca ağız bakımı, saç bakımı, el-ayak bakımı ve duyu
organları bakımı (yüz-göz, kulak, burun vb.) açıklanmıştır. Son olarak içinde hasta olan ve boş
olan yatağın yapılması ile rahat yatış pozisyonlarının neler olduğu öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi kişisel hijyen uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalardan
biridir?
a. Kişisel hijyen gereksinimleri karşılanırken bireyin alışkanlıkları, kişisel hijyen
uygulamaları ve ihtiyaçları tespit edilmeli ve buna göre bireye özgü bakım
verilmelidir
b. Kişisel hijyen uygulamaları sırasında bireylerin mahremiyetine özen
gösterilmelidir
c. Kişisel hijyen uygulamaları öncesi tüm uygulamalarda olduğu gibi bireye
yapılacak uygulamalar ile ilgili bilgi verilmeli ve bireyin onayı alınmalıdır.
d. Kişisel hijyen uygulamaları sırasında bireyin aktif uygulamalara katılması
sağlanmalıdır
e. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı bir derinin özelliklerinden biri değildir?
a. Deri turgoru esneme ve dayanıklılık yönünden iyi durumdadır
b. Düz, yumuşak ve esnektir
c. Deri rengi canlıdır, renk vücut bölgelerine göre değişir
d. Dokunulduğunda soğuktur
e. Deri bütünlüğü tam olup üzerinde sıyırık, yara yoktur
3. Aşağıdakilerden hangisi banyonun amaçlarından biridir?
a. Deri sağlığını gözlemek ve değerlendirmek,
b. Bireyin rahatlamasına yardımcı olmak,
c. Kan dolaşımını, solunum hız ve derinliğini uyarmak,
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d. Derinin uyarılmasıyla kasların gevşemesini sağlamak
e. Hepsi
4. Hangisi banyo türlerinden biri değildir?
a. Kaplıca banyosu
b. Tam yatak banyosu
c. Küvet banyosu
d. Duş banyosu
e. Kısmi yatak banyosu
5. Ağız bakımında diş fırçası diş etiyle kaç derecelik açı yapacak şekilde tutulmalıdır?
a. 30°C
b. 35°C
c. 45°C
d. 50°C
e. 55°C
6. Aşağıdakilerden hangisi protez diş bakımında yanlış bir ifadedir?
a. Protez en az günde bir kez temizlenmelidir
b. Protez dişler ağızda 72 saatten fazla takılı kalmamalıdır
c. Protez temizleme fırçası ya da yumuşak kıllı diş fırçalarıyla protezin iç ve dış
kısımları dâhil olmak üzere, diş üzerindeki plak ve yemek artıkları musluk
suyu altında çıkartılmalıdır
d. Fırçalama işlemi sırasında protezlerin düşme ve kırılmalarını önlemek için,
işlem havlu üzerinde yapılabilir
e. Protezler temizlendikten sonra çok iyi durulanmalıdır
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7.” Diş etlerinin iltihaplanmasıdır ve dişetleri kırmızı, şiş ve kolayca kanayan bir özelliktedir.
Genellikle diş çürüklerin dişeti iltihabına yol açmasıyla oluşur” bu ifade aşağıdakilerden
hangisinin tanımıdır?
a. Diş taşı
b. Diş çürüğü
c. Gingivitis
d. Hallitozis
e. Diş iltihabı
8. “Allopeksi”yi aşağıdakilerden hangisi açıklar?
a. Kafa derisinin pul şeklinde dökülmesidir
b. Kafa derisinin kaşıntılı olmasıdır
c. Genellikle kötü hijyen koşullarına bağlı oluşan parazit enfeksiyonudur
d. Saçların bölgesel veya tamamen vücuttaki kılların dökülmesidir
e. Saçların bölgesel beyazlamasıdır
9.” Ayak başparmağı ekleminin yana doğru kayması sonucu eklemin üzerindeki alanda bir kese
ya da nasır oluşur. Genellikle genetik yatkınlık ve sivri burunlu yüksek ayakkabıların
giyilmesiyle oluşur” bu ifade aşağıdakilerden hangisini açıklar?
a. Halluks vagus
b. Tırnak batması
c. Ayak kokusu
d. Mantar enfeksiyonu
e. Ayak düşmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi rahat yatış pozisyonlarından biri değildir?
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a. Prone pozisyonu
b. Lateral pozisyon
c. Litotomi pozisyonu
d. Supine pozisyonu
e. Fawler/semifawler pozisyonu

Cevaplar
1)E, 2)D, 3)E, 4)A, 5)C, 6)B, 7)C, 8)D, 9)A, 10)C
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7. YARA BAKIMI VE BASINÇ YARALARININ YÖNETİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde özelliklerine göre yaraların sınıflandırılmasına değinilecek yara iyileşmesini
etkileyen faktörler ve yara bakımından bahsedilecektir. Ardından yara bakımında koruyucu
özellikte olan pansuman uygulamalarına yer verilecek amaç ve özelliklerine göre pansuman
çeşitlerinden bahsedilecek ve pansuman yapımında genel kurallar açıklanacaktır. Son olarak
bası yaralarına değinilecek, bası yaralanmaların nedeni, evreleri, tedavi yöntemleri ve korunma
önlemlerinden bahsedilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Yara nedir? Yara bakımında dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
2.Yarayı korumada kullanılan pansumanlar nelerdir? Pansuman yapılmasında dikkat edilesi gereken
uygulamalar nelerdir?
3. Basınç yaraları nedir? Basın yarası oluşumunda etkili olan faktörler nelerdir?
4. Basınç yaralarının tedavi yöntemleri nelerdir?
5. Basınç yaralarını önlemede koruyucu uygulamalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Yara nedir? Özelliklerine

Yara ve oluşumlarına göre

Kazanım okuyarak ve

göre yaraların

yaraların

araştırarak geliştirilecektir.

sınıflandırılması.

sınıflandırabilmesini
öğrenmiş olmak

Yara iyileşmesini etkileyen

Yara iyileşmesine etki eden

Kazanım okuyarak ve

faktörler ve yara bakımı

faktörleri öğrenmek ve yara

araştırarak geliştirilecektir.

bakımı uygulamalarını
bilmek
Pansuman nedir? Yapılış ve

Pansuman ve amaçlara ve

Kazanım okuyarak ve

amaçlarına göre pansuman

özelliklerine göre kullanılan

araştırarak geliştirilecektir.

çeşitleri nelerdir? Pansuman

pansumanları öğrenmek,

uygulamalarında genel
Pansuman uygulamalarında
kurallar
genel kuralları bilmek.
Basınç yaraları nelerdir?

Basınç yarasının ne

Kazanım okuyarak ve

Basınç yaralarının tedavisi

olduğunu, basınç yaralarına

araştırarak geliştirilecektir.

ve korunma önlemleri

neden olan faktörleri
öğrenmek,
Basınç yaralarının tedavi
yöntemlerini ve korunma
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önlemlerinde pozisyonlar,
pasif egzersiz, masaj ve
eğitimin önemini bilmek ve
öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
Yara, oluşum ve özelliklerine göre yara çeşitleri, pansumanlar pansuman çeşitleri, basınç yaraları,
basınç yaralarının önlenmesi, basınç yaralarında tedavi yöntemleri
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Giriş
Fiziksel kimyasal ve biyolojik nedenlerle deri veya mukozaların bütünlüğünün
bozulması, tahrip olması, dokuların kesilmesiyle dokuların fizyolojik özelliklerinin geçici veya
tamamen kaybolması yara olarak tanımlanmaktadır. Cilt ve mukozayı oluşturan yapıların
bütünlüğü farklı nedenlerle bozulur. Yaranın farklı nedenlerle oluşması, cilt veya mukozanın
bu etkene olan cevabını da değiştirmektedir. Bundan dolayı yara tedavisi yarayı oluşturan
etkenlerin özelliklerine ve vücudun verdiği yanıta göre değişir. Yara iyileşmesi yaranın
meydana geldiği andan itibaren başlar ve günler, aylar hatta yıllarca devam edebilir. Yara
tedavisinde standart bir tedavisi olmayıp yara tedavisinin kendine özgü özellikleri vardır.
Yaranın türü, etyolojisi, lokalizasyonu, doku kaybı miktarına ve kontaminasyon durumuna göre
yara tedavisi uygulanır. Yara tedavisinde uygun pansumanın seçilmesi, yaranın iyileşme
sürecinin izlenmesi, hasta ve çevresi önemli faktörlerdir.384

384

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.205.
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7.1. Yara sınıflandırılması
Yaralar oluş şekline, patojen mikroorganizmalarla kirlenme durumuna göre farklı şekillerde
sınıflandırılabilir.
7.1.1. Görünüşüne Göre Yaralar
Açık yaralar: Bu yaralanmalarda deri veya mukoz membran hasar görmüştür. Deri eksikliğine
bağlı kanama ve enfeksiyon riski yüksektir. Deri altı dokular açıkta kalacağı için kısa sürede
yaranın kapatılmamasına bağlı yara iyileşmesi geciktirebilir. Açık yaraların iyileşmesini
geciktiren faktörler, enfeksiyon, doku kuruluğu, ısı kaybı, immün sistem yetmezliği olarak
sıralanabilir.
Kesik yaralar: Keskin aletle ya da cerrahi girişime bağlı uygun olarak istenen genişlik ve
büyüklükte açılan yaralardır. Ameliyat yaraları kesik yaralardır. Yara kenarları düzgün ve yara
temizdir. Derin kesik yaralarda sinir uçlarının kesilmesine bağlı ağrı ve damarların kesilmesine
bağlı kanama görülür.
Yırtılma ve ezik yaralar: Trafik ve iş kazaları, mermi veya bomba parçalarıyla oluşan
yaralardır. Yara kenarında kopmalara bağlı düzensizlik ve ezilme görülür. Bu yaralar kolaylıkla
kontamine olur ve geç iyileşir. İyileşme kesik yaralarına göre daha geçtir.
Delici yaralar: Derin doku ve organların kesici delici aletlerle (kurşun, bıçak, çivi, tornavida
gibi) delinmesi sonucu oluşan yaralardır. Yara küçük görünmesine rağmen derinliği delici
aletin

büyüklüğü

kadardır.

Delici

yaralar tetanoz ve gazlı

gangrene yol

açan

mikroorganizmalara karşı hassastır.
Avülsüyon yaralar: Derinin büyük bir parçasının koptuğu veya küçük bir yerinden bağlı
kaldığı yaralardır.
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Yanıklar: Isı, ateş, toksik madde veya radyoaktif ışınlara maruz kalınması sonucu doku
hasarına bağlı oluşan yaralardır. 385
7.1.2. Kapalı Yaralar
Kapalı yaralarda deri bütünlüğü bozulmamıştır.
Ezilme, çürük: Ucu sivri olmayan aletlerin çarpması veya vurması sonucu oluşan yaralardır.
Deri bütünlüğü sağlamdır. Kan doku arasına girdiği için yüzeyde kanama görülmez. Kanayan
bölgede morarma, şişme ve ağrı vardır.
Sıyrık: Deri üstü ve deri altı tabakasının bir bölümünün sert bir cisimle sıyrılması sonucu
oluşan yaralardır. Bölgede kızarıklık, ağrı ve sızıntı şeklinde kanama görülür. İz bırakmadan
çabuk iyileşen yaralardır.
Hematom: Travma sonucu deri bütünlüğü bozulmadan kanın damar dışına çıkıp fasya tabakası
arasına dolmasıyla oluşur. Hematom deri içinde bölgesel kanamadır. Doku arasında biriken kan
ve ödem çevre dokulara bası oluşturabilir. Hematom uygun şartlar altında vücut tarafından
emilir. Emilme olmadığı durumlarda cerrahi olarak çıkartılması gerekir.
Burkulma: Eklemin ligamenti ve kapsülünde oluşan zedelenmedir.386
7.1.3. Yaranın Oluş Nedenine Göre
Kaza sonucu oluşan yaralar: Düşme, çarpma sonucu kasıtsız oluşan yaralardır. Oyun
oynarken düşme, yemek yaparken elin kesilmesi bu yaralara örnektir.
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Kasti açılmış yaralar: Cerrahi girişim nedeniyle açılan yaralardır. Düzgün bir hat şeklinde
kesilen ve kapatılan yaralardır.
7.1.4. Yaraların Patojen Mikroorganizmalarla Kirlenme Durumuna Göre
Temiz yara: Yarada patojen mikroorganizmanın olmayışıdır ve cerrahi ameliyat yaraları bu
grup yaralara örnektir.
Kontamine yaralar: Yarada patojen mikroorganizma var olup enfeksiyon belirti ve bulguları
henüz oluşmamıştır.
Enfekte yara: Mikroorganizmalar tarafından savunma mekanizmaları tahrip edilmiş ve yara
bölgesinde kızarıklık, ağrı, akıntı ve kötü koku gibi enfeksiyon belirti ve bulguları meydana
gelmiştir.387
7.1.5. Yaranın Oluş Zamanına Göre
Akut yara: Zamanında ve uygun şekilde yara onarım işleminin yapıldığı ve yapısal,
fonksiyonel bütünlüğün sağlandığı yaralardır.
Kronik yara: Üç ay içerisinde iyileşmeyen yaralar olup dokudaki kanlanmanın yetersiz
olmasına bağlı oluşan yaralardır. Yatak yaraları ve damarsal bacak yaraları bu yaralara örnek
gösterilebilir. 388
Yara iyileşmesini etkileyen faktörler
•

Enfeksiyon,

•

Doku kuruluğu,

•

Doku bütünlüğü ve kanlanmasının bozulması,

387
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•

Isı kaybı,

•

Lökositlerin derine göçü,

•

Beslenme ve alışkanlıklar,

•

Hastalıklar,

•

İlaçlar,

•

Yaralanmanın özelliği gibi faktörler yaranın iyileşmesini etkilemektedir.389

7.2.Yara Bakımı
Nitelikli bir yara bakımı için bakteri üremesini kolaylaştıran etkenler ortadan kaldırılmalı, canlı
hücrelerin yaşamasına ve çoğalmasına yardımcı olunmalı, doku kuruluğu ve ısı kaybının
engellenmelidir.
Yara iyileşmesi dikkatli ve özenli yapılan yara bakımıyla hızlanır, enfeksiyon gelişme riski
azalır ve hastanın konforunun devamlılığı sağlanmış olunur. Bu nedenle yara bakımı ve tedavisi
önemli bir uygulamadır. Yara bakımında ihmal ve uygulanan yanlış tedavi yöntemleri
enfeksiyona, inflamasyona veya yaranın ilerlemesine sebep olmakta hatta bazı durumlarda uzuv
kaybına yol açabilmektedir. Bu nedenle yara bakımını yapan sağlık personeli yaranın temizliği,
korunması ve uygun yara bakım ürünlerinin kullanılması konusunda dikkatli ve bilinçli
olmalıdır.390
Yara bakımında dikkat edilmesi gereken noktalar;
•

Pansuman ve yara bakımı öncesi eller yıkanarak el hijyeni sağlanmalıdır.

•

Yara bakımında eldiven giyilmelidir.

389
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•

Açık yara bakımında steril teknik kullanılmalı, önlük giyilmeli ve maske takılmalıdır.

•

Kullanılmış yara bakım materyali uygun bir şekilde ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

•

Enfeksiyon gelişen yaralarda tam veya kısmi izolasyon (tecrit, ayırım) uygulanmalıdır.

•

Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak için yara bölgesinin hareketi kısıtlanmalıdır.391

7.3. Pansuman
Pansuman yarayı dış etkenlerden koruyan, serum ve kan gibi sekresyonu emen veya ortamdan
uzaklaştıran, kanama bölgesine basınç uygulayan, ilaçların uygulanmasını kolaylaştıran, yaralı
bölgenin anatomik yapısını koruyan aseptik malzeme ile yapılan yardımcı uygulamadır.
Pansuman temiz yaraların enfekte olmasını engellerken enfekte olmuş yaraların temizlenmesini
sağlar ve yara iyileşmesine destek olur. Pansuman malzemeleri steriledir ve pansuman
esnasında aseptik teknikle çalışılır.

Pansuman öncesi yaranın değerlendirilmesi:
•

Yaranın uzunluğu, derinliği ve görünüşü değerlendirilmeli,

•

Kanama varlığı ve miktarı gözlenmeli,

•

Yarada akıntı, kötü koku olup olmadığına bakılmalı,

•

Yaranın hattı ve kenarları değerlendirilmeli,

•

Yarada yabancı cisim olup olmadığı gözlenmeli,

•

Ağrı veya ödem varlığı değerlendirilmeli,

•

Duyusal/motor fonksiyonlar değerlendirilmeli,

•

Kan damarı, tendon, sinir ve kemik hasarı saptanmalı,

391

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.209.

255

•

Bireyin yaşam bulguları değerlendirilmelidir. 392

7.3.1 Pansuman Uygulamasının Amaçları
Pansuman, yarayı dış etkenlerden korur ve yaranın iyileşme sürecini hızlandırır.
Mikroorganizmaların çoğalması için uygun ortam sağlayan olumsuz koşulların oluşmasını
önleyerek, canlı hücrelerin yaşamasına ve çoğalmasına destek olur.
Kapalı pansumanlar, yarayla dış ortamın ilişkisini keser ve bölgeye bir miktar basınç uygular.
Bu basınç, ameliyat yerinden sızabilecek kanamayı engeller ve böylelikle hasta giysilerinin ve
yatağının sızıntıyla kirlenmesi önlenir. Islak pansumanlar ise, yaradan ısı ve sıvı kaybını azaltır,
yara bölgesinin nemini korur ve dokuların kurumasını önler. Yapılan pansuman ve sargılar
vücut bölümlerinin farklı pozisyonlarda sabit durmasını sağlar.
Pansumanın amacı,
•

Yarayı dış etkenlerden ve enfeksiyonlardan korumak,

•

Yarada bulunan akıntıyı emmek ve uzaklaştırmak,

•

Kanamayı durdurmak,

•

Yaraya ilaç uygulamak,

•

Yara ve çevresindeki dokuyu desteklemek,

•

Ağrıyı azaltmak ve ısı kaybını önlemek,

•

Nemli ortam sağlamak, ödemi önlemek,

•

İyileşme sürecini hızlandırmaktır.393
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7.3.2. Pansuman Çeşitleri ve Özellikleri
Pansuman malzemesi bireye ve yaraya uygun olmalıdır. Pansuman bireyin hareketini
kısıtlamamalı, alerji yapmamalı, yaranın büyüklüğü ve tipine uygun olmalıdır. Pansuman
öncesi yara iyileşmesinde bireyin beslenme durumu, dehidratasyon, sigara kullanımı, stres
varlığı, uyku sorunları, kullanılan ilaçlar, yaşlılık, ağrı varlığı, kronik hastalıkların olması gibi
durumlar değerlendirilmelidir.394
7.3.2.1. Yaranın Durumuna Göre Pansumanlar
Koruyucu Pansuman: Yarayı dış etkenlerden koruyan, yara yüzeyinin ya da yara üzerine
yerleştirilen nemlendirici materyalin, su geçirmez malzeme ile kaplanmasıyla yapılan
pansumandır. Bu pansumanın yapıldığı yaralarda kanama ve akıntı olmadığı için pansuman
malzemesinin emici özellikte olması gerekmez.
Emici Pansuman: Yaradan gelen akıntının emilmesini sağlayan yara yüzeyinin emici, kuru
malzeme ile kapatılmasıdır. Yumuşak sargılar da emici pansumanlar özelliği taşır.
Basınçlı Pansuman: Kanamayı durdurmak, bölgedeki ödemi azaltmak, yaradaki ölü boşluğu
kapatmak için yara yüzeyinin basınç yapan malzemeyle kapatılmasıdır. Basınç, yaranın her
yerine eşit olarak uygulanmalıdır. Basınçlı pansuman, ekstremiteye uygulanacaksa pansuman
distalden başlayıp yaranın proksimaline doğru yapılır. Uygulanacak olan basıncın kan
dolaşımını engellememesine dikkat edilmelidir.395
7.3.2.2. Yapılış Özelliğine Göre Pansumanlar
Kuru Pansuman: Epidermisin sağlam olduğu ve pansuman malzemesinin yaraya yapışma
durumu olmayan yaralarda uygulanır. Akıntılı yaralarda, akıntının emilmesi, kan damarlarının
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uçlarına basınç yapılması amacıyla da kullanılır. Örneğin, küçük kesik yaranın üzerinin gazlı
bez ile kapatılması.
Islak Pansuman: Yaranın, nemli kalması gerekiyorsa yaraya sıvı bir ilaç veya antiseptik
uygulanacaksa ıslak pansuman yapılır. Islak pansumanın en az iki saatte bir değiştirilmesi
gereklidir. Bu uygulamayla yara iyileşmesi de hızlanır.
Garrel Pansuman: Yaralı bölgeyi devamlı ya da belirli aralıklarla uygun antiseptik veya ilaçla
yıkamak amacıyla kullanılan pansumandır.
Hazır Steril Pansuman: Hazır steril pansuman; trafik kazası, yangın, patlama gibi acil
durumlarda pansumanın hemen yapılması için bir paket içinde kullanıma hazır bulundurulan
malzemelerdir. Bu malzemeler uzun zaman steril olarak saklanacak malzeme ile kaplıdır.
Malzemenin yara üzerine gelen kısmı yarayı kapatacak şekilde yapılmıştır. Pansuman ve sargı
bölümü mevcut olup kanayan yaraya basınç yapabilecek kadar serttir. 396
7.3.3. Pansuman Yapımında Genel Kurallar
•

Pansuman mümkünse ayrı bir odada yapılmalıdır (pansuman odası),

•

Kirli pansumanlarda koruyucu gömlek, maske ve eldiven kullanılmalıdır,

•

İşlem öncesi eller yıkanır ve eldiven giyilir,

•

İlk olarak insizyon bölgesindeki kirli pedleri çıkarılır,

•

Kirli pedler çıkarıldıktan sonra eller tekrar yıkanır ve steril eldiven giyilir,

•

Birden fazla pansuman varsa işleme temiz olan yaradan başlanır,

•

Hastaya uygun pozisyon verilir, mümkünse hasta yatar pozisyonda olmalıdır,

•

Her zaman steril gazlı bez kullanılmalıdır,
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•

Yara silmede antiseptik solüsyonlar (povidon iyot) kullanılır,

•

Eğer yara kirli ve enfekteyse yara etrafı antiseptik solüsyonlarla (povidon iyotla)
silindikten sonra yara serum fizyolojik ile temizlenir,

•

Her insizyon hattı için ayrı gazlı bez kullanılır,

•

Pansuman yukarıdan aşağıya veya merkezden çevreye doğru tek bir yönde silinir,

•

Her temizlemeden sonra kirli materyal ortamdan uzaklaştırılır, tüm kirli materyaller
enfekte atık çöpüne atılır,

•

Yara her açıldığında enfeksiyon, hematom ve gerginlik yönünden kontrol edilir,

•

Yarada dren gibi araçlar varsa bunlar yer çekimine uygun yerleştirilir,

•

Yara akıntısı fazla ise emici pansuman yapılır,

•

Temiz yaralar 2-3 gün sonra açık bırakılır,

•

Pansumanlar her zaman temiz tutulmalıdır.397,398

Kirli pansuman malzemeleri enfeksiyon riski taşıdığı için tıbbi atık sınıfına girmekte, taşınma
ve imhası özel uygulama gerektirmektedir. Kirlenen ve tekrar kullanılmayacak olan pansuman
atıkları tıbbi atık kovasının içine atılır. Tıbbi atık kovasının ağzı kapalı olmalıdır. Oluşan tıbbi
atıkların, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre uygun şekilde depolanıp bertarafı
sağlanmalıdır. Tekrar kullanılan malzemelerin ön temizliği yapıldıktan sonra tekrar steril
edilmesi ve steril bir şekilde saklanması gereklidir.399
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7.4. Bası Yaraları
Dokuların uzun süre basınç altında kalmasına bağlı oluşan ve daha çok vücudun kemik
çıkıntılarının üzerindeki bölgede meydana gelen iskemi, hücre ölümü ve doku nekrozu bası
yaraları olarak isimlendirilmektedir. 400

Yatak yarası olması için sadece uzun süre yatağa bağımlı kalmak gerekmez bazen yürümeyen,
tekerlekli sandalyede oturmak zorunda kalan ya da belli bir destek ile hareket eden tüm
yaşlılarda ortaya çıkabilir. Yatak yarasının oluşmasındaki en önemli faktör, doku üzerindeki
basınçtır. Basınç altında kalan noktalar, kişinin pozisyonuna göre değişiklik gösterse de vücutta
kemik çıkıntılarının olduğu bölgeler daha çok basınç altındadır. Basınç altında kalan yumuşak
doku sıkışır, kanlanması ve oksijenlenmesi azalır ve buna bağlı iskemi gelişir. Nekroz
engellenmez ise ülser (yara) oluşur. 401

Yatak yarası oluşmasını kolaylaştıran faktörler, yetersiz beslenme (hiponatremi, vitamin
eksikliği gibi), hareketsizlik, yatağa bağımlı olmak, obezite veya kaşeksi durumu, kas atrofisi,
duyu kaybı, inkontinans, anemi, yaşlılık, nem, sürtünme, diyabet gibi hastalıklar ve ödem
olarak sıralanabilir. Bazı yatış pozisyonları belirli noktalarda daha fazla basınç oluşturabileceği
için bası yarası oluşumuna katkıda bulunabilir. 402

Bası yarasının oluşum basamakları (Şekil-1);
•

Kanlanmanın artması, kızarıklık (Hiperemi)

•

Dokunun kansız kalması (İskemi)
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•

Doku ölümü (nekroz)

•

Ülser (yara).403

Hiperemi

İskemi

Nekroz

Yara

Şekil-1: Bası yarası oluşum aşamaları

7.4.1. Bası Yarası Tedavisi
Tedavisi zor, zaman alıcı ve son derece maliyetli olan basınç yaralarının alınacak olan basit
tedbirlerle önlenebilmesi mümkündür. Basınç yaralarının tedavisine multidisipliner bir
yaklaşım gereklidir. Tedavi bir ekip işi olup iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahi, plastik
cerrahi, beslenme fizyoterapi gibi farklı dalların ortak çalışması gereklidir.404
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Resim-1: Bası yarası evreleri405

Bası yaraları klinik görünümlerine göre 4 evrede sınıflandırılmaktadır (Resim-1).
Evre 1: Deri bütünlüğü bozulmamış olup basınç kaldırıldıktan sonra 1 saatten fazla kızarıklık
devam etmektedir.
Evre 2: Dermisin bütünlüğü bozulmuş ve deri üzerinde bül oluşmuştur.
Evre 3: Kasa kadar derialtı dokularında yara tutulumu mevcuttur.
Evre 4: Kemik ve eklem tutulumu vardır.406
Yaranın tedavisinde yaranın hangi evrede olduğunun tespiti önemlidir. Tedaviye yaklaşım
evrenin derecesine göre belirlenir. Bası yaraları cerrahi tedavi ve medikal (konservatif) tedavi
yöntemleriye tedavi edilmektedir. Evre 1 ve 2 bası yaraları herhangi bir cerrahi müdehale
yapılmaksızın sekonder iyileşmeye bırakılarak (konservatif) tedavi edilmektedir. Bası yarası
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evre 3 ve 4’te olan aralarda ise tedavi seçeneği cerrahidir.
7.4.1.1. Konservatif Tedavi:
Bası yarası oluşmuşsa komplike hâle gelmeden gerekli önlemlerin alınmalıdır. Evre 1 ve 2 de
bası ortadan kaldırılmalı ve iyi bir cilt bakımı yapılmalıdır. Bu sayede iyileşme sağlanabilir.
Bası devam ederse yara derinleşir komplike hâle gelir. Yara bakımında çeşitli topikal ajanlar
kullanılmaktadır. Son zamanlarda yara bakımında çok ilerleme kaydedilmesine rağmen hala
birçok yerde yara iyileşmesini geciktirebilecek ve dokulara zarar verebilecek topikal ajanlar
kullanılmaktadır.
Serum fizyolojik doku yoğunluğuna en yakın solüsyon olduğu için yara temizliğinde
kullanılabilecek en ideal solüsyondur. Antiseptik, dezenfektan olan betadin solüsyünu hücrelere
en az zarar verebilecek niteliktedir ve akıntılı enfekte yaralarda kullanılabilir. Topikal olarak
kullanılan antibiyotiklerin kullanımı hala tartışmalı bir konu olup, bakterilerin direnç
geliştirmesine ve ekonomik kayıplara sebep olabilirler. Sistemik etkili antibiyotikler ise bu
yaralarda oluşan bariyer nedeniyle yara bölgelerine ulaşamazlar. Sistemik antibiyotikler
sekonder enfeksiyonlar oluştuğunda kullanılmalıdır. Bu yaralarda flora sık sık değişmektedir
ve hastane enfeksiyonu açısından yara kültürü alınmalıdır. Son yıllarda yara bakımında çeşitli
sentetik ve yarı sentetik maddeler üretilmiştir. Bunların çoğu ekonomik olmamakla birlikte de
yanlış kullanılmaktadır. Bu maddeler ancak ameliyatın gecikebileceği vakalarda, yara temizse,
nekroz yoksa, geçici deri örtüsü olarak kullanılmalıdır. Bu ürünlerin bazıları vücuttan sıvı,
elektrolitve protein kaybını engeller. Yara iyileşmesini hızlandıran çeşitli ajanlar da mevcuttur.
Hidroterapi, hiperbarik oksijen, ultrason, elektrik akımları, topikal olarak kullanılan bazı
pomadlar, deri eklerinin kaybolmadığı yüzeysel yaralarda faydalı uygulamalardır. Deri
eklerinin kaybolduğu derin yaralarda öncelikle nekrotik dokunun uzaklaştırılmalıdır. Daha
sonra iyi bir topikal bakımla kenarlardan epitelizasyonla tüm yaralar kapatılabilir. Ancak oluşan
skar dokusu, deri eklerinden yoksun olup sürekli bası yarası açılmasına neden olabilecek
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özelliktedir.
7.4.1.2. Cerrahi Tedavi
Cerrahi yöntem evresi 3 ve 4’te olan bası yarası tedavisinde kullanılır. Tedavinin başarılı
olabilmesi için nekrotik dokunun (ölü doku) uzaklaştırılması gereklidir. Yaranın kapatılması
için yaranın bulunduğu yer, büyüklük ve durumuna göre çeşitli seçenekler vardır. Bunlar;

•

Primer sutür (yara dudağının basit dikişlerle kapatılması),

•

Deri grefleri (vücudun başka bir yerinden cilt nakli),

•

Lokal veya uzak flepler (yaraya yakın bölgelerdeki veya uzak bölgelrdeki cilt, cilt altı
fasyası, kas dokuları kullanılarak)’dir.

Hastaların bası yarası ameliyatı sonrası bakımları çok önemlidir. Flep yapılan hastalar 3 hafta
flep üzerine yatırılmamalıdır. Bu dönemde birinci haftadan itibaren hasta yatağında ameliyat
özelliğine göre eklemlere göre pasif egzersizler yaptırılabilir. Vakumlu direnler 5-7. günlerde
çıkarılır ve hastaya elastik bir korse giydirilir. Süturlar 10. günden sonra alınır. Flep yapılmış
vakalarda herhangi bir komplikasyon gelişmişse 3 hafta sonra hastalar flep üzerine yatmaya
başlayabilirler. Bu işleme günde 15 dakikayla başlayıp daha sonra 2 günde bir 5-10 dakika
artırılmalı ve bu süre hiçbir zaman 2 saati geçmemelidir. Bası yaralı hastaların hastanede tedavi
süresi ortalama 5-6 haftadır. Ameliyat maliyetleri ve bakım süreci düşünüldüğünde, bu
yaraların açılmaması için alınması gereken önlemlerin daha kolay ve ekonomik olduğu
görülmektedir.407

407

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.52-53.
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Tablo-1: Bası yaralarının tedavisinde kullanılan yöntemler408
Yöntem

Uygulamalar

Beslenme ile ilgili

P Yüksek kalorili protein içeren diyet verilir.

tedavi

P Vitamin ve elektrolit içeren solüsyonlar intravenöz olarak verilir.
P Poliütetan köpükler
P Poliüretan pansumanlar

Mekanik yöntemler

P Jel pedler
P Basınç değiştiren yataklar (su/havalı yatak)
P İçi sıvı dolu olan pedler
P Bölge etrafına masaj yapılır
P Her 2-4 saatte bir hasta çevrilir

Fiziksel yöntemler
P Basınç bölgelerine ultraviyole ışın uygulanır
P Basınç bölgelerine ultrasonik tedavi uygulanır
P Antiseptik
P Okside edici ajanlar (H2O2)

Kimyasal yöntemler
P Bölgesel enzim uygulama (insülin gibi)
P Sekonder enfeksiyonlara karşı antibiyotik

408

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.54.
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P Çinko içeren pomadlar
P Ölü dokuları debride etme ve drenaj
P Greft uygulama

Cerrahi yöntemler
P Primer kapatma
PAmpütasyon

7.4.2. Basınç Yaraları İçin Koruyucu Önlemler
Tedavisi güç olan basınç yaralarının oluşmadan önce gerekli koruyucu tedbirlerin alınması
etkin bir tedavi yöntemidir. Basınç yaralarının önlenmesi bakım vericinin sorumluluğundadır
ve önemli olan doku hasarı oluşmadan koruyucu önlemlerin alınmasıdır.
Basınç yaralarını önlemek için;
•

Bireyin pozisyonu 2-4 saatte bir düzenli olarak değiştirilmelidir. Birey hareket
edebiliyorsa düzenli aralıklarla mobilize edilmelidir.

•

Basınç ortadan kaldırılmalı ve ayaklar desteklenerek ayak düşmeleri önlenmelidir.

•

Basınç bölgeleri sık sık gözlenmeli, hareket edemeyen hastalar için yatak içinde yatak
egzersizleri yaptırılmalıdır.

•

Birey hareket edemiyorsa yatak yaralarını önlemek amacıyla havalı yataklar da
kullanılabilir.

•

Yatak başı 30°’den fazla yükseltilmemelidir.

•

Deri nem ve sürtünmeden korunmalıdır.

•

Deri temiz tutulmalı su gibi sıvılarla ıslatılmalalıdır.

•

Yatak takımları kuru ve gergin olmalıdır.
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•

Bireyin diyeti düzenlenmeli, diyette yüksek kalorili, yüksek proteinli ve vitaminli
gıdalar yer almalıdır. Özellikle A ve C vitaminleri yara iyileşmesinde etkili, çinko
epitelizasyon aşamasında, kalsiyum enzimatik süreçte kofaktör ve kollajen
metabolizmasına katılan bakır ve demir elementleri diyete ilave edilmelidir.

•

Anemi (kansızlık) varsa tedavi edilmelidir.

•

Kaslarda kasılma ve çekilme varsa tedavi edilmelidir.

•

Çıkıntı ve basınç bölgelerine hafif masaj yapılmalıdır. Hafif masaj kan dolaşımını
hızlandırarak dokuların yeterince oksijenasyonunu sağlamaktadır. 409

7.4.3. Bası Yaralarının Önlenmesinde Koruyucu Uygulamaları
7.4.3.1. Pozisyonlar
İmmobil (hareket edemeyen) hastalarda yüzey basıncını azaltmak veya ortadan kaldırmak için
hastaların yatakta döndürülmesi ve hastaya pozisyon verilmesi çok önemlidir. Pozisyon
değişikliğinde amaç, bası riski olan vücut bölgelerinde dolaşımın süreklinilinin sağlanmasıdır.
Bireye pozisyon verilirken sürtünme ve makaslama kuvvetini ortadan kaldırmak için hasta
kaldırılıp yuvarlanarak pozisyon verilmelidir. Asla hasta sürüklenip çekilmemelidir.410

Hareketle deriye, kaslara ve eklemlere giden kan akımı hızlanır. Bu nedenle saat başı pozisyon
değişimi çok önemlidir. Yatarken yatağın başucu ve ayakucu aynı düzeyde olmalıdır. Kişinin
gövdesi hafif yana dönük olmalı (30°C) ve alt kısmına yastık konulup desteklenmelidir. Yastık
kuyruk kemiğine olan basıncı engeller. Dizler biraz kıvrılmalı ve dizlerle ayak bileklerinin arası
da oluşabilecek basıncı önlemek için yastıkla desteklenmelidir.

409

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.217-218.
410
Taşcı Bozbaş, Bası Yaralarında Güncel Tedavi Yaklaşımları, Sakarya Tıp Dergisi, 2011 (4):118-125. s.118.
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Pozisyon değişimi işlemi yaşlı yatağa bağımlı ise iki saatte bir, tekerlekli sandalyede saat başı,
gece ise pozisyon değişimi 4 saatte bir yapılmalıdır. Bası yaralarını önleme ve tedavi ilkelerinde
bireyin 24 saat içinde ortalama 2 saat aralıklarla sağ yan, sırtüstü ve sol yan olacak şekilde
döndürülerek pozisyon verilmesi gerekir. Eğer yaşlının basınç oluşabilme riski olan vücut
bölgelerinde hipermi (belli bir bölgede damarların aşırı kanla doluşu, kızarıklık) gelişmişse
bireyin pozisyonu daha sık değiştirilmelidir.411
Rahat yatış pozisyonları:
•

Sırt üstü yatış pozisyon: Bu pozisyonda en fazla basınç altında kalan kısımlar olan
başın arkası, kürek kemiklerinin üzeri, ayak tabanları, kol altı yastıkla
desteklenmelidir.

•

Yan yatış pozisyonu: Yan yatışta en çok basıncın etkilediği bölgeler kalça kemiği,
yan bilekte çıkıntılar, dizin yan kısımları ve kulaklardır. Yaşlı yan yatış pozisyonunda
iken kolların altına ve dizlerin arasına yastık konularak desteklenmelidir. Yatak
kenarları kaldırılarak araya yastık konur ve böylece yaşlının düşmesi de engellenir.

•

Yüz üstü yatış pozisyon: Bu pozisyonda en fazla basınç altında kalan kısımlar, ayak
parmakları ve ayağın üst kısımlarıdır. Basıncın ortadan kaldırılması için bacak yastıkla
desteklenmelidir.

•

Yarı oturur pozisyon: Yarı oturuş pozisyonunda en fazla basınçtan etkilenen kısımlar
başın arkası, dirsekler ve topuklardır. Bu bölgeler yastıkla desteklenmelidir.

•

Oturur pozisyon: Bu pozisyonda vücutla yatağın birleştiği sert çıkıntılar basınçtan
etkilenir. Boynun altı ve kolların altı yastıkla desteklenmelidir (Resim-2).

411

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.55.
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Resim-2: Rahat yatış pozisyonları

Bireylerin yatak seçiminde basıyı azaltan yataklar tercih edilmelidir. Yatak seçiminde, yatağın
basıyı eşit dağıtması, vücut ağırlığına uygun olması, tahrişi en aza indirecek cinsten olması,
derinin iyi bir şekilde havalanmasına olanak vermesi, vücut hareketlerine engel olmaması,
vücut ısısını koruyabilmesi, temizlenmesinin kolay olması özelliklerine dikkat edilmelidir.
Bireyin yatak içinde ayakucundan başucuna doğru kaydırma işlemi için mutlaka çarşaf
kullanılmalı, koltuk altından çekerek kaydırma işlemi yapılmamalıdır.412

7.4.3.2. Pasif Egzersizler
Bası yaralarının önlenmesinde bir diğer önleyici girişim de kendisi hareket edemeyen bireylerin
egzersizle kol ve bacaklarının hareket ettirilmesidir. Bu uygulama pasif egzersiz olarak
adlandırılır. Ayrıca dokularda dolaşımı artıraran masaj uygulamaları da bası yaralarını
önlemeyi destekleyen uygulamalardır. Yatağa bağımlı bireylerde hareketsizliğe bağlı en sık
karşılaşılan komplikasyonlar, kas atrofisi (kaslarda küçülme) ve kontraktürlerdir (kasın sürekli
kasılması nedeniyle eklemde ve kasta açılmanın olmaması).
En sık görülen kontraktürler;

412

•

El, bilek ve parmakların içe bükülmesi kontraktürü,

•

Bacak dışa bükülme rotasyon kontraktürü,

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.55.
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•

Dizde içe bükülme kontraktürü.

Hareket edemeyen bireylere pasif egzersizler yaptırılmalıdır. Pasif harekerler (Resim-3);
•

El ve ayak bileklerinin sağa ve sola döndürülmesi,

•

Bacakların dizden kaldırılması ve uzatılması,

•

Kolların dirsekten bükülmedi ve döndürülmesi.

Resim-3: Pasif egzersizler413

Pasif egzersizler en az 5 kez yaptırılmalı ve her 8 saatte bir tekrarlanmalıdır. Kontraktür
nedeniyle hareket kısıtlılığı oluşmuşsa pasif egzersiz hareketleri sayısı arttırılmalıdır. Bir kas
hareket açıklığı boyunca düzenli olarak kullanılmadığı zaman kasın tendonları kısalmaktadır.414

413
414

https://slideplayer.biz.tr/slide/12447930/ Erişim Tarihi: 26.08.2019
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.60.
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7.4.3.3. Masaj
Vücudun belli bölgelerine düzenli ve sistemik olarak uygulanan basınç, ovma ve yoğurma
işlemleri masaj olarak tanımlanmaktadır. Masaj uygulamasıyla dokuya uygulama kan akımını
arttışına bağlı doku perfüzyonu arttırılır ve basınç altındaki alanların rahatlamasını sağlar.
Masaj manevraları günde bir kez 15-20 dk süreyle uygulanabilir.415
Dört temel masaj manevrası vardır. Bu temel masaj manevraları hastanın vücut yapısına göre
seçilerek yapılacak masajda kullanılır (Şekil-2).416

Lokal basınç
manevrası
Lokal basınç
uygulaması
(presyon)

Kayıcı basınç
manevraları

Vurma ve
çarpma
manevraları

Sıvazlama
(eﬂoraj)

Çarpma
(haşur),

Yoğurma
(petrisaj)

Vurma
(tapotman)

Titreşim
manevrası
Titreşim
manevrası
(vibrisyon)

Yuvarlama
(rulman)

Ovalama
(friksiyon)

Şekil-2: Masaj manevraları

7.4.3.3.1. Lokal Basınç Manevrası (presyon )
Elin tümünün ya da bir kısmının masaj yapılacak bölge üzerine konması ve basınç
uygulanmasıdır. Basınç yavaş yavaş arttırılır, bir süre sonra yavaş yavaş kaldırılır. Basıncın,
lokal şişlikleri giderici, lenf dolaşımının hızlandırıcı ve sinirlerin ağrı naklini azaltıcı etkisi
vardır.

415

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.217-218.
416
https://docplayer.biz.tr/10275829-T-c-milli-egitim-bakanligi-hemsirelik-hastayi-rahatlatmak-icin-yapilanuygulamalar.html Erişim Tarihi: 26.08.2019, s.4.
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7.4.3.3.2. Kayıcı Basınç Manevraları

Sıvazlama (efloraj )
•

Masaj yapılacak bölgeye bütün parmaklar birleştirilerek el ayası ya da parmakların iç
yüzü yerleştirilir.

•

Aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru hareketler yapılarak bölge sıvazlanır.
Genellikle kol, bacak, sırt ve kalça kaslarına yapılır.

•

Tedavi edilecek yerin biraz altından başlanması ve biraz üstünden bitirilmesi gerekir.

•

Daima aynı basınç ve hızla yapılmalıdır.

•

Kol ve bacakların eflorajında iki el ile çalışılır.

•

Efloraj bölgenin sinirlerini, kan dolaşımını uyarır ve sakinlik verir. Lenf dolaşımını
hızlandırır ve yorgunluğu giderir.417

Yoğurma (petrisaj)
Bu manevra ile kasların beslenmesi artar. Atrofiye uğramış kasların tonüsünü artırır ve kaslarda
birikip yorgunluğa sebep olan atık maddelerin atılımını hızlandırır.
•

Petrisaj uygulamasında iki el istirahatta bulunan kasın üstüne 2-3 cm ara ile karşılıklı
konur ve her ikisi kası sıkıca tutar.

•

Bir el, kasın bir kısmını yukarıya ve kendine doğru çekerken, diğer el de kasın kalan
kısmını yine yukarıya fakat karşı tarafa çeker.

•

Sonra bu manevranın tersi yapılır. Kaslar hamur yoğurur gibi içe ve dışa çekilip
yukarıya kaldırılarak masaja devam edilir.

417
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Yuvarlama (rulman)
Kol ve bacak uzun kaslarının masajında kullanılır. İki el karşılıklı olarak kas kitlesini tutar ve
kasa karşı gelen istikametlere gidip gelen yuvarlama hareketlerini yapar.

Ovalama (friksiyon)
Parmak uçları veya başparmak ile küçük daireler çizilerek yapılan ovalama hareketidir. Doku
yapışmalarında, sertleşmelerinde ve eklem hastalıklarında uygulanır.
•

Deriye temas eden ve basınç yapan parmak uçları kaldırılmadan deriyle birlikte daire
şeklinde ya da aşağı yukarı hareket ederek masaj yapılır.

•

Boyundan başlanıp omurlara doğru uygulanır.

•

Ellerde ise parmaklardan bileğe doğru uygulanır.

•

Deri altına sızan sıvıları dağıtır.418

7.4.3.3.3. Vurma ve Çarpma Manevraları (perküsyon)

Masaj yapılacak bölgeye elle seri darbeler vurarak yapılır. Bu vuruşlar parmak uçları, elin iç ya
da dış yüzü veya elin kenarı ile yapılır.

Çarpma (haşur)
•

İki el, avuç içleri birbirine bakar pozisyonda küçük parmak deriye temas edecek şekilde
masaj yapılacak bölgeye konur.

Eller dışa doğru eğik pozisyondayken elin biri

kaldırılıp uygun darbeyi yaparken diğeri kaldırılıp ritmik şekilde vuruşlar devam eder.

418
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Vurma (tapotman)
•

Parmaklar kapalı ve eller kubbeleştirilerek yalnız parmaklar ve elin bilekle birleştiği
kısımla vuruşlar yapılır. Bir el vuruş yaparken diğer el yukarı kalkar.

•

Vuruşun cinsi, hastanın vücut yapısına göre seçilmeli. Tapotman çok zayıf hastalarda
kullanılmamalıdır.

•

Vurma ve çarpma manevraları, uygulandığı yerde kan dolaşımını uyarır ve bölgenin
lokal beslenmesini sağlar. Kas atrofisinde, nevraljilerde ve nevrastenilerde kullanılır.419

7.4.3.3.4. Titretme (vibrasyon)

El veya araçla yapılır. El ile yapılan manevrada parmak uçları deriye dik olarak konur. Hafif
basınç uygulanırken bütün kol ile titreşim hareketleri yapılır. Bu sırada parmak uçlarının
deriden teması hiç kesilmez. 420
Vibrasyon manevraları yatıştırıcı, ağrı kesici ve kasların beslenmesinde etkilidir.

419
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Resim-4: Masaj manevraları421

7.4.3.4. Eğitim
Bası yarasının önlenmesinde yaşlı yakınları veya bakımı üstlenen bireylerin eğitimi çok
önemlidir. Bu konuda yanlarında bulunabilecek ve acil başvuru kaynağı olabilecek el broşürü

421

https://www.edulab.com.tr/urun/masaj-manevralari-ile-ilgili-poster Erişim Tarihi: 26.08.2019
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veya kitaplar olmalıdır. Gerekirse sağlık çalışanları bu konuya yönelik kurslara giderek
eğitimlerini sürdürebilir.422

422

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.54.
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Uygulamalar
Uygulama-1: Pansuman yapımı
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

Steril eldiven

•

Gazlı bez çeşitleri ve pedler

•

İrigasyon kiti

•

Temizleme solüsyonu

•

Steril solüsyon

•

Tek kullanımlık temiz eldivenler

•

Flaster, bağ veya gerekirse bandaj

•

Atık kutusu

•

İlave gaz pansuman materyali

•

Elastik bandaj

İşlem Basamakları
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1. El hijyeni sağlanır ve yaranın büyüklüğü ve bölgesi hakkında bilgi sahibi olunur.
2. Yapılacak işlem hakkında bireye bilgi verilir ve onayı alınır.
3. İhtiyaca göre koruyucu ekipman (önlük, maske, gözlük vb.) giyilir.
4. El hijyeni sağlanır ve eldiven giyilir. Kirli pansuman ve sargılar genişletilir.
5. Önce üstteki pansuman spançları daha sonra yara ile temas eden alttaki pansuman
materyali dikkatlice kaldırılır.
6.Yara ve pansumanın görünümü dikkatle değerlendirilir.
7. Kirli pansuman malzemeleri kirli atık kutusuna atılır. Eldiven çıkarılır ve el hijyeni
sağlanır.
8.Steril pansuman paketi veya steril pansuman seti açılır, yatağın yanındaki bel seviyesinin
üzerindeki çalışma alanına yerleştirilir.
9. Eğer istem yapıldıysa irigasyon solüsyonu steril gazlı bezin üstüne dökülür.
10. Steril eldiven giyilir.
11. Yara temizleme işlemine geçilir.
12. Her temizleme işlemi için spanç kullanılmalıdır.
13. Yara en az kontamine olan bölgeden fazla kontamine olan bilgeye doğru temizlenir.
14. Yarada dren varsa drene yakın bölgeden başlayıp dren bölgesinden uzaklaşarak dairesel
hareketlerle bölge temizlenir.
15. Yara kurulaması steril spançla en az kontamine olan bölgeden fazla kontamine alana
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doğru kurulanır. Her kurulama işleminde ayrı spanç kullanılır.
16. Doktor istemine gör reçete edilen antiseptikli merhem temizleme işleminde olduğu gibi
yaraya uygulanır.
17. İsizyon ve yara bölgesinin üzerine spanç yerleştirilir. Gerekirse gaz pansumanın üzerine
de steril gaz pedleri yerleştirilebilir.
18. Rulo gazlı bez ve flaster ile pansuman sağlamlaştırılır.
19. Eldiven ve koruyucu ekipmanlar çıkarılır, kullanılan araç-gereç temizlenir.
20.Bireye rahat bir poziyon verilir, el hijyeni sağlanır ve işlem kayıt edilir. 423

Uygulama-2: Bireyi yatakta yukarı veya aşağıya hareket ettirme
İşlem Basamakları
1. Eller yıkayıp, eldiven giyilir.
2. Yaşlı çarşafın üzerinde sırtüstü yatırılır.
3. Yaşlının iki yanında, çarşafın uçlarını sıkıca tutabilmek için gevçekçe rulo yapılır.
4. Yaşlı yukarı doğru hareket ettiriliyorsa çarşaf yaşlının başı ve kalçaları hizasında sıkıca
tutulur.
5. Komutla birlikte yatağın baş tarafına doğru çekilir.
6. Yaşlı aşağı doğru hareket ettirmek için çarşaf yaşlının ayakları ve kalçası hizasından

423

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.515-517.
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tutulur ve yatağın ayak tarafına çekilir.
7. Eldiven çıkartılır, eller yıkanır.424

Uygulama-3: Pasif egzersiz uygulması
İşlem Basamakları
1. Eller yıkanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
3. El ve ayak bileklerine sağa-sola döndürme hareketi 5 kere yapılır.
4. Bacaklara dizden kaldırma ve uzatma hareketi 5 defa yaptırılır.
5. Kollara dirsekten bükme ve döndürme hareketi bireye 5 defa yaptırılır.
6. El hijyeni sağlanır ve işlem ve gözlem notları kaydedilir.425

Uygulama-4: Sırt masajı
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

424
425

•

Vücut losyonu

•

Banyo havlusu

•

Disosible eldiven

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.56.
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.60.
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•

Kan basıncı ölçme aleti

İşlem Basamakları
1. Malzemeler hazırlanır, uygun ve temiz bir alana koyulur.
2. Eller yıkanır.
3. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir ve onayı alınır.
4. Bireyin mahremiyetini korumak amacıyla gerekli önlemler alınır (paravan, perde çekilir,
kapı/pencereler kapatılır, oda içindeki ziyaretçiler dışarı çıkarılır).
5. İşlem öncesi bireyin yaşam bulguları alınır ve değerlendirilir.
6. Bireyin sırt, omuz, boyun ve kalçaları açık kalacak şekilde giysiler çıkarılır ya da açılır.
Açıkla kalan bölge banyo havlusu ile örtülür.
7. bireyin sırtı kendinize dönük olacak şekilde lateral poziyon ve ya prone pozisyonu verilir.
8. Eldiven giyilir.
9. Vücut losyonundan küçük bir miktar avuç içine alınır ve iki el ayasının losyon ile
kplanması sağlanır. Losyon bir süre avuç içinde bekletilerek ısıtılmalıdır.
10. Eller sakral bölgeye omurganın her iki yanına yerleştirilir. Omurga boyunca sakral
bölgeden omuzlara doğru düz bir hat izleyerek efloraj hareketi yapılır. Masaj sırasından eller
aynı anda aynı hareketi yapmalıdır.
11. Skapula üzerinde büyük daireler çizilerek efloraj manevrasına devam edilir.
12. Omuz boyunca düz hat çizilerek kalçalara kadar sıvazlama hareketi yapılır.
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13. Kalça bölgesinde sağ ve sol iliak çıkıntılar üzerinde büyük sairesel hareketler çizilerek
sıvazlama hareketine devam edilir. Hastanın ihtiyacına göre işlem 3-4 kez tekrarlanır.
Gerekirse solüsyon tekrar ele alınabilir.
14. Eller omurganın bir tarafına kalçaların üzerine doğru kaydırılır ve petrsaj manevrası
uygulanır. Bu şekilde kalça bölgesinden omuza doğru çıkılır. Aynı manevra omuza ve enseye
de uygulanır. Omurgabın omuzlara kadar çıkan tarafından aşağı doğru harekete devam edilir.
15. Omurganın diğer tarafına 14. İşlem basamağı uygulanır.
16.Masaj biterken 9-12 işlem basamakları tekrar uygulanır.
17. Bireyin sırtı havlu ile kurulanır.
18. Eldivenler çıkarılır ve el hijyeni sağlanır.
19. Bireyin giysileri giydirilir ve rahat edebileceği bir yatış pozisyonu verilir.
20. Yaşam bulguları tekrar ölçülür, değerlendirilir.
21. İşlem, gözlem notları ve bireyin tepkisi kayıt edilir. 426

426

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.217-218.
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Uygulama Soruları

1. Pansuman uygulamalarında yanlış olan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a. Pansumana başlamadan önce el hijyeni sağlanır
b. Pansuman işlemi boyunca aseptik teknik ilkelerine dikkatle uyulur
c. Pansuman açıldıktan sonra steril alanı korumaya gerek yoktur
d. Pansuman açıldıktan sonra yara değerlendirilir
e. Pansuman malzemeleri kirli atık kovasına atılır
2. Pansuman yaparken yara bölgesinin steril spançla silinmesi nasıl olmalıdır?
a. Yara yukardan aşağıya doğru silinir
b. Yara en az kirli olan alandan fazla kirli alana doğru silinir
c. Yara tampone edilerek silinir
d. Yara sağa sola hareket edilerek silinir
e. Yara çaprazlamasına silinir
3. Pasif egzersiz uygulamalarında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
a. İşlem öncesi el hijyeni sağlanır
b. El ve ayak bileklerine sağa-sola döndürme hareketi uygulanır
c. Bacaklara dizden kaldırma ve uzatma hareketi yaptırılır
d. Kollara dirsekten bükme ve döndürme hareketi bireye
e. Hepsi
4. Hangisi masaj manevralarından biri değildir?
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a. Petrisaj
b. Prone
c. Tapotman
d. Vibrisyon
e. Efloraj
5. Pasif egzersizlerin uygulama sıklığı ve sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
a. 8 saatte bir 5 kez
b. 12 saatte bir 10 kez
c. 12 saatte bir 4 kez
d. 24 saatte bir 10 kez
e. 10 saatte bir 5 kez

6. “Kas atrofisi” nedir?
a. Kaslarda meydana gelen seğirmedir
b. Kasın kasılmasıdır
c. Kasın gevşemesidir
d. Kaslarda küçülmedir
e. Kasların büyümesidir
7. Bası yarası için koruyucu önlemlerden yanlı olan ifade hangisidir?
a. Yatak başı 90° olmalıdır.
b. Deri nem ve sürtünmeden korunmalıdır.
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c. Bireyin pozisyonu 2-4 saatte bir düzenli olarak değiştirilmelidir
d. Yatak takımları kuru ve gergin olmalıdır.
e. Deri temiz tutulmalı su gibi sıvılarla ıslatılmalalıdır.
8. Bası yaralarının oluşum basamakları hangisinde verilmiştir?
a. İskemi-hiperemi-nekroz-yara
b. Hiperemi-iskemi-nekroz-yara
c. Yara-iskemi-nekroz-hiperemi
d. Nekroz-iskemi-hiperemi-yara
e. İskemi-nekroz-hiperemi-yara
9. Aşağıda verilen pansuman yapımında genel kuralarından hangisi yanlıştır?
a. Eller yıkanır ve eldiven giyilir
b. Kirli pedler çıkarıldıktan sonra eller tekrar yıkanıp mutlaka steril eldiven
giyilir
c. Birden fazla pansuman varsa işleme kirli olan yaradan başlanır
d. Her zaman steril gazlı bez kullanılır
e. Yara her açıldığında enfeksiyon, hematom ve gerginlik yönünden kontrol
edilir
10.” Yaradan gelen akıntının emilmesini sağlamak için yara yüzeyinin emici, kuru malzeme
ile kapatılmasıdır” açıklamada verilen pansuman çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a. Garrel pansuman
b. Hazır pansuman
c. Kuru pansuman
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d. Islak pansuman
e. Emici pansuman

Cevaplar
1)C, 2)B, 3)E, 4)B, 5)A, 6)D, 7)A, 8)B, 9)C, 10)E
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, yara nedir? Özelliklerine, oluş şekillerine göre yara çeşitleri, yara iyileşmesine
etki eden faktörler ve yara bakım kuralları öğrenilmiştir. Yara bakımında koruyucu faktör olan
pansuman uygulamalarına geçilmiş ve yapılış ve amaçlarına göre pansuman uygulamalarından
bahsedilmiş ve pansuman uygulamasında genel kurallara ait bilgiler edinilmiştir. Ardından
basınç yarası, basınç yarası oluşumunda etkili olan faktörler, basınç yarası evreleri, tedavi
yöntelmerl ve korunma önlemleri öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden yara çeşidinden hangisi görünüşüne göre yaraların sınıflandırılmasında yer
almaz?
a. Açık yara
b. Kesik yara
c. Hematom
d. Yanık
e. Delici yaralar
2.”Eklemin ligamenti ve kapsülünde oluşan zedelenmedir” açıklamada verilen hangi yara
tüüdür?
a. Kırık
b. Burkulma
c. Çıkık
d. Sıyrık
e. Hematom
3. Aşağıdakilerden hangisi yara iyileşmesini etkileyen faktörlerden biridir?
a. Enfeksiyon
b. Doku kuruluğu
c. İlaçlar
d. Hastalıklar
e. Hepsi
4. Hangisi yara bakımında dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
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a. Yara bakımı öncesi eller yıkanmalıdır
b. Yara bakımında eldiven giyilmelidir
c. Açık yara bakımında steril teknik kullanılmalıdır
d. Kullanılmış yara bakım materyali uygun şekilde ortamdan uzaklaştırılır
e. Yaranın çabuk iyileşmeini sağlamak için yara bölgesi devamlı hareket ettirilir
5.Pansuman öncesi yaranın değerlendirilmesinde hangi parametrelere bakılır?
a. Yaranın uzunluğu, derinliği ve görünüşü
b. Kanama varlığı ve miktarı
c. Yarada akıntı, kötü koku
d. Yaranın hattı ve kenarları
e. Hepsi

6. Aşağıdakilerden hangisi pansumanın yapım amaçlarından biri değildir?
a. Yarayı dış etkenlerden ve enfeksiyonlardan korumak
b. Yaraya ilaç uygulamak
c. Kanamayı durdurmak
d. Kan dolaşımını azaltmak
e. İyileşme sürecini hızlandırmak
7.” Kanamayı durdurmak, ödemi azaltmak, yaradaki ölü boşluğu kapatmak için yara yüzeyinin
basınç yapan malzeme ile kapatılmasıdır” bu açıklama aşağıdaki pansuman çeşitlerinden
hangisidir?
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a. Emici pansuman
b. Kuru pansuman
c. Koruyucu pansuman
d. Basınçlı pansuman
e. Islak pansuman

8. Kirli pansuman malzemeleri hangi atık sınıfına girer?
a. Evsel atık
b. Geri dönüşüm atığı
c. Tıbbi atık
d. Tehlikeli atık
e. Radyoaktif atık
9. Aşağıdakilerden hangisi yatak yarası oluşmasını kolaylaştıran faktörlerdendir?
a. Yetersiz beslenme
b. Hareketsizlik
c. Obezite/kaşeksi durumu
d. İnkontinans
e. Hepsi
10. Bası yarası oluşumunda ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
a. Dokunun kansız kalması (iskemi)
b. Kanlanmanın artması, kızarıklık (hiperemi)
c. Doku ölümü (nekroz)
d. Ülser (yara)
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e. Enfeksiyon

Cevaplar
1)C, 2)C, 3)E, 4)E, 5)E, 6)D, 7)D, 8)C, 9)E, 10)B
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8. YAŞLIDA BESLENME GEREKSİNİMLERİNİN KARŞILANMASI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yeterli ve dengeli beslenme, besin ögeleri ve besin ögelerinin vücuttaki görevlerine
yer verilecektir. Ardından beslenmeyi etkileyen yaşlanmayla birlikte meydana gelen
değişimler, yaşlılarda görülen beslenme sorunları, beslenme sorunlarını tanılama yöntemleri ve
beslenmeye yönelik korunma yaklaşımlarına değinilecektir. Ayrıca yaşlılık döneminde sık
görülen sağlık sorunları ve hastalıklarında genel beslenme ilkelerine yer verilecektir. Son olarak
besin güvenliğine ve besin güvenliğine yönelik alınabilecek önlemlere değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yeterli ve dengeli beslenme nasıl sağlanır? Açıklayınız.
2. Yeterli ve dengeli beslenene kişilerin özellikleri nelerdir?
3. Besin ögeleri nelerdir?
4. Besin ögelerinin vücuttaki görevleri nelerdir?
5. Beslenmeyi etkileyen yaşlanmayla meydana gelen değişimler nelerdir?
6. Yaşlılık döneminde en sık görülen beslenme sorunları nelerdir? Beslenme bozukluklarını
tanılamak için hangi yöntemler kullanılır?
7. Yaşlıda beslenmeye yönelik korunma yaklaşımları nelerdir?
8. Yaşlılık döneminde görülen sağlık sorunları ve hastalıklarında genel beslenme ilkeleri
nelerdir?
9. Besin güvenliği nedir? Besin güvenliğine yönelik alınacak önlemler nelerdir? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Beslenme, yeterli ve dengeli

Beslenmenin tanımı, yeterli ve

Kazanım okuyarak ve

beslenme

dengeli beslenme, yeterli ve

araştırarak

dengeli beslenen ve

geliştirilecektir.

beslenmeyen bireylerin
özellikleri öğrenilecek
Besin ögeleri

Beslenmeyi

Besin ögeleri, besin ögelerinin

Kazanım okuyarak ve

vücuttaki görevleri öğrenilecek

araştırarak geliştirilecektir.

etkileyen Beslenmeyi etkileyen

yaşlanmayla meydana gelen yaşlanmayla birlikte meydana

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

değişimler

gelen değişiklikler öğrenilecek

Yaşlılık döneminde beslenme

Yaşlılık döneminde görülen

Kazanım okuyarak ve

sorunları

beslenme sorunlarından

araştırarak geliştirilecektir.

malnütrisyon ve obezitenin
tanımı, tanı yöntemleri ve
tedavi yöntemleri öğrenilecek
Yaşlılık döneminde

Yaşlılık döneminde

Kazanım okuyarak ve

beslenmeye yönelik korunma

beslenmeye yönelik birincil,

araştırarak geliştirilecektir.

yaklaşımları

ikincil ve üçüncül korunma
yaklaşımları öğrenilecek
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Yaşlılık döneminde sık

Yaşlılık döneminde sık görülen Kazanım okuyarak ve

karşılaşılan sağlık sorunları ve

hipertansiyon, osteoporoz,

hastalıklarında genel beslenme

kalp-damar hastalıkları, kanser,

ilkeleri

bağışıklık sistemi zayıflığı ve

araştırarak geliştirilecektir.

diyabet hastalıklarında
beslenme ilkeleri öğrenilecek
Besin Güvenliği

Besin güvenliğinin ne olduğu

Kazanım okuyarak ve

ve besin güvenliğine yönelik

araştırarak geliştirilecektir.

alınabilecek önlemler
öğrenilecek
Anahtar Kavramlar
Beslenme, yeterli ve dengeli beslenme, besin ögeleri, yaşlılık dönemi, beslenme sorunları,
korunma yöntemleri, kronik hastalıklarda beslenme, besin güvenliği
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Giriş
Ülkemizde yaşlı nüfus sayısı diğer yaş gruplarındaki nüfus sayılarına göre daha yüksek
bir hızda artış göstermektedir. Bu durum yaşlanmayla birlikte beslenme tarzının da etkili olduğu
koroner kalp hastalığı, kanser, serebrovasküler hastalık gibi birçok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Beslenme, yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde veya
tedavi edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yaşlı bireyde mental sağlığın desteklenmesi,
fiziksel fonksiyonun sağlanması, kronik hastalık riskinin azaltılması, malnütrisyon ve
fonksiyonel yetersizliğin önlenmesi yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanır. Bu yüzden yaşlıda
sağlıklı beslenme için gerekli olan bütün besin gruplarından yeterli vitamin ve mineralleri
kapsayan besin ögelerinin maksimum düzeyde alınması gerekmektedir427.
Bu bölümde yeterli ve dengeli beslenme, besin ögeleri ve besin ögelerinin vücuttaki
görevlerine yer verilecektir. Ardından beslenmeyi etkileyen yaşlanmayla meydana gelen
değişimler, yaşlılık döneminde beslenme sorunları ve korunma yaklaşımları üzerinde
durulacaktır. Ayrıca yaşlılık döneminde sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarında genel
beslenme ilkelerine değinilecektir. Son olarak besin güvenliği ve besin güvenliğine yönelik
alınabilecek önlemlere yer verilecektir.

427

Saraç ve Yılmaz, Yaşlılık ve Sağlıklı Beslenme. Ege Tıp Dergisi, 2015, 54: s.2.
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8.1. Beslenme
Beslenme, insanın yaşamını devam ettirebilmesi, büyüme, gelişme, sağlıklı ve üretken olarak
uzun süre yaşaması için besin ögelerini yeterli miktarda alıp vücudunda kullanılmasıdır. Besin
ögelerinin herhangi biri alınmadığında veya gereksinimden az ya da çok alındığında büyüme
ve gelişmenin olumsuz etkilendiği ve sağlığın bozulduğu bilimsel olarak ortaya konmuştur. Bu
yüzden sadece beslenmek yeterli değildir önemli olan yeterli ve sağlıklı beslenmenin
geliştirilmesidir. Vücudun büyüme ve gelişmesi, bireylerin sağlık problemlerinden uzak
kalmaları, duygusal ve psikolojik yönlerden kendilerini güçlü hissetmeleri için yeterli ve
dengeli beslenmenin önemi büyüktür.
8.2. Yeterli ve Dengeli Beslenme
Yeterli ve dengeli beslenme, vücudun büyümesi, dokuların yenilenmesi ve çalışması için
gerekli olan besin ögelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde
kullanılmasıdır. Vücuda alınan besin ögeleri gereksinim düzeyinde olmadığı zaman yeterli
enerji oluşamadığı gibi vücut dokuları yapılamadığından “yetersiz beslenme” durumu ortaya
çıkmaktadır.
Birey yeterince yemesine rağmen, yanlış pişirme yöntemi uygulaması ya da uygun seçim
yapamadığında besin ögelerinin bazılarını vücuduna alamayabilir. Eksik alınan veya hiç
alınamayan besin ögesi vücut çalışmasındaki görevini yerine getiremez ve “dengesiz beslenme”
durumu oluşur428.
Yeterli ve dengeli beslenen kişilerin özellikleri şunlardır;
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•

Kuvvetli ve gelişimi normal kaslara sahiptirler

•

Sağlıklı bir görünüşe sahiptirler

•

Hareketli ve esnek bir vücutları vardır

•

Çalışmaya isteklidirler

•

Muntazam bir cilde, canlı ve parlak saçlara sahiptirler

•

Boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahiptirler

•

Sık sık hasta olmazlar

Yetersiz ve dengesiz beslenen kişilerin özellikleri şunlardır;
•

Hareketleri ağır ve isteksizdir

•

Sağlıksız genel görünüşe sahiptirler

•

Sık sık baş ağrısından şikayet ederler

•

İştahsız ve sürekli yorgundurlar

•

Pürüzlü ve sağlıksız bir cilt yapıları vardır429.

8.3. Besin Ögeleri
Yaşlı bireyin sağlıklı bir hayat sürebilmesi, yaşamsal faaliyetlerine devam edebilmesi için
dışarıdan yeterli ve dengeli bir şekilde besin ögelerini alması gerekmektedir. Bu besin ögeleri;
karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve sudur430.
8.3.1. Karbonhidratlar
Karbonhidratlar vücudun en büyük enerji kaynağı olan besin ögesidir. Glikoz, kanımızdaki
basit karbonhidrattır. Kas ve karaciğerde ise glikojen olarak depolanır. Vücudun enerji ihtiyacı
olduğu zaman karaciğerde depo glikojen glikoza dönüşerek kan dolaşımına katılır.
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Karbonhidratlar bitkiler tarafından sentezlenebilirken insan ve hayvan vücudunda
sentezlenemezler. Şeker, bal, tahıllar, kuru baklagiller, meyve, sebze, ekmek, makarna, patates
gibi besinler karbonhidrat içermektedir. Doğada çok çeşitli özellikte bulunan karbonhidratlar,
monosakkaritler, disakkaritler ve polisakkaritler olmak üzere üç gruba ayrılırlar.
Monosakkaritler; tek şekerli karbonhidratlardır. Hücrede hemen kullanılabilecek başlıca enerji
kaynağıdır. Karbonhidratların en basit yapı taşını oluştururlar ve sindirilip daha küçük parçalara
ayrılmazlar. Monosakkaritlerin en bilinenleri glikoz (kan şekeri), galaktoz (süt şekeri),
früktozdur (meyve şekeri).
Disakkaritler; çift şekerli karbonhidratlardır. Dışarıdan besinlerle alınır ve yapı taşlarına
ayrılarak kullanılır. Disakkaritlerin en önemlileri sütte bulunan laktoz, şeker kamışı ve şeker
pancarından elde edilen sakkaroz ve kuru baklagillerin yapısında bulunan maltozdur.
Polisakkaritler; çok şekerli karbonhidratlardır. Çok sayıda glikozun bir araya gelmesiyle
oluşur. Polisakkaritlerin en önemlileri bitkisel depo karbonhidrat olan nişasta, insan ve
hayvanların karaciğer ve kas dokularında depo edilen glikojen, yapısal polisakkarit olan
selülozdur431.
Karbonhidratların Vücuttaki Görevleri
•

Organizma günlük ihtiyacı olan enerjinin büyük bir bölümünü karbonhidratlardan
sağlar. Karbonhidratlar tüm dokuların enerji gereksinimi için kullanılmasının yanında
beyin dokusu için tek enerji kaynağıdır.

•

Su ve elektrolitlerin vücutta tutulumunu sağlar. Sodyumun barsaklardan kana geçişine
yardımcı olur
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•

Proteinin enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılmasını önler ve proteine olan
gereksinimi azaltır

•

Bitkisel besinlerde bulunan ve sindirim kanalında değişikliğe uğramayan posa,
barsakların hareketini ve kolay boşaltılabilmesini sağlar. Konstipasyon ve kolon
kanseri riskini azaltır432.

8.3.2. Proteinler
Yetişkin insan vücudunun ortalama %16’sı proteinlerden oluşmaktadır. Proteinin vücutta depo
miktarı yok denecek kadar az bulunmaktadır. Proteinlerin en küçük yapı taşı amino asitlerdir.
Aminoasitler kan yoluyla karaciğere, diğer dokulara ve organlara taşınırlar. Vücut tarafından
sentezlenemeyen ve dışarıdan besinlerle alınması gereken aminoasitler esansiyel aminoasitler
(zorunlu), insan vücudu tarafından sentezlenebilen aminoasitler ise esansiyel olmayan
aminoasitler olarak isimlendirilirler. Esansiyel aminoasitler; lösin, lizin, izolösin, metionin,
valin, treonin, fenilalenin, triptofandır. Esansiyel olmayan aminoasitler ise alanin, asparagin,
aspartik asit, glisin, glutamin, glutamik asit, prolin, serin, sistein ve tirozindir. Esansiyel amino
asitleri yeterli miktarda bulunduran besinler; et, süt, balık, yumurta gibi hayvansal gıdalar iken,
temel amino asitleri az bulunduran besinler; kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve tahıllardır433.
Proteinlerin Vücuttaki Görevleri
•

Hücrenin önemli yapısal unsurudur

•

Büyüme, onarım ve vücut dokularının korunması için gereklidir

•

Hemoglobin, enzimler ve birçok hormon proteinlerden üretilir

•

Vücut savunması için görev alan akyuvarların meydana getirdiği antikorları oluşturur

432
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•

Vücuda fazla miktarda alındığında ya da vücutta yeterli enerji kaynağı olmadığında
proteinlerden enerji üretilebilir

•

Kanın pıhtılaşmasında rol oynar

•

Hücre içi ve hücre dışı sıvıların ozmatik dengesini sağlar434.

8.3.3. Yağlar
Temel gıda bileşenleri arasında yer alan ve insan beslenmesinde önemli role sahip yağlar,
yüksek enerji kaynağı olan besin ögeleridir. Aynı zamanda yağda çözünen vitaminleri
içermeleri, proteinlerle birleşerek lipoproteinleri oluşturmaları ve sağlık üzerindeki etkileri
nedeniyle oldukça önemlidirler. Yağlar vücutta yakıldığı zaman protein ve karbonhidratlara
göre daha çok enerji verirler. Bunun nedeni yağların içerdikleri karbon ve hidrojen miktarının
oksijene göre daha fazla olmasıdır435.
Yağların özellikleri, yapılarındaki yağ asidinin özelliğine ve miktarına göre değişiklik
göstermektedir. Öncelikle yağ asitleri doymuş ve doymamış olarak 2 gruba ayrılır.
Doymuş yağ asitleri; zincirlerinde çift bağ bulunmayan ve karbon bağlarının hepsinin hidrojen
ile doyurulduğu kararlı yapılardır. Genel olarak oda sıcaklığında katı haldedir. Doymuş yağ
asitlerinin vücutta yağ birikimi, kilo alımı, kalp-damar hastalıkları, arteroskleroz, LDL kolestrol
düzeyinde artış ve diyabete eğilimi arttırdığı belirtilmektedir436.
Doymamış yağ asitleri; zincir üzerinde bir ya da daha fazla çift bağ içermelerine göre
sınıflandırılmaktadır. Bunlardan çift bağ olanlar tekli doymamış yağ asitleri, birden fazla çift
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bağ içerenler çoklu doymamış yağ asitleri olarak adlandırılır. Çoklu doymamış yağ asitleri
insan ve hayvan vücudunda sentezlenemezken doymuş yağ asitleri ve tekli doymamış yağ
asitleri sentezlenebilmektedir. Doymamış yağ asitleri zeytinyağı, fındık, kanola, mısır, soya,
ayçiçeği yağı gibi bitkisel yağlar ve özellikle soğuk sularda yaşayan uskumru, ton ve somon
gibi balıklarda yoğun olarak bulunmaktadır437.
Tekli doymamış yağ asitlerinin kalp ve damar hastalıklarının azaltılmasında rol oynadığı
belirtilmektedir ancak tekli doymamış yağ asitleri miktarının toplam enerjinin %20’sini
geçmemesi gerektiği bildirilmektedir11 (Samur 2006). Çoklu doymamış yağ asitlerinin ise
gelişme çağında büyümenin uyarılmasını, deri hastalıkları, kalp-damar hastalıkları,
hipertansiyon, alerji ve sinirsel bozukluklar ve kanseri önlediği belirtilmiştir438.
Yağların Vücuttaki Görevleri
•

Enerji ve ısı verir. Bir gram yağın yanması sonucu vücuda 9 kalori enerji verir

•

Midede uzun süre kaldığı için diğer besin ögelerine göre daha çok tokluk hissi verir

•

Yağda eriyen vitaminlerin (A, D, E, K) vücutta emiliminde görevlidir

•

Gerektiğinde kullanılmak için vücudun fazla enerjisi yağ olarak depolanır

•

Hücrenin yapısını oluşturur

•

Çevrenin ısı değişimine karşı vücut ısısını korur

•

Bazı vitamin ve hormonların yapısında görev alır

•

Organların çevresinde bulunan yağlar, dış etkilere karşı organları korur439.
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8.3.4. Vitaminler
Vitaminler, yaşam için gerekli, çok küçük miktarlarıyla hücre metabolizmasında önemli
tepkimeleri uyaran organik bileşiklerdir. Vitaminlerin vücut tarafından sentezlenemediği için
besinlerle alınması gerekmektedir. Vitaminler hem çiğ olarak hem de belirli pişirme
süreçlerinden geçirilerek tüketilebilir. Bu süreçler sırasında besin gruplarının vitamin
kayıplarına neden olmadan tüketilmesi sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Genel özellikleri
açısından vitaminler yağda ve suda eriyen vitaminler olmak üzere iki gruba ayrılırlar. Yağda
eriyen vitaminler; A, D, E ve K vitaminleri, suda eriyen vitaminler ise; B ve C vitaminleridir440.
A vitamini; yağda eriyen ve ısıya dayanıklı bir vitamindir. Emilimi için safra asitlerine ihtiyaç
vardır. Vücudun hastalıklara karşı savunmasında, kemik dokusunun ve üreme sisteminin
gelişmesinde, gözlerin karanlıkta normal görmesinde ve alacakaranlığa alışmasında, epitel
doku yapı yapımı, gelişimi ve korunmasında görev alır441.
A vitamini vücutta depo edilebilen bir vitamin olduğundan yetersizlik belirtileri uzun süre
alınmadığı zaman görülür. Özellikle çocuklarda, gebelerde ve emzikli kadınlarda eksiklik
sonucu sorunlar ortaya çıkar. A vitamini yetersizliği, epitel dokularda bozulma, sık enfeksiyon
hastalıklarına yakalanma, normal büyüme ve gelişmenin sağlanamaması gibi sağlık sorunlarına
neden olmaktadır. A vitamininin hayvansal kaynakları karaciğer, balık yağı, süt, yumurta,
tereyağı gibi besinlerken bitkisel kaynakları kırmızı ve sarı portakal, koyu yeşil yapraklı
sebzeler, sarı turuncu sebze (havuç, kış kabağı vb.) ve (kayısı, şeftali vb.) meyvelerde
bulunur442.

440

Samur, Vitaminler, Mineraller ve Sağlığımız, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, Ankara, 2008, s.9.

441

Saraç ve Yılmaz, Yaşlılık ve Sağlıklı Beslenme. Ege Tıp Dergisi, 2015, 54, s.5.
Samur, Vitaminler, Mineraller ve Sağlığımız, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 727, Ankara, 2008, s.17.

442

306

D vitamini; yağda eriyen bir vitamindir. Emilimi için yağ ve safraya ihtiyaç vardır. Güneşe
çıktığımızda vücudumuz tarafından üretilebilir. Kalsiyumun kemiklere taşınmasına ve fosfor
metabolizmasında yardımcı olur. D vitamini sağlıklı diş ve kemikler için önemlidir.
D vitamini yetersizliği güneş ışığını doğrudan alamama ve doğal yiyeceklerle yeterince
alınmamasına bağlı olarak gelişebilir. Eksikliğinde çocuklarda kemiklerde şekil bozukluğu olan
raşitizm, erişkinlerde ise kemik yumuşaması ile karakterize olan osteomalasia görülmektedir.
Ayrıca D vitamini yetersizliğinde kas kuvvetinde yetersizlik, fonksiyonel bozulma ve
depresyon da görülebilmektedir. D vitaminin gereksinimden fazla alındığı durumlarda ise
eklemlerde ve yumuşak dokularda kireçlenmeye, büyümede duraksamaya ve böbreklerde taş
oluşumuna neden olabilir. D vitaminin kaynakları; yumurta, margarin, alabalık, uskumru,
karaciğer ve güneş ışığıdır443,444.
E vitamini; yağda eriyen, güneş ışınlarına ve alkali ortama duyarlı olan vitamindir. Emilimi
için safra asitlerine ihtiyaç vardır. Yağların emiliminde oluşan bir bozukluk E vitamininin
emilimini de azaltır. E vitamini, hücre zarını koruma, damar içerisinde akışkanlığı sağlama,
damar tıkanıklığını (ateroskleroz) önleme, erken doğan bebeklerde demirin kullanmasına
yardımcı olarak anemi oluşumunu önlemede görev almaktadır.
E vitamini günlük tüketilen besinler içinde yeterli miktarda bulunduğu için insanlarda
yetersizlik belirtilerine sık rastlanmamaktadır. E vitamininin en çok bulunduğu besinler;
bitkisel yağlar, tahıl taneleri, yağlı tohumlar, yeşil yapraklı sebzeler, soya ve baklagillerdir445.
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K vitamini; yağda eriyen bir vitamin olup emilimi için safra asitlerine ve yağa ihtiyaç vardır.
Kan pıhtılaşma mekanizmasında rol oynar. Ayrıca kemik gelişimi için de önemlidir. K vitamini
besinlerle alınabildiği gibi bir kısmı da insan mide-barsak sisteminde bulunan bazı bakteriler
tarafından sentezlenmektedir.
K vitamini eksikliğinde kanın pıhtılaşma zamanı uzar, kanamaya eğilim artar. Gereksinimden
fazla alındığında ise yenidoğan sarılığı gelişebilir. K vitamininin en çok bulunduğu besinler;
yeşil yapraklı sebzeler, baklagiller, balık, karaciğer, yumurta sarısı ve soya fasulyesi yağıdır446.
Tiamin (B1 Vitamini); Suda eriyen bir vitamindir. Karbonhidratlarla ilgili metabolik olaylara
katılır ve karbonhidratlardan enerji yapımını sağlar. İştahı düzenleme, sinir sistemi işlevlerini
destekleme, kalp, sinir sistemi ve kasların normal fonksiyonunu sürdürmesinde etkilidir.
Eksikliğinde sindirim sistemi bozuklukları, iştahsızlık, hassasiyet, bulantı, yorgunluk,
çocuklarda büyümede gecikme ve kas zayıflığı gibi sorunlar görülebilir. Ağır derecede
yetersizliğinde kalp yetmezliği ve sinirsel bozukluklarla karakterize olan “Beriberi” hastalığı
ortaya çıkar. Tiamin, et, balık, yumurta, kuru baklagiller, esmer ekmek ve tahıllarda bulunur447.
Riboflavin (B2 Vitamini); suda eriyen bir vitamindir ve ışığa duyarlıdır. Karbonhidrat, protein
ve yağların metabolizmasında görev almaktadır. Gereksinimden az alındığı durumda deride,
dudaklarda ve göz çevresinde yaralar, sinir sisteminde bozukluk, anemi, gözde yanma ve
kızarıklık, ishal gelişebilir. Riboflavinin en çok bulunduğu besinler; karaciğer, et, süt ve süt
ürünleri, yumurta, balık, yeşil yapraklı sebzeler ve tahıllardır.
Niasin (Nikotinik Asit); su ve alkolde çözünür. Işık ve ısıya dayanıklıdır. Vücut çalışmasında
karbonhidrat, protein ve yağların metabolizmasında rol almaktadır. Gereksinimden az miktarda
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alındığı zaman sinir sistemi, sindirim sistemi ve güneş gören deride simetrik yaralarla
karakterize “pellegra” hastalığı ortaya çıkar. Ayrıca, eksikliğinde iştahsızlık, halsizlik ve
depresyon da sık görülen sağlık sorunlarındandır. Niasinin en çok bulunduğu besinler; et, balık,
kümes hayvanları, karaciğer, tahıllar, kuru baklagiller ve yeşil yapraklı sebzelerdir448.
Pantotenik asit; suda eriyen bu vitamin asit ve alkalilere karşı duyarlıdır. Karbonhidrat, protein
ve yağ metabolizmasında, sinir sisteminin ve bazı hormonların çalışmasında ve yağların
sentezinde görev alır. Pantotenik asit eksikliğinde kusma, karın ağrıları, yorgunluk ve kasılma
nöbetleri görülebilir. Tüm bitkisel ve hayvansal besinleri tüketmekle gereksinim karşılanır449.
B6 vitamini (Piridoksin); suda çözünen bir vitamindir, ışığa ve alkali ortama duyarlıdır.
Karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında görev alır. Alyuvar ve akyuvar oluşumunda,
sinir sisteminin sağlıklı kalmasında, bağışıklığı artırmada etkilidir. B6 vitamini eksikliğinde
sinirsel bozukluklar, hamilelerde ödem ve kusma, gelişim geriliği ve ülserasyonlar görülebilir.
En çok bulunduğu besinler; et, karaciğer, kuru baklagiller ve tahıllardır450.
Biotin; suda çözünen ve kayıplara dayanıklı bir vitamindir. Vücutta ince barsak bakterileri
tarafından sentezlenir. Karbonhidrat metabolizmasında görev alarak enerji oluşumuna katkı
sağlar. Biotin eksikliğinde deri yaraları, iştahsızlık, kas ağrıları ve solukluk belirtileri ortaya
çıkar. En çok bulunduğu besinler; yumurta sarısı, soya unu, maya ve etlerdir402.
Folik Asit; kırmızı kan hücrelerinin ve amino asitlerin yapımında görev alan folik asitin vücutta
deposu bulunmamaktadır. Bağırsaktaki mikroorganizmalar tarafından sentezlenebilir. Folik
asit eksikliğinde anemi, gebelikte bebeklerde gelişim bozuklukları, iştahsızlık, hazımsızlık ve
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dilde papiller atrofi gelişebilir. En çok bulunduğu kaynaklar; yeşil yapraklı sebzeler, karaciğer,
maya, kuru baklagiller ve tahıllardır. Vücutta görev alabilmesi için C vitaminine gereksinim
duyar403.
B12 vitamini; suda ve alkolde çözünen bu vitamin yüksek ısıya dayanıksızdır. Kırmızı kan
hücreleri ve kemik iliğinin oluşumunda, sinir sistemi sağlığının korunmasında, protein
metabolizmasında görev almaktadır. B12 yetersizliğinde “pernisiyöz anemi”, yorgunluk,
sinirlilik hali, kol ve bacaklarda uyuşma ve ruhsal bunalım görülebilir. En çok bulunduğu
besinler; karaciğer, yumurta, et, süt ve balıktır403.
C vitamini; suda eriyen c vitamini bağışıklık sisteminin güçlenmesinde, anemiyi ve katarakt
oluşumunu önlemede, kardiyovasküler hastalıklara karşı korumada görevleri vardır. Ayrıca
kanser riskini azalttığı da bildirilmektedir. C vitamini yetersizliğinde diş etlerinde kanama,
eklemlerde şişlik ve ağrı ile karakterize “skorbüt” hastalığı oluşmaktadır. Ayrıca arteroskleroz,
kanser, katarakt oluşumu, akciğer hastalığı c vitamini eksikliği ile ilişkilidir. Gereksinimden
fazla alınması durumunda ise diyare ve böbrekte taş oluşumu görülebilir. En çok bulunduğu
besinler; turuçgiller, kuşburnu, lahana, yeşil biber ve yeşil yapraklı sebzelerdir451.
8.3.5. Mineraller
İnsan vücudunun yaklaşık %4’ünü mineraller oluşturmaktadır. Kemik, diş, kas, kan ve diğer
dokularda mineraller bulunur. Büyüme ve gelişme, yaşamın devamı ve sağlığın korunmasında
mineraller görev alır.
Mineraller inorganik maddelerdir. Günlük gereksinimi 50 mg’ın üzerinde olan mineraller
makromineraller, altında olanlar ise mikromineraller olarak adlandırılır. Makrominerallerden
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bazıları; kalsiyum, magnezyum, sodyum, potasyum, fosfor ve klordur. Mikrominerallerden
bazıları; demir, çinko ve iyottur452.
Kalsiyum ve fosfor; kemik ve dişlerin gelişimi ve sağlığın korunmasında etkili minerallerdir.
Kas hareketleri, sinirlerin çalışması, hücre içi ve hücre dışı sıvıların dengede tutulması ve
karbonhidrat metabolizması için fosfor gereklidir. En çok bulunduğu besinler; et, tavuk, balık,
yumurta, kuru baklagiller, sür ve süt ürünleridir.
Kalsiyum kemik ve dişlerin sertliğini sağladığı gibi kas kasılmasında, sinirsel uyarıların
iletilmesinde, kalbin çalışmasında ve kanın pıhtılaşmasında görev alır. Kalsiyum eksikliğinde
kemik yapısında bozukluklar ve osteoporoz görülür. Özellikle yaşlılarda osteoporoza çok sık
rastlanır. Kalsiyumun en çok bulunduğu besinler; süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, tahıllar,
kuru baklagiller ve yağlı tohumlardır453.
Sodyum, klor ve potasyum; vücut mineral içeriğinin %2’sini sodyum, %5’ini potasyum ve
%3’ünü klor oluşturur. Bu mineraller vücut su dengesini, asit-baz dengesini ve kas çalışmasını
sağlamada büyük rol oynar. En çok bulunduğu besinler; sodyum ve klorun temel kaynağı
tuzdur. Ayrıca her besinde belirli oranlarda bulunurlar. Potasyum ise süt, et, tahıllar, taze sebze
ve meyvelerde yeterli miktarda bulunur454.
Magnezyum; insan vücudunda enerji metabolizması, kas ve sinir sisteminin çalışması, kemik
ve dişlerin oluşumu, kan basıncının düzenlenmesinde rol oynar. Yetersizlik durumunda
nörolojik bozukluklar, kardiyovasküler sorunlar, bulantı ve çocuklarda büyüme geriliği ortaya
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çıkar. En önemli kaynakları; tahıllar, kuru baklagiller, sert kabuklu yemişler, yeşil sebzeler ve
süttür455.
Demir; en önemli esansiyel eser elementtir. Demirin çoğunluğu kanda ve kırmızı kan
hücrelerinde oksijen taşıyan hemoglobinde bulunur. Beyin gelişimi, immün sistem, hücrelerin
biyokimyasal oksidasyonu, hamile kadınlarda fetüs gelişimi için gerekli olan bir mineraldir.
Demir eksikliğinde dünyada en sık rastlanan hastalıklardan biri olan demir eksikliği anemisi
ortaya çıkar. Özellikle çocuklarda eksiklik görülmesi öğrenme, algılama ve dikkatte azalmaya
yol açar. Demirden zengin besin kaynakları; et ve et ürünleri, sakatatlar, yumurta, tüm kepekli
tahıllardır.
Çinko; vücutta demirden sonra en çok bulunan ikinci elementtir. Tat ve koku almada, yara
iyileşmesinde, sinir miyelizasyonunda, immün sistem üzerinde, gebelik sürecinde fetüsün
gelişiminde, bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme ve gelişmede, spermlerin oluşmasında
önemli bir role sahiptir. Çinko eksikliğinde yetersiz büyüme, tat alımında azalma, saç
dökülmesi, hastalıklara dirençsizlik ve mental bozukluk gelişebilir. En çok bulunduğu besinler;
et, yumurta, kepekli tahıllar, yağlı tohumlar, kuru baklagiller, süt ve süt ürünleridir.
İyot; iyotun yaklaşık %100’e yakını ince barsaklar tarafından emilir. Daha çok idrarla atılır.
Tiroid bezinin çalışması ve tiroid hormonlarının yapımında görev alır. Hafif ve orta derecede
olan iyot yetersizliğinde basit guatr ve hipotiroidi oluşur. Ayrıca kadınlarda düşük, ölü doğum,
düşük doğum ağırlığı ve üreme sorunları görülebilir. Bu gibi sağlık sorunlarını önlemek için
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iyotlu tuz kullanımı önerilir. İyotun bulunduğu kaynaklar; deniz ürünleri, iyodu yeterli toprakta
yetişen besinler ve sudur456.
8.3.6. Su
İnsan vücudu sıvı gereksinimini içilen su, yiyecek ve içeceklerdeki su ve besinlerden enerji elde
edilirken açığa çıkan metabolik sudan karşılar. Su besinlerin sindirimi, besin ögelerinin
dokulara taşınması, vücutta oluşan zararlı maddelerin atılması ve vücut ısısının düzenlenmesi
için elzem olan ve yaşam için gerekli bir sıvıdır. Bebeklik döneminde %80 olan vücut suyu yaş
ilerledikçe azalarak ileri yaşlarda %50-60’lara düşer. Vücut suyunun %10 kaybı ölümle
sonuçlanmaktadır. Sağlıklı bir yaşam için yetişkinlerin günlük 2-2.5 (8-10 su bardağı) litre sıvı
tüketmesi gerekmektedir457.
8.4. Beslenmeyi Etkileyen Yaşlanmayla Meydana Gelen Değişimler
Yaşlanmayla bireyde görülen fizyolojik değişimler, fiziksel nedenler, sosyoekonomik nedenler,
psikolojik nedenler, kronik hastalıklar, ilaç-besin etkileşimi besin tüketimini etkileyen faktörler
arasındadır458.
8.4.1. Vücut Kompozisyonunda Meydana Gelen Değişiklikler
Vücut kompozisyonunda yaşlanmayla birlikte önemli değişiklikler meydana gelir. Vücut
ağırlığında 30 yaşından sonra zamanla artış görülür. Yağsız kas kütlesi 30 yaşlarında vücut
ağırlığının %45’i iken 70 yaşlarında %27’ye düşer. Bu düşüşten iskelet kası, düz kas ve vücut
organları büyük ölçüde etkilenir. Bazı kronik hastalıklar ve uzun süren yatak istirahati kas
kaybını hızlandırır. Yağ kütlesi ise 30 yaşlarında vücut ağırlığının %14’ü iken 70 yaşlarında
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%30’a yükselir. Bütün bunların yanı sıra vücutta su oranı da yaşın ilerlemesi ile azalır. Ayrıca
kemik dokusu hem kadın hem de erkekte azalır. Kadınlarda menopozdan sonra kemik kaybı
daha hızlı olur459.
8.4.2. Enerji Alımının Düzenlenmesi ve İştahtaki Değişiklikler
Besin alımı ile enerji harcanması arasındaki denge vücut ağırlığının normal sınırlarda
sürdürülmesi için gereklidir. Bu dengeyi devam ettirmek yaşlanmayla görülen metabolik,
nörolojik ve bağışıklık sistemindeki değişiklikler ile giderek zorlaşır. Psikososyal, kültürel ve
sosyoekonomik faktörler ve birçok hastalık bu duruma katkıda bulunur. Ayrıca yaşlı bireyde
görülen diş sayısında azalma ve takma diş kullanımı bazı besinlerin parçalanmasını ve
çiğnemesini zorlaştıracağı için farklı besin ögelerinin alımını güçleştirebilir. Sonuç olarak hem
sağlıklı hem de kırılgan yaşlılarda diyetle düşük enerji alımı oldukça sık görülmektedir. Besin
alımı ve enerji harcanması arasındaki denge bozukluğu sedanter yaşam tarzı olan erkek
yaşlılarda daha fazla görülen bir durumdur460.
Yaşlı bireylerde ideal vücut ağırlığının sürdürülebilmesi enerji gereksiniminin belirlenmesinde
önem taşır. Genel olarak yaşlıların hafif fiziksel aktivite düzeyinde oldukları kabul edilerek,
ideal vücut ağırlığının kilogramı başına 30-35 kkal/gün enerji tüketmeleri önerilmektedir.
Enerji gereksiniminin belirlenmesinde yaşlı bireyin herhangi bir kronik hastalığının olup
olmadığı durumunun da değerlendirilmesi gerekmektedir461.
8.4.3. Tat, Koku Alma ve İştah Kaybına Neden Olan Patofizyolojik Değişiklikler
Yaşlılarda patolojik ve fizyolojik değişiklikler ile birlikte tat ve koku alma duyularında
bozukluk ortaya çıkar. Yaşlı bireylerde 4 temel tat duyusunun (tatlı, ekşi, tuzlu, acı) bir veya
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daha fazlasında azalma olur. Dilde tat papillarındaki sayı ve fonksiyonel azalma bu durumun
nedeni olarak gösterilebilir. Ayrıca koku alımındaki azalma besinlere olan ilgiyi azaltır. Akut
veya kronik hastalıklar nedeniyle kullanılan ilaçlar da tat ve koku alma bozukluğuna katkıda
bulunur. Bazı yaşlılarda ağız hijyeninin yetersiz olması, çiğneme, tükürük salgısı ve yutma
işlevlerini olumsuz etkileyen hastalıklar tat ve koku alma bozukluğuna yol açarak iştahı
olumsuz etkileyebilir462.
8.4.4. İştahı Etkileyen Gastrointestinal Değişiklikler
Yaşlanmayla birlikte mide asit salgısının azalması, midenin boşalma hızının gecikmesi ve ince
barsaklardan besin ögelerinin emiliminin azalması gibi sindirim sisteminde görülen
değişiklikler bireyin beslenme durumunu önemli düzeyde etkiler. Midenin geç boşalması
karbonhidratların yavaş emilimine ve insülin sekresyonunda azalmaya neden olur. Besin
alımında bozulmanın bir diğer nedeni vücudun açlık ve tokluk mekanizmalarında değişiklik
olmasıdır. Mide duvarında gerilme yeterli besin alımıyla gerçekleşir ve böylece beyne
gönderilen uyarılar tokluk hissine neden olur. Yaşlanmayla bu refleks aşırı cevap verir ve erken
tokluğa neden olur. Yiyecek alımındaki bu azalma ilerleyen dönemde anoreksiaya neden
olabilir463.
8.4.5. İştahı Etkileyen Psikolojik, Sosyoekonomik ve Kültürel Sebepler
Depresyon, demans, stresli yaşam koşulları, yalnız yaşama ve yalnız yemek yeme yaşlı bireyin
besin tüketiminin azalmasına neden olur. Depresyon yaşlıda sık görülür ve çoğunlukla
tanınmaz. Depresyon nedeniyle yaşlı önemli düzeyde kilo kaybına uğrayabilir ve tek başına
anoreksi sebebidir. Demans ve ciddi sağlık sorunları olan yaşlılarda depresyonu tanılamak
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güçleşmektedir. Hatalı beslenme alışkanlıkları, satın almadaki zorluklar veya gelir azlığı
nedeniyle yiyeceğe ulaşamama, yiyecek hazırlama ve saklamadaki zorluklar, hijyenik olmayan
koşullarda yaşama gibi sorunlar yaşlı bireyin beslenme düzeyini etkileyen sosyoekonomik
faktörler arasındadır. Ayrıca kültürel ve yöresel farklılıklar, eğitim durumu sağlıklı besin
seçimini etkileyebilmektedir416.
8.5. Yaşlılık Döneminde Beslenme Sorunları
Yeterli ve dengeli beslenme her yaş döneminde önemli bir durumdur. Yaşlanmayla birlikte
vücut kompozisyonunda, organ fonksiyonlarında, enerji ihtiyacı ve kullanımında ve besin
gereksinimlerinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Kas kütlesinde azalma ve abdominal yağ
dokusu artışı sonucu hareket kısıtlılığı, kas-iskelet sistemine ait sorunlar, insülin
metabolizmasında bozukluk, hipertansiyon ve arteroskleroz gibi sağlık sorunları gelişmektedir.
Ayrıca kronik hastalıklar ve malignitelerin görülme sıklığı artar. Psikolojik sorunlar ve bakım
problemleri sonucu öğün atlama veya yetersiz beslenme ile çok fazla karşılaşılır. Tüm bunlar
yaşlı bireyde malnütrisyona sebep olur464.
8.5.1. Malnütrisyon
Malnütrisyon, besinlerin yetersiz alımı veya emilimi sonucu ortaya çıkan hastalık tablosu
olarak tanımlanmaktadır. Malnütrisyon yaşlılarda sık görülen fakat erken teşhis edilemeyen bir
sağlık sorunudur. Yaşlı bireylerde görülen diş ve ağız sağlığı problemleri, polifarmasi, akut ve
kronik hastalıklar, iştah azalması, bilişsel bozukluklar, sosyal izolasyon, ekonomik sorunlar,
yemek hazırlayamama ve yiyememe gibi birçok faktör malnütrisyon sebepleri arasındadır465.
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Malnütrisyonun vücudun birçok fonksiyonu üzerinde olumsuz etkisi vardır. Bu yüzden
yaşlıların düzenli olarak beslenme durumu yönünden değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu
değerlendirme yöntemlerinden biri olan antropometrik ölçümler, boy, vücut ağırlığı ve çevre
ölçümleri hakkında bilgi verir. Günümüzde en çok kullanılan vücut ağırlığını değerlendirme
kriteri, vücut ağırlığının (kg) boyun karesine (m2) bölünmesi ile elde edilen Beden Kütle İndeksi
(BKİ)’dir. Yaşlılarda BKİ’ nin 22 kg/m2 nin altında olması yetersiz beslenmenin göstergesi
olarak kabul edilir.
Malnütrisyonu diğer bir değerlendirme yöntemi ise Amerika Aile Hekimleri Akademisi,
Amerika Diyetisyenler Derneği ve Ulusal Yaşlanma Konseyi tarafından geliştirilen
“Nutrisyonel Sağlığını Belirle” isimli nütrisyon kontrol listesidir (Tablo 1). Bu test ile yaşlıların
malnütrisyon görülme açısından orta veya yüksek risk taşıdığı tespit edilebilir466.
Tablo 1: Nütrisyon Kontrol Listesi
EVET
Yediğim besinin miktarını ve/veya çeşidini değiştiren bir hastalığa veya 2
duruma sahibim
Her gün iki öğünden daha az yerim

3

Sebze, meyve ve süt ürünlerini az yerim

2

Hemen hemen her gün 3 veya daha fazla alkol tüketirim

4

Yemeği zorlaştıran diş ve ağız sorunlarına sahibim

1

Gereksinimim olan besinleri satın almak için daima yeterli paraya sahip 1
değilim
Çoğu zaman yalnız yerim
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Günde 3 veya daha fazla farklı ilaç alırım

2

Son 6 ay içinde istem dışı yaklaşık 4,5 kg verdim veya aldım

2

Alışveriş yapmaya, yemek pişirmeye veya kendi kendime beslenmeye karşı 2
fiziksel olarak daima engelliyim
Toplam Nütrisyonel skor;
0-2: beslenme durumu iyi 6 aydan sonra yeniden değerlendirme yapılması gerekir
3-5: orta düzeyde beslenme yetersizliği riski var. Yaşlının beslenme alışkanlığı ve yaşam
tarzının değiştirilmesine yönelik eğitim verilmelidir. 3 ay sonra yeniden değerlendirme
yapılmalıdır
6 ve daha fazla: beslenme yönünden yüksek risk vardır. Yaşlının bir sağlık kuruluşuna
başvurması önerilir.

Malnütrisyon değerlendirmesi sonucunda risk tespit edilen hastalara beslenme destek tedavisi
uygulanmalıdır. Bu iki yolla yapılabilir. Birinci yol olarak yaşlı bireyin oral alımı desteklenir
ve oral destek ürünleri verilir. İkinci yol olarak ise enteral ve parenteral beslenme ürünleri ile
yaşlının beslenmesinin devamlılığı sağlanır.
Enteral Beslenme; günlük besin gereksinimini ağız yoluyla alamayan hastalarda alternatif
beslenme çeşidi ile besinlerin bir tüp aracılığı ile mideye veya ince bağırsağa verilmesidir.
İnme, özefagus kanseri, kalp ve solunum yolları hastalıkları, yanık ve travma görülen yaşlılarda
enteral beslenme yapılabilmektedir.
Parenteral Beslenme; enteral beslenmenin yapılamadığı durumlarda gastrointestinal sistem
devre dışı bırakılarak hasta için gerekli tüm besin ögeleri (karbonhidrat, protein, yağ
emülsiyonları, vitaminler, mineraller ve elektrolitler) damar yolu ile verilir. Parenteral besleme
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yapılan hastalarda günlük kilo takibi, aldığı-çıkardığı takibi ve laboratuvar sonuçları
değerlendirilmelidir467.
Yaşlı bireyde malnütrisyonun önlenmesi ve beslenme durumunun geliştirilmesine yönelik
öneriler aşağıda verilmiştir;
•

Yaşlının beslenme alışkanlıkları belirlenmeli, malnütrisyonla ilişkili risk faktörleri
saptanmalıdır

•

Mevcut beslenme durumu saptanmalıdır

•

Besin alımı, besin içeriği ve sıvı alımı izlenmelidir

•

Fiziksel ve bilinçsel durumu açısından sınırlanan yaşlıya beslenmesi konusunda destek
olunmalıdır

•

Başta kilo olmak üzere bazı antropometrik ölçümler belirli zaman aralıklarıyla
yapılmalıdır

•

Beslenme gereksinimleri belirlenmeli ve uygun beslenme girişimleri yapılmalıdır

•

Yaşlılarda beslenme durumunun önemi tüm sağlık çalışanları tarafından fark
edilmelidir468.

8.5.2. Obezite
Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu ortaya
çıkmaktadır. Yaşlılık döneminde yanlış gıdaların fazla ya da dengesiz alımı sonucu obezite
gelişebilmektedir. Gerçekte obezite, yaşlılık öncesi yaşam tarzı ile ilgili olan bir durumdur ve
diğer kronik hastalıkların seyrini de etkiler. Yaşlı bireyde obezite nedeniyle kalp ve damar

467

Baz ve Ardahan, Yaşlılarda Malnütrisyon ve Hemşirelik Yaklaşımları, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi,
2016, 5(3): s.149.
468
Baz ve Ardahan, Yaşlılarda Malnütrisyon ve Hemşirelik Yaklaşımları, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi,
2016, 5(3): s:150.
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hastalıkları, diyabet, kanser, bel ağrısı, uyku apnesi, osteoartrit gibi birçok sağlık sorunu
meydana gelebilmektedir.
Yaşlılarda BKİ değerinin normal sınırlarda olması istenir. BKİ’ nin 27 kg/m2’ ye kadar olan
değeri normal olarak kabul edilir. Kullanılan diğer antropometrik değerlendirme ise bel ve kalça
çevresi ölçümleridir. Kadınlarda bel çevresinin 88 cm’yi; erkeklerde de 102 cm’ yi geçmesi
risk olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılarda bel çevresi değerinin tek başına veya BKİ ile birlikte
artış göstermesi obezitenin daha iyi saptanmasını sağlamaktadır469.
Yaşlıda obezitenin önlenmesi ve tedavisine yönelik uygulamalar aşağıda verilmiştir.
•

Yaşlılar için kilo kontrolü programları planlarken diyetle tüketilen yağ ve şeker
miktarı kontrol edilmelidir ve gerekli kısıtlamalar yapılmalıdır

•

Protein, vitaminler, mineraller, su ve posa yeterli miktarda tüketilmelidir

•

Beslenme planlanırken çiğneme ve yutma güçlüklerine, tat ve koku almadaki
değişikliklere dikkat edilmelidir

•

Her gün en az üç ana öğün tüketilmelidir

•

Besin çeşitliliği sağlanarak, gereksinim duyulan miktarda beslenilmelidir

•

Gerekli durumlarda vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır

•

Diyet ve egzersiz programı birlikte düzenlenmelidir470.

8.6. Yaşlılık Döneminde Beslenmeye Yönelik Korunma Yaklaşımları
Yaşlılarda beslenmeye yönelik müdahalelerde korunma yaklaşımlarının benimsenmesi
gerekmektedir. Sağlığın korunması birincil, ikincil ve üçüncül korunma olmak üzere üç farklı

469

Geriatri Derneği, Yaşlılık Döneminde Beslenme Sorunları ve Yaklaşımlar, Öncü Basımevi, Ankara, 2008,
s.11.
470
T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire
Başkanlığı, Yaşlıda Şişmanlık, Hazırlayan: Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 729,
Ankara, 2008, s.19
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düzeyde yapılmaktadır. Birincil korunma hastalık ortaya çıkmadan yapılan müdahaleleri,
ikincil korunma erken tanı ve tedavi hizmetlerini, üçüncül korunma ise rehabilitasyon
hizmetlerini içerir (Tablo 2). Sağlıklı olmak için her bir korunma düzeyi önemli olmasına karşın
birincil korunma düzeyinin daha erken yaşlarda benimsenmesi ve uygulanması sağlıklı olma
hedefi açısından öncelik verilmesi gereken bir konudur471.
Tablo 2: Yaşlılık Döneminde Beslenme Konusunda Korunma Yaklaşımları

Tanımlar

Birincil Korunma

İkincil Korunma

Üçüncül Korunma

Sağlığın Geliştirilmesi

Risklerin Azaltılması

Tedavi

Olası risk faktörlerinin

Erken tanı olanaklarının

Hastalıkların tedavisi

azaltılmasına bağlı olarak (tarama programlarının)
hastalıklardan

ve artırılması

sakatlıklardan korunma

yoluyla

semptomların
oluşmasından önceki
dönemde korunma

Amaçlar

İyilik halinin davranışsal Beslenme koşullarının

Rehabilitasyon

ve

hizmetleri

çevresel geliştirilmesi ve

düzenlemelerle

genetik-yaşam tarzı

sağlanması

nedeniyle duyarlı olan
grubun hastalıklarının
önlenmesi

Aktiviteler

Eğitim etkinlikleri

Erken tanı ve tedavi

Akut
sağlık

veya

kronik

sorunlarına

471

Geriatri Derneği, Yaşlılık Döneminde Beslenme Sorunları ve Yaklaşımlar, Öncü Basımevi, Ankara, 2008,
s.29-30.
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yönelik

bireysel

beslenme
programlarının
düzenlenmesi

8.7. Yaşlılık Döneminde Sık Görülen Sağlık Sorunları ve Hastalıklarında Genel Beslenme
İlkeleri
Yaşlılık döneminde hipertansiyon, osteoporoz, kalp ve damar hastalığı, diyabet, kanserler gibi
kronik hastalıklar ve diğer sağlık sorunlarının görülme sıklığı artmaktadır. Bu hastalıkların
önlenmesi, geciktirilmesi, yan etkilerinin azaltılması ve tedavisi ile beslenme durumu arasında
doğrudan bir ilişki bulunmaktadır

472

. Aşağıda yaşlılık döneminde görülen kronik

hastalıklardaki beslenme ilkelerine yer verilmiştir.
8.7.1. Hipertansiyonda Beslenme İlkeleri
•

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır

•

Kalsiyum ve potasyum kaynağı besinler tüketilmelidir

•

Tuz tüketimi ve tuz içeriği fazla olan besinler sınırlandırılmalıdır

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır

•

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır

8.7.2. Osteoporozda Beslenme İlkeleri
•

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır

•

Kalsiyumdan zengin besinler tüketilmelidir

472

Daşgın, Hasta, Yaşlı ve Özel Gereksinimli (Engelli) Bireylerde Beslenme, Yaşlılarda Beslenme, Vize
Yayıncılık, Ankara, 2014, s.133.
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•

Tuz tüketimi azaltılmalıdır

•

Kahve, kola gibi kafein içeren besinlerin tüketim sıklığı azaltılmalıdır

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır

•

D vitamini sentezi için mümkün olduğu sürece güneş ışınlarından yararlanılmalıdır

8.7.3. Kalp-Damar Hastalıklarında Beslenme İlkeleri
•

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır

•

Hayvansal kaynaklı yağlar yerine bitkisel yağlar tercih edilmelidir

•

Et tüketiminde derisi alınmış kanatlı hayvan etleri ve balık tercih edilmeli, kırmızı et
tüketim sıklığı fazla olmamalıdır

•

Posa alımı arttırılmalıdır

•

Tuz içeriği yüksek olan besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır

•

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır

8.7.4. Kanserde Beslenme İlkeleri
•

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır

•

Yeterli ve dengeli beslenilmelidir

•

Yağ ve şeker tüketimi azaltılmalıdır

•

Aşırı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır

•

Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir

•

Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde etkin olan vitamin ve minerallerden zengin
besinler tüketilmelidir

•

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır
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8.7.5. Bağışıklık Sistemi Zayıflığında Beslenme İlkeleri
•

Günlük alınan protein miktarı arttırılmalıdır

•

Omega-3 yağ asitlerinden zengin besinler tüketilmelidir

•

A, C, E vitamininden zengin sebze ve meyvelerin tüketimi arttırılmalıdır

•

Bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde yardımcı olan yoğurt ve kefir gibi süt ürünleri
tüketilmelidir

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır

•

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır

8.7.6. Diyabette Beslenme İlkeleri
•

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır

•

Öğünler atlanmamalı, yemekler zamanında ve önerilen miktarlarda tüketilmemelidir

•

Doymuş yağ tüketimi azaltılmalıdır

•

Etli yemeklere ekstra yağ eklenmemelidir

•

Kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri, sebze ve meyveler gibi kan şekerini yükseltme
hızı düşük olan besinler tüketilmelidir

•

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır

•

Düzenli fiziksel aktivite yapılmalıdır473.

8.7.7. Yaşlılık Döneminde Beslenme İlkeleri
•

Günlük öğün sayısı 3 ana ve 3 ara öğün olacak şekilde düzenlenmelidir. Böylece
öğünlerde tüketilen besin miktarı azaltılarak sindirim güçlükleri azaltılır

•

Her öğünde besin çeşitliliği sağlanarak 4 temel besin grubundan da tüketilmelidir

473

Daşgın, Hasta, Yaşlı ve Özel Gereksinimli (Engelli) Bireylerde Beslenme, Yaşlılarda Beslenme, Vize
Yayıncılık, Ankara, 2014, s.134-135.
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•

Sıvı tüketimi arttırılmalıdır. Günde en az 8-10 bardak su tüketilmelidir

•

Kalsiyum bakımından zengin besinler tüketilmelidir

•

Posa miktarı yüksek olan kuru baklagiller, sebze, meyve ve kepekli tahıllar tercih
edilmelidir

•

Omega-3 yağ asitleri içeren besinler tüketilmelidir

•

Tuz tüketimi sınırlandırılmalıdır

•

Şeker, şekerli besinler ve hamur tatlıların tüketimi sınırlandırılmalıdır

•

İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır

•

Sigara ve alkol kullanılmamalıdır474.

Sonuç olarak yaşlanma döneminde beslenme durumu, yaşlanmayla birlikte organizmada
görülen değişikliklerden, kronik hastalıklardan, kullanılan ilaçlardan, fiziksel, sosyal,
ekonomik ve psikolojik durumdan etkilenmektedir. Ayrıca yetersiz ve dengesiz beslenmeye
bağlı olarak gelişen malnütrisyon ve obezite yaşlılarda sık görülen beslenme bozuklukları
arasında yer almaktadır. Bu yüzden yaşlı bireylerde sağlığın korunması ve geliştirilmesi,
hastalıkların önlenmesinde yaşlılara yönelik beslenme ilkelerinin uygulanması büyük önem
kazanmaktadır475.
8.8. Besin Güvenliği
Besin güvenliği, besin kaynaklı hastalıklara neden olan fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenleri
önleyecek şekilde besinlerin işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve tüketiciye sunulmasını
içeren önlemlerin tümünü kapsamaktadır. Besin güvenliğini bozan faktörler başta yaşlılar

474

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler Daire
Başkanlığı, Yaşlılık ve Beslenme, Hazırlayan: Dr. Öğr. Üy: Emine Aksoydan, Sağlık Bakanlığı Yayın No: 726,
Ankara, 2008, s.42
475
Özer ve Kapucu, Yaşlılarda Görülen Yetersiz Beslenme ve Risk Faktörleri, 2019,
http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2013-01/html/2013-5-1-005-011.htm. Erişim Tarihi: 06.04.2019
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olmak üzere bebekler, çocuklar, gebe, emziren kadınlar ve hasta bireyler gibi risk grupları
olmak üzere toplumun her kesimini etkileyen sağlık sorunlarına yol açmaktadır.
Yaşlılar özellikle zayıf ve daha güçsüz olanlar besin kaynaklı hastalıklara yakalanma açısından
yüksek oranda risk taşımaktadırlar. Yaşlı bireylerde bağışıklık sisteminin zayıflaması, mide ve
barsak hareketlerinde azalma, yetersiz beslenme gibi durumların ortaya çıkması riskli bir grup
olduğunu kanıtlar niteliktedir. Dolayısıyla bu grupta besin güvenliği dikkatle ele alınması
gereken bir konudur476.
Besin güvenliğinin sağlanması için uygulanması gereken önlemler aşağıda verilmiştir:
•

Açıkta satın alınan besinler satın alınmamalıdır

•

Ambalajlı besinler satın alınırken, ambalajın bozulmamış ve yırtılmamış olmasına,
üretim ve son kullanma tarihine dikkat edilmelidir

•

Tahıl, kurubaklagil, şeker vb. gıdalar kuru ve serin ortamda muhafaza edilmelidir

•

Armış yemekler buzdolabında fazla bekletilmemelidir

•

Besin hazırlanan alanın, kullanılan araç ve gerecin temiz olması sağlanmalıdır

•

Besinler hazırlanırken veya servis yapılırken eller mutlaka temiz olmalıdır

•

Meyve ve sebzeler akan su altında iyice yıkandıktan sonra tüketilmelidir

•

Çiğ yumurta kullanılarak hazırlanan yiyecekler tüketilmemelidir

•

Bozulmuş olduğundan kuşku duyulan besinler tüketilmemelidir

•

Çiğ et, tavuk ve balık gibi ürünler pişirilmeden yenecek besinlerle teması önlenmelidir

•

Küflenmiş besinler atılmalıdır. Küflenen kısımlar kesilerek kalanı kullanma yoluna
gidilmemelidir

476

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Türkiye Beslenme Rehberi, Yayın No:1031, Ankara,
2016, s.35-38.
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•

Temizliğinden şüphe duyulan su kaynatılmalı veya klorlanmalıdır477.

477

T.C. Sağlık Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye’ye Özgü Beslenme Rehberi,
Ankara, 2004, s.53.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yeterli ve dengeli beslenme, besin ögeleri, besin ögelerinin vücuttaki görevleri
öğrenilmiştir. Ardından beslenmeyi etkileyen yaşlanmayla meydana gelen değişimler,
yaşlılarda görülen beslenme bozuklukları ve beslenmeye yönelik korunma yollarına yer
verilmiştir. Ayrıca yaşlılıkta sık görülen sağlık sorunları ve hastalıklarında genel beslenme
ilkelerine değinilmiştir. Son olarak besin güvenliği ve besin güvenliğine yönelik alınabilecek
önlemlere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi monosakkaritler grubunda yer alır?
a. Laktoz
b. Sakkaroz
c. Maltoz
d. Glikoz
e. Nişasta
2. Aşağıda yağlar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Vücutta yakıldığı zaman protein ve karbonhidratlara göre daha çok enerji verirler
b. Doymuş yağ asitleri genel olarak oda sıcaklığında katı haldedir
c. Doymuş yağ asitleri kalp-damar hastalıklarına eğilimi arttırır
d. Çoklu doymamış yağ asitleri insan ve hayvan vücudunda sentezlenebilir
e. Yağlar, bazı vitamin ve hormonların yapısında görev alır
3. Aşağıdakilerden hangisi suda eriyen bir vitamindir?
a. A vitamini
b. B vitamini
c. D vitamini
d. E vitamini
e. K vitamini
4. Vücutta hangi vitamin eksikliği sonucu “Beriberi” hastalığı görülür?
a. B1 vitamini
b. B2 vitamini
c. B6 vitamini
d. B10 vitamini
e. B12 vitamini
330

5. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi vücutta C vitamini eksikliği sonucu ortaya çıkar?
a. Beriberi
b. Pellegra
c. Skorbüt
d. Pernisiyöz anemi
e. Megaloblastik anemi
6. Aşağıda verilen minerallerden hangisinin eksikliği sonucu kemik yapısında bozukluklar
ve osteoporoz görülür?
a. Kalsiyum
b. Sodyum
c. Potasyum
d. Flor
e. Çinko
7. Vücutta iyot yetersizliği sonucu ortaya çıkan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a. Osteomalasia
b. Diabet
c. Anemi
d. Mental bozukluk
e. Guatr
8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyde obezitenin önlenmesi ve tedavisine yönelik
yapılması gereken uygulamalar arasında yer almaz?
a. Protein, vitaminler, mineraller, su ve posa yeterli miktarda tüketilmelidir
b. Beslenme planlanırken çiğneme ve yutma güçlüklerine, tat ve koku almadaki
değişikliklere dikkat edilmelidir
c. Her gün en az bir ana öğün tüketilmelidir
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d. Besin çeşitliliği sağlanarak, gereksinim duyulan miktarda beslenilmelidir
e. Gerekli durumlarda vitamin ve mineral takviyesi yapılmalıdır
9. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılık döneminde beslenmeye yönelik ikincil koruma
yaklaşımlarındandır?
a. Eğitim etkinlikleri
b. Hastalıkların tedavisi
c. Rehabilitasyon hizmetleri
d. Olası risk faktörlerinin azaltılması
e. Tarama programları
10. Aşağıdakilerden hangisi kalp-damar hastalıklarında yer alan beslenme ilkelerinden biri
değildir?
a. İdeal vücut ağırlığı korunmalıdır
b. Bitkisel kaynaklı yağlar yerine hayvansal yağlar tercih edilmelidir
c. Posa alımı arttırılmalıdır
d. Tuz içeriği yüksek olan besinlerin tüketiminden kaçınılmalıdır
e. Sigara ve alkol kullanılmamalıdır

Cevaplar
1)D, 2)D, 3)B, 4)A, 5)C, 6)A, 7)E, 8)C, 9)E, 10)B
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9. ORAL VE PARENTERAL İLAÇ UYGULAMALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde öncelikle ilaç bilgisi, ilacın vücuda etkileri, ilaç etkileşimleri ve ilaç şekillerinden
bahsedilecektir. Ardından ilaç uygulamalarında temel ilkeler, ilaç uygulama yollarından enterel
yol parenteral yolla ilaç uygulamaları ile diğer yollarla ilaç uygulamalarına (deri, göz, kulak,
burun, inhalasyon yolu vb.) değinilecektir. Ayrıca ilaçların saklanması, korunması ve ilaç
kullanım ilkelerine yer verilecektir. Son olarak yaşlılarda ilaç kullanımı ve ilaç
uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalara değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. İlaç nedir? İlaçların vücuda etkileri nelerdir?
2. İlaç şekilleri nelerdir? Katı, sıvı ve topikal yolla uygulanan ilaçlar nelerdir?
3. Sık kullanılan ilaçların genel isimleri ve tanımları nelerdir?
4. İlaç uygulamalarında temel prensipler nelerdir?
5. İlaçların vücuda veriliş yolları nelerdir?
6. Lokal ilaç uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
7. İlaçların korunma ve saklanma koşulları nelerdir?
8. İlaç kullanımı ilkeleri nelerdir? 8 doğru ilkesini açıklayınız.
9. Yaşlılarda ilaç uygulamasında dikkat edilecek noktalar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
İlaç nedir? İlaç bilgisi, İlacın tanımını bilmek, ilaçların Kazanım

okuyarak

ve

ilacın vücuda etkileri, ilaç vücuda alındıktan sonra vücuta araştırarak geliştirilecektir.
etkileşimleri

etkilerini öğrenmek ve ilaçların
ilaç-ilaç,

ilaç-besin

gibi

etkileşimlerini öğrenmek
İlaç şekilleri, katı ilaç İlaç şekillerinden hap, pastil gibi Kazanım
şekilleri, sıvı ilaç şekilleri katı
ve topikal ilaç şekilleri

ilaç

şeklini,

okuyarak

ve

şurup araştırarak geliştirilecektir.

süspansiyon gibi sıvı ilaç şekili
ile merhem, pomad gibi topikal
uygulanan

ilaç

şekillerini

öğrenmek
uygulamalarında İlaçların uygulanması esnasında Kazanım

İlaç

temel ilkeler
İlaç

temel ilkelerini bilmek

uygulama yolları, İlaç

enterella

ilaç enteral,

uygulama

ve

ve

araştırarak geliştirilecektir.

yollarından Kazanım

parenteral

okuyarak

okuyarak

ve

diğer araştırarak geliştirilecektir.

uygulamaları, parenteral yollarla ilaç uygulamalarında
yolla ilaç uygulamaları ve hangi ilaçların uygulandığını ve
diğer

yollarla

uygulamaları

ilaç uygulanırken

nelere

dikkart

edildiğini öğrenmek
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İlaçların saklanması ve İlaçları muhafaza ederken dikkat Kazanım
korunması

okuyarak

ve

edilmesi gereken noktalar ve araştırarak geliştirilecektir.
saklama koşullarını bilmek

İlaç kullanım ilkeleri

İlaç kullanım ilkelerini ve ilaç Kazanım
uygularken
gereken

dikkat
8

okuyarak

ve

edilmesi araştırarak geliştirilecektir.

doğru

ilkesini

öğrenmek
Yaşlılarda ilaç kullanımı

Yaşlılarda ilaç kullanımı

Kazanım

okuyarak

ve

ve yaşlılarda ilaç

hakkında bilgiye sahip olmak ve araştırarak geliştirilecektir.

uygulamasında dikkat

yaşlılarda ilaç uygulanmasında

edilecek noktalar

dikkat edilmesi gereken
noktaları öğrenmek

Anahtar Kavramlar
İlaç, ilaçların vücuda etkileri, ilaç şekilleri, ilaç uygulama ilkeleri, 8 doğru ilkesi, ilaç
uygulamaları, yaşlı bireyde ilaç uygulamaları
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Giriş
İlaç, fizyolojik sistemler veya patolojik durumları insanın yararına değiştirmek ya da
incelemek amacıyla kullanılan bitkisel, hayvansal, mineral ve sentetik kaynaklı maddelerdir.
Fiziksel fonksiyon değişiklikleri ile birlikte ilaçlar sağlık üzerine olumlu bazen de olumsuz
etkilere hastalıkların tedavisinde veya hastalığa bağlı ortaya çıkan bulguları ortadan kaldırmak
için kullanılırlar. İlaç uygulama sürecinde ilaç uygulayan sağlık personeli ilacın etkileri ve
güvenli ilaç uygulamaları hakkında bilgiye sahip olmalıdır. 478
Değişik şekil veya formlarda bulunan ilaçların uygulama yolları da çeşitlilik
göstermektedir. İlaçların vücutta istenen etkiyi gösterebilmesi için doğru ilaç şekli ve doğru
yoldan uygulanması gereklidir. İlaçlar doktor reçetesiyle ayaktan tedavi uygulamasıyla
alınabildiği gibi hastanede veya kurumlarda da alınabilmektedir. Son zamanlarda yaşlı nüfusun
artışına bağlı olarak kronik hastalıkların görülme sıklığı da artmıştır. Yaşlı bireylerde yaşa
bağlı ortaya çıkan sorunlar ve kronik hastalıklardan dolayı ilaç kullanım oranları diğer bireylere
göre fazla olduğu bilinmektedir. Akut ortaya çıkan sağlık sorunları ve mevcut sağlık sorunları
nedeniyle yaşlı bireylerin aynı anda birden fazla ilaç kullanması gerekebilir. Bundan dolayı
yaşlı bireylerin bakımından sorumlu olan sağlık profesyonelinin yaşlı bireylerde ilaç kullanımı
konusunda bilgi ve beceri sahibi olması gereklidir.479

478
479

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.728.
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.147.
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9.1. İlaç Bilgisi
İlaçlar, hastalıkların teşhis ve tedavisi, profilaksi uygulamaları, cerrahi girişimlerin
kolaylaştırılması ve bazı fizyolojik olayların değiştirilmesi amacıyla kullanılan kimyasal
maddelerdir. 480 DSÖ’ye göre ilaç, fizyolojik sistemleri ve patolojik durumları kullanıcının
yararına değiştirmek ya da incelemek amacıyla kullanılan maddelerdir.481
İlaçların uygulama amaçları;
•

Hastalıkları önlenmesi,

•

Hastalıkların tedavi edilmesi,

•

Hastalık, yaralanma veya cerrahi girişim sonrası ortaya çıkan ağrı ve diğer
semptomları ortadan kaldırmak,

•

Hastalığın ortaya çıkmasını engellemektir.482

Hastalık belirtilerini ortadan kaldıran tedavinin vazgeçilmez bir bileşeni olsan ilaçların, vücuda
dışarıdan verilen yabancı bir madde olduğu unutulmamalıdır. Doğru ve yerinde kullanıldığı
zaman yararlı olan ilaçlar bilinçsiz kullanıldığında sağlık sorunlarına, sosyal ve ekonomik
kayıplara neden olmaktadır.483
İlaçlar farklı yollardan ve farklı nedenlerle uygulanmaktadır. Tüm uygulamalarda olduğu gibi
ilaç uygulamalarında da bireyin güvenliğinin sağlanması gereklidir. İlaç uygulamaları teknik
becerileri uygulamaları sağlık profesyonelinin temel görevlerinden biridir ve sağlık
profesyonelinin ilaç uygulamaları hakkında yeterli bilgi ve teknik beceriye sahip olması

480480

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, İlaç Uygulamaları, Ankara, 2012, s.2.
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0la%C3%A7%20Uygulamalar%C4
%B1.pdf, Erişim Tarihi: 10.08.2019
481
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.147.
482
Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.312.
483
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.147.
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gereklidir.484
İlaçların büyük çoğunluğu kimyasal sentez yolluyla elde edilirken az bir kısmı ise doğal
kaynaklardan elde edilmektedir. Sentetik ilaçlar, doğal kaynaklı ilaçların kimyasal yapılarında
bazı değişikliklerin yapılmasıyla elde edilir. Doğal kaynaklı ilaçlar ise bitkisel hayvansal ve
minerallerden elde edilmektedir.485
9.1.2. İlaçların Vücuda Etkileri
Farmakodinami: Farmakodinami, ilaçların canlılar üzerindeki etkilerini veya etki
mekanizmalarını inceler. İlacın vücutta istenen etkiyi göstermesi için uygun yoldan alınması
gereklidir. Alınan ilacın veriliş amacına uygun olarak etki göstermesine ilacın istenen etkisi
denir. Ancak ilaçların vücutta istenen etkiyi gösterirken diğer bir yandan istenmeyen etkiler de
gelişebilir. Bunlar advers etki (ters etki), yan etki ve toksik etki etki olarak da
isimlendirilmektedir. İlacın bireyde ağır, ciddi veya ölüme yol açabilen yan etkilerine toksik
etki denir. Başka bir istenmeyen ilaç etkisi alerjik etkidir. İlaçların alerjik etkisi alındıktan
hemen sonra gelişebildiği gibi saatler veya günler sonra da meydana gelebilir. Bazı bireyler ilaç
alerjilerine karşı daha hassas ve yatkın olabilirler. İlaç alerjisi, solunum sistemi sorunları, cilt
problemleri ve kan değerlerinde değişimlerle baş gösterebilir. İlaç tedavisinde istenen
kullanıldığında sadece iyileştirici etki göstersin ve vücudun diğer fonksiyonlarına hiç etki
etmesindir ki ne yazık ki böyle bir ilaç neredeyse yok denecek kadar azdır. Her ilacın
istenmeyen etkileri vardır. Bu etkiler bazen ağır belirtilerle ortaya çıkan yan etkiler ve ters
etkiler şeklinde olabileceği gibi hafif belirtilerle ortaya çıkan yan etkiler şeklinde de görülebilir.
Aynı ilaç dozuna karşı bazı kişilerde istenmeyen etki görülmezken başka kişilerde ağır yan etki
tabloları gelişebilir. Bu sebeplerle bireysel farklılıklar ilaç etkileri üzerinde rol oynamaktadır.

484

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.312.
485
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.728.
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İlaçlar kullanımına başlamadan önce beklenen yararlar ve oluşturabileceği zararlar açısından
bir değerlendirme yapılmalı ve ona göre ilaç kullanımına karar verilmelidir.
Farmakokineti: Farmakokineti ilaçların vücuttaki emilimini, dağılımını, parçalanmasını ve
atılımını inceler. İlaç vücuda uygun yoldan alındıktan sonra etkisini gösterebilmesi için emilip
kan veya lenf dolaşımına geçmesi gerekir. Buna ilacın emilimi denir. Ağızdan alınan ilaçların
sindirim sisteminden emilip kan dolaşımına geçmesiyle emilim gerçekleşir. Emilim sonrası kan
dolaşımıyla ilacın hedef organ ya da dokuya ulaşması gerekir ve buna ilacın dağılımı denir.
İlaçlar kan damarlarından büyük proteinlere bağlanarak çıkarlar. İlaçların metabolize edilmesi
(parçalanması) karaciğerde gerçekleşir. Karaciğer ilacı başka maddelere dönüştürür ve zararlı
maddeleri zararsız hâle getirir. Dönüştürülen bu maddelerin bir kısmı vücuttan atılır. İlaçların
vücuttan atılımı büyük çoğunluğu böbreklerden olmakla birlikte solunum yoluyla
akciğerlerden, sekresyon yoluyla da ter bezleri, tükürük ve anne sütü ile atılmaktadır.486
9.1.3. İlaçların Adlandırılması ve İlaç Formları
İlaçlar, genel ad (jenerik), ticari ad (müstahzar) ve kimyasal ad olmak üzere üç çeşit adı vardır.
Genel ad (jenerik), ilaçların uluslararası ve ulusal düzeyde standardizasyonun sağlanması için
verilen addır. Ticari ad (müstahzar), İlacın üretimini yapan firma tarafından kendi üretmiş
oldukları ürüne verdikleri özel isimdir. Kimyasal ad (bilimsel), uluslararası kimya birliği
tarafından belirlenen kimyasal yapıyı tanımlayan isimdir.
İlaçlar vücuda kolay alınabilmesi için değişik şekil/forma getirilerek üretilmişlerdir. Fiziksel
özelliklerine göre ilaçlar sıvı, katı ve yarı katı olmak üzere üç ayrı şekilde bulunabilir.
Hayvansal, bitkisel, mineral ve sentetik kaynaklardan elde edilen ilaçların, kimyasal bileşenleri
farklı olup her biri özel içerik ve şekle sahiptir (Tablo-1, Resim-1). Sağlık profesyoneli bu
formların özelliklerini, uygulama dozunu ve uygulamada dikkat edilecek noktaları bilmelidir.

486

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.148.
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487,488,489

Tablo-1: Sık kullanılan ilaç şekilleri ve açıklamaları490
Katı İlaç
Formları

Tanımı
Toz halindeki ilaçların sıkıştırılması, kesik silindir ya da yuvarlak şekilde

Tablet

hazırlanmasıyla oluşturulan sert ilaçlardır. Tabletlerin köpüren şekline
effervesan denilmektedir.
İlacın etken maddesindeki hoş olmayan tat ve koku nedeniyle jelatinle

Kapsül

kaplanmış ilaç şeklidir. Genellikle silindirik, yassı şekilde olan kapsüller
midede ya da bağırsakta eriyerek dolaşıma katılır.
Toz halindeki ilaçların kokulandırıcı, tatlandırıcı ve yapıştırıcı

Pastil
katılmasıyla elde edilirler. Ağızda emilerek kullanılır.
Tadı acı olan tabletlerin alınmasını kolaylaştırmak amacıyla üzeri
Draje
koruyucu şeker tabakasıyla kaplanarak elde edilirler.
Tadı ve kokusu hoş olmayan ilaçların pirinç unu ya da nişastadan
Kaşe

yapılmış oval veya silindir şekilli iç içe geçmiş koruyucular içinde
bulunan ilaç şeklidir.

Likit İlaç

Tanımı

487

Akça Ay, Temel Hemşirelik Kavramlar, İlke ve Uygulamalar, İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2008,
s.312.
488
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.728.
489
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, İlaç Uygulamaları, Ankara, 2012, s.5-6.
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/%C4%B0la%C3%A7%20Uygulamalar%C4
%B1.pdf, Erişim Tarihi: 10.08.2019
490
Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 1, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.730.
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Formları
Etken madde ile birlikte su, alkol, şeker ve koku veren maddeler içeren
Eliksir (iksir)
çözeltidir.
İlacın etken maddesinin su, bitkisel yağ ya da başka bir çözücüde
Solüsyon
çözünmesi sonucu elde edilirler.
Katı şekildeki ilaçların bir sıvı içinde tam çözünmeden bulunduğu sıvı
Süspansiyon

ilaçlardır. Çöküntü oluşturduğundan kullanılmadan önce mutlaka
çalkalanmalıdır.

Şurup

Yüksek miktarda şeker içeren sıvı ilaç şeklidir.
Bitkisel maddelerin su, alkol ve eter gibi uçurulabilen bir ya da birden

Ekstre

fazla eritici ile karıştırılıp sonra eriticinin uçurulması ile elde edilen
ilaçlardır.
İçinde toz veya sıvı etken madde bulunan steril şartlarda hazırlanmış cam
muhafazalı farmasötik ilaç şeklidir. Parenteral yolla uygulanır. Ampul ve

Ampul, viyal,
flakonda sıvı ya da toz ilaç bulunur. Toz ilaç varsa ayrı ampulde bulunan
flakon
sıvı ilaçla karıştırılarak kullanılmak üzere ambalajlanmıştır. Viyal içinde
birden fazla doz bulunan biçimidir. Parenteral yolla kullanılır.
Topikal yolla
verilen ilaç
şekilleri

Tanımı

Merhem/pomad İlaç etken maddesinin vazelin, lanolin gibi sıvı yağlar olan yarı katı ilaç

344

şekli olup haricen uygulanan karışımlardır.
Deriyi korumak ya da ağrıyı gidermek için likit şeklinde cilde uygulanan
Losyon
solüsyon, süspaniyon ya da emülsiyon şeklindeki ilaçlardır.
Etken maddesi çözelti ya da süspansiyon şeklinde ufak hacimli şişelerde
Damla
hazırlanmış ilaçlardır.
Etken maddenin yapışkan bir yüzeye emdirildikten sonra tedavi amaçlı
Transdermal
göğse, kulak arkası, kol ya da bacak derisine yapıştırılarak uzun sürede
Terapötik
emilimin sağlandığı ilaç şeklidir. Ciltten emilim oldukça yavaş
Sistem (TTS)
olmaktadır.
Vücut
boşluklarına
uygulanan ilaç
şekilleri

Tanımı
Ağız/burun içine püskürtme yoluyla (inhalasyon) emilen solvent içine

Aerosol
hazırlanan karışımlardır.
Katı formların vücut sıcaklığında eriyebilecek maddelerle karıştırılarak
biçimlendirilmiş

şeklidir.

Vücut

boşluklarına

(rektum/vajen)

Supozituar
yerleştirilerek uygulanırlar. Vücut sıcaklığında çözünür ve emilerek etki
gösterirler.
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Resim-1: Sık kullanılan ilaç şekilleri491,492,493,494
Sıklıkla kullanılan ilaçların genel isimleri ve tanımları,
•

Analjezik: Ağrı giderici ilaçlardır.

•

Antipiretik: Ateş düşürücü ilaçlardır.

•

Antienflamatuar: İltihabı azaltan, önleyen ilaçlardır. Aynı zamanda iltihabı azaltarak
ağrıyı da hafifletirler.

•

Antiemetik: Bulantı ve kusma belirtilerini gideren ilaçlardır.

•

Antialerjik/Antihistaminik: Vücuttaki alerji belirtilerini gideren ilaçlardır.

•

Antihipertansif: Kan basıncını düşüren ya da kan basıncını düzenleyen ilaçlardır.

•

Antidiyaretik: İshal belirtilerini ortadan kaldıran ilaçlardır.

•

Laksatif: Kabızlıkta dışkılamayı kolaylaştıran ilaçlardır.

•

Antiasit: Mide asidinin olumsuz etkilerini önleyen, asidi nötürleyen ilaçlardır.

•

Diüretik: Vücuttan idrar çıkışını arttıran ilaçlardır. Bu ilaçlar aynı zamanda ödemi
azaltmak amacıyla da kullanılırlar.

•

Antispazmodik: Özellikle düz kaslardaki kasılmayı engelleyen ilaçlardır.

•

Antikoagülan: Kanın pıhtılaşmasını geciktiren ve önleyen ilaçlardır.

•

Sedatif: Merkezi sinir sistemini yavaşlatarak sakinleştiren ve uyku veren ilaçlardır.

•

Lokal anestezikler: Uygulandığı bölgeyi hissizleştiren veya duyarsızlaştıran

491

a- https://tr.depositphotos.com/202844698/stock-photo-assorted-pharmaceutical-medicine-pills-tablets.html Erişim Tarihi:
26.08.2019
b-https://tr.depositphotos.com/80283538/stock-photo-blue-capsules-and-red-capsules.html Erişim Tarihi: 26.08.2019
c- https://www.hepsiburada.com/strepsils-limon-bal-aromali-pastil-pm-sgleo17127 Erişim Tarihi: 26.08.2019
d- https://prospektusu.com/gynoferon-depo-draje-nedir-kullanma-talimati/ Erişim Tarihi: 26.08.2019
492
a- https://www.ilacprospektusu.com/ilac/101/parasedol-ped-5-ml-120-mg-150-ml-surup Erişim Tarihi: 26.08.2019
b- https://www.ilacprospektusu.com/ilac/382/duphalac-670-mg-250-ml-solusyon Erişim Tarihi: 26.08.2019
c- https://www.ilacprospektusu.com/ilac/125/fungostatin-100000-iu-50-ml-suspansiyon Erişim Tarihi: 26.08.2019
d- https://www.hepsiburada.com/imuneks-surup-150-ml-pm-sporucuzgknz4679 Erişim Tarihi: 26.08.2019
e-https://www.ilacprospektusu.com/ilac/92/passiflora-700-mg-5-ml-180-ml-surup-sise Erişim Tarihi: 26.08.2019
f- https://prospektus.co/ilac/stafine-500-mg-iv-infuzyon-icin-toz-ve-cozucu-iceren-flakon/ Erişim Tarihi: 26.08.2019
493
a- https://www.makyajmag.com/terramycin-deri-merhemi-terramycin-goz-merhemi/ Erişim Tarihi: 26.08.2019
b- https://kombinkadin.com/sivex-losyon-sivilceler-icin-mucize-sonuclar-cikariyor/ Erişim Tarihi: 26.08.2019
c- https://www.abdiibrahim.com.tr/urunler/oftalmik-ilaclar Erişim Tarihi: 26.08.2019
494
a- http://analyteguru.com/charged-aerosol-detection-speeds-analysis-of-pharma-drug-impurities/ Erişim Tarihi: 26.08.2019
b- https://www.basurhastaligi.org/basur-fitili.html Erişim Tarihi: 26.08.2019
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ilaçlardır.
•

Antiepileptik: Epilepsi hastalığının tedavisinde kullanılan ve epilepsi nöbeti
geçirmeyi önleyen ilaçlardır.495

9.1.4. İlaç Etkileşimleri
İki veya daha fazla ilacın aynı anda kullanılmasına bağlı ilaç etkilerinde değişimler meydana
gelebilmektedir. Birden fazla ilacı aynı anda kullanılması ilacın etkisini arttırdığı gibi bazen de
azaltabilir. Ayrıca çoklu ilaç kullanımına bağlı yan etkiler de gelişebilir. Bu sebeplerden dolayı
ilaçların mutlaka hekim kontrolünde alınması gereklidir. Bir ilaç diğer ilaçla aynı anda
alındığında etkisi azalıyor veya ortadan kalkıyorsa buna antagonist etki (antagonizma) denir.
Bir ilaç diğer ilaçla kullanıldığında etkisi artıyorsa buna sinerjik etki (sinerjizm) denir. Bu
etkilerin dışında ilaçlar hazırlanırken karıştırıldığında etkileşim gözle görülebilir. Enjeksiyon
uygulamalarında iki ilaç birbirine karıştırıldığında çökelti oluşması, bulanıklaşma ve renk
değişimin gözlenmesi ilaç etkileşimi olduğunu anlamına gelir. Bu şekilde uygulanan ilaçlar
hastalarda ölümcül sorunlara sebep olabilir.496
9.2. İlaç Uygulamaları
9.2.1. İlaç Uygulamalarında Temel Prensipler
•

Bireye uygulanacak işlem ve ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir.

•

Bireyin ilaç veya herhangi bir yiyeceğe allerjisinin olup olmadığı sorgulanmalıdır.

•

Tüm uygulamaların öncesinde mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır.

•

Kullanılacak olan malzemeler bir tepsi içinde bireyin yanına getirilmelidir.

•

İşlem öncesi, sırası ve sonrasında birey allerjik reaksiyonlar, ilaç etkileşimleri ve
istenmeyen reaksiyonlar açısından dikkatle gözlenmelidir.

495
496

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.149.
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•

Biden fazla ilaç alan hastalar ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşimleri açısında
değerlendirilmelidir.

•

İlaç istekleri okunaklı ve tam yazılmalıdır. İlaç etken maddesi ve dozu ilaç istek
kâğıdında belirtilen ilaçla uyumlu olmalıdır.

•

Bireyin adı, ilaç dozu, uygulama zamanı, ilacın son tüketim tarihi ilaç hazırlamadan
önce kontrol edilmelidir.

•

Kayıtlardan ilaç tedavilerinin uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilmelidir.

•

Hastaya işlem sırasında ve sonrasında rahat etmesi için uygun pozisyon verilmelidir.
497

9.2.2. İlaçların Veriliş Yolları
İlaçların vücutta istenen etkiyi oluşturabilmeleri için hedef yapıda yeterli konsantrasyonda
bulunması gerekir. Bu konsantrasyonu sağlayacak yolla ilaçlar verilmelidir. İlaçların vücutta
etkili olması için birçok farklı uygulama yolu bulunmaktadır. İlaçlar ancak doğru yoldan
uygulandığında istenen etkiyi gösterir. Enteral yol ve parenteral yol olmak üzere ilaçlar
genellikle iki ana yoldan vücuda alınırlar.498
9.2.2.1. Enteral Yol
Enteral yol, ilacın sindirim kanalı içine verilmesini belirtir. Sindirim kanalından ilaçların
emilimi hiçbir zaman tam (%100 emilim) olarak kabul edilmez. İlaçlar sindirim kanalındaki
birçok faktörden etkilenebilir. Etkileşim ilaçlara bağlı olabileceği gibi sindirim sistemine bağlı
da olabilir. Sıvı şekildeki ilaçlar katı şekildekilere göre daha kolay ve hızlı emilirler. Enteral
yolla ilaç uygulaması dört şekilde olmaktadır: 499
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9.2.2.1.1. Oral Yol (Ağız Yolu)
İlaç uygulamalarında en yaygın kullanılan yol oral yoldur. Oral ilaç uygulamaları, ilacın ağıza
alınıp bir miktar su ile yutulması şeklinde gerçekleşen, kolay uygulanan, güvenli, rahat ve ucuz
bir yöntemdir. Bireyler oral yolla kendi kendine ilacı alabilirler. İlaçların ağız yolundan su ile
alınması, ilacın çözünmesini sağlar ve emilimini kolaylaştırır. Oral alınan ilaçların emilim
süresi yaklaşık 30-90 dk.'dır.500
Oral yol ile verilen ilaçlar midede ve ince bağırsakta emilecek şekilde üretilmişlerdir. Bundan
dolayı parenteral ilaçlara göre dozları daha yüksektir. Çünkü oral alınan ilaçlar dolaşımda etkili
doza ulaşmadan önce karaciğer tarafından parçalanmaktadır. 501 Oral ilaçlar katı veya sıvı
şekilde bulunurlar. Katı ilaçlar tablet ve kapsül şeklindedir. Bazı tabletlerin gerektiğinde kolay
kırılabilmesi için ortalarında çizgi (çentik) vardır. Oral yolla alınan ilaçların çay, kahve, süt
veya başka bir sıvı ile alınması ilacın emilimini bozabileceği gibi istenmeyen etkilerin
gelişmesine de neden olabilir. Doz ayarlaması veya yutma güçlüğü yoksa ilaçları yutarken
bölmemek veya çiğnemeden almak gerekir. Enterik kaplı tabletler sert bir yüzeye sahiptir ve
bu tabletlerin içeriğinde bulunan aktif madde barsak duvarına zarar verdiği için ilacın emilimi
bağırsakta olmaktadır. İlaçla ilgili özel bir durum yoksa genellikle mide dokusunda tahrişe
sebep olmaması için ilaçlar tok karına alınmalıdır. Yatar pozisyonda ilaç içmek tehlikelidir.
İlaçların yutarken soluk borusuna kaçması tehlikesinden dolayı hasta oturur pozisyonda
olmalıdır.502
Sıvı ilaçlar ise süspansiyon ve şurup şeklindedir ve su veya alkol içerikli sıvı solüsyonlardır.
Uygulama öncesi iyice çalkalanmalıdır. Sıvı ilaç dozlarının ölçümünde tek kullanımlık ölçülü
kaplar kullanılır. Birey ölçülü kap içerisindeki ilacı içmekte zorlanıyorsa ilaç doğrudan bireyin
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ağzına iğnesiz enjektöre çekilerek verilebilir. İlaç ölçü kabının içine boşaltılırken veya
enjektöre çekilirken göz seviyesinde olmalıdır. Enjektör ucu dişetiyle yanak arasına
yerleştirilmeli ve ilaç yavaşça verilmelidir. Bu uygulama ile bireyin ilacı aspire etmesi veya
boğulması engellenmiş olur. Bazı ilaçlar ise ilaç şişesi içinde toz şeklindedir ve kullanım öncesi
su ile karıştırılması gerekir. Sulandırma öncesi ilacın prospektüs bilgileri dikkatlice
okunmalıdır. İlacın ismi ve dozunun zor okunması ve ilaç kutusunun yırtılması gibi durumlarda
ilaçlar eczaneye gönderilmeli ve asla uygulanmamalıdır. Bu durumlar hata yapma riskini
arttırmaktadır.503
Oral yolla kullanılan bazı ilaçlar diş minesine zarar verebilir ya da dişleri boyayabilir. Bu tür
ilaçların istenmeyen etkileri su ile karıştırılarak veya bir çubuk (pipet) aracılığıyla bireye
içirilmeli ve ardından hemen su verilmelidir. Birey ilacı yutamıyorsa ilaç parçalanarak
yutturulabilir. Fakat kapsül şeklindeki ilaçlar asla parçalanmamalıdır. Hastada yutkunma
güçlüğü, bilinç kaybı, bulantı-kusma gibi oral yolla ilaç uygulamasına engel olan bir durum
varsa bu yolla ilaç uygulanmamalıdır.504
Bazı bireyler kötü tadından dolayı ilaç içmek istemeyebilir. Böyle durumlarda şu uygulamalar
önerilebilir;
•

İlacın kolay yutulabilmesi için sulandırılması veya yiyecekle sulandırılması
gerekebilir.

•

İlaç uygulama öncesinde birey soğuk bir şeyler (örneğin; dondurma vs.) yiyebilir.
Soğuk etkisi ile tat alıcıları donduğu için ilacın kötü tadı daha az hissedilir.

•

İlaç enjektörle veriliyorsa, enjektör dilin yanına ve arkaya doğru hastanın öğürme
refleksini uyarmayacak şekilde yerleştirilmelidir. Oral ilaç uygulamaları sonrasında
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ağız bakım verilmelidir.505
9.2.2.1.2. Sublingual (Dilaltına) İlaç Uygulaması
Bazı ilaçlar dilaltına yerleştirilerek uygulanır. İlaçlar dilin altına yerleştirilir veya damlatılır.
Dilaltı, kılcal damarlardan zengin bir bölge olduğu için emilim hızlı olur ve ilaç sistemik etki
gösterir. Bu ilaçlar yutulmaz, dilaltına yerleştirilir. Dilaltı ilaç uygulamasında hasta su vb.
sıvıları içmemeli, ilacı yutmamalı ve çiğnememelidir.506 Bu yolla alınan ilaçların emilim süresi
yaklaşık 3-5 dk.'dır.
9.2.2.1.1. Buccal (Yanak) İlaç Uygulaması
Bu uygulamada ilaç yanak ile diş eti arasına yerleştirilir. Birey ilaç tamamen eriyene kadar ilacı
emer. Bu yolla ilaç almadan önce sigara içmemelidir. Çünkü sigara damarların daralmasına
neden olacağından dolayı ilacın emilimi yavaşlar.507
9.2.2.1.1. Rektal Yolla İlaç Uygulama
Rektal supozituvarlar rektum içine kolaylıkla yerleştirilebilmek ve rektal travmaları önlemek
için silindir veya koni şeklinde üretilmişlerdir. Rektum mokozasından emilerek dolaşıma
katılırlar. Bu yolla alınan ilaçların emilim süresi yaklaşık 5-30 dk.'dır. İlacın emilmeden dışarı
atılmasını önlemek için ilaç uygulaması tuvalet ihtiyacı giderildikten sonra yapılmalıdır. Rektal
supozitvarlar, dışkılamayı uyarmak gibi lokal etki veya bulantıyı azaltmak gibi sistemik etki
gösteren ilaçlardır. Uygulama zamanına kadar buzdolabında muhafaza edilmelidir. Rektal
yoldan uygulanan fitil biçimindeki ilaçlar kabızlığı gidermek, ameliyat öncesi bağırsakları
boşaltmak, hemoroid ya da anal kaşıntıyı tedavi etmek amacıyla kullanılırlar. 508,509
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Rektal yoldan supozituvar uygulanacaksa şu noktalara dikkat etmek gerekir; öncelikle ilaç
uygulaması hakkında bilgi verilmeli, bireyin onayı alındıktan sonra ilaç uygulanmalıdır. Ayrıca
ilaçların doğru kullanım ilkelerine dikkat edilmelidir. İşlem öncesi el hijyeni sağlanır ve
nonsteril bir eldiven giyilir. Supozituvar uygulama öncesi bireye sol yan yatış pozisyonu
aldırılır ve üstte kalan bacağın diz hizasından kıvırarak karnına doğru çekilmesi sağlanır. Bireye
ilacı yerleştirmeden önce dışkılama hissi gelişebileceği ve ilacı içeride tutmaya çalışması
gerektiği anlatılmalıdır. Bir el ile kalçayı aralanır ve diğer elinin işaret parmağı ile ilaç anüsten
rektuma doğru hafifçe ilerleterek yerleştirilir. İlacın refleks olarak hemen geri çıkmaması için
kalça bir araya getirilerek kapalı tutulabilir ve birkaç dakika bireyin bu pozisyonda kalması
sağlanabilir.510
9.2.2.2. Parenteral Yol
Enteral yolla uygulanamayan, sindirim kanalında emilmeyen ya da emilimi bozulan ilaçların
ve çabuk etki göstermesi istenen ilaçların uygulandığı yoldur. Parenteral yol diğer ilaç
uygulamalarına göre daha hızlı ilaç emiliminin olduğu ilaç uygulama yöntemidir. Bu sebeple
ilaç reaksiyonları ve allerjik tabloların daha hızlı ortaya çıktığı riskli uygulamalardır. Parenteral
yol ilacın çabuk etki etmesi istenen durumlarda ve hastanın enteral yoldan ilaç alamadığı
durumlarda tercih edilir. Parenteral yolla ilaç uygulamalarının dezavantajları, enfeksiyon riski,
toksik ve alerjik reaksiyonlar, doku travması ve ağrıdır.511 Enjeksiyon yoluyla ilaç uygularken
ilaçlar farklı bölge veya dokulara farklı yöntemler kullanılarak verilir (Resim-2). İlaçlar kas
içine, damar içine veya subkutan dokuya verilebilir. Bu uygulamalar doktor istemiyle başlatılan
hemşire veya ebeler tarafından gerçekleştirilen uygulamalardır.512
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Resim-2: Enjeksiyon çeşitlerine göre enjeksiyon uygulama açıları513
9.2.2.2.1. İntramüsküler (Kas İçi ) Enjeksiyon
Kas içi enjeksiyonda ilaç derin kas tabakası içine verilir. Genellikle irritan ilaçlar bu yolla
uygulanmaktadır. Kas tabakası deri altı tabakaya göre daha çok kan damarı yapısı olduğu için
ilaç emilimi hızlı olmaktadır. Kan dokusunda daha az sinir ucu bulunduğu için fazla miktarda
ve irritan ilaçlar bu yolla uygulanabilir. İntamüsküler yolla ilaçlar kolda, bacakta ve kalçada kas
içi uygulama için uygun olan kaslara enjekte edilir. İlacın sistemik etkisi 20-30 dk. içinde
başlar. Enjeksiyon için sinir, kemik ve kan damarlarından uzak bir bölgenin seçilmesi gerekir.
Bu nedenle bölgenin çok iyi belirlenmesi, palpe (dokunarak muayene) edilmesi ve alanın iyi
gözlenmesi gerekir. Enjeksiyon yapılacak olan bölgenin tespiti kurallara göre doğru olarak
yapılmalı ve ilaç uygulanmalıdır. Aksi bir durumda yapılacak hatalı bir uygulama ile bireyde
felç tablosu gelişebilir. Bu nedenle çok dikkatli olunmalıdır. Ayrıca kas içi ve diğer tüm
enjeksiyon uygulamalarında olduğu gibi vücut içine verilen ilaçların steril olması ve işlem
boyunca aseptik teknikle çalışılması gerekir. Aksi durumda bireylerde enfeksiyon gelişebilir.514
9.2.2.2.2. Subkütan (Deri Altı) Enjeksiyon
Deri altı doku, kas ve dermis tabakası arasında bulunur. Subkütan enjeksiyon deri altı dokusuna
ilaç verilmesi işlemidir. Subkütan doku kan damarlarından zengin olmadığı için ilaç emilimi
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kas içi enjeksiyona göre yavaş, deri içi enjeksiyon ve enteral yolla ilaç alımına göre hızlı
olmaktadır. Bu nedenle yavaş emilimi istenen heparin, insülün gibi ilaçlar ve bazı aşılar bu
yolla uygulanır. Bu yoldan ilaçların emilim süresi yaklaşık 15-30 dk'dır. Subkütan doku irritan
ve fazla miktardaki solüsyonlara karşı hassas bir tabakadır. İrritan ilaçlar doku altına
uygulandığı zaman doku yıkımına neden olur. Bu nedenle az miktarda, irritan ve yapışkan
olmayan suda çözünen ilaçlar bu yolla uygulanmalıdır. Subkütan dokuda ağrı duyusunu alan
sinir uçları olduğu için birey ağrı duyar. Fazla miktarda ilaç verilmesi durumunda deri altında
sert ve ağrılı şişliklere yol açan steril abseler oluşabilir. Yağ dokusunun yoğun olduğu üst kol,
baldır, kalça ve karın bölgesine ilaç uygulanır.515
9.2.2.2.3. İntrademal (Deri İçi) Enjeksiyon
İntradermal enjeksiyon, derinin epidermis takası altındaki dermis tabakasının içine ilacın
verilmesidir. Bu enjeksiyon yöntemi beceri ve hassasiyet gerektiren bir uygulamadır. Deri içi
enjeksiyon parentaral yollar içinde ilaç emiliminin en yavaş olduğu yoldur. Genellikle deri içi
enjeksiyon tanı veya test amacıyla kullanılır. Yabancı maddelere (bakteri, bakteri toksinleri,
ilaç ve allerjenler gibi) karşı dokunun lokal reaksiyonlarını belirlemek için kullanılır. BCG
(verem aşısı) aşısı, PPD testi ve allerji testleri bu yolla uygulanır.516 Bu yolla verilen ilaç miktarı
çok az, ancak çok toksiktir. İlaç deri içine verilmezse uygulama hatalı kabul edilir.517,518
9.2.2.2.4. İntravenöz (Damar İçi) Enjeksiyon
İlaç ya da sıvının (serumun) toplardamar (ven) içine uygulanması işlemidir. Bu yolla alınan
ilaçların emilim süresi yaklaşık 30-60 saniyedir. İlaç uygulama yolları arasında en riskli ilaç
uygulama yöntemidir. Çünkü ilaç doğrudan kan dolaşımı içine verildiği için tüm vücuda hızla
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yayılır, emilim ve ilaç etkisi çok hızlıdır. Olası bir ilaç hatasında veya alerjik bir durumda ilacın
istenmeyen etkisi yaşamsal sorunlara yol açabilir. Bu nedenle uygulama esnasında çok dikkatli
olunmalıdır. Uygulama öncesi uygulama yapılacak alan kirliyse işlem öncesi sabunlu su ile
yıkanıp temizlenir ardından antiseptik solüsyonla silinerek kuruması sağlanır. Tüm parenteral
uygulamalarda olduğu gibi damar içi ilaç uygulamalarında da kullanılan malzemeler steril
olmalı ve çalışırken aseptik teknik ilkelerine uyulmalıdır.519 Damar içine uygun olmayan yağlı
solüsyonların verilmesi emboliye ve emboliye bağlı ölümlere neden olabilir. Damar içine ilaç
verilebileceği gibi damara özel iğneler yerleştirilerek sıvı tedavisi de verilebilir. Damar içine
büyük miktardaki sıvının uzun sürede verilmesi işlemine infüzyon denir. 520
9.2.2.3. Diğer Yollarla İlaç Uygulamaları
9.2.2.3.1. Göze İlaç Uygulama
Göz hastalıklarında tanı ve tedavi amacıyla uygulanan damla veya göz pomadı olarak üretilen
ilaçların göze uygulanması işlemidir. Göze uygulanan ilaçlar konjiktiva ve korneadan emilerek
istenen etkiyi gösterir. İşlem öncesi bireyin gözü ve göz çevresi değerlendirilmelidir. Gözde
çapaklanma veya enfeksiyon varsa uygulama öncesi temizlenmelidir. Göze uygulanan ilaçlar
sterildir. İlacı steril olarak uygulamak ve ilacın sterilliğini korumak gerekir. Bunun için
damlalığın uç kısmı ya da pomadın uç kısmı hastanın gözüne değmemelidir. 521 Göz damlaları
veya pomadın açıldıktan sonra kullanım süreleri prospektüsünde belirtilmiştir. Bu süreden
sonra ilaç asla kullanılmamalı ve atılmalıdır. Göz damlaları ya da göz pomadı hastaya özgü
olmalı başka bir hasta için kullanılmamalıdır. Göze ilaç uygulamadan önce hastaya yatar ya da
oturur pozisyonda verilmelidir. Uygulama öncesi eller yıkanarak el hijyeni sağlanmalıdır. Göze
ilaç uygulaması esnasında bireyin gözünden gözyaşı akabileceği için temiz bir mendil veya
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spanç hazırda bulundurulmalıdır. Sağlık profesyoneli işaret ve başparmağı ile bireyin gözünü
aralar ve bireyden yukarı doğru bakmasını ister. İlaç alt göz kapağının içine hekim istemine
göre istenen sayıda damlatılır (Resim-3). Pomad uygulanacaksa, ilaç alt göz kapağı boyunca
gözün iç kısmından dışa doğru olacak şekilde ince bir tabaka halinde sürülmeli ve asla pomadın
ucu göz kapağına ve göze değdirilmemelidir. İlaç uyguladıktan sonra ilacın göz içine dağılması
için bireyden gözlerini açıp kapaması istenebilir. İşlem sonrası el hijyeni sağlanır.522

Resim-3: Göze ilaç uygulama523
9.2.2.3.2. Kulağa İlaç Uygulama
Bir damla aracılığı ile dış kulak yolu kanalından içeriye ilacın damlatılması işlemidir. Kulağa
ilaç uygulaması; ağrıyı azaltmak, kulakta oluşan kiri yumuşatmak, enfeksiyonu tedavi etmek,
inflamasyonu azaltmak, lokal anestezi sağlamak ve rahatsızlığı gidermek amacıyla uygulanır.
Baş dönmesi, bulantı ve ağrı gibi durumlarda ilaç soğuk olmalı, diğer uygulama durumlarında
ise ilaç vücut ısısında olmalıdır. Bunu sağlamak için uygulama öncesi damla oda sıcaklığında
30 dk bekletilebilir veya avuç içinde ısıtılabilir. Damla uygulanırken doğrudan kulak zarı içine
değil dış kulak yolu içine damlatılmalıdır. İlaç damlatılırken damlalığın ucu kulak kepçesine
veya kulak kanalına değdirilmemeli ve travma oluşturulmamalıdır.524 İlaç uygulaması sırasında
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bireye yan yatış pozisyonu veya sırt üstü pozisyon verilir ve baş sağ veya sol yana çevrilir.
Hangi kulağa uygulanacak ise o kulak üstte olmalıdır. İlacın rahat ilerlemesi ve kulak kanalının
açılması için elle kulak kepçesi yukarı ve geri doğru çekilmeli ve ardından istenen dozda ilaç
damlatılmalıdır (Resim-4). İlaç uygulanırken kulağa basınç yapılmamalıdır. Her iki kulağa da
aynı anda ilaç uygulanacaksa, önce bir kulağa ilaç uygulanır ve kulak kepçesi serbest bırakılıp
bireyin 5-10 dk bu pozisyonda kalması sağlanır. Ardından diğer kulağa ilaç uygulamasına
geçilmelidir. Böylelikle ilacın kulak dışına çıkması önlenmiş olunur.525

Resim-4: Kulağa ilaç uygulama526
9.2.2.3.3. Buruna İlaç Uygulama
Burun içine ilaç damlatma ya da püskürtme şeklindeki ilaçların uygulanmasıdır. İlacın sistemik
etkisinden yararlanarak burun mukozasını korumak tedavi etmek ve nazal konjesyonu
gidermek amacıyla uygulanır. Burunun sinüslerle bağlantısı olduğu için ilaç uygularken aseptik
teknik kullanılmalıdır.527 Genellikle üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlarda,
burun tıkanıklığını gidermek için veya alerjik durumlarda ilaçlar uygulanır. Son zamanlarda
damla yerine püskürtme/sprey şeklinde olan ilaç şekilleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu
sprey ve püskürtme şeklinde olan ilaçları bireyler kendilerine kolaylıkla uygulayabilirler.
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Uygulamadan önce sprey doğru püskürtmesi açısından kontrol edilmelidir. Birey oturur
pozisyonda olmalı ve sprey şişesi dik tutulmalıdır (Resim-5). Eğer dik olarak tutulmazsa yeterli
püskürtme olmayacaktır. Eğer ilaç burun tıkanıklığı için kullanılıyorsa ilaç uygulama öncesi
burun temizlenmelidir. İlaç uygulandıktan sonra birey ilacın emilimi için bir süre oturur veya
yatar pozisyonda kalmalıdır.528

Resim-5: Buruna ilaç uygulama529
9.2.2.3.4. Vajinaya İlaç Uygulama
Vajinaya genellikle krem, supozituvar veya ovül adı verilen supozituvara benzeyen kapsül
şeklindeki ilaçlar uygulanır. Supozituvarlar vücut ısısında eriyen ilaçlar olduğu için işlem
öncesi kolay uygulama amacıyla buzdolabında saklanması gerekir. İlacın emilmeden dışarı
atılmasını engellenmek amacıyla ilaç uygulamadan önce birey tuvalet ihtiyacını gidermeli, eğer
tek doz ilaç uygulanacaksa ilacın gece yatmadan önce uygulanması gerekir. İşlem boyunca
bireyin mahremiyetine özen gösterilmeli ve gerekli güvenlik önlemleri (perde, paravan, yabancı
kişilerin odadan çıkarılması, kapalı kapı vb.) alınmalıdır. Vajinaya ilaç uygulamadan önce el
hijyeni sağlanmalı, eldiven giyilmeli ve işlem esnasında aseptik teknik ilkelerine dikkat
edilmelidir. Uygulama sırasında ilaç mümkün olduğunca ileriye doğru yerleştirilmeli ve ilaç
uygulandıktan sonra birey 30 dk yan yatış pozisyonunda yatırılmalıdır. 530 Kullanılmayan
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supozituvar veya ovüller buzdolabında muhafaza edilmelidir.
9.2.2.3.5. Deriye İlaç Uygulama:
Pudra, merhem, krem, yağ, losyon ve solüsyonlar deri yoluyla uygulanan ilaç şekilleridir. Bu
ilaçlar cilt üzerine masajla yayılarak veya yama şeklinde uygulanır. Ayrıca yama biçiminde deri
üzerine yapıştırılan, hormon replasman tedavisinde ve ağrı kesici olarak kullanılan TTS bantları
vardır. Bu yolla ilaç uygulaması sistemik etki göstermez ve epidermis üzerinden yavaş emilir.
Merhem ve pomad şeklindeki ilaçlar temiz cilde uygulanır. TTS bantları genellikle uygulama
amacına uygun olan bir bölgeye yapıştırılır. Bölge temiz, kuru ve kılsız bir bölge olmalıdır.
Bant genellikle 24 saat süreyle deride kalır ve ertesi gün yenisiyle değiştirilir. Cilt üzerine
uygulanan ilacın etkisi ilacın içeriğine ve ilacın çözünürlüğüne bağlı olarak değişebildiği için
ilacın prospektüs bilgileri okunmalı, öneriler dikkate alınmalıdır.531,532
Lokal ilaç uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkeler:
•

Deri temiz ve kuru olmalıdır,

•

Daha önce ilaç uygulanmışsa deri üzerindeki ilaç kalıntıları temizlenmelidir,

•

Losyonlar uygulama öncesi çalkalanmalıdır,

•

İlaç ılık olarak uygulanmalı, gerekirse uygulama öncesi avuç içinde ısıtılabilir,

•

Krem ve merhemler deriye ovma ve yayma hareketleriyle sürülür. Ovma
önerilmiyorsa asla basınç uygulanmamalıdır,

•

İlaç uygulamasında tüpten çıkan ve artan ilaçlar atılmalıdır,

•

Hormon içerikli ilaçlar kullanılıyorsa, ilaç reaksiyonlarını azaltmak için rotasyon
uygulanmalıdır,

•

Cilde yama gibi yapıştırılan ilaçlar tüysüz ve skatris (yara/iz) dokusu bulunmayan
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bölgelere uygulanmalıdır.
•

TTS şeklindeki ilaçların yapışkan dokusu çıkarılır, cilde yapıştırılır ve yapıştırıldıktan
sonra 10 sn el ayası ile bastırılır. TTS’nin üstüne asla ovma/masaj yapılmamalıdır.

•

Cilde yapıştırılan TTS şeklindeki ilacın yapıştırılma tarih ve saati mutlaka üzerine
kayıt edilmelidir. Çünkü bu ilaçlar belli bir zaman diliminde etken maddenin
salınımını yaparlar. Genellikle bu bantlar 24 saat sonra çıkarılır ve farklı bir bölgeye
yeniden TTS uygulanır.533

9.2.2.3.6. İnhalasyon Yoluyla İlaç Uygulama
Kolay buharlaşabilen küçük moleküllere sahip ilaçların solunum yoluyla akciğerden emilip
dolaşıma katılmasıyla gerçekleşen ilaç uygulamasıdır. Özellikle genel anestezi amacıyla
kullanılan ilaçlar ve gazların bir kısmı inhalasyon yoluyla uygulanır. Solunum sistemi
hastalılarının tedavisinde bazı ilaçlar yine bu yolla uygulanmaktadır. İlaç uygulaması iki şekilde
yapılır (Resim-6); bunlardan birincisi püskürtme şeklinde kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar
püskürtmeyi sağlayan özel üretilmiş koruyucu kaplara sahiptir. Toz veya sıvı şeklinde bulunan
ilacın soluk yoluna püskürtülerek ulaştırılmasını sağlarlar. Püskürtme şeklindeki ilaçları
uygulanırken üzerindeki doz ayarına dikkat etmek gerekir. Uygulama esnasında dikkat edilecek
nokta, öncelikle birey ilacın püskürtme ucunu dişlerinin arasına alıp sıkıştırmalı ve dudaklarını
tamamen kapadıktan sonra ilacın püskürtme işini yapmalıdır. Aksi durumda ilaç dişlerin
üzerine yapışır ve soluk yoluna geçemez. İkinci ilaç uygulama yolu ise bir cihaz yardımıyla
ilacın buharlaştırılarak soluk yoluna uygulanmasıdır. Bu ilaçlara nebul, kullanılan cihazlara ise
nebulizatör denir. Nebulizatörler evlerde de kullanılabilir. Nebulizatöre bağlanan maskenin ilaç
koyulması için bir hazne bölümü vardır. Bu bölüme nebul konur, maske hastanın yüzüne takılır
ve makine çalıştırılır. İlacın uygulanması için maskenin bireyde yaklaşık 15 dk takılı kalması
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gerekir. İnhalasyon yoluyla ilaç uygulanan bireylerde gerek püskütme şeklinde tedavide
gerekse nebulizatörle tedavide kullanılan püskütrme ilacı ve maske bireye özgü olmalı ve başka
bireyler için kullanılmamalıdır.

Her iki yolla uygulanan ilaçların püskürtme kapları ve

kullanılan maskeler hastaya özel olmalıdır.534

Resim-6: İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama535
9.3. İlaçların Korunması ve Saklanması
İlaçların korunması veya saklanması amacıyla belirlenen özel yerler oluşturulmalıdır. Kurum
ve hastanelerde ilaçlar ayrı bir odada ve oda içinde bulunan dolaplarda muhafaza edilmelidir.
Evlerde ise özellikle çocukların ulaşamayacağı yerde saklanmalıdır. Özel reçete ile verilen
ilaçların kilitli dolaplarda bulundurulması gerekir. Buzdolabında ya da ışık görmeyen ortamda
saklanması gereken ilaçlar saklanma koşullarına uygun korunmalı ve kutularından
çıkarılmamalıdır. Birçok ilacın buzdolabında muhafaza edilmesine gerek yoktur. Normal oda
ısısı (18-24°C arası ısı) yeterli olur. Kullanılmayan ilaçların ambalaj kutusu açılmamalı ve
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prospektüsü ile birlikte tutulmalıdır. İlaçların ilaç dolabına yerleştirilmesinde aynı gruptan olan
ilaçlar bir arada yerleştirilmelidir. Dolaplar temiz ve düzenli olmalıdır. İlaçların bulunduğu
ortam ya da ilaç dolapları çok sıcak olmamalı, serin ve kuru ortamlar olmalıdır. Genellikle ilaç
ambalajlarının üzerinde ilacın hangi sıcaklık aralığında korunması gerektiği ve saklama
koşulları belirtilmektedir. Her ilacın saklama koşulları farklı olabilir, bu nedenle ilaçların
saklama koşullarının dikkatli okunması ve ilaçların bu kurallara göre muhafaza edilmesi
gereklidir. Yazıları okunmayan, açılmış, kutusu yırtılmış, ıslanmış ve dozajı karışmış ilaçlar
kesinlikle uygulanmamalıdır. İlaç şişelerinin kapakları sıkıca kapatılmış olmalıdır. İlaç
hazırlama işleminden önce tüm ilaçların öncelikle son kullanma tarihlerine bakılmalı ve son
kullanma tarihi geçen ilaçlar asla kullanılmamalıdır.536,537
9.4. İlaç Kullanımı İlkeleri
Hatalı ilaç uygulamalarını önlemek amacıyla ilaçlar Şekil-1’de gösterilen 8 doğru ilkesine göre
bireylere uygulanmalıdır.538 İlaç uygulama sürecinde 8 doğru ilkesine aykırı bir durum tespit
edildiğinde ilaç uygulanmamalıdır.
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Doğru
Hasta
Doğru
Kayıt

Doğru İlaç
Formu

Doğru İlaç

İlaç
Uygulamalarında
8 Doğru İlkesi

Doğru Etki

Doğru
Zaman

Doğru Doz

Doğru Yol

Şekil-1: İlaç uygulamalarında 8 doğru ilkesi
İlaçların kullanımı ile ilgili 8 doğru ilkesi dışında dikkat edilmesi gerekenler;
•

Reçete edilmeyen ilaçlar asla uygulanmamalı,

•

Hekimin bilgisi olmadan bireyin kullandığı ilaçlara başka bir ilaç eklenmemeli,

•

Hekim dışı kişilerin tavsiyesiyle ilaç kullanılmamalı,

•

İlaçları uygularken ilacın kullanım özelliklerine uyulmalı, kullanım öncesi tüm
ilaçların prospektüs bilgileri okunmalı,

•

Uygulanan ilaçla ilgili olumsuz istenmeyen bir etki geliştiğinde derhal hekime haber
verilmeli,

•

İlaç uygulama öncesi bireyin herhangi bir ilaca karşı alerjisinin olup olmadığı
sorgulanmalı,

•

İlacın dozu hekim isteği dışında değiştirilmemeli ya da ilaç alımı
durdurulmamalıdır.539
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9.5. Yaşlılarda İlaç Kullanımı
Yaşlılıkta ortaya çıkan akut ve kronik hastalılara bağlı yaşlıların ilaç kullanım oranları
toplumun geneline göre yüksektir. Yaşlılar fizyolojik sorunlar, akut kronik hastalıklar
nedeniyle sıklıkla hastaneye başvurabilir ve birden fazla ilaç kullanması gerekebilir. Bu nedenle
yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı olan polifarmasi oranı yüksektir.540 Polifarmasiye neden olan
faktörler; farklı doktorların reçete ettiği ilaçların birlikte kullanımı, doktorların çok sayıda ilaç
reçete etmesi, nedene yönelik tedavi yerine semptomatik ilaç kullanımı, ilacın tedavi süresine
uymadan sürekli kullanımı ve doktor tavsiyesi dışında ilaç kullanımıdır.541 Yaşlılarda reçetesiz
ilaç kullanımına sık rastlanmaktadır. Genellikle yaşlı bireyler reçetesiz satılan ilaçlar içinde en
fazla ağrı kesicileri, bitkileri, vitaminleri ve besin takviyelerini kullanmakta ve bunları
genellikle bildirmemektedir. Fakat alınan ve ilaç dışı olarak adlandırılan takviyeler mevcut
ilaçlarla etkileşime girebilir.542
Yaşlılar genellikle kendilerine reçete edilen ilaçların dozlarını eksik ya da fazla
alabilmektedirler. Bu nedenle bireyin sürekli kullandığı ilaçlar bilinmelidir. Kronik hastalıklar
ve akut gelişen sağlık sorunları nedeniyle yaşlılara çok çeşitli gruptan ilaç reçete edilmektedir.
Çoklu ilaç kullanımına bağlı bireylerin ilaç kullanımında hata yapma oranı yüksek olduğu için
ayrıca dikkatle izlenmesi gerekir. Çoklu ilaç kullanımı kaçınılmaz ise ilaç-ilaç, ilaç-besin ve
ilaç-hastalık etkileşimleri göz önünde bulundurulmalıdır. İlaç etkileşmeleri genel olarak, bir
ilacın beklenen etkisinin önceden, birlikte veya hemen sonra alınan bir veya daha çok ilaç
tarafından değişmesi olarak tanımlanabilir. Besinler ilaç etkinliğini birçok şekilde değiştirebilir.
Besin içeriği ile ilacın doğrudan fiziksel veya kimyasal etkileşmesi sonucu ilacın istenen etkisi
değişebilir. İlaç etkileşimleri yaş ilerledikçe daha önem kazanmaktadır. İlaç etkileşimlerine
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bağlı istenmeyen etkiler veya yan etkiler de meydana gelmektedir. En sık yan etkiye sebep olan
ilaçlar; analjezikler, antibiyotikler, antikoagülanlar, antihipertansifler ve oral hipoglisemik
grubu ilaçlardır. İleri yaşlarda yan etki riski en fazla olan ilaçlar ise santral sinir sistemi
depresanlarıdır. Yaşlı bireyler arasındaki fizyolojik farklılıklar nedeniyle aynı dozdaki ilaçların
etkileri bireysel farklılık gösterebilir. Bu sebeple bireyler ilaç kullanım sürecinde dikkatle
izlenmelidir.
Yaşlının kullandıkları ilaç grupları birbirleriyle ve diğer ilaçlarla, besinlerle ve içeceklerle
etkileşime girebilir. Bitkisel ilaç kullananların yarısından fazlası sağlık personeline bunları
kullandığı konusunda bilgi vermemektedir. Bu tip ürünleri en fazla tüketen yaşlı gruptur. Yaşlı
bireyler yaşamını tehdit eden ciddi durumlarla karşılaşana kadar bu etkileşimlerden haberleri
olmadığı için sağlık personeline bu ilaçları kullandıklarını bildirme gereği duymazlar. Bunların
farklı zamanda alınması, ilaçların düzenli kullanılması gibi basit önlemler bu tip çoğu
etkileşmeyi önleyebilir.
Yaşlanma ile birlikte karaciğer kitlesi, kan akımı ve fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak
ilaçların metabolizması değişebilir. İlaç metabolizma sürecinde (ilacın emilimi, dağılımı,
kullanımı, atılımı ve etki etmesi) yaşa bağlı fizyolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır.
Yaşlanmayla birlikte ilaçların emiliminde belirli bir değişiklik olmaz. Fakat yaşlı bireyin
beslenme alışkanlıklarındaki değişim ve kullanılan ilaçlar emilimi etkileyebilir. Yaşlanmayla
birlikte vücutta kas/yağ/su oranları değişir. Vücutta toplam su ve yağsız vücut kitlesi azalırken,
yağ oranı belirgin derecede artar. Buna bağlı olarak suda çözünen ilaçların dağılım hacmi düşer
ve ilacın plazma yoğunluğu yükselir. Eğer ilacın böbreklerden atılımı sağlanamazsa ilaç
toksisitisesi (zehirlenmesi) gelişebilir.
İlaç etkisini değiştiren önemli faktörlerden biri de böbreklerden atılımdır. Yaşlanmayla beraber
böbreklerde nefron kaybı oluşur ve böbrek kütlesi azalır. Ayrıca böbrek kan akımı da azalır. Bu
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fizyolojik değişikliklerden dolayı böbreklerden atılan ilaçların vücuttan atılımı yavaşlar,
yarılanma ömrü uzar, kan konsantrasyonları yükselir ve buna bağlı ilaç toksisite riski artar.
Böbrek hastalığı olan yaşlı bireylerin böbrek fonksiyon testlerine göre doktoru tarafından ilaç
ve doz ayarlaması yapıldıktan sonra ilaçlar kullanılmalıdır.543
Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımına yönelik ilkler şunlardır:
•

İlaç tedavisinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmeli,

•

Bireyin kullandığı ilaç, sigara ve alkol gibi maddeler bilinmeli,

•

Reçete edilen ilaçların farmakolojik özellikleri bilinmeli,

•

Yaşlılarda ilaç tedavisinde tedaviye düşük doz ile başlanmalı,

•

İlaçların dozu, ilaç kombinasyonları ve tedaviyi sonlandırma dikkatle belirlenmeli,

•

Bireyin tedaviye kolaylıkla uyum sağlaması için tedavi mümkün olduğu kadar
basitleştirilmeli,

•

Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmeli ve bireyin gereksinimi olmayan ilaçlar
tedaviden çıkarılmalı,

•

Her ilacın yeni sorunlar getirebileceği akılda tutulmalıdır.

Yaşlı bireyin tedaviye uyumu, akılcı ilaç kullanımı sürecinin önemli bir parçasıdır. İlaç
tedavisine başlayan hekimle birlikte, hemşire ve eczacı tedaviye uyum sorunlarını belirleme ve
çözmeden sorumludur. Yaşlı bireyin tedaviye uyumu ve ilaçlarının takibinde sağlık bakım
elemanı yardımcıdır. 544
9.5.1. Yaşlılarda İlaç Uygulamaları ile İlgili Dikkat Edilecek Noktalar

543
544

•

Reçetesiz ilaç kullanımının zararlarıyla ilgili yaşlı birey bilgilendirilmeli,

•

Yaşlının oral ilaçlarını doğru dozda ve zamanda alması sağlanmalı,

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.158-159.
Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.160.
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•

İlaçların bol su ile alınması sağlanmalı (ilaçların gazlı içecekler, kola, greyfurt suyu
veya enerji içecekleri gibi içeceklerle alınması uygun değildir),

•

Bireyin yutma güçlüğü varsa ilacın tablet şekli yerine sıvı şekli tercih edilmeli,

•

Yaşlının ilaç kullanımı, diyet, alışkanlıklar ve bitkisel olarak tükettiği besinler tam
olarak bilinmeli ve ilaç kullanırken alkol tüketilmemeli,

•

Bireyin ilaçlarını alacağı saat ve günü unutmamaları ve karıştırmamaları için takvime
işaretleme gibi basit yöntemler kullanılabilir,

•

Reçete edilen ilaçların kullanımı anlaşılır, okunaklı ve bireyin görebileceği büyüklükte
yazılmalı ve bireyin anlayabileceği şekilde ilaç kullanımları anlatılmalıdır,

•

Yaşlılara başkalarının önerdiği ilaçları asla kullanmamaları ve başkalarına ilaç tavsiye
etmemeleriyle ilgili bilgi verilmeli,

•

İlaçlarını düzenli kullanmaları sağlanmalı, hastalık şikâyetleri geçse bile ilaç
kullanımı kendiliğinden sonlandırılmamalı,

•

İlaç etkileşimlerinden bireyi korumak için özellikle kullandığı ilaçlar, bitkisel ürünler
ve çaylar öğrenilmeli,

•

Yaşlı birey birden fazla ilaç kullanıyorsa hangi ilaçları beraber alabileceği, aç ve tok
olmasının gerekip gerekmediği açıklanmalı,

•

İlaçların karıştırılması ve yanlış dozda alınmasını önlemek için ilaçların başka kutulara
koyulması engellenmeli ve birey bu konuda bilgilendirilmeli,

•

Yiyecek ve içeceklerin soluk borusuna kaçmasını engellemek için yaşlı birey oral
ilaçlarını alırken oturur pozisyonda olmalı,

•

Parenteral ilaç tedavisi uygulanan yaşlılar sağlık kuruluşuna götürülmeli ve ilaç
tedavisi sürdürülmeli,

•

İlaçlar saklama koşullarına uygun muhafaza edilmeli,

•

İlaçların son kullanma tarihlerinin geçebilir ve yaşlı birey bunu fark edemeden
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ilaçlarını tüketebilir. Bu nedenle ilaç stoklamasına engel olunmalı ve ilaçlar bittikçe
reçete edilerek alınmalı,
•

Yaşlıların ilaç kullanımıyla ilgili kendisi dışında ailesi veya bakımını üstlenen kişilere
de eğitim verilmeli,

•

İlaçlarla ilgili herhangi bir zehirlenme durumu gelişirse derhal Zehir Danışma Merkezi
"114" aranmalı ve durum bildirilmelidir.545

545

Sayıner, Yaşlı Bakımı İlke ve Uygulamaları, Anadolu Üniversitesi Basım Evi, Eskişehir, 2016, s.160-161.
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Uygulamalar
Uygulama-1: Oral yol ile ilaç uygulaması
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

İlaç tepsisi

•

İlaç kartı

•

Tek kullanımlık ilaç kadehi ya da oral uygulama için enjektör

•

Ölçülü kaşık/mezur

•

Su bardağı

•

İlaç kırıcı/ezici

•

Kağıt havlu

İşlem basamakları
1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır.
4. Doktor istemi/reçete ve ilaçlar kontrol edilir.
5. İlaçların son kullanma tarihi kontrol edilir. Sadece bir defada verilecek olan ilaçlar
hazırlanır.
6. Gerekirse ilaç dozu hesaplanır. Tablet formundaki ilaçların kesilmesi gerekiyorsa kesme
aleti ile kesilir. Çentikli ilaçların el ile kesilmesi sırasında eldiven giyilir.
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7. Aynı saatte verilecek olan tablet ve kapsüller jelatin paketlerinden çıkarılmadan ilaç
kadehlerine konur.
8. Bireyde yutma güçlüğü varsa ilaçlar ezilir ve az miktarda sıvı gıda ile karıştırılır.
9. Sıvı ilaçlar hazırlanırken şişe çalkalanır. Sıvı ilaç şişenin etiketi yukarda ttutulur ve göz
seviyesinde istenen miktarda ilaç sıvı ilaç ölçü kabı veya mezura boşaltılır. 10 ml’den az olan
ilaçlar için iğneiz enjektör kullanılabilir.
10. İlaç hazırlandıktan sonra tekrar ilaç etiketi ve ilaç kontrol edilir.
11. İlaç kutusu/şişesi dolaba kaldırılırken üçüncü kez kontrol edilir.
12. Doğru hastaya, doğru ilacı, doğru dozda, doğru zamanda, doğru veriliş yolu ile verilmesi
gerekir. Bireyin kimlik doğrulaması yapılır.
13. Bireye verilen ilaçlar hakkında soru sormasına izin verilir.
14. İlaç verilmeden önce birey oturur/yarı oturur pozisyona getirilir. Bir miktar su ile ilacı
yutmasına yardım edilir.
15. Bireyin tablet/kapsül gibi ilaçların elinde tutmasına izin verilir.
16. Dilaltına yerleştirilen ilaçların emilimine izin verilir.
17. İlacın yere düşmesi veya dökülmesi durumunda yenisi hazırlanır. Her bir ilaç tamamen
yutulana kadar bireyin yanında kalınır. Eğer ilacın yutulduğundan emin olunamıyorsa uygun
şekilde ağız içi kontrol edilir.
18. Bireyin ilaca karşı yanıtı değerlendirilir.
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19. İlaç uygulaması kaydedilir ve el hijyeni sağlanır.
20. Bireye güvenli ilaç uygulaması hakkında bilgi verilir. Etiketi okunmayan, son tüketim
tarihi geçen ilaçların kullanılmaması gerektiği ve kullanılan ilacın sadece bireye özgü olduğu
ifade edilir.546

Uygulama-2: Deriye ilaç uygulama
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

İlaç tepsisi

•

İlaç kartı

•

Uygulanacak ilaç

•

Pansuman materyali

•

Temiz eldiven (ihtiyaca göre steril eldiven)

•

Aplikatör/abeslang

•

Temiz gaz bezi

•

Böbrek küvet

İşlem basamakları
1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Malzemeler yatağa yakın bir yere getirilir.

546

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 2, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.747-748.
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4. İlaç uygulanacak cilt bilgesi temizlenip kuruması beklenir.
5. Eldivenler çıkarılır, el hijyeni sağlanır ve temiz eldiven giyilir.
6. İlaç uygulama prosedürüne göre bölgeye uygulanır.
7. Gerekiyorsa cilt uygun pansuman ile kapatılabilir.
8. Atık maddeler uygun şekilde toplanır ve atılır.
9. Eldiven çıkarılır ve el hijyeni sağlanır.
10. Uygulama sonrası ciltteki değişiklikler değerlendirilir.
11. Uygulama öncesinde cilt özellikleri kayıt edilir.
12. İlaç uygulaması kaydedilir.
13. Ciltte herhangi beklenmedik bir olumsuz reaksiyon meydana gelirse mutlaka
kaydedilir.547

Uygulama-3: Buruna ilaç uygulama
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

547

•

Nazal sprey/damlalık

•

İlaç kartı

•

Küçük yastık

•

Temiz eldiven

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 2, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.750-751.
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•

Işık kaynağı

•

Kağıt havlu/peçete

İşlem basamakları
1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Malzemeler yatağa yakın bir yere getirilir.
4. Bireye ait bilgiler kontrol edilir (Doğru ilaç, doğru doz, doğru zaman, doğru yol vb).
5. İşlem öncesi burnun temizlenmesi sağlanır.
6. Bireye supine pozisyonu verilir. İlaç uygularken ilacın sinüs boşluklarına ulaşması için baş
geriye doğru yatırılmalıdır. Bunu sağlamak için boyun altı küçük bir yastıkla desteklenebilir.
7. İşlem sırasında bireyin ağızdan nefes alıp vermesi söylenir.
8. Nazal sprey burun deliğinden 1 cm kadar içeri olacak şekilde tutularak belirtilen doz kadar
damlatılır veya püskürtülür.
9. Uygulama sonrası bireyin 5 dk süre boyunca aynı pozisyonda kalması sağlanır ve bu süre
içinde ağızdan nefes alıp vermesi söylenir.
10. İlaç uygulama sonrası bireye rahat edeceği bir pozisyon verilir. 15-30 dakika süresince
bireyde oluşabilecek değişiklikler gözlenir.
11. Eller yıkanır ve uygulama kaydedilir. 548

548

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 2, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.751-752.
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Uygulama-4: Göze ilaç uygulama
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

Steril göz damlası veya göz pomadı

•

İlaç kartı

•

Temiz gaz bezi, spanç ya da pamuk tampon

•

Göz pedi

•

Serum fizyolojik

•

Koruyucu örtü

•

Temiz eldiven

•

Böbrek küvet

İşlem Basamakları
1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Malzemeler yatağa yakın bir yere getirilir.
4. Göz damlası buzdolabında saklandıysa bir süre oda ısısında bekletilir ve son tüketim tarihi
kontrol edilir.
5. Bireyin kimlik doğrulaması ve ilaç doğrulaması yapılır (Doğru hasta, doğru ilaç, doğru
doz, doğru zaman, doğru yol vb).
6. Eldiven giyilir.
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7. Uygulama öncesi göz değerlendirilir. Çapaklanma, akıntı ve kabuk gibi oluşumlar barsa
serum fizyolojikle ıslatılmış spançla göz iç kantüsten dış kantüse doğru silinir (içten
dışadoğru silme).
8. Bireye supine pozisyonu verilir ve baş geriye doğru getirlir.
9. Alt göz kapağının altına pamuk tampon yerleştirilir ve aşağı doğru çekilerek konjektiva
açılır. Bireyden yukarı doğru bakması istenir.
10. Göze damla uygulanacaksa; aktif el bireyin alnına yerleştirilir ve damla konjiktivanın 12 cm yukarısından belirlenen damla miktarı kadar damlatılır. Gözde yanma hissi nedeniyle
birey gözünü kaparsa işlem tekrar edilir. Uygulamadan sonra gaz bezi veya pamuk tampon
ile 30-60 saniye hafifçe göz kapağına bastırılır.
11. Göze pomad uygulanacaksa; Bireyin gözünü açık tutarak yukarı doğru bakması istenir.
Pomadın aplikatörü göz kapağının marjininden aşağı doğru tutulur ve içten dışa doğru pomad
konjiktivaya sürülür. Bireyden gözü kapatması istenir.
13. Fazla ilaç iç kantüsten dış kantüse doğru pamuk tamponla silinir.
14. Gerekirse göz göz pedi ile kapatılabilir.
15. Malzemeler tıbbi atık kutusuna atılır, eldivenler çıkarılır ve el hijyeni sağlanır.
16. Uygulama kaydedilir. Bireyin ilaca karşı yanıtı izlenir. Görme duyusuna ilişkin birey
değerlendirilir. 549

549

Atabek Aştı, Karadağ, Hemşirelik Esasları 2, Akademi yayınları, İstanbul, 2014, s.753-755.
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Uygulama-5: Kulağa ilaç uygulama
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

İlaç tepsisi

•

İlaç kartı

•

Damlalık ilaç

•

Spanç

•

Pamuk aplikatör

•

Eldiven

•

Böbrek küvet

İşlem Basamakları
1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Malzemeler yatağa yakın bir yere getirilir.
4. İlaç uygulanacak kulak üstte kalacak şekilde bireye yan aytış pozisyonu verilir.
5. Yetişkinlerde kulak kepçesi arkaya ve geriye doğru çekilerek dış kulak yolu açılması
sağlanır.
6. Damlalık kulak kanalından 1 cm kadar yukarda tutulur ve ilaç damlatılır. Bireyin 2-3
dakika bu pozisyonda kalması sağlanır.
7. Dış kulağa pamuk tampon yerleştirilir ve 15 dakika sonra tampon çıkarılır.
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8. Uygulama kaydedilir. Bireyin ilaca karşı yanıtı izlenir (işitme kaybı, kulak çınlaması, ağrı
gibi belirtiler).

Uygulama-6: Rektal supozituvar ilaç uygulama
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

İlaç tepsisi,

•

Suppozituvar

•

İlaç kartı

•

Eldiven

•

Spanç

•

Kağıt havlu

•

Su geçirmez tek kullanımlık örtü

•

Kayganlaştırıcı jel

•

Sürgü

•

Böbrek küvet

İşlem Basamakları
1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır ve eldiven giyilir. Malzemeler yatağa yakın bir yere getirilir.
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4. Bireyin mahremiyetini korumak amacıyla gerekli önlemler alınır (paravan, perde çekilir,
kapı/pencereler kapatılır, oda içindeki ziyaretçiler dışarı çıkarılır).
5. Bireye lateral pozisyon verilir. Üstte kalan bacağı karnına doğru çekmesi istenir.
6. Eldiven giyilir, suppozituvar jelatininden çıkarılır ve kayganlaştırıcı jel ile yağlanır.
7. Bireye derin nefes alması söylenir ve supozituvar yavaşça yerleştirilir. Anüs ve çevresi
kağıt havlu ile temizlenir.
8. Bireyin en az 5 dakika supine poziyonunda kalması sağlanır.
9. Çıkan atıklar uygun şekilde toplanır, atık kutusuna atılır. Eldivenler çıkarılır ve el hijyeni
sağlanır.
10. İlaç uygulaması kaydedilir. Bireyin ilaca verdiği yanıtlar gözlenir ve kaydedilir.

Uygulama-7: İnhalasyon yoluyla ilaç uygulama
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler

•

İlaç tepsisi

•

İnhaler ilaç (puff veya doz ayarlı tüp)

•

Spancer

•

İlaç kartı

•

Havlu

İşlem Basamakları
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1. Malzemeler hazırlanır.
2. Uygulama öncesi bireye işlem hakkında bilgi verilir.
3. Eller yıkanır ve eldiven giyilir.
4. İnhalerin hekim isteği doğrultusunda dozu ayarlanır. İnhalerin kapağı açılır ve 5-6 kez
kuvvetlice çalkalanır.
5. İnhaler bireyin eline verilir ve bireyden ağzına yerleştirip dudakları ile sıkıca kavraması
söylenir.
6. Bireyden yavaş ve derin nefes alması istenir. Nefes alıp verirken bireyden elinin
başparmağı ile inhalerin ağız bölümünü işaret ve orta parmağı ile üst bölümünü desteklemesi
istenir.
7. Bireyin başı başı hafif arkaya doğru eğilir ve tam olarak kutuya basılır. Bireyden 3-5 saniye
süresince ağızdan derin ve yavaş nefes alması istenir. Yaklaşık 10 saniye süre ile nefesini
tutması sağlanır.
8. Bireyden inhaleri ağızdan çıkarması ve dudaklarını büzerek nefes alıp vermesi istenir.
9. İlacın iki inhalasyonu arasında 20-30 saniye, farklı iki ilaç uygulaması arasında ise 2-5
dakika beklenmesi gerekir.
10. İstem dışı inhalasyonların tekrar edilmemesi gerektiği bireye anlatılır.
11. İlaç farenksi uyarması nedeniyle öğürme hissi oluşabilir. Bu nedenle birey bilgilendirilir.
12. İnhaler kullanımına bağlı bireyin tepki ve yanıtı değerlendirilir. Uygulama sonrası
solunum ve akciğer sesleri değerlendirilir. Beklenmeyen sonuçlar rapor edilir.
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13. İlaç uygulama zamanı ve ilaç miktarı, ilacın istenmeyen etkileri kaydedilir.
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Uygulama Soruları
1. “Toz halindeki ilaçların kokulandırıcı, tatlandırıcı ve yapıştırıcı katılmasıyla elde
edilirler. Ağızda emilerek kullanılır” bu tanım aşağıdaki ilaçlardan hangisini açıklar?
a. Kapsül
b. Suppozituvar
c. Kaşe
d. Pastil
e. Tablet
2. “İshal belirtilerini ortadan kaldıran ilaçlardır” bu açıklama aşağıdaki ilaçlardan hangisini
belirtir?
a. Antikoagülan
b. Antihipertansif
c. Antipiretik
d. Antidiyaretik
e. Antienflamatuar
3. Bir ilaç diğer ilaçla aynı anda alındığında etkisini azaltması veya ortadan kaldırması
etkisine ne denir?
a. Advers etki
b. Toksik etki
c. Antagonist etki
d. Sinerjist etki
e. Allerjik etki
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4. Aşağıdakilerden hangisi ilaç uygulama ilkelerinde yanlış olan bir ifadedir?
a. Tüm uygulamaların öncesinde mutlaka el hijyeni sağlanmalıdır
b. Kullanılacak olan malzemeler bir tepsi içinde bireyin yanına getirilmelidir
c. Bireyin ilaç veya herhangi bir yiyeceğe allerjisinin olup olmadığının
sorgulanmasına gerek yoktur
d. Bireye uygulanacak işlem ve ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir
e. Bireyin adı, ilaç dozu, uygulama zamanı, ilacın son tüketim tarihi ilaç
hazırlamadan önce kontrol edilmelidir
5. Aşağıdaki ifadelerden hangisi parenteral yolla ilaç uygulamanın avantajlarından değildir?
a. İlaçın kısa sürede etki etmesi
b. İlacın sistemik etki etmesi
c. Sindirim kanalından emilmeyen/emilimi bozulan ilaçların uygulanması
d. Enteral yolla ilaç alınamayan
e. İlacın alerjik reaksiyonları
6. İlaç uygulamalarında ilacın en yavaş emilimi olan parenteral ilaç uygulaması hangisidir?
a. İntramüskler (kas içi) ilaç uygulama
b. Subkütan (deri içi) ilaç uygulama
c. İntravenöz (ven içi) ilaç uygulama
d. İntraartiküler (eklem içi) ilaç uygulama
e. İntradermal (deri içi) ilaç uygulama
7. “Deri içi enjeksiyon parentaral yollar içinde ilaç emiliminin en yavaş olduğu yoldur.
Genellikle deri içi enjeksiyon tanı veya test amacıyla kullanılır. Yabancı maddelere (bakteri,
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bakteri toksinleri, ilaç ve allerjenler gibi) karşı dokunun lokal reaksiyonlarını belirlemek
için kullanılır. BCG (verem aşısı) aşısı, PPD testi ve allerji testleri bu yolla uygulanır” bu
açıklama aşağıdaki ilaç uygulama yollarından hangisine aittir?
a. İntradermal (deri içi) ilaç uygulama
b. İntravenöz (ven içi) ilaç uygulama
c. İntramüskler (kas içi) ilaç uygulama
d. Subkütan (deri içi) ilaç uygulama
e. İntraartiküler (eklem içi) ilaç uygulama
8. Göze ilaç uygulaması hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a. İlaç uygulama işlemi öncesi eller yıkanarak el hijyeni sağlanır
b. Göz öncelikle değerlendirilir
c. Gözde kir-çapak varsa temizlenir
d. Gözün temizliğinde alkol içeren antiseptikler kullanılır
e. İlaç uygularken damla veya pomat göz ve çevresi ile temas ettirilmez
9. Lokal ilaç uygulamasında dikkat edilmesi gereken ilkelerden biridir?
a. Deri temiz ve kuru olmalıdır
b. Daha önce ilaç uygulanmışsa deri üzerindeki ilaç kalıntıları temizlenmelidir
c. Krem ve merhemler deriye basınç uygulayarak sürülür
d. İlaç uygulamasında tüpten çıkan ve artan ilaçlar atılmalıdır
e. Losyonlar uygulama öncesi çalkalanmalıdır
10. Kulağa ilaç uygulama işlem basamaklarından hangisi yanlıştır?
a. Bireye işlem öncesi açıklama yapılır ve onayı alınır
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b. İlaç uygulanacak olan kulak bölgesi üstte kalacak şekilde bireye lateral
pozisyon verilir
c. Kulak damlasının işlem öncesi odaya çıkarılır ve oda ısısında olması
sağlanır veya damlanın avuç içlerinde ısıtılması sağlanır
d. Kulak damlası direk kulak içine damlatılır
e. Birey 5-10 dakika aynı pozisyonda (lateral) kalması sağlanır
Cevaplar
1)D, 2)D, 3)C, 4)C, 5)E, 6)E, 7)A, 8)D, 9)C, 10)D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öncelikle ilaç bilgisi, ilacın vücuda etkileri, ilaç etkileşimleri ve ilaç şekilleri
öğrenilmiştir. Ardından ilaç uygulamalarında temel ilkeler, ilaç uygulama yollarından enteral
yol parenteral yolla ilaç uygulamaları ile diğer yollarla ilaç uygulamalarına (deri, göz, kulak,
burun, inhalasyon yolu vb.) yer verilmiştir. Ayrıca ilaçların saklanması, korunması ve ilaç
kullanım ilkeleri açıklanmıştır. Son olarak yaşlılarda ilaç kullanımı ve ilaç uygulamalarında
dikkat edilmesi gereken noktalar öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1.İlaç uygulama amaçlarından biri değildir?
a. Hastalıkların önlenmesi
b. Hastalıkların tedavi edilmesi
c. Hastalık nedeniyle ortaya çıkan ağrı ve diğer semptomların giderilmesi
d. Bireyin daha genç görünmesi
e. Hastalıkların hastalığın ortaya çıkmasının engellenmesi
2. İlaçların adlandırılmasında hangisi yanlıştır?
a. Ticari isim
b. Genel isim
c. Fiziksel isim
d. Kimyasal isim
e. Generik isim
3.Aşağıdakilerden hangisi katı ilaç şekillerinden biri değildir?
a. Tablet
b. Eliksir
c. Kapsül
d. Draje
e. Kaşe
4. “Etken maddenin yapışkan bir yüzeye emdirildikten sonra tedavi amaçlı göğüse, kulak
arkası, kol ya da bacak derisine yapıştırılarak uzun sürede emilimin sağlandığı ilaç şeklidir” bu
tanım hangi ilaç şekline aittir?
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a. Şurup
b. Supozituvar
c. Süspansiyon
d. Transdermal terapötik sistem
e. Ampül
5.Aşağıdakilerden hangisi likit/sıvı ilaç şeklidir?
a. Pastil
b. Ekstre
c. Draje
d. Kaşe
e. Kapsül

6. “Vücuttan idrar çıkışını arttıran ilaçlardır. Bu ilaçlar aynı zamanda ödemi azaltmak amacıyla
da kullanılırlar” bu tanım hangi ilacın genel ismidir?
a. Antihipertansif
b. Antiasit
c. Diüretik
d. Laksatif
e. Sedatif
7.Aşağıdakilerden hangisi ilaç uygulama temel prensiplerinden biri değildir?
a. Bireye uygulanacak işlem ve ilaçlar hakkında bilgi verilmelidir
b. Bireyin ilaç veya yiyecek allerjisinin olup olmadığı sorgulanmalıdır
c. Kayıtlardan ilaç tedavilerinin uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilmelidir
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d. İlaç uygulamalarında el hijyenine uygulanmasına gerek yoktur
e. Kullanılacak olan malzemeler bir tepsi içinde bireyin yanına getirilmelidir
8. Aşağıdakilerden hangisi enteral yolla uygulanan ilaçlardan biridir?
a. Supozituvar
b. Flakon
c. Serum
d. Merhem
e. Ampül
9.Aşağıdakilerden hangisi parenteral ilaç uygulama yollarından biri değildir?
a. Damar içi ilaç uygulama
b. Sinir içi ilaç uygulama
c. Kas içi ilaç uygulama
d. Deri içi ilaç uygulama
e. Deri altı ilaç uygulama
10.”Kolay buharlaşabilen küçük moleküllere sahip ilaçların solunum yoluyla akciğerden emilip
dolaşıma katılmasıyla gerçekleşen ilaç uygulamasıdır” açıklanan bu ilaç uygulama yolu
aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kas içi ilaç uygulaması
b. Damar içi ilaç uygulaması
c. Deri içi ilaç uygulaması
d. Vajinaya ilaç uygulaması
e. İnhalasyon yoluyla ilaç uygulaması
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Cevaplar
1)D, 2)C, 3)B, 4)D, 5)B, 6)C, 7)D, 8)A, 9)B, 10)E
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10. YAŞLIDA POLİFARMASİ VE EĞİTİM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde polifarmasinin tanımı ve epidemiyolojisine yer verilecektir. Ardından yaşlıda
polifarmasinin nedenleri, yaşa bağlı farmakokinetik ve farmakodinamik değişikliklerden
bahsedilecektir. Ayrıca polifarmasinin yan etkileri ve polifarmasinin sonuçlarına değinilecektir.
Son olarak yaşlıda akılcı ilaç kullanımı, akılcı ilaç kullanımında sağlık çalışanlarının
sorumlulukları ve ilaç kullanımında eğitim programlarının uygulanmasına yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Polifarmasi nedir? Açıklayınız
2. Yaşlıda polifarmasi nedenleri nelerdir?
3. Yaşa bağlı gelişen farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler nelerdir?
4. Yaşlıda polifarmasinin yan etkileri nelerdir?
5. Yaşlıda polifarmasinin sonuçları nelerdir?
6. Akılcı ilaç kullanımı nedir? Açıklayınız
7. Akılcı ilaç kullanımında sağlık çalışanlarının sorumlulukları nelerdir?
8. Yaşlılarda ilaç kullanımına yönelik uygulanması gereken eğitim programlarını açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Polifarmasi ve epidemiyolojisi

Polifarmasinin nedenleri

Polifarmasinin tanımı ve dünya

Kazanım okuyarak ve

ve Türkiye’deki

araştırarak

epidemiyolojisi öğrenilecek

geliştirilecektir.

Polifarmasiye neden olan

Kazanım okuyarak ve

faktörler öğrenilecek

araştırarak geliştirilecektir.

Yaşa bağlı farmakokinetik ve Yaşa bağlı olarak gelişen

Kazanım okuyarak ve

farmakodinamik değişiklikler

araştırarak geliştirilecektir.

farmakokinetik (emilim,
dağılım, metabolizma ve
atılım) ve farmakodinamik
değişiklikler öğrenilecek

Yaşlıda polifarmasinin yan

Yaşlıda polifarmasinin yan

Kazanım okuyarak ve

etkileri

etkileri ve yan etkilere neden

araştırarak geliştirilecektir.

olan yüksek riskli ilaçlar
öğrenilecek
Yaşlıda polifarmasi sonuçları

Yaşlıda polifarmasi ve

Kazanım okuyarak ve

uygunsuz ilaç kullanımının

araştırarak geliştirilecektir.

sonuçları öğrenilecek
Yaşlıda akılcı ilaç kullanımı ve Yaşlıda akılcı ilaç kullanımı

Kazanım okuyarak ve

akılcı ilaç kullanımında sağlık

ilkeleri ve akılcı ilaç

araştırarak geliştirilecektir.

çalışanlarının sorumlulukları

kullanımında sağlık
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çalışanlarının sorumlulukları
öğrenilecek
Yaşlıların ilaç kullanımlarına

Yaşlılarda tedaviye uyumun

Kazanım okuyarak ve

yönelik eğitim programlarının

arttırılması ve ilaç kullanımı

araştırarak geliştirilecektir.

uygulanması

nedeniyle gelişebilecek
sorunların önlenmesi için
uygulanması gereken eğitim
programları öğrenilecek

397

Anahtar Kavramlar
Polifarmasi, polifarmasi nedenleri, yaşlıda farmakokinetik değişiklikler, yaşlıda farmakodinamik
değişiklikler, polifarmasi yan etkileri, polifarmasinin sonuçları, akılcı ilaç kullanımı, sağlık
çalışanlarının sorumlulukları, eğitim programları.
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Giriş
Yaşlanmayla birlikte akut veya kronik hastalıkların görülme sıklığı artmakta ve bu
durum çoklu ilaç kullanımına sebep olmaktadır. Gelişmiş toplumlar başta olmak üzere ilaç
tüketiminin yaklaşık üçte biri yaşlılara aittir. Yaşam kalitesini arttırmak ve hastalıkları tedavi
etmek amacıyla kullanılan ilaçların etkinlikleri yaşa bağlı farmakokinetik ve farmakodinamik
değişiklikler nedeniyle değişmektedir. Bu nedenle yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı ciddi yan
etkiler oluşturarak organizmada farklı sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Yaşlı bireylerde ilaç
yan etkileri ve polifarmasinin olumsuz sonuçları, akılcı ilaç kullanımına olan ihtiyacı ve bu
konuda sağlık çalışanlarına düşen sorumluluğu da arttırmaktadır550.
Bu bölümde polifarmasi ve epidemiyolojisi, polifarmasi nedenlerine yer verilecektir.
Ardından yaşa bağlı farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler, yaşlıda polifarmasi yan
etkileri ve polifarmasi sonuçlarına değinilecektir. Ayrıca yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı, akılcı
ilaç kullanımında sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve yaşlılarda ilaç kullanımına yönelik
eğitim programlarına yer verilecektir.

550

Şahin
ve
Baydar,
Yaşlılıkta
Güvenli
İlaç
Kullanım
İlkeleri,
kutuphane.teb.org.tr/pdf/tebakademi/geriatri_2009/15.pdf. Erişim Tarihi: 09.04.2019.

2009,

http://e-

399

10.1. Polifarmasi
Polifarmasi terimi tıp literatürüne ilk kez 50 yıl önce girmiştir. Polifarmasi kelimesi köken
olarak Yunanca çok anlamına gelen “polus” ve ilaç kullanımı anlamında olan “pharmakela”
kelimelerinden oluşmaktadır551. Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımını ifade eden “polifarmasi” aynı
anda genellikle birden fazla endikasyon için çok sayıda ilaç kullanımı anlamına gelmektedir.
Polifarmasi için literatürde yapılan diğer tanımlar:
•

İki ya da daha fazla ilacın en az 240 gün süre ile bir arada kullanımı

•

İki ya da daha fazla ilacın bir arada kullanımı

•

Dört ya da daha fazla ilaç kullanımı

•

Beş ya da daha fazla ilacın bir arada kullanımı olarak bildirilmiştir552.

Polifarmasi klinikte tedavi etkinliğini arttırmak, yan etki veya toksik etkiyi en aza indirgemek
ya da tamamen ortadan kaldırmak gibi farklı amaçlarla sıklıkla uygulanmaktadır. Ayrıca çoklu
ilaç kullanımına sistemik ve patolojik durumlarda kaçınılmaz olarak başvurulmaktadır. Fakat
ilaçlardan beklenen yararların yanında polifarmasi uygulamaları bazen çok çeşitli
organizmalarla etkileşimlerden kaynaklanan önemli sorunları da beraberinde getirmektedir553.
10.2. Epidemiyoloji
Ekonomik ve sosyokültürel koşulların gelişmesi, doğum oranında azalma, modern tıbbın
imkânlarından daha fazla yararlanma gibi nedenlere bağlı olarak hem dünyada hem de
ülkemizde ortalama yaşam ömrü uzamış ve yaşlı nüfus sayısı artmıştır. Bu sebeple ortaya
çıkabilecek hastalıkların sayısında da artış gözlenmiştir. Yaşa bağlı olarak gelişen diabetes

551

Yalçın, Yaşlıda Sık Görülen Durumlar I Geriatrik Sendromlar, Polifarmasi ve Uygunsuz İlaç Kullanımı,
Editör: Emine Özmete, Sevgi Aras, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2018, s. 116.
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Yeşil, Cankurtaran ve Kuyumcu, Polifarmasi, Klinik Gelişim, 2012, 25: s.18.
553
Erbay, Yaşlılarda Büyüyen “Polifarmasi” Sorunu: Hemşirelerin Rolü, Türkiye Klinikleri Hemşirelik
Bilimleri Dergisi, 2018, 10(3): s.223.
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mellitus, koroner arter hastalıkları, osteoporoz, dejeneratif eklem hastalıkları gibi sağlık
sorunlarının rehabilitasyon gerektirmesi ve tıbbi bakımdaki gelişmeler sonucunda kronik
hastalıkların tanı ve tedavisinde gelişmeler kaydedilmiştir. Bu durum birden fazla ilacın
kullanılmasını da zorunlu hale getirebilmektedir554.
Yaşlılar arasında kullanılan ortalama ilaç sayısı üç ile beş arasındadır ve 65 yaş üstü kişilerin
yaklaşık % 60 kadarı en az bir reçeteli ilaç kullanmaktadır. 65 yaş ve üstü bireylerin % 90’ında
1, % 35’inde 2, % 23’ünde 3, % 15’inde 4 veya daha fazla kronik hastalık bulunmakta ve bu
durum yaşlı bireyde çoklu ilaç kullanımını da beraberinde getirmektedir 555 . Yaşlılarda
polifarmasi sıklığı erkeklerde % 37.1 iken kadınlarda % 36 civarındadır. Hastanede yatan
yaşlılarda beş ile sekiz arasında ilaç kullanımı % 41.1, dokuzdan fazla ilaç kullanımı % 31.4’tür.
Bazen hastanede kalış süresinin uzaması da polifarmasi görülme sıklığını arttırabilmektedir556.
Birleşik krallıkta 310.000 kişinin geriye dönük bilgileri üzerinde yapılan bir çalışmada 5 veya
daha fazla ilaç kullanım oranının % 20.8, 10’dan fazla ilaç kullanımının ise % 5. 8 olduğu
bulunmuştur. Bu oranın 20-29 yaş grubunda % 0.3, 80 yaş üzeri bireylerde % 24 olduğu
belirtilmiştir 557 . Almanya’da yapılan başka bir çalışmada birinci basamakta polifarmasi
sıklığının 70 yaş ve üzeri hastalarda % 26.7 olduğu saptanmıştır558. Ülkemizde 65 yaş üzeri
hastaların ilaç kullanımlarını değerlendirmek amacıyla yapılan bir çalışmada hastaların % 17,8
’i düzenli ilaç kullanmazken, % 10,5’i bir ilaç, % 13,7’si iki ilaç, % 11,3’ü üç ilaç, % 8,7’si
dört ilaç ve % 38’i 5 ve daha fazla ilacı birlikte kullandığı tespit edilmiştir559. Aile polikliğine
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başvura 65 yaş üzeri yaşlılarda yapılan başka bir çalışmada ise en az bir aydır kullanılan ilaçlar
değerlendirildiğinde katılımcıların % 69’unun 4 ya da daha fazla ilaç kullandığı, bu orana
cinsiyete göre bakıldığında kadınlarda % 64.4 iken erkeklerde % 81.5 olarak saptanmıştır560.
Polifarmasi görülme sıklığı polifarmasinin tanımına bağlı olarak değişkenlik göstermekle
birlikte kişinin bulunduğu yere (hastane, ev, huzurevi gibi) ve hastalıklara göre değişkenlik
gösterebilmektedir 561 . Huzurevinde yaşayan yaşlılarla yapılan bir çalışmada kişi başına
ortalama üç tane ilaç kullanıldığı ve polifarmasi oranının % 39.3 olduğu tespit edilmiştir562. Bir
üniversite hastanesinde yatan bireylerde yapılan başka bir çalışmada ise bir aylık izleme
periyodu sonrasında ileri yaşta olan hastaların % 74.5’inde polifarmasi saptanmıştır563.
Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde polifarmasinin görülme sıklığının yaşlılarda yüksek
olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle hastanede yatan ve kronik hastalığı bulunan yaşlılarda bu
sorun daha yaygın olarak gözlenmektedir.
10.3. Yaşlıda Polifarmasi Nedenleri
Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının birçok nedeni bulunmaktadır. Artan yaşla birlikte yaşlılarda
en sık görülen hastalıklar hipertansiyon, osteoartrit, kalp yetmezliği, diabetes mellitus, koroner
arter hastalığı, osteoporoz ve serebrovasküler olaydır. Ortaya çıkan bu kronik hastalıklara bağlı
olarak kullanılan ilaç sayısı da artmaktadır. İlaç kullanımı cinsiyete göre de değişkenlik
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göstermekle birlikte kadınlar erkeklerden daha çok ilaç kullanmaktadır ve polifarmasiye daha
yatkındırlar. Ayrıca yaşlının yaşadığı yere (huzurevi, ev, hastane vs.) göre de ilaç kullanım
sıklığı değişmektedir. Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımının diğer nedenleri şu şekilde sıralanabilir:
•

Hastanın farklı doktorlara giderek çok sayıda reçete alması

•

Verilen bir ilacın yan etkisinin tedavi edilmesi için başka bir ilaç verilmesi

•

Doktorların eski ilacı bırakarak yeni ilaca başlama eğilimleri

•

Reçetelere çok fazla sayıda ilaç yazılması

•

Hastaların fazla ilaç beklentilerinin olması

•

Yaşlılarda tanıdan ziyade semptomlara yönelik ilaçların kullanılması

•

Hastanın veya doktorun tercihi olarak kullanılan ilaçların otomatik olarak tekrar
yazılması

•

Reçetesiz ilaçların çok sayıda satılması

•

Yaşlı hastaların aile bireylerinden ya da çevresinden ilaç alarak kullanma eğiliminde
olması

•

Yaşlı bireyin görme ve işitme problemlerinin olması

•

Yaşlı bireyin bilişsel fonksiyonlarında bozukluk olması

•

Eğitim düzeyinin düşük olması

•

Bakıcı yetersizliğinin bulunması564.

10.4. Yaşa Bağlı Farmakokinetik ve Farmakodinamik değişiklikler
Yaşlı organizmada ilaçların farmakokinetik ve farmakodinamiğini etkileyen çeşitli
değişiklikler görülmektedir. Yaşla birlikte tükürük salgısında, albümin miktarında, aktif

564
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transportta, karaciğer kütlesinde ve kan akımında, glomerüler filtrasyon hızında, toplam vücut
suyunda, dolaşımın sinirsel düzenlenmesinde, K vitamini sentezinde ve bilişsel fonksiyonda
azalma ilaç farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini etkileyen temel etkenler arasındadır565.
10.4.1. Farmokokinetik Değişiklikler
Farmokokinetik genel anlamda bir ilacın vücut içindeki dağılımını ifade eder. Normal yaşlanma
sürecinden ve artan yaş ile birlikte gelişen hastalık durumlarından dolayı ilaçların emilim,
dağılım, metabolizma ve atılım düzeyinde değişiklikler ortaya çıkabilir566.
10.4.1.1. Emilim Düzeyinde Değişiklikler
Vücutta emilim düzeyinde yaşla birlikte önemli değişiklikler olur. Bunlar:
•

Gastrointestinal sistem kan akımı azalır

•

Tükürük salgısı azalır, bu durum ilaçların çözünmelerini etkileyebilir

•

Midenin asit salgısı azalır

•

Sindirim sistemi motilitesi azalır ve mide boşalma süresi uzar

•

İnce barsaklardaki villusların atrofiye uğraması sonucu ilaçların emilim yüzeyi azalır

Yukarıdaki verilen değişiklikler birçok ilacın emilim hızını değiştirmekle birlikte demir,
kalsiyum, B12 vitamini gibi maddelerin emilimini azaltır ve bu maddelerin dışarıdan yüksek
dozda verilmesi gerekebilir567.

565

Özer ve Özdemir, Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2019, s.44.
566
Kerry, Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı, Ege Tıp Dergisi, 2015, 54: s.63.
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Erenmemişoğlu, Yaşlılarda İlaç Kullanımını Etkileyen Farmakokineteik Değişiklikler, Türk Geriatri
Dergisi. Özel Sayı, 2006, s.30.
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10.4.1.2. Dağılım Düzeyinde Değişiklikler
İlaçların vücuttaki dağılımını etkileyen değişiklikler yaşlanmayla birlikte ortaya çıkmaktadır.
Bu değişikliklerden biri plazma albümin düzeyindeki azalmadır. İlaçların emiliminden sonra
birçoğu, plazma proteinlerine, özellikle albümine bağlanırlar. İlaçların bağlandığı majör protein
olan albümin sağlıklı yaşlılarda normal düzeydedir. Fakat akut veya kronik hastalıklar ya da
protein malnütrisyonu sonucu albümin düzeyinde azalma görülebilir. Bu durumda ilaçların
plazmada olması gerekenden daha fazla olması ilaçların yan etki ve toksik etkilerinin sık
görülmesine neden olur568.
İlaçların vücutta dağılımını etkileyen diğer bir değişiklik ise kalp debisinde meydana gelen
azalmadır. Bu azalma periferik vasküler direncin artmasına, karaciğer ve böbreklerdeki kan
akımında ise azalmaya neden olmaktadır. Bunların yanında oluşan dolaşım bozukluklarına
bağlı olarak dokularda kan akım hızı yavaşladığı için ilaçların dağılım hızı düşer. Ayrıca total
vücut suyu düzeyindeki azalma suda eriyen ilaçların yarı ömrü ve etki süresinde değişime,
kandaki yoğunluğunun artmasına ve yaşlılarda toksisiteye neden olabilmektedir. Yaşlılarda
vücut kas kütlesindeki azalma ve yağ oranındaki artış ise yağda eriyen ilaçların etki sürelerini
uzatmaktadır569.
10.4.1.3. Metabolizma Düzeyinde Değişiklikler
İlaçlar başta karaciğer olmak üzere deri, barsaklar ve akciğerler gibi çeşitli organlarda
metabolize olurlar. Bunlardan en önemlileri olan karaciğer, vücuttaki toksik maddelerin ve
ilaçların metabolize edilerek zararsız hale getirildiği kan akımı yüksek olan bir organdır.
Yaşlanmayla birlikte karaciğer kütlesinde ve karaciğer kan akımında azalma olması karaciğerin
ilaç metabolize etme hızını yavaşlatır, ilaçların plazma düzeylerini yükseltir ve ilaç yan etki
görülme sıklığında artışa neden olur. Ayrıca yaşlı bireylerde karaciğerin alkol, viral hepatitler

568
569

Akan, Erdinçler, Tezcan ve Beğer, Yaşlıda İlaç Kullanımı, Türk Geriatri Dergisi, 1999, 2(1): s.35.
Kerry, Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı, Ege Tıp Dergisi, 2015, 54: s.64.
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gibi hasar oluşturucu tehditlere karşı yenilenme özelliğinin azalmış olmasına karşın
malnütrisyon ve kalp yetmezliği gibi karaciğer fonksiyonlarını etkileyen sağlık sorunlarının
görülme sıklığı da artmaktadır570,571.
10.4.1.4. Atılım Düzeyinde Değişiklikler
İlaçlar idrar, feçes, safra ya da akciğerler yoluyla atılabilirler. Böbrek yoluyla atılım bu
mekanizmalar arasında özel bir öneme sahiptir. Böbrekler ilaçların atılımını etkileyen en
önemli farmakokinetik parametredir. Yaşa bağlı olarak aterosklerotik değişikler, böbrek
fonksiyonlarında ve böbrek kan akımında azalma görülür. Ayrıca yaşlıda var olan bir hastalık
hâli de böbrek fonksiyonlarını etkileyebilmektedir. Bunların sonucunda vücuttan ilacın
atılımında önemli ölçüde azalma meydana gelir519.
10.4.2. Farmakodinamik Değişiklikler
Farmakodinamik değişiklikler, bir ilacın diğer ilacın etkisini değiştirmesiyle ortaya çıkar.
Yaşlılarda

bu

tip

etkileşimler

farmokokinetik

etkileşimlerden

daha

sık

görülür.

Farmokodinamik değişiklikler tedaviye olan duyarlılığın artmasına neden olabilir. Bunun
sonucunda ilaç yan etkilerinde artış gözlenir. Bu yüzden yaşlı bireylerde özellikle sedatif ilaçlar
düşük dozda kullanılmalıdır572.
Sonuç olarak yaşla birlikte vücutta meydana gelen değişiklikler sonucunda organ ve sistem
fonksiyonlarında azalmalar görülebilir. Farmakokinetik ve farmakodinamik süreçleri de

570

Özer ve Özdemir, Yaşlı Bireyde Akılcı İlaç Kullanımı ve Hemşirenin Sorumlulukları, Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2009, s.45.
571
Kerry, Yaşlılarda doğru ilaç kullanımı, Ege Tıp Dergisi, 2015, 54: s.65.
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etkileyebilen bu değişiklikler yaşam şekli, beslenme, kalıtım ve hastalıklar ile ilişkili olabilir24.
Yaşlanma ile birlikte oluşan değişiklikler ve ilaç yanıtları tablo 1’ de verilmiştir.
Tablo1: Yaşlanma İle Birlikte Oluşan Değişiklikler ve İlaç Yanıtları
Değişiklikler

İlaç Yanıtları

Böbrek fonksiyonlarının azalması

Böbrekler yoluyla atılan ilaçların birikimi

Serum albümin seviyesinde azalma

Serbest ilaç yüzdesinde artma

Vücut yağ kitlesinde artma

Yağda çözünen ilaç dağılımında artma

Vücut kütle indeksi ve total vücut suyunun Suda çözünen ilaç dağılımında azalma
azalması
Karaciğer metabolizma kapasitesinde azalma Karaciğerde

metabolize

olan

ilaçların

birikimi
Kronik hastalıklar

Hastalıkların

vücut

metabolizmasını

değiştirmeleri
Çok sayıda ilaç kullanımı

Artmış ilaç etkileşim oranları

Bireysel ilaç metabolizması farklılıkları

Değişken doz aralıkları

(Yıldırım ve Kılınç 2017)573.
10.5. Yaşlılarda Polifarmasinin Yan Etkileri
Bir ilacın normal dozlarda koruma veya tedavi amacıyla kullanıldığında meydana gelen
beklenmedik ve zararlı etkiye ilaç yan etkisi denilmektedir. Yaşlılarda önlenebilir sağlık
sorunları arasında kalp yetmezliği, meme kanseri, hipertansiyon ve pnömoniden sonra ilaç yan
etkileri yer almaktadır518.

573

Büyükyılmaz ve Çulha, Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı ve Üriner Sisteme Etkileri, İnönü Üniversitesi
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dergisi, 2018, 6(2): s.79.
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Yan etkiler direk ilaca bağlı olacağı gibi diğer ilaçlarla etkileşerek ilaçların etkisinin artmasına
veya azalmasına bağlı olarak da gelişebilir. Ayrıca benzer etkilere sahip iki ilaç birbirlerinin
etkilerini güçlendirerek yan etkiye neden olabilir. Bu duruma bir örnek varfarin ile steroid
olmayan iltihap giderici ağrı kesicilerin beraber kullanımıdır. Her iki ilacın ortak yan etkisi
kanamaya meylin artmasıdır. Yani bu ilaçların birlikte kullanımı kanama riskini arttırmaktadır.
İlaç hastalık etkileşimine bağlı olarak çeşitli ilaçlar kronik hastalıklarda semptomların
şiddetlenmesine neden olabilir. Buna güzel bir örnek, kalp yetmezliğinde ağrı için kullanılan
steroid olmayan iltihap giderici ilaçların kalp yetmezliğini şiddetlendirmesidir. Steroid olmayan
iltihap giderici ilaçlar kalp yetmezliğine bağlı nefes darlığını da arttırabilmektedir574.
Yaşlı bireyde en çok karşılaşılan ilaç yan etki belirtileri bilinç bulanıklığı, hafıza kaybı,
depresyon, huzursuzluk, düşme, idrar kaçırma ve kalpte ritim bozukluğudur. Bu yan etkiler
bazen farkında olmadan yüksek dozda ilaç kullanımı nedeniyle de ortaya çıkabilmektedir.
Yaşlılarda sıklıkla varfarin, digoksin, antidiyabetikler, benzodiyazepinler, antihistaminikler,
antipsikotik ilaçların yüksek dozda kullanımı ilaç toksisitesine neden olmaktadır ve yaşlı birey
için risk oluşturan ilaçlar arasındadır518. Yaşlılarda yüksek riskli olan ilaçlara örnekler tablo 2’
de gösterilmiştir.

Tablo 2: Yaşlılarda Yüksek Riskli İlaçlara Örnekler
İlaç

Kullanım Amacı

Yan Etki

574

Yalçın, Yaşlıda Sık Görülen Durumlar I Geriatrik Sendromlar, Polifarmasi ve Uygunsuz İlaç Kullanımı,
Editör: Emine Özmete, Sevgi Aras, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2018, s.120.
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İnsülin

Diyabet tedavisi

Hipoglisemi

(kan

şekeri

düşüklüğü)
Varfarin

Damar tıkanıklıkları

Mide, barsak kanaması veya
beyin kanaması

Digoksin

Kalp yetmezliği

Bulantı,

kalp

ritim

büyümesi

olan

bozuklukları
Benzodiyazepinler

Uyku, endişe giderme

Düşmeler

Anti-histaminikler

Kaşıntı

Prostat

erkeklerde idrar yapmada
güçlük ve mesanede idrar
birikimi, bilişsel bozukluk
Morfin ve benzerleri

Ağrı

Antipsikotik ilaçlar

Demans

Kabızlık, uykuya meyil
hastalarında, Demans hastalarında uzun

davranış bozukluklarında

süre kullanımda ölüm riski,
hareket bozuklukları

Nitrofrontain

İdrar yolu enfeksiyonunda Akciğer hasarı
kullanılan bir antibiyotik

Flurokinolonlar

İdrar yolu enfeksiyonunda Tendon yırtılmaları
kullanılan bir antibiyotik

(Yalçın 2018)575.
Yaşlı bireyde çoklu ilaç kullanımı tedaviye uyumsuzluğa da neden olabilmektedir. Yaşlılarda
ilaç tedavisine uyumsuzluk oranı % 50 gibi yüksek bir orana sahiptir. Bu oran reçete edilen ilaç
sayısının artmasıyla birlikte daha da artmaktadır. Bu duruma ek olarak yaşlıda görülen görme

575

Yalçın, Yaşlıda Sık Görülen Durumlar I Geriatrik Sendromlar, Polifarmasi ve Uygunsuz İlaç Kullanımı,
Editör: Emine Özmete, Sevgi Aras, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2018, s.121.
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ve işitme bozuklukları, bilişsel veya işlevsel bozukluklar ve sosyal izolasyon gibi faktörler ilaca
uyumsuzluğu arttırmaktadır ve tedavi sürecini olumsuz etkilemektedir 576 . Yaşlılarda ilaç
uyumsuzluğuna neden olan faktörlerin incelendiği bir çalışmada, kullanılan ilaç sayısının
artması, ilaç yan etkilerinin varlığı, görme sorunları, yutma güçlüğü, ilaç etiketini okuyamama
gibi durumların tedaviye uyumsuzluğa sebep olduğu belirtilmiştir. Ayrıca yaşlı bireyin ilaçları
bilinçli olarak kullanmamasının da tedavide uyumsuzluğa yol açtığı bildirilmiştir577.
Yaşlılarda ilaçların bilinçsiz bir şekilde kullanılması sonucunda ilaç yan etkileri
gelişebilmektedir. Farkında olmadan yüksek dozda ilaç kullanımı sonucu istenmeyen ilaç
reaksiyonları ortaya çıkabilir. Örneğin steroid olmayan antiinflamatuarların yaşlıda bilinçsiz
kullanımı özefagus hasarı ve kanamalarına yol açmaktadır518.
10.6. Yaşlılarda Polifarmasinin Sonuçları
Yaşlılarda ilaç tedavisinin amacı hastalıkların iyileştirilmesini ve bireyin kendisini iyi
hissetmesini sağlamaktır. Ancak gerekli ya da gereksiz birden fazla ilaç kullanımı bazı
sorunların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Polifarmasinin varlığı, ilaç-ilaç etkileşimi, ilaç
uyumsuzluğu, bakımevine yerleşme ihtimali, ve ölüm riskinde artış ile ilişkili bulunmaktadır.
Aynı zamanda çoklu ilaç kullanımıyla birlikte sağlık maliyeti de artmaktadır. Yaşlıda
polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımının başlıca sonuçları şunlardır;
•

İlaç yan etkileri

•

İlaç-ilaç etkileşimi

•

İlaç-hastalık etkileşimi

576

Erbay, Yaşlılarda Büyüyen “Polifarmasi” Sorunu: Hemşirelerin Rolü, Türkiye Klinikleri Hemşirelik
Bilimleri Dergisi, 2018, 10(3): s.225.
577
Özdemir, Yaşlılıkta İlaç Uyumu ve İlaç Uyumunu Etkileyen Faktörler, 2012,
http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/2012-01/html/2012-4-1-018-022.htm#.
Erişim
Tarihi:
14.04.2019.
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•

İlaç uyumsuzluğu

•

Düşme

•

Kalça kırığı

•

Fonksiyonel ve bilişsel durumda kötüleşme

•

Kilo kaybı

•

Hastaneye yatışlarda artış

•

Maliyette artış

•

Ölüm578,579.

10.7. Yaşlıda Akılcı İlaç Kullanımı
Dünya Sağlık Örgütü 1985 yılında yaptığı tanımına göre akılcı ilaç kullanımı; “hastaya doğru
tanının konması, değişik seçenekler içerisinden, etkinliği kanıtlanmış ve güvenilir bir tedavi
seçilmesi, hastaya açık bilgiler vererek tedaviye başlanması, tedavinin sonuçlarının izlenmesi
ve değerlendirilmesini kapsayan sistematik bir yaklaşım biçimidir” 580 . Uygulamada doğru
ilacın, doğru kişide, doğru hastalıkta, doğru uygulama yolu ile doğru sürede, doğru
bilgilendirme yapılarak kullanılması ilaçların doğru kullanımını ifade etmektedir581.
Akılcı ilaç kullanımı etkililik, güvenlik, uygunluk ve maliyet olmak üzere dört ögeden
oluşmaktadır ve yaşlının tedavi planına karar verilirken ilaç seçenekleri bu dört öge bakımından
değerlendirilmelidir. Bu ögelerden ilki olan “etkililik” ilacın kullanılma nedenini karşılayan

578

Arslan, Atalay ve Kutsal, Yaşlılarda İlaç Kullanımı, Turkish Journal of Geriatrics, 2000, 3(2): s.58.
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Yeşil, Cankurtaran ve Kuyumcu, Polifarmasi, Klinik Gelişim, 2012, 25: s.20.
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World Health Organization (WHO), Conference of Experts on the Rational Use of Drugs, World Health
Organization, Nairobi, Kenya, 1985.
581
Gülhan, Yaşlılarda Akılcı İlaç Kullanımı, Ok Meydanı Tıp Dergisi, 2013, 29(2): s.100.

411

ölçüttür. Bu ölçütte ilacın farmakokinetik ve farmakodinamik özellikleri belirleyicidir.
“Güvenlik” ögesi ilaç yan etkisi görülme sıklığı, bu sorunların ciddiyet arz etmesi, risk oranının
ölçülmesindeki ölçüttür. “Uygunluk” ilaç ve hasta arasındaki uygunluğun belirlendiği, hastanın
bireysel özelliklerinin değerlendirildiği bölümdür. “Maliyet” ölçütü değerlendirilirken ülke
olanakları, akut ya da kronik hastalıklarda ilaç kullanımı, toplam tedavi maliyeti, reçete maliyeti
gibi ölçütler dikkate alınabilir529.
Yaşlı bireyde akılcı ilaç kullanımına yönelik ilkeler şunlardır;
•

İlaç tedavisinin gerekli olup olmadığı değerlendirilmelidir

•

Kullanılmakta olan ilaç, sigara ve alkol gibi maddeler bilinmelidir

•

Reçeteye yazılan ilaçların farmakolojik özellikleri bilinmelidir

•

Yaşlılarda tedaviye düşük doz ile başlanmalıdır

•

Doz, ilaç kombinasyonları ve tedaviyi sonlandırma dikkatle belirlenmelidir

•

Yaşlının uyumunu kolaylaştırmak için tedavi mümkün olduğunca basitleştirilmelidir

•

Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmelidir

•

Hastanın gereksinimi olmayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır

•

Her ilacın yeni sorunlar oluşturabileceği unutulmamalıdır525.

10.8. Akılcı İlaç Kullanımında Sağlık Çalışanlarının Sorumlulukları
Yaşlanmayla birlikte organizmanın yapı ve fonksiyonunda değişiklikler ortaya çıkmakta,
ilaçlara verilen tepkiler farklılaşabilmekte, istenilen ilaç etkisinde artma ya da ilaç yan etkileri
gelişebilmektedir. Bu nedenle sağlık çalışanlarının ilaçların kullanımı hususunda yeterli bilgiye
ve deneyime sahip olması gerekmektedir. Hastanede yatan yaşlı bireye bakım veren sağlık
çalışanlarının ilaç uygulamayla ilgili sorumlulukları:
412

•

İlaç uygulamasına başlamadan önce prospektüs okunmalıdır

•

İlaç uygulaması sırasında, yaşlılığa özel durumlara uygun girişimde bulunulmalıdır,

•

Yaşlı hastanın kullanması gereken ilaçların önemi anlatılmalıdır,

•

Az sayıda ilaç kullanımına teşvik edilmelidir,

•

Yaşlıda mukoz membranın kuruması nedeniyle yutma güçleştiği için oral ilaçlar bol su
ile verilmelidir,

•

Yaşlılarda aspirasyon riski yüksek olduğu için, oral ilaçlar verilirken yaşlıların oturur
pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir,

•

Yaşlanmayla birlikte ağız mukozasındaki duyarlılık azaldığı için ilaç damağa ya da
dişetine yapışabilir. Bu nedenle ilacın yutulduğundan emin olunmalıdır,

•

İntramusküler ve subkutan enjeksiyonlar tercih edilmemelidir (Doku elastikiyeti
yaşlanmayla birlikte azaldığı için intramusküler ve subkutan enjeksiyonların
uygulaması sırasında doku zedelenmesi görülmektedir. Ayrıca yaşlı bireyde dokuların
kanlanması azaldığı için intramüsküler enjeksiyonda verilen ilacın emilimi
yavaşlamaktadır. Başka bir yolla vermenin uygun olmadığı durumlarda intramusküler
enjeksiyon Z tekniği ile yapılmalıdır. Böylece emilim daha hızlı olmakta ve zedelenme
en aza indirilmektedir).

•

İntravenöz enjeksiyon yapıldıktan sonra ilaç yan etkileri daha çabuk gelişebileceği için,
yan etki belirtileri yönünden yaşlı birey gözlenmelidir,

•

Sıvı

tedavisi

uygulanırken

yaşlı

bireye

özgü

değişiklikler

göz

önünde

bulundurulmalıdır,
•

Yaşlı bireyde kalp ve böbrek fonksiyonları azaldığı için intravenöz mayi tedavisi
uygulanırken dikkatli olunmalı, dehidratasyon ve sıvı yüklenmesine yönelik saatlik sıvı
izlemi yapılmalıdır,
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•

Yaşlıda intravenöz, intramusküler ve subkutan enjeksiyon bölgeleri potansiyel
komplikasyonlar (ilacın deri altına sızması, inflamasyon, tromboflebit) yönünden
dikkatle gözlenmelidir (yaşlanmayla birlikte ciltteki duyarlılığın azalması nedeniyle
yaşlı birey komplikasyonları fark edemeyebilir),

•

Yaşlının bilinç durumu her gün değerlendirilmelidir (ilaçların yan etkilerinin erken
dönemde belirlenmesi açısından gereklidir),

•

Yaşlıda kullanımı riskli olan ilaçlar verildiği zaman ilaç intoksikasyonu belirtileri
izlenmelidir,

•

İlaç-besin etkileşimleri açısından, ilaçlar yemek saatleri göz önünde bulundurularak
ayarlanmalıdır,

•

İlaç saatleri, ilaç-ilaç etkileşimleri açısından düzenlenmelidir,

•

Yaşlı bireyin beslenmesi desteklenmelidir (Malnütrisyona bağlı görülen plazma
albümin düzeyinin azalması nedeniyle ilaç yan etkilerinin görülme sıklığı artmaktadır),

•

Yaşlı bireyin taburculuk sonrası ilaçlara uyumunu sağlamak için uygun girişimler
yapılmalıdır525,582.

10.9. Yaşlıların İlaç Kullanımlarına Yönelik Eğitim Programlarının Uygulanması
Yaşlılara yönelik eğitim programlarında en aktif eğitmenler sağlık profesyonelleridir. Bu
yüzden sağlık ekibi üyeleri bu konuda duyarlı ve bilinçli olmalıdır. Yaşlı bireye ilaç kullanımına
ilişkin sağlık eğitimi her türlü sağlık kuruluşunda ya da ev ortamında yapılabilmekte, ilaçların
uygulanması ve hazırlanmasında hastanın güvenliği esas alınmaktadır. Yaşlı bireyde tedaviye

582

Kaya, Turan, Çulha ve Aydın, Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü, JAREN, 2018, 4(2):
s.123.
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uyumun arttırılması ve ilaç kullanımı nedeniyle gelişebilecek sorunların önlenmesi için yetişkin
eğitimine uygun oluşturulacak eğitim programında;
•

Yaşlı bireye kullandığı ilaçların adları, kullanım amaçları, kullanım şekli, dozları,
etkileri ve yan etkileri hakkında yaşlının bireysel özellikleri dikkate alınarak sözlü ve
yazılı olarak basit, anlaşılır ve net bilgiler içeren eğitim verilmelidir,

•

İlaç uygulamada kullanılan doğru hasta, doğru ilaç, doğru doz, doğru yol, doğru zaman,
doğru etki ilkeleri yaşlıya öğretilmelidir

•

Yaşlı birey kullandığı ilaçların kullanım gerekliliklerine inanması için ikna edilmelidir

•

Yaşlı için ilacın adı, dozu, alınacağı saatler yaşlının okuyabileceği büyüklükte ilaç
çizelgesine yazılmalıdır

•

Yalnız yaşayan ve ilacını kendisi hazırlayan yaşlıların görme sorunları dikkate alınarak
iyi renk kontrastı içeren ilaç broşürleri tanımlanmalı, ilaç ve ışık kaynağının yaşlı
bireyin yakınında olması sağlanmalıdır

•

Kullanılan ilaçların adları, dozları ve alması gereken zamanları içeren ilaç kartının
yaşlının yanında taşıması sağlanmalıdır

•

Yaşlı

birey

ilaçlarını

doğru

yerde

depolaması

ve

saklanması

konusunda

bilgilendirilmelidir
•

İlaca olan ihtiyacı ve gerekli ilaçların yan etkilerini azaltabilen yaşam tarzı değişiklikleri
üzerine danışmanlık verilmelidir

•

Arkadaş ya da yakın çevrenin tavsiyesiyle ilaç kullanmaması gerektiği yaşlıya
anlatılmalıdır

•

Yaşlıda ilaç uyumu belirli aralıklarla kontrol edilmelidir

•

Yaşlı bireyin bakımında yardımcı olan kişi ya da aileye uygun eğitimler verilerek
sorumluluk almalarına yardımcı olunmalıdır
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•

İlaç kullanımı konusunda eğitimler gerektiğinde tekrarlanmalıdır583,584.

583

Arslan ve Eşer, Yaşlıların Kendi Kendine İlaç Kullanımına Uyumu ve Hemşirenin Rolü, Ege Üniversitesi
Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2005, 21(2) : s.155.
584
Erbay, Yaşlılarda Büyüyen “Polifarmasi” Sorunu: Hemşirelerin Rolü, Türkiye Klinikleri Hemşirelik
Bilimleri Dergisi, 2018, 10(3): s.226.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde polifarmasinin tanımı ve epidemiyolojisi, polifarmasinin nedenleri, yaşa bağlı
gelişen farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler öğrenilmiştir. Ardından yaşlılarda
polifarmasinin yan etkileri ve sonuçlarına yer verilmiştir. Ayrıca yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı,
akılcı ilaç kullanımında sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve yaşlıların ilaç kullanımlarına
yönelik eğitim programlarının uygulanmasına değinilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi polifarmasinin tanımları arasındadır?
a. İki ya da daha fazla ilacın en az 240 gün süre ile bir arada kullanımı
b. İki ya da daha fazla ilacın bir arada kullanımı
c. Dört ya da daha fazla ilaç kullanımı
d. Beş ya da daha fazla ilacın bir arada kullanımı
e. Hepsi
2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıda polifarmasinin nedenleri arasında yer almaz?
a. Reçetelere çok fazla sayıda ilaç yazılması
b. Hastaların fazla ilaç beklentilerinin olması
c. Yaşlılarda tanıdan ziyade semptomlara yönelik ilaçların kullanılması
d. Yaşlı bireyin görme ve işitme problemlerinin olması
e. Eğitim düzeyinin yüksek olması
3. Aşağıdakilerden hangisi vücutta emilim düzeyinde yaşla birlikte görülen
değişikliklerden biri değildir?
a. Tükürük salgısı azalır
b. Midenin asit salgısı azalır
c. Böbrek kan akımında azalma olur
d. Sindirim sistemi motilitesi azalır
e. İnce barsaklardaki villuslar atrofiye uğrar
4. Aşağıdakilerden hangisi vücutta yaşla birlikte metabolizma düzeyinde görülen bir
değişikliktir?
a. Mide asit salgısı azalır
b. Albümin düzeyinde azalma
c. Kalp debisinde azalma
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d. Karaciğer kan akımında azalma
e. Böbrek fonksiyonlarında azalma
5. Aşağıdakilerden hangisi yaşla birlikte ilaç yanıtında oluşan değişikliklerden biri
değildir?
a. Serbest ilaç yüzdesinde artma
b. Yağda çözünen ilaç dağılımında azalma
c. Suda çözünen ilaç dağılımında azalma
d. Böbrekler yoluyla atılan ilaçların birikimi
e. Artmış ilaç etkileşim oranları
6. Aşağıdakilerden hangisi insülinin en çok görülen yan etkilerinden biridir?
a. Hipoglisemi
b. Mide kanaması
c. Kalp ritim bozukluğu
d. Akciğer hasarı
e. Tendon yırtılmaları
7. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıda polifarmasinin sonuçları arasında yer almaz?
a. İlaç uyumsuzluğu
b. Düşme
c. Kalça kırığı
d. Kilo kaybı
e. Maliyette azalma
8. Aşağıdakilerden hangisi akılcı ilaç kullanımı ilkelerinden değildir?
a. Reçeteye yazılan ilaçların farmakolojik özellikleri bilinmelidir
b. Yaşlılarda tedaviye yüksek doz ile başlanmalıdır
c. Tedavi düzenli olarak gözden geçirilmelidir

420

d. Hastanın gereksinimi olmayan ilaçlar tedaviden çıkarılmalıdır
e. Yaşlının uyumunu kolaylaştırmak için tedavi mümkün olduğunca
basitleştirilmelidir
9. Aşağıdakilerden hangisi sağlık çalışanlarının ilaç uygulamayla ilgili sorumlulukları
arasında değildir?
a. Oral ilaçlar verilirken yaşlıların oturur pozisyonda olmasına dikkat edilmelidir
b. Oral ilaçlar az miktarda su ile verilmelidir
c. Sıvı tedavisi uygulanırken yaşlı bireye özgü değişiklikler göz önünde
bulundurulmalıdır
d. Yaşlının bilinç durumu her gün değerlendirilmelidir
e. İlaç saatleri, ilaç-ilaç etkileşimleri açısından düzenlenmelidir
10. Yaşlı bireylerde ilaç kullanımına yönelik verilecek olan eğitim programında
aşağıdakilerden hangileri yer almalıdır?
a. İlaçların kullanım amaçları
b. İlacın alınacağı saatler
c. İlaçların depolanması ve saklanması
d. İlaç yan etkileri
e. Hepsi

Cevaplar
1)E, 2)E, 3)C, 4)D, 5)B, 6)A, 7)E, 8)B, 9)B, 10)E
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11. SICAK VE SOĞUK UYGULAMALAR

422

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sıcak ve soğuk uygulamalar, organizmanın sıcaklık artırıcı ve ısı kaybı
mekanizmalarına yer verilecektir. Ardından sıcak ve soğuk uygulamaların fizyolojik etkileri,
sıcak ve soğuk uygulamaların yapılması gereken ve kontrendike olduğu durumlara
değinilecektir. Ayrıca sıcak ve soğuk uygulama çeşitlerine yer verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sıcak ve soğuk uygulama nedir?
2. Organizmanın sıcaklık artırıcı ve ısı kaybı mekanizmaları nelerdir?
3. Sıcak ve soğuk uygulamanın fizyolojik etkileri nelerdir?
4. Sıcak ve soğuk uygulamaların yapılması gereken durumlar nelerdir?
5. Sıcak ve soğuk uygulamaların kontrendike olduğu durumlar nelerdir?
6. Sıcak ve soğuk uygulama çeşitleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Sıcak ve soğuk uygulamalar

Sıcak ve soğuk uygulamaların

Kazanım okuyarak ve

ne olduğu öğrenilecek

araştırarak
geliştirilecektir.

Organizmada sıcaklık artırıcı

Organizmanın sıcaklık artırıcı

Kazanım okuyarak ve

ve ısı kaybı mekanizmaları

ve ısı kaybı mekanizmaları

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecek
Sıcak ve soğuk uygulamaların

Sıcak ve soğuk uygulamaların

Kazanım okuyarak ve

fizyolojik etkileri

fizyolojik etkilerinin neler

araştırarak geliştirilecektir.

olduğu öğrenilecek
Sıcak ve soğuk uygulamanın

Sıcak ve soğuk uygulamaların

Kazanım okuyarak ve

yapılması gereken durumlar

yapılması gereken durumlar

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecek
Sıcak ve soğuk uygulamaların

Sıcak ve soğuk uygulamaların

Kazanım okuyarak ve

kontrendike olduğu durumlar

kontrendike olduğu durumların

araştırarak geliştirilecektir.

neler olduğu öğrenilecek
Sıcak ve soğuk uygulama

Kuru-yaş (nemli) sıcak ve

Kazanım okuyarak ve

çeşitleri

soğuk uygulamaların neler

araştırarak geliştirilecektir.

olduğu öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Sıcak uygulama, soğuk uygulama, sıcak ve soğuğun fizyolojik etkileri, sıcak ve soğuğun
uygulanması gereken durumlar, kontrendike durumlar, sıcak ve soğuk uygulama çeşitleri
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Giriş
Sıcak ve soğuk uygulamalar vücudun bir bölümüne veya tamamına tedavi amacıyla
kullanılabildiği gibi bazı belirtilerin ya da sorunların giderilmesinde de kullanılabilir. Örneğin
ağrılarda sıcak uygulama, yüksek ateşte ve eklem şişliğinde soğuk uygulama yapılabilir. Bu
uygulamalar sırasında bireylere yarar sağlamanın yanında zarar verilmesi de söz konusu
olabilmektedir. Bu duruma örnek olarak ise sıcak uygulamalarda yanıklar, soğuk
uygulamalarda dolaşım bozuklukları görülebilir. Bu yüzden sıcak ve soğuk uygulamaları
yaparken dikkat edilmesi gereken noktaların iyi bilinmesi gerekmektedir585.
Bu bölümde sıcak ve soğuk uygulamalar, organizmanın sıcaklık artırıcı ve ısı kaybı
mekanizmalarına yer verilecektir. Ardından sıcak ve soğuk uygulamaların fizyolojik etkileri,
sıcak ve soğuk uygulamaların yapılması gereken ve kontrendike olduğu durumlara
değinilecektir. Ayrıca sıcak ve soğuk uygulama çeşitleri yer verilecektir.

585

Çelik, Yaşlıda Yaşam Bulguları, Sıcak ve Soğuk Uygulamalar, Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları, editör:
Deniz Sayıner, Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, Eskişehir, 2016, s.116.
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11.1. Sıcak Uygulama
Vücudun bir bölümüne veya tamamına sıcaklık veren ya da sıcaklık yayan birtakım fiziksel
ajanlar uygulanmasına sıcak uygulama denir. Sıcak uygulama tedavi etmek veya tedaviye
yardımcı olmak amacıyla uygulanmaktadır. Tedavi amacıyla yapılan sıcak uygulama genellikle
tedavi için donanımlı yöntem, malzemenin bulunduğu kliniklerde ve bu konuda eğitimli
profesyonel sağlık personeli tarafından uygulanmaktadır586.
11.1.1. Organizmanın Sıcaklık Artırıcı Mekanizmaları
Damarların Daralması: soğukta deriye ısı transferi sağlamak amacıyla damarlarımız daralır.
Böylece deriden ısı kaybı engellenmiş olur. Çok soğukta damarlar iyice büzüldüğü için deriye
kan gelmez ve deri morarmaya başlar.
Piloereksiyon: derideki kılların dikleşmesi demektir. Bu durum deri çevresinde izolasyon
oluşmasına neden olur. Dolayısıyla bu mekanizma ile ısı kaybı önlenmiş olur.
Titreme: hipotalamusta bulunan titreme merkezi istemsiz olarak çalışmaktadır. Titreme ve kas
hareketleri ile birlikte kaslarda üretilen ısı vücut sıcaklığını arttırır.
Sempatik Sinir Sisteminin Uyarılması: vücut sıcaklığı azaldığı zaman sempatik sinir sistemi
devreye girer, adrenalin ve nor adrenalin hormon salgıları artar. Bu hormonlar vücuttaki
kimyasal olayları hızlandırarak metabolizma hızını ve dolayısıyla ısı üretimini arttırır.
Tiroid Hormon Salgısı: soğukta hem hipotalamustan hipofiz bezine giden hormon uyarıları
hem de hipofiz bezinin tiroid bezini uyarıcı hormon (TSH) salgısı arttırılır. TSH tiroid bezinden

586

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Sıcak ve Soğuk Uygulama Teknikleri, 2012,
Ankara.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20Ve%20So%C4%9
Fuk%20Uygulama%20Teknikleri.pdf. Erişim Tarihi: 15.04.2019. s.3.
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tiroid hormonlarının (T3 ve T4) salgısını arttırır. Bu hormonlar vücut metabolizmasını
hızlandırarak ısı üretimine neden olur587.
11.1.2. Sıcak Uygulamanın Fizyolojik Etkileri
Vazodilatasyon: Vazodilatasyonla deriye olan kan akışı artırılır ve bu şekilde iç bölgelerden
dış dokulara olan ısı geçişinde artış meydana gelir. Dokulara kan akımının artışı hasarlı
dokulara bol kan hücresi gelmesine, metabolik atık ürünlerinin ortamdan uzaklaştırılmasına,
artan fagositoz ile kronik yangısal doku artıklarının ortamdan temizlenmesine, artan
oksijenizasyon ile tamir işlemlerinin kolaylaşmasına yol açar588,589.
Kanın viskozitesini azaltır: Yaralı bölgeye lökositlerin ve antibiyotiklerin kısa sürede
ulaşmasını sağlar.
Kapiller permiabilite artar: Besin ve metabolik artıkların geçişi artar.
Doku metabolizmasını hızlandırır: Kan akımının artması sağlanır ve uygulama yapılan
bölgede sıcaklık artar.
Kas gerilimini azaltır: Düz kasların gevşemesini sağlayarak spazmı ortadan kaldırır ve ağrıyı
azaltır2.
Ağrı üzerine etkisi: sıcağın en önemli etkilerinden olan analjezi şu faktörlere bağlıdır:
1. Kapı kontrol mekanizmasını devreye sokarak
2. Vazodilatasyon ile iskemik ağrıyı azaltarak, metabolitleri uzaklaştırarak
3. Endorfin salgılanmasına yol açarak

587

Dane, İnsan Vücudunda Sıcaklık Düzenlemesi, 2012, http://www.bilimteknik.tubitak.gov.tr/node/63117.
Erişim Tarihi: 15.04.2019. s.67.
588

Kaynaklı ve Kılıç, Vazodilatasyonun İnsan Fizyolojisine Etkisi ve Terleme İle Karşılaştırılması, Uludağ
Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2004, 9(1): s.185.
589
Diniz ve Ketenci, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevleri, 2000, s.128.
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4. Sinir iletiminin değişmesi ile (sıcak ileti hızını arttırır ancak soğuk yavaşlatır)
5. Ağrı eşiğinin yükselmesine yol açarak
6. Genel sedasyon yapması ve hastada oluşan rahatlama ile ağrıyı azaltır590.
11.1.3. Sıcak Uygulamanın Yapılması Gereken Durumlar
•

Ödem ve enflamasyon

•

Enfekte yaralar

•

Lokal apseler

•

Kontraktürler

•

Hemoroid tedavisi

•

Perianal ve vajinal enflamasyon

•

Kas geriliminin azaltılması

•

Artritler

•

Dejeneratif eklem hastalıkları

11.1.4. Sıcak Uygulamanın Kontrendike Olduğu Durumlar
•

Lokalize malign tümörler

•

Aktif kanamalar

•

Travmatik yaralanmalar

•

Deri sorunları (kızarıklık ve bül olan)591.

590

Diniz ve Ketenci, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevleri, 2000, s.130.

591

Ulusoy ve Görgülü, Hemşirelik Esasları, 3. Baskı, Ankara. 1997, s.122.
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11.1.5. Sıcak Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar
•

Yenidoğan ve çocuklarda deri katmanı ince olduğu ve çocuklar acılarını
söyleyemeyecekleri için sıcak uygulama riskli olabilir

•

Yaşlı bireylerde ağrıya duyarlılığın azalması ve ısıyı tam olarak algılayamama yanıklara
neden olabilir

•

Vücudun geniş bir sahası ısıtıldığında kardiyak out put (atım) artar. Bu da kalp
yetmezliği ve solunum problemleri olan hastalarda sakınca oluşturabilir.

•

Isıtılan bölgede metabolik ihtiyaç artacağı için, periferik dolaşım bozukluğu olan
hastalarda iskemi ve gangren oluşumu artabilir.

•

Kullanılan bazı ilaçlar algılama bozukluğuna yol açabildiğinden sıcak uygulama riskli
olabilir

•

Hemorajik bir bölgeye kesinlikle uygulanmamalıdır

•

Açık yaralar ısıya daha duyarlıdır

•

Ödemli dokularda hücreler arası sıvı birikimi nedeniyle duyarlılık azalır

•

Bilinç kaybı ve spinal yaralanmalarında uyaranları alma ve cevap verme azalacağından
yapılan uygulamalar risklidir

•

Ortopedik hastalıklarda kullanılan metal vida ya da plaklar ısıyı çabuk ilettiği için
uygulamalar riskli olabilir

•

Skarlı dokularda deri kalınlaşmış olduğundan o bölgelerde ısı iletimi güçleşir

•

Hastaya yapılacak sıcak uygulamanın süresi 15-20 dakika olmalıdır. Isı uygulaması 30
dakikayı geçmemelidir. Aksi takdirde doku hasarı gelişir

•

Kas 42 ile 43 dereceye kadar ısıtılabilir, termal ağrı eşiği 45 derecedir 46 dereceyi aşarsa
yanık olabilir, dikkatli olunmalıdır.
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•

Gebelerde de özellikle ilk üç ayda vücut çekirdek ısısını 39 derecenin üzerine
çıkartmak sakıncalı olabilir592,593.

11.1.6. Sıcak Uygulama Çeşitleri
Sıcak uygulamalarda ısı dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Çok sıcak

41-46 °C

Sıcak

37-40 °C

Hafif Sıcak

34-36 °C

Ilık

28-34 °C

(MEB 2012)594.
Sıcak uygulamalar kuru sıcak ve yaş (nemli) uygulamalar olmak üzere iki başlık altında
incelenir.
11.1.6.1. Kuru Sıcak Uygulamalar
Kuru ısı veren araçlar kullanılarak yapılan uygulamalardır. Bu uygulamalarda termofor,
elektrikli battaniye ve yastıklar, ısı lambası kullanılır.
Termofor Uygulaması: suyun kaynama noktasına dayanıklı, sıvı sızıntısını önleyen vidalı
kapağı olan plastikten yapılmış torbalardır. Uygulamada termoforun 2/3’ü doldurulmalıdır ve
içinde hava olmamalıdır. Termoforun dışı kumaş malzeme ile kaplanmalıdır.
Aquatermik yastıklar: Aquatermik yastıklar, sıcak ya da soğuk suyun sirkülasyonu için derin
kanalları bulunan plastik ya da kauçuktan yapılmış, su geçirmez aletlerdir. Sistem çoğunlukla

592

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Sıcak ve Soğuk Uygulama Teknikleri, 2012,
Ankara.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20Ve%20So%C4%9
Fuk%20Uygulama%20Teknikleri.pdf. Erişim Tarihi: 15.04.2019. s.13.
593
Özcan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevleri, 2.Baskı, İstanbul, 2002, s. 21.
594
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Sıcak ve Soğuk Uygulama Teknikleri, 2012,
Ankara.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20Ve%20So%C4%9
Fuk%20Uygulama%20Teknikleri.pdf. Erişim Tarihi: 15.04.2019. s.4.
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40-43 °C’ ye ayarlanır. Aguatermik yastıklar uygulamadan önce üzerine yalıtımı ve vücut
terinin emilimi için pamuklu keten kılıf ya da havlu geçirilir.
Elektrikli Isı Yastıkları: Elektrikli ısı yastıkları su geçirmez bir kılıf ile örtülmüş elektrik
bobinlerinden oluşur. Uygulanacağı zaman pamuklu ya da keten bir örtü ile örtülmesi
önerilir595.
Isı Lambaları: taşınabilir özellikte oynar başlıklı seyyar lambalardır. Isı lambaları çoğu kez
hastadan 40-50 cm uzağa yerleştirilir. Sıcaklık oranı ve maksimum ısı, lamba ve hasta
arasındaki mesafe ayarlanarak kontrol edilir. İşlem süresi hastanın toleransına uygun olarak 20–
30 dakika arasında değişir. Her 5 dakikada bir deri kontrol edilmelidir. Işığa aşırı duyarlı
kişilerde uygulanmamalıdır596.
11.1.6.2. Yaş (nemli) Sıcak Uygulamalar
Yaş sıcak uygulamaların en çok kullanılanları kompres, oturma banyosu, lokal ve genel
banyolardır.
Sıcak Yaş Kompresler: pet, gazlı bez, havlu gibi malzemelerin sıcak suya batırılarak gerekli
bölgeye uygulanması işlemidir. Uygulama açık yara üzerine yapılacaksa cerrahi aseptik teknik
kullanılmalıdır543.
Oturma Banyosu: pelvik bölge için kısmi daldırma banyosudur. Özel bir küvet içinde uygulama
yapılabileceği gibi normal bir küvet içinde de yapılabilir. Genellikle analjezik etki için 3-10
dakika boyunca uygulanır. Hemoroid, yumurtalık veya testis kronik enfeksiyonlarında, rektal

595

596

https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=42785. Erişim Tarihi: 28.04.2019.
Özcan, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevleri, 2.Baskı, İstanbul, 2002, s.22.
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ameliyat geçirmiş hastalarda ve epizyotomi sonrasında uygulanabilen bir banyodur. Oturma
banyoları, akut iltihap durumlarında kullanılmaz597.
Parafin Banyosu: madde olarak erimiş balmumu ve mineral yağın genellikle 7/1 oranında
karıştırılmasıyla elde edilir. Parafinin termofizyolojik etkisiyle vazodilatasyon, kan akım
hızındaki ve hücre metabolizmasındaki artış yumuşak doku iyileşmesini kolaylaştırır. Özellikle
el ve ayak gibi vücudun distal bölümlerinde kullanılmaktadır598,599.
Genel Banyolar: çeşitli sıcaklıklarda vücudun tamamına uygulanan banyolardır. Banyo suyu
tuzlar, mineraller, otlar ya da ilaçlar gibi çeşitli maddeleri içerebilir. Vücut ısısının genel olarak
yükselmesini sağlamak, bazı cilt hastalıklarını tedavi etmek amacıyla ya da bütün vücuda ilaç
uygulaması gerektiği hâllerde uygulanabilmektedir546.
11.2. Soğuk Uygulamalar
Vücut ısısını düşürmek amacıyla lokal veya genel olarak bazı fiziksel ajanların kullanılmasıyla
uygulanan tedavi yöntemidir. Soğuk uygulamalarda bölgenin ya da dokunun ısısı düşürülerek
kan akımının azaltılması amaçlanır600.
11.2.1. Organizmanın Isı Kaybı Mekanizmaları
Radyasyon: kızılötesi ışınlarla kayıp demektir. Isı kaybı cilt ile atmosfer ve diğer etkenlerin
arasındaki ısı farkı nedeniyle oluşur. Dış çevre soğudukça radyasyon yoluyla kaybedilen ısı da
artar. Ancak çevre sıcaklığı daha fazlaysa aynı mekanizma ısı kazandırır.

597

Karaduman ve Yılmaz, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Genel Fizyoterapi, Pelikan Yayınları, 1.Baskı, 2016,
s.285.
598
Karaduman ve Yılmaz, Fizyoterapi Rehabilitasyon, Genel Fizyoterapi, Pelikan Yayınları, 1.Baskı, 2016,
s.286.
599
Özdinçler, Tarakçı, Hüseyinsinoğlu, Alpözgen ve Baydoğan, Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi, İstanbul
Tıp Kitabevi, 2014, s.10.
600

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Sıcak ve Soğuk Uygulama Teknikleri, 2012,
Ankara.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20Ve%20So%C4%9
Fuk%20Uygulama%20Teknikleri.pdf. Erişim Tarihi: 15.04.2019. s.15.

434

İletim (kondüksiyon): cisimlere ve havaya temas ile vücuttan ısı kaybedilmesine kondüksiyon
denir. Su iyi bir iletkendir ve suya düşmelerde hipotermi vakalarının çoğunun sebebi kondüktif
ısı kaybıdır.
Buharlaşma (evaporasyon): terleme yoluyla deriden ve solunum yollarından ısı kaybı
demektir. Bu durum sadece ısı kaybına neden olmaz. Aynı zamanda deriden ve mukozalardan
günde 450-600 ml su kaybedilir. Kişiler bu ısı ve sıvı kayıplarının farkında olmalı ve ona göre
yemek ve sıvı alımlarını düzenlemelidir.
Konveksiyon: ısınan havanın vücuttan uzaklaştırılmasına konveksiyon denir. Havayı ısıtan
enerji vücuttan geldiği için hava hareket ettikçe ısı kaybedilir. Vantilatör ve rüzgar konveksiyon
yoluyla ısı kaybına sebep olur601.
11.2.2. Soğuk Uygulamanın Fizyolojik Etkileri
Vazokonstrüksiyon: Soğuğa maruz kalındığında sempatik sinir sisteminin uyarılmasıyla
damarlarda büzülme meydana gelir. Vazokonstruksiyon ile birlikte bölgeye olan kan akımı
azalır, oksijen ve diğer metabolitlerin dokuya ulaşması ve artık ürünlerin uzaklaştırılması
güçleşir. Bu nedenle soğuk uygulama yapılan bölgede deri renginde solukluk gözlenir ve
yüzeysel sıcaklık azalır.
Soğuğun etkisiyle damarlarda gelişen vazokonstrüksiyon, deri sıcaklığı çok düştüğünde yerini
vazodilatasyona

bırakır.

Bu

fizyolojik

mekanizma

“Rebound

Fenomeni”

olarak

tanımlanmaktadır. Soğuk uygulamalar uzun süre yapıldığında Rebound Fenomeni gelişir ve
dolaşımın bozulmasına neden olur. Bunun sonucunda ise oksijen ve besin maddesi
eksikliğinden dolayı doku hasarı ortaya çıkar. Bu yüzden soğuk uygulamanın iki saat aralıklarla
ve 15-30 dakika süresince yapılması önerilmektedir. Doku hasarı nedeniyle deri rengi mavimsi-

601

https://ydk.org.tr/hipotermi-ve-lokal-donma/. Erişim Tarihi: 15.04.2019.
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mor benekli görünüm, uyuşukluk ve ağrı oluşacağı için soğuk uygulama süresinin 30 dakikayı
geçmemesi önerilmektedir.
Hücresel Metabolizmada Azalma: soğuk uygulama hücresel enzimlerin aktivitelerini azaltarak
besin, oksijen ve enerji gereksinimini azaltır. Ayrıca damarlarda vazokontrüksiyon gelişmesine
neden olarak bölgeye giden kan akımını azaltır. Böylece dokunun metabolik faaliyetleri
yavaşlar602.
Antiinflamatuar Etki: fagositlerin fagositoz yeteneklerini azaltarak ve vazokontrüksiyonla
lökositlerin damar dışına çıkmasını kısıtlayarak travmatik ve romatizmal hastalıkların akut
evrelerinde infalmasyonu kontrol altına almada etkilidir. Ayrıca kapiller permabilite soğuk
uygulamayla birlikte azaldığı için damar içi sıvının damar dışına çıkması önlenir ve ödem
azalır.
Kas Spazmı Üzerine Etkisi: soğuk uygulama kas tonüsünü azaltarak kas spazmını azaltıcı etki
gösterir.
Ağrı Üzerine Etkisi: soğuk uygulamalar periferik sinirlerin iletim özelliklerini değiştirerek ve
inflamasyon ya da travmadan ileri gelen ödem, şişlik ve kas spazmını ortadan kaldırarak ağrının
azalmasına yardımcı olur. Ayrıca kapı kontrol teorisine göre soğuk uygulama ile derideki soğuk
reseptörlerinin uyarıldığı, büyük çaplı A lifleri ile uyarıların ağrı geçiş kapısını kapadığı
bildirilmektedir603.
11.2.3. Soğuk Uygulama Yapılması Gereken Durumlar

602
603

•

Burkulma-gerilme

•

Kırılma

Kazan, Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2011, s.75.
Kazan, Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2011, s.76.
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•

Spor yaralanmaları

•

Mide kanamaları

•

Beyin kanamaları

•

Ağrıyı azaltma

•

Bademcik ameliyatları

•

Vücut ısısını düşürme

11.2.4. Soğuk Uygulamanın Kontrendike Olduğu Durumlar
•

Açık yaralar

•

Periferik vasküler hastalıklar

•

Diyabet hastalığı

•

Arterioskleroz

•

Nörolojik hastalıklar

•

Soğuk alerjisi ya da soğuğa duyarlı olanlar604.

11.2.5. Soğuk uygulamada dikkat edilmesi gereken noktalar
•

Soğuk intoleransı olan kişilerde ve soğuğa duyarlı hastalıklarda çok dikkatli bir şekilde
verilmelidir

•

Soğuk tedavisinde en sık karşılaşılan reaksiyon hipersensitivitedir, bu arzulanan
terapotik etkiyi aşırı kas kontraksiyonu ve titreme olması dolayısıyla ortadan
kaldıracaktır.

•

Dolaşım ve duyu bozukluklarında çok dikkatli olunmalıdır. Nekrozlara yol açabilir

•

Kalp hastalıklarında (koroner yetmezlik, hipotansiyon, bradikardi, kalp yetmezliği vb.)
dikkatli olunmalıdır

604

Ulusoy ve Görgülü, Hemşirelik Esasları, 3. Baskı, Ankara, 1997, s.124.
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•

Yaşlılarda, çocuklarda ve kaşekside çok dikkat edilmeli ve soğuk uygulamalardan
kaçınılmalıdır605.

Ayrıca ciltleri çok hassas olduğundan yaşlılar ve çocuklar soğuk uygulama açısından risk
grubundadır. Bu grup hastalara uygulama yapılacaksa dikkatli olunmalıdır.
11.2.6. Soğuk Uygulama Çeşitleri
Sıcak uygulamalarda ısı dereceleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Ilık

26-34 °C

Serin

18-25 °C

Soğuk

12-17 °C

Çok Soğuk

12 °C ve aşağısı

(MEB 2012)606
Soğuk uygulamalar kuru soğuk uygulama (buz torbası, buz paketleri) ve yaş soğuk uygulama
(soğuk yaş kompres, soğuk suya daldırma) olmak üzere farklı şekillerde uygulanır.
11.2.6.1. Kuru Soğuk Uygulamalar
Buz Torbası: Buz küpleri plastik torbaya konularak uygulanır. Torba, hastanın derisi ile
arasında bariyer görevi görebilmesi için ince bir bez kılıfa sarılarak uygulanmalıdır. Çünkü
deriye doğrudan uygulandığında dokuda soğuk yanıklarına ve donmaya neden olabilir. Spor
yaralanmalarında uygulanması kolaydır.

605

Diniz ve Ketenci, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Nobel Tıp Kitabevleri, 2000, s.143.

606

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Sıcak ve Soğuk Uygulama Teknikleri, 2012,
Ankara.http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/S%C4%B1cak%20Ve%20So%C4%9
Fuk%20Uygulama%20Teknikleri.pdf. Erişim Tarihi: 15.04.2019. s.16.

438

Buz Paketleri: kimyasal silika jel ile doldurulmuş çeşitli büyüklük ve şekillerde paketlerdir.
Özel dondurucu veya soğutucularda saklanır. Havluya sarılarak uygulanacak bölgeye konulur.
Kas spazmı ve spastisitede en çok tercih edilir607.
11.2.6.2. Yaş Soğuk Uygulama
Soğuk Yaş Kompres: Soğuk suda ıslatılmış gazlı bezlerin yaralanmış bölgeye, inflamasyon ve
şişliği azaltmak amacıyla uygulanmasıdır. Açık yaraya uygulanması gereken durumlarda
kullanılan tüm malzemelerin steril olması gerekir. Ayrıca uygulama sırasında kompresler sık
sık değiştirilmelidir.
Soğuk Suya Daldırma: tedavi edilecek ekstremitenin doğrudan buzlu suya batırılmasıdır.
Uygulama, 15°C su ile gerçekleştirilmekte ve yaklaşık 20 dakika sürmektedir. Açık yaraya
uygulandığında steril teknikle uygulanması önerilmektedir608.

Uygulamalar
Sıcak Uygulama: Termofor
Amaç: Vücut sıcaklığını arttırmak, ağrıyı gidermek.
Gerekli Malzemeler
•

Termofor

•

Termofor kılıfı

•

Sıcak su (46-55 °C)

607

Özdinçler, Tarakçı, Hüseyinsinoğlu, Alpözgen ve Baydoğan, Fiziksel Modaliteler ve Elektroterapi, İstanbul
Tıp Kitabevi, 2014, s.19.
608
Kazan, Soğuk Uygulamalar ve Hemşirelik Bakımı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2011, s.78.
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•

Kurulama bezi

İşlem Basamakları
1. İşlem açıklanır
2. Hasta hazırlanır
3. Termoforun 2/3’ü sıcak su ile doldurulur
4. Düz bir yere koyarak, el ayası ile hafifçe bastırılarak havası boşaltılır
5. Kapağı sıkıca kapatılır ve termofor baş aşağı çevrilerek sızıntı olup olmadığı kontrol
edilir
6. Dış yüzey ıslanmışsa kurulanır, kılıfına konulur ya da havluya sarılır
7. Uygulanacak alan üzerine yerleştirirken hastanın cildi gözlenir
8. Önerilen sürenin bitiminde uygulama sonlandırılır
9. Uygulamanın saati, süresi, derinin durumu, sonuç ve işlemin hasta üzerine etkisi
kaydedilir.
Sıcak Uygulama: Yaş Sıcak Kompres Uygulama
Amaç: yara iyileşmesini hızlandırmak, dolaşımı arttırmak, iltihabın toplanmasını ve drenajını
sağlamak, vücut sıcaklığını yükseltmek, ağrıları hafifletmek.
Gerekli Malzemeler
•

Solüsyon kabı

•

Solüsyon (yaklaşık 40-50 °C)

•

Termometre

•

6-8 adet kompres/ped/havlu

•

Plastik/su geçirmez örtü

•

Havlu
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•

Cildi koruyucu bir jel ya da vazelin

•

Kese kağıdı

İşlem Basamakları
1. Eller yıkanır
2. İşlem açıklanır
3. Gerekli malzemeler getirilir, kapı kapatılır, yatağın etrafına paravan çekilir
4. Hastanın uygulama bölgesi açık kalacak şekilde uygun pozisyon verilir
5. Uygulamanın yapılacağı bölgenin altına su geçirmez örtü ya da havlu serilir
6. Uygulama alanı gerekirse temizlenir ve üzerine ince bir tabaka halinde vazelin
sürülür
7. Kompresler sıcak solüsyon içine atılır, iyice sıkılır, bölgeye yerleştirilir
8. Su geçirmeyen örtü ve havlu ile kompresin üzeri kapatılarak sıcaklık korumaya
çalışılır
9. Hastanın tepkileri, derinin durumu ve sıcaklığın yeterli olup olmadığı kontrol
edilerek kompresler soğudukça değiştirilir
10. İşlem sona erdiğinde uygulamanın saati, süresi, derinin durumu, sonuç ve hastanın
işlemi nasıl tolere ettiği kaydedilir
11. Malzemeler yerine kaldırılır, eller yıkanır.
Soğuk Uygulama: Yaş Soğuk Kompres Uygulama
Amaç: lokal olarak vazokontrüksiyon sağlamak, ağrı, kaşıntı ve ödemi azaltmak.
Gerekli Malzemeler
•

Solüsyon kabı

•

Soğuk su (15-18 °C)
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•

Termometre

•

6-8 kompres/ped/havlu

•

Plastik/su geçirmez örtü

•

Havlu

•

Kese kağıdı

İşlem Basamakları
1. Eller yıkanır
2. İşlem açıklanır
3. Gerekli malzemeler getirilir, kapı kapatılır, yatağın etrafına paravan çekilir
4. Hastanın uygulama bölgesi açık kalacak şekilde uygun pozisyon verilir
5. Uygulamanın yapılacağı bölgenin altına su geçirmez örtü ya da havlu serilir
6. Kompresi/kompresler soğuk ya da buzlu suda ıslatıp iyice sıktıktan sonra sıcaklık
değişikliğine uğramadan gerekli vücut bölümüne sıcak kompres uygulamasında
olduğu gibi uygulanır
7. Vücut sıcaklığından etkileneceğinden sıklıkla değiştirilir
8. İşlem sona erdiğinde uygulamanın saati, süresi, derinin durumu, sonuç ve hastanın
işlemi nasıl tolere ettiği kaydedilir
9. Malzemeler yerine kaldırılır, eller yıkanır.
Soğuk Uygulama: Buz Torbası Uygulama
Amaç: Ödem oluşumunu önlemek, kanamayı kontrol altına almak, uygulandığı vücut
bölgesinde anestezi sağlamak.
Gerekli Malzemeler
•

Buz torbası ve kılıfı
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•

Küçük buz parçaları

•

Tahta kaşık

•

Havlu

İşlem Basamakları
1. Eller yıkanır
2. İşlem açıklanır
3. Kapı kapatılır, yatağın etrafına paravan çekilir
4. Gerekli malzemeler getirilir
5. Tahta kaşık kullanılarak torbanın yaklaşık 2/3’ü buzla doldurulur, sıkıştırılarak
havası çıkarılır ve kapağı kapatılır
6. Torba üzerinde ıslaklık varsa kurulanır
7. Torbanın üzerine kılıfı geçirilir ya da havlu ile sarılır
8. Uygulanacak bölge gözlendikten sonra buz torbası uygulanır
9. Gereken süre (yaklaşık 30 dakika) uygulanır ve geri alınır
10. İşlem bittiğinde uygulamanın saati, süresi, derinin durumu, sonuç ve işlemin hasta
üzerindeki etkisi kaydedilir
11. Malzemeler yerine kaldırılır, eller yıkanır609.

609

Sabuncu, Alpar, Karabacak, Şenturan, Orak ve Şahin, Hemşirelik Esasları, Temel Beceri Rehberi, İstanbul
Medikal Yayıncılık, 2.Baskı, İstanbul, 2015, s. 37-41.
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Uygulama Soruları
1. Sıcak uygulmada kullanılan termofor ne kadar su ile doldurulmalıdır?
a. 3/3
b. 3/2
c. 3/1
d. 4/4
e. 4/1
2. I. Hastanın uygulama bölgesi açık kalacak şekilde uygun pozisyon verilir
II. Kompres, vücut sıcaklığından etkileneceğinden sıklıkla değiştirilir
III. Uygulamanın yapılacağı bölgenin altına su geçirmez örtü ya da havlu serilir
IV. İşlem açıklanır
Yukarıda yaş sıcak kompres uygulma basamaklarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisidir?
a. I,II,III,IV
b. III,IV,I,II
c. IV,I,III,II
d. IV,I,II,III
e. II,III,IV,I
3. Buz torbası uygulamada uygulama süresi yaklaşık kaç dakika olmalıdır?
a. 10
b. 15
c. 20
d. 30
e. 40
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4. Yaş soğuk kompres uygulamada suyun ısısı kaç °C olmalıdır?
a. 5-10 °C
b. 15-18 °C
c. 25-30 °C
d. 30-34 °C
e. 40 °C
5. Aşağıdakilerden hangisi yaş sıcak kompres uygulamanın amaçlarından biri değildir?
a. Yara iyileşmesini hızlandırmak
b. İltihabın drenajını sağlamak
c. Vücut sıcaklığını yükseltmek
d. Dolaşımı yavaşlatmak
e. Ağrıyı azaltmak

Cevaplar
1)B, 2)C, 3)D, 4)B, 5)D
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde sıcak ve soğuk uygulamalar, organizmada sıcaklık artırıcı ve ısı kaybı
mekanizmaları öğrenilmiştir. Ardından sıcak ve soğuk uygulamanın fizyolojik etkileri, sıcak ve
soğuk uygulamaların kullanıldığı durumlar, sıcak ve soğuk uygulamaların kontrendike olduğu
durumlara değinilmiştir. Son olarak sıcak ve soğuk uygulama çeşitlerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi sıcak uygulamanın fizyolojik etkileri arasında değildir?
a. Vazodilatasyon
b. Vazokonstrüksiyon
c. Kan viskozitesini azaltma
d. Kas gerilimini azaltma
e. Doku metabolizmasını hızlandırma
2. Aşağıdakilerden hangisi sıcak uygulamanın yapılması gereken durumlar arasındadır?
a. Lokalize malign tümörler
b. Aktif kanamalar
c. Lokal apseler
d. Travmatik yaralanmalar
e. Deri sorunları
3. Aşağıdakilerden hangisi sıcak uygulamanın kontrendike olduğu bir durumdur?
a. Lokal apseler
b. Kontraktürler
c. Hemoroid tedavisi
d. Artritler
e. Aktif kanamalar
4. Aşağıdakilerden hangisi yaş (nemli) sıcak uygulamalar arasında yer alır?
a. Termofor
b. Aquametrik yastıklar
c. Isı lambaları
d. Oturma banyosu
e. Elektrikli ısı yastıkları
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5. Sıcak uygulama ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Yenidoğan ve çocuklarda deri katmanı ince olduğu için sıcak uygulama riskli
olabilir
b. Vücudun geniş bir sahası ısıtıldığında kardiyak out put (atım) artışına neden olur
c. Kullanılan bazı ilaçlar algılama bozukluğuna yol açabildiğinden sıcak uygulama
riskli olabilir
d. Hemorajik bir bölgeye güvenle uygulanabilir
e. Skarlı dokularda deri kalınlaşmış olduğundan o bölgelerde ısı iletimi güçleşir
6. Aşağıdakilerden hangisi organizmanın ısı kaybı mekanizmaları arasında yer almaz?
a. Piloereksiyon
b. Radyasyon
c. Evaporasyon
d. Konveksiyon
e. Kondüksiyon
7. Aşağıdakilerden hangisi soğuk uygulamanın fizyolojik etkileri arasında yer almaz?
a. Vazokonstrüksiyon
b. Kapiller permabiliteyi artırma
c. Hücre metabolizmasında azalma
d. Antiiflamatuar etki
e. Kas spazmını azaltma
8. Aşağıdakilerden hangisi soğuk uygulamanın yapılması gereken durumlar arasında
değildir?
a. Burkulma-gerilme
b. Spor yaralanmaları
c. Mide kanamaları
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d. Bademcik ameliyatları
e. Açık yaralar
9. Aşağıdakilerden hangisi soğuk uygulamanın kontrendike olduğu durumlardan biri
değildir?
a. Periferik vasküler hastalıklar
b. Diyabet hastalığı
c. Beyin kanamaları
d. Arterioskleroz
e. Nörolojik hastalıklar
10. Sıcak ve soğuk uygulamaların ortalama süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a. 5-10 dk.
b. 15-20 dk.
c. 30-40 dk.
d. 30-45 dk.
e. 50-60 dk.

Cevaplar
1)B, 2)C, 3)E, 4)D, 5)D, 6)A, 7)B, 8)E, 9)C, 10)B
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12. AĞRI YÖNETİMİ VE PALYATİF BAKIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ağrının tanımı, sınıflandırılması, ağrı teorilerine yer verilerek yaşlı bireyde ağrının
nedenleri, değerlendirilmesi ve kontrol yöntemlerine değinilecektir. Ardından palyatif bakım,
palyatif bakım gereksinimi olan terminal dönemdeki hastada görülen değişiklikler ve bu
değişikliklere yönelik fizyolojik, psikolojik ve manevi gereksinimlere yer verilecektir. Ayrıca
terminal dönemdeki hastanın tepkileri ele alınacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ağrı nedir? Nasıl sınıflandırılır? Açıklayınız.
2. Ağrı teorileri nelerdir? Açıklayınız.
3. Yaşlıda ağrı nedenleri nelerdir?
4. Ağrının değerlendirilmesinde ve kontrolünde kullanılabilecek yöntemler nelerdir?
5. Palyatif bakım kavramı ne anlama gelir?
6. Terminal dönemde olan hastada görülen değişiklikler nelerdir?
7. Terminal dönemde olan hastanın gereksinimleri nelerdir?
8. Terminal dönemde olan hastada görülen tepkiler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ağrı kavramı,

Ağrının tanımı,

Kazanım okuyarak ve

sınıflandırılması, ağrı teorileri

sınıflandırılması, ağrı teorileri

araştırarak

öğrenilecek

geliştirilecektir.

Yaşlıda ağrı nedenleri,

Yaşlı bireyde görülen ağrıya

Kazanım okuyarak ve

değerlendirilmesi ve kontrolü

neden olan faktörler, ağrıyı

araştırarak geliştirilecektir.

değerlendirmek ve kontrol
etmek için kullanılan
yöntemler öğrenilecek
Palyatif bakım

Palyatif bakım kavramının

Kazanım okuyarak ve

anlamı, ne amaçla palyatif

araştırarak geliştirilecektir.

bakım hizmetlerinin verildiği
öğrenilecek
Terminal dönemde olan

Yaşamın son evresinde olan

Kazanım okuyarak ve

hastada görülen değişiklikler

hastada görülen fizyolojik ve

araştırarak geliştirilecektir.

ve gereksinimler

psikolojik değişiklikler ve bu
değişikliklere bağlı bireyin
fizyolojik, psikolojik ve
manevi gereksinimleri
öğrenilecek
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Terminal dönemde olan

Terminal dönemde olan

Kazanım okuyarak ve

hastada görülen tepkiler

hastada görülen inkar, öfke,

araştırarak geliştirilecektir.

pazarlık, depresyon ve
kabullenme tepkilerinin ne
anlama geldiği öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Ağrı, ağrının sınıflandırılması, ağrı teorileri, yaşlıda ağrı nedenleri, ağrının değerlendirilmesi ve
kontrol yöntemleri, palyatif bakım, terminal dönem, terminal dönemde görülen değişiklikler,
terminal dönemde gereksinimler, terminal dönemde görülen tepkiler.
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Giriş
Günümüzde ortalama yaşam süresinde uzama kronik hastalıkları da beraberinde
getirmektedir. Kronik hastalığı olan yaşlı bireyde görülen ağrı, en çok yaşanan sağlık
sorunlarından biridir. Bu yüzden yaşlı bireyde ağrının doğru bir şekilde değerlendirilip etkili
kontrol yöntemlerinin uygulanmasının önemi kaçınılmazdır. Palyatif bakım ise hastanın ağrı
gibi diğer semptomlarının da giderilmesini sağlamaktadır. Hastalık boyunca hastanın
hastalığıyla ve hastalığın semptomlarıyla başetmesine yardımcı olur. Yaşamın ilerleyen
evrelerinde çeşitli sağlık sorunları ile karşılaşan yaşlı bireyler palyatif bakım ihtiyacının en fazla
olduğu gruptur610.
Bu bölümde ağrı kavramı, ağrının sınıflandırılması, ağrı teorilerine yer verilecektir.
Ardından yaşlı bireyde ağrının nedenleri, değerlendirilmesi ve kontrolü üzerinde durulacaktır.
Ayrıca palyatif bakım hizmetlerinin ne olduğu, terminal dönemde olan hastada görülen
değişiklikler ve bu değişikliklere bağlı hastanın gereksinimlerine değinilecektir. Son olarak
terminal dönemde hastada görülen tepkilere yer verilecektir.

610

Taşar, Şahin ve Akçiçek, Geriatride Palyatif Bakım, Akad Geriatri, 2014, 6, s.73.
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12.1. Ağrı
Ağrı, yaşamı boyunca her bireyin çok fazla karşılaştığı sübjektif bir deneyimdir. Uluslararası
Ağrı Araştırmaları Derneği’nin yaptığı ağrı tanımına göre; “vücudun herhangi bir yerinden
kaynaklanan, gerçek veya olası bir doku hasarı ile birlikte bulunan, insanın geçmiş deneyimleri
ile ilgili hoş olmayan duyusal ve emosyonel bir duyum ve davranış şeklidir”611.
Birey tarafından ifade edilen ağrı, yaş, cinsiyet, yaşanılan ağrı deneyimi, duygusal durum, etnik
ve kültürel farklılıklar, ağrı davranışı gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Bu etkenler
arasında yaş faktörü ele alındığında ağrı yaşlılarda, gençlere göre daha sık görülmektedir.
Ayrıca ağrı, yaşlılarda en sık bildirilen semptomlar arasında yer almakla birlikte, yaşlı
bireylerin bağımsızlığını ve yaşam kalitesini olumsuz etkilemektedir612.
12.2. Ağrının Sınıflandırılması
Ağrı çok boyutlu bir kavram olduğu için karmaşık bir sınıflaması vardır. Ağrı başladığı zaman,
mekanizmasına ve kaynaklandığı bölgeye göre sınıflandırılabilmektedir613.
12.2.1. Ağrının süresine göre sınıflandırma
Akut ağrı; travma, enfeksiyon, cerrahi veya doku hasarı sonucu oluşan, iyileşme süreci sonunda
kaybolan bir bulgudur. Akut ağrının üzerinden 3-6 ay süre geçtikten sonra kronik ağrı
özellikleri gösterir.
Kronik ağrı; genellikle üç aydan daha uzun süredir var olan, iyileşme sürecine bağımlı
olmayan, motivasyon bozukluğuna eşlik eden, bilişsel fonksiyonlarda ve yaşam kalitesinde

611

Çöçelli, Bacaksız ve Ovayolu, Ağrı Tedavisinde Hemşirenin Rolü, Gaziantep Tıp Dergisi, 2008, 14: s.53.
Öztürk ve Karan, Yaşlıda Ağrıya Yaklaşım, 2009. http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/200901/html/2009-1-1-031-044.htm. Erişim Tarihi: 17.03.2019.
613
Çöçelli, Bacaksız ve Ovayolu, Ağrı Tedavisinde Hemşirenin Rolü, Gaziantep Tıp Dergisi, 2008, 14: s.54.
612
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azalmaya yol açan bir süreçtir. Kronik ağrı yaşlı bireyde iştah azalması, düşme, dismobilite,
uyku bozukluğu, depresyon, anksiyete gibi birçok fiziksel ve psikolojik soruna yol açabilir614.
12.2.2. Ağrının mekanizmasına göre sınıflandırma
Nosisepsif ağrı; Dokulardaki hasar sonucu ortaya çıkan ağrıdır.
Nöropatik ağrı; sinirlerde bulunan ağrı algılayıcılarının herhangi bir travma veya diyabet gibi
bir hastalık sonucu etki altında kalmasıyla ortaya çıkan ağrıdır. Bu ağrının özelliği aralıklı, kısa
süreli, batıcı ve saplanıcı olmasıdır.
Deafferantasyon ağrısı; santral ve periferik sinir sistemindeki bozukluklara bağlı olarak sinir
sistemi iletisinin kesilmesi sonucu ortaya çıkar. Deafferantasyon ağrısına örnek olarak kolu ya
da bacağı kesilen bireyde meydana gelen hayalet ağrı gösterilebilir.
Reaktif ağrı; organizmanın çeşitli olaylara yönelik bir tepki olarak ağrı algılayıcılarını uyarması
ile ortaya çıkar. Halk ağrısında kulunç olarak bilinen kas ağrıları reaktif ağrıya örnektir.
Psikosomatik ağrı; anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlarda doku hasarı varmış gibi
ağrı algılanmasıdır615.
12.2.3. Ağrının kaynaklandığı bölgeye sınıflandırma
Somatik ağrı; somatik sinirlerden kaynaklanan ve sinirlerin yayılım bölgesinde algılanan
ağrıdır. Bu ağrı, ani olarak başlar, batma, sızlama ve zonklama biçimindedir. Travma, kırık,
çıkık gibi durumlarda yaşanan ağrı somatik ağrıya örnektir.

614

Uyar ve Köken, Kronik ağrı nörofizyolojisi, Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi, 2017,
16: s.74.
615

http://e-kutuphane.teb.org.tr/pdf/raporlar/agri_analj/5.pdf. Erişim tarihi: 17.03.2019.
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Visseral ağrı; iç organlardan kaynaklanan ağrıdır. Bu ağrı genellikle künttür, yavaş ilerler, yeri
kolay saptanmaz ve başka bölgelere yansır.
Sempatik ağrı; sempatik sinir sisteminin aktivasyonu ile ortaya çıkan ağrıdır. Sempatik ağrılar
soğuk ortamda artar, yanma tarzındadır ve ağrıyan kol ve bacaklarda deri bütünlüğünde
bozulmalar oluşur563.
12.3. Ağrı Teorileri
Spesifite Teorisi: Spesifik bir uyarının beyinde temsil edilen özel bir reseptörü vardır. Spesifik
lokalizasyon ağrının niteliğini belirler. Böylece cilde uygulanan ağrılı uyarı ağrı duyusuna yol
açar. Ağrının tipinin değerlendirilmesi beyinde gerçekleşir.
Patern Teorisi: İmpuls spinal korda girdikten sonra ağrı duyusunun başlaması için uyarının
birikmesi gerektiği şeklinde özetlenebilir.
Kapı Kontrol Teorisi: Belirli sinir lifleriyle omuriliğe taşınan ağrılı uyaranlarla ilgili bilgiler
önce omurilikte değerlendirilir. Buradaki nöronlar ağrılı uyaranın omurilik seviyesinde
durdurulması için çaba gösterir. Ağrının varlığı ve şiddeti nörolojik uyaranların geçişine
bağlıdır. Sinir sistemindeki kapı mekanizmaları açıksa ağrı duyusu ile sonuçlanan uyaranlar
bilinç düzeyine ulaşır. Eğer kapı kapalı ise uyaranlar bilinç düzeyine ulaşamaz ve ağrı
hissedilmez.
Kapı kontrol teorisine göre ağrı uyarıları küçük çaplı lifler aracılığı ile taşınır. Büyük çaplı
lifler, küçük çaplı liflerin taşıdığı uyaranlara kapıyı kaparlar. Deride çok sayıda büyük çaplı lif
olduğu için, masaj, sıcak ve soğuk uygulama, dokunma gibi uyarıların birçoğu büyük çaplı
lifleri aktive eder ve bu yüzden ağrı giderme potansiyeline sahiptir616.

616

http://med.gazi.edu.tr/posts/download?id=20754. Erişim Tarihi: 24.03.2019.
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12.4. Yaşlılarda Ağrı Nedenleri
Artan yaşla birlikte organlarda fizyolojik değişiklikler ortaya çıkar ve buna bağlı strese yeterli
düzeyde fizyolojik tepki verme yeteneği azalır. Sonuç olarak yaşlı bireyde ağrı sinyali
oluşturma ve işlemede yetersizlik daha da belirginleşir. Yaşlılarda ağrı nedenlerinin başında
osteoartrit, bel ve bacak ağrıları, romatoid artrit, fibromiyalji, osteoporoz gibi kas iskelet sistemi
ve romatizmal hastalıklar gelmektedir. Yaşlıda kronik ağrıya neden olan diğer sebepler arasında
kanser, diyabetik nöropati ve damar hastalıkları gösterilebilir 617 . Yaşlanmayla birlikte
eklemlerde, bacaklarda ve ayaklarda ağrının sıklığı artar. 65 yaş üstü bireylerde eklem ağrısı
genç erişkinlere göre iki kat daha fazla görülür618.
12.5. Yaşlılarda Ağrının Değerlendirilmesi
Yaşlı bireyde ağrının değerlendirilmesi ağrının kaynağını saptama ve en uygun tedavinin
planlanması için önemlidir. Ağrının etkili ve başarılı bir şekilde kontrol altına alınabilmesi için
ağrının doğru ve yeterli olarak değerlendirilmesi ve tanılaması gerekmektedir. Yaşlı bireylerde
ağrının tanılaması ve tedaviyi etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazılarına
aşağıda yer verilmiştir.
Fizyolojik faktörler; Birçok tıbbi sorun olması, görme becerisinde bozulma, hafıza bozukluğu,
işitme bozukluğu, yan etkilere karşı hassasiyetin artması, periferik sinirlerin hasarı.
Eğitim ve davranışsal engeller; sağlık bakım profesyonellerinin ağrı yönetimine ilişkin bilgi ve
beceri yetersizliği, ağrıya katlanma, bireyin ağrının gözlenebilir semptomlarını göstermemesi,
ağrısını bildirmemesi, bağımlılıktan korkma.
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Özel, Yıldırım ve Fadıloğlu, Huzurevinde Yaşayan Yaşlılarda Ağrı Yönetimi, Ağrı, 2014, 26(2): s.58.
Öztürk ve Karan, Yaşlıda Ağrıya Yaklaşım, 2009, http://www.akadgeriatri.org/managete/fu_folder/200901/html/2009-1-1-031-044.htm. Erişim Tarihi: 17.03.2019.
618

461

Düzenleme ve politikaya yönelik faktörler; sıcak ped ve ilaç dışı yöntemlerin kullanılmasına
yönelik uygulama politikaları, birey ve ailenin ağrıyı kontrol altına alan tedavilerden korkması,
mali destek sorunları, sağlık bakım profesyonellerinin ağrı yönetim eğitiminin az olması619.
Yaşlılarda ağrının değerlendirmesiyle ilgili önemli etmenler; ağrının varlığı hakkında doğrudan
soru sorma, ağrı belirtilerini gözleme, ağrının nedeni, şiddeti, niteliği, yerleşimi ve etki
boyutunu sorgulamadır. Ayrıca ağrının değerlendirilmesinde standardize edilmiş sözel ya da
sayısal ölçekler, ağrı termometreleri ya da yüz ifadesine dayalı ölçekler kullanılabilir (Şekil 1)
(Tablo 1). Bu testlerin hafif-orta derecede bilişsel bozukluğu olan yaşlı hastalarda
kullanılmasına engel durum bulunmamaktadır; ancak bu hastalarda sözlü ifadeler, vücut
hareketleri, yakın çevreleriyle olan etkileşimleri dahil olmak üzere ağrıya yönelik davranışsal
farklılıklar gözlenerek değerlendirme yapılabilir (Tablo 2). Amerikan Geriatri Derneği yaşlı
bireylerde ağrı yönetimi ile ilgili yayınlamış olduğu raporda ağrıyı değerlendirmek için en
güvenilir ve doğru yolun “hasta ifadesi” olduğunu savunmuştur620.

Şekil 1: Ağrı değerlendirme araç örnekleri

619

Yeşilbakan, Yaşlı Bireylerde Ağrı, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 2007, 23(2): s.133.
Çilingir ve Bulut, Yaşlı Bireylerde Ağrıya Yaklaşım, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017,
20(2): s.145.
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Tablo 1: Yaşlı Hastalarda Kronik Ağrı Değerlendirmesi
Test

Uygulama

Öğeler

Sayısal

0’dan

Değerlendirme

10’a (en kötü ağrı) ile 10 (en kötü ağrı) olmayan

Ölçeği

kadar

(ağrı

Yorum

yok) Sayılar: 0 (ağrı yok) Bilinç

değişen arasında değişir

yaşlı
birinci

sayısal

basamak

değerlendirme

değerlendirme testi

Sözel Değerlendirme 4 maddelik ölçekle Açıklama:
Ölçeği

hastalarda

bozukluğu

sözel değerlendirme “hafif”,

“yok”, Sınırlı sayıda yanıt ve
“ılımlı”, daha yüksek dil talebi.

“şiddetli”

Klinik

ortamda

kullanımı

kolaydır,

ancak

araştırma

amacıyla yetersizdir
Yüz Ağrısı Skalası

6 maddelik resimli Artan ağrı ifadeleri Yaşlı bireylerde onaylı
ölçek

Ağrı Termometresi

ile ile düzenlenen bir

değerlendirme

dizi yüz

Termometre

Açıklama: tabandaki Bilişsel

görüntüsüne bitişik beyaz

renk

“ağrı olan

bozukluğu
yaşlılarda

olarak düzenlenmiş yok” üstte kırmızı doğrulanmamıştır
6 maddelik sözel renk “kötü ağrı”
değerlendirme
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(Kaynak: Öztürk 2018)621.
Tablo 2: Bilişsel Bozukluğu Olan Yaşlı Hastalarda Ağrı Davranışları
Yüz ifadeleri

Sözlü

anlatımlar, Vücut hareketleri

sesler

Zihinsel

durum

değişiklikleri

Üzgün, korkmuş yüz, İç geçirme, inleme, Gergin vücut duruşu, Ağlama, konfüzyon,
alında

kırışıklıklar, homurdanma,

sıkı kapalı gözler, yardım
hızlı göz kırpma

sallanma, hareket ya sinirlilik, sıkıntı
istemi, da

rahatsız edici sesler

yürüme

değişiklikleri

Yaşlı bireylerde ağrı gençlere oranla daha fazla görülmekte ve bu durum yaşlılığın doğal bir
süreci olarak kabul edilmektedir. Bütün bunların yanı sıra yaşlı bireyde tıbbi sorunların ve
bilişsel yetersizliklerin var olması ağrıyı değerlendirmeyi olumsuz etkilemektedir. Bu yüzden
ilk aşamada hastanın öyküsünü almak önemlidir. Öykü alınırken ağrının başlama zamanı, yeri,
şiddeti, niteliği, ağrıyı arttıran ve azaltan etmenler, günlük yaşama etkisi, geleneksel ağrı
giderme yöntemleri kullanma durumu, kullanılan ilaçlar öğrenilmelidir622.
12.6. Yaşlılarda Ağrı Kontrolünde Kullanılan Yöntemler
Günümüzde ağrı kontrolünde farmakolojik olarak ilaçlar çabuk etki göstermesi ve kolay
uygulanabilir olması nedeniyle en çok tercih edilen tedavi yöntemidir. Fakat bilinçsiz ve yoğun
bir şekilde kullanılan bu ilaçlar hem ülke ekonomisine büyük bir yük getirmekte hem de
özellikle narkotiklerin kullanıldığı durumlarda her defasında dozun arttırılması nedeniyle

621

Öztürk, Yaşlıda Sık görülen Durumlar-1, Geriatrik Sendromlar, Ağrı, Editör: Emine Özmete, Hedef
Yayın, Ankara. 2018, s.14-15.

622

Çilingir ve Bulut, Yaşlı Bireylerde Ağrıya Yaklaşım, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2017,
20(2): s.146.
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tolerans gelişebilmektedir. Ağrı yönetiminde kullanılan farmakolojik yöntemlerin yaşlı birey
için diğer olumsuz yönleri ise yaşla birlikte ilacın emilim, dağılım, metabolizma ve atılımında
meydana gelen değişiklikler, çoklu ilaç kullanımı, özefagus hasarı, mide kanaması, sedasyon,
konfüzyon ve konstipasyon gibi ilaç yan etkilerinin oluşmasıdır.
Ağrı kontrolünde kullanılan bir diğer yaklaşım ilaç dışı olan farmakolojik olmayan
yöntemlerdir. Farmakolojik olmayan bu yöntemlerin amacı ilaçların kullanım oranının
azaltılması ve yaşlı bireyin ağrısının olabildiğince giderilerek yaşam kalitesinin arttırılmasıdır.
Bireyler tarafından kolay uygulanabilir olması, ilaçlar gibi yan etkilerinin olmaması, ülke ve
birey ekonomisine yük getirmemesi ağrı kontrolünde ilaç dışı yöntemlerin kullanılmasının
avantajları arasında yer almaktadır. Farmakolojik olmayan yöntemler; periferal teknikler,
bilişsel-davranışsal teknikler ve bu iki yöntemin dışında kalan tekniklerdir.
Periferal teknikler; ağrıyı gidermek için deri uyarımı yapılır. Sıcak ve soğuk uygulama, deriye
mentol uygulama, masaj, terapötik dokunma periferal teknikler arasındadır.
Bilişsel-davranışsal teknikler; gevşeme, dikkati başka yöne çekme, müzik, hayal kurma ve
bilişsel stratejilerdir.
Periferal ve kognitif-davranışsal tekniklerin dışında kalan diğer teknikler; akapunktur, plasebo
(ağrının kontrol altına alınamadığı durumlarda bireyin ağrıyla baş etme gücünü artırmak için
verilen farmakolojik olmayan maddelerdir), cerrahi tedavi yöntemleridir623.
12.7. Palyatif Bakım
Latince kökenli olan “palyatif” kelimesi hafifletici, yatıştırıcı, koruyucu ve geçici çare
anlamlarında kullanılmaktadır. Palyatif bakım ise ilerleyici ve tedavisi mümkün olmayan

623

Özveren, Ağrı Kontrolünde Farmakolojik Olmayan Yöntemler, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Hemşirelik Dergisi, 2011, s.84-87.
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ölümcül hastalıklarda yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bakım sistemidir. Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ)’nün palyatif bakım tanımına göre; kapsamlı bir değerlendirme ve tedaviyle
hastalar tarafından yaşanan fiziksel, psikolojik, sosyal ve manevi semptomların giderilmesini,
aynı zamanda ailenin, arkadaşların, bakım verenlerin desteklenmesini ve acılarının
hafifletilmesini amaçlar. Palyatif bakım, ölümü geciktirmek ya da hızlandırmak amacıyla
yapılmaz. Yaşam süresinden çok yaşamın niteliğine odaklanılır. Ölüm normal bir süreç olarak
kabul edilerek bireyin kalan yaşamının anlamlı ve değerli kılınması sağlanır. Palyatif bakımda
birey ve ailesi merkez alınır. Hem hastalık sürecinde hem de kayıptan sonra ailenin sorunla baş
edebilmesinde destek sağlar624.
Özetle palyatif bakım;
•

Yaşamı desteklemekle birlikte, ölümü de doğal bir süreç olarak algılar

•

Ölümü hızlandırma veya erteleme amacı taşımaz

•

Hasta bakımının psikososyal ve ruhsal yönlerini fiziksel bakıma entegre eder

•

Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek
sağlar

•

Hasta yakınlarına, hastalık süreci, ve sonrasında kendi yas süreçleriyle başa
çıkabilmelerinde destek sağlar

•

Gerektiğinde yas dönemi danışmanlığı da dahil olmak üzere, hasta ve hasta yakınlarının
gereksinimlerinin karşılanmasında ekip yaklaşımı kullanır

•

Yaşam kalitesini arttırır, ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu olarak etkileyebilir

•

Hastalık sürecinin erken evrelerinde, kemoterapi ve radyoterapi gibi yaşam süresini
uzatmayı hedefleyen tedavilerle birlikte kullanılabilir

624

Kabalak, Öztürk ve Çağıl, Yaşam Sonu Bakım Organizasyonu; Palyatif Bakım, Yoğun Bakım Dergisi,
2013, 11(2): s.57.
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•

Klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini amaçlar

•

Ağrı ve diğer rahatsız edici semptomların giderilmesini sağlar625.

Palyatif bakım, yaşamın son dönemi olarak adlandırılan terminal dönemdeki bireye verilen
bakımdır. Terminal dönemde sürekli olarak bakıma ihtiyacı olan bireylerde çok çeşitli
fizyolojik değişiklikler meydana gelmektedir (Tablo 3).
Tablo 3: Terminal Dönemde Görülen Değişiklikler
DEĞİŞİKLİK

BELİRTİ

Yorgunluk ve güçsüzlük

Azalmış fonksiyon ve hijyen, yatakta hareket etmede
yetersizlik

Kutanöz iskemi

Cilt sağlığının bozulması, yaralar, kemiksi çıkıntılar
üzerinde kızarıklık

Beslenmede azalma, zayıflık Anoreksiya, az beslenme, aspirasyon, asfiksi, kilo kaybı,
kas ve yağ kaybı
Sıvı

alımında

azalma, Az sıvı alımı, aspirasyon, hipoalbünemiden dolayı perifer

dehidratasyon
Kardiyak

ödem, dehidratasyon, kuru mukoz membran
disfonksiyon, Taşikardi, periferal soğukluk, periferal ve santral siyanoz,

renal yetmezlik

ciltte lekeler, koyu renk idrar,oligüri,anüri

Bilinç seviyesinde azalma

Uyuklamada artış, uyanmada zorluk, sözlü ya da dokunsal
uyarılara cevapsızlık

İletişimde azalma

Kelimeleri bulmada zorluk, tek heceli kelimler, kısa
cümleler, geçikmiş uygun olmayan cevaplar, verbal
cevapsızlık

625

Aydoğan ve Uygun, Kanser Hastalarında Palyatif Tedaviler, Klinik Gelişim, 2011, 24: s.4.
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Terminal delirium

Erken

kognitif

yetmezlik

belirtileri,

ajitasyon,

huzursuzluk, anlamsız tekrarlayan hareketler, inleme,
sızlama
Solunum disfonksiyonu

Solunum hızında değişiklik, tidal volümde azalma,
anormal solunum düzeni

Yutma yeteneğinin kaybı

Disfalji, öksürme, oral ve trekeal sekresyonda artış

Sfinkter kontrol kaybı

İdrar ve dışkı kaçırma, cilt maserasyonu, perinela
kandidiyazis

Ağrı
Gözlerini

Yüz buruşturma, alın ve kaşlar arsında gerginlik
kapatma Gözlerin kapanmaması

yeteneğinde kayıp
(Kaynak: MEB 2015)626
Palyatif bakım kliniğine başvuran hastalarda görülen semptomların incelendiği bir çalışmada
hastaların %90’ının palyatif bakım kliniğine kabul sırasında ağrı yaşadığı, bunu takiben
yorgunluk, bulantı, iştahsızlık, uykusuzluk, nefes darlığı, konstipasyon, ciltte değişiklik, ağızda
yara, üzüntü, endişe, kendini iyi hissetmeme durumlarının gözlendiği belirtilmiştir627.
Ölmek üzere olan hastada görülen fiziksel semptomların yönetimi palyatif bakımın bir
parçasıdır. Kontrol edilemeyen ağrı ile birlikte diğer yaşanan semptomlar birey için yaşam
anlamının ve onur duyusunun kaybına, amaçların azalmasına ve hastaların ölüme yaklaştıkları
sonda acı ve umutsuzluk duygusu yaşamalarına neden olmaktadır. Terminal dönemde sağlık
profesyonellerinin hastalara kaliteli, etkili ve hassas bir bakım sergilemesi, onların fiziksel ve

626

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri, Terminal Dönemde Bakım, Ankara, 2015, s.6
Uysal, Şenel, Karaca, Kadıoğulları, Koçak ve Oğuz, Palyatif Bakım Kliniğinde Yatan Hastalarda Görülen
Semptomlar ve Palyatif Bakımın Semptom Kontrolüne Etkisi, Ağrı, 2015, 27(2): s.105.

627
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psikososyal sorunlarla başetmesine yardımcı olacaktır 628 . Sağlık bakım profesyonelleri
terminal dönemdeki hastayı “ölüyor” olarak değil kalan her bir günü en iyi şekilde yaşaması
gereken insan olarak değerlendirmelidir629.
Palyatif bakım ekibi içerisinde doktor, hemşire, psikolog, fizyoterapist, eczacı, diyetisyen,
sosyal hizmet uzmanı yer almaktadır. Terminal dönemdeki hasta ve ailelerin acılarını gidermek,
yeterli tıbbi bakım vermek, herhangi bir yarar sağlamayacak olan yöntemler uygulamaktan
kaçınmak, konforlu, huzur içinde duygusal destek vermek ve hasta bireyin bakım
gereksinimlerini karşılamak bu ekibin sorumlulukları arasındadır630. Terminal dönemde olan
bireyin yaşadığı gereksinimler fizyolojik, psikolojik ve manevi gereksinimler olarak
sınıflandırılabilir.

12.8. Terminal Dönemdeki Hastanın Gereksinimleri
12.8.1. Fizyolojik Gereksinimler
Yaşamın son evresinde olan hastanın fizyolojik gereksinimleri ağrının giderilmesine, solunum,
gastrointestinal, kardiyovasküler, nörolojik, üriner fonksiyonların, bireysel bakımın ve cilt
bütünlüğünün sürdürülmesine ilişkin uygulamaları içermektedir631.
12.8.1.1. Ağrının Giderilmesine Yönelik Uygulamalar

628

Özçelik, Palyatif Bakım ve Ölmekte Olan Hastaya Yaklaşım, Türkiye Klinikleri Anesteziyoloji
Reanimasyon Dergisi, 2017, 10(1): s.88.
629
Çavdar, Kanserli Hastanın Terminal Dönemdeki Bakımı. Türk Onkoloji Dergisi, 2011, 26(3): s.143.
630
Çavdar, Kanserli Hastanın Terminal Dönemdeki Bakımı. Türk Onkoloji Dergisi, 2011, 26(3): s.142.
631

Özdemir ve Çelik, Terminal Dönemde Olan Hastanın Bakımı, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri
Dergisi, 2011, 3(2): s.82.
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Ölmekte olan hastaların birçoğu ağrıyı deneyimlemektedir. Ağrı kişinin yaşamını olumsuz
yönde etkiler. Hasta bireyin ağrısı azaltılamadığında veya kontrol altına alınamadığında yemek
yeme, uyuma, yürüme gibi günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmekte zorluk yaşar. Ayrıca
ağrı birey için bir stres kaynağı oluşturur. Bu yüzden kişide stres ve anksiyeteye yönelik belirti
ve bulgular gözlemlenebilir. Bunlar; kalp atım sayısı, kan basıncı ve solunum sayısında artma,
yüz ve omuz kasları başta olmak üzere tüm vücut kaslarında kasılma, uyaranlardan uzaklaşma
isteği, endişeli ve acılı yüz ifadesi, huzursuzluk olarak sıralanabilir. Fiziksel belirtilerin yanında
birey ağrı çektiği için etrafındakilerle iletişim kurmak istemeyebilir ve sosyal izolasyon
yaşayabilir. Sonuç olarak ağrı, terminal dönemde yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltan ve baş
edilmesi gereken ciddi bir sorundur. Ağrı nedenlerini doğru bir şekilde belirlemek, ağrının
tipini, klinik özelliklerini tanımlamak, hastaya uygun tedavi yöntemlerini seçmek ve tedavi
sonuçlarını değerlendirmek ağrı kontrolü için yapılması gereken uygulamalardandır.
Etkili ağrı kontrolü için gerekli girişimler şunlardır;
•

Ağrının yerini, şiddetini, niteliğini düzenli olarak değerlendirmek

•

Hastanın ağrı şikayetine inanmak ve nasıl azaltılabileceğine ilişkin önerileri dikkate
almak

•

Hasta için ağrı kontrol yöntemlerinden farmakolojik ya da farmakolojik olmayan uygun
girişimleri belirlemek

•

Girişimleri zamanında ve eşgüdümlü bir şekilde gerçekleştirmek

•

Hasta ve aileyi ağrı kontrolüne katmak ve onları bakıma katılmaları yönünde
desteklemek632.

12.8.1.2. Solunum Sistemi Fonksiyonlarını Sürdürmeye Yönelik Uygulamalar

632

Özdemir ve Çelik, Terminal Dönemde Olan Hastanın Bakımı, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri
Dergisi, 2011, 3(2): s.83.
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Terminal dönemde olan hastada solunum problemlerinin sebepleri arasında; solunum
yollarında sekresyon birikimi, enfeksiyon, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, pulmoner ödem,
malign tümörler, pnömoni, plevral effüzyon, bronkospazm, anksiyete ve stres yer almaktadır.
Hastalar ölüme yaklaştıkça solunumla ilgili problemler daha da artmaktadır. Solunum sıkıntısı
yaşayan hastada uygulanması gereken girişimler şu şekilde sıralanabilir;
•

Solunum güçlüğünün nedenleri ve ne zaman olduğunu değerlendirmek

•

Solunum sayısını, ritmini, derinliğini, oksijen saturasyonunu ve kan gazlarını takip
etmek

•

Mekanik ventilatör desteğinin etkisini ve solunum cihazına bağlı kalınan zamanı
değerlendirmek.

•

Stres ve anksiyete yaşayan hastaya gevşeme tekniklerini öğretmek

•

Hastaya rahat solunum yapabileceği pozisyon vermek

•

Derin solunum ve öksürük egzersizleri yaptırmak

•

Sekresyon birikimini önlemek ve hareketini sağlamak için sık pozisyon değişikliği
sağlamak

•

Gerekli olduğu durumlarda aspirasyon yaparak solunum yollarını temizlemek633.

12.8.1.3. Sindirim Sistemi Fonksiyonlarını Sürdürmeye Yönelik Uygulamalar
Terminal dönemde olan hastada sindirim fonksiyonlarının yavaşlaması, ağızda tat
değişikliklerinin olması, ağız yaraları, yutma güçlüğü, ağrı, yorgunluk ve stres gibi faktörler
nedeniyle beslenme örüntüsünde değişiklikler görülebilir. Bireyde iştah kaybıyla birlikte
yiyecek ve sıvı tüketiminde azalma olur. Ayrıca bulantı-kusma hastaları etkileyen bir diğer

633

Düzkaya ve Bozkurt, Yoğun Bakım Hastasının Evde Bakımı, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2013,
16(1): s.24.
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olumsuz etkendir 634 . Bu hastalarda sindirim sistemi fonksiyonlarını sürdürmeye yönelik
önerilen uygulamalar şunlardır;
•

Bireyin yaşı, boyu, kilosu, besin gereksinimi, gastrointestinal sistemin durumuna
uygun beslenme yolu ve şekli incelenir

•

Bireyin kendi başına yemeğini yiyebilme becerisi değerlendirilir

•

Hastalık nedeniyle kullanılan özel bir diyet, besin alerjileri, sevilen ve sevilmeyen besin
maddeleri değerlendirilir

•

Hastada sıvı volüm eksikliği geliştiyse her gün hastanın kilosu, aldığı çıkardığı sıvı
takibi yapılır

•

Bulantı-kusması olan hasta yemek yemesi için zorlanmaz, sık aralıklarla ve azar azar
beslenmesi sağlanır, düzenli olarak kilo ve sıvı-elektrolit takibi yapılır

•

Ağız yarası ve enfeksiyonu önlemek için düzenli aralıklarla ağız bakımı verilir

•

Dışkılamada sorun olup olmadığı, dışkılama sayısı ve özelliği değerlendirilir

•

Konstipasyon gelişen hastada sebze ve sıvı tüketimi arttırılarak lifli/posalı besinler
alması sağlanır, yatak içinde aktif-pasif egzersiz yaptırılır. Defekasyon uyarısı
olduğunda ertelememesi hastaya ve aileye açıklanır

•

Diyaresi olan hastada sakıncası yoksa sıvı alımı arttırılır, günlük kilo ve aldığı-çıkardığı
sıvı takibi yapılır635.

12.8.1.4. Kardiyovasküler Sistem Fonksiyonlarını Sürdürmeye Yönelik Uygulamalar

634

Özdemir ve Çelik, Terminal Dönemde Olan Hastanın Bakımı, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri
Dergisi, 2011, 3(2): s.82-83.

635

Düzkaya ve Bozkurt, Yoğun Bakım Hastasının Evde Bakımı, Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 2013,
16(1): s.25.
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Yaşamın son döneminde kardiyak debide ve damar içi volümde azalma ile birlikte hastalarda
taşikardi, hipotansiyon, siyanoz ve ekstremitelerde soğukluk meydana gelir. Ayrıca
yaşlanmanın da etkisiyle kardiyovasküler yapı ve fonksiyonlarında değişiklik inme, kronik kalp
yetmezliği ve arteroskleroz artışını etkilemektedir. Bu dönemde kardiyovasküler sistem
fonksiyonlarını sürdürmeye yönelik gerekli girişimler şunlardır;
•

Kan basıncı, kalp atım hızı, periferik nabızlar düzenli aralıklarla değerlendirilir

•

Siyanoz olup olmadığı kontrol edilir

•

Kalp debisinin azaldığını gösteren (idrar miktarında azalma, periferal nabız
dolgunluğunda azalma vb.) belirti ve bulgular yakından izlenir, hastanın aldığı çıkardığı
sıvı miktarı kaydedilir ve kilo takibi yapılır

•

Hastanın aktiviteye cevabı değerlendirilir

•

Postüral hipotansiyonu önlemek için hastanın ayağa kaldırılması aşamalı olarak yapılır

•

Kardiyovasküler sistem hastalıklarına yönelik ilaç kullanan hastaların ilaçların düzenli
olarak alması sağlanır

•

Sürekli yatan hastada derin ven trombozunu önlemek için elastik çorap
giydirilebilir636.

12.8.1.5. Nörolojik Fonksiyonları Sürdürmeye Yönelik Uygulamalar
Terminal dönemde nörolojik değişikliklere yol açan nedenler arasında hipoksi, metabolik
dengesizlik, karaciğer ve böbrek yetmezliği, ilaçların yan etkileri ve sepsis olabilir. Bazı
hastalarda ajitasyon, deliryum ve koma gerçekleşebilir. Bireyin nörolojik fonksiyonlarına
yönelik bakımda aşağıdaki uygulamalar önerilir;
•

Hastaların nörolojik durumu sürekli olarak değerlendirilir

636

Enç ve Alkan, Yaşlı Kardiyovasküler Hastalarda Hemşirelik Yaklaşımı, Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi,
2017, 45(5): s.121.
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•

Ekstremitelerde düzenli olarak duyu-motor fonksiyonlarının kontrolü yapılır

•

Hastanın duyuları azalmış olsa bile hastaya duyarlı yaklaşılır, yapılan tüm işlemler
açıklanır, çevresel etkenlere karşı koruyucu önlemler alınır, bası yaraları açısından
izlenir

•

Uyuma problemi yaşayan bireyin rahat uyuyabilmesi için uygun ortam oluşturulur

•

Yorgunluk ve güçsüzlük yaşayan hastanın yeterince dinlenmesi sağlanır, aktivitelerini
enerjisinin en yüksek olduğu zamanlara göre düzenlenir

•

Bilinç düzeyinde azalma ile birlikte iletişim yeteneği azalan bireyde işitme ve
anlamanın devam ettiği düşünülerek sözel ve dokunsal iletişim sürdürülür637.

12.8.1.6. Üriner Sistem Fonksiyonlarını Sürdürmeye Yönelik Uygulamalar
Yaşamın son evresinde yatağa bağımlı olarak yaşayan hastada idrar inkontinansı, idrar
retansiyonu ve üriner sistem enfeksiyonları sık görülen sorunlar arasındadır. Bu bireylerde
üriner sistem fonksiyonlarını sürdürmeye yönelik yapılması gereken uygulamalar şunlardır;
•

İdrar yapmada sorun olup olmadığı, idrarın miktarı, kokusu, rengi, sıklığı değerlendirilir

•

Üriner enfeksiyona ilişkin belirti ve bulgular (idrarda kötü koku, yanma, sık idrara
çıkma vs.) takip edilir, perine temizliğinin yeterli yapılması sağlanır

•

Vücut ağırlığı ve aldığı-çıkardığı sıvı takibi yakından izlenir

•

İdrar retansiyonu geliştiyse idrar yapımını kolaylaştırıcı uygulamalar (perine üzerine
sıcak uygulama, sıcak içecekler, hastanın ellerini sıcak suya batırma vs.) yapılır

•

Hasta hareket etmesi için desteklenir

•

Üriner inkontinansı olan hastaya idrar yapma hissini baskılaması ve idrar yapma
aralıklarını uzatması öğretilir

637

Özdemir ve Çelik, Terminal Dönemde Olan Hastanın Bakımı, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri
Dergisi, 2011, 3(2): s.85.
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•

Üriner kateteri olan hastada enfeksiyonu önlemek için kateter bakımı düzenli aralıkla
yapılır

•

Kafein, alkol, tatlandırıcı gibi maddelerden kaçınması söylenir638.

12.8.1.7. Bireysel Bakım ve Cilt Bütünlüğünü Sürdürmeye Yönelik Uygulamalar
Terminal dönemde olan birey banyo yapma, tuvalet gereksinimini karşılama, saç ve ağız
bakımı, giyinme, yemek yeme, hareket etme gibi günlük yaşam aktivitelerinin bir kısmını veya
tamamını yerine getirmede başkalarının yardımına ihtiyaç duyar. Ayrıca kişisel ihtiyaçlarını
karşılayamayan birey kendini, rahatsız, gergin ve suçlu hissedebilir. Bu dönemde hastanın
yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla aşağıdaki uygulamalar önerilir;
•

Vücut salgılarının ve atıklarının uzaklaştırılması sağlanır

•

Vücuttaki kötü kokular giderilir

•

Düzenli aralıklarla yatak ve saç banyosu, el, yüz, göz, ayak, tırnak, perine, ağız ve diş
bakımı verilir

•

Bireyin rahatlaması, dinlenmesi, gevşemesi sağlanır ve kas gerilimi azaltılır

•

Bası yaralarının önlenmesi için yatak çarşaflarının kırışıksız, temiz ve kuru olması
sağlanır

•

Gereksinime göre kateter, dren ve yara bakımı yapılır639.

12.8.2. Psikolojik Gereksinimler
Terminal dönemdeki hasta ailesine ve başkalarına yük olma, ağrı beklentisi içinde olma,
fiziksel ve mental işlevlerini kaybetme, kendisi için önemli olan yaşam hedeflerini
başaramadan erken ölme ve terkedilme duygusuna kapılabilir. Bu süreçte sağlık profesyonelleri
bireyin korkularını ifade etmesi için desteklemesinin yanı sıra kişinin bireyselliğini ve aile

638
639

Akdemir ve Birol, İç Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı, Sistem Ofset, 3. Baskı, Ankara., 2011, s.165.
T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Hemşirelik, Yatağa Bağımlı Hasta Hijyeni, Ankara. 2012, s.22.
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bütünlüğünü koruma, fiziksel olarak güç toplamasına yönelik plan yapmalarına yardım etme,
aileyi psikolojik olarak destekleme, aileyi yas sürecine hazırlama ve semptom kontrolü
sağlayarak hastanın rahat ölümüne yardımcı olmakla sorumludur.
12.8.3. Manevi Gereksinimler
Bireyin kayıp, yas ve ölüme karşı reaksiyonlarını değerler, inançlar, örf ve adetler
etkilemektedir. Palyatif bakım ekibi hastaya özel ve onun için değerli olan inançları bilmeli,
kendi inançlarını hastaya kabullendirmek için çaba sarf etmemelidir. Ayrıca hasta ile birlikte
ailenin de inançlarına yönelik uygulamaların öneminin farkında olmalıdır640.
12.9. Terminal Dönemde Hastada Görülen Tepkiler
Hayatının son günlerini yaşayan ve ölmek üzere olan hasta, başkalarına yük olma, fiziksel ve
mental yeteneklerini kaybetme, ölüm ile ilgili ağrı beklentisi ve yaşam hedeflerini
gerçekleştiremeden ölme gibi korkular yaşayabilir. Aynı zamanda terminal dönemdeki hasta,
hastalığı ile savaşma çabasındayken zorunlu olarak birçok aşamadan geçer. Kübler-Ross bu
dönemde beklenen kayıp ve ölüme ilişkin tepkileri beş aşamada tanımlamıştır. Bunlar; inkar,
öfke, pazarlık, depresyon ve kabullenmedir641.
İnkar: ölümcül hastaların durumlarını öğrendiklerinde ilk tepki genellikle “hayır bu olamaz,
bu doğru değil” şeklinde olur. İnkar, şok edici, beklenmedik haberden sonra hastanın kendini
toparlamasına ve zaman içinde daha etkili savunma mekanizmalarını harekete geçirmesine izin
veren önemli bir tampondur. Bu dönemde hasta ile konuşmak, bunun için ortam oluşturmak ve
onu anlamaya çalışmak fiziksel ve duygusal yönden rahatlık sağlayacaktır. Hastanın
anlaşıldığını hissetmesi, durumunu kabullenmesini ve başetmesini kolaylaştıracaktır.

640

Çavdar, Kanserli Hastanın Terminal Dönemdeki Bakımı, Türk Onkoloji Dergisi, 2011, 26(3): s.145.

641

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri, Terminal Dönemde Bakım, Ankara, 2015, s.17.
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Öfke: İnkar zamanla yerini öfke duygusuna bırakır ve bu dönemde “neden ben?” sorusu sorulur.
Bu evre kişilerarası ilişkiyi bozması açısından aile ve sağlık ekibi için başedilmesi zor bir
evredir. Bu dönemde bireyin öfke yaşamasının normal olduğu kabul edilmeli, hem hastaya hem
de aile üyelerine empati yapılmalı, onların birbirlerine empati yapmaları öğretilmelidir. Ayrıca
hastaya öfkeyi uygun ifade etme biçimleri anlatılmalıdır.
Pazarlık: Bu evrede kaçınılmaz olacak olayı ertelemek için bir tür anlaşma yapmaya çalışılır.
Hastanın isteği çoğu zaman yaşamının uzaması veya ağrı, acı duymadan birkaç gün geçirme
olabilir.
Depresyon: Bireyin fiziksel durumu kötüleştikçe hastalığın ciddiyetinin inkarı, öfke ve pazarlık
etme artık anlamsız hale gelir ve sonuç olarak derin kayıp duygusu ve depresyon görülür.
Ümidini kaybetmiş olan depresif hastaların duygularını konuşmalarına izin verilmesi ve uygun
şekilde ele alınması onlara yardım eder.
Kabullenme: Bu evre çoğu zaman “uzun yolculuktan önceki son istirahat zamanı” olarak
tanımlanır ve hastadan çok, aile üyeleri daha fazla yardım, anlayış ve desteğe gereksinim duyar.
Ölüme yaklaşan hasta bir miktar iç barışa ve kabullenişe ulaşırken, ilgi alanı giderek azalır.
Kabullenme mutlu bir evre olarak düşünülmemelidir. Çünkü bu dönemde birey yorgun, uykulu
ve oldukça zayıf olabilir. Sanki ağrı yok olmuş ve yaşam savaşı bitmiş, barış duyguları hakim
olmuştur642.

642

Öz, Sağlık Alanında Temel Kavramlar, Kayıp, Ölüm ve Yas Süreci, Mattek Matbaacılık, 2. Baskı, Ankara,
2010, s. 225-226.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ağrı, ağrının sınıflandırılması, ağrı teorileri, yaşlıda ağrı nedenleri, ağrının
değerlendirilmesi ve kontrolü için uygulanan yöntemler öğrenilmiştir. Ayrıca palyatif bakım,
terminal dönemde olan hastada görülen değişiklikler, hastanın gereksinimleri ve hastada
görülen tepkilere yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi ağrının süresine göre yapılan bir sınıflandırma türüdür?
a. Nöropatik ağrı
b. Reaktif ağrı
c. Kronik ağrı
d. Somatik ağrı
e. Visseral ağrı
2. Aşağıdakilerden hangisi iç organlardan kaynaklanan ağrıya verilen isimdir?
a. Somatik ağrı
b. Visseral ağrı
c. Sempatik ağrı
d. Nöropatik ağrı
e. Reaktif ağrı
3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde ağrının tanılamasında engel oluşturan
fizyolojik faktörler arasında yer alır?
a. Bireyin ağrıyı bildirmemesi
b. Tedaviden korkma
c. Ağrının semptomlarını saklama
d. Mali destek sorunları
e. Birçok tıbbi sorun olması
4. Aşağıdakilerden hangisi ağrının değerlendirilmesinde kullanılan 6 maddelik resimli
ölçeğe verilen isimdir?
a. Sayısal değerlendirme ölçeği
b. Yüz ağrısı skalası
c. Sözel değerlendirme ölçeği
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d. Ağrı termometresi
e. Karma değerlendirme ölçeği
5. Aşağıdakilerden hangisi ağrıyı gidermede kullanılan periferal tekniklerden biridir?
a. Sıcak-soğuk uygulamalar
b. Gevşeme
c. Dikkati başka yöne çekme
d. Müzik
e. Hayal kurma
6. Aşağıda palyatif bakımla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Ölümü erteleme amacıyla bakım verilir
b. Hasta bakımının psikososyal ve ruhsal yönlerini fiziksel bakıma entegre eder
c. Hastaların, son ana kadar, mümkün olduğunca aktif bir yaşam sürmelerinde destek
sağlar
d. Hasta yakınlarına, hastalık süreci, ve sonrasında kendi yas süreçleriyle başa
çıkabilmelerinde destek sağlar
e. Klinik komplikasyonların daha iyi anlaşılması ve yönetilmesini amaçlar
7. Aşağıdakilerden hangisi terminal dönemde görülen değişikliklerden biri değildir?
a. Yorgunluk
b. Dehidratasyon
c. Besin alımında artış
d. Renal yetmezlik
e. İletişimde azalma
8. Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireyin sindirim sistemi fonksiyonlarını sürdürmeye
yönelik yapılan uygulamalar arasındadır?
a. Vücuttaki kötü kokular giderilir
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b. Mekanik ventilatör desteğinin etkisini ve solunum cihazına bağlı kalınan zamanı
değerlendirmek.
c. Stres ve anksiyete yaşayan hastaya gevşeme tekniklerini öğretmek
d. Hastada sıvı volüm eksikliği geliştiyse her gün hastanın kilosu, aldığı çıkardığı sıvı
takibi yapılır
e. Uyuma problemi yaşayan bireyin rahat uyuyabilmesi için uygun ortam oluşturulur
9. Aşağıdakilerden hangisi terminal dönemdeki hastanın fizyolojik gereksinimleri
arasında yer almaz?
a. Solunum sistemi fonksiyonlarının sürdürülmesi
b. Ağrının giderilmesi
c. Cilt bütünlüğünün sağlanması
d. Vücuttaki kötü kokuların giderilmesi
e. Korkuların giderilmesi
10. Aşağıdakilerden hangisi terminal dönemde olan hastada hastanın kendini
toparlamasına ve zaman içinde daha etkili savunma mekanizmalarını harekete
geçirmesine izin veren bir tepkidir?
a. İnkar
b. Öfke
c. Pazarlık
d. Depresyon
e. Kabullenme

Cevaplar
1)C, 2)B, 3)E, 4)B, 5)A, 6)A, 7)C, 8)D, 9)E, 10)A
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13. DEPRESYON VE YAŞLILIK PSİKOZU

483

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde yaşlılık dönemi sorunları ve yaşlı bireylerde ruhsal durumun değerlendirilmesine
yönelik bilgilere yer verilecektir. Ardından yaşlılık dönemi ruhsal bozukluklarından depresyon
ve yaşlılık psikozuna değinilecektir. Ayrıca yaşlılık dönemi psikotik bozukluklardan şizofreni,
deliryum, demans, iki uçlu duygudurum bozukluğu, anksiyete bozuklukları ve uyku
bozukluğuna yer verilecektir. Son olarak yaşlı bireylerde görülen psikiyatrik hastalıklarda
uygulanması gereken bakım ilkelerine değinilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlılık dönemi sorun alanları nelerdir?
2. Yaşlılarda ruhsal durumun değerlendirilmesi nasıl yapılmalıdır?
3. Yaşlılık döneminde görülen ruhsal bozukluklar nelerdir? Açıklayınız.
4. Yaşlılık psikozu nedir?
5. Yaşlılık döneminde görülen psikotik bozukluklar nelerdir? Açıklayınız.
6. Yaşlılıkta görülen psikiyatrik hastalıklarda uygulanması gereken hasta bakım ilkeleri
nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Yaşlılık dönemi sorunları

Yaşlılık döneminde yaşanan

Kazanım okuyarak ve

sorunlar öğrenilecek

araştırarak
geliştirilecektir.

Yaşlıda ruhsal durumun

Yaşlıda ruhsal durumun nasıl

Kazanım okuyarak ve

değerlendirilmesi

değerlendirileceği öğrenilecek

araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlılık dönemi ruhsal

Yaşlılık dönemi ruhsal

Kazanım okuyarak ve

bozuklukları

bozukluklarından depresyon ve

araştırarak geliştirilecektir.

yaşlılık psikozu öğrenilecek
Yaşlılık döneminde psikotik

Yaşlılık döneminde görülen

Kazanım okuyarak ve

Bozukluklar

psikotik bozukluklardan

araştırarak geliştirilecektir.

şizofreni, demans, deliryum,
iki uçlu duygudurum
bozukluğu, anksiyete
bozuklukları, uyku bozukluğu
öğrenilecek
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Anahtar Kavramlar
Yaşlılık dönemi, ruhsal durum değerlendirme, ruhsal bozukluklar, depresyon, yaşlılık psikozu,
psikotik bozukluklar
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Giriş
Yaşlanmanın kendine özgü doğal süreci içerisinde, fiziksel olduğu kadar bilişsel ve
psikolojik değişimler de yaşanmaktadır. Yaşlanmayla birlikte görülen hüzün, depresyon,
durgunluk gibi ruhsal değişimler yine bu dönemde ortaya çıkan kronik hastalıklarla ve
kayıplarla (eş, arkadaş kaybı yanısıra iş, sosyal statü kaybı gibi) ilişkilendirilerek doğal tepkiler
olarak kabul edilir. Oysa yaşlı bireylerde ortaya çıkan ruhsal değişimlerin normal kabul
edilmesi psikiyatrik problemlerin tanımlanmasını güçleştirmektedir643. Bu yüzden yaşlılarda
psikiyatrik hastalıkların doğru tanısı ve hastaya uygun yaklaşım bir kat daha önem
kazanmaktadır. Yaşlı bireylerde görülebilecek depresyon, yaşlılık psikozu, demans, deliryum,
anksiyete ve uyku bozuklukları gibi psikiyatrik tabloların özelliklerinin bilinmesi, bu hastalara
kaliteli bir sağlık bakımının verilmesini sağlayacaktır644.
Bu bölümde yaşlılık dönemi sorun alanları ve yaşlılarda ruhsal durumun
değerlendirilmesine yer verilecek, yaşlılık dönemi ruhsal sorunlarına değinilecektir. Ardından
yaşlılarda görülen psikiyatrik hastalıklarda uygulanması gereken hasta bakım ilkelerine yer
verilecektir.

643

Cangöz, Yaşlılığın Psikolojik Boyutu Yaşlıların Nöropsikolojik ve Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi,
2010, http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/oneri/psikolojik_boyut_160210.pdf. Erişim Tarihi: 29.04.2019.
644
Gür,
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Döneminde
Görülen
Majör
Psikiyatrik
Bozukluklar,
2011,
http://www.turkpdr.com/makale/yetiskinlik-psikolojisi/yaslilik-doneminde-gorulen-major-psikiyatrikbozukluklar.htm. Erişim Tarihi: 01.05.2019.
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13.1. Yaşlılık Dönemi Sorun Alanları
Günümüz dünyasında yaşam koşullarındaki gelişmeler ve tıpta yeni tanı ve tedavi
yöntemlerindeki ilerlemeler sonucunda daha fazla sayıda insan ileri yaşlara ulaşmaya başladı.
Bunun sonucunda yaşlanmayla birlikte ortaya çıkan kas-iskelet, dolaşım, sindirim sistemi ve
diğer sistemlerde fonksiyonel yetersizlikler, duyu organlarında fonksiyonel kayıplar, endokrin
bezlerinde birtakım değişimler ve genel vücut direncinde azalma gibi sağlık sorunları yaşlı
bireylerde sık görülen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen durumları da beraberinde
getirmektedir. Bütün bu fiziksel değişimlerin yanı sıra yaşlı bireyin bilişsel ve ruhsal
fonksiyonlarındaki gerilemeler yeti yitiminin ortaya çıkmasında büyük rol oynamaktadır.
Yaşlılarda bilişsel fonksiyonlarda meydana gelen gerilemeler arasında dikkat, algılama,
problem çözme yeteneğinde azalma, bellekte kayıt ve hatırlama işlevlerinde, öğrenme ve
düşünme hızında yavaşlama gibi durumlar yer almaktadır645.
Yaşlılık dönemi psikiyatrik açıdan yetişkinlik dönemine göre farklı özellikler taşımaktadır.
Yaşlı kişiler, başkaları tarafından işi bitmiş birisi kabul edilecekleri düşüncesindedirler.
Dışarıdan bakıldığında genel olarak ruhsal bir çöküntü içerisinde görünürler. Çabuk
öfkelenebilecekleri gibi neşesizlikten, hiçbir şeyden zevk alamadıklarından ve ümitsizlikten
şikâyet edebilirler. Yemek, uyku, kişisel ilişkileri, iş, merak ve meşgalelerine ve her çeşit
eğlenceye karşı ilgi ve heyecanlarını kaybettiklerini ifade edebilirler 646 . Bunlara ek olarak
yaşlılık dönemi bir “kayıplar dönemi” ni de beraberinde getirir. Diğer bir deyişle, yaşlı bireyler
birçok alanda kayıplar yaşarlar. Sevdikleri bireyleri, yakınlarını, arkadaşlarını kaybederler,
işlerinden

ayrılırlar,

emekli

olurlar,

çocuklarını

evlendirirler,

sağlıklarını,

hareket

645

Aslan ve Hocaoğlu, Yaşlanma ve Yaşlanma Dönemiyle İlişkili Psikiyatrik Sorunlar, Düzce Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2017, 7(1): s.55.
646
Ak, Yaşlılık Psikolojisi, Aile ve Toplum, 1991, 1(1): s.3.
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kabiliyetlerini, özgür yaşama serbestliklerini ve maddi güçlerini kaybedebilirler. Sonuç olarak,
yaşlılar bahsedilen kayıp yaşantıları karşısında çeşitli psikiyatrik sorunlar yaşayabilirler647.
Yaşlılık dönemi pek çok açıdan psikiyatrik bozuklukların ortaya çıkması açsından riskli bir
dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlılık gerek psikiyatrik bozukluklar açısından riskli bir
dönem olması, gerekse de biyolojik açıdan erişkinlikten farklılıklar içermesi nedeniyle bu
dönemdeki psikiyatrik bozukluklar özel bir dal olan Geriatrik Psikiyatri (Yaşlılık Psikiyatrisi)
çatısı altında toplanır. Geriatrik psikiyatride erişkin psikiyatriden farklı olarak yaşlı hastalara
bakım veren yakınlarının da tanı ve tedavi sürecine sıklıkla dahil edilmesi söz konusudur648.
13.2. Yaşlıda Ruhsal Durum Değerlendirmesi
Ruhsal durum muayenesi, hasta ile konuşma ve hastayı gözlemleme sonucunda edindiğimiz
bilgiler doğrultusunda hastanın ruhsal durumunu değerlendirmektir. Ruhsal durum
değerlendirilirken bireyin genel görünümü bize önemli bilgiler verir. Bireyin görünümü,
giyimi, göz teması, mimik ve jestleri gibi birçok özelliğinden bireyin ruh sağlığına yönelik bilgi
toplayabiliriz. Öz bakımı kötü, omuzları çökkün, giysisi özensiz ve kirli bir birey depresyonda
olabileceğine dair ipuçları verebilirken, kapalı ortamda güneş gözlüğü takan birey de
başkalarının kendisini izlediğine ilişkin paranoid düşünceleri olduğunu anlatıyor olabilir.
Mimik ve jestler, bireylerin aynası olup, o sıradaki duygu ve düşüncelerini anlayabilmemiz için
birer araçtır. Kişinin ruhsal değerlendirmesinde, bilinç durumu (çevresini algılaması,
farkındalığı vb.), hafızası (yakın hafıza, uzak hafıza), yönelim (yer, zaman, kişi oryantasyonu
vb.) algılama (yanılsama ve varsanı gibi algı sapmaları), gerçeği değerlendirme yetisi, uyku ve
beslenme düzeni, konuşma değişiklikleri ele alınmalıdır 649 . Bütün bunların yanı sıra yaşlı
647

Kızıl Özel, Geriatrik Psikiyatri, Yaşlı Bakım Elemanları İçin Geriatrik Psikiyatri, editörler: Emine
Özmete, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2018, s.11.
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Kızıl Özel, Geriatrik Psikiyatri. Yaşlı Bakım Elemanları İçin Geriatrik Psikiyatri, editörler: Emine
Özmete, Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2018, s.12.
649
Albayrak ve Aşık, Hasta ve Yaşlı Psikolojisi, Vize Yayıncılık, 1.baskı, Ankara, 2014, s.38.
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bireyin davranışları da ruhsal durumu hakkında bilgi vereceği için incelenmesi gereken
durumlar arasındadır. Yaşlıda ciddi değerlendirme gerektiren davranış değişikliklerinden
bazıları şunlardır;
•

Bilinçte değişmeler

•

Ajitasyon ve agresyon

•

İntihar tehdidi veya girişimi

•

Yeme-içme tehdidi

•

Depresyon

•

Anksiyete

•

Tedavi işbirliğini reddetme

•

Aile ve sosyal çevreden geri çekilme650.

Yaşlı bireyler emosyonel ya da hafıza problemlerinden şikâyet etse de çoğunlukla hasta veya
yakını tarafından yaşlılığın doğal bir sonucu olarak algılandığından sorulmadığı sürece doktora
iletilmeyebilir. Bu nedenle geriatrik değerlendirme sırasında psikiyatrik hikâyenin alınması ve
mental durumun değerlendirilmesi mutlaka yapılmalıdır. Psikiyatrik öyküde bireyin yakınması,
en son hastalık süreci ve gelişimi, geçirilmiş psikiyatrik sorunları, aile öyküsü, özgeçmişi
sorgulanır. Ayrıca yaşlılarda görülen psikiyatrik bozukluklar sıklıkla kronik hastalıklarla
birlikte bulunabildiğinden detaylı tıbbi öykü de alınmalıdır651.
Yaşlıların psikolojik sorunlarının belirlenmesi kapsamında kullanılabilecek bazı ölçekler
vardır. Bu ölçekler kişinin mental durumunu, bilişsel kapasitesini ve duygu durumunu objektif
olarak değerlendirilmesini sağlamaktadır. Ayrıca bilişsel bozukluk ve demansın erken tanısının

650

651

Noyan ve Şahin, Davranış Değişikliği İle Gelen Yaşlıya Yaklaşım, Ege Tıp Dergisi, 2012, 51: s.32.
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konmasında nöropsikiyatrik testler önemli bir yere sahiptir. Yaşlılarda bilişsel fonksiyonların
ve psikolojik sorunların belirlenmesinde kullanılan test ve ölçeklerden bazıları şunlardır; Mini
Mental Durum Değerlendirme Testi, Saat Çizme Testi, Beck Depresyon Ölçeği, Alzheimer
Hastalığı Skalası, Hamilton Anksiyete Ölçeği vb.652.
13.3. Yaşlılık Dönemi Ruhsal Bozuklukları
13.3.1. Depresyon
Depresyon psikiyatrik hastalıklar içerisinde sık gözlenmesi, yeti yitimine ve yaşam kalitesinde
bozulmaya neden olması ve intihar yoluyla ölüme sebebiyet verme olasılığı nedeniyle önemli
bir durumdur. İnsanlar yaşlılık dönemine gelmesi ile birlikte özgül kaygılar, hesaplaşmalar ve
döneme özgü yaşamsal zorlanmalarla karşılaşması kaçınılmaz olur. Eş kaybı, yalnız yaşama
zorunluluğu, organ işlevlerinde bozulmalar ve çeşitli yetilerde kayıp nedeniyle bağımlılık
durumları yaşlanmayla birlikte sık karşılaşılan yaşam zorlanmalarına örnek olarak
gösterilebilir.
Yaşlı bireylerde ek sağlık sorunlarının da daha fazla olması depresyon tanısının konmasında ve
depresyon tedavisinin düzenlenmesinde daha hassas olma zorunluluğunu gerektirir. Bu nedenle
klasik tanı sistemlerine göre hastanın tanısı düşünülürken yaş faktörünün tabloyu
etkileyebileceği unutulmamalı ve eşik altı belirtiler de dikkatlice ele alınmalıdır. Tedavide ise
etkinliğin sağlandığı en düşük doz ve en az sayıda ilaç kullanılması önemlidir653.
Etiyoloji ve Risk Faktörleri

652
Cangöz, Yaşlılığın Psikolojik Boyutu Yaşlıların Nöropsikolojik ve Psikolojik Açıdan Değerlendirilmesi,
2010, http://www.gebam.hacettepe.edu.tr/oneri/psikolojik_boyut_160210.pdf. Erişim Tarihi: 29.04.2019.
653

Can, Geriatrik Psikiyatri, Yaşlı Bakım Elemanları İçin Geriatrik Psikiyatri, editörler: Emine Özmete,
Erguvan Tuğba Özel Kızıl, Hedef Yayıncılık, Ankara, 2018, s.26-29.
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Depresyon, yaşlılık döneminde en sık görülen ruhsal bozukluklardan biridir. Temel olarak
depresyonun nedenleri arasında fiziksel hastalıklar, çoklu ilaç kullanımı, beslenme yetersizliği
ve çevresel faktörlerin olduğu belirtilmektedir654. Yaşamın ileri yıllarında eş, çocuk, arkadaş
kaybının yanı sıra iş, sosyal statü, rol kaybı gibi durumların ortaya çıkmasının depresyona
neden olabileceği düşünülmektedir655. Bütün bunlara ek olarak yaşlılıkta depresyon için risk
oluşturabilecek faktörler aşağıda verilmiştir:
•

Kadın cinsiyet, erkekler için bekârlık

•

Kişilik özellikleri (umutsuzluk ve mükemmeliyetçilik gibi)

•

Psikiyatrik hastalık öyküsü

•

Düşük eğitim ve gelir düzeyi, barınma ve beslenme şartları

•

Yaşlanma nedeniyle yaşanan kısıtlılık ve zorluklar (yolların veya taşıtların uygun
olmaması gibi)

•

Bilişsel yanlış kalıplar (kısa süreli yalnız kalmalarında dahi terk edilmişlik hissinin
yoğun olarak yaşanması)

•

Tedavi ve ilaç konusunda yetersizlik

•

Kronik hastalıklar, yeti yitimi

•

Sosyal destek sistemlerinde eksiklik

•

Kronik stres faktörleri (kişinin yaşadığı ortamda anlaşamadığı veya bakıma muhtaç
kişilerin olması gibi)

•

Bilişsel bozukluk varlığı

654
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ve
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http://ichastaliklaridergisi.org/managete/fu_folder/2007-01/html/2007-14-1-055-068.htm. Erişim Tarihi: 30. 04.
2019.
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Aki, Yaşlılık Döneminde Depresyon, Geriatrik Bilimler, Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama
ve Araştırma Merkezi (GEBAM), editor: Terken Baydar, Ankara, 2015, s.117.
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•

Genetik yatkınlık656,657.

Yaşlılıkta depresyon için sıralanan tüm bu risk faktörlerinin dışında yine bu duruma paralel
olarak depresyon sürecini etkileyen olumlu ve olumsuz etkenler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Yaşlılıkta Depresyon Sürecini Etkileyen Olumlu ve Olumsuz Etkenler
Olumsuz Etkenler

Olumlu Etkenler

Kısıtlı yaşantı

İyi işlevsellik

Hobi azlığı

Uğraşların olması

Aktivite azlığı

Düzenli sağlık kontrolü

Alkol alışkanlığı

Sosyal yönden aktif olma

Kötü beslenme

Düzenli beslenme

Sosyal izolasyon

İyi görme, iyi bilişsel düzey

Konut ve bakım sorunları

Eşiyle birlikte yaşama
Aile bağlarının iyi olması
Alışkın olduğu çevre

(Kaya 1999).
Fiziksel hastalığı olan yaşlılarda, bakım evinde yaşamakta olan ve kronik hastalığı olan yaşlı
bireylerde majör depresyon insidansının %20-25 olduğu, diğer yandan yaşlı bireylerde minör
depresyonun daha sık gözlendiği bildirilmektedir.
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Majör depresyon; depresif duygu durumu ile karakterize, neredeyse tüm aktivitelere ilgi kaybı
ve zevk alamama durumunun yanında aşağıda verilen belirtilerden en az beşinin eşlik ettiği
klinik bir durumdur.
•

Konsantrasyon güçlüğü, karar vermede güçlük

•

Uykusuzluk veya aşırı uyuma

•

İştahta azalma veya artma, kilo değişikliği

•

Letarji

•

Kendine güvende azalma

•

Suçluluk ve değersizlik düşünceleri

•

Psikomotor işlevlerde yavaşlama

•

Enerji kaybı, yorgunluk

•

Yineleyen ölüm düşünceleri

Minör depresyon; majör depresyona göre daha az öznel yakınma ve yeti yitimi ile giden, daha
kısa süren hafif şiddetteki durumdur. Diğer yandan minör depresyon, intihar düşüncelerinin,
suçluluk ve değersizlik hissinin daha az, fiziksel sağlığa yönelik yakınma, yorgunluk ve
bitkinliğin daha fazla olduğu, yaşlılara ait bir form olarak da nitelendirilebilir. Minör depresyon,
fiziksel güçte belirgin azalmaya, yeti yitimine, sağlık kurumlarına artan başvuruya neden
olmakla birlikte majör depresyon gelişimine yol açabilen önemli bir risk faktörüdür658.
İleri yaşlarda bireyin sağlığı ile aşırı uğraşması, evhamlılık durumu, nedeni açıklanamayan
ağrılarının olması da depresyon belirtileri olabilir. Özellikle ruhsal sıkıntının rahatlıkla ifade
edilemediği toplumlarda bu tür depresyon ifadelerine sık rastlanmaktadır. Bununla birlikte
fiziksel hastalıkların depresyon benzeri belirtilerle kendini gösterebileceği unutulmamalıdır.
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Fiziksel hastalıklar depresyona yol açabilir, depresyonu tetikleyebilir, depresyon da var olan
hastalıkların gidişini kötüleştirebilir659.
Tanı ve Tedavi
Yaşlılarda depresyonun tanımı yetişkinlere göre daha zordur. Doktorlar, hastalar ve hasta
yakınlarının sıklıkla yaşlıdaki depresif semptomları yaşlanma sürecinin normal psikolojik bir
sonucu olduğunu düşünmeleri, yaşlıdaki depresif belirtilerin fiziksel hastalığına atfedilmesi ve
fiziksel hastalıkları üzerine yoğunlaşılması,

yaşlıların farklı durumlar için çeşitli ilaçları

kullanmaları ve depresyon-demans tablosunun bir arada bulunabilmesi depresyon tanısının
konulamamasının nedenleri arasında yer almaktadır660.
Depresyon tanısı koyarken ayrıntılı bir klinik öykü alınması ve fiziksel değerlendirme oldukça
önemlidir. Yaşlı hastalarda depresif bulgulara yol açabilecek veya depresif bulguların şiddetini
arttırabilecek durumları incelemek amacıyla hastaların tiroid fonksiyon testleri, hemogramı,
B12 vitamin düzeyi, folat düzeyi ve açlık kan şekeri rutin izlenmelidir. Psikiyatrik muayene
sonucunda depresyon tanısı bir hekim tarafından konulmalıdır. Bununla birlikte depresyon için
yüksek risk taşıyan gruplarda uygulanabilecek bazı tarama ölçekleri mevcuttur19. Bu amaçla
Ertan ve arkadaşları (1997)661 tarafından “Geriatrik Depresyon Ölçeği” nin Türk toplumu için
geçerliği ve güvenirliği yapılmıştır ve ülkemizde kullanılabilir ölçekler arasındadır (Tablo 2).
Tablo 2: Geriatrik Depresyon Ölçeği

Evet Hayır
1) Yaşamınızdan temelde memnun musunuz?
659

Aki, Yaşlılık Döneminde Depresyon, Geriatrik Bilimler. Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama
ve Araştırma Merkezi (GEBAM), editor: Terken Baydar, Ankara, 2015, s.118.
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2) Kişisel etkinlik ve ilgi alanlarınızın çoğunu halen sürdürüyor musunuz?
3) Yaşamınızın bomboş olduğunu hissediyor musunuz?
4) Sık sık canınız sıkılır mı?
5) Gelecekten umutsuz musunuz?
6) Kafanızdan atamadığınız düşünceler nedeniyle rahatsızlık duyduğunuz olur
7) Genellikle keyfiniz yerinde midir?
8) Başınıza kötü bir şey geleceğinden korkuyor musunuz?
9) Çoğunlukla kendinizi mutlu hissediyor musunuz?
10) Sık sık kendinizi çaresiz hissediyor musunuz?
11) Sık sık huzursuz ve yerinde duramayan biri olur musunuz?
12) Dışarıya çıkıp yeni bir şeyler yapmaktansa, evde kalmayı tercih eder misiniz?
13) Sıklıkla gelecekten endişe duyuyor musunuz?
14) Hafızanızın çoğu kişiden daha zayıf olduğunu hissediyor musunuz?
15) Sizce şu anda yaşıyor olmak çok güzel bir şey midir?
16) Kendinizi sıklıkla kederli ve hüzünlü hissediyor musunuz?
17) Kendinizi şu andaki halinizle değersiz hissediyor musunuz?
18) Geçmişle ilgili olarak çokça üzülüyor musunuz?
19) Yaşamı zevk ve heyecan verici buluyor musunuz?
20) Yeni projelere başlamak sizin için zor mudur?
21) Kendinizi enerji dolu hissediyor musunuz?
22) Çözümsüz bir durum içinde bulunduğunuzu düşünüyor musunuz?
23) Çoğu kişinin sizden daha iyi durumda olduğunu düşünüyor musunuz?
24) Sık sık küçük şeylerden dolayı üzülür müsünüz?
25) Sık sık kendinizi ağlayacakmış gibi hisseder misiniz?
26) Dikkatinizi toplamakta güçlük çekiyor musunuz?
27) Sabahları güne başlamak hoşunuza gidiyor mu?
28) Sosyal toplantılara katılmaktan kaçınır mısınız?
29) Karar vermek sizin için kolay oluyor mu?
30) Zihniniz eskiden olduğu kadar berrak mıdır?

Yaşlılık depresyonlarında tedavi ilkeleri temel olarak genç erişkinlerdeki ile aynıdır. Ancak
yaşlıda sıklıkla eşlik eden kronik, sistemik hastalıkların varlığı ve çoklu ilaç kullanımı tedavi
için kullanılacak yöntemlerin seçimini etkiler. İntihar düşüncesi olmayan, genel durumu iyi
olan hastalarda ayaktan tedavi tercih edilirken intihar riski olan, yemek ve tedavi reddi olan,
genel durumu bozulmuş veya bozulma eğiliminde olan bireyler yatırılarak tedavi edilmelidir.
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Yaşlı bireyde kaygıların ele alınması, aile içi sorunların açıklığa kavuşturulması, mali sorunlar
için destek kaynaklarının harekete geçirilmesi, yaşlı bireylerin çözümsüz zannettikleri pek çok
sorunun çözümü olduğunu fark etmelerine ve yaşama tutunup daha çok keyif almalarına olanak
sağlar. Yaşlıda özellikle ailenin tedavi süreçlerine katılması önemlidir662.
13.3.2. Yaşlılık Psikozu
Psikoz, kişinin gerçeklik ile bağının koptuğu bir durumdur ve birey gerçekte olmayan bazı
algılamalara sahiptir. Böyle bir durumda gerçek olanla gerçek olmayan birbirinden ayırt
edilemez. Örneğin bu bireyler kötülük göreceğini, birilerinin kendisini takip ettiğini
söyleyebildiği gibi olmayan kişi ya da nesneleri gördüğünü ifade edebilir. Depresyonda olan
bazı yaşlıların da bu tür sanrı ve halüsinasyonlar yaşadığı bilinmektedir663.
Sanrı, gerçeğe uymayan, mantıklı düşünce ile değiştirilemeyen ve o kültürde paylaşılmayan
inanışlar demektir. Sanrılar “hakkımda kötü düşünüyorlar, beni zehirleyecekler, beni izliyorlar”
şeklinde kötülük görme korkusu biçiminde olabileceği gibi “araba farlarını yakıp söndürerek
bana imada bulunuyorlar” gibi doğrudan bir eylem algısı şeklinde de olabilirler. Depresyonda
olan yaşlı vücudunu çürümüş, iç organları yok olmuş olduğuna inanabilir. Demansın erken
evrelerinde ise bellek kaybı nedeniyle eşyalarını bulamayan birey yakınlarını eşyalarını
çalmakla suçlayabilir.
Halüsinasyon, bir uyaran bulunmadığı halde algılama olmasıdır. Beş duyuya ilişkin
halüsinasyonlar

olabilmektedir

fakat

en

sık

görme

ve

işitme

halüsinasyonlarına

rastlanmaktadır. Örneğin duvarda asılı tabloda yer alan insan figürlerinin hareket ettiğini ve
konuştuklarının söylenmesi, pencereden bakan birinin görülmesi gibi. İşitme halüsinasyonları
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sıklıkla şizofrenide karşımıza çıkmaktayken, ilk kez ortaya çıkan halüsinasyonlar deliryum ve
demansın habercisi olabilirler 611,664.
13.4. Yaşlılık Döneminde Görülen Psikotik Bozukluklar
13.4.1. Şizofreni
Yaşlılarda şizofreni nadir olarak görülmektedir. Kırk beş yaşından sonra ortaya çıkan şizofreni
geç başlangıçlı şizofreni olarak adlandırılmaktadır. Bu tür şizofreni belirtileri sanrı,
halüsinasyonlar gibi psikotik belirtileri, ailede psikoz öyküsünün olması ve hastalığın kronik
olması ile erken başlangıçlı şizofreniye benzemektedir ancak görme ve koku halüsinasyonları,
kötülük görme sanrıları, yorum yapan sesler geç başlangıçlı şizofrenide daha fazladır. Ayrıca
geç başlangıçlı şizofreni, antipsikotik tedaviye daha iyi cevap vermekte, uygunsuz olan
duygulanım, sosyal içe çekilme gibi ağır belirtilere bu tür şizofrenide daha az
rastlanılmaktadır665.
Şizofreni tedavisinde antipsikotik ilaçlarla birlikte şizofreni hastalarının yaşam sıkıntılarını
azaltmak, kişisel ihtiyaçların düzenlenmesini sağlamak, becerilerini geliştirmek, stresi az bir
ortam hazırlamak amaçlı psikososyal bakım ve rehabilitasyon hizmetleri verilebilmektedir666.
13.4.2. Deliryum
Deliryum ani başlangıçlı, zaman içinde dalgalanan algılama, dikkat ve bilinç düzeyinde
değişikliklerin olduğu, uyku ile uyanıklık döngüsü, davranış ve hareketlerde değişikliklerin
olduğu organik (beyin işlev bozukluğuna bağlı) gelişen bir durumdur. Deliryumda kişinin yer,
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zaman ve yönelimi sıklıkla bozulmaktadır. Bellek ve algı kusurlarının yanında özellikle görsel
halüsinasyonlar deliryum için tipiktir 667 . Deliryum tanısı koyabilmek için gerekli şartlar
şunlardır;
•

Bilinç bulanıklığı

•

Çevrenin farkındalığının azalması

•

Dikkati odaklama, sürdürme ve yöneltme bozukluğu

•

Bellek, dil ve yönelim bozukluğu

Bu belirtiler demans varlığına bağlı gelişmemelidir. Ayrıca bu bozukluk çok kısa bir zaman
içinde ortaya çıkmalı ve gün içinde dalgalanmalar gözlenmelidir. Yaşlı bireyin öyküsü ve
bedensel belirtiler bu bozukluğun fiziksel bir hastalığa veya tıbbi bir duruma ikincil olarak
çıktığını göstermelidir. Deliryum özellikle beyin hastalığı ya da hasarı, kronik organ yetmezliği
olan, yanık veya ağır travma geçiren, alkol-madde kullanan, kalp damar operasyonu geçiren ve
yaşlı bireylerde çok daha fazla gözlenmektedir. Yaşlı hastalarda deliryum görülme sıklığı %3267 gibi yüksek bir düzeydedir.
Yaşlı hastalarda görülen deliryum altta yatan hastalığın seyri ve tıbbi tedavi süreci üzerine ciddi
olumsuz etkiler yapar. Hastanede kalış süresi uzar, fonksiyonel kapasite düşer, bilişsel işlevleri
ileri derecede bozulur ve ölüm riski artar. Bu yüzden acil birimlerde, kısa sürede gelişen
huzursuzluk, anksiyete, ajitason, şaşkınlık, yönelim kusuru, halüsinasyonlar, uyku düzeninde
değişiklikler görülürse hastada deliryum olasılığı düşünülmeli ve o yönde bir değerlendirme
yapılmalıdır. Ayrıca kişinin aşırı uyaranlardan arındırılmış bir ortamda bulunması önemlidir.
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Yaşlı ile olan iletişimde saat, takvim, aile fotoğrafları gibi nesneler kullanılarak hastanın yer,
zaman ve kişi yönelimine yardımcı olunmalıdır668.
13.4.3. Demans (Bunama)
Demans bellek başta olmak üzere pek çok bilişsel işlevlerde ilerleyici bozulma ile karakterize,
mesleki ve toplumsal işlevsellikte bozulmaya yol açan ve yıkımla sonuçlanan bir beyin
hastalığıdır615. Demansı olan bireyin alışveriş, bütçe hesaplaması, ulaşım ve iş gibi günlük
işlevlerini yerine getiremeyecek şekilde, zihinsel becerilerinde bozulma vardır. İdrar ve gayta
tutamama demansta görülen ve bakımı güçleştiren diğer önemli belirtidir. İnkontinans olarak
bilinen bu durum nedeniyle hasta birey, bakım verenleriyle sorun yaşayabilmekte ve hasta bezi
kullanımına bağlı olarak idrar yolu enfeksiyonlarına maruz kalabilmektedirler.
Ayrıca bu hastalarda yürüme güçlüğü, hareketlerde yavaşlama, epileptik nöbetler, yutma
güçlüğü gibi nörolojik belirtiler de gelişmektedir. Demans hastalarında sağkalım demans
seyrine, altta yatan nedene, eşlik eden tıbbi durumlara bağlı olarak değişmektedir. Ölüm
genellikle yutma güçlüğü gelişmesi sonrasında beslenme bozukluğu ile beraber aspirasyona
bağlı pnömoni nedeniyle gerçekleşmektedir.
Demans farklı hastalık veya bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Örneğin beyin
damarlarında tıkanıklığa bağlı olarak gelişen serebrovasküler olaylar, beyni etkileyen bazı
enfeksiyonlar, tümörler, toksik nedenler ve nörodejeneratif hastalıklar demansa yol
açabilmaktedir. Demansa neden olan tıbbi durumlar aşağıda verilmiştir:
•

668
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•

Nörolojik durumlara ikincil olarak gelişen demanslar (inme, parkinson hastalığı,
multiple skleroz, hidrosefali, subdural hematom, vaskülitler gibi).

•

Metabolik durumlar (elektrolik düzensizliği, vitamin B12 eksikliği, folat eksikliği gibi)

•

Endokrin hastalıklar (hipotiroid, hipertiroid, hiperkalsemi, böbrek ve karaciğer
yetmezliği gibi)

•

Tümörler

•

Enfeksiyonlar

•

Toksik nedenler

•

Kafa travması669.

İlerleyen yaşla birlikte demansın görülme sıklığı artmaktadır ve yaşla birlikte en sık görülen
demans Alzheimer tipi demanstır614.
Alzheimer hastalığı bir demans çeşididir. Bu hastalıkta önde bozulan beyin işlevi “bellek” tir.
Beyin dokusunun bellek, dil, düşünce ile ilgili bölgeleri etkilediğinden özellikle dil
bozuklukları, davranış değişiklikleri, yer-yön oryantasyonunda bozulma görülür. Yaşlı birey
eski olayları, isimleri genellikle hatırlar. Yeni bilgiyi öğrenme ile ilgili sorun yaşadığından yeni
olayları ve tanıştıkları kişileri genelde hatırlamazlar. Hastalığın ilk evrelerinde bunlar basit
unutkanlıklar iken zamanla günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilecek unutkanlıklar olur.
Zamanla bireyler yemek yeme, boşaltım, banyo yapma gibi işlevlerde bağımsızlıklarını
kaybederler597.
Demansın belirtilerine yaklaşımda öncelikle hastaların ihtiyaçları ve bakım veren kişinin
tutumları incelenmelidir. Yaşlı bireye bakım veren kişiler bilgilendirilmeli ve davranışçı

669
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önlemlere başvurulmalıdır. Genel önlemlerin yetersiz kaldığı, hastanın kendisi ve etrafındakiler
için tehdit oluşturduğu durumlarda medikal tedavi tercih edilebilir. Demans için tamamen
iyileşme sağlayacak bir tedavi yöntemi ise henüz mevcut değildir. Ancak kitap-gazete okuma,
zeka çalıştıran kağıt oyunu oynama, bir müzik aleti çalma gibi aktivitelerin demans riskini
azalttığı bildirilmektedir614.
13.4.4. İki Uçlu Duygu Durum Bozukluğu
İki uçlu duygu durum bozukluğu manik ve depresif duygu durum dönemleri olmak üzere iki
kutupta yer alan psikotik belirtiler şeklinde tanımlanabilir. Manik dönem kişinin aşırı hareketli,
zaman zaman saldırgan olabildiği, halüsinasyon ve sanrıların olduğu bir dönemi nitelerken,
depresif dönem kişinin daha çok içine kapandığı, depresif yakınmalar içinde olduğu bir dönemi
ifade etmektedir. Yaşlı bireylerde manik dönem oldukça büyük bir sorun olabilmekte ve
psikososyal açıdan olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir670.
Yaşlı hastalarda hiperaktivite, uyku gereksiniminde azalma, fikir uçuşması, büyüklük sanrıları
gibi genç hastalara benzer belirtiler görülmekle birlikte yaşlı hastalar için tanımlanan tipik
özellikler de tanımlanmaktadır. Kötülük görme sanrıları, hafif uyarılara aşırı tepki verme, öfke,
depresif belirtiler ve konfüzyon bu belirtiler arasında sıralanabilir671.
Bir yaşlı bakım elemanı için yaşlı bireyin aşırı hareketli olması, birbiriyle ilgisiz denilebilecek
konuşma ve fikirlerin olması, kişinin kendisini çok güçlü ve olağanüstü becerilerle donatıldığı
yönünde algılamalarının olması birer uyarıcı ipucu olmalıdır. Manik durumda olan yaşlı
bireylerin toplumsal ve adli sorunlarla karşılaşmaması için hastaneye yatarak tedavi görmesi
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gereklidir. Bu bireylere yaklaşımda sakin, ılımlı ve destekleyici olmak, kişi ile inatlaşmamak,
kısa ve açık cümleler kurmak uygun olur.
Duygu durum bozukluklarının diğer kutbunda yer alan depresyonda ise yaşlı birey için daha
ağır seyredebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bireylerde intihar riski yüksek
olduğundan dolayı dikkatli takip edilmelidir672.

13.4.5. Anksiyete Bozuklukları
Anksiyete bozukluğu yaşlılarda sık görülen bir durumdur ve zor tedavi edilmektedir. Anksiyete
bozukluklarının çoğu erken yaşta başlar ancak gerek genç yaşta gerekse ileri yaşta ortaya çıkan
anksiyete bozuklukları kadın hastalarda erkeklere göre daha fazla görülür. Yaşlılarda anksiyete
bozukluğu belirtilerinin değerlendirilmesinde var olan fiziksel hastalıkların tanıyı güçleştirdiği
düşünülmektedir. Bunun yanı sıra anksiyete yaşlılıkta iş ve eş kaybı, fiziksel kayıplar gibi
ortaya çıkan kayıplara verilen normal bir tepki olarak kabul edilmektedir.
Anksiyete yaşayan birey çok belirgin bir şekilde tedirginlik yaşar. Birey genellikle kötü bir şey
olacağı düşüncesi içindedir ve bu düşüncenin gerçek bir nedeni yoktur. Ayrıca bazı bireylerde
kaygı durumunda göğüs ağrısı, çarpıntı, ölüm korkusu gibi durumlara rastlanmaktadır. Bu
yüzden anksiyete yaşlılarda işlevsellikte belirgin bozulmaya neden olabilmekte ve yaşam
kalitesini olumsuz etkilemektedir.
Yaşlı bireylerde anksiyete bozukluklarının tedavisindeki temel prensipler kişinin rahatlamasını
sağlamak, uykunun düzenlenmesi, fiziksel bağımlılık ve ilaç etkileşiminden kaçınmaktır673.
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13.4.6. Uyku Bozuklukları
Uyku,

vücudun

temel

ihtiyaçlarından

birisi

olup,

bireyin

uyaranlarla

kolaylıkla

uyandırılabildiği, değiştirilmiş bilinçlilik halinden oluşan doğal bir dinlenme biçimidir.
İlerleyen yaşla birlikte uykunun yapısında niceliksel ve niteliksel değişiklikler ortaya çıkar.
Öncelikli olarak yaşlılarda uykunun ritminde kayma olur. Genellikle daha erken uyuma ve daha
erken uyanma eğilimindedirler. Uykuya dalmak zorlaşır ve toplam uyku süresi kısalır.
Yaşlanmayla birlikte uykuda meydana gelen tüm bu değişiklikler uyku kalitesindeki
bozulmanın nedenidir674.
Yaşlılarda yaygın olarak görülen uyku bozukluklarından bazılarının tanımı aşağıda verilmiştir:
İnsomnia: uykuya dalmakta veya sürdürmekte güçlük yaşanması, dinç uyanamama.
Hipersomnia: uzamış uyku süreleri, her yerde ve kolayca uyuyakalma, tekrarlayan uyku
atakları ve gündüz aşırı uykulu olma ile karakterize olan bir tablodur.
Narkolepsi; gün içinde gelen uyku atakları, uyku paralizisi, gece uyku bölünmeleri ile
karakterize bir hastalıktır.
Parasomnia: uyku geçişlerinde, uykudan uyanma veya uyku sırasında ortaya çıkan
istenilmeyen fiziksel olaylar ya da deneyimlerdir. Uyku sırasında konfüzyonel davranışlar,
şiddet içeren bağırmalar, uyku terörü, uyurgezerlik ve uykuda yemek yeme bozuklukları en sık
görülenleridir675.
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Uyku ile ilişkili bozukluklar toplumda sık görülmekle birlikte hastaların sosyal yaşamını
etkilemekte, kardiyak fonksiyonlarını bozmakta ve mortaliteyi arttırmaktadır. Yaşlılarda uyku
bozukluklarını tanımlamada kapsamlı öykü alınması, öyküde özellikle uyku hijyenine ait
özelliklerin sorgulanması, eşlik eden ek hastalıklar ve kullanılan tüm ilaçların öğrenilmesi
sorunun daha iyi saptanmasını sağlar
Uyku sorunu yaşayan yaşlılarda görülen belirtiler aşağıda verilmiştir:
•

Yorgunluk, halsizlik

•

Dikkatte azalma, unutkanlık, konsantrasyon güçlüğü

•

Gece uyku sırasında sık sık uyanma

•

Gün içinde uyuma ihtiyacı

•

Sabahları baş ağrısı

•

Horlama, apne

•

Uykuda çarpıntı, göğüs ağrısı

Geriatrik hastalarda uyku bozuklukları yaşam kalitesini olumsuz etkilediğinden bu konuda
farkındalığın arttırılması ve uyku hijyeni ile ilgili gerekli önlemlerin alınması önem arz
etmektedir. Yaşlılarda görülen uyku bozukluklarında alınabilecek önlemlerden bazıları aşağıda
verilmiştir:
•

Uyku hijyenine dikkat edilmesi, aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkınması gerekmektedir

•

Yatak odasının, sessiz, çok sıcak olmadan hafif bir aydınlatma ile aydınlatılmış
rahatlatıcı ve konforlu olması sağlanmalıdır. Uyku dışında yatakta geçirilen süre
azaltılmalıdır.

•

Eşlik eden ek hastalıkların, kronik ağrıların, depresyonun uygun şekilde tedavileri
yapılmalıdır.
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•

Yatmadan önce yenen yemekler hafif olmalı, kahve, çay, sigara tüketimleri
azaltılmalıdır. Yatmaya yakın sıvı alımı kısıtlanmalıdır.

•

Mümkün olduğunca gün içi egzersizler, hareket oranı arttırılmalıdır.

•

Özel durumlar dışında hekim önerisi olmadan uyku ilacı kullanılmamalıdır676.

Sonuç olarak yaşlanmayla birlikte psikiyatrik sorunların görülme sıklığı artmaktadır. Yaşlı
bireylerde psikiyatrik hastalıklar tedavi edilmediğinde erken ölüm, genel sağlık durumunda
bozulma gibi olumsuz sonuçlara yol açarken uygun bir şekilde tedavi edildiğinde yaşam
kalitesini arttırmak mümkün olabilmektedir677.
Yaşlılıkta görülen psikiyatrik hastalıklar için uygulanması gereken hasta bakım ilkeleri aşağıda
verilmiştir:
•

Empatik tutum sergilenmelidir.

•

Kavrayıcı ve destekleyici iletişim kurulmalıdır.

•

Aşırı koruyucu ya da sakınma davranışlarından kaçınılmalıdır.

•

Temel güven duygusu verilmeli, esnek olunmalıdır.

•

Hastanın kişisel tasarruf ve gizliliğine saygı gösterilmelidir.

Yaşlı bireyin öfke, kızgınlık, suçluluk gibi duygu ve tepkilerini serbestçe ifade edebilmesi ve
hastalıkla ilgili düşüncelerini anlatabilmesi için cesaretlendirilmesi önem kazanmaktadır678.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır

508

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlılık dönemi sorunları ve yaşlılarda ruhsal durumun değerlendirilmesine yer
verilmiştir. Ardından yaşlılık dönemi ruhsal bozukluklara ve yaşlılarda görülen psikotik
bozukluklara değinilmiştir. Son olarak yaşlılıkla birlikte ortaya çıkan psikiyatrik hastalıklar için
uygulanması gereken hasta bakım ilkelerine yer verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1. Aşağıdakilerden hangisi yaşlıda ciddi değerlendirme gerektiren davranış
değişikliklerinden biri değildir?
a. Bilinçte değişmeler
b. Tedavi işbirliğini kabul etme
c. Ajitasyon ve agresyon
d. İntihar tehdidi veya girişimi
e. Yeme-içme tehdidi
2. Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile ortaya çıkan psikolojik değişimlerdendir?
a. Emeklilik
b. Fiziksel hastalıklar
c. Bellek sorunları
d. Artrit
e. Menopoz
3. Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta depresyon sürecini etkileyen olumsuz etkenler
arasında değildir?
a. Aktivite azlığı
b. Alkol alışkanlığı
c. Kötü beslenme
d. Alışkın olduğu çevre
e. Sosyal izolasyon
4. Yaşlılarda görülen minör depresyonla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a. Majör depresyona göre daha fazla öznel yakınma vardır
b. Majör depresyona göre daha kısa sürer
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c. Suçluluk ve değersizlik hissi daha azdır
d. Majör depresyon gelişimine yol açabilir
e. Depresyon şiddeti hafiftir
5. Aşağıda deliryum ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Algılamada değişim görülür
b. Uyku ve uyanıklık döngüsü bozulur
c. Yavaş ilerler
d. Çevrenin farkındalığı azalır
e. Görsel halüsinasyonlar yaşanabilir
6. Alzheimer hastalığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
a. Yaşlı birey eski olayları, isimleri genellikle hatırlar
b. Yaşlı birey yakın geçmişi hatırlar
c. Öğrenmede sorun yaşanmaz
d. Zamanla bireyler bağımsızlıklarını kazanır
e. Davranış değişiklikleri görülmez
7. Aşağıdakilerden hangisi manik ve depresif duygu durum dönemleri olmak üzere iki
kutupta yer alan psikotik belirtilerin olduğu hastalığın adıdır?
a. Şizofreni
b. Depresyon
c. Demans
d. İki uçlu duygu durum bozukluğu
e. Anksiyete
8. “Uykuya dalmakta veya sürdürmekte güçlük yaşanması, dinç uyanamama” aşağıda
yer alan hangi uyku bozukluğunu tanımlar?
a. İnsomnia
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b. Hipersomnia
c. Parasomnia
d. Narkolepsi
e. Uyku terörü
9. Aşağıdakilerden hangisi uyku bozukluklarında alınabilecek önlemlerden biri değildir?
a. Uyku hijyenine dikkat edilmelidir
b. Uyku dışında yatakta geçirilen süre artırılmalıdır
c. Yatmadan önce yenen yemekler hafif olmalıdır
d. Yatmaya yakın sıvı alımı kısıtlanmalıdır
e. Eşlik eden ek hastalıkların tedavileri yapılmalıdır
10. Aşağıdakilerden hangisi demansa neden olan tıbbi durumlar arasında yer almaz?
a. Metabolik durumlar
b. Endokrin hastalıklar
c. Tümörler
d. Enfeksiyonlar
e. Sosyal izolasyon

Cevaplar
1)B, 2)C, 3)D, 4)A, 5)C, 6)A, 7)D, 8)A, 9)B, 10)E
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14. ÖRNEK VAKA SUNUMU VE GENEL DEĞERLENDİRME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde örnek vaka sunumları ile yaşlı bireylerin bakımında karşılaşılan güçlükler ve
çözüm önerileri hasta bakım planı örnekleri ile açıklanmaya çalışılacaktır. Örnek vaka
sunumları ile yaşlı bireyin sorunlarının tanımlanması, sorunlarına karşı tanı koymak,
girişimlerde bulunarak sorunları gidermek ve bireye yapılan uygulama ve girişimlerin
değerlendirilmesi açıklanacaktır. Ardından “Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları” dersinin tüm
bölümlerini kapsayan genel bir değerlendirme yapılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlı bireyin bakımında karşılaşılan güçlükler nelerdir?
2. Bakım planı hazırlarken nelere dikkat edilmelidir?
3. Bakım planı değerlendirilmesi nasıl yapılır?
4. Yaşlı bireyin bakımında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Örnek vakalar

Örnek vaka sunumları ile Kazanım
yaşlı

bireyin

tanımlanmak,
karşı

tanı

girişimlerde

okuyarak

ve

sorunlarını araştırarak geliştirilecektir.
sorunlarına
koymak,
bulunarak

sorunları gidermek ve bireye
yapılan

uygulama

ve

girişimleri değerlendirmeyi
öğrenmek
Genel değerlendirme

“Yaşlı

Bakım

İlke

ve Kazanım

okuyarak

ve

Uygulamaları” ders içeriği araştırarak geliştirilecektir.
hakkında genel bilgi sahibi
olmak
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Anahtar Kavramlar
Yaşlı birey, örnek vakalar, hasta bakım planı, hasta bakım tanısı, uygulama, girişim genel
değerlendirme
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Giriş
“Yaşlı Bakım İlke ve Uygulamaları” başlıklı çalışma, İstanbul Üniversitesi’nin Açık ve
Uzaktan Eğitim Fakültesi Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri için hazırlanmıştır.
Yaşlı bakımı teknikeri; almış olduğu yaşlı bakımı eğitimi ile yaşlı bakım bilgi ve
tekniklerini kullanarak, yaşlı ve bakıma muhtaç kişileri hayata tutundurma, gelecek
kaygısından arındırma, boş zamanlarını üretken bir şekilde değerlendirme, kendi bedenine ve
yaşam alanlarına karşı duyarlı ve koruyucu olmalarını alışkanlık haline getiren ve uygulatan
insan gücü olarak tanımlanabilir. Bu eğitim programı ile yaşlı bireylerin ihtiyaç duyduğu
bakımı yerine getirebilen, gerekli ortamları hazırlayan ve sunan, yaşlı bireylerin sağlık
standartlarının gelişimine ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlayan, yaşlı bakım
hizmetlerini uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip, çözüm üretebilen, takım çalışmasına ve
sorumluluk duygusuna sahip, kamu ve özel kuruluşların geriatri merkezlerinde, rehabilitasyon
merkezlerinde, huzurevlerinde ve evde kaliteli “Yaşlı Bakımı” hizmeti verebilecek yaşlı bakım
teknikerlerinin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kitap 14 bölümden oluşmaktadır ve kitapta
yer alan konuların çoğu uygulamalar bölümünde işlem basamakları ile anlatılmaya çalışılmıştır.
Bu bölümde yaşlı bireylerin bakımında karşılaşılan güçlükler, hasta bakım planı ve
hasta bakım tanılarını içeren 8 örnek vaka sunumu yer almıştır. Örnek vaka sunumları ile yaşlı
bireyin sorunlarının tanımlanması, sorunlara karşı tanı koyulması, tanıya yönelik girişimlerin
uygulanması ve uygulamaların değerlendirilmesi açıklanacaktır. Ardından “Yaşlı Bakım İlke
ve Uygulamaları” dersinin tüm bölümlerini kapsayan genel bir değerlendirme yapılacaktır.
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14.1. Örnek Vaka Sunumu
Örnek vaka sunumu-1:

Akut miyeloid lösemi (AML) özellikle 60-65 yaş grubunu etkileyen ve erkek cinsiyette daha
fazla görülen bir hastalıktır. AML’nin başlangıcında ortaya çıkan belirtiler hafifken, ilerleyen
zamanlarda bu belirtiler gittikçe ağırlaşmaya başlar. AML hastalarında aneminin belirtilerinden
olan hâlsizlik, solukluk, yorgunluk, uykuya eğilim, baş ağrısı, baş dönmesi, çarpıntı, nefes
darlığı sık görülür. AML tanısı alan hastalarda kemoterapiye bağlı anoreksiya ve kilo kaybı
yaygın olarak görülmektedir. Kemoterapi, radyoterapi, kemik iliği ve kök hücre
transplantasyonu gibi tedavilerin komplikasyonu olarak oral mukozit ortaya çıkabilir. AML
hastalarında normal hematopoezin baskılanması sonucu trombositopeni gelişebilmekte ve
trombositopeniye bağlı hemoraji (kanama) riski yüksektir.

82 yaşında, evli olan erkek hasta, yaklaşık olarak 4 ay önce halsizlik, yataktan kalkamama ve
yürüyememe şikâyetleriyle devlet hastanesine başvurmuştur. Yapılan tetkikler sonucu
hemoglobin düzeyi 5,8 g/dl olarak bulunmuş ve üniversite hastanesine hasta sevk edilmiştir.
Hasta öyküsünde, hastanın hiç alkol kullanmadığı, 35 yıl boyunca günde 2 paket sigara
kullandığı ve 10 yıl önce sigarayı bıraktığı öğrenilmiştir. Hasta 55 yaşında inguinal herni
ameliyatı olmuş ve 8 yıl önce de serebrovasküler olay (SVO) hastalığı geçirmiştir. Hastada
SVO’ya bağlı herhangi bir sekel kalmamıştır. Ayrıca hasta hepatit B taşıyıcısıydı. Soy
geçmişinde herhangi bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Yaşam bulguları değerleri; kan
basıncı: 140/90 mmHg, nabız: 80/dk. Ateş: 36,5°C, solunum: 16/dk. idi. Bir hafta önce odasında
düşen hastada sol kalça kırığı meydana gelmiştir. Kalça kırığı nedeniyle hasta yeme-içme,
temizlenme, yürüme ve yataktan kalkma gibi öz bakım aktivitelerinde bağımlıdır. Birey
genellikle gün içinde uyumakta ve ara ara sayıklamaları olmaktadır. Hastanın oral mukoz
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membranı değerlendirildiğinde; kırmızı renkte olduğu görülmüş ve oral mukozitti mevcuttu.
Hasta yutma güçlüğü nedeniyle sulu-yumuşak diyetle besleniyordu ve hastaya günde 2 defa
250 ml olan beslenme solüsyonu veriliyordu. Balgam çıkarmakta zorlanan ve solunum güçlüğü
olan hastada hırıltılı solunum mevcuttur. Ayrıca hastanın üriner kateteri vardı. Hasta bakım
planında bireyin gözlem ve değerlendirmeleri sonucu “Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri (FSÖ)
Modeli”ne göre hasta bakımı için tanılar;
• Hava yolunu temizlemede etkisizlik
• Fiziksel mobilitede bozulma
• Öz bakım eksikliği sendromu (beslenme, giyinme, hijyen)
• Beslenmede dengesizlik: Gereksinimden az beslenme
• Aktivite intoleransı
• Sosyal etkileşimde bozulma
• Oral mukoz membranda bozulma
• Kanama riski
• Deri bütünlüğünde bozulma riski
• Aspirasyon riski
• Infeksiyon bulaştırma riski
• Düşme riski olarak sıralanabilir.
Değerlendirme: Hasta iletişime açık olmadığı ve sürekli uykulu olduğu için sekresyonların
atılmasına yönelik derin solunum ve öksürme egzersizleri öğretilmeye çalışılmış, fakat hasta
tarafından etkili bir şekilde yapılamadığı için istenen sonuçlar alınamamıştı. Hastada sekresyon
varlığı devam etmekteydi. Sol kalça kırığı olması nedeniyle birey yatak istirahatindeydi, yatak
içi egzersiz yapmaya istekli değildi ve öz bakıma katılma konusunda motivasyonu düşüklüğü
vardı. Kalça kırığı nedeniyle hareket ettiği takdirde ağrısı olacağı ya da zarar göreceğinin
korkusu vardı. Hastanın yatağa bağımlı olması ve sürekli uykulu olması nedeniyle öz bakım
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eksikliği aile üyeleriyle işbirliği içinde giderildi. Hastada oral mukozite bağlı yutma güçlüğü
olduğundan beslenmesi, sulu diyet ve beslenme solüsyonları ile sürdürülmekteydi. Hastanın
kırmızı renkte görünen oral mukozası her gün kontrol edilmiş ve oral mukozite yönelik ağız
bakımı yapılmış, aileye de ağız bakımı eğitimi verilmişti. Bası yarası oluşmasını engellemek
için hastaya yatak içinde iki saat aralıklarla pozisyon verilmiş, pozisyon verilirken hastanın sol
kalça kırığı olması nedeniyle fizik tedavi uzmanı tarafından istenilen direktif göz önüne
alınarak, sol tarafı yastıklarla desteklemek suretiyle pozisyon değişimleri yapılmıştı. Hastanın
enfeksiyon bulaştırma riskine karsı evrensel önlemler alınmıştı. Hasta, kanama belirti ve
bulguları açısından takip edilmiş, hasta ailesine de kanama belirti bulguları hakkında bilgi
verilmişti. Hastayı düşme riskine karsı korumak için gerekli güvenlik önlemleri alınmıştı.
Hastanın enfeksiyon riski nedeniyle enfeksiyon belirti ve bulguları izlenmiş, hasta ve ailesine
de gerekli bilgiler verilmişti. Enfeksiyondan korunmaya yönelik gerekli güvenlik önlemleri
alınmış ve antibiyotik tedavisi uygulanmıştı. 679

Örnek vaka sunumu-2:

Dünya genelinde yaygın olarak görülen mide kanseri, daha çok ileri yaş grubunda görülmekte
ve genellikle 60 yaş üzerinde pik yapmaktadır. Yaşlanmayla birlikte vücut fonksiyonlarında
gerilemeler meydana gelmektedir. Yaşlı bireylerde polifarmasi, mide kanseri için önemli bir
risk faktörüdür ve bu süreç daha ağır seyretmektedir. Hasta bakım planıyla, bireyin sağlık
durumunu en optimal düzeye ulaştırabilmek, bilgi düzeyini arttırmak ve kendi öz bakımına
katılmasını sağlamak amacıyla yapılan bu vaka sunumunda;
84 yaşında erkek hasta oral alım azlığı, iştahsızlık, mide bulantısı ve abdominal ağrı şikâyetiyle
19.11.2016 tarihinde acile başvurmuştur. Mide kanseri tanısı konan hasta iç hastalıkları

679
Erol, Akut Myeloid Lösemi Tanısı Alan Yaşlı Hastanın Bakımı: Bir Olgu Sunumu, Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma
Dergisi 2017;14 (2): 155-160
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kliniğine yatırılmıştır. Eylül 2016’da mide tümör operasyonu geçirmiş, ancak kemoterapi ve
radyoterapi almamıştır. Hastanın hastalık öyküsünde diabetes mellitus (34 yıl önce),
hipertansiyon (22 yıl önce) ve akut böbrek yetersizliği (7 yıl önce) olduğu tespit edilmiştir.
Hasta yalnız yaşadığı için kendi bakımını yerine getirememekte ve sağlıklı beslenememektedir.
Değerlendirme: Bireye yönelik oluşturulan bakım planıyla, hastanın beslenmesi düzeltilmiş,
mide bulantısı ve iştahsızlığı kontrol altına alınarak kilo kaybı önlenmiş, besinlerle günlük
enerji ihtiyacı karşılanmış, aynı zamanda ağız bakımı ile var olan oral mukozit ortadan
kaldırılmıştır. Hastanın tolere edebildiği düzeyde mobilizasyonu planlanmış ve uzun süreli
yatışlar engellenmiştir. Ayrıca aldığı çıkardığı sıvı takibi yapılarak hastanın sıvı volüm dengesi
sağlanmıştır. Hastayı kendi bakımına dâhil ederek ve yapılan eğitimlerle hastanın bilgi düzeyi
arttırılmış ve anksiyetesi giderilmiştir. Sonuç olarak, mide kanseri tedavisinde en etkin yöntem
erken teşhisle sağlığı yönetebilme becerilerinin sağlanması ve sağlıklı beslenmenin
sürdürülmesidir. Bu doğrultuda değerlendirilen hasta, 20 günlük klinik izlemin ardından bir ay
sonra kontrol edilmek üzere taburcu edilmiştir. 680

Örnek vaka sunumu-3:

Alzheimer hastalığı (AH); merkezi sinir sisteminin çeşitli kısımlarında nöron ve sinaps
kayıpları ile ortaya çıkan kognitif fonksiyon bozuklukları, öz bakım yetersizlikleri, çeşitli
nöropsikiyatrik ve davranışsal bozukluklar ile karakterize bir hastalıktır. Yaşlanmanın normal
bir süreci değildir. Unutkanlığın yaşlılığa bağlı doğal belirtiler olarak düşünülmesi AH’nin
erken tanısını engelleyebilmektedir. Yaş, eğitim seviyesinin düşük olması ve düşük sosyoekonomik düzey AH risk faktörleri arasındadır. Hastalığın prevelansı 65-85 yaşları arasında her
beş senede bir iki katına çıkmaktadır.

680

Aydemir, Olgu sunumu: İleri Yaşta Mide Kanseri, 1. Uluslararası 10. Ulusal İzmir İleri Yaş Sempozyumu 22-23 Mart 2017,

P-35. S.102.
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Hasta 75 yaşında, ilkokul mezunu ve emeklidir. İki yıl önce unutkanlık şikâyeti ile sağlık
kuruluşuna başvuran ve AH tanısı alan hasta üç ay önce eşini kaybetmiştir. Bireyde ağır
derecede unutkanlık vardır. Zaman ve mekân oryantasyonu yoktur. Ev dışında bağımsızlığını
yitirmiştir. Tehlikede olduğuna inanmakta, aile üyelerinin kendisini terk etmeyi düşündüklerini
söylemektedir. Ölen anne-babasının kendisini ziyarete geldiğini ve onlarla konuştuğunu ifade
etmektedir. Banyo yapma ve giysilerinin değiştirilmesi gibi günlük aktivitelere direnmektedir.
Ailesine yük olduğunu ve ölmek isteğini belirtmektedir. Paraya düşkünlüğü artmıştır. Evde
amaçsızca dolaşmakta, çekmece ve dolapları karıştırmaktadır. Geceleri uykuya dalmakta
güçlük yaşamaktadır. Yemek yediğini unutup tekrar yemek istemektedir. Hasta yakını; hastayı
aksi, geçinilmesi zor biri olarak tanımlanmaktadır. Hastanın ihtiyacı olduğundan daha fazla
yardım istediğini, kendisinin babasının davranışlarından rahatsızlık duyduğunu, kendi
sağlığının da bozulduğunu, özel ve sosyal hayatını istediği gibi yaşayamadığını, zaman zaman
daha fazla babasının bakımını üstlenemeyeceğini düşündüğünü belirtmiştir. Hasta; Memantin
20 mg 1x1, Rivastigmin 15 transdermal flaster (27 mg rivastigmin) 1x1, Sertralin 50 mg 1x1
kullanmaktadır.
Gordonun fonksiyonel sağlık örüntüleri modeline göre toplanan veriler doğrultusunda
hemşirelik tanıları konularak bakım planlanmıştır:
•

Düşünce sürecinde değişim

•

Huzursuzluk

•

Uyku paterninde bozulma

•

Öz bakım eksikliği

•

Travma riski

•

Kaybolma riski

•

Gereğinden çok beslenme
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•

Aile içi baş etmede yetersizlik riski

Değerlendirme: Hasta bakım tanılarına göre; hasta yakınına bakımda uygulaması gerekenler ve
hasta bakımında yararlanabileceği kaynaklar hakkında bilgi verilmiştir. Hasta yakını, düzenli
sağlık kontrolünün önemi ve ilaçların doğru kullanımı hakkında bilgilendirilmiştir. Hasta
yakınına, kendisine vakit ayırması ve yaşamın içinde olmasının babasına vereceği bakımın
kalitesini arttıracağı belirtilmiştir. Sonuç olarak; AH’da erken tanı ve tedavinin başlanması
hasta ve bakım veren açısından önemlidir. Uzun süreli bakım gerektiren AH’lığında
disiplinlerarası yaklaşım ve ekip çalışması ile hasta ve ailesi bir bütün olarak ele alınarak bakım
planlanmalıdır. Hasta yakınları / bakım verenler hastalık hakkında, ulusal düzeydeki dernekler
ve hasta bakımında yararlanabileceği kaynaklar hakkında bilgilendirilmelidir. 681

Örnek vaka sunumu-4:

İzmir’de bir devlet hastanesinin palyatif bakım kliniğinde yatan, 75 yaşında, erkek hastaya, 6
yıl önce Serebrovasküler hastalık (SVH) tanısı konulmuştur. Hastanın hipertansiyonu,
kuadriplejisi mevcut olup, son 1 yıldır sözlü ve ağrılı uyaranlara yanıtı yoktur. Yutma refleksi
kaybolduğu için son 1 yıldır nazogastrik sondayla beslenmekte; boşaltım ihtiyacı foley kateter
ve alt beziyle karşılanmaktadır. Hasta hipertansiyonu için antihipertansif ilaçlar kullanmaktadır.
Solunum sıkıntısı ve aspirasyon pnömonisi tanısıyla 19.10.2018 tarihinde palyatif bakım
kliniğine yatırılmıştır. Yaşam bulguları; kan basıncı 140/90 mmHg, ateşi ilk 3 gün 38 °C ve
üzeri seyretmiş, nabzı 110/dk. (taşikardi), solunumu hırıltılı olup dakikada solunum sayısı 26
(takipne) ve oksijen satürasyonu %90 – 95 arasındadır. Bilinci kapalı olduğu için günlük yaşan
aktiviteleri bakım vericiler ve palyatif hemşireleri tarafından sürdürülmektedir. Kullandığı
ilaçlar: Delix Plus 2,5 mg 1x2, Ulcuran 50 mg 2x1, Iprasal Nebül 2,5 ml İnhalasyon 4x1, Cortair

681

Dilek, İleri Evre Demans Hastasında Hemşirelik Bakımı: Olgu Sunumu, HSP 2017 4;(2);125-131.
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0,50 mg (Budecort) Suspansiyon Flakon İnhalasyon 2X1, Depakin 500 mg 2X1, Gyrex 50 mg
1x1, Stelavo Melanda 5mg 1 x4, Izolen Dengeli Elektrolit 500 ml Intravenöz 1x1, Mucinac
300mg 2x1, Cipro 200mg 2x1, Cleaxan 0,6 1x1. Hasta Bakım Tanıları:
•

Kronik konfüzyon

•

Solunum biçiminde yetersizlik/etkisiz solunum örüntüsü

•

Hipertansiyona bağlı sıvı volüm fazlalığı

•

Beslenmede değişim

•

Yatak içi mobilitede bozulma

•

Enfeksiyon

Değerlendirme: İnmeli hastalarda SVH’a bağlı birçok komplikasyon gelişmektedir. Palyatif
bakım klinikleri hastaların var olan problemlerini çözüme kavuşturmak ve yaşam süresini
uzatmaktan ziyade kalitesini arttırmak için profesyonel bir ekip ile ailelere hizmet sunmaktadır.
Eğitici, yol gösterici ve bakım verici rolünün ön planda olduğu, bağımsız rollerini özveriyle
yerine getiren palyatif bakım kliniği çalışanlarının birey ve ailesini fiziksel, duygusal, sosyal,
ekonomik ve dini yönden desteklemesi gerekmektedir. Birey ve ailesine gelişebilecek
komplikasyonlar hakkında ve kişilerin hastaneye ve acil hizmetlere ulaşabilme konusunda
gerekli bilgileri vermelidir. 682

Örnek vaka sunumu-5:

84 yaşında, erkek hasta, emekli bankacı, 12 yıl önce koroner arter baypass cerrahisi geçirmiş,
hipertansiyon, koroner arter hastalığı, stabil kronik kalp yetmezliği, kronik böbrek hastalığı, tip
2 diabetes mellitus kronik hastalıkları ile abdominal aort anevrizması, ve benign prostat
hipertrofisi vardı. Eşi ile birlikte yaşıyor ve iştahı yerinde olmasına rağmen son 6 aydır eğer
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hatırlatılmazsa öğünlerini aksatıyordu. Hastaya vasküler demans tanısı koyulmuştu. Kullandığı
ilaçlar: 5 mg ramipril/gün,5 mg amlodipine/gün, ASA 100 mg/gün, 20 mg furosemid/gün, 500
mg metformin günde 2 kere, 60 mg gliklazid MR günde 2 kere, 10 mg atorvastatin/gün, 50 mg
metoprolol/gün. Hasta bakım tanıları:
•

Algıda azalma

•

Travma riski

•

Korku

•

Fiziksel, metabolik, psikolojik değişimler

•

Beslenmede dengesizlik

•

Güçsüzlük

•

Tanımlanan rejime uymada güçlük

•

Fiziksel mobilitede azalma

•

Eğitim

Değerlendirme: Bireyin tedavisinde bulunan ilaçlardan Metformin ve gliklazid kesilmişti. Tıbbi
beslenme tedavisi düzenlenmiş ve diyabet eğitimi verilmişti. Evde kan şekeri takibinde kan
şeker düzeyi 85-234 mg/dl arasında seyretmiş, 3 aylık kan değerleri kontrolünde Hemoglobin
A1c değeri %7.9 olarak saptanmış ve bireyde ciddi hipoglisemi olmamıştı. 683

Örnek vaka sunumu-6:

68 yaşında erkek hasta acil servise çarpıntı, nefes darlığı, bilincinde dalgalanma şikayetleriyle
oğlu tarafından acile getirilmiştir. Muayene sırasında ateşi 39°C’dir. Görsel halüsinasyonları
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vardır. Kan tetkiklerinde karaciğer enzimlerinde yükselme olurken enfeksiyon parametreleri
normal değerlerdedir. Oğlundan alınan bilgiye göre 5 yıl önce eşinin vefat ettiği, bireyin buna
çok zor uyum sağladığı ve bazen geceleri bir iki kadeh içerek uyuyabildiği bilgileri
öğrenilmiştir. Hasta gündüz alkol kullanmamakta ve ihtiyaç duymamaktadır. Düzenli alkol
alamadığı zamanlarda ek belirtisinin olmadığı paylaşılmıştır. Ek hastalıklar sorgulandığında 2
yıl öncesinde nörojenik mesane tanısı ile oksibutinin başladığı ifade edilmiştir.
Hasta oksibutininle sakinleşip rahatlayabildiğini farkettikten sonra çeşitli hekimlere giderek
ilacı tekrar reçete ettirdiği ve önerilen dozun üstünde kullandığı öğrenilmiştir. Acil servise
başvurmadan önce yaklaşık 10 oksibutinin ve alkol sonrası şikayetlerinin başladığını ifade
etmiştir. Birey acil tedavinin ardından psikiyatri servisine yönlendirilmiştir. Eşinin vefatının
ardından yaşadığı yasla baş etmesine yönelik psikoterapi uygulanmış ve anksiyete semptomları
için de antidepresan başlanmıştır. Bu tedavi ile bireyin uyku problemi de düzelmiş olup
işlevselliğinde artış olmuştur.684
Örnek vaka sunumu-7:
72 yaşında, kadın hasta, ilkokul mezunu, evli, iki çocuklu olup hastanın üç yıldır şiddetli bel
ağrısı, bacaklarda uyuşukluk, yürüme güçlüğü ve yakınmaları mevcuttur. Bu şikâyetlerle farkı
merkezlerde nöroloji, fizik tedavi, beyin cerrahisi ve geriatri hekimleri tarafından
değerlendirilmiştir. Yapılan tetkik ve muayene bulgularında herhangi bir pozitif bulguya
rastlanmamış ve verilen tedavilerden yararlanmamıştır. Bunun üzerine geriatri psikiyatri
polikliniğinde konsülte edilmiştir. Hastanın ilk başvurusunda oldukça isteksiz ve öfkeli olduğu,
birçok hekime muayene olduğu halde bir türlü çare bulamadığını ifade etmiştir. Eşinin de bu
durumdan bıktığı, bu nedenle aralarında tartışma yaşandığı ve eşinin onu hastalık rolü yapmakla
suçladığı bilgileri öğrenilmiştir. Yapılan derinlemesine psikiyatrik görüşmede hastanın en
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küçük erkek çocuğunun 5 yıl önce 25 yaşında iken intihar ederek öldüğü bilgisine ulaşılmıştır.
Birey oğlunun ölümünü ağlayarak anlatmıştır. Oğlu anne ve babasına bir mektup bırakarak
onlar yan odada uyurken kendisini asarak intihar etmiş ve hasta sabah odaya girdiğinde oğlunun
cesedi ile karşılaşmıştır. Oğlunun bir süredir içine kapandığını, pek fazla kimseyle görüşmek
istemediğini fark ettiklerini ancak bunun bir hastalığa işaret edebileceğini veya intiharla
sonuçlanabileceğini

düşünemediklerini

söylemiştir.

Halaoğlunun

odasındaki

eşyaları

dağıtmadıklarını, odasını kapalı olarak tuttukları ve kimsenin içeri girmesine izin
vermediklerini belirtmiştir. Diğer çocukları ve eşi oğlunun mezarının ziyarete gittikleri halde
hastanın mezarlığa bir türlü gidemediği ve bunun nedeni sorulduğunda yürüyemediği için
gidemediğini ifade ettiği anlaşılmıştır. Rüyalarında oğlunu sık sık gördüğünü ve kendisine “koş
anne beni kurtar” dediği ve ancak koşamadığı ve oğlunu kurtaramadığından dolayı ter içinde
uyandığı ve bir daha uyuyamadığı hatta bazen uyandığında oğlunun sesini duymaya devam
ettiğini ifade etmiştir.
Birey oğlunu aniden intihar gibi baş edilmesi zor bir şekilde kaybetmiştir. Manevi değerleri
yüksek olan bir birey olması ve intiharın dini açıdan günah kabul edilmesi bu olguda yasın
komplike hale gelmesinde etkili faktör olmuştur. Oğlunun ölümünü kabul edemediği anlaşılan
hastanın dile getirmediği acısını bedensel belirtiler şeklinde ortaya koyduğu görülmektedir. Bu
olgu komplike bir yas olgusu olarak değerlendirilmiş ve psikiyatrik tedavi planlanmıştır. Ayrıca
eşine hastalık rolü yapmadığı, oğlunun yası nedeniyle ağır bir depresyon içinde olduğu bilgisi
verilmiş ve hastaya destek olması sağlanmıştır.685

Örnek vaka sunumu-8:
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Kalp yetersizliği (KY), bireylerde göğüs ağrısı, efor dispnesi, uyku bozuklukları, yorgunluk
gibi semptomların gelişmesine neden olarak bireylerin günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirmesine engel olan kronik, ilerleyici bir durumdur. Bakım planlarında çeşitli kuramlar
kullanılarak bireyin fiziksel iyilik halinin sürdürülmesi ve bakım sonuçlarının iyileştirilmesi
hedeflemektedir. Bu kuramlardan birisi de Amaca Ulaşma Kuramı’dır. Amaca Ulaşma Kuramı
kapsamında incelenen bir KY vakası,

79 yaşında, erkek, bacaklarda ödem, efor dispnesi, uyku sorunları olan bir KY hastasının
‘Amaca Ulaşma Kuramı’na göre verileri toplanmış ve hasta ile ortak amaçlar belirlenmiştir.
Hastanın bakımı belirlenen amaçlara göre planlanmış ve amaçlara büyük oranda ulaşıldığı
tespit edilmiştir.

Değerlendirme: Belirlenen ortak amaçlara göre planlanmış, kritik düşünme süreçlerinin hakim
olduğu bakım süreci KY olan olguya bütüncül yaklaşılmasını, olgunun belirlenen gerçekçi
amaçlara uygun olarak bakımına katılımının sağlanmasını ve bakım sonuçlarının daha kısa
sürede iyileştirilmesini sağlamıştır. Bu kuramın kullanılmasıyla; bireyin KY olgusunun
anksiyete, endişe duyma, tıbbi durumla baş edememe gibi olumsuz durumları azaltılmış ve
olgunun fiziksel, emosyonel, psikolojik gereksinimleri karşılanmıştır. 686

14.2. Genel Değerlendirme
Yaşlanma tüm insanlarda meydana gelen doğal ve kaçınılmaz bir süreçtir. Son yıllarda yaşanan
doğurganlık hızındaki azalmalar, sosyoekonomik kalkınma, tıpta tanı ve tedavi yöntemlerinin
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gelişmiş olması gibi birçok etkenden dolayı dünya ve ülkemiz nüfusu gün geçtikçe
yaşlanmaktadır. Yaşlanmayla birlikte bireylerde geri dönüşümü olmayan yapısal ve işlevsel
değişiklikler söz konusu olmaktadır. İlk bölümde yaşlılık ve yaşlanma kavramları ve bu
kavramlar arasındaki farklara değinilmiş, Dünya ve Türkiye’de yaşlı nüfus oranı anlatılmış ve
yaşlılığın sınıflaması yapılmıştır. Ardından yaşlanma ile ortaya çıkan biyolojik değişikliklere
yer verilmiştir.
Yaşlanma, hücre doku ve organ boyutunda yaşanan geri dönüşü olmayan işlev kaybı olup tüm
sistemlerin etkilendiği bir durumdur. Yaşlanmayla kas-iskelet, solunum, kardiyovasküler,
sindirim, sinir, üriner, endokrin ve immün sistemde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu
sorunlar yaşlının yaşam kalitesini ve yaşam memnuniyetini etkilemektedir. Yaşlı bireyin temel
gereksinimlerinin karşılanması sağlık sorunlarıyla baş etmeyi kolaylaştıracaktır. Bölüm-2’de
yaşlılarda görülen sağlık sorunları, yaşlı sağlığını korumada yapılacak uygulamalar ve yaşlı
bireyin temel gereksinimlerine değinilmiştir.
Yaşlanma ile birlikte bireylerde fonksiyonel ve işlevsel bozukluklar yaşanır ve birey bir
başkasının bakımına ihtiyaç duymaya başlar. Temel bakımda amaç, yaşlılık ve hastalıktan
dolayı oluşan değişiklik ve sorunların saptanması, yaşlı bireyin hayatını devam ettirebilmesi ve
yaşlılık döneminin iyi geçirilebilmesi için gerekli olan ihtiyaçların karşılanmasına, hastalıkların
önlenmesi amacıyla koruyucu önlemler alarak bireylerin mümkün olduğunca sağlıklı bir yaşam
sürdürmesine yardımcı olmaktır. Bölüm-3’de yaşlı bireylerin temel bakım gereksinimleri,
temel bakım uygulamaları, yaşlıda enfeksiyon kontrolü, yaşlıda sık görülen enfeksiyonlar ve
yaşlı bireylerde bağışıklama konularından bahsedilmiştir.
Hasta güvenliği kavramı, “önce zarar vermemek” anlayışı ile ilk kez Hipokrat tarafından ifade
edilmiş ve genel tıbbın ilkesi haline gelmiştir. Ancak, sağlık hizmetlerinde her tıbbi girişim ve
uygulamalar bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu risklerin azaltılması veya kontrol
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altına alınabilmesi için hasta güvenliği kavramı ön plana çıkmaktadır. Bireyin hastaneye
kabulü, hastanede tedavi süreci ve taburculuğu boyunca hasta güvenliğinin sağlanması gerekir.
Bireyin taburculuğu ve bakımının evde devam ettirilebilmesi için sistemli bir taburculuk planı
ve eğitimi önem kazanmaktadır. Bölüm-4’de hasta güvenliği, tıbbi hatalar, tıbbi hatalara neden
olan faktörler ve hasta kabul uygulamalarından bahsedilmiştir. Ayrıca bireyin karşılanması,
kuruma kabulü ve oryantasyonu ile taburculuk ve taburculuk eğitimi konularına da yer
verilmiştir.
Yaşam bulguları (YB), sağlık durumunun temel göstergeleridir ve vücut sıcaklığı, nabız,
solunum ve kan basıncı parametrelerinin değerlendirilmesinden oluşur. Herhangi bir fizyolojik
değişiklik YB’da normal değerden sapmalara yol açacağı için YB’nin dikkatle
değerlendirilmesi gerekir. Bölüm-5’te YB olarak adlandırdığımız vücut sıcaklığı, nabız,
solunum ve kan basıncı uygulamaları, YB’nin normal değerleri ile YB alırken kullanılan aletler
(termometre, tansiyon aleti, steteskop gibi)’in özelliklerinden bahsedilmiş ve YB’nin alınması
uygulamalarına değinilmiştir.
Kişisel hijyen uygulamaları; vücut salgılarını, atıklarını ve geçici mikroorganizmaları vücuttan
uzaklaştırmak, kas gerilimini azaltmak, bireyin rahatlamasını, dinlenmesini, gevşemesini
sağlamak, vücuttaki hoş olmayan kokuları gidermek, bireyin genel görünümünü olumlu hale
getirmek, beden imgesini geliştirmek, deri sağlığını sürdürmek ve geliştirmek amacıyla yapılan
uygulamalardır. Bölüm-6’da yaşlıda hijyen uygulamaları, derinin değerlendirilmesi ve deri
sorunlarına değinilmiş, banyonun amaçları ve banyo türleri, içinde hasta olan ve boş olan
yatağın yapılması ile rahat yatış pozisyonlarından bahsedilmiştir.
Fiziksel kimyasal ve biyolojik nedenlerle deri veya mukozaların bütünlüğünün bozulması,
tahrip olması, dokuların kesilmesiyle dokuların fizyolojik özelliklerinin geçici veya tamamen
kaybolması yara olarak tanımlanmaktadır. Bası yarası belli bir deri alanının aralıksız ve uzun
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süre devam eden bası sonucu meydana gelen iskemi, hücre ölümü ve doku nekrozudur. Yük
binen kemiksi çıkıntılar üzerindeki deride daha sık görülür. Yaranın türü, etyolojisi,
lokalizasyonu, doku kaybı miktarına ve kontaminasyon durumuna göre yara tedavisi uygulanır.
Bölüm-7’de özelliklerine göre yaraların sınıflandırılmasına değinilmiş, yara iyileşmesini
etkileyen faktörler ve yara bakımı, pansuman uygulamaları ve çeşitleriyle pansuman yapımında
genel kurallardan bahsedilmiştir. Bası yaraları, bası yaralanmaların nedeni, evreleri, tedavi
yöntemleri ve korunma önlemlerine değinilmiştir.
Beslenme, yaşlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde veya tedavi
edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Yaşlı bireyde mental sağlığın desteklenmesi, fiziksel
fonksiyonun sağlanması, kronik hastalık riskinin azaltılması, malnütrisyon ve fonksiyonel
yetersizliğin önlenmesi yeterli ve dengeli beslenme ile sağlanır. Bu yüzden yaşlıda sağlıklı
beslenme için gerekli olan bütün besin gruplarından yeterli vitamin ve mineralleri kapsayan
besin ögelerinin maksimum düzeyde alınması gerekmektedir. Bölüm-8’de yeterli ve dengeli
beslenme, besin ögeleri ve besin ögelerinin vücuttaki görevleri, yaşlılık döneminde beslenme
sorunları ve korunma yaklaşımları,

genel beslenme ilkeleri ve besin güvenliği üzerinde

durulmuştur.
Yaşlı bireylerde yaşa bağlı ortaya çıkan sorunlar ve kronik hastalıklardan dolayı ilaç kullanım
oranları diğer bireylere göre fazla olduğu bilinmektedir. Yaşlı bireylerin bakımından sorumlu
olan sağlık profesyonelinin yaşlı bireylerde ilaç kullanımı ve ilaç uygulama yolları konularında
bilgi ve beceri sahibi olması gereklidir. Bölüm-9’da ilaç bilgisi, ilaç etkileşimleri, ilaç
uygulamalarında temel ilkeler, ilaç uygulama yolları, ilaçların saklanması/korunması ve
yaşlılarda ilaç kullanımıyla ilaç uygulamalarında dikkat edilmesi gereken noktalara
değinilmiştir.
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Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı ciddi yan etkiler oluşturarak organizmada farklı sağlık
sorunlarına yol açmaktadır. Yaşlı bireylerde ilaç yan etkileri ve polifarmasinin olumsuz
sonuçları, hem akılcı ilaç kullanımına olan ihtiyacı hem de sağlık personelinin sorumluluğunu
arttırmaktadır. Bölüm-10’da polifarmasi, polifrmasi epidemiyolojisi ve nedenleri, yaşa bağlı
farmakokinetik ve farmakodinamik değişiklikler, polifarmasinin yan etkileri ve sonuçları,
yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı, akılcı ilaç kullanımında sağlık çalışanlarının sorumlulukları ve
yaşlılarda ilaç kullanımına yönelik eğitim programlarına yer verilmiştir.
Sıcak ve soğuk uygulamalar vücudun bir bölümüne veya tamamına tedavi amacıyla
kullanılabildiği gibi bazı belirtilerin ya da sorunların giderilmesinde de kullanılabilmektedir.
Bu uygulamalar sırasında sıcak uygulamalarda yanıklar, soğuk uygulamalarda dolaşım
bozuklukları gibi bireylere yarar sağlamanın yanında zarar verilmesi de söz konusu
olabilmektedir. Bu nedenle sıcak ve soğuk uygulamaları yaparken dikkat edilmesi gereken
noktaların iyi bilinmesi gerekmektedir. Bölüm-11’de sıcak ve soğuk uygulamalar, sıcak ve
soğuk uygulamaların fizyolojik etkileri, sıcak ve soğuk uygulamaların yapılması gereken ve
kontrendike olduğu durumlar, sıcak ve soğuk uygulama çeşitlerine yer verilmiştir.
Kronik hastalığı olan yaşlı bireyde görülen ağrı, en çok yaşanan sağlık sorunlarından biridir.
Bu nedenle yaşlı bireyde ağrı doğru bir şekilde değerlendirilmeli ve etkili kontrol yöntemleri
uygulanmalıdır. Palyatif bakım, hastanın ağrı gibi diğer semptomların giderilmesini
sağlamaktadır. Yaşamın ilerleyen evrelerinde çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşan yaşlı bireyler
palyatif bakım ihtiyacının en fazla olduğu gruptur. Bölüm-12’de ağrı, ağrının sınıflandırılması,
yaşlılarda ağrının nedenleri, değerlendirilmesi ve kontrolü, palyatif bakım hizmetleri ve
terminal dönemde hastada görülen tepkilere yer verilmiştir.
Yaşlanmanın kendine özgü doğal süreci içerisinde, fiziksel olduğu kadar bilişsel ve psikolojik
değişimler de yaşanmaktadır. Yaşlılarda psikiyatrik hastalıkların doğru tanısı ve hastaya uygun
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yaklaşım bir kat daha önem kazanmaktadır. Yaşlı bireylerde görülebilecek depresyon, yaşlılık
psikozu, demans, deliryum, anksiyete ve uyku bozuklukları gibi psikiyatrik tabloların
özelliklerinin bilinmesi, bu hastalara kaliteli bir sağlık bakımının verilmesini sağlayacaktır.
Bölüm-13’de yaşlılık dönemi ruhsal sorunları, yaşlılarda ruhsal durumun değerlendirilmesi ve
yaşlılarda görülen psikiyatrik hastalıklarda uygulanması gereken hasta bakım ilkelerine
yerilmiştir.
Sonuncu bölümde ise; yaşlı bireylerin bakımında karşılaşılan güçlükler, hasta bakım planı ve
hasta bakım tanıları ve uygulamaların değerlendirilmesini içeren 8 örnek vaka sunumu ve genel
değerlendirme yer almıştır.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır
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Uygulama Soruları
Bu bölümde örnek vaka sunumu ve genel değerlendirme bilgileri yer aldığı için soru
içermemektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde örnek vaka sunumları ile yaşlı bireylerin bakımında karşılaşılan güçlükler ve
çözüm önerileri hasta bakım planı örnekleri ile açıklanmaya çalışılmıştır. Örnek vaka sunumları
ile yaşlı bireyin sorunlarının tanımlanması, sorunlara karşı tanı koyulması, tanıya yönelik
girişimlerin uygulanması ve uygulamaların değerlendirilmesi açıklanmıştır. Ardından “Yaşlı
Bakım İlke ve Uygulamaları” çalışmanın tüm bölümlerini kapsayan genel bir değerlendirme
yapılmıştır.
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Bölüm Soruları
Bu bölümde örnek vaka sunumu ve genel değerlendirme bilgileri yer aldığı için soru
içermemektedir.
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KAYNAKÇA
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