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BÖLÜM 1.
YAŞLILIK SÜRECİ VE YAŞLANMANIN KAS İSKELET SİSTEMİ
ÜZERİNE ETKİLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yaşlanma sürecinin ne olduğu, yaşlanma sürecinde kas iskelet sistemi ile ilişkili olarak
meydana gelen değişiklikler, yaşlanma sürecinin kaslar, kemikler, eklemler ve diğer kas
iskelet sistemi komponentleri üzerine etkisini öğreneceğiz.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
Yaşlılık süreci nedir?
Yaşlılık sürecinin kaslar üzerine etkisi nedir?
Yaşlılık sürecinin kemikler üzerine etkisi nedir?
Yaşlılık sürecinin eklemler üzerine etkisi nedir?
Yaşlılık sürecinin diğer kas iskelet sistemi yapıları üzerine etkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yaşlılık süreci

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yaşlılık sürecinde meydana Kazanım
okuyarak
ve
gelen
durumlar araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

Yaşlılık
sürecinin Yaşlılık
sürecinin
kas Kazanım
okuyarak
ve
kaslar üzerine etkisi
yapısına
üzerine
etkisi araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
Yaşlılık
sürecinin Yaşlılık sürecinin
kemikler üzerine etkisi
yapısına
üzerine
öğrenilecektir.

kemik Kazanım
okuyarak
ve
etkisi araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlılık
sürecinin Yaşlılık sürecinin
eklemler üzerine etkisi
yapısına
üzerine
öğrenilecektir.

eklem Kazanım
okuyarak
ve
etkisi araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlılık
sürecinin Yaşlılık sürecinin diğer kas Kazanım
okuyarak
ve
diğer kas iskelet sistemi iskelet
sistemi
yapıları araştırarak geliştirilecektir.
yapıları üzerine etkisi
üzerine etkisi öğrenilecektir.

4

Anahtar Kavramlar
Yaşlılık
Yaşlanma
Kaslar
Kemikler
Eklemler
Kas iskelet sistemi

5

Giriş
Yaşlanma sonucu tüm sistemlerde olumsuz etkilerin ortaya çıktığı bilinmektedir. Her
sistemin kendi içerisinde değişiklikleri mevcut olsa da, bazı sistemlerin yaştan etkilenme
oranı daha yüksektir. Kas iskelet sistemi de bu sistemler içerinde sayılabilir. Bakım verenlerin
bu değişikliklere hâkim olması, sürecin kolaylaşması ve desteklenmesi açısından oldukça
önemlidir.
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1.1. Yaşlılık Süreci
Biyolojik hayatın esas unsurlarından olan doğum ve ölüm arasında geçen süreç, her
canlı için farklı uzunlukta ve farklı niteliklerde olup, bir taraftan biyolojik, diğer taraftan ise
toplumsal olarak gerçekleşir.1 Ölümle sona eren, her canlının zaman içerisinde yer aldığı
sürece yaşlanma denir. Yaşlılık; yaşlı olma ve yaşın artmasıyla beraber yaşlılığın etkilerinin
ortaya çıkması hali olarak tanımlanmaktadır. Biyolojik olarak yaşlılık ise, üreme döneminin
son bulmasından ölüme kadar uzanan zaman dilimindeki değişim sürecidir.2
Yaşlanma ise ilerleyen yaş sonucu doku ve hücrelerde meydana gelen yıkımların
birikimi ve bunun sonucu olarak hastalık ve ölüme yakınlık olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılık
ile yaşlanma kavramları arasında benzerlik olsa da birbirlerinden farklıdır. Örneğin; bir
çocuğun yaşındaki bir yıllık değişim yaşlanma olmasına rağmen yaşlılık dönemine
girmemiştir. Yaşlılık daha çok fizyolojik ve biyolojik değişikliklere ek olarak toplumsal ve
kültürel durumlarla alakalıdır. Yaşlılık süreci fizyolojik, sosyal ve psikolojik yönleriyle
değerlendirilmelidir. Fizyolojik yönüyle yaşlılık, kronolojik olarak yaşın artmasıyla beraber
ortaya çıkan değişimleri ifade ederken, psikolojik yönüyle yaşlılık, öğrenme, algı, problem
çözme ve kişilik olarak uyum sağlayabilme potansiyelinin değişimini ifade etmektedir.
Sosyolojik yönüyle yaşlılık ise toplumun belli yaş kesiminden beklediği davranışlar ve
gösterdiği değerlerle ilişkilidir. Buna bağlı olarak yaşlanma da hem biyolojik hem de
kronolojik bir süreçtir. Yaşlanma sürecinde organizmada meydana gelen doğal süreçlerde
bozulmalar olduğu görülmektedir. Zamanın içerisinde, organizmanın yeterliğinde, aktivite
becerilerinde ve çevresel değişikliklere adaptasyonunda geri dönüşü olmayan bir kayıp
yaşanır.3
Herkeste meydana gelen bir süreç olmasına rağmen çeşitli çevresel ve kişisel
faktörlerden etkilenerek hızlandığı ya da yavaşladığı bilinmektedir. Dolayısıyla gerçek
biyolojik yaşlanma değişik bireylerde farklı hızlarda olmaktadır; çünkü genetik özellikler,
yaşam tarzı, hastalıklar ve kişilerin hastalıklar, travmalar ve stresle fizyolojik başa çıkma
yolları çok değişiklikler göstermektedir
Yaşlanmanın nedeni ile ilgili yüzlerce teori olmasına rağmen, vücutta meydana gelen
tüm değişiklikleri tatmin edici bir şekilde açıklayan birleştirici bir teori yoktur. Aslında,
yaşlanma ile ilgili çalışmalar yeni başlamıştır. Yaşlanma sürecinin açıklanmasında büyük
adımlar atılmış olmasına rağmen, yaşa bağlı olarak meydana gelen değişikliklerde
7

keşfedilecek daha birçok nokta vardır. Son zamanlardaki ortaya atılan bir teori, tüm vücut
iltihabının yaşlanma ile meydana gelen gerilemeye önemli bir katkı sağladığını
söylemektedir.
Bu bilgilerin yanı sıra son zamanlarda, yaşlanma sürecinde meydana gelen
değişikliklerin yaklaşık yarısının genetik bir temeli olduğu fark edilmiştir. Dolayısıyla yaşlılık
sürecine eşlik eden bu değişikliklerde başka faktörlerin de etkili olduğu görülmüştür. Yapılan
araştırmalarda yaşlanmayla ilgili değişimin geri kalanı, hareketsiz yaşam tarzının sonucudur.
Yetersiz beslenen, yetersiz hareket eden, vücut ağırlığı yüksek olan, sigara içen ve aşırı alkol
alan bireylerde, biyolojik düşüş daha fazla ve ciddidir.
Bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülke nüfusunda yaşlılık artmaktadır. Bilim ve
teknolojinin gelişmesiyle beraber sağlık koşullarında iyileşme sağlayan sağlık hizmetlerinin
gelişmesiyle birlikte doğum ve ölüm sayıları azalmış, doğumda beklenen yaşam süresinde ise
artış gözlemlenmiştir. Doğurganlık hızının azalması, beklenen yaşam süresinin artması ile
dünya nüfusu yaşlanmaya başlamıştır. Dünya nüfusunun 1900’de %6,9’u, 1950’de %8,1’i,
günümüzde ise yaklaşık olarak %10’u 60 yaş ve üzerindedir. Bu oranların 2050’de %22,1;
2100’de ise %28,1 olacağı beklenmektedir.4 Yaşlı nüfusundaki bu artış medikal, sosyal ve
ekonomik açılardan birçok soruna neden olmaktadır. Kronik hastalıklar başta olmak üzere pek
çok hastalığın prevelansı yükselmektedir.5 Yaşlı bireylerde görülen dejenerasyonlar, kronik
hastalıklar ve kişisel riskler organların adaptasyon kapasitesinde azalmaya ve kişilerin atipik
şikâyetlerine neden olmaktadır. Yaşlı kişilerde atipik semptomlarla ortaya çıkan ve herhangi
bir hastalık tanısı ile açıklanamayan klinik durum ve semptomları ifade etmek için geriatrik
sendrom kavramı kullanılmaktadır.6
Geriatrik Sendromlar
Geriatrik sendrom; yaşlılarda sıkça görülen, yaşam kalitesinin azalmasına, morbidite
ve mortalitenin artmasına neden olabilen klinik durumlardır.7 Geriatrik sendromun ilk
tanımlanmasında ise yaşlı ve hassas kişilerde görülmesi, çoğunlukla akut bir patoloji ile
ortaya çıkması, tekrarlayıcı ve sıklıkla fonksiyonel düzeyde azalma ile sonuçlandığı
belirtilmiştir.8 Çoğunlukla karşılaşılan ve ortak kabul gören geriatrik sendromlara şu şekilde
sıralanabilir;
•

Hareketsizlik

•

İdrar tutamama
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•

Depresyon

•

Deliryum

•

Demans

•

Düşme

•

Bası yarası

•

Kemik erimesi

•

Kırılgan yaşlı

•

Kas lifleri sayısında azalma

Kırılgan Yaşlı
Kırılgan yaşlı sendromu tanımlaması farklılıklar gösterse de genel görüş birliğinin
olduğu ortak tanım; yaşa bağlı olarak fizyolojik, nöromusküler, metabolik ve bağışıklık
sistemi fonksiyonlarında azalmayla beraber, dış streslere karşı gelişen artmış hassasiyet olarak
ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak mobilite kaybı, güçte azalma ve malnütrisyonunun
(beslenme bozukluğu) da meydana geldiği tanımlar da vardır.9 Kırılgan yaşlı sendromunun
meydana gelmesinde bağışıklık sistemindeki yetersizlik, nöroendokrin düzenin bozulması ve
sarkopeni gibi patofizyolojik nedenler yer almaktadır. Kırılgan yaşlı tanısı, Kardiyovasküler
Sağlık Çalışma İndeksi (Cardiovascular Health Study-CHS Index) içinde yer alan 5 özellikten
en az 3 tanesinin varlığı ile konulabilmektedir.10 Bu 5 özellik ise şöyledir:
•

Son bir sene içerisinde istem dışı 4,5 kilo veya %5’ten fazla kilo kaybının
varlığı

•

Kavrama kuvvetinde zayıflık

•

Tükenmişlik

•

4 metre uzaklığındaki mesafenin 6-7 saniyeden daha uzun sürede yürünmesi

•

Fiziksel aktivitenin azalması
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1.2. Yaşlanmanın Kas İskelet Sistemi Üzerine Etkileri
Yaşlılık sürecinde meydana gelen değişikliklerin büyük kısmı kas iskelet sisteminde
görülmektedir. Yaşlı toplumda kas-iskelet sistemi hastalıkları oldukça sık rastlanmakta ve
yaşam kalitesini ciddi oranlarda düşürmektedir. Kas-iskelet sistemi sorunları, hayatı tehdit
edici değildir, fakat yaşlılarda devamlı olarak bulunan hareket bozukluğu, yaşlılarda görülen
ilaç kullanımı ve hastane yatışlarının başlıca nedenleri arasında bulunmaktadır.
Yaşlanma ile birlikte genel olarak kemik yoğunluğunda azalma ve buna bağlı olarak
kemiklerde zayıflık, kırılganlıkta artış ve duruş bozuklukları meydana gelir. Ayrıca büyüme
hormonu ve testosteron miktarındaki azalma ile kaslarda zayıflık ve erime oluşur. Kemik ve
kas dokusundaki bu değişiklikler sebebiyle boyda kısalma, diş kayıpları, kemik kırıkları,
bacaklarda eğrilikler, kambur postür, kas kuvveti ve koordinasyonda azalmalar ortaya
çıkabilir. Kemiğin altında yer alan kıkırdak dokuda da azalmalar ve dejenerasyonlar meydana
geldiği için eklem mobilitesinde kayıplar oluşur ve travmalara karşı daha hassas duruma
gelinir.11
Yaşlılığın kas iskelet sistemi üzerine etkilerini daha iyi anlamak için, kas iskelet
sisteminin tüm komponentlerinin özel olarak incelenmesi gerekmektedir. Kas iskelet sistemi
komponentleri kısaca şu şekilde sıralanabilir:
•

Kaslar

•

Kemikler

•

Eklemler

•

Diğer (bağlar, dokular vb)
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1.2.1. Yaşlanmanın Kaslar Üzerine Etkisi
Yaşlılık süreci ile kas kütlesinin küçülmeye ve kuvvetini kaybetmeye başladığı
görülmüştür. Bu tüm bireylerde meydana gelen doğal bir süreçtir ancak hareketsiz yaşam
biçimi bu durumu destekler. Kas liflerinin sayısında azalama ve boyutunda küçülme meydana
gelmektedir.12
Kaslarda meydana gelen bu zayıflama süreci üçüncü dekatta başlamakta ve yaşam
boyu sürmektedir. Kas kütlesinde 20 ila 60 yaş arasında yaklaşık olarak %40 azalma, her yıl
ise ortalama %1 kayıp meydana gelmektedir. Bu kayıp erkeklerde başlangıç kas kütlelerinin
daha fazla olması nedeniyle kadınlara göre daha fazladır. Ellili yaşlarda ise yıkım süreci daha
net bir şekilde görülmeye başlar. 20-40 yaşları ile 70-80 yaşlarındaki kas kuvvetinde oluşan
değişiklik ise %20 ila %40 arasında değişiklik göstermektedir. 90 yaşında ise kas kuvveti
kaybı %50 ve daha üst düzeylere gelmektedir. Yaşla ilişkili kas kütlesi ve kuvvetindeki kayba
yıkım mekanizmanın artması ve yapım mekanizmanın azalması neden olmaktadır.13
Yaşlılıkla birlikte tendonların normal sıvı içeriklerinde azalmalar meydana
gelmektedir. Bu durum da tendonlar kasların bağlanma yerleri olduğu için gerilmelere
dayanıklılığın azalmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak kas kuvvet azalır.
Kaslar sadece istemli hareket eden gruptan oluşmamaktadır. İç organların çalışmasını
sağlayan sistem, istemsiz kasılan kaslar vardır. İstemsiz kasılan kaslarda da yaşlılık süreciyle
birlikte bahsedilen değişiklikler meydana gelmektedir. Bu da tüm organ aktivitelerinde düşüş
ve ilerleyen dönemlerde yetersizliklere sebep olmaktadır.14
İstemsiz kasılan kaslarda meydana gelen bu değişikliklerden en çok etkilenen ve en
çok etki oluşturan grup kalp kasıdır. Kalp kasında meydana gelen zayıflama, yeterli miktarda
kanı vücuda gönderme kapasitesinde düşmeye sebep olur. Böylece kalp kası kasılmak için
daha fazla efor sarf etmekte ve dolayısıyla dinlenme süresinin uzaması gerekmektedir. Bu
dinlenim süresindeki artış vücudun metabolik hızı yavaşlamasına sebep olmaktadır.11
Yaşlanmayla beraber kaslar incelir ve kas erimeleri oluşur. Kas kütlesinin
zayıflamasının en ciddi nedeni; kası destekleyen hormon seviyelerinin düşmesidir. Özellikle
toplumumuzda sıkça görülen yaşlanma ile birlikte fiziksel aktivitenin de azalması sonucu kas
kütlesinde meydana gelen yıkım sürecinin daha da şiddetlendiği görülmektedir. Bu
kullanmama durumu sonucu kaslarda yeterli kanlanmanın olmaması da ağrıların artış sürecini
tetiklemektedir. Ağrının artması ise hareketsizliğin artmasına sebep olmaktadır. Bu yıkım
11

sürecini hızlandıran kısır bir döngüdür. Ağrılardaki artışlar ve fiziksel yetersizliklere sebep
olan bu süreçte yaşlı bireylerde uyku bozuklukları ve dolayısıyla uykusuzluk hali olarak baş
gösterir. Yaşlı birey tüm bu problemlerle ruhsal çöküntüye yatkın bir hale gelir, algılama ve
düşünme gücünde yetersizlikler meydana gelebilir.15
Yaşlılıkla bahsi geçen değişikliklerle birlikte vücut yüzeyinde, kas kütlesinde, total
vücut sıvısı düzeyinde azalma olmakla beraber yağ kütlesinde değişken seviyede artış izlenir.
Yağ kitlesi 65 yaş üzeri kişilerde 25 yaşındaki genç bir bireye göre %10-20 arasında
yükselmektedir. Ayrıca vücut su düzeyinde %10-15 azalma görülmektedir.16
Sonuç olarak kaslarda görülen bu değişiklikler günlük yaşam aktivitelerinde daha fazla
efor sarfı ihtiyacına sebep olarak; engellilik, hareket kaybı, dengede bozulmalar, artan düşme
riski, kırıklar ve ölümle ilişkili bir durum haline gelebilir.15
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1.2.2. Yaşlanmanın Kemikler Üzerine Etkisi
Yaşlılıkla birlikte kemik yoğunluğundaki azalmaya bağlı olarak kemikler kırılmaya
yatkın hale dönüşmektedir. Böylece vücut kompozisyonunda bozulmalar meydana
gelmektedir. Özellikle kadınlarda kemik kaybı menopoz sonrası oldukça hızlanır. Kaybın en
çok görüldüğü kemikler şu şekilde sıralanabilir:
•

Uyluk kemiğinin boynu

•

Ön kol kemiklerinin bilek eklemi ile birleşen alt uçları

•

Omurgalar

Bu durum özellikle D vitamini düzeyinin düşmesi sonucu kalsiyum emiliminin
azalması ile bağlantılıdır. Kalsiyum emiliminin düşmesi kemik yapıda kalsiyumun düşmesi
ile sonuçlanmaktadır. Kemik ve kas dokusundaki azalmalar sonucu kişinin vücudunda çeşitli
olumsuzluklar meydana gelmektedir.17 Bu olumsuz durumların en önemlileri şu şekilde
sayılabilir:
•

Kemiklerin kırılmaya daha yatkın hale gelmesi

•

Bacaklarda eğrilikler

•

Omurganın kamburlaşması

•

Omurganın yana doğru kayması

•

Boy kısalması

Yaşın ilerlemesi ile beraber kemik iliğinde kan hücresi üretimi de azalır. Ancak bir
hastalığa ya da yaralanmaya bağlı olarak ihtiyaç çoğalmadıkça bu azalmaya bağlı herhangi bir
sorun olmadığı gözlemlenmektedir.17
Eklemlerde de meydana gelen hasarlanmalarla birlikte gençlik döneminde olduğu
kadar rahat hareket edilemez ve kas iskelet sistemi travmalara karşı daha ciddi tepki verir. Bu
bölgelerin tekrar eden travmalara maruz kalması ise ilerleyen yaşın en sık görülen rahatsızlığı
olan osteoartrit (kireçlenme) gelişiminin artmasına neden olmaktadır.18
Ayrıca kemik dokusunda meydana gelen kayıplar, kemiğin dokusal görünümünde
bozulmalara sebebiyet vermektedir. Ağırlık taşıdıkları ve vücudun iskeletini oluşturdukları
için gözeneksiz ve bütün bir yapıya sahip olan kemiklerde, gözenekli görüntünün oluşmasına
ve yük taşıma kapasitesinin azalmasına sebep olmaktadır.19
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1.2.3. Yaşlanmanın Eklemler Üzerine Etkisi
İnsanlarda yaşlanma ile birlikte eklemlere binen yükleri destekleyen kaslarda meydana
gelen gerilemeler ve eklemleri birbirine tutunmasını sağlayan bağların esnekliğini yitirmeleri
sonucunda eklemlerin hareket genişliğinde büyük bir azalmalar görülmektedir. Eklemlerin
hareket açıklıkları, günlük yaşam aktivitelerinin bağımsız ve tam olarak yerine getirilebilmesi
için uygun açıklıklarda olması gerekmektedir. Ancak eklem hareket açıklığında meydana
gelen azalmalar yaşlı bireylerin bağımsız olarak günlük yaşam aktivitelerini yerine
getirmesine ve hatta kimi zaman kişisel bakımını gerçekleştirememesine sebep olmaktadır.17
Bunlara bağlı olarak eklemlerin daha az kullanılmasının beslenme açısından da önemli
bir yeri olduğu bilinmektedir. Eklemlerin içinde kan damarları bulunmamaktadır. Eklemlerin
beslenebilmesi için yeterli miktarda basınç altında kalması gerekmektedir. Eklemlere binen
yük ile birlikte eklem yüzeylerinin birbirine sürtünüp aşınmasını engelleyen kıkırdaklar
beslenmektedir. Ancak yaşlılık sürecinin beraberinde getirdiği hareketsiz yaşam tarzı bu
beslenme düzenini bozarak kıkırdakların aşınmasına ve dolayısıyla kemik yüzeylerin açıkta
kalmasına sebep olmaktadır. Bu da yaşlılarda sık görülen kas iskelet sistemi problemlerinden
olan kireçlenmenin oluşmasına sebep olmaktadır. Kireçlenmenin meydana gelmesi ise kişinin
daha fazla hareketsiz yaşamasına sebep olarak kendi yıkım sürecine desteklemektedir.18
Bunların yanı sıra, hareketsiz yaşam tarzının ve yaşlılığın beraberinde getirdiği yağ ve
kilo artışı, özellikle bacaklarda aşınmış yapılara normalde olması gerekenden daha çok yük
binmesine sebep olarak kireçlenme sürecini hızlandırmaktadır.
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1.2.4. Yaşlanmanın Diğer Kas İskelet Sistemi Yapıları Üzerine Etkisi
Eklemlerde meydana gelen değişiklikler kıkırdak beslenmesini ve ilerleyen süreçte
kıkırdak bütünlüğünün bozulmasına sebep olmaktadır. Buna ek olarak yanlış pozisyonlar,
travmalar da kıkırdak yapısının bozulmasına yol açmaktadır. Kıkırdakların yapılarının
bozulması da eklemlerin yapısını ve dolayısıyla hareketin yapının bozulmasına neden
olmaktadır.20
İlerleyen yaşla birlikte vücut su miktarındaki azalma, eklemleri birbirine hareket alanı
bırakacak düzende bağlayan bağların yapısındaki su miktarında da azalmalara sebep
olmaktadır. Bağların yapısında bulunan su miktarı esnekliklerinin artmasını ve kayganlığının
artmasını sağlamaktadır. Bağların esnekliğinin azalması yine eklem hareket açıklıklarında
azalmalarla sonuçlanmaktadır.21
Kas iskelet sisteminin üstünü saran zar olarak da tanımlanabilecek fasya da bu süreçte
dejenere olan yapılardandır. Bağlara benzer şekilde esnekliğini kaybeden fasya, kasların
gerilmesine ve dolayısıyla ağrılara sebep olabilmektedir.18
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama sorusu bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlanma sürecinin ne olduğu, yaşlanma sürecinde kas iskelet sistemi ile ilişkili olarak
meydana gelen değişiklikler, yaşlanma sürecinin kaslar, kemikler, eklemler ve diğer kas
iskelet sistemi komponentleri üzerine etkisi öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Ölümle sona eren, her canlının zaman içerisinde yer aldığı sürece
yaşlanma denir.
b. Yaşlılık; yaşlı olma ve yaşın artmasıyla beraber yaşlılığın etkilerinin
ortaya çıkması hali olarak tanımlanmaktadır.
c. Yaşlılık ile yaşlanma kavramları aslında aynı kavramalrdır.
d. Yaşlılık süreci fizyolojik, sosyal ve psikolojik yönleriyle
değerlendirilmelidir.
e. Biyolojik olarak yaşlılık ise, üreme döneminin son bulmasından ölüme
kadar uzanan zaman dilimindeki değişim sürecidir.
2) Öğrenme, algı, problem çözme ve kişilik olarak uyum sağlayabilme
potansiyelinin değişimini ifade eden yaşlılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
a. Fizyolojik
b. Psikolojik
c. Kronolojik
d. Biyolojik
e. Hematolojik
3) I. Yaşam tarzı
II. Hastalıklar
III. Stresle başa çıkma becerisi
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yaşlılık sürecini hızlandıran
faktörlerdendir?
a. Yalnız I
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
4) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a. Yaşlı nüfus gittikçe azalmaktadır.
b. Yaşlanma ile ilgili birçok teori mevcuttur.
c. Son yıllarda tüm vücut iltihabı teorisi ortaya atılmıştır.
d. Yaşlanma sürecinde meydana gelen değişikliklerin yaklaşık yarısı
genetik bir temellidir.
e. Yetersiz beslenen, yetersiz hareket eden, vücut ağırlığı yüksek olan,
sigara içen ve aşırı alkol alan bireylerde, biyolojik düşüş daha fazla ve
ciddidir.
5) Aşağıdakilerden hangisi çoğunlukla karşılaşılan ve ortak kabul gören geriatrik
sendromlardandır?
a. Hareketsizlik
b. İdrar tutamama
c. Kemik erimesi
d. Kas lifi sayısında artış
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e. Depresyon
6) Aşağıdakilerden hangisi kırılgan yaşlı tanısı koymak için gereken özelliklerden
değildir?
a. Son bir sene içerisinde istem dışı kilo artışının varlığı
b. Kavrama kuvvetinde zayıflık
c. Tükenmişlik
d. Fiziksel aktivitenin azalması
e. 4 metre uzaklığındaki mesafenin 6-7 saniyeden daha uzun sürede
yürünmesi
7) Kaslarda meydana gelen yıkımlar kaçıncı dekatta başlar?
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
8) I. Kaburgalar
II. Uyluk kemiğinin boynu
III. Omurgalar
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşlılarda kemik kaybının en sık
görüldüğü kemiklerdendir?
a. Yalnız II
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkla beraber eklemlerde meydana gelen
değişikliklerden değildir?
a. Eklemlerin hareket genişliğinde büyük bir azalmalar görülür.
b. Eklem arasındaki kıkırdaklarda aşınma meydana gelir.
c. Kemik yüzeyler açıkta kalarak sürtünme yaşayabilir.
d. Kireçlenme olabilir.
e. Kilo artışı eklemlere yük bindirerek iyi beslenmesini sağlar.
10) Eklemleri birbirine hareket alanı bırakacak düzende bağlayan, yaşlılık süreci
ile birlikte su içeriğini kaybedeb yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a. Kıkırdak
b. Bağ
c. Fasya
d. Kemik
e. Kas
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Cevaplar
1) c
2) b
3) e
4) a
5) d
6) a
7) c
8) d
9) e
10) b
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BÖLÜM 2.
YAŞLI BAKIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Yaşlanma ile birlikte sinir sistemi, kalp-damar sistemi, solunum sistemi, sindirim
sistemi, boşaltım ve üreme sistemi, hormonal sistem, bağışıklık sistemi ve duyu
fonksiyonlarında ortaya çıkan ve yaşlı bakımında dikkat edilmesi gereken durumların
öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlar göz önüne alındığında, dikkat edilmesi gereken
sistemler nelerdir? Açıklayınız.
2. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda sinir sistemi ile ilgili dikkat edilmesi gereken
durumlar nelerdir? Açıklayınız.
3. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda kalp-damar sisteminin önemi nedir?
Açıklayınız.
4. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda solunum sistemi ile ilgili dikkat edilmesi
gereken durumlar nelerdir? Açıklayınız.
5. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda boşaltım ve üreme sistemi neden önemlidir?
Nelere dikkat edilmelidir? Açıklayınız.
6. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda bağışıklık sisteminin önemi nedir? Açıklayınız.
7. Yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda duyu ile ilgili dikkat edilmesi gereken durumlar
nelerdir? Maddeler halinde açıklayınız.

25

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Sinir Sistemi İle İlgili Dikkat Sinir
sistemi,
demans, Kazanım
okuyarak
ve
Edilmesi Gereken Durumlar deliryum ve baş dönmesi ile araştırarak geliştirilecektir.
ilgili
dikkat
edilmesi
gereken
durumlar
öğrenilecektir.
Kalp-Damar Sistemi İle Kalp-damar sistemi, yüksek Kazanım
okuyarak
ve
İlgili
Dikkat
Edilmesi tansiyon, ateroskleroz ve araştırarak geliştirilecektir.
Gereken Durumlar
inme ile ilgili dikkat
edilmesi gereken durumlar
öğrenilecektir.
Solunum Sistemi İle İlgili Solunum sistemi ile ilgili Kazanım
okuyarak
ve
Dikkat Edilmesi Gereken dikkat edilmesi gereken araştırarak geliştirilecektir.
Durumlar
durumlar öğrenilecektir.
Sindirim Sistemi İle İlgili Sindirim sistemi ile ilgili Kazanım
okuyarak
ve
Dikkat Edilmesi Gereken dikkat edilmesi gereken araştırarak geliştirilecektir.
Durumlar
durumlar öğrenilecektir.
Boşaltım ve Üreme Sistemi Boşaltım ve üreme sistemi Kazanım
okuyarak
ve
İle İlgili Dikkat Edilmesi ve inkontinans ile ilgili araştırarak geliştirilecektir.
Gereken Durumlar
dikkat edilmesi gereken
durumlar öğrenilecektir.
Hormonal Sistem İle İlgili Hormonal sistem ile ilgili Kazanım
okuyarak
ve
Dikkat Edilmesi Gereken dikkat edilmesi gereken araştırarak geliştirilecektir.
durumlar öğrenilecektir.
Durumlar
Bağışıklık Sistemi İle İlgili Bağışıklık
sistemi
ve Kazanım
okuyarak
ve
Dikkat Edilmesi Gereken enfeksiyon ile ilgili dikkat araştırarak geliştirilecektir.
Durumlar
edilmesi gereken durumlar
öğrenilecektir.
Duyu İle İlgili Dikkat Görme, işitme, dokunma, Kazanım
okuyarak
ve
Edilmesi Gereken Durumlar hareket algısı ve kronik ağrı araştırarak geliştirilecektir.
duyusu ile ilgili dikkat
edilmesi gereken durumlar
öğrenilecektir.
26

Dikkat Edilmesi
Diğer Durumlar

Gereken Diyabet, hareket korkusu, Kazanım
okuyarak
ve
bası
yarası,
yutma araştırarak geliştirilecektir.
bozukluğu, kırılganlık, uyku
bozukluğu ve depresyon ile
ilgili
dikkat
edilmesi
gereken
durumlar
öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Demans
Deliryum
Baş dönmesi
Yüksek tansiyon
Ateroskleroz
İnme
İnkontinans
Enfeksiyon
Hareket algısı
Kronik ağrı
Diyabet
Hareket korkusu
Bası yarası
Yutma bozukluğu
Kırılganlık
Uyku bozukluğu
Depresyon
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Giriş
İnsan ömrü, salgın hastalıklar ve savaş gibi toplu kayıpların yaşandığı olayların
azalmasıyla ve sağlık hizmeti imkanlarının yaygınlaşmasıyla uzamaktadır. Buna rağmen,
yaşlanmayla ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler etkisini sürdürmektedir. Yaşlanma ile
birlikte sinir sistemi, kalp-damar sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, boşaltım ve
üreme sistemi, hormonal sistem, bağışıklık sistemi ve duyu fonksiyonlarında azalma ve
gerileme meydana gelmektedir. Bu fizyolojik değişiklikler, hastalık ve ölümlere sebebiyet
verebilmektedir. Bu nedenle, yaşlılık ile beraber oluşabilecek değişikliklerin bilinmesi ve
yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda bu durumlara dikkat edilmesi son derece önem arz
etmektedir.
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2.1. Sinir Sistemi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Yaşlanma, beyin hücrelerindeki yapısal ve fonksiyonel değişikliklerle karakterizedir.
Çoğu kortikal bölgede sinir hücre kaybı düşük seviyededir. Ancak hipokampal piramidal
nöronlar gibi yüksek metabolik ihtiyaçları olan sinir hücreleri, sinaptik fonksiyon, protein
taşınımı ve mitokondriyal fonksiyondaki değişikliklerden önemli ölçüde etkilenebilir.1
Hipokampus, bilişsel gerileme ve Alzheimer demansının patofizyolojisinde önemli bir aracı
olarak tanımlanmıştır. Bunun yanında, artan glukokortikoid değerlerini algıladığından ve
hipotalamusa bilgileri negatif geri besleme döngüsüyle ilettiği için stres yanıtının anahtar bir
bileşenidir.2
Yaşlanma ile birlikte, beyindeki sinir hücre sayısı ve yoğunluğu azalırken,
hipokampüsteki hücreler dejenerasyona uğrar. Beyin kütlesi, ilerleyen yaşla birlikte azalır ve
seksen yaşlarına gelindiğinde %6-7 oranında kayıp yaşanır. Ara maddelerin de azalmasıyla,
sinir uyarılarının iletimi yaşlanmayla gittikçe yavaşlar.3

2.1.1. Demans
Demans, yaşlı bireylerde görülen ciddi nöropsikiyatrik sendromların başında
gelmektedir. Bilişsel olarak gerilemeyle beraber, günlük yaşam aktivitelerinin ilerleyici bir
şekilde bozulması ve bunun yanında çoğunlukla davranışsal bozukluklarla karakterize olan
nöropsikiyatrik bir sendromdur. Dünya üzerinde demansla yaşayan kırk dört milyon birey
bulunmaktadır. Bu sayının giderek artması öngörülmektedir. Yaşlı nüfusun artmasıyla
demansın sosyal ve ekonomik önemi de artmaktadır.4
Demans; hafızayı, düşünme aktivitesini, öğrenme kapasitesini, kavramayı, hesaplama
yeteneğini, oryantasyonu, dil ve yargılama becerisini etkileyen bir sendromdur. Tüm bunlarla
beraber günlük yaşam aktivitelerini de etkileyen demans, yaşlılarda engelliliğin önemli bir
nedenidir.5
Demans; konuşma ve yazma yeteneğinde gerileme, nesneleri tanıma becerisinde
gerileme, motor aktiviteleri devam ettirme becerisinde azalma, soyut düşünme ve karmaşık
görevleri gerçekleştirme yeteneğinde kayıp, günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirmede
zorlanma semptomları ile ortaya çıkmaktadır.6 Demansın şiddeti kişiden kişiye göre farklılık
göstermektedir.

2.1.2. Deliryum
Deliryum (akut bilinç bulanıklığı), hızlı bir şekilde bilincin dalgalanması ve
farkındalığın bozulması ile karakterizedir. Deliryum, beyin fonksiyonlarının bütünlüğünün
azalması ile ilişkilidir ve olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Hastaneye kabul edilen
yaşlıların yaklaşık %30'u deliryum geliştirir. Bunun yanında uzun süreli bakım hastaları için
deliryum görülme oranı %15'tir.7

2.1.3. Baş Dönmesi
Baş dönmesi, dönme illüzyonu veya dengesizlik hissi gibi uzaysal oryantasyonun
bozulması ve hareket algısının azalmasıyla karakterize, bakış sabitliği, postür ve yürümeyi
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etkileyen bir durumdur.8 Görsel, derin duyu ve denge sistemlerinden herhangi birinde hasar
meydana gelmesi veya hareket sinyallerini birleştiren beyin merkezlerindeki etkilenimler
sonucunda meydana gelir.
Baş dönmesi bir hastalık olarak değil, farklı patolojik durumların sonucunda ortaya
çıkan bir problem olarak tanımlanabilir. En sık rastlanan baş dönmesi sebepleri çevresel
vestibüler bozukluklar, kaygı ve diğer psikiyatrik problemlerdir.9
Baş dönmesi, özelikle yaşlı bireylerde çok sık görülür. Altmış beş yaşın üstündeki
yaşlıların %30’unun baş dönmesi şikayeti vardır.10

2.2. Kalp-Damar Sistemi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Kalp-damar sistemindeki yaşlanma ile ilgili yapısal değişiklikler genellikle kalbin ve
damarların fonksiyonel ve uyarlanabilir kapasitesini etkiler. Bireylerde kalp-damar
sistemindeki yaşlanma, kalbin sol karıncığının büyümesi, fibrozis ve kalp atım fonksiyon
bozukluğu ile ilişkilidir.11
Yaşlanmayla beraber, kalp daha rijid hale gelir ve kalp debisi azalır. Kalp hızının
solunuma ve egzersize uyumu azalarak kalbin çalışma ritmi bozulabilmektedir. Ayrıca kanın
kalbe geri dönüşünün azalmasına bağlı olarak ortostatik hipotansiyon (ayağa kalktıklarında
meydana gelen düşük tansiyon) ortaya çıkabilmektedir.12
Her ne kadar altta yatan mekanizmalar henüz tamamen çözülmemiş olsa da, çalışmalar
bazı kalp kası bozuklukları ve damar sertliğinin yaşlanma kaynaklı yapısal ve fonksiyonel
modifikasyonlarla ilişkili olduğunu öne sürmektedir.13

2.2.1. Yüksek Tansiyon
Yaşlanma ile birlikte yüksek tansiyon (hipertansiyon) görülme sıklığı artmaktadır.
Yaşlılık döneminde kalp sistolik basıncı artarken, diyastolik basınç düşme eğilimindedir.
Bunun sonucunda izole sistolik yüksek tansiyon gelişmektedir.14

2.2.2. Ateroskleroz
Ateroskleroz (damar sertliği) gibi kardiyovasküler sistem bozukluğu yaşlı hastalarda
sık görülür. Damar sertliği çok faktörlü ve ilerleyici bir hastalıktır. Atar damar duvarlarında
yağ, enflamatuar hücreler, fibrozis elementleri ve plak oluşumu ve bunların birikimiyle
oluşur.15 Yaşlanma süreci, damar sertliğinde gözlenen yapısal ve düzensel modifikasyonları
hızlandırabilir.

2.2.3. İnme
İnme, gelişmiş ülkelerde iskemik kalp hastalığından sonra en sık görülen ikinci ölüm
nedenidir. Genellikle 65 yaşın üzerindeki bireylerde görülür.16 İnme, kan dolaşımının pıhtı ile
kesilmesinden dolayı beyin hücresi hasarı ve beyin dokusu iskemisinden kaynaklanabilir.
İnme sıklığı yaşla birlikte artmaktadır.17
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2.3. Solunum Sistemi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Yaşlanmayla beraber solunum sisteminde gerçekleşen en önemli değişiklikler;
akciğerlerin esneme kapasitesinde azalma, göğüs kafesi uyumunun azalması ve solunum kas
gücündeki azalmadır.
Kronik tıkayıcı akciğer hastalığı yaşlıların yaklaşık %11’ini etkilemektedir. Altmış
beş-seksen dört yaş aralığında, kronik tıkayıcı akciğer hastalığı ölüm nedenleri arasında ilk
dört nedenden biridir. Ayrıca bu yaş aralığındaki ölümlerin %6-7’sinden sorumludur.18

2.4. Sindirim Sistemi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Yaşlanma süreci ile beraber, yutulan lokmaların iletiminin düzgün bir şekilde
sağlanmasına karşın yemek borusu kaslarının daha az kasıldığı görülür. Mide esnekliğinin
azalmasının sonucu olarak midenin yemek alma kapasitesi azalır ve boşalması da daha yavaş
gerçekleşir.
Kalın bağırsaklarda ise besinlerin iletilmesi yavaşlar. Yaşlı bireylerin bir kısmı bu
yavaşlamayı kabızlık şeklinde hissedebilir.19 Sindirim sistemine giden kan akımı azalır. Bazı
sindirim enzimlerinin etkinliği azalır. Bununla birlikte hücre miktarındaki azalmanın sonucu
olarak da karaciğer küçülür.20

2.5. Boşaltım ve Üreme Sistemi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken
Durumlar
Hem kronolojik yaşlanma hem de menopoz, boşaltım ve üreme sisteminin fiziksel,
fizyolojik ve mikrobiyolojik özelliklerini etkiler. Boşaltım ve üreme sistemine ait semptomlar
orta yaş ve daha yaşlı bireyler (daha sıklıkla kadınlar) tarafından sıklıkla bildirilmektedir,
ancak bu semptomlar her zaman yaşlanma belirtileri ile ilişkili değildir. Yaşlı bireylerde
görülen semptomlar, birçok yaşlı tedavi aramasa da, fonksiyon, yaşam kalitesi ve ilişkiler
üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilmektedir.21
Yaşlanma ile beraber böbreklere giden kan miktarı azalarak metabolik artıkların
atılması yavaşlar. Kullanılan ilaçların vücuttan uzaklaştırılması gecikmeli olarak gerçekleşir
ve boşaltım sistemi enfeksiyonlarına yatkınlık artar. Bu süreçte böbrek büyür ve böbrek
fonksiyonları azalır.
Yaşlanma sürecinde üreme fonksiyonları gerileyerek cinsel aktiviteler azalır.22

2.5.1. İnkontinans
Yaşlılarda idrar inkontinans (idrar kaçırma) önemli bir problemdir. Yaşlı bireylerde
idrar inkontinans sıklığı %8-34 arasında iken, bakımevlerindeki yaşlılarda bu oran %50' lere
yükselmektedir.23
İdrar inkontinans, kadınları erkeklere oranla 2 kat daha fazla etkilemektedir. İdrar
inkontinansı hijyenik, duygusal ve sosyal bozukluklara neden olur. Yaşlı kadınlarda üretra ve
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mesanede östrojen hormonunun etkilerinin azalması boşaltım ve üreme sisteminde fonksiyon
bozukluklarına yol açar. İdrara sık çıkma, idrarı yaparken ağrı duyma, idrar inkontinans ve
boşaltım sistemi enfeksiyonları da yine östrojen eksikliği nedeniyle yaşlı bireylerde sık
görülmektedir.24

2.6. Hormonal Sistem İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Hormonal sistem, bir dizi homoeostatik hormonun etkisiyle metabolizmayı ve enerji
kullanımını kontrol eder.
Yaşlanma sırasında, üç ana hormonun üretimi azalır:
İlk olarak, hipofiz bezi tarafından üretilen büyüme hormonu sentezinin azaltılması,
karaciğer ve diğer organlar tarafından insülin benzeri büyüme faktörü (IGF-I) üretiminde
azalmaya neden olur. IGF'ler, birçok hücrede anabolik aktiviteyi (yapım aktivitesi) artıran
küçük peptitlerdir. Nöronal plastisitenin arttırılması ve iskelet kası kuvvetinin arttırılmasında
önemli etkileri vardır.25
İkinci olarak, azalmış östradiol ve testosteron, luteinize edici hormon ve folikül uyarıcı
hormon salınımını arttırır.
Üçüncü olarak da, adrenokortikal hücrelerin
salınımındaki kademeli bir yükselişin yanı sıra azalır.

aktivitesi,

genellikle

kortizol

Ayrıca tiroid bezinin küçülmesi bazal metabolizma hızının yavaşlamasına neden olur.
Paratiroid hormonunun artışı ve menapoz, kemik kalitesinin düşmesine ve osteoporoz riskinin
artmasına sebep olmaktadır. Yaşlı erkeklerde testosteron üretimi daha yavaş ve daha geç
azalmaktadır.26
Yaşlanma ile birlikte hormon salgılarının azalması ilerleyen dönemde kadınlarda
menopoz, erkeklerde andropoza neden olmaktadır. Yaşla birlikte cinsiyet hormonlarının
azalmasıyla, yaşlılar kişilik değişiklikleri yaşayabilmektedir.

2.7. Bağışıklık Sistemi İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Yaşlanan bağışıklık sistemi, kök hücrelerde bir azalma, T-lenfosit üretimindeki
değişiklikler, B-hücre kontrollü antikor yanıtının körelmesi ve nötrofillerin, makrofajların ve
doğal öldürücü hücrelerin fagositik aktivitesinin azalması ile karakterizedir. Bu yaşlanan
bağışıklık sistemi sakin durumda yeterli şekilde çalışabilir ancak akut inflamasyonun stresine
uygun şekilde cevap verememektedir.27
Yaşlanma ile birlikte bağışıklık sisteminin çalışması geriler. Böylece hastalıklara
yakalanma riski, hastalık ve ölüm oranı artar. Düzenli fiziksel aktiviteler bağışıklık sisteminin
daha iyi bir düzeyde çalışmasını sağlayabilir.28 Yaşlanmayla bağışıklık sisteminde meydana
gelen farklılıklardan olumlu olan tek sonuç, yaşlılarda görülen alerjik belirtilerin ciddiyetinin
daha az olmasıdır.
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2.7.1. Enfeksiyon
Kanıtlar, enfeksiyonun (iltihabın), kırılgan yaşlılığın patofizyolojisinde, uyaranlara
aşırı duyarlı olan ve ilk iltihap uyarıcısının uzaklaştırılmasından sonra uzun bir süre devam
eden anormal, düşük dereceli bir iltihabik yanıta karşı önemli bir rolü olduğunu ortaya
koymaktadır.29
Enfeksiyon varlığında, yaygın hücre hasarına neden olabilen çeşitli moleküller
oluşmaktadır. Bazı inflamatuar hücreler kırılganlıkla ilişkilendirilmektedir.30
Enfeksiyonlar, ileri yaşlarda morbidite ve mortalitenin önde gelen nedenlerindendir.
Eşlik eden kronik hastalıklar ve organ fonksiyonlarındaki değişiklikler gibi çeşitli faktörler,
yaşlı hastalarda enfeksiyonların sıklığını ve şiddetini değiştirebilir. Ciddi enfeksiyonlarda,
solunum ve idrar yolları sıklıkla etkilenmektedir.

2.8. Duyu İle İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Durumlar
Duyusal değişiklikler sonucu yaşlılarda genelde gözlerde kuruma ve enfeksiyon,
duyma zorluğu, denge problemleri, kaza riski, bağımlılık ve iletişim problemleri meydana
gelmektedir.

2.8.1. Görme
Yaşlanma ile birlikte pupiller yanıt azalır. Bunun sonucunda aydınlık ve karanlık ışığa
uyum cevabı bozulur. Lens saydamlığındaki azalmayla katarakt oluşumu gerçekleşir.
Katarakt, ışınların retinaya geçişini engelleyerek görmeyi azaltır ve parlak ışığa hassasiyeti
arttırır.
Kırklı yaşlardan itibaren yakındaki objelere odaklanma yeteneği azalır. Yetmiş
yaşlarında ise ince ayrıntıları fark edebilme yeteneği azalmaya başlar. Kornea refleksi azalır.
Bununla birlikte görme keskinliği ve gözyaşı salgısı azalır.20

2.8.2. İşitme
Duyma problemleri, yaşlı bireylerde önemli bir hastalık nedenidir. Altmış beş yaş
üstündeki yaşlılarda duyma problemi %33 oranında görülmekteyken, seksen beş yaş
üstündeki yaşlılarda bu oran %50’den fazladır41. Yaşlanma sürecinde koklea hücrelerinin
sayısı azalır, dış kulak yolu küçülür ve böylece yüksek frekanslardaki sesleri duymak
güçleşir.20

2.8.3. Dokunma
Yaşlanma ile beraber, dokunma duyusundan sorumlu olan sinir hücre fonksiyonları ve
sayıları azalır. Tüm vücudu kaplayan deri, dokunma duyusu hassasiyeti açısından en önemli
dokudur. Yaşlanma sürecinde deri dokusu incelir, esnekliğini kaybeder, damarlanması ve
beslenmesi azalır. Bu değişimler de dokunmaya ve sıcaklığa karşı hassasiyetin azalmasına ve
titreşim algılama eşiğinin artmasına sebep olur. Maruz kalınan uyarıları algılama yeteneğinde
bir azalma olduğu için yaşlı bireylerin uyaranlara tepki verme süresi ve reaksiyon zamanı
uzar.31
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2.8.4. Hareket Algısı
Yaşlanmada ortaya çıkan fizyolojik değişikler sonucunda hareket algısında azalma
görülür. Özellikle, çeşitli damarsal problemler ve diyabet varlığında, derin duyu ve hareket
algısı etkilenmektedir. Derin duyu kaybı yaşın artmasıyla birlikte artar, fakat yaşlılar görsel
girdiler ile bu kaybı telafi etmeye çalışır.32

2.8.5. Kronik Ağrı
Ağrı, “vücudun herhangi bir yerinde duyulan şiddetli acı” olarak tanımlanmaktadır.33
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Derneği tanımına göre ağrı, vücudun belirli bir bölgesinden
kaynaklanan, doku harabiyetine bağlı olan veya olmayan, bireyin geçmişteki deneyimleriyle
ilişkili, hoş olmayan bir duygusal duyumdur. Ağrı subjektiftir, yani kişiye özgüdür. Bunun
yanında, ağrı varlığında her zaman altta yatan bir doku hasarı mevcut olmayabilir.34 Ağrı,
merkezi sinir sistemi ile beraber duygu, düşünce ve önceki ağrı deneyimlerinin birbiriyle
bütünleşmesi sonucu ortaya çıkan bir deneyimdir.
Akut ağrı, üç aydan kısa süren ağrılardır. Oluşan bir hasar sonucunda hasarı
sınırlandırmaya ve o bölgeyi korumaya yaramaktadır. Kronik ağrı, üç aydan uzun süren
ağrılardır. Psikolojik etkenlerin rol oynadığı, bireyleri anormal davranışlara yönelterek yaşam
kalitesini değiştiren karmaşık bir tablodur. Kronik ağrı, devam eden bir problem ile ilişkili
olabilir ya da iyileşme süreci sonrasında da devam edebilir.35
Yaşlılarda, kronik ve nöropatik ağrı durumları daha sık bir şekilde görülmektedir.
Yaşlanmayla beraber; osteoartritik sırt ağrısı, özellikle bel veya boyun (yaklaşık %65), kasiskelet sistemi ağrısı (yaklaşık %40), periferik nöropatik ağrı (tipik olarak diyabet veya
postherpetik nevralji nedeniyle, %35) ve kronik eklem ağrısı (%15-%25) ile sıklıkla
karşılaşılmaktadır.36
Bu durum, eşlik eden durumlar ve çoklu ilaç kullanımının yanı sıra kırılganlık ve
bilişsel gerileme nedeniyle özel bir klinik zorluk teşkil etmektedir. Ağrının zayıf kontrolü
sürekli olarak yaşlı insanlar için bir sorun olarak tanımlanmaktadır. Kronik ağrı için güvenli
ve etkili önlemlerin alınması, yaşlıların bakımı açısından kritik bir konu olarak karşımıza
çıkmaktadır.

2.9. Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Durumlar
Yaşlı bakımında dikkat edilmesi gereken diğer durumlar arasında diyabet, bası yarası,
depresyon, uyku bozukluğu, kırılganlık, hareket korkusu ve yutma bozukluğu yer almaktadır.

2.9.1. Diyabet
Diyabet terimi, insülin salgılanmasında, insülin etkisinde veya her ikisinde de
kusurlardan kaynaklanan karbonhidrat, yağ ve protein metabolizması bozuklukları olan
kronik hiperglisemi ile karakterize çoklu etiyolojinin metabolik bir bozukluğunu tanımlar.
Diyabet, pankreas yeterince insülin üretmediğinde veya vücut ürettiği insülini etkin bir
şekilde kullanamadığında ortaya çıkan kronik bir hastalıktır.
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İnsülin, kan şekerini düzenleyen bir hormondur. Vücudun hücrelerinin ve dokularının
glikoz almasına ve kullanmasına veya saklamasına izin verir, böylece bir yemekten sonra kan
dolaşımındaki glikoz seviyelerini azaltır. İnsülin eksikliği, kandaki glikozun yüksek
kalmasına neden olur ve bu yüksek kan glikoz seviyesi, diyabetin zarar verici etkilerinden
sorumludur. Yükselmiş kan şekeri, kontrolsüz diyabetin yaygın bir etkisidir ve zamanla
vücudun birçok sistemine, özellikle sinirlere ve kan damarlarına ciddi zararlar verir.37
Tip 1 diyabet; bağışıklık sisteminin, pankreasın insülin üreten hücrelerini tahrip
etmesinden kaynaklanan bir otoimmün hastalıktır. Genellikle mutlak insülin eksikliğine yol
açan hücre yıkımından kaynaklanır. Dünya genelinde tüm diyabet vakalarının % 3-5'ini
oluşturur. Genellikle çocuklarda ve gençlerde gelişir, ancak yetişkinlikte de tip 1 diyabet
gelişmesi mümkündür.
Tip 2 diyabet; insülin salgılama kusuru ve organların insülin etkisine karşı gösterdiği
dirençten kaynaklanmaktadır. İnsülin direncinin arka planında ilerleyici bir insülin salgılama
defekti vardır. Tüm diyabet vakalarının %95'ini oluşturan en yaygın diyabet türüdür. En sık
orta yaşlı ve yaşlı bireylerde görülür.38
Yaşlı diyabetik bireyler depresyon, idrar kaçırma, bilişsel bozukluk, kas zayıflığı,
düşme sonucu yaralanma ve fiziksel zayıflık gibi çeşitli komorbid durumlardan diğer
yaşlılardan daha fazla etkilenebilir. Bunlara ek olarak, erken ölüm, fonksiyonel yetersizlik,
hipertansiyon ve koroner kalp hastalığı gibi durumlar, diyabetik yaşlılar için dikkate alınması
gereken durumlardandır.

2.9.2. Hareket Korkusu
Hareket korkusu (kinezyofobi), bir yaralanma veya kronik ağrı sonrasında gelişen ve
harekete karşı duyulan kaçınma duygusu olarak tanımlanır. Yaşlılar, hareket etme korkusu
varlığında herhangi bir aktivite ile yaralanmanın tekrarlanacağını ve daha fazla ağrı
duyacaklarını düşünmektedirler. Bu düşüncenin çözümsüz bir şekilde devam etmesi normal
eklem hareketinin düzgün bir şekilde yapılamamasına ve böylece fonksiyonel kapasitede
azalmaya, dengede bozulmaya sebep olmaktadır.39
Yaşlı bireylerde çeşitli durumlarla ortaya çıkabilecek hareket korkusu, yaşlıların
yaşamını önemli düzeyde etkilemektedir. Günlük yaşamdaki hareketlerin azlığı yaşlı bireyin
kas kütlesindeki azalmayı hızlandırarak düşme riskinin çok daha fazla artmasına neden
olmaktadır. Zamanla tüm bu işlevsel kayıplar, yaşlı bireyde özel bakım ihtiyaçlarının ortaya
çıkmasına yol açmaktadır.40
Hareket korkusundan doğan hareket bozukluğunu kaygı ve depresyon takip
etmektedir. Bütün bu süreçler yaşlıların yaşam kalitelerinin bozulmasıyla sonuçlanmaktadır.

2.9.3. Bası yarası
Bası yarası (dekübit ülser), uzun süre bakım gerektiren ve yatan hastalarda sık görülen
bir problemdir. Yaşlı, uzun süreli yatan ve engelli bireyler risk altındadır. Özellikle evlerinde
kontrolsüz bir şekilde yatan hastalarda risk daha da artmaktadır.
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Bası yarasına zemin hazırlayan dış ve iç faktörler vardır. Dış faktörler; nem, basınç
artışı, ısı, sürtünme ve derinin soyulmasıdır. İç faktörler ise; duyu kaybı (özellikle diyabet
varlığında dikkat edilmelidir), idrar veya gaita kaçırma, enfeksiyonlar, kansızlık, protein
emilimi yetersizliği ve ileri yaştır. Özellikle yaşın ilerlemesiyle beraber günlük yaşam
aktivitelerinin azaltılması yaşlı bireylerde bası yarasına yatkınlığı arttırmaktadır.
Bası yarası sıklıkla kalçanın arka ve yan kısımları ve topuklarda görülmektedir. Bası
yarası olan yaşlı bireylerde aşağılanma duygusu ve depresyon görülme olasılığı artacağından
bu konuda dikkatli olunmalıdır.41

2.9.4. Yutma Bozukluğu
Güvenli ve etkili bir şekilde yutma, en temel ihtiyaçlardandır. Yutma kapasitesinde
azalma, yaşlıların yaşam kalitesinde azalmaya neden olmaktadır. Yutma problemi yaşayan
yaşlılar kolay çiğneyemediklerinden, besinlerden uzak durmayı tercih edebilmektedirler. Bu
gibi durumlarda bazı yaşlılar yeterli yemeyi durdurarak ve kilo kaybederler.42
Yeme süresinde uzama, yerken yorulma, yemeğin ağızdan taşması, besini ağızda
bekletme ve salya bozukluğu en sık karşılaşılan sorunlardır. Yemek yerken veya bir şeyler
içerken ses çıkarma, öğürme, ısrarlı öksürme, boğulma varlığında yutma bozukluğu riski
açısından dikkatli olunmalıdır.43 Yutma bozukluğu; öz bakım, güvenlik, çalışma ve egzersiz
kapasitesi ve boş zaman aktivitelerinde azalma gibi tüm günlük yaşam aktivitelerini
etkilemektedir.
Yaşlı bireylerde besinin parçalanması, yani çiğneme yeteneğindeki azalmanın başlıca
nedenlerinden birisi mevcut diş sayısının azalmış olmasıdır. Yutma fonksiyonu besinin
parçalanması ile başladığından, sağlıklı diş sayısının azalması da yaşlı bireylerde yutmayı
etkileyebilmektedir.

2.9.5. Kırılganlık
Kırılganlık; düşme, deliryum ve özürlülük gibi olumsuz sonuçların riskini artıran bir
stres olayından sonra homoeostazın zayıflamasına karşı savunmasızlık durumudur.44
Görünüşte küçük olan bir değişiklik (örneğin, yeni bir ilaç, küçük enfeksiyon veya
küçük cerrahi), sağlık durumunda çarpıcı bir şekilde orantısız bir değişiklikle sonuçlanır
(bağımsızdan bağımlıya, hareketliden hareketsize, postural stabiliteden eğilmeye hatta
düşmeye zihinsel berraklıktan deliryuma).7
Kırılganlık, birbirine bağlı birkaç fizyolojik sistemin hastalığıdır (sinir, bağışıklık, kasiskelet, kalp-damar, solunum, boşaltım sistemi ve endokrin sistem). Yaşlanma ile birlikte
fizyolojik rezervde kademeli bir azalma meydana gelir, ancak kırılganlıkta bu düşüş hızlanır
ve homoeostatik mekanizmalar bozulmaya başlar.

2.9.6. Uyku Bozukluğu
Yaşlı bireylerin %50’sinden fazlası uykusuzluk problemi yaşamaktadır. Uyandığında
dinlenmemiş olma hali, uyurken istemeden erken kalkma ve tekrar uyuyamama, uykuya
37

dalmada güçlük çekme, gündüz uyuklama ve geceleri sık sık uyanma problemi yaşlıların en
çok ortaya konan şikayetleridir.45
Yaşlılarda kullanılan ilaçlar, psikososyal, davranışsal ve çevresel faktörler yaşlı
bireylerin uyku problemlerini arttırabilmektedir. Yaşlılarda uyku problemleri yaşam kalitesini
ciddi şekilde etkilemenin yanında bellek bozukluklarını, hastalık ve ölüm riskini
arttırmaktadır.

2.9.7. Depresyon
Geriatrik depresyon, yaşlılık sürecinde en sık karşılaşılan psikiyatrik bozukluktur.
Sıklıkla fiziksel hastalıklarla birlikte görülür ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini önemli
ölçüde etkiler.
Yaşlanma sürecinde ortaya çıkan biyokimyasal değişiklikler depresyona yatkınlık
oluşturmaktadır. Kadın cinsiyette olmak, geçirilmiş depresyon öyküsü varlığı, birinci
dereceden yakınının kaybı, sosyal ve dini faaliyetlerin az olması, gelir ve eğitim düzeyinin
düşük olması, sosyal desteğin yetersiz olması, yalnız yaşama, evlenmemiş olma, stres, alkol
ve madde kullanımı, emeklilik durumu, ekonomik sorunlar, günlük aktivitelerde başkalarına
bağımlı olma, iletişim becerilerinin yetersizliği, yaşlı bakım evlerinde kalma ve kronik
hastalıkların varlığı yaşlılıkta görülen depresyon riskini arttırabilen faktörlerdendir.
Yaşlı bireylerde majör depresyon dışı depresif bulguların görülme sıklığı %15’tir. Bu
oran yaşın artmasıyla birlikte giderek yükselmektedir. Geriatrik majör depresyon sıklığı ise
kadınlarda %1.4-4.4, erkeklerde ise %0.4-2.7’dir.46
Yaşlı bireylerde depresyonla ilişkili intihar ve sonucunda ölüm riski, gençlere göre çok
daha yüksektir.
Sonuç olarak, yaşlanma ile birlikte sinir sistemi, kalp-damar sistemi, solunum sistemi,
sindirim sistemi, boşaltım ve üreme sistemi, hormonal sistem, bağışıklık sistemi ve duyu
fonksiyonlarında bazı fizyolojik değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Bu fizyolojik değişikliklerin
ve dikkat edilmesi gereken durumların hasta ve yakınları tarafından öngörülerek erken tespit
edilmesi ve koruyucu yaklaşımlarda bulunulması yaşlı bireylerin bakımında fiziksel
yaklaşımlarda son derece önemlidir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlanma sürecinde sinir sistemi, kalp-damar sistemi, solunum sistemi,
sindirim sistemi, boşaltım ve üreme sistemi, hormonal sistem, bağışıklık sistemi ve duyu
fonksiyonlarında dikkat edilmesi gereken durumlar öğrenilmiştir. Bu kapsamda demans,
deliryum, baş dönmesi, yüksek tansiyon, ateroskleroz, inme, inkontinans, enfeksiyon, hareket
algısı, kronik ağrı, diyabet, hareket korkusu, bası yarası, yutma bozukluğu, kırılganlık, uyku
bozukluğu, depresyon konuları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında fiziksel yaklaşımlarda sinir sistemi ile
ilgili dikkat edilmesi gereken durumlardan değildir?
a) Baş dönmesi
b) Geçici hafıza kaybı
c) Deliryum
d) Ateroskleroz
e) Demans
2) Aşağıdakilerden
değişikliklerden değildir?

hangisi

yaşlılıkta

sindirim

sisteminde

meydana

gelen

a) Midenin yemek alma kapasitesi azalır.
b) Yemek borusu kasları daha az kasılır.
c) Karaciğer büyür.
d) Kalın bağırsaklarda besinlerin iletimi yavaşlar.
e) Mide esnekliği azalır.
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde görme ile ilgili oluşan değişikliklerden
değildir?
a) Gözyaşı salgısı azalır.
b) Pupiller yanıt artar.
c) Yakındaki objelere odaklanma yeteneği azalır.
d) Katarakt oluşumu gerçekleşir.
e) Kornea refleksi azalır.
4) Aşağıdakilerden
faktörlerdendir?

hangisi

bası

yarası

oluşumuna

zemin

hazırlayan

dış

a) Basınç artışı
b) İdrar kaçırma
c) İleri yaş
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d) Kansızlık
e) Duyu kaybı
5) Yaşlılarda görülen diyabet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İdrar kaçırma problemi diğer yaşlılara göre daha sık görülür.
b) Organların insülin etkisine karşı gösterdiği direnç sebebiyle ortaya çıkabilir.
c) Yaraların geç iyileşmesine sebep olur.
d) Yaşlılığa bağlı ortaya çıkması Tip2 diyabeti işaret eder.
e) Mutlak insülin eksikliğinden kaynaklanır.
6) Aşağıdakilerden
problemlerinden değildir?

hangisi

yaşlanmayla

meydana

gelen

boşaltım

sistemi

a) Böbrek fonksiyonları azalır.
b) Enfeksiyonlara yatkınlık artar.
c) Kullanılan ilaçların vücuttan uzaklaştırılması gecikmeli olarak gerçekleşir.
d) Böbrek büyür.
e) Böbreklere giden kan miktarı artar.
7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde depresyon riskini arttıran faktörler arasında
yer almaz?
a) Sosyal faaliyetlerinin az olması
b) Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olma
c) Geçirilmiş depresyon öyküsü varlığı
d) Kronik hastalıkların varlığı
e) Birinci dereceden yakınının kaybı
8) Düşme, bilinç bulanıklığı ve özürlülük gibi olumsuz sonuçların riskini artıran bir
stres olayından sonra homoeostazın zayıflamasına karşı savunmasızlık durumuna ne ad
verilir?
a) Demans
b) Hareket korkusu
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c) Nöropsikiyatrik sendrom
d) Kırılganlık
e) Deliryum
9) Yaşlılıkta görülen kronik ağrı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Üç aydan uzun süren ağrılardır.
b) Altta yatan bir doku hasarı mevcut olmayabilir.
c) Oluşan bir hasar sonucunda hasarı sınırlandırmaya ve o bölgeyi korumaya
yaramaktadır.
d) Subjektiftir, yani kişiye özgü bir deyimdir.
e) Devam eden bir problem ile ilişkili olabilir ya da iyileşme süreci sonrasında
da devam edebilir.
10) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta kalp-damar sisteminde meydana gelen
değişikliklerden değildir?
a) Kalp debisi artar.
b) Kalp hızının solunuma ve egzersize uyumu azalır.
c) Kalp daha rijid hale gelir.
d) Kanın kalbe geri dönüşü azalır.
e) Kalbin sol karıncığı büyür.
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Cevaplar
1) d
2) c
3) b
4) a
5) e
6) e
7) b
8) d
9) c
10) a
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BÖLÜM 3.

YAŞLI BİREYLERDE EV İÇİ ÇEVRESEL DÜZENLEMELER

48

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

3.1. Evrensel Dizayn
3.2. Yaşlı Bireyler İçin İdeal Ev Düzenlemeleri
3.3. Yatak Odası Düzenlemeleri
3.4. Oturma Odası Düzenlemeleri
3.5. Antre Düzenlemeleri
3.6. Mutfak Düzenlemeleri
3.7. Tuvalet ve Banyo Düzenlemeleri
3.8. Ev Ortamında Yaşlının Güvenliği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Evrensel dizayn nedir? Prensipleri nelerdir?
2. Evrensel tasarım ilkeleri nelerdir?
3. İdeal bir yaşlı evi dizaynı için üzerinde durulması gereken önemli konular nelerdir?
4. İdeal bir yaşlı evi düzenlemesinde yatak odasında olması gereken düzen nedir?
5. İdeal bir yaşlı evi düzenlemesinde oturma odasında olması gereken düzen nedir?
6. İdeal bir yaşlı evi düzenlemesinde mutfakta olması gereken düzen nedir?
7. İdeal bir yaşlı evi düzenlemesinde tuvalet ve banyoda olması gereken düzen nedir?
8. Yaşlının evde güvenliği için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Evrensel
prensipleri

Kazanım

dizayn

Evrensel tasarım

Yaşlı bireyler
ideal ev düzenlemeleri

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

nasıl
veya

Evrensel
dizaynın
Okuma ve araştırma
farklarının
ne
olması yöntemiyle
gerektiği
ve
ilkelerini
anlayabilmek
Evrensel tasarımların
Okuma ve araştırma
herkes için ulaşılabilirliği yöntemiyle
arttırmayı
amaçladığını
kavrayabilmek

için

Yaşlı bir bireyin
Okuma ve araştırma
evinde düzenleme yaparken yöntemiyle
dikkat edilmesi gereken
hususları öğrenebilmek

Yatak
düzenlemeleri

odası

Yaşlının
güvenle
Okuma ve araştırma
yaşaması ve daha az enerji yöntemiyle
harcaması
için
yatak
odasında olması gereken
düzenlemeleri
kavrayabilmek

Oturma
düzenlemeleri

odası

Yaşlının
güvenle
Okuma ve araştırma
yaşaması ve daha az enerji yöntemiyle
harcaması
için
oturma
odasında olması gereken
düzenlemeleri
kavrayabilmek

Antre düzenlemeleri

Yaşlının
güvenle
Okuma ve araştırma
mobilitesini sağlayabilmesi yöntemiyle
için antrede olması gereken
düzenlemeleri
kavrayabilmek

Mutfak

Yaşlının
güvenle
yaşaması ve daha az enerji

Okuma ve araştırma
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düzenlemeleri

Banyo
düzenlemeleri

harcayarak
aktivitelerini yöntemiyle
sürdürebilmesi için mutfakta
olması
gereken
düzenlemeleri
kavrayabilmek
ve

tuvalet

Yaşlının
güvenle
Okuma ve araştırma
tuvaleti
kullanabilmesi, yöntemiyle
hijyenik
aktivitelerini
gerçekleştirebilmesi
ve
banyo yapabilmesi için
tuvalet ve banyoda olması
gereken
düzenlemeleri
kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Yaşlılık
Evrensel dizayn prensipleri
Evrensel tasarım
Yaşlı evi
İdeal düzenlemeler
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Giriş

Yaşlanma, kronolojik, biyolojik, psikolojik ve sosyal niteliği olan, intrauterin dönemde
ortaya çıkıp, ölümle sonlanan farklılaşma sürecidir.1 Fizyolojik olarak bakıldığında ise,
fiziksel ve ruhsal güçlerin geri dönüşümsüz kaybedilmesi, organizmanın iç ve dış etmenler
arasındaki dengeyi sağlama yeteneğinin azalması, kişinin fiziksel ve psikolojik yönden
gerilemesi olarak tanımlanabilir.2
Fiziki uygunluk, yaşlı kişilerde sağlıklı yaşam ve bağımsızlık için çok önemlidir.
Yaşlanma süreci ile birlikte genellikle fiziksel inaktivite ve fonksiyonellikte gerileme
gözlenmektedir. Buna ek olarak sedanter yaşam süren yaşlılarda kuvvet, endurans ve
esneklikte azalma ile fonksiyonel sağlıklarında bozulmalar görülebilmekte ve kişiler olağan
aktiviteleri yapabilmek için daha çok çaba harcamaktadırlar. Fonksiyonel bozuklukların
neden olduğu fiziki yetersizlik ve sonrasında oluşan düşmelerin önlenmesi için, fiziki
uygunluktaki değişikliklerin erken dönemde tanımlanması önemlidir.3 Yaşın artmasıyla
görülme sıklığı da artan düşme problemi yaşlılığa özgü bir durum olmasa da yaşlı kişilerde
önemli oranda mortalite ve morbiditeye sebep olan bir sağlık problemidir. Kişisel ve çevresel
faktörlerin etkileşimiyle oluşan düşmeler kişilerde birçok fiziksel ve ruhsal sonuçları ortaya
çıkarmaktadır. Birçok yaşlı, düşme olayı yaşamadan bu durumun önemini bilmemekte ve
oluşmaması için önlem almamaktadır. Ancak düşmeye bağlı bir olumsuzluk yaşadıktan sonra
düşmeden korunma ile ilgili önlemler almaktadır.4
Düşmeleri ve beraberinde gelişebilecek problemleri engellemek amacıyla koruyucu
yaklaşımlar önem kazanmıştır. Düşmelerin önlenmesi için öncelikle düşmeye neden
olabilecek risk faktörleri belirlenmelidir. Yaşlılar bu riskler konusunda bilgilendirilmeli, yaşlı
ve ailesi eğitilerek çevredeki risk faktörleri önlenmeye çalışılmalıdır. Düşmeye neden olan dış
etkenleri değerlendirilip uygun düzenlemelerin yapılması ile düşmede risk faktörü olan
çevresel etmenler en aza indirgenerek yaşlının düşme riskini azaltılır ve yaşam kalitesini
arttırılır.5 Bu yaklaşımların başında yaşlının yaşadığı ortamlarda ve ev içinde yapılacak
düzenlemeler yer almaktadır.
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Bu bölümde amacımız, yaşlılarda ortaya çıkabilen denge sorunları ve düşme sonrası
gelişebilecek problemlerin önüne geçebilmek ve risk faktörlerini ortadan kaldırabilmek için
yaşlıların yaşadığı ortamlarda, özellikle ev içindeki düzenlemelerin nasıl olması gerektiğini
incelemektir.

3.1. Evrensel Dizayn

Evrensel dizayn ile yaşa veya yeteneğe bakılmaksızın herkes için ulaşılabilirliği
sağlamak amaçlanır. "Evrensel tasarım" geniş bir yelpazedeki yaş grupları ve yetenekleri de
dahil olmak üzere en fazla sayıda insanın kullanılabilirliğini desteklemeyi amaçlayan bir
tasarım felsefesidir.6 Fiziksel-zihinsel-mental-işitme-görme engelli gruplarının ve çocukyetişkin-yaşlı gruplarının hepsine birden hitap edebilen tasarımlardır. Evrensel tasarım
ilkeleri; erişilebilir tasarım ve engelsiz tasarımdan daha geniştir.7 Bu ilkelere göre tasarlanmış
ürünler ve ortamlar, yaşlılar için daha fazla güvenlik ve artan konfor sunar. Kullanımları
esnek ve kolaydır; böylece farklı bireylerin ihtiyaçlarını karşılarlar. Evrensel dizayn
prensipleri şu şekilde sıralanabilir.8
1- Eşitlikçi kullanım sağlamak: Tasarım farklı yeteneklerdeki kişiler için
satılabilir/pazarlanabilir olmalıdır.
2 -

Kullanımda esneklik / kolaylık: Bireysel tercihler ve yeteneklere uygun

olmalıdır.
3- Algılamada/anlamada kolaylık – basit kullanım: Kullanıcıların deneyimine,
bilgisine, dil farklılıklarına ve eğitim seviyelerine göre değişmeyen tasarım olmalıdır.
4- Anlaşılabilir bilgi olmalı: Kullanım için en az bilgi, ortam koşullarına, kişilerin
hassasiyetlerine göre değişmeyen kullanım olmalıdır.
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5- Bireye karşı tolerans: İstenmeyen durumlar veya kazalara karşı koruma
sağlamalıdır.
6- Düşük fiziksel efor: En az yorgunlukla iş yapılabilmelidir.
7-Kullanılabilir alan sağlama: Kişinin vücut ölçülerine, hareketliliğine veya
postürüne bağlı olmaksızın ulaşım için yeterli alan sağlanmalıdır.

3.2. Yaşlı bireyler için ideal ev düzenlemeleri

İdeal bir ev yaşlı bireyin ihtiyaçlarına göre özelleşmekle birlikte üzerinde dikkatle
durulması gereken bazı konular vardır:
Ø Güvenlik
Ø Az enerji harcamak
Ø Bağımsız hareket yeteneğini desteklemek
Yaşlı bireyin oturma odası, yatak odası, mutfak, banyo ve tuvalet gibi kullandığı tüm
ev içi yaşam alanlarında bağımsız hareket edebilmesi ve günlük yaşam aktivitelerini
olabildiği ölçüde bağımsız sürdürebilmesi önemlidir. Kapı genişlikleri en fazla 100 cm, en az
80 cm olmalıdır. Odalar arası geçişlerde kapı eşiği gibi düşmeye yol açabilecek engeller
kaldırılmalıdır. Ev içinde kaymayan zeminler kullanılmalı; halı, kilim gibi takılmaya neden
olabilecek eşyalar kaldırılmalıdır. Ev içinde kullanılmayan ve hareketi zorlaştıracak her türlü
fazla eşya elimine edilmelidir. Aydınlatma çok önemlidir. Elektrik düğmeleri kolay
ulaşılabilir özellikte olmalıdır. Yere yakın olarak düzenlenmiş gece aydınlatması, gece
tuvalete kalkan yaşlı bireyin düşme riskini azaltmak için önerilmektedir.9-11

3.3. Yatak Odası Düzenlemeleri
Ø Yatak odasına girişte yatağa ulaşana kadarki alanın, eğer bir mobilite yardımcısı
kullanıyorsa yaşlının rahat hareketine izin verecek genişliğe sahip olması önemlidir.
Ø Olası takılmaları ve düşmeleri engellemek için odada küçük halı ya da kilim
olmamalıdır.
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Ø Odaya girer girmez aydınlatmanın sağlanması için elektrik düğmesinin ulaşılabilir
mesafede olması önemlidir.
Ø Yatak yaşlı bireyin dönme sırasında hareketine imkân verecek genişlikte olmalıdır.
Ø Yatağın başucunda ihtiyaç halinde kolay ulaşılabilir bir telefon ya da uyarı sistemi
önerilmektedir.12

3.4. Oturma Odası Düzenlemeleri
Ø Mobilyalar; mekân geniş, ferah olacak şekilde yerleştirilmelidir.
Ø Mobilya döşemeleri kolay yanmayan, kaygan olmayan kumaşlardan yapılmalı, canlı

renkler kullanılmalıdır.
Ø Sandalye ve kanepeler sağlam ve güvenli olmalı, çok yüksek ya da çok derin

olmamalı, oturulan yerden kolaylıkla kalkılabilmelidir.
Ø Elektrik kabloları yürünen alanlarda olmamalı, kenarlarda ve sabitlenmiş olmalıdır.
Ø Sehpalar ortada durmamalı, koltuklar arasına yerleştirilmelidir
Ø Halılar kaygan, kenarı düşmeye neden olacak şekilde kalkık, kıvrık olmamalı, görme

derinliğini yanıltacak karışık desenli olmamalıdır.13

3.5. Antre Düzenlemeleri
Ø Mobilyalar, yaşlıların çarpma ve düşme riskini azaltmak için duvarlar boyunca ve
alanın köşesine yerleştirilmelidir.
Ø Yaşlı bireyin dinlenmesine olanak sağlamak amacıyla kapıya yakın yere yerleştirilmiş
bir oturma alanı bulunmalıdır.
Ø Giysilerini ve bastonu asmak için kolay ulaşılabilen farklı yükseklikli askılar tercih
edilmelidir.10

3.6. Mutfak Düzenlemeleri
Ø İyi bir aydınlatma ve havalandırma bulunmalıdır.
Ø Mutfak tezgâhı yeterli yükseklikte ve uzunlukta olmalıdır.
Ø Mutfak dolabının raf yüksekliği, maksimum 150 cm olmalı, ideali 140 cm olmasıdır.

Alt dolapların minimum raf yüksekliği 40 cm’dir.
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Ø Tekerlekli sandalye kullanan yaşlılar için tezgâh altı boş olmalıdır.14,15

3.7. Tuvalet ve Banyo Düzenlemeleri
Ø Banyo kapısı mekânı daraltmamak için dışarıya açılmalıdır
Ø Tuvalet, duş, banyo küveti yakınında tutunma barları bulunmalıdır. Tutunma kolları

duvarda yatay eksende iyi sabitlenmiş olmalıdır. Tutunma barlarının çapı 4- 5 cm
olmalı ve zeminden 90- 100 cm yükseklikte yerleştirilmelidir.
Ø Giriş ve çıkışlarda düşmelere neden olabileceğinden küvetten kaçınılmalıdır. Oturma

alanı olan duş sistemi tercih edilmelidir.
Ø Armatürler kolay açılır kapanır özellikte olmalıdır.
Ø Banyo dolapları ve havalandırma sistemleri ulaşılabilecek yükseklikte olmadır.
Ø Banyo zemini kaymaz malzemeden yapılmalıdır.
Ø Zemin ile duvar rengi kontrast oluşturacak şekilde farklı renklerden yapılmalıdır.
Ø Kaymayan terlikler kullanılmalıdır.
Ø Banyoda iyi bir havalandırma sistemi olmalıdır.16

3.8. Özet Olarak Ev Ortamında Yaşlının Güvenliği

Ø Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim vb. serilmemelidir.
Ø Kullanılmayan, fazlalık ya da dağınıklık yapan eşyalar mümkün olduğu kadar

azaltılmalıdır.
Ø Acil telefon numaraları (ambulans, yangın vb.) yaşlının görebileceği bir yere

yapıştırılmalıdır.
Ø Aydınlatma düğmeleri kolay ulaşılabilir özellikte olmalıdır.
Ø Elektrik, telefon vb kablolar açıkta ve takılmaya, düşmeye yol açabilecek biçimde

olmamalıdır.
Ø Yangın riskine neden olabilecek elektrik kablolarının üzerine aşınma ve zedelenmeye

yol açacak eşya konulmamalıdır.
Ø Elektrik kabloları mutfak, banyo gibi su kullanılan alanlarda elektrik çarpmasını

önleyici özellikte olmalıdır.
Ø Ev zemini, özellikle ıslak alanlar kolayca kayabilecek materyalden yapılmamalıdır.
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Ø Evlerde çocuk oyuncakları, bilyalar, kolayca yuvarlanarak kaymaya yol açabilecek

malzemeler ortalıkta bırakılmamalıdır.
Ø Ayak tabanı kaydırmaz ev ayakkabıları giyilmelidir.17,18
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Uygulamalar

Bu bölümün uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölümün uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde yaşlıların ev içinde düzenlemelere neden ihtiyaç duydukları hakkında
genel bilgiler verilmiştir. Evrensel tasarım ilkeleri ve dizaynının ne olduğu ve her yaş grubu
için önemli bir kavram olduğundan söz edilmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda bir yaşlı evinde
olması gereken ideal düzenin nasıl planlanacağı, evin yatak odası, mutfak, oturma odası,
antre, tuvalet ve banyo gibi ayrı bölümleri için bilgiler sağlanmıştır.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi “Evrensel Tasarım” için doğru bir ifadedir?

a) Sadece yaşlılar için uygulanabilir
b) Yaşa ve yeteneğe bakılmaksızın herkesin ulaşabilirliğini sağlar
c) Ülkemizde kullanılmamaktadır
d) Engelliler için kullanımı uygundur
e) Yalnızca ev içi düzenlemelerde kullanılabilir

2) İdeal bir ev yaşlı bireyin ihtiyaçlarına göre özelleşmekle birlikte üzerinde dikkatle
durulması gereken konular hangisinde doğru numaralandırılmıştır?

I-Güvenlik

II-Estetik

III-Az enerji harcamak IV-Bağımsız hareket yeteneği V-

Ucuz olması
a) I ve II
b) II-III ve V
c) I-III ve V
d) I-III ve IV
e) Yalnız I

3) Yaşlı bir bireyin evinde olması gereken “en az-en çok” ideal kapı genişliği nedir?

a) 60cm-80 cm
b) 70cm-80 cm
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c) 80cm-100 cm
d) 90cm-110 cm
e) 100cm-120 cm

4) İdeal bir yaşlı evi banyosunda olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Banyoda küvet olması önerilir
b) Oturma alanı olmalıdır
c) Tutunma barları önerilmektedir
d) Zeminin kaygan olmaması önemlidir
e) Duşa yakın telefon olmalıdır

5) Yaşlı bireyin kullanacağı klozetin yerden en az - en fazla kaç cm yükseklikte olması
önerilmektedir?

a) 35-38 cm
b) 40-42 cm
c) 43-48 cm
d) 50-52 cm
e) 53-55 cm

6) İdeal bir yaşlı evi mutfağında olması gereken özelliklerden hangisi yanlıştır?

a) Yaşlı bireyin rahat hareket edebileceği bir boşluk olmalıdır
b) Her şey ulaşılabilir konumda olmalı, en sık kullanılan eşyalar en yakına
yerleştirilmelidir.
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c) Uzanmayı en aza indirecek dizaynlar yapılmalıdır.
d) Mutfak tezgahı ulaşılabilir uzaklıkta ve sandalye ile yaklaşılabilir mesafede
olmalıdır.
e) Tezgahın yüksekliği 150 cm olmalıdır

7) Yaşlıların kullandığı evin zemininde küçük kilim önerilmemesinin nedeni nedir?

a) Gözü yoruyor olması
b) Takılmaya ve düşmeye neden olması
c) Solunum problemlerine yol açması
d) Ekonomik olmaması
e) Estetik görünmemesi

8) Yaşlıların evinde kullanılan tezgahın altının boş olması yönündeki önerinin sebebi
nedir?

a) Fazla eşya bulundurulmaması gerekliliği
b) Gözü yoruyor olması
c) Düşmeye sebep oluyor olması
d) Eğilmeye zorluyor olması
e) Sandalye ile yaklaşılabilir olması

9) Evrensel dizayn prensiplerine göre “kullanımda esneklik” ne demektir?

a) Bireysel tercihlere ve yeteneklere uygunluk
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b) Enerji tasarrufu yapabilme
c) Kolay kullanılabilirlik
d) Kazaları önleyebilme
e) Az yorgunluk oluşturma

10) Aşagıdakilerden hangisi yaşlı bireyin güvenliği ile ilgili yanlış bir ifadededir?

a) Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim vb. serilmemelidir
b) Kullanılmayan eşyalar mümkün olduğu kadar azaltılmalıdır
c) Acil telefon numaraları yaşlının görebileceği bir yere yapıştırılmalıdır
d) Elektrik kabloları dışarıda ve ulaşılabilir olmalıdır
e) Aydınlatma düğmeleri kolay ulaşılabilir özellikte olmalıdır

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

YAŞLI BİREYLERDE EV DIŞI ÇEVRESEL DÜZENLEMELER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

4.1. Çevrenin Optimal Uygunluğu
4.2. Erişilebilirlik
4.3. Evrensel Tasarım Yaklaşımı
4.4. Kent ve Yaşlı
4.5. Dış Çevrenin Uygunluğu ve Önerilen Standartlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Çevrenin optimal uygunluğu kavramı neyi açıklar?
2. Erişilebilirlik ne demektir?
3. Evrensel tasarım yaklaşımı nedir?
4. Kent bir yaşlının yaşamında neden önemlidir?
5. Dış çevrenin uygunluğu ve önerilen standartlar nelerdir?
6. Yaşlı bireyin kent yaşamına katılımında bağımsızlığını arttıran standartlar
nelerdir (bina girişleri, duraklar vb yerlerde) ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Çevrenin
Uygunluğu

Optimal

Erişilebilirlik

Evrensel
Yaklaşımı

ve

nasıl
veya

optimal
Okuma ve araştırma
kavramını yöntemiyle

Erişilebilirliğin
ne
Okuma ve araştırma
demek olduğunu ve neden yöntemiyle
önemli
olduğunu
kavrayabilmek
Tasarım

Kent ve Yaşlı

Dış
Uygunluğu
Standartlar

Çevrenin
uygunluğu
öğrenebilmek

Kazanımın
elde
edileceği
geliştirileceği

Evrensel
anlayabilmek

tasarımı

Okuma ve araştırma
yöntemiyle

Yaşlının toplumsal
Okuma ve araştırma
katılımı için kent yaşamının yöntemiyle
önemini kavrayabilmek

Çevrenin
Bina
girişleri,
Okuma ve araştırma
Önerilen merdivenler, yaya yolu, yöntemiyle
asansörler, duraklar gibi
toplu kullanım alanlarındaki
standartları kavrayabilmek
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Anahtar Kavramlar

Yaşlı
Dış Makanlar
Kent Yaşamı
Evrensel Dizayn
Optimal Standartlar
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Giriş

Yaşlanmayla meydana gelen postural kontroldeki değişiklikler, ayak bileğinden gelen
propriyoseptif veride azalma, görsel netlikte azalma, postüral salınımda artma, vestibüler
sistem reseptörlerinde azalma, derinlik algısında kayıp, kuvvette azalma, kemik mineral
yoğunluğunda azalma, artmış reaksiyon zamanı, eklem hareket açıklığında azalma gibi
değişiklikler görülür. Yaşlıların salınım miktarı ve normal salınım aralığı gençlere göre daha
büyüktür. Yaşlılarda kalça rotasyonun ve diz fleksiyonunun azalmasına bağlı olarak salınım
fazında ekstremitenin daha az kaldırılması sonucunda takılma ile düşme eğilimi artar.
Yürürken takılma ve kayma sonucunda genellikle düşmeler meydana gelir ve yaşlılar
takıldıklarında veya kaydıklarında gençlere göre daha zor toparlanır.1 Yürüme ve denge
bozuklukları sonrasında dış çevrede büyük oranda düşmeler meydana gelmektedir.2
Kompleks bir yapıya sahip olan düşmeler, birçok faktörden etkilenmekte olup
yaşlılarda en çok görülen morbidite ve mortalite sebeplerindendir.3 Altmış beş yaş üzeri
popülasyonun yaklaşık üçte biri her yıl düşmekte ve düşmelerin yarısını ise tekrarlayan
düşmeler oluşturmaktadır. Yetmiş yaş üzerindeki yaşlılarda bir yıl içindeki düşme oranı %3242 iken, 80 yaş üzerindekilerde ise bu oran %50’ dir.4 Düşmenin risk faktörleri intrinsik ve
ekstrinsik olacak şekilde ikiye ayrılabilir. İntrinsik faktörler yaşlı kişinin kendisine bağlı olan
veya kendisinden kaynaklanan faktörlerdir. Ekstrinsik faktörler ise yaşlı kişinin kendisine
bağlı olmayan çevre şartlarının oluşturduğu faktörlerdir.5 Bu faktörlerin yaşlıya uygun hale
getirilmesi; ev içi ve ev dışında yapılacak düzenlemelerle yaşlıların düşme riski azaltılabilir.
Bu sayede daha güvenle dışarıya çıkmaları ve toplumsal katılımı sağlamaları mümkün hale
gelir.
Bu bölümde amacımız yaşlı bireylerde dış ortamın incelenmesi ve dış ortamda
yapılabilecek düzenlemeler ve adaptasyonlar ile yaşlının bağımsızlığının ve toplumsal
katılımının artırılabileceği konusunu incelemektir.

72

4.1. Çevrenin Optimal Uygunluğu

Çocukluktan yaşlılığa, günlük yaşam gereksinimlerinin tümünü tam olarak
karşılayacak bir mimari çevre oluşturulması mümkün olmasa da ilk yapım aşamasında doğru
bir şekilde dizayn edildiğinde kolay ve ekonomik bir şekilde optimal uygunlukta bir çevre
ortaya çıkartılabilir. Ayrıca, mevcut durumda da bazı iyileştirmeler yapılabilir. Yaşlı ve
özürlüler için yapılacak bu tür düzenlemeler aynı zamanda diğer insanların da yaşamlarını
kolaylaştıracak önlemlerdir. 6
Yaşlı bireyin kamusal binalara (kamunun kullanımına açık resmi ve özel tüm yapılar),
açık alanlara (sokak, cadde ve meydanlar, parklar, rekreasyon alanları vb.), konutlara ve toplu
taşımaya erişebilirliği yerel yönetimlerin sorumluluğundadır.

4.2. Erişilebilirlik
Erişilebilirlik kavramı özünde, farklı kullanıcı grupları için hem iç mekanlara (hastane,
alışveriş merkezi, tiyatro vb) hem de kent içerisinde yer alan açık alanlara herhangi bir kişinin
desteği ve yardımından bağımsız olarak ulaşabilmeyi içerir. Zor erişim, yüksek, dik
basamaklar, düzey farklılıkları, hasarlı kaldırımlar, yoğun trafik, aydınlatılmamış izole
alanlar, kent mobilyalarının ve genel tuvaletlerin eksikliği, işaretlemenin yeterli olmaması
(tabelalar) gibi ergonomik yetersizlikler kötü tasarım özellikleri arasında sayılabilir. Yaşlıların
erişimlerine olanak veren ve tasarımı bir bütün olarak ele alan “herkes için tasarım”,
“kapsayıcı tasarım” ve “evrensel tasarım” yaklaşımları; bireylerin yetenekleri ne olursa olsun
yapılı çevrenin kötü tasarım, bakım ve yönetiminden kaynaklanan kısıtlamalar olmaksızın
günlük yaşam aktivitelerini konforlu, etkili ve güvenli biçimde yürütebilmelerini sağlar.
Konut, çevre ve peyzajın yaşlı ve engellilerin fonksiyonlarına uygun biçimde yeniden
düzenlenmesi bireylerin yaşam kalitesini ve toplumsal katılımını etkiler. Zamanının büyük
bölümünü konut ve yakın çevresinde geçiren bu insanlar, çevrenin yenilenmesinden etkilenir,
daha fazla sokağa çıkma ve toplumsal yaşama dahil olma isteği duyarlar.7
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4.3. Evrensel Tasarım Yaklaşımı
Evrensel tasarım yaklaşımı olabildiğince geniş kitleye ulaşmayı hedefleyen,
herkes tarafından kullanılmaya yönelik ve özellikli tasarım ihtiyacı içermeyen ürün, mekân ve
çevrelerin tasarımını içerir.8 Evrensel tasarım yaklaşımının herkesin her türlü faaliyete eşit
şartlarda erişimine, kullanımına ve yaşamasına olanak sağlayan mekanlar ve çevreler
tasarlamayı hedeflediği düşünüldüğünde, günümüzde tasarım dünyasındaki kullanım alanının
oldukça yaygınlaşmasıyla birlikte kişilerin daha güvenli, daha sağlıklı ve yaşanabilir
ortamlara katılım şanslarında da artma gözlenmektedir.9
Evrensel tasarım; insanların ürün, donanım, mekân ve çevreleri kullanım yollarını
eşitleyerek, herkesin mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkân
veren teori, prensip ve çözümlerin gelişimidir. Evrensel tasarım engelli ve yaşlı bireyler ya da
nüfusun diğer grupları için bütün gereksiz ve özelleşmiş ayrımcı çözümlere felsefi olarak
karşı çıkmaktadır. “Evrensel tasarım kavramı tüm yaşlardaki, ölçülerdeki ve yeteneklerdeki
bütün insanları hedef almaktadır” Evrensel tasarımın ideoloji ve uygulama çalışmasında açık
bir şekilde tanımlanan amaç; bütün ürünlerin, yapıların ve ortamın mümkün olduğu kadar çok
ve eşit şartlarda kullanılabilir olmasıdır. Evrensel tasarım; çevre, mekân, yapı öğesi ve
donatımının her yaşta, her durumda eşit erişilebilir/ulaşılabilir ve kullanılabilir olmasını
önermektedir. Bu amaca ulaşmak için dört temel ilke kullanılmaktadır:
• Geniş çerçeveli antropometrik uyum,
• Enerji masrafının azaltılması,
• Çevreyi kolay anlaşılabilir yapma,
• Sistem yaklaşımı kullanılması10

4.4. Kent ve Yaşlı
Gelişmişlik, kentleşme ve nüfus yaşlanması birbiriyle doğrudan ilişkilidir. Gelişmiş
ülkelerde yaşlı nüfusun yaklaşık % 80’i kentlerde yaşamaktadır. Bunun sonucu olarak
demografik değişimle uyumlu bir kentsel çevre ve altyapı yaratma ihtiyacı ortaya
çıkmaktadır. Kentsel çevre yaşlıyı ve yaşlanmayı etkilediğinden, son yıllarda kentlerin
yaşlıları nasıl daha fazla destekler hale geleceği ve bu konuda kentsel girişimlerin nasıl
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sağlanacağı konuları tartışılmaya başlanmıştır. Toplumda yaşlı bireylerin sayısı arttıkça,
ihtiyaca bağlı olarak yaşlanma ve ergonomik tasarım alanlarına ilgi de artmaktadır. Yaşlıların
günlük yaşamlarını rahat, güvenli, bağımsız olarak sürdürebilme yeteneklerini artıran ve
eksikliklerini destekleyen çevre için ihtiyaç giderek daha önemli hale gelmiştir.11,12
Bu bağlamda ergonomik ve ulaşılabilir kent düzenlemeleri için bazı öneriler
getirilmiştir:
• Planlamanın yaşlı ve engelli bireylerin hareketlerini kısıtlamayacak şekilde
yapılması (yaşlı ve engelli bireylerin kullanabildiği ürünlerin/mekanların çoğunluğunu
sağlıklı insanların rahatlıkla kullanabildiği unutulmamalıdır),
• Farklı disiplinlerin ortak çalışmaları ile yaşlı ve engelli bireyler için özel ve kamu
alanlarında uygun yaşam alanlarının oluşturulması,
• Özellikle kent içi ulaşımı için gerekli önlemlerin alınması ve belirtilen standartlar
dahilinde, yaşlı ve engelli bireylerin yardım almadan bir yerden bir yere gidebileceği şekilde
ulaşım ağı oluşturulması,
• Açık alanlarda olduğu kadar yapı içlerinde de yaşlı ve engelli bireylerin kullanımları
göz önüne alınarak planlama yapılması,
• Gerekli yasal düzenlemelerle çevre düzenleme planlarında ulaşılabilirlik kriterlerinin
uygulanması zorunlu hale getirilmelidir. 13

4.5. Dış Çevrenin Uygunluğu ve Önerilen Standartlar
Bina Girişleri
Ø Bina girişleri önünde geniş giriş sahanlığı bulunmalı ve iyi aydınlatılmalıdır.
Ø Bina girişleri mümkünse basamaksız olmalı, gerekirse rampa yapılmalıdır.
Ø Rampaların ideal eğimi %6, en fazla %10 olmalıdır. Uzunluğunun 6 m’yi geçmemesi
ve genişliğinin minimum 1,8 m olması önerilir.
Ø Bina girişi yağmur, rüzgâr, kar gibi dış etkenlerden korunuyor olmalıdır.14

Merdivenler
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Ø Merdivenler emniyetli ve yeterli genişlikte olmalıdır
Ø Merdivenin her iki yanında tutunma barları olmalıdır ve merdiven sahanlıklarında
kesilmeden devam etmelidir
Ø Basamakların aralıkları ve yükseklikleri eşit olmalı ve çıkıntılar ve uygunsuz basamak
uygulamaları takılıp düşmeye neden olabileceği için olmamalıdır.
Ø Basamaklarda kaymayı engellemek için kaydırmaz malzemeler kullanılmalı, halı ve
kilimler tercih edilmemelidir.
Ø Elektrik düğmeleri merdivenlerin başında ve sonunda uzanılabilecek yükseklikte
olmalıdır. Merdiven sahanlıklarında yaşlıların oturabileceği katlanabilir oturaklar
dinlenebilmek için uygundur. 15
Asansörler
Ø Asansörlerin önlerinde manevra alanı için yeterli boşluklar olmalıdır.
Ø Fotoselli veya otomatik kapıların net açıklığı 90 cm’den az olmamalıdır. Açma ve
kapama mekanizmasının etkin kaldığı süreye dikkat edilmelidir.
Ø Kabin içi genişlik, tekerlekli sandalye kullananlar için manevra yapabilmesi adına en
az 140x110 cm. olarak düşünülmelidir.
Ø Düğmelerin kolay görünür olması, yerden yükseklikleri, aralıkları, dokuları, asansör
içerisindeki tırabzan yükseklikleri ve alternatif duyumsal uyarı seçeneklerinin (işitsel,
görsel, dokunmatik) kullanımına ilişkin standartlara dikkat edilmelidir.16
Araba park yerlerinin uygunluğu 17,18
Ø Otoparkların %2'lik kısmı engelli sürücülerin araçlarına ayrılmalıdır. Bu alanlardan
araba kullanan yaşlı bireyler yararlanabilirler.
Ø Engelli otomobili için 350 cm x 500 cm genişliğinde bir park yeri gerektiği kabul
edilmiştir.
Kaldırımlar ve Yaya geçitleri 19
Ø Tüm yayaların serbestçe hareket edebilmeleri için yaya kaldırımlarında net genişlik
150 cm olmalıdır. Bu genişlik, otobüs duraklarında minimum 3m ve dükkân önlerinde
3.5m olmalıdır
Ø Yaya geçitleri yer seviyesinde olmalı, kaldırım yüksekliği azaltılmalıdır.
Ø Kaldırım taşı yüksekliği geçiş seviyesinde ve kesintisiz olmalıdır.
Ø Yaya geçitlerinde yön bulmaya yarayan renklendirme ve sinyalizasyon önemlidir.
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Durak ve İstasyon Standartları 17
Ø Yaşlı ve engelli birçok insan belirli bir süre ayakta durmayı imkânsız bulmaktadır. Bu
nedenle istasyonlarda uygun noktalarda banklar bulundurulmalıdır. Leeds Üniversitesi
tarafından yapılan bir araştırma, tekerlekli sandalye kullanıcılarının yalnız % 40’ının,
koltuk değneği kullanan yürüyebilen bireylerin ise %20’sinin dinlenmeden 180 metre
yürüyebildiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle banklar veya oturma yerleri bireylerin
50-60 metrede bir dinlenmelerine olanak tanıyacak şekilde düzenlenmelidir.
Ø Tramvay, metro, tren istasyonları belli mesafeden görülebilir olmalıdır. Yaşlıların
toplu taşıma araçlarına bağımsız olarak, başkalarına ihtiyaç duymadan inip binmeleri
için vagon kapısı ve platform aynı seviyede olmalı ya da otomatik rampalı girişler
yapılmalıdır.
Ø Giriş

çıkış

satıhlarında

kaymayı

engelleyen

düzgün

döşeme

kaplamaları

kullanılmalıdır.

Kent mobilyaları
Kent mobilyaları, kentsel dış mekanları tamamlayan kente kimlik veren elemanlardır.
Yaşlıların toplumsal katılımı sağlamak ve sosyalleşmek için bu mekanlardan en üst düzeyde
yararlanmaları gerekmektir. Kent mobilyaları; trafiği yönlendirmede, yol aydınlatmasında ve
bilgilendirmede, yönü belirtme veya dinlenme imkanları sunmada, kullanıcılara yardımcı olan
elemanlardır. Bu donatılar kentte yeterli ve uygun yerlerde kullanılmalı ve yaşlıların
hareketine kısıtlama getirmeyecek şekilde yerleştirilmelidir. Oturma elemanları rahat ve
erişilebilir olmalıdır. Yağış, rüzgâr ve güneşin olumsuz etkilerine karşı korunaklı olmalıdır.
Oturma elemanı yüzeyi kaygan ve parlak olmamalı, ağır metallerden özellikle betondan
yapılmamalıdır. Oturma elemanının önünde engel olmamalı ve basamakla çıkılmamalıdır.

Kıyafet ve ayakkabı seçimi
Ø Takılıp düşmelere sebep olacak uzun ve bol kıyafetlerin seçilmemesine dikkat
edilmelidir.
Ø Mevsime uygun; kışın koyu, yazın açık renk giysiler tercih edilmelidir.
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Ø Ayak sorunları nedeniyle gelişen immobilite, yaşlıların sosyal yaşantılarını ve yaşam
kalitelerini büyük oranda sınırlandırmaktadır. Bunu önlemek için kullanılan
ayakkabıların uygunluğuna dikkat edilmelidir.
Ø Duyu kaybı, deformite, cilt hassaslaşması, nasır ve tırnak sorunlarında giyilecek
ayakkabının bu durumlara uygun seçilmesi için gerekirse bir yardım alınması
gerekmektedir.
Ø Yüksek topuklu ayakkabılardan kaçınılmalı, rahat, geniş, ince ve sert tabanlı, ayak

bileğini saracak kadar yüksek boyunlu ayakkabılar seçilmelidir. 20
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Uygulamalar

Bu bölümün uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölümün uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde yaşlıların yaşama katılımının sağlanması için ev dışı düzenlemelere neden
ihtiyaç duydukları hakkında genel bilgiler verilmiştir. Evrensel tasarım ilkeleri ve dizaynının
ne olduğu ve her yaş grubu için önemli bir kavram olduğundan söz edilmiştir. Bu bilgiler
doğrultusunda bir yaşlının ev dışına çıktığında kaldırımlar, bina girişleri, merdivenler,
asansör, yaya geçidi gibi sık kullandığı alanların ideal düzenin nasıl olması gerektiği,
erişebilirlik ve yaşlının daha az enerji harcayarak daha güvenli bir şekilde dış ortamda nasıl
zaman geçireceği ile ilgili bilgiler verilmiştir.
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Bölüm Soruları

1) Aşağıdakilerden hangisi “erişebilirlik” için doğru bir ifadedir?

a) Sadece yaşlılar için uygulanabilir bir kavramdır
b) Erişebilirlik ev ortamındaki adaptasyonlar için kullanılan bir ifadedir
c) Toplumsal yaşama dahil olabilmek için gerekli bir kavramdır
d) Gençler için kullanılan yaklaşımlardan değildir
e) Yüksek ekonomik güç gerektirir

2) İdeal bir bina asansörü için üzerinde dikkatle durulması gereken konular hangisinde
doğru numaralandırılmıştır?

I-Önünde manevra alanı olmalıdır

II-Hızlı hareket etmelidir III-Kapısı içe doğru

açılmalıdır IV-En az 10 kişilik kapasitesi olmalıdır V-Ayna içermelidir
a) I ve II
b) II-III ve V
c) I-III ve V
d) I-III ve IV
e) Yalnız I

3) Bina girişlerindeki rampaların ideal eğiminin “en çok” yüzde kaç olması önerilir?

a) % 10
b) % 16
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c) % 20
d) % 22
e) % 26

4) Aşağıdakilerden hangisi ergonomik ve ulaşılabilir kent düzenlemeleri konusu içinde
yer almaz?

a) Kent içi toplu taşıma araçlarına ulaşım
b) Kamu alanlarına ulaşım
c) Çevre düzenleme
d) Yaşlının evinde mutfak dizaynı
e) Tekerlekli sandalye ile bina asansörüne ulaşım

5) Durak ve istasyon standartları ile ilgili doğru olan ifadeyi bulunuz?

a) Duraklar arası her 150 metrede bir dinlenme alanı olmalıdır
b) Tramvay, metro, tren istasyonları belli mesafeden görülebilir olmalıdır
c) Duraklarda yaşlılar tek başına bulunmamalıdır
d) Toplu taşıma araçlarının kapıları dışa doğru açılmalıdır
e)Yaşlıların rahat inip binmeleri için vagon kapısı zeminden yüksekte olmalıdır

6) Otoparklarda
ayrılması gereklidir?

engelli ve yaşlılar için toplam kapasitenin % kaçı kadar alan

a) % 1
b) % 2
85

c) % 3
d) % 4
e) % 5

7) Toplu taşıma araçlarının zemininde kullanılan kaplamanın kaymayan malzemeden
önerilmesinin nedeni nedir?

a) Gözü yormaması
b) Daha az enerji harcayarak yürümeye sebep olması
c) Takılmayı ve düşmeyi engellemesi
d) Ekonomik olması
e) Estetik görünmesi

8) Kent mobilyaları hangi amaca hizmet etmez?

a) Trafiği yönlendirir
b) Yolu aydınlatır
c) Yol bilgisi verir
d) Dinlenme imkanı sunar
e) Kente ekonomik katkılar sağlar

9) Yaşlılara dış ortamda kullanması için önerilen ayakkabı için doğru olanı bulunuz.

a) Yüksek topuklu olmalı
b) Ayak bileğinin altında bir seviyede olmalı
c) Estetik ve ince burunlu olmalı
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d) İnce ve sert tabanlı olmalı
e) Bağcıklı olmalı

10) Yaşlılara dış ortamda kullanması için önerilen kıyafetlerden yanlış olanı bulunuz.

a) Geniş kıyafetler tercih edilmeli
b) Kışın koyu renkler tercih edilmeli
c) Yazın açık renkler tercih edilmeli
d) Vücuda uyan ölçülerde giysiler seçilmeli
e) Mevsime uygun özellikte olmalıdır

Cevaplar
1) c
2) e
3) a
4) d
5) b
6) b
7) c
8) e
9) d
10) a
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BÖLÜM 5.
YAŞLI BİREYLERDE AKTİVİTE VE KATILIMA YÖNLENDİRME

88

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak aktivite ve katılım ifadelerinin anlamına yer verilecektir.
Yaşlılık sürecinde gerçekleşen fizyolojik değişimlerin bireye etkisinden kısaca bahsedilecek,
yaşlı bireylerde aktivite düzeyi ve katılımın önemi üzerinde durulacak, aktivite ve katılım
düzeylerini etkileyen faktörlere değinilecek, aktivite ve katılım düzeylerinin nasıl
değerlendirilebileceğinden bahsedilecek ve yaşlı bireylerin aktivite ve katılıma
yönlendirilmesine yönelik yaklaşımlar anlatılacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlı bireylerde aktivite ve katılımın önemini açıklayınız.
2. Yaşlı bireylerin aktivite ve katılım düzeylerini etkileyen faktörler nelerdir?
3. Yaşlı bireylerin aktivite ve katılım düzeylerinin değerlendirilmesinde kullanılan
ölçekler nelerdir?
4. Yaşlı bireylerin sosyal aktivitelere katılımını arttırabilecek yaklaşımlar nelerdir?
5. Yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelere katılımını arttırabilecek yaklaşımlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yaşlı Bireylerde Aktivite Aktivite
ve
katılım Kazanım
kitap
bölümü
ve Katılımın Önemi
kavramlarının öğrenilmesi okunarak
ve
literatür
ve önemlerinin kavranması araştırılarak geliştirilecektir.
sağlanacaktır.
Yaşlı Bireylerin Aktivite ve Yaşlı bireylerin aktivite ve Kazanım
kitap
bölümü
Katılım
Düzeylerini katılım düzeyleri üzerine okunarak
ve
literatür
Etkileyen Faktörler
etkisi
olan
faktörler araştırılarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.
Yaşlı Bireylerin Aktivite ve Yaşlı bireylerin aktivite ve Kazanım
kitap
bölümü
Katılım
Düzeylerinin katılım
düzeylerinin okunarak
ve
literatür
Değerlendirilmesi
değerlendirilmesinin önemi araştırılarak geliştirilecektir.
ve
değerlendirmede
kullanılabilecek
ölçekler
öğrenilecektir.
Yaşlı Bireylerin Aktivite ve Yaşlı bireylerin aktivite ve Kazanım
kitap
bölümü
Katılıma Yönlendirilmesi
aktiviteye, sosyal yaşama okunarak
ve
literatür
katılıma
nasıl araştırılarak geliştirilecektir.
yönlendirilebilecekleri
öğrenicektir.

91

Anahtar Kavramlar

Yaşlı Bireylerde Aktivite
Katılım
Aktivite ve Katılımın Önemi
Aktivite ve Katılımın Değerlendirilmesi
Aktivite ve Katılımı Etkileyen Faktörler
Aktivite ve Katılıma Yönlendirme
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Giriş
Yaşlanma süreci boyunca gerçekleşen fizyolojik değişiklikler nedeniyle yaşlı bireyler
fiziksel,

zihinsel,

sosyal

aktivitelerde

ve

günlük

yaşam

aktivitelerinde

yetersiz

kalabilmektedirler. Bu nedenle yaşlılık süreci; yaşlı bireylerin fiziksel, sosyal ve zihinsel
açıdan aktif olmaları, sosyal yaşamdaki katılım düzeylerini mümkün olan en yüksek düzeyde
tutmaları ve çevresel iletişimlerini korumaları gereken önemli bir dönem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Yaşlılık fizyolojik bir süreç olmakla birlikte kardiyo-pulmoner sistem, kas-iskelet
sistemi, sinir sistemi, duyusal ve bilişsel fonksiyonlar üzerine olan etkileri nedeniyle artan
inaktivite ve buna bağlı kardiyovasküler ve kas-iskelet hastalıkları riski, depresyon ve tüm
bunlara bağlı azalmış yaşam kalitesi ve katılım ile sonuçlanabilmektedir. Düzenli fiziksel
aktivite ve sosyal yaşama katılım yoluyla kardiyovasküler risk faktörlerinde ve kas-iskelet
sistemi yaralanmalarında azalma, anksiyete ve depresyonda azalma, yaşam kalitesinde artış ve
dolaylı olarak sosyoekonomik açıdan kişinin daha verimli hale gelmesi söz konusudur.
Bu bölümde; yaşlanma sürecinde gerçekleşen yetersizlikleri ve rahatsızlıkları en alt
düzeye indirgemek, günlük yaşamdaki bağımsızlığı korumak, sosyoekonomik ve kültürel
açıdan aktif bir yaşlılık süreci geçirmek konusunda en önemli yaklaşımlardan biri olan
aktivite ve katılıma yönlendirme konusu üzerinde durulacaktır.
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5.1. Yaşlı Bireylerde Aktivite ve Katılımın Önemi
Aktivite dendiğinde aklımıza ilk gelen ifade fiziksel aktivite olsa da aktivite; fiziksel,
sosyal ve bilişsel aktivite alt bileşenleri şeklinde karşımıza çıkmaktadır.
Aktivite performansı; “kişinin kendisi için anlamlı olan aktiviteleri seçmesi, organize
etmesi ve tatmin edici bir şekilde yapabilme becerisi” olarak tanımlanmıştır.1
Katılım ise Uluslararası Fonksiyon, Engellilik ve Sağlık Sınıflandırması (International
Classification of Functioning, Disability and Health - ICF) tarafından; “toplumsal yaşam
içerisinde yer almak; fonksiyonelliğin toplumsal/sosyal perspektifinin temsili” şeklinde
tanımlanmıştır.
Yaşlılık yalnızca bedensel ya da kronolojik olarak ele alınamayacak bir kavram olup
biyolojik, sosyal, ekonomik, fizyolojik, psikolojik ve toplumsal yaşlılık ifadelerini kapsayan
şemsiye bir terim şeklinde ele alınmaktadır.2 Yaşlılık sürecinde meydana gelen biyolojik,
fizyolojik ve psikolojik değişimler ve kayıplar, kişinin fiziksel fonksiyonlarında yavaşlama ve
kayıplara neden olmakta, bu durum sosyal ve günlük yaşam aktivitelerine katılımda
limitasyon gibi sorunları da beraberinde getirmektedir. Yaşlanma süreci ile birlikte kardiyopulmoner fonksiyonlarda azalma ve kötüleşme, kas-iskelet sistemi yetersizlikleri ve
yaralanma riskinde artış, sinir sisteminde yaşanan nöral kayıplar nedeniyle hareketlerde
yavaşlama, dengesel kayıplar ve bilişsel problemler ile duyusal kayıpların meydana geldiği
bilinmektedir.3-5
Bu kayıp ve limitasyonlar kişinin toplumsal yaşama katılım konusunda yetersizlik
yaşamasına, yaşam kalitesinde düşüşe ve psikolojik durumunun kötüleşmesine sebep
olmaktadır. Tüm bu durumlar yukarıda bahsedilen aktivite performansı ve aktivite katılım
düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir.
Yaşlı bireyler fizyolojik değişikliklerin yanı sıra kendi yaşlanma süreçleri ile ilgili
yeni zorluklarla başa çıkma ve uyum sağlamayı öğrenme açısından yeni bir sürece
girmektedirler. Yaşlılığın beraberinde getirdiği hastalıklar, fiziksel aktivitelerde görülen enerji
kaybı ve akran arkadaş kayıpları gibi önemli kayıplarla baş etmeyi öğrenmek durumunda
oldukları bir süreçtedirler. Emeklilik itibariyle boş zaman aktiviteleri günlük yaşamlarının
nispeten büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu nedenle son yıllarda boş zaman aktiviteleri
ve fiziksel/sosyal aktivitelere katılım ile yaşlanma arasındaki ilişkiye daha fazla önem
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verilmektedir.6,7 Bununla birlikte, yaşlı bireylerin zamanlarını nasıl geçirdikleri, ne kadar aktif
oldukları, hangi aktivitelerle ilgilendikleri ve yaşadıkları fiziksel problemlerin aktivite
düzeylerini ne ölçüde etkilediği hakkında sınırlı bilgi bulunmaktadır.
Bu noktada toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan yaşlı bireylerin, yaşlılığın
getirdiği fizyolojik, bilişsel, sosyal ve psikolojik etkilerini en az kayıpla atlatmaları ve aktif
bir yaşlılık süreci geçirmeleri için, yaşlı bireylerin toplumsal katılım düzeyleri doğru bir
şekilde değerlendirilmeli, kişisel durum ve isteklerine uygun aktivitelere yönlendirilmeleri
büyük bir önem taşımaktadır.
Yaşlılık ve yaşlanma bilimi olarak bilinen gerontoloji, yaşlı nüfusun aktivite
katılımının sağlanmasına ilişkin üç temel teori geliştirilmiştir. Başlangıçta Lawton8 sağlık,
günlük yaşam aktiviteleri ve bilincin boş zaman aktivitesi katılımının temel parametreleri
olduğunu ve bu parametrelerin yaşlı bireyin tercih ettiği aktivite türlerini etkilediğini öne
sürmüştür. Daha sonra, Baltes ve Baltes9, sürekliliği ve adaptasyonu yaşlılıkta sağlıklı bir
yaşam tarzına giden ana faktörler olarak tanımlamıştır. Günümüze yaklaştıkça Rowe ve
Kahn10; sakatlıktan kaçınma, fiziksel fonksiyonun sürdürülmesi ve hayata aktif katılım
bileşenlerine dayanarak “başarılı yaşlanma” modelini öne sunmuştur. Bu teoriler yoluyla yaşlı
bireylerin aktivite ve katılım düzeylerinin incelenmesi ve katılıma yönlendirme konusunda
doğru

yaklaşımların

belirlenip

bireylerin

aktivitelere

aktif

katılımının

sağlanması

hedeflenmiştir.
Aktif bir yaşlılık süreci için gereken fiziksel aktivitelere katılımın arttırılması ile
kardiyo-pulmoner risk faktörlerinin azaldığı, kas kuvvetindeki ve kütlesindeki düşüşlerin
azaldığı, osteoporoz riskinin azaldığı, mortalite ve morbiditenin azaldığı, yaşam kalitesinin
arttığı ve bilişsel fonksiyonların korunduğu ve bu durumların neticesinde anksiyete ve
depresyonun azaldığı, olumlu düşünme ve stresle başa çıkma becerisinin arttığı
belirtilmektedir.
Aynı zamanda aktif bir yaşlılık süreci için gereken sosyal aktivitelere katılımın
arttırılması yoluyla bireyin; yaşlı kimliğindeki yeni benliğini tanıma ve yeni hobiler keşfetme
fırsatı ile sosyal ağlar ve etkileşimler konusunda yeni fırsatlar oluşturması sağlanmaktadır.11
Aktivitelere

katılım,

farklı

bireylerle

etkileşime

girme

yoluyla

kişinin

kendini

değerlendirmesini ve kendine saygısını önemli düzeyde etkileyebilmektedir. Özellikle sağlık
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problemleri açısından riskli bireyler ön planda olmak üzere tüm yaşlılarda psikolojik çöküşü
önlemek için aktif, etkileşim içinde ve hayata bağlı bir yaşam sürdürmenin önemi büyüktür.12

5.2. Yaşlı Bireylerin Aktivite ve Katılım Düzeylerini Etkileyen
Faktörler
Yaşlı bireylerin aktif ve sağklı yaşlanma süreçleri üzerine aktivite ve katılımın önemi
düşünüldüğünde, sosyal ve fiziksel katılımı etkileyen birçok farklı etken olduğunu
görmekteyiz.
Gerek sosyal gerekse fiziksel aktivite ve katılım göz önüne alındığında, yaşlı
bireylerin kişisel-sosyal özellikleri, cinsiyetleri, geçmiş deneyimleri, yaşanılan bölge, maddi
olanaklar ve bilinç düzeyi gibi birçok faktörün katılım düzeyi üzerine farklı derece ve
şekillerde etkili olduğu görülmektedir.

5.2.1. Bireyin Sağlık Geçmişi
Literatüre bakıldığında çok sayıda çalışma sosyal ve fiziksel katılım ile iyileştirilmiş
sağlık sonuçları arasında pozitif ilişki kurmaktadır.13 Sağlıklı bireylerin sosyal olarak aktif
olma ihtimalinin daha yüksek olduğu düşünülmektedir. Sağlıklı yaşlı bireylerin çeşitli kronik
hastalıklar nedeniyle fiziksel, zihinsel ve sosyal limitasyonlar yaşayan ve bu nedenle kısıtlı
katılım düzeyine sahip yaşlı bireylere göre daha aktif bir yaşlanma ve katılım düzeyine sahip
oldukları görülmektedir. Sosyal ve fiziksel katılımın sağlık ve psikolojik durum üzerine olan
koruyucu ve iyileştirici özellikleri göz önüne alındığında, kronik hastalıkları bulunan yaşlı
bireylerin düşük katılım düzeyleri bir kısır döngüye sebep olmaktadır.
Hastalıklar dolayısıyla gerçekleşen limitasyonların azaltılması ve mümkünse
önlenmesi, psikolojik ve bilişsel durumun iyileştirilmesi amacıyla kronik hastalıklara sahip
yaşlı bireylerin, aktivitelere katılımın önemi konusunda bilgilendirilmeleri ve katılıma
yönlendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.14

5.2.2. Bireyin Kişisel Özellikleri
Genel olarak yaşama pozitif bakan, genel mutluluk ve doyum duyguları açısından
kendini iyi hisseden bireylerin aktivite ve katılım düzeylerinin daha yüksek olduğu ve aktif
yaşlanan bireyler oldukları ifade edilmektedir.
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Yaşlı bireyin bilinç ve eğitim düzeyi de katılım düzeyini etkileyen önemli bir
faktördür. Daha önce yaşanmış sağlık sorunlarının günlük yaşam ve psikolojik durum üzerine
olan etkilerini bilen, bu etkilerin azaltılması ve gelecekte karşılaşılabilecek olası sağlık
problemlerinin önlenmesi amacıyla sosyal ve fiziksel aktivitelere katılım düzeylerini arttıran
bireyler, aktif yaşlanma açısından daha şanslıdır. Fiziksel ve zihinsel işlevlerini geliştirici
çabalar içinde bulunan, sosyal hayata daha entegre yaşlı bireylerin daha iyi ve sağlıklı
hissettikleri ifade edilmektedir.
Bireyin kendi sağlık durumundan duyduğu memnuniyet ve total olarak yaşamından
aldığı doyumu yansıtan zihinsel durumu, mevcut bilinç ve aktivite düzeyi, katılım seviyesini
etkileyen önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.

5.2.3. Bireyin Cinsiyeti
Aktiviteye katılım düzeyleri cinsiyetler açısından karşılaştırıldığında, sosyal ve
fiziksel katılım açısından ortaya farklı iki durum çıkmaktadır. Dünyanın hızla yaşlanan
toplumlarından olan Japonya ve Güney Kore’deki yaşlı popülasyonları üzerine yapılan bir
çalışmada, her iki ülkede de erkeklerin sosyal katılım düzeylerinin düşük olduğu ve yüksek
sosyal izolasyon riski altında oldukları belirtilmiştir.15
Ancak fiziksel aktivitelere katılım açısından bakılacak olduğunda, yaşlı kadın
bireylerin erkeklere göre katılım düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir.16,17

5.2.4. Bireyin Sosyal Özellikleri
Yaşlı bireyin mevcut sosyal ilişkilerinin düzeyi ile sosyal çevresiyle ilişkilerinden
aldığı doyum, sosyal ilişkilere ve aktivitelere eğilim düzeyi katılım seviyesini etkileyen
önemli etmenlerden biridir. Sosyal ilişkilerdeki mevcut aktiflik düzeyinin ve sosyal
bağlantılarının genişliğinin, yaşlanmanın ileride karşılaşılabilecek olumsuz yönlerini bertaraf
ettiği, emeklilik nedeniyle mesleğin son bulması gibi sosyal rollerin yitirilmesi durumlarına
karşı bir denge oluşturduğu belirtilmektedir. Sosyal ilişkilere ve aktivitelere eğilim düzeyi
daha yüksek olan yaşlı bireyler, emeklilik itibariyle oluşan boş zamanlarını sosyal ve fiziksel
aktivitelere katılımla doldurmaktadır. Mevcut sosyal ilişkiler, fiziksel aktiviteler ve katılım
yoluyla oluşturulan yeni ilişkiler yaşlı bireyin ilerleyen yaşamı için yeni bir destek
mekanizmasıdır. Bu mekanizma yaşlı bireyin özgüven duygusunun ve öz yeterlilik algısının
artmasını ve sosyal yeterlilik duygusunun güçlünmesini sağlamaktadır.

97

5.2.5. Bireyin Yaşadığı Bölge
Yaşlı bireylerin sağlık durumları ve sağlığa bağlı aktivite katılımlarının, kırsal ve
kentsel bölgelerde yaşayanlar arasında farklılık gösterdiği belirtilmektedir. Kırsal kesimde
yaşayan yaşlı bireylerin, birlikte yaşadıkları toplulukla daha güçlü bağlara sahip olduğu ve
çocukluk döneminden itibaren tanıdıkları arkadaşlarıyla sürdürdükleri yüksek kaliteli
ilişkilerin sağlık ve katılımı olumlu yönde etkilediği belirtilmektedir.18 Ayrıca, yaşlı bireylerin
kırsal kesimin getirdiği farklı yapısal zorluklara karşı deneyimleri yoluyla topluluklarını
yönlendirme konusunda gönüllü oldukları ve topluluklarına kültürel rehberlik ettikleri ifade
edilmektedir.19 Bu durum kırsal kesimde yaşayan yaşlı bireyleri sosyal ve fiziksel katılım
açısından avantajlı hale getirmektedir.
Buna karşın, aynı kırsal bölgede uzun süre yaşayan yaşlı bireylerin kentsel bölgelerde
yaşayan bireylere göre yeni sosyal, fiziksel ve kültürel aktivitelere erişim imkanları açısından
dezavantajlı oldukları ve sosyal aktiviteler açısından izolasyon yaşayabildikleri ifade
edilmektedir.20,21

5.2.6. Maddi Olanaklar
Maddi olanak düzeyi daha yüksek olan yaşlı bireylerin gerek sağlık hizmetlerine
erişim açısından gerekse sosyal, kültürel ve toplumsal aktivite ve hizmetlere erişim ve katılım
açısından daha avantajlı olduğu bilinmektedir.

5.2.7. Sosyal Politikalar
Sosyal devlet anlayışını benimseyen ve etkin düzeyde sağlık hizmetleri ve sosyal
hizmetlere erişilebilen ülkelerde yaşayan yaşlı bireyler, aktif yaşlanma ve katılım açısından
avantajlı konumdadır.
Sosyal devlet anlayışını benimseyen her ülkenin sosyal sigorta uygulamaları, sosyal
hizmet uygulamaları ve kurumsal bakım ile sosyal yardım alt başlıklarından oluşan bir sosyal
politakalar

anlayışının mevcut

olduğu görülmektedir. Ülkemizin tüm vatandaşları

anayasamızın 60, 61 ve 62’nci maddeleri ile sosyal güvence altına alınmaktadır.
Ülkemizde yaşayan ve sosyal güvenlik sistemi dışında yer alan yaşlı bireylerin maddi
risklerden korunmaları amacıyla düzenli bir gelir elde etmeleri ve sağlık güvenceleri
sağlanmaktadır. 2022 sayılı yasa ile; 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvenlik
kurumundan geliri olmayan Türk vatandaşlarına maaş ödemesi yapılmaktadır. Yine sosyal

98

devlet anlayışı kapsamında ülkemizde yaşlı bireylere ücretsiz olarak evde sağlık hizmeti,
ücretsiz şehir içi toplu ulaşım gibi hizmetler verilmektedir.
Yaşlı bireylere sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin arttırılması amacıyla poliklinik
ve servislerde hizmet veren sağlık personeli ve çalışanların, geriatrik bireylerin psikolojisik
durumları ve geriatrik bireye yaklaşım konusunda gerekli hizmet içi eğitimi alması önem
taşımaktadır.

5.3. Yaşlı
Değerlendirilmesi

Bireylerin

Aktivite

ve

Katılım

Düzeylerinin

Yaşlı bireylerin sosyal ve fiziksel aktivitelere katılıma yönlendirilmesi noktasındaki
önemli konulardan biri de bireyin mevcut aktivite ve katılım düzeyinin belirlenmesidir. Bu
değerlendirme süreci, kişinin kişisel sağlık durumu ve bireysel zevklerine uygun aktivitelere
yönlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.
Yaşlı bireylerin sosyal katılımının değerlendirildiği çalışmalarda, popülasyonun yaş
aralığına özgü olmamakla birlikte Tablo 1’de verilen “Boş Zaman Aktiviteleri Formu” ve
Tablo 2’de verilen ve sosyal izolasyonu ölçmek amacıyla kullanılan, Nottingham Sağlık
Profili (NHP)’nin 6 alt bölümünden biri olan “Sosyal İzolasyon Ölçeği”nin kullanıldığı
görülmüştür.
Tablo 1. Boş Zaman Aktiviteleri Formu
ENTELEKTÜEL

Her
gün

Haftada
1 -2

Haftada
1

2 Haftada
1

Ayda
1

Ayda 1’den
Daha Az/Hiç

Kitap, gazete, dergi
okumak
Bulmaca çözmek
Bilgisayar, internet
kullanmak
Kart, tavla , okey
oynamak
Kahvehaneye
gitmek
Satranç, dama,
domino oynamak
Markete gitmek
Forumlara,
tartışmalara
katılmak
Yazı yazmak, resim
yapmak
Müzik aleti çalmak
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El sanatı yapmak
SOSYAL
Şarkı söylemek
Sosyal merkezlere
katılmak
Hobi kursuna
katılmak
Gönüllü işe
katılmak
Müze, sergi, tiyatro,
konsere gitmek
Arkadaşlarla
görüşmek
DİNİ
AKTİVİTELER
Namaz kılmak
İbadethaneye
gitmek
Dini sohbetlere
katılmak
REKRESYONEL
AKTİVİTELER
TV izlemek, radyo
dinlemek
Müzik dinleme
Alışveriş yapmak
Yemek pişirmek
Balık tutmak
Bitki ya da hayvan
beslemek
Örgü örmek
FİZİKSEL

Her
gün

Haftada
1 -2

Haftada
1

2 Haftada
1

Ayda
1

Ayda 1’den
Daha Az/Hiç

Her
gün

Haftada
1-2

Haftada
1

2 Haftada
1

Ayda
1

Ayda 1’den
Daha Az/Hiç

Her
gün

Haftada
1 -2

Haftada
1

2 Haftada
1

Ayda
1

Ayda 1’den
Daha Az/Hiç

Her
gün

Haftada
1 -2

Haftada
1

2 Haftada
1

Ayda
1

Ayda 1’den
Daha Az/Hiç

1-Vücut
egzersizleri: Tai-chi,
yoga, pilates
2-Aerobik
egzersizler: Yürüyüş
Kalistenik egzersiz
Koşma
Yüzme
Dağa çıkma
Dans etme
Bisiklet, egzersiz
cihazları kullanma
Top/raket sporları
yapmak
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Tablo 2. Sosyal İzolasyon Ölçeği
SOSYAL İZOLASYON
1. İnsanlarla geçinmek güç geliyor.
2. İnsanlarla iletişim kurarken zorlanıyorum.
3. Kendimi yakın hissedeceğim kimsenin olmadığını düşünüyorum.
4. Kendimi yalnız hissediyorum.
5. İnsanlara yük olduğumu düşünüyorum.

Evet

Hayır

Yaşlı bireylerin mevcut fiziksel aktivite düzeylerinin ölçülmesi ve katılım düzeylerinin
belirlenmesi amacıyla kullanılabilecek en uygun ölçeklerden biri olan “Yaşlılar için Fiziksel
Aktivite Değerlendirme Ölçeği” Tablo 3’te verilmiştir.
Tablo 3. Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği
BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİ
1. Son yedi gün içerisinde ne sıklıkta el işi yapmak, TV seyretmek, ya da kitap okumak gibi oturma
aktivitelerinde bulundunuz?
0
1
2
3
Hiç
Nadiren (1 - 2 Gün)
Bazen (3 - 4 Gün)
Sık Sık (5 - 7 Gün)
Cevabınız Hiç ise 2. soruya geçiniz.
1a. Bu aktiviteler nelerdir? ……………………………………………………………………....
1b. Ortalama olarak günde kaç saat bu oturma aktiviteleriyle meşgul oldunuz?
1
2
3
4
1 Saatten Az
1 Fakat 2 Saatten Az
2 - 4 Saat
4 Saatten Fazla
2. Son yedi gün boyunca herhangi bir sebeple yürüyüş için evinizden veya bahçenizden ne sıklıkta
dışarı çıktınız? Örneğin, egzersiz veya zevk için, işe gitmek için, köpek gezdirmek için vb.?
0
1
2
3
Hiç
Nadiren (1 - 2 Gün)
Bazen (3 - 4 Gün)
Sık Sık (5 - 7 Gün)
Cevabınız Hiç ise 3. soruya geçiniz.
2a. Ortalama olarak yürüyüşe günde kaç saat harcadınız?
1
2
3
4
1 Saatten Az
1 Fakat 2 Saatten Az
2 - 4 Saat
4 Saatten Fazla
3. Son yedi gün boyunca, bowling, bilardo, yürüyüş (yanındakiyle sohbet edebilecek hızda), dart,
atıcılık, masa tenisi, yüzme, bottan veya iskeleden balık tutma, müzikal bir programa katılmak,
namaz kılmak ya da diğer benzer aktiviteler gibi hafif sporlarla / aktivitelerle / ibadet ile ne sıklıkta
meşgul oldunuz?
0
1
2
3
Hiç
Nadiren (1 - 2 Gün)
Bazen (3 - 4 Gün)
Sık Sık (5 - 7 Gün)
Cevabınız Hiç ise 4. soruya geçiniz.
3a. Bu aktiviteler nelerdir? ……………………………………………………………………....
3b. Ortalama olarak günde kaç saat bu hafif sporlarla veya eğlence aktiviteleriyle meşgul oldunuz?
1
2
3
4
1 Saatten Az
1 Fakat 2 Saatten Az
2 - 4 Saat
4 Saatten Fazla
4. Son yedi gün boyunca çiftler tenisi, dans, avcılık, voleybol, bisiklete binme (egzersiz amaçlı değil
de ulaşım amaçlı), tempolu yürüyüş veya diğer benzer aktiviteler gibi orta dereceli sporlar ve
eğlence aktiviteleriyle ne sıklıkta meşgul oldunuz?
0
1
2
3
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Hiç
Nadiren (1 - 2 Gün)
Cevabınız Hiç ise 5. soruya geçiniz.

Bazen (3 - 4 Gün)

Sık Sık (5 - 7 Gün)

4a. Bu aktiviteler nelerdir? ……………………………………………………………………....
4b. Ortalama olarak günde kaç saat orta derece spor ve eğlence aktiviteleriyle meşgul oldunuz?
1
2
3
4
1 Saatten Az
1 Fakat 2 Saatten Az
2 - 4 Saat
4 Saatten Fazla
5. Son yedi gün boyunca tempolu koşu, profesyonel yüzme, bisiklete binme (egzersiz amaçlı), tekli
tenis, aerobik dans, basketbol, futbol, arazi yürüyüşü, kürek çekme, ip atlama ya da diğer benzer
aktiviteler gibi ağır sporlarla ve eğlence aktiviteleriyle ne sıklıkta meşgul oldunuz?
0
1
2
3
Hiç
Nadiren (1 - 2 Gün)
Bazen (3 - 4 Gün)
Sık Sık (5 - 7 Gün)
Cevabınız Hiç ise 6. soruya geçiniz.
5a. Bu aktiviteler nelerdir? ……………………………………………………………………....
5b. Ortalama olarak günde kaç saat bu ağır sporlarla ve eğlence aktiviteleriyle meşgul oldunuz?
1
2
3
4
1 Saatten Az
1 Fakat 2 Saatten Az
2 - 4 Saat
4 Saatten Fazla
6. Son yedi gün boyunca özellikle kas gücünü ve dayanıklılığını arttırmak için ağırlık kaldırma,
ağırlıklarla fizyoterapi, mekik, şınav ve benzeri egzersizleri gibi ne sıklıkta yaptınız?
0
1
2
3
Hiç
Nadiren (1 - 2 Gün)
Bazen (3 - 4 Gün)
Sık Sık (5 - 7 Gün)
Cevabınız Hiç ise 7. soruya geçiniz.
6a. Bu aktiviteler nelerdir? ……………………………………………………………………....
6b. Ortalama olarak, kas gücünü ve dayanıklılığını arttırmak için günde kaç saat egzersizle meşgul
oldunuz?
1
2
3
4
1 Saatten Az
1 Fakat 2 Saatten Az
2 - 4 Saat
4 Saatten Fazla
EV İŞİ AKTİVİTELERİ
7. Son yedi gün boyunca toz alma, ütü yapma, yemek hazırlama, çamaşır yıkama - asma bulaşık
yıkama - kurulama, gibi hiç hafif ev işleri yaptınız mı?
1
2
Hayır
Evet
8. Son yedi gün boyunca elektrik süpürgesiyle temizleme, yerleri silme , camları -duvarları slime,
araba yıkamak, eşyaların yerlerini değiştirmek, ya da odun taşımak gibi ağır ev işleri ya da günlük
işler yaptınız mı?
1
2
Hayır
Evet
9. Son yedi gün boyunca aşağıdaki aktivitelerden herhangi biriyle meşgul oldunuz mu?
Lütfen her maddeye EVET ya da HAYIR olarak cevap veriniz.

a. Boyama, duvar kağıdı kaplama,elektrik işleri gibi ev tamiratları vb.
b. Kar ya da yaprak küreme, odun kesmek ve benzerlerini içeren çim
veya bahçe bakımı
c. Bahçe işleri
d. Çocuk, bağımlı eş ya da başka bir yetişkin gibi başkasının bakımı
İŞLE İLGİLİ AKTİVİTELER
10. Son 7 gün boyunca, gönüllü veya ücretli olarak çalıştınız mı?
1
2

Hayır
1
1

Evet
2
2

1
1

2
2
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Hayır
Evet
10a. Gönüllü veya ücretli olarak haftada kaç saat çalıştınız?…………………SAAT
10b. Aşağıdaki kategorilerden hangisi işiniz ya da gönüllü çalışmanız için gerekli fiziksel aktivite
miktarını en iyi tanımlar?
1. Çoğunlukla hafif kol hareketleriyle oturma
(Örnekler: büro memuru, saatçi, oturan montaj hattı işçisi, otobüs şoförü, vb.)
2. Biraz yürüme ile oturma ya da ayakta durma
(Örnekler: kasiyer, genel büro memuru, hafif araç ve makina işçisi)
3. Genel olarak ağırlığı 20 kilodan az olan eşyaları taşıyarak yürüme
(Örnekler: postacı, garson, inşaat işçisi, ağır araç ve makina işçisi)
4. 20 kilodan fazla olan eşyaları taşımayı gerektiren ağır el işi ve yürüme
(Örnekler: oduncu, taş duvarcısı, çiftlik ya da umumi işçi)

5.4. Yaşlı Bireylerin Aktivite ve Katılıma Yönlendirilmesi
Yaşlı bireyleri toplumsal, sosyal ve fiziksel etkinliklere katılıma yönlendirmenin,
bireylerin fiziksel, bilişsel ve psikolojik sağlığı üzerinde olumlu rol oynayacağı ve toplumsal
yaşama uyum sağlama olanağı vereceği görüşünden bahsedilmiştir.
Yaşlılık sürecinde yaşlı bireylerin sosyal ilişkilerini sürdürmeleri ve sosyal
izolasyondan korunmaları, toplumsal hayata fonksiyonel katkı sağlayarak başarılı olma ve
toplumsal sorumluluğu sürdürme duygusunu yaşayabilmeleri için sosyal ve fiziksel katılım
halinde olmaları gerekmektedir. Sosyal ve fiziksel katılım yaşlı birey için yaşamı
anlamlandırmanın bir yolu haline gelmektedir.
Yaşlı bireyleri sosyal katılıma yönlendirme konusunda farklı yaklaşımlar söz
konusudur. Yaşlı bireylere sağlanan hizmetlerin bilinmesi, öneminin anlaşılması ve katılıma
teşviğin sağlanması için bireyin eğitimi önemli bir konudur. Öncelikle devlet kurumlarının
sağladığı olanaklar konusunda yaşlı bireylerin bilgilendirilmeleri, bu olanakların kişinin
sağlık ve psikolojik durumu üzerine önemi aktarılmalıdır. Bu noktada, açık öğretim programı
bulunan üniversiteler ya da yüksek öğretim kurumlarından yaşlı bakım eğitimi almış ve evde
bakım hizmeti sunan bireyler tarafından yaşlı bireylere sosyal katılımın önemi konusunda
bilgilendirme eğitimi, katılım konusunda cesaretlendirme ve yönlendirme yapılmalıdır.
Yaşadığımız dönemin kaçınılmaz gereklerinden biri olan gelişmiş teknoloji kullanımı
konusunda yaşlı bireyler kendilerini yetersiz hissedebilmekte ve sosyal yaşamdan izole
olabilmektedirler. Yaşlı bireylerin toplumsal ve sosyal yaşamla bağlantı kopukluğunun
giderilmesi amacıyla devlet destekli teknoloji eğitimi ve tanıtım çalışmalarına ihtiyaç vardır
ve bu eğitimler yoluyla katılımın arttırılması ön görülmektedir.
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Yaşlı bireyleri, toplumsal rollerini ve toplumun aktif ve faydalı bir parçası olarak
yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla yardımcı görevler için eğitme ve part-time işlere
yerleştirme amacı taşıyan programların düzenlenmesi, katılımı teşvik eden uygulamalar
arasında yer almaktadır.
Devlet destekli ve sertifikalı kariyer kursları, belediyeler tarafından verilen el sanatları,
bahçecilik, seramik ve cam, tasarım, müzik ve gösteri sanatları gibi yetenek ve beceri
geliştirirken aynı zamanda sosyal etkileşimi sağlayan eğitim programları yoluyla yaşlı
bireyler sosyal, aktif ve toplumsal yaşamda üretici hale gelebilmektedir.
Yine yaşlı bireyler için kültürel aktivitelere erişimin maddi ve fiziksel olarak
kolaylaştırılması (ulaşım kolaylığı, yaşlı bireye uygun fiziki düzenlemeler, vb.), sosyal yardım
kuruluşlarına katılarak sürdürülen çalışmalara destek verme, hobi gruplarına üyelik ve sivil
toplum kuruluşu üyelikleri ve kuruluşların gerçekleştirdiği projelere destek verme hakkında
yaşlı bireylerin bilgilendirilmesi, alınabilecek görevler ve katılımın olumlu etkileri hakkında
bireylerin bilgilendirilmesi yoluyla katılıma yönlendirme söz konusudur. İlgilenen yaşlı
bireyleri toplulukla birlikte gerçekleştirilen inançsal aktivitelere (camiye, kiliseye, sinagoga
gitmek gibi) yönlendirme yoluyla da sosyal katılım düzeylerinin arttığı, bireylerin aktif ve
faydalı bir yaşlanma süreci geçirdiği belirtilmektedir.22, 23
Bireylerin fiziksel sağlıklarının korunması amacıyla özgeçmişleri de göz önüne
alınarak fizyoterapist aracılığıyla uygun fiziksel aktivitelere, egzersiz programlarına ve sosyal
ve fiziksel katılımı bir arada gerçekleştirebilecekleri grup egzersizlerine yönlendirilmeleri
uygun yaklaşımlardan biridir.24 Yine belediyelerin spor tesislerinde ve açık alanlarında,
toplumda spor ve kültür bilincini oluşturmak ve sporu hayatın bir parçası haline getirmek
amacıyla gerçekleştirilen spor etkinlikleri ve sabah eğitmenler eşliğinde yapılan grup
egzersizleri hakkında bilgi verme ve katılım konusunda bireyi cesaretlendirme de
yönlendirme seçenekleri arasındadır.
Yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelere katılımının sağlık üzerine olan olumlu etkileri göz
önüne alındığında “Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association-AHA)”nin 2007
yılında yayınladığı kılavuzda yer alan öneriler fiziksel aktiviteye yönlendirme yapılırken göz
önünde bulundurulmalıdır. 65 yaş ve üzeri bireyler için; haftada 30 dk/5 gün orta şiddetli
fiziksel aktivite (tempolu yürüme) ya da haftada 20 dk/3 gün yüksek şiddetli fiziksel aktivite
(koşu) aktivite önerilmektedir. Kas gücü ve dayanıklılığını koruyan ve arttıran, büyük kas
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gruplarına yönelik 8-10 farklı ve orta-yüksek şiddetli kuvvetlendirme egzersizi haftada 2 gün
yapılacak şekilde önerilmektedir. Yine fleksibilite egzersizleri haftada 2 gün/minimum 10 dk
ve denge egzersizleri haftada 3 gün olacak şekilde önerilmektedir.
Yaşlı bireyler yaşam alanları içinde sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlerden ihtiyaç
duydukları düzeyde yaralanabilmeli, sosyal yaşamla entegre olabilmeli, toplumsal yaşama ve
iş gücüne katılabilmeli, tecrübelerini yeni jenerasyona aktarabilmek için geriatrik bireyler için
düzenlenecek politikaların belirlenmesinde aktif rol alabilmelidirler. Tüm bu bilgilerin
ışığında yaşlı bireyin aktif yaşlanma süreci ve sosyal hayata katılımı desteklenmeli, uygun
politikalar izlenerek yaşlı birey kişisel özelliklerine uygun aktivitelere yönlendirilmelidir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama sorusu bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde aktivite ve katılım ifadelerinin anlamına yer verilmiş ve yaşlılık sürecinde
gerçekleşen fizyolojik değişimlerin bireyin sağlık durumuna etkisinden kısaca bahsedilmiştir.
Bu etkilerin asgari düzeye indirgenmesi ve sosyal izolasyonun önlenmesi açısından yaşlı
bireylerde aktivite düzeyi ve katılımın önemi anlatılmıştır. Aktivite ve katılım düzeyini
etkileyen faktörlere değinilmiş ve yaşlı bireylerin aktivite ve katılıma yönlendirilmesine
yönelik yaklaşımlar anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin aktivite ve katılım düzeylerini etkileyen
faktörlerden biri değildir?
a)
b)
c)
d)
e)

Bireyin sağlık geçmişi
Bireyin cinsiyeti
Bireyin maddi olanakları
Bireyin boyunun yaşlılıkla kısalması
Bireyin kişisel özellikleri

2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini değerlendiren
ölçeklerden biridir?
a)
b)
c)
d)
e)

Boş Zaman Aktiviteleri Formu
Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Değerlendirme Ölçeği
Sosyal İzolasyon Ölçeği
Standardize Mini Mental Test
Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği

3) Aktivite dendiğinde aklımıza ilk gelen ifade fiziksel aktivite olsa da aktivite;
…………………………………………. aktivite alt bileşenleri şeklinde karşımıza
çıkmaktadır.
4)
Yaşlanma
süreci
ile
birlikte
sinir
sisteminde
yaşanan
……………………………….. nedeniyle hareketlerde yavaşlama, dengesel kayıplar ve
bilişsel problemler ile ……………………………………… meydana geldiği bilinmektedir.
5) Yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelere katılımının sağlık üzerine olan olumlu etkileri
göz önüne alındığında ……………………………………………………………….nın 2007
yılında yayınladığı kılavuzda yer alan öneriler fiziksel aktiviteye yönlendirme yapılırken göz
önünde bulundurulmalıdır.
6) 65 yaş ve üzeri bireyler için; ………..…………………… orta şiddetli fiziksel
aktivite (tempolu yürüme) önerilmektedir.
7) Kas gücü ve dayanıklılığını koruyan ve arttıran, ……………………….. 8-10 farklı
ve orta-yüksek şiddetli kuvvetlendirme egzersizi …………………………yapılacak şekilde
önerilmektedir.
8) Fleksibilite
önerilmektedir.

egzersizleri

haftada

……………………...

olacak

şekilde

9) Denge egzersizleri …………………………… olacak şekilde önerilmektedir.
10) ……………………….. ile; 65 yaşını doldurmuş, herhangi bir sosyal güvenlik
kurumundan geliri olmayan Türk vatandaşlarına maaş ödemesi yapılmaktadır.
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Cevaplar
1) d
2) b
3) fiziksel, sosyal ve bilişsel
4) nöral kayıplar / duyusal kayıpların
5) Amerikan Kalp Derneği (American Heart Association-AHA)
6) haftada 5 gün/30 dk
7) büyük kas gruplarına yönelik / haftada 2 gün
8) 2 gün/minimum 10 dk
9) haftada 3 gün
10) 2022 sayılı yasa
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BÖLÜM 6.

YAŞLILIKTA KOGNİTİF SÜREÇ VE PSİKO-SOSYAL
DESTEĞİN ÖNEMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, kognitif fonksiyonların tanımlanması, sınıflandırılması, yaşlılıkta
kognitif fonksiyonların

değişimi, kognitif bozuklukların

erken

dönemden itibaren

belirlenmesi ve izlenecek yollar ile kognitif bozukluklara yönelik yaklaşımlar öğrenilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Kognisyon nedir? İnsan hayatı için önemi nedir?
2. Yaşlılıkta kognitif fonksiyonlar nasıl etkilenir?
3. Kognisyon nasıl değerlendirilir?
4. Kognitif değerlendirmede kullanılan testlerden 5 tanesini yazınız.
5. Kognisyonun korunması için uygulanabilecek yaklaşımlar nelerdir?
6. Psikosoyal yaklaşım nedir? Neleri içerir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kognisyonun ve alt
bileşenlerinin tanımı

Denge fonksiyonunun
işlevinin kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlanmada kognitif
değişiklikler

Yaşlılık ile birlikte kognitif
fonksiyonların değişimi ile
ilgili bilgi edinme

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlılarda kognitif
bozuklukların belirlenmesi

Kognitif fonksiyonların
erken dönemden itibaren
belirlenmesi konularının
kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlılarda kognisyonun

Kognitif fonksiyonları
koruyucu yaklaşımlarıın
kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Psiko-sosyal desteğin
öneminin ve yaşlılıkta
kognitif fonksiyonlara
etkisinin kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

korunmasına yönelik
yaklaşımlar

Yaşlılarda Psiko-Sosyal
Desteğin Önemi
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Anahtar Kavramlar
Kognisyon
Yaşlılık
Kognitif Fonksiyon Değerlendirmesi
Kognitif Bozukluk Tedavisi
Hasta Odaklı Yaklaşım
Psiko-Sosyal Destek
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YAŞLILIKTA KOGNİTİF SÜREÇ VE PSİKO-SOSYAL
DESTEĞİN ÖNEMİ

6.1.

KOGNİSYONUN TANIMI

Kognisyon (Bilişsellik), “farkındalık, algı, muhakeme ve yargılama gibi unsurları
içeren zihinsel bir ‘bilme’ süreci olarak tanımlanır. Bireyin benliğinden bağımsız soyut
kimliğini oluşturan kognisyon, mevcut zamanda bireyin dış ortamla ilişkisini düzenleme,
gelecekteki eylemleri için planlar oluşturma, problemlere çözüm oluşturma gibi eşsiz
yetenekler içermektedir. Bir başka deyişle; günlük hayattaki deneyimlerimizin kayıtlarını çok
zengin bir biçimde saklayabiliyor, bu deneyim deposunu gelecekteki durumlarda kullanmak
ve böylece karşılaştığımız olayların çoğunu doğru bir şekilde tanımayıp yorumlayacak şekilde
ayarlayabiliyoruz. Soyut düşünebiliyoruz, gelecekteki olaylar hakkında düşünebiliyoruz ve
böylece aşılması zor olan problemleri bile çözebiliyoruz. Bu kapsamda öğrenme, hatırlama,
akıl ve davranış gibi özel yeteneklerin tamamını kognisyon olarak adlandırabiliriz.1
İnsanoğlu, en uzun ömürlü canlılardan biridir ve ortalama 75 yıldan fazla
yaşayabilmektedir. Günümüzde, neredeyse bütün dünya ülkelerinde yaşlı nüfus oranı
artmaktadır ve gelecekte dünya nüfusunun büyük bir bölümünü oluşturması beklenmektedir.
Ancak kognitif fonksiyonlar insan ömrü kadar uzun değildir ve özellikle 65 yaşından sonra
kognitif fonksiyonlarda ciddi gerilemeler görülebilmektedir. Bilişsel fonksiyonlardaki bu
gerilemeler, hem bireyler hem de toplum için önemli sıkıntılar yaratan durumlardan biridir.2
Kognisyon, birçok fonksiyonun birleşiminden oluşan karmaşık bir yapı olup,
kognisyonu oluşturan fonksiyonlar basit ve yüksek düzey kognitif fonksiyonlar olarak
sınıflandırılır (Şekil 1).
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KOGNİTİF FONKSİYON

BASİT KOGNİTİF
FONKSİYONLAR

1.

DİKKAT

A.

Seçici Dikkat

B.

Bölünmüş Dikkat ve Dikkat Değişimi

C.

Sürekli Dikkat

2.

BELLEK

A.

Kısa Süreli Bellek

B.

Uzun Süreli Bellek

YÜKSEK DÜZEY
KOGNİTİF FONKSİYONLAR

1.

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİ

2.

KARAR VERME BECERİSİ

3.

GÖRSEL-UZAMSAL BECERİLER

B.1. Epizodik (Anısal) Bellek
B.2. Semantik (Anlamsal) Bellek
B.3. Otobiyografik Bellek

4.

B.4. Prosedural (İşlemsel) Bellek
B.5. Örtük Bellek
B.6. Prospektif Bellek

Şekil 1. Kognitif Fonksiyonların Sınıflandırması
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6.1.1. BASİT KOGNİTİF FONKSİYONLAR

6.1.1.1. Dikkat
Dikkat fonksiyonu, iç ve dış uyaranların filtrelenmesi olarak tanımlanır. Gündelik
yaşamda dikkat, uyaranlara veya görevlere odaklanan, üniter bir şeymiş gibi düşünülebilir.
Ancak farklı beyin ağları, farklı işlem seviyelerinde bağlantı kurar ve bunu çok farklı
şekillerde (örneğin aktivasyon, inhibisyon, kontrol) gerçekleştirir. Dikkat, aynı mekânsal bir
konum, nesne, özellik, düşünce ya da görevin seçici bir şekilde işlemesi (seçici dikkat)
şeklinde de olabilir. Ayrıca aynı anda birden fazla aynı anda yapılabilir ve dikkat, görevler
arasında bölüştürülür (bölünmüş dikkat). Bölünmüş dikkatte çoğu zaman iki işi aynı anda
yapma performansı her işi tek başına yapma performansından düşüktür. Birinin veya hepsinin
performansını düşürür. Kişi, dikkatini her seferinde iki görevden birine odakladığında o
görevdeki performansı daha iyi olur. Bütün bunlar, dikkat fonksiyonumuzu ne kadar farklı
şekillerde kullanabildiğimizin göstergesidir.
Dikkat fonksiyonu bozulmuş olan kişilerde bir aktiviteyi başlatma veya başlatılmış bir
aktiviteyi sürdürme (yürütücü fonksiyonlar) yeteneği azalmıştır ve bu durum, bireylerin
günlük yaşamda yeterince ve verimli şekilde çalışabilme becerisini olumsuz etkiler.3
Genel olarak, dikkat fonksiyonları; seçici dikkat, bölünmüş dikkat ve dikkat değişimi
ve sürekli dikkat olarak sınıflandırılabilir. Seçici dikkatte mental yüklenme çok fazla
olmazken; bölünmüş ve sürekli dikkat fonsiyonlarında ciddi mental yüklenme söz konusudur.

a.

Seçici Dikkat

Seçici dikkat, eldeki görevle ilgisi olmayan uyaranları göz ardı ederken, ilgili
uyaranlara katılma yeteneği anlamına gelir. Farklı renklerde cisimler arasından belirli
renklerde olanlarının seçilmesi, kalabalık bir ortamda belirli bir sese odaklanılması,
diğerlerine göre daha sert/yumuşak bir nesnenin seçilmesi gibi günlük fonksiyonlar, seçici
dikkate örnek olarak verilebilir.
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Genel olarak yaşlı bireylerde seçici dikkat yeteneği genç yetişkinlere göre daha
yavaştır. Seçici dikkat görevi eksikliğinin önemli nedenlerinden biri bilgilerin işlenme hızında
yavaşlama olmasıdır.4

b.

Bölünmüş Dikkat ve Dikkat Değişimi

Bölünmüş dikkat, iki ya da daha fazla bilgi kaynağının işlenmesini ya da aynı anda iki
ya da daha fazla işin yapılmasını sağlayan dikkat çeşididir. İki ayrı görevi aynı anda
yapabilme becerisi, her görevin ayrı ayrı gerçekleştirilme performansına göre azalmıştır. Yaşlı
bireylerde bilgi işlem kaynakları sınırlandığından dolayı bu bireyler, dikkatin iki veya daha
fazla kaynak arasında bölünmesi gerektiği durumlarda fonksiyonları genç yetişkin bireylerden
daha yavaş gerçekleştirir.

c.

Sürekli Dikkat

Sürekli dikkat, uzun süre boyunca bir görevin konsantrasyonunu sürdürme yeteneğini
ifade eder. Bir müzik aletinin çalınması, taşıt kullanma, sürekli yer değiştiren bir cismin gözle
takip edilmesi gibi dikkatin devamlılığının gerektiği fonksiyonlar, sürekli dikkate örnek
verilebilir. Genel olarak, yaşlı bireylerde sürekli dikkat fonksiyonları normaldir.3,5

6.1.1.2. Bellek (Hafıza)
Bellek, uzun vadeli hafıza, dil, problem çözme ve karar verme becerisi gibi çeşitli
bilişsel görevler ile bağlantılı çok boyutlu bir bilişsel kurgudur. Günlük yaşamda dış çevre ile
iletişim kuruldukça edinilen tecrübeler beynin ilgili bölümlerince kodlanarak yakın veya uzak
zamanda kullanılmak üzere depolanır. Kişinin genetik özelikleri, yaşam tarzı faktörleri ve
sosyal durum, bellek fonksiyonlarının yaşla değişimini etkileyen en önemli faktörlerdendir.6
Yaşlılıkla birlikte bellek fonksiyonunda bozulmalar ortaya çıkar. Dikkat gibi bellek
merkezi bir yapı değildir; bazı hafıza türleri yaşla göreceli olarak bozulmadan kalır, bazıları
ise önemli düşüşler gösterir. Normal yaşlanmada en fazla dikkat çeken kognitif bozukluk,
bellek bozukluklarıdır. Bellek, kısa ve uzun süreli bellek olmak üzere ikiye ayrılır.
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a. Kısa Süreli Bellek

Kısa süreli bellek, bilginin kısa sürede basit bir şekilde korunduğu bellektir. Kısa
süreli bellek ile ilgili beyin bölgeleri, yeni, kolayca erişilebilir şekilde etiketlenmiş bilgileri
depolar. Söylenen bir cümlenin tekrarlanması, bir telefon numarasının akılda tutulması,
rastgele rakamları ve renkleri akılda tutmak kısa süreli belleğe örnek verilebilir. Yaşlı
bireylerde uzun süreli hafıza kaynaklarında problem yaşandığı için birey, kısa süreli bellekten
daha sık faydalanır.7

b.

Uzun Süreli Bellek

Uzun süreli bellek, uzun bir süre boyunca bilgilerin kaybolmadığı, ilgili beyin
bölgelerinde depolandığı bellek sistemi anlamına gelir. Uzun süreli bellek depomuz neredeyse
sınırsızdır ve uzun süre korunur. Birkaç dakika önce gerçekleşen, birkaç saat önce veya on
yıllarca önce meydana gelen bir olayın hatırlanması, uzun süreli hafıza sayesinde gerçekleşir.
Uzun süreli bellek Epizodik, Semantik, Otobiyografik, Prosedural, Örtülü (Bilinçaltı) ve
Prospektif Bellek olmak üzere farklı sınıflara ayrılabilir.

1. Epizodik (Anısal) Bellek

Epizodik hafıza, “belirli bir yerde ve belirli bir zamanda meydana gelen kişisel olarak
yaşanmış olayları içeren hafıza” anlamına gelir. Bu tür bir hafıza bir kişinin öznel zaman
içerisinde tekrar düşünmesini sağlar. Üniversitedeki ilk arkadaşların hatırlanması, ilk uçak
seyahati, bir işe ilk başlama günü, çocukluğun geçirildiği apartmandaki komşuların
hatırlanması, vb. gibi hatıralar, epizodik bellek sayesinde depolanır. Beyin hasarlarında en
çok etkilenen ve normal yaşlanmada en erken sorun yaşanılan bellek epizodik bellektir.8

2. Semantik (Anlamsal) Bellek

Semantik bellek, kişinin dünya hakkındaki genel bilgilerini içeren bellektir. Bu tür
bilgilerin edinilmesi zamana veya mekâna bağlı değildir (Örn; “Türkiye’nin sekizinci
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Cumhurbaşkanı kimdir?” sorusuna “Turgut Özal” cevabını veren birisi soruyu semantik
belleğini kullanarak yanıtlamıştır).9 Yaşlanmayla birlikte semantik bellekte genellikle
bozulma olmaz; aksine genç bireylerden daha iyi olabilir.

3. Otobiyografik Bellek

Otobiyografik hafıza, kişinin kişisel geçmişi için hafızadan oluşur ve hem epizodik
hem de semantik anıları içerir. Genellikle 15-25 yaşları arasında meydana gelen olaylar daha
yüksek bir oranda hatırlanır. Otobiyografik hafıza, yaş ilerledikçe büyük ölçüde korunur.10

4. Prosedural (İşlemsel) Bellek
Prosedural bellek, bisiklete binmek, piyano çalmak gibi becerilere ait belleğe verilen
isimdir. Daha karmaşık aktiviteler ile ilgili olduğu için bu belleğin işlenmesi (kişinin bilgiyi
depolaması) daha zordur. Yaşla birlikte performansta azalma olsa da prosedural bellek ömür
boyu korunur.11

5. Örtük Bellek (Bilinçaltı)
Örtülü bellek, önceki deneyimin bilinçli veya açık bir şekilde hatırlama olmamasına
rağmen, farkında olmadan hatırlamak olarak tanımlanır. Örtük bellek, sağlıklı yaşlanmada
çoğunlukla korunur.

6. Prospektif Bellek
Gündelik hayatta ileriye yönelik hatırlamamız gerekenlerin hafızaya verilen isimdir.
İlerleyen zamana ait yapılacak işler (toplantı, tatil, vb) prospektif bellek merkezlerinde
depolanır. Prospektif bellek, bireyin “Yapılacaklar listesi” deposudur. Yaş ilerledikçe
prospektif bellekte göreceli olarak kayıplar yaşanır.12

6.2.2. YÜKSEK DÜZEY KOGNİTİF FONKSİYONLAR
6.1.2. Dil ve Konuşma Becerileri
Dil ve konuşma fonksiyonları, dikkat, bellek ve görsel-uzamsal beceriler ile yakın
ilişki içinde olup, bu fonksiyonların bir bütün olarak dışarı yansıması olarak tanımlanabilir.
Bireyin çevresi ile etkili iletişim kurabilmesinin en temel yollarından biridir.
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Dil ve Konuşma Becerileri, normal şartlar altında yaşlı bireylerde büyük oranda
bozulmaz, ancak konuşma performansı genç erişkinlerden biraz daha yavaş olabilir.13,14

6.1.3. Karar Verme Becerisi
Karar verme becerisi, mevcut seçeneklerden mantıksal bir seçim yapabilme becerisi
olarak tanımlanır. Karar verme becerisinin temel yapıtaşlarından birisi önceki deneyimlerin
kaydedildiği bellektir. Yaşlılıkla birlikte bellek fonksiyonu azalan bir bireyde karar verme
becerisi de kısıtlanabilmektedir.13

6.1.4. Görsel-Uzamsal Beceriler
Görsel bilginin işlenme yeteneği olarak tanımlanır. Bu beceriler; yüz tanıma, yapısal
beceriler (şekil çizme gibi), renkleri adlandırma, çoklu nesne algılama gibi özellikleri içerir.
Görsel uzamsal yeteneği bozulmuş bireyde oryantasyon, yüz tanıma, ayırt etme, muhakeme
yeteneği, şekil kopyalama, ve (araç) sürüş yetenekleri bozulur.15

6.2. YAŞLANMADA KOGNİTİF DEĞİŞİKLİKLER

Yaşlanmada meydana gelen kognitif değişikliklerin bilinmesi, yaşlı erişkinlerde
bilişsel sağlığın iyileştirilmesi/sürdürülmesi için yapılacak müdahalelerin anlaşılmasında
temel öneme sahiptir.
İnsanlar yaşlandıkça, biyolojik ve psikolojik değişiklikler yaşarlar. Bu değişikliklerin
bazıları bireye avantaj sağlarken, diğerleri kişinin yaşamını zorlaştırıcı faktörler olarak öne
çıkar. Yaşa bağlı kognitif değişiklikler, tüm yaşlı bireylerde aynı değildir. Yaşlanan bireylerde
kognitif fonksiyonların gerilemesi farklılık gösterir. Eğitim durumu, sosyal çevre, psikolojik
durum, fiziksel hastalıklar yaşlanmayı etkileyen faktörlerdendir.

Kognitif fonksiyonların

gerilemesi çoğu kişide 60 yaşına kadar ölçülebilir düzeydedir, bu yaştan sonra kognitif
becerilerdeki kayıp hızlanır, 75 yaşından itibaren ise bu kayıplar belirgin düzeye ulaşır.
Normalde kognitif kapasite yaşlanma ile bozulmadan kalır ancak kodlama, depolama ve
algılama becerisi azalır veya azalmış dikkat ve çalışma belleği kapasitesi nedeniyle kesintiye
uğrar. Yavaş işlem hızı, yaşlı bir yetişkinin yanıtları algılaması, yorumlaması, seçmesi ve
yürütmesi için gereken süreyi uzatarak problem çözme becerisini engelleyebilir.
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Yaşa bağlı değişiklikleri açıklamak için farklı mekanizmalar öne sürülmüştür.
Bunlardan bazıları yavaşlama, azalmış işlem kaynakları, inhibitör (kısıtlayıcı) işlevlerin kaybı
ve kognitif fonksiyon kontrolünün eksikliğidir. Bu mekanizmalardan hangisinin yaşlılıktaki
kognitif bozuklukları daha doğru açıkladığı kesin olarak bilinmemekle birlikte, herhangi
birini dışlamak da mümkün değildir.

6.2.1. Yavaşlama
Yaşlanma mekanizması, beynin yaşlandıkça işlem hızında genel bir azalmanın olması
ve bu durumun kognitif performansta azalması fikrine dayanmaktadır. Bu mekanizmaya göre
yaşlı bireyin bilgi depoları etkilenmemiştir. Yalnızca bu bilgilerin işlenme hızı genç bireylerle
karşılaştırıldığında azalmıştır. Beyin fonksiyonlarının işlem hızı, birçok bilişsel işlevde açıkça
rol oynar ve özellikle karmaşık günlük aktivitelerde bireyin zorlanmasına neden olur.

6.2.2. Azalmış İşlem Kaynakları

Bu teoriye göre kognitif işlem kaynakları yaşla birlikte azalmıştır. Bir işin kontrollü
bir şekilde yapılması, önemli miktarda dikkat kaynağı gerektirir. Yaşlı bireylerde bu işlem
kaynaklarının kapasitesi azaldığı için birey, özellikle karmaşık aktiviteleri gerçekleştirebilmek
veya hafızalamak için çok daha fazla çaba harcar.

6.2.3. İnhibitör (kısıtlayıcı) işlevlerin kaybı

İnhibisyon kognitif performansıyla ilgili 2 ana fonksiyona hizmet eder: alakasız
bilgilerin çalışma hafızasına girmesini önleme ve artık ilgili olmayan bilgilerin çalışma
hafızasından silinmesi. Yaşlı bireylerde genellikle dikkat dağınıklığı ile başa çıkmada büyük
sıkıntı yaşarlar.

6.2.4. Kognitif Fonksiyon Kontrolünün Eksikliği
Kognitif fonksiyon kontrolü, otomatik ve bilinçli işlemler arasındaki farka
dayanmaktadır. Günlük hayatımızda birçok işi her gün yaptığımız için bir süre sonra bu
aktiviteleri dikkat gerektirmeden, otomatik olarak gerçekleştiririz. Yeni öğrendiğimiz bir
aktivitede ise (örneğin bisiklet kullanmayı yeni öğrenme gibi) işi yaparken büyük dikkat
harcarız. Yaşlanma ile birlikte otomatik fonksiyonlarımız büyük ölçüde korunmuşken
kontrollü yapılan fonksiyonlarda büyük zorlanmalar olur. Yani daha önceden öğrenilen
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işlerde aşinalık olurken yeni bir iş öğrenmeye başlandığında, bu işin kontrollü yürütülmesi
yaşlı bireyler için daha zordur. Kontrollü işlemdeki eksiklikler, bilginin genel ve
ayrıntılandırılmamış bir şekilde kodlanmasına neden olabilir; bu yüzden sonraki aşamalarda
da aynı işin yetersiz yapılmasına neden olur.16

6.3. YAŞLILARDA KOGNİTİF BOZUKLUKLARIN BELİRLENMESİ
Yaşlı

erişkinlerde

bilişsel

bozukluk,

birinci

basamakta

ve

diğer

hekim

uygulamalarında sık rastlanmamaktadır. Yaşlı bireylerdeki kogniti bozukluklar, genellikle göz
ardı edilmektedir veya hekim kognitif etkilenimi fark etse bile yaşlı bireyin kognitif
fonksiyonlarının değerlendirilmesini önerdiğinde birey tavsiyeye uymayabilmektedir. Ayrıca,
hasta ve hasta ailesi bilişsel bozuklukların nasıl geliştiği konusunda yeterli bilgi sahibi
olmayabilmektedir. Yaşlılıkta en sık karşılaşılan kognitif bozukluk “demans (bunama)’tır.
Demans, birden fazla kognitif alana ait bulguların (basit ve karmaşık kognitif fonksiyon
bozukluklarının) bulunması ve bulguların kişinin günlük yasamdaki islevselliğini bozacak
düzeye ulasmıs olan zihinsel bozukluk olarak tanımlanır Yaşlanma ile birlikte kendiliğinden
gelişebildiği gibi herhangi bir hastalık beraber (Alzheimer Hastalığı, Parkinson Hastalığı,
Multipl Skleroz, travmalar, infeksiyöz hastalık, sistemik problemler, vb.)

de ortaya

çıkabilmektedir 17. Demans ile ortaya çıkabilecek belirtiler, yalnızca kognitif fonksiyonlar ile
sınırlı olmayıp, davranışsal, işlevsel, motor, otonom sinir sistemi sorunları ve uyku
problemleri ile beraber bireyin ve bakım verenlerin yaşam kalitesini önemli derecede
etkileyebilmektedir. Tablo 1’de, demans problemi olan bireyde görülebilecek bazı problemler
belirtilmiştir.18

Tablo 1. Demans Probleminde Görülebilecek Kognitif, Davranışsal, İşlevsel, Motor, Otonom
Sorunlar ve Uyku Problemleri

Kognitif Etkileri
Bellek

Kısa ve uzun süreli bellek problemleri

Dikkat

Odaklanma, filtrelemede yetersizlik

Dil ve Konuşma

Kelimeyi bulma, anlama, okuma,
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yazma, hesap yapmada zorluk
Şekil çizme, yüz tanıma, renkleri

Görsel Uzamsal Beceriler

adlandırma,

çoklu

nesne

algılama

gibi

fonksiyonlarda yetersizlik
Problem çözme, yargılama, soyut

Yürütücü Fonksiyonlar

düşünme fonksiyonlarında yetersizlik
Amaca yönelik aktivitenin (sürahiden

Praksis

bardağa

su

doldurma

gibi)

pratik

edilememesi
Nesneleri tanımlama, mekan algısında

Gnosis

bozukluk
Davranışsal Etkileri
Apati,

Kişilik değişiklikleri

disinhibisyon,

sosyal

uygunsuzluk
Üzgünlük, isteksizlik, huzursuzluk,

Duygu durum bozuklukları

yerinde duramama, sinirlilik, uygunsuz neşe,
sürekli eşin yanında durma isteği.
Görsel ve diğer halüsinasyonlar ve

Algı bozuklukları

bunlara bağlı davranış değişiklikleri
Hırsızlık, sadakatsizlik, aşırı para

Düşünce bozuklukları

harcama isteği
Aktiviteye Etkileri
İş hayatı, ev ekonomisi, alışveriş,

Günlük yaşam aktiviteleri
sosyal

ilişkiler,

hobiler,

ev

aletlerini

kullanma, yemek ve diğer ev işleri, küçük
tamirat, gazete-TV ilgisinde azalma
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Kendine bakım

Yemek yeme, yıkanma, giyinme,
makyaj, traş gibi bakım işlerinde yetersizlik

Motor Etkileri

Yürüme bozuklukları, düşme, donma
fenomeni (Parkinson hastalığı), dengesizlik,
hareket yavaşlığı, kaslarda güçsüzlük, düşme
korkusu

Otonom Sinir Sistemi Etkileri

Mesane ve bağırsak inkontinansı,
cinsel sorunlar, konstipasyon, terleme

Demans problemi olan bireyin ihtiyaçları genel olarak aşağıdaki faktörleri
içermektedir:
•

Spesifik bakım ve servis ihtiyaçlarının değerlendirmesi ve bu ihtiyaçları karşılayacak
bakım planlaması;

•

Demans ve demans bakımı için destek hakkında bilgi; kişisel bakım ve diğer günlük
aktivitelerdeki demansla ilgili sınırlamalara yardımcı olmak;

•

Davranışsal semptomları önlemek veya azaltmak için yardım;

•

Yaşam kalitesini artırmak ve yaşam kalitesini arttırmak için fiziksel çevrelerinde
değişiklikler yapılması;

•

Bireyin kognitif fonksiyon bakımından uzun süreli takibi.19
Yaşlı yetişkinlerle ve aileleriyle birlikte çalışan yaşlı bakım teknikerlerinin hastaların

kognitif problemlerine yönelik koruyucu yaklaşımlardaki rolü çok önemlidir. Yaşlı bakım
teknikeri, yaşlı bireyle sürekli iletişim halinde olduğu için kişinin kognitif fonksiyonlarındaki
bozulmaları tespit etme olanağı çok yüksektir. Yaşlı Bakım Teknikeri, yaşlı bireyin kognitif
bozuklukları ile ilgili belirti ve bulguları tespit edilmeden önce bilişsel bozulma belirtileri ve
belirtileri fark edebilir ve böylece bireyi tanı bakımından hekime yönlendirebilir. Bunun
yanında hasta ve ailesinin hekime hastalıkla ilgili ifade edemediği konularda rehberlik
edebilir ve demans teşhisi almış yaşlı ve ailesinin anlamadığı konularda yardımcı olabilir.
Hastalığı belirlemek, hekim teşhisini sağlamak ve koruyucu uygulamalarda görev alması
bakımından yaşlı bakım teknikeri hasta yönetiminde anahtar rollerden birine sahiptir.
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Hastanın kognitif fonksiyonlarının takibi, hastalığın değerlendirilmesi ve koruyucu
yaklaşımların uygulanması 3 ayrı adımdan oluşmaktadır. Hasta merkezli bu 3 adımın
aşamaları, Sekil 2’de gösterilmiştir.

ADIM 1

ADIM 2

Diyalog Kur

Değerlendir

ADIM 3

Yaşlı ve ailesine
beyin fonksiyonlarını
açıkla, demansla
ilgili bulguları tartış,
yaşlı ve ailesinin
kognisyonla ilgili
sıkıntı ve
endişelerini dinle.

Yaşlı ve yakınının
vermiş oldukları
bilgileri sentezleyerek
kognitif bozukluk
bakımından
değerlendirme yap

Yönlendir
Kognitif bozukluk tespit
ettiğin yaşlıyı tanı
konması için uzman
hekime yönlendir.

Şekil 2.Kognitif Bozukluğun Hasta Merkezli Yönetimi

6.3.1. DİYALOG KURMA
Kognitif bozulma tespitinde ve demansın daha erken teşhisinde ilk kritik adım
“yetişkinler için beyin sağlığı ve hafıza ile ilgili belirti ve semptomlar ve yaşlı
erişkinlikte ortaya çıkabilecek semptomlar hakkında bir konuşma yapmak”tır.
Hekimlerin bu sohbeti başlatmak için isteksiz olmalarının birçok nedeni vardır. Hem yaşlı
hem de ailesinde demansın ilk dönemlerinde semptomlar fark edildiğinde bile bunu ifade
etmek istememe ihtimali vardır. Bunun nedeni, yaşlı ve ailesinin demans durumunu
kabullenememesi, sosyal çevrede ‘bunak’ gibi isimlerle etiketlenme korkusudur. Benzer
şekilde bazı aile fertleri de kognitif bozukluğu fark etseler hasta yerine iletişim
kurmaktadırlar. Beyin sağlığının önemi ve kognisyonla ilgili şikayetlerin veya endişelerin
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erken araştırılması hakkında net ve hassas bir tartışma, koruyucu basamakların
oluşturulmasındaki ilk adımdır. Kognitif fonksiyonlar ile ilgili diyalog kurulurken dikkat
edilecek konular:
•

Yaşlıya son zamanlarda kendisinde belirgin bir unutkanlık fark edip etmediğini
sorunuz (Örneğin; evin anahtarını kaybetmek, park edilen arabanın bulunamaması,
evin anahtarını unutmak vb. gibi)

•

Unutkanlığın yanında diğer kognitif fonksiyonlarda (dikkat, konuşma vb.) problem
yaşayıp yaşamadığını sorunuz. En iyi değerlendirme kişinin önceki durumuyla
karşılaştırmaktır.

•

Yaşlı aile ve yakınlarının yaşlının kognitif fonksiyonları ile ilgili fark ettiği
durumları sorgulayınız.

•

Söz konusu

konuların kognitif fonksiyonlar ile ilgili olup olmadığını

gözlemleyiniz.
•

Gözlemlediğiniz bulguları uzmana iletilmek üzere kaydediniz.

6.3.2. DEĞERLENDİRME

Bu adım, bilişsel bozulmayı saptamak için kısa ve kanıta dayalı bir değerlendirme
aracının kullanımına odaklanmaktadır. Bazı sağlık kuruluşlarında hekimler, beraber
çalıştıkları yaşlı bakım personellerinden yaşlı bireylerin kognitif bozukluklarını önceden
tespit eden testleri eğitim aldıktan sonra gözlem altında uygulayabilmektedirler. Yaşlı
bireylerde kognitif fonksiyonların değerlendirildiği bazı ölçekler, Tablo 1’de gösterilmiştir.20
Yaşlıda kognitif bozukluk tespit edildiğinde, yaşlı ve ailesi/yakınlarına uzman hekime
tanı için başvurmaları önerilir.
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Tablo 2 . Kognitif Durum Değerlendirmesinde Kullanılan Bazı Standardize Testler
ÖLÇEK

DEĞERLENDİRME

Standardize Mini Mental Test

•

Toplam → 30 Puan

•

24-30 Puan → Normal

•

18-23 Puan → Hafif demans

•

17 Puan ve altı → Ciddi demans

Montreal Kognitif Değerlendirme Testi •
(MoCA)

•

27-30 Puan → Normal

•

23-26 Puan → Sınırda

•

22 Puan altı → Kognitif bozukluk

Kısaltılmış Mental Test (Hodkinson •
Mental Test)

Altı

Maddelik

Değerlendirme Testi (SIS)

Toplam → 30 Puan

Toplam → 10 Puan

•

6 Puan üstü →Normal

•

4-6 Puan → Orta düzeyde bozukluk

•

0-3 Puan → Ciddi düzeyde bozukluk

Kognisyon •
•

Toplam → 6 Puan
4 Puan veya altı → Kognitif bozukluk
göstergesi

Altı Maddelik Kognitif Bozukluk Testi •

Toplam → 28 Puan

•

0-7 Puan → Normal

•

8-9 Puan → Hafif kognitf bozukluk

•

10-28 Puan → Anlamlı düzeyde

(6CIT)

kognitif bozukluk
Mini-Cog Testi

•

Toplam → 5 Puan

•

3 Puan üstü → Normal

•

3 Puan altı → Olası kognitif bozukluk
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6.3.3. YÖNLENDİRME

Yaşlı birey uzman hekime tanı için başvurduğunda üç önemli kaynak, hem tanının
konulmasını kolaylaştıracak hem de kısa sürede ayrıntılı bir analizle tedavi programının daha
kısa sürede planlanmasını sağlayacaktır. Bu kaynaklar:
a) Hastanın kendisinin semptomlarla ilgili vermiş olduğu bilgiler,
b) Hasta aile/yakınlarının hastanın kognitif semptomlarla ilgili gözlemleri,
c) Yaşlı bakım elemanının gözlemleri ve değerlendirmeleri.
Kognitif bozukluk ile ilgili kesin tanının konulması yalnızca alanında uzman
hekimlerce yapılıyor olsa da bozukluğun önceden belirlenmesi açısından yukarıdaki bilgiler
çok büyük önem arz etmektedir. Özellikle bir sağlık uzmanı olan yaşlı bakım teknikerinin
hastadan edindiği bilgiler, bu aşamada çok değerlidir. Bu aşamadan sonra alanında hekim
tarafından birtakım klinik testler ve diğer kanıta dayalı uygulamalar yardımıyla klinik tanı
daha kısa sürede konulabilecektir.
ÖZELTE;

1. Beyin sağlığı ve bilişsel yaşlanma hakkında yaşlı yetişkinler ve ailelerine iletilmek
üzere bilgi edininiz.
Yaşlı bireylerin ve ailelerinin/yakınlarının kognitif bozukluk ile ilgili farkındalık
düzeylerini arttırmaya yönelik hasta merkezli uygulamalar hakkında kanıta dayalı bilgi
sahibi olabileceğiniz toplum sağlığı merkezleri, hastaneler veya diğer panellerdeki eğitici
seminerlere katılınız. Benzer şekilde bu merkezlerce basılan kataloglar, bilgilendirme
amaçlı elektronik broşürlerlerden faydalanınız.
2. Kognitif bozukluğun belirti ve semptomlarını, belirtilerin ve semptomların doğrudan
tanı oluşturmadığını, tanı için tanısal bir değerlendirmenin gerekli olduğunu biliniz.
Yaşlı bireylerle çalışan bakım sağlayıcılar, bilişsel bozulmanın işaretlerini ve
semptomlarını bilmelidir. Semptomların bilinmesi, kognitif bozukluğun belirlenebilmesi
açısından önemlidir. İyi bir gözlem ile ortaya çıkarılan bulgular, hem tanı sürecini
kolaylaştıracak hem de tedavi sürecini olumlu etkileyecektir.
3. Yaşlı bireyin ve ailesinin/yakınlarının kognitif bozukluklarla ilgili sıkıntılarını
dinleyin, kognitif bozukluk belirtileri ve semptomlarını gözlemleyiniz ve zaman içinde
aniden veya yavaşça gerçekleşen biliş değişikliklerini not ediniz.

131

Kaydettiğiniz belirti ve bulguları iletilmek üzere yaşlı bireyi ve ailesini/bakıcıları
ilgili hekime yönlendiriniz. Yönlendirme sürecinde hastanın veya ailesinin/yakınlarının
durumu kabullenememe, öfkelenme gibi olumsuz durumlar ile karşılaşılabilir; bu durumu
açıklayıcı bir şekilde sakince yönetmeye özen gösteriniz. Tanı ve tedavinin önemini
vurgulayınız.
4. Kognitif bozukluğu tespit etmek amacıyla kullanılan standardize testlerden birini
kullanınız.
Standardize testler, alanında uzman kişilerce kullanılmalıdır. Bu testleri yalnızca
aşağıdaki koşullar sağlandığında uygulayınız:
•

Farklı sağlık elemanlarının uygulama yetkinlikliği varsa;

•

Testin uygulanması ile ilgili alanda uzman birinden eğitim alınmışsa;

•

Test için önceden belirlenmiş bir puanın altında puan alan bireyler için tanısal
değerlendirme için uzman hekime sevk edilmesi için belirlenmiş bir prosedür
varsa.

5. Hekim, durum ile ilgili ileri bir tanı önerdiğinde veya tedavi için yönlendirdiğinde,
yaşlı veya ailesini bu konuda cesaretlendiriniz.
Yaşlı birey ve ailesi ile tanı ve tedavi sürecinin önemi hakkında konuşmalı ve
gerekliyse bunu yazılı kaynaklarla ispatlamalıdır. Konunun önemi ile ilgili bireylerin
farkındalık düzeylerinin arttırılması için çaba sarf edilmelidir.17

6.4. YAŞLILARDA

KOGNİSYONUN

KORUNMASINA

YÖNELİK

YAKLAŞIMLAR

6.4.1. Kognitif Aktivite

Aktif meslek sahibi olan bireylerde zihinsel faaliyetler, zihinsel esneklik, hafıza, sözlü
yetenekler, akıcılık gelişmiştir. Kognitif performanstaki düşüş bu kişilerde daha yavaş
gerçekleşir.
Satranç ve sudoku gibi zihinsel fonksiyonları aktif tutan aktiviteler, işleyen bellek ve
muhakeme becerileri gerektiren boş zaman etkinlikleridir

21

. Kognitif fonksiyonların

geliştirilmesine yönelik uygulanan tedavi yöntemleri, kognitif stimülasyon (realite
oryantasyonu, oyunlar, yeni bilgiden ziyade mevcut bilgiyi işlemeye dayalı çalışmalar),
kognitif ve davranışsal terapi ve hatırlama terapisi (geçmiş etkinliklerin, olayların ve
deneyimlerin tartışılması) şeklinde uygulanmaktadır. Tedaviler, bireysel olarak yapılabildiği
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gibi grup tedavisi şeklinde de uygulanabilmektedir. Özellikle kişinin çevresini (örn. zaman,
yer ve insanla ilgili) daha iyi anlamasını sağlayan realite oryantasyonu tedavisi, yaşlılarda
genel kognitif fonksiyonların gelişmesine yardımcı olur. Bu gelişme, kognitif bozukluğun
başlangıç dönemlerinde daha hızlı olabilmektedir.22,23

6.4.2. Fiziksel Aktivite
Kardiyovasküler kondisyon, beyindeki kan akışını ve beyne giden oksijen miktarını
arttırdığından, nöron oluşumunu arttırıp beyin hacmini sürdürdüğü için fiziksel aktivite
kognisyonu geliştirir. Yaşlı bireylerde yapılan fiziksel aktivite, kognitif fonksiyonların
gerilemesi aktif olmayan yaşlı bireylere göre 3.6 kat daha azdır. Özellikle genç yaşta aktif
olan bireylerde yaşlılıkla beraber kognitif fonksiyonlar daha uzun süre korunmuştur.24

6.5. YAŞLILARDA PSİKO-SOSYAL DESTEĞİN ÖNEMİ
Yaşlılık döneminde psiko-sosyal durumu etkileyebilecek durumlar; ekonomik
problemler, bedensel, ruhsal ve kognitif sağlık ile ilgili sorunlar, barınma sorunları, öz bakım
yetersizliği ve bağımlılık, çevre ile iletişim kısıtlılıkları, olağan dışı durumlar (bir yakının
kaybı gibi) kronik hastalıklar, günlük hayatın getirdiği stres, vb şeklinde sıralanabilir. Çok
yönlü olan bu faktörlerin bir ya da birden fazlasının görülmesi, hastanın kognitif
fonksiyonlarını olumsuz etkilerken bakım verenlerde de ciddi yük oluşturan faktörlerdendir.
Yaşlılarda kognitif fonksiyonlar ile ilgili ortaya çıkan en belirgin psikolojik sıkıntı
‘nevrotiklik’tir. Nevrotik olan bireyde yaşlılık durumunu kabullenememe, duygusal
dengesizlik durumlardan olumsuz etkilenim, özgüvensizlik, öfke, saldırganlık görülebilir.
Olumsuz duygu durum faktörleri, ilerleyen dönemlerde yaşlı bireyde anksiyete ve depresyona
neden olabilir.25
Yaşlı bireylere verilecek psiko-sosyal destek, uyum sağlayıcı, yöneltici,
düzenleyici, önleyici, gelişimsel, tamamlayıcı ve kriz odaklı olmalıdır.26
Yaşlı bireye psiko-sosyal destek sağlayacak uygulamalardan bazıları aşağıda
belirtilmiştir:
•

Aile içi iletişimi teşvik eden eğitici toplantılara katılımını sağlama: Bizzat bakım elemanı
tarafından veya bu konuda bilgi vermek amacıyla düzenlenen eğitici panellere
yönlendirilerek.

•

Yaşlıların sosyal hayata katılımlarını sağlama: Akranları ile iletişim kurabilecekleri
ortamlar, örneğin; parklar, yürüyüş alanları, spor merkezleri, vb.
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•

Yaşlı bireylerin kendilerini çeşitli alanlarda geliştirmelerine destek olma: Halk eğitim
merkezleri, seminerler, vb.

•

Eğitim alma / verme faaliyetlerine katılımlarını sağlama: Kişisel gelişim kursları, özel
yetenek kursları, vb.

•

Üretkenliklerini gösterebilecekleri ortamlar sağlama: El işi, sergi, vb.

•

Dini etkinliklere katılma: Dini yönden inançlı bireyler için fiziksel imkanlar el veriyorsa
ibadetlerin camide kılınması, bireyin (Diyanet gibi kuruluşların düzenlediği) çeşitli dini
faaliyere katılımını teşvik etme.26,27
Psiko-sosyal yaklaşımın önemli bir bileşeni ailedir. Kognitif fonksiyonların

geliştirilmesi ve yaşlılıkla ilgili kayıpların önlenmesi yalnızca bireyin kendisini değil, bütün
aileyi etkileyen bir durumdur. Hastanın kognitif bozukluk yaşadığı süreçte ailenin durumdan
nasıl etkilenme derecesi ve sürece yaklaşımı çok önemli konulardır. Bu tür problemlerde
ailede çaresizlik ve suçluluk duygusu gelişebilir veya yaşlı bireye karşı olumsuz bir yaklaşım
içine girebilir. Yaşlı ve ailesinin yaşlılığa bağlı olarak gelişebilecek kognitif durum
değişiklikleri be bu durumlara yaklaşım ile ilgili rehberlik çok önemlidir.
Bireyin kognitif fonksiyon durumunu etkileyen bir diğer etken sosyal çevredir.
Birey, yaşlanırken hayatında da pek çok değişim yaşamakta, bir yandan fiziksel ve kognitif
yeterlikle ilgili problemler ile baş etmeye çalışırken, bir yandan da çevresinde iletişim halinde
olduğu kişilerin yaşadığı sorunlardan (aile içi problemler, akranlarının ölüm haberleri, vb)
dolayı psikolojik sorunlar yaşayabilmekte, sosyal iletişim kurmaktan çekinebilmektedir.
Sosyal iletişimi düşük olan bireyler, kognitif fonksiyon bozuklukları bakımından büyük risk
altındadır. Sosyal aktivitesi daha yüksek olan yaşlılarda ise yaşam kalitesi daha yüksektir.
Daha fazla sosyal iletişim içinde olan bireylerde kronik hastalıklara yakalanma ve ölüm riski
daha azalır. Sosyal etkinliklere katılım ve aile ilişkilerinin iyi olması, yaşlı bireylerde kognitif
fonksiyonların da korunmasını sağlar.
Yaşlı bireylerin psiko-sosyal yaşantılarını etkileyen bir diğer önemli konu ise
maneviyattır. Manevi duyguların güçlü olması, Bireyde soyut düşünce ve yüksek düzeyde
beyin korteksi aktivasyonu sağlarken kan akışında fizyolojik değişiklikler yaparak kişinin
anksiyete ve depresyon düzeyini azaltır. Böylece, yaşlı bireyin fiziksel sağlık ve kognitif
fonksiyonların korunmasını olumlu etkiler.28

6.6. SONUÇ
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Kognisyon; öğrenme, hatırlama, soyut düşünme, problem çözme gibi günlük hayattaki
fonksiyonların devamlılığın sağlandığı, insan hayatı için çok büyük öneme sahip, karmaşık
bir yapıdır. Kognitif fonksiyonlar, yaşlanma ile birlikte gerileme eğilimindedir ve bu gerileme
belirgin düzeye ulaştığında, bireyin fiziksel, ruhsal ve davranışsal durumunu olumsuz
etkileyerek yaşam kalitesini önemli derecede azaltırken, bireyin ailesi ve bakım veren bireyler
için de önemli derecede bakım yükü oluşturabilmektedir. Kognitif problemlerin erken
dönemden itibaren belirlenmesi mümkündür. Kapsamlı bir değerlendirilme ve yönlendirme
ile hastalık tanısının konulması ve koruyucu yaklaşımların uygulanması, bireyin bilişsel
bozukluklarından kaynaklı sorunların çözümü için çok önemlidir. Yaşlı bireylerde kognitif
fonksiyonların aktif olduğu yaklaşımlar olan kognitif stimülasyon, kognitif ve davranışsal
terapi ve hatırlama terapisi ile fiziksel aktivite, bilişsel bozuklukların azalılması/korunmasında
etkili yöntemlerdir. Kognitif bozuklukların önlenmesinde bir diğer önemli etken, psiko-sosyal
destektir.Biyolojik bir varlık olmasının yanında psiko-sosyal özelliğe de sahip olan yaşlıda
bütün bu yaklaşımların bir arada kullanılması, başarılı bir yaşlanma için çok önemlidir. Bütün
bu süreçte bir sağlık profesyoneli olan bakım elemanına, mesleki donanımını kullanarak
süreci yakından takip etme, yaşlı ve ailesine bütün bu süreçte kılavuzluk etme gibi anahtar
görevler düşmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kognisyonun tanımı, kognitif fonksiyonların bileşenleri, ve yaşlılıkla
birlikte kognitif fonksiyonlarda meydana gelen değişiklikler öğrenilmiştir. Bunun yanında,
yaşlılarda kognitif fonksiyonların gözlenmesi, bozuklukların erken dönemden itibaren
belirlenmesi ve kognitif bozuklukta hasta merkezli yaklaşım konuları işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)…………., , beyinde iç ve dış uyaranların filtrelenmesi olarak tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Dikkat
b) Bellek
c) Filtrasyon
d) Uzamsal becer
e) Bilinçaltı
2) Mevcut seçeneklerden mantıksal bir seçim yapabilme becerisi olarak tanımlanan kognitif
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epizodik Bellek
b) Bilinçaltı
c) Karar verme becerisi
d) Görsel-uzamsal beceri
e) Dil ve konuşma becerisi
3) Kognitif fonksiyonların gerilemesi genellikle kaç yaşından sonra belirgin düzeye ulaşır?
a) 35
b) 45
c) 50
d) 55
e) 75
4) Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda meydana gelen kişisel olarak yaşanmış olayları
içeren hafıza……….. bellek olarak tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Semantik
b) Prosedural
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c) Otobiyografik
d) Epizodik
e) Örtük
5) Önceki deneyimin bilinçli veya açık bir şekilde hatırlama olmamasına rağmen, farkında
olmadan hatırlamak olarak tanımlanan bellek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Semantik

b) Prosedural

c) Prospektif

d) Epizodik

e) Örtük

6) Gündelik hayatta ileriye yönelik hatırlamamız gerekenlerin hafızaya ne ad verilir?
a) Semantik

b) Prosedural

c) Prospektif

d) Epizodik

e) Örtük

7) Aşağıdaki bellek fonksiyonlarından hangisi yaşla birlikte diğerlerinden daha fazla
etkilenir?
a) Semantik
b) Prosedural
c) Otobiyografik
d) Epizodik
e) Örtük
8)
I. Motor fonksiyonlar
II. Davranışlar
III. Otonom sinir sistemi
Demans bozukluğu olan bir bireyde yukarıdakilerden hangisi/hangileri olumsuz etkilenir?
a)
b)
c)
d)
e)

Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
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9)
I. Hastanın kendisinin semptomlarla ilgili vermiş olduğu bilgiler,
II. Hasta aile/yakınlarının hastanın kognitif semptomlarla ilgili gözlemleri,
III. Yaşlı bakım elemanının gözlemleri ve değerlendirmeleri.
Yaşlı birey uzman hekime tanı için başvurduğunda,
hangisi/hangilerinin kullanılması tanıyı kolaylaştırr?

yukarıdaki

kaynaklardan

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
10) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Fiziksel aktivite, kognitif fonksiyonların korunmasında etkili değildir.
b) Yaşlılık döneminde psiko-sosyal durumu etkileyebilecek bazı durumlar; ekonomik
problemler, bedensel, ruhsal ve kognitif sağlık ile ilgili sorunlardır.
c) Kognitif fonksiyonların geliştirilmesine yönelik uygulanan tedavi yöntemleri
arasında kognitif stimülasyon, kognitif ve davranışsal terapi ve hatırlama terapisi sayılabilir.
d) Anksiyete ve depresyon, kognitif fonksiyonların daha erken bozulmasına neden
olur.
e) Manevi duyguların güçlü olması,vyaşlı bireylerde kognitif fonksiyonların
korunmasında etkilidir.
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Cevaplar
1) a
2) c
3) e
4) d
5) e
6) c
7) d
8) e
9) e
10) a
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BÖLÜM 7.
YAŞLI BİREYLERDE VÜCUT MEKANİĞİNİN ÖNEMİ VE POSTÜR
EĞİTİMİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, yaşlanmanın vücut mekaniğine olan etkisine ve postür eğitimine yer
verilecektir. Yaşlanmayla birlikte görülen mekanik değişikliklerin postüre etkisi ele
alınacaktır. Yaşlanmayla birlikte görülen postür değişiklikleri ve bu değişiklerin sonuçlarına
değinilecektir. Ardından ise yaşlanmayla birlikte görülen olumsuz postür değişiklilerin önüne
geçilmesine yönelik postür eğitimine yer verilecektir.

145

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşlanma ile birlikte görülen değişiklikler nelerdir? Açıklayınız.
2. Hiperkifoz terimi nedir? Açıklayınız.
3. Yaşlanma ile birlikte görülen değişikliklerin cinsiyete göre farklılıkları nelerdir?
Açıklayınız.
4. Yaşlanma ile birlikte görülen postüral değişiklikler nelerdir? Açıklayınız.
5. Postür değişikliklerine yönelik verilecek eğitimin içeriğini açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Yaşlanma ve vücut mekaniği Yaşlanmanın
vücut Kazanım
okuyarak
ve
mekaniğine etkileri kavranır. uygulayarak geliştirilecektir.
Yaşlanma
ve
değişiklikler

postüral Yaşlanma
ile
birlikte Kazanım
okuyarak
ve
görülen postüral değişimler uygulayarak geliştirilecektir
kavranır.

Yaşlanma ve hiperkifoz

Postüral değişimlerin etkileri Kazanım
okuyarak
ve
kavranır.
uygulayarak geliştirilecektir

Postüral eğitim

Postüral
değişimin Kazanım
okuyarak
ve
engellenmesi veya önüne uygulayarak geliştirilecektir
geçilmesine yönelik postüral
eğitim kavranır.
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Anahtar Kavramlar

Yaşlanma
Vücut mekaniği
Postür
Kifoz
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Giriş
İlerleyen yaş ile birlikte vücut mekaniğini etkileyen kemik yapı, ligament laksitesi,
fasya ve tendon gerginliği, kas tonusu, pelvik açı, eklem pozisyonu ve mobilite, nörojenik
afferent ve efferentler gibi yapılarda değişiklikler meydana gelir. Yaşlanma, tüm sistem ve
dokularımızı etkileyen temel bir süreçtir. Her bir sistemdeki değişimin oranı ve büyüklüğü
kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak tüm vücuttaki etkilenim herkes için yaşamın
kaçınılmaz bir parçasıdır.
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7.1. Yaşlanma ve Vücut Mekaniği
İnsan yaşamının doğal bir parçası olan yaşlanma sürecinde tüm sistemlerde meydana
gelen süreğen fizyolojik değişiklikler ile biyolojik kapasitelerde azalmalar görülür. Bu süreçte
bireyin vücut mekaniğinde de önemli değişiklikler izlenir. Vücut yapılarının dizilimi olan
postür, çeşitli eklemlerde farklı pozisyonların karmaşık ilişkisinden oluşur. Her eklemin
kendine özgü bir pozisyonu vardır. Ayrıca her eklem diğer eklemlerin pozisyonlanmasında
önemli etkilere sahiptir. İdeal vücut mekaniğinde vücut yapıları vücudun destek yapılarını
koruyacak ve eklemlere minimal yük binecek şekilde dizilmiştir.1 Doğru ve ideal postür
minimum kas aktivitasyonuyla elde edilebilen postürdür. İdeal dizilim olarak tanımlanan
postürde, yandan bakıldığında çekülün geçtiği noktalar sırasıyla; tragus (dışkulak yolu
ağzındaki kıkırdaksı çıkıntı), servikal vertebra, omuz, toraksın orta noktası, lomber vertebra,
kalça ekleminin biraz arkası, diz ekleminin bir miktar önü ve lateral malleolun bir miktar
önüdür. Doğumla birlikte tüm vertebral kolon konkav pozisyonundadır. Çocuk büyüdükçe
öne doğru konveks olan eğriler oluşur (Şekil-1). İlerleyen yaş ve yaşlanma ile meydana gelen
fizyolojik süreçlerle eğrilerde değişim başlar.2
İlerleyen yaş ile birlikte vücut mekaniğini etkileyen kemik yapı, ligament laksitesi,
fasya ve tendon gerginliği, kas tonusu, pelvik açı, eklem pozisyonu ve mobilite, nörojenik
afferent ve efferentler gibi yapılarda değişiklikler meydana gelir. Yaşlanma, tüm sistem ve
dokularımızı etkileyen temel bir süreçtir. Her bir sistemdeki değişimin oranı ve büyüklüğü
kişiden kişiye farklılık gösterebilir, ancak tüm vücuttaki etkilenme herkes için yaşamın
kaçınılmaz bir parçasıdır.3,4
Postür statik ve dinamik bileşenlerin bir sonucudur. Statik postür, uzayda seçilen bir
pozisyonu korumak için vücut bölümlerinin hizalanmasından oluşur. Dinamik postür, gövdeyi
(veya vücut kısımlarını) uzayda hareket ettirirken iyi hizalanmış bir dik duruşu uygun şekilde
kontrol etme ve sürdürme yeteneğini vurgular. Bireylerin çoğunluğu erken çocukluk veya
daha sonraki yaşam alışkanlıklardan kaynaklı, optimal postürden uzak bir duruşu
benimsemektedir. Postural kontrol sistemleri bu kronik “uyumsuzluklara” adapte olmakta ve
düzgün bir duruşu sağlamak için gereken yapılar haricinde kas veya bağların aktivasyonuyla
bu duruma uyum sağlamaktadır. Uzun süreli postural bozukluklar, bu yapıları kademeli
olarak değiştiren destekleyici yapılar üzerinde strese ve zorlanmaya neden olmaktadır. Süresi
uzamış bir fleksiyon momenti, uzatılmış bir pozisyonda ekstansör kasların sürekli
aktivasyonuna ve uzun bir süre boyunca kısaltılmış bir pozisyonda tutulan fleksör kasların
kademeli olarak kısalmasına neden olur. Ekstansör kasları geren ve fleksör kasları kısaltan
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alışılmış duruşlar, fiziksel işlevsellik ve yaşam kalitesi üzerinde potansiyel olarak kalıcı
olumsuz etkiye sahip yapısal değişikliklere yol açabilir.1,3,4

Şekil-1. Hiperkifozun Postüral Etkileri
Yaşlı yetişkinler arasında zayıf duruşlar ve fonksiyonel kısıtlamalar arasındaki ilişkiler
olduğu ancak postural anormalliklerin yaşlı yetişkinlerin fonksiyonu ve katılımı üzerindeki
etkilerinin ya da sonuçları değiştirerek sonuçları etkileyebilmesinin nedensel etkisi hakkında
kesin bir şey bilinmemektedir. Sonuç olarak yaygın bir şekilde ilerleyen yaş ile birlikte
eklemlerde fleksiyon yönünde bir postür görülür. Fleksiyon postüründe:
•

Baş öne eğilmiş, omuzlar düşük veya öne doğru yuvarlanmış, dorsal kifoz artmış, üst
ve alt ekstremiteler ise hafif fleksiyondadır.

•

Başın öne doğru yerleşimi sonucu servikal bölgede ekstansiyon görülür.

•

Torakal bölgedeki kifozun artışıyla birlikte lomber lordozun düzleştiği gözlemlenir.

•

Torakal kifozun artışı ile birlikte omuzun öne doğru yuvarlanması ve bunun
sonucunda skapulada protraksiyon izlenir.

•

Alt ekstremitede kalça ve diz fleksiyonu görülür.

•

Kalçada valgus deformitesine neden olur.1,5
Yaşlanma ile görülen biyomekanik ve postür değişiklikleri haricinde bazı

antropometrik değişiklikler de görülmektedir. Örneğin; yaşlanmayla birlikte burun ve
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kulaklarda genişleme olur. Omuz genişliği azalır, göğüs derinliği artar ve pelvis genişler
(Şekil-1).

7.2. Yaşlanma İle İlişkili Postüral Değişiklikler
7.2.1. Hiperkifoz
Kifoz, vertebraların yapısı ve intervertebral disklerin şeklinden kaynaklanan küçük bir
anterior konkavite ile karakterize, torasik omurganın normal bir eğriliğidir.

Genç

erişkinlerde, "normal" kifoz açısı 20 ile 40 derece arasındadır. Yaşamın dördüncü dekadından
sonra, kifoz açısı artmaya ve 40 derecenin üstüne çıkmaya başlar. Artmış kifoz açısı olan
kişiler ‘kifotik’ olarak tanımlandığı gibi, hiperkifoz olarak da ifade edilmektedir.6 Hiperkifoz
60 yaşın üzerindeki yaşlı yetişkinlerin %20-40'ında görülür. Progresif torasik eğrilik
yaşlanmanın bir özelliğidir. Kifotik açı genç bireylerde ortalama 26,8 derece iken 65 yaş ve
üstü bireylerde ise 41,9 derecedir.7 Yaş artışıyla birlikte görülen kas kitlesi, kas kuvveti, kas
kalitesi, kemik mineral yoğunluğu azalması ve bağ dokusunun kırılganlığının artması
nedeniyle yaşlı bireyler hiperkifoz gelişme riski altında olabilir. Ayrıca, kadınlarda
erkeklerden daha erken dönemde hiperkifoz gelişir ve kadınlar genel olarak daha yüksek
derecede bir kifoza sahiptir.

Kadınlar erkeklere oranla kötü postür, bağ dokusundaki

değişiklikler, bağ ve kas tonusu kaybı, zayıf spinal ekstansör kas kalitesi ve kuvveti, düşük
kemik mineral yoğunluğu, daha düşük bir fiziksel aktivite, göğüslerin ağırlığı gibi
nedenlerden daha yüksek bir kifoz derecesi riski altındadır.8 Yaşlı erkeklerin kadınlara göre
göre daha az kifoz derecesi vardır.9 En az 50 yaş ve üzeri 100 sağlıklı erkek ve kadını içeren
bir çalışmada, her bir dekadda ortalama 3 derecelik artış gösteren bir torasik kifoz açısı
olduğu bildirilmiştir. Yaşlı kadınların dahil edildiği başka bir çalışmada ise ortalama kifoz
derecesinin başlangıç ile 3 yıllık takip arasında 2,6 derecelik artış ve başlangıç ile 15 yıllık
takip ölçümü arasında ise 7,1 derecelik artış olduğu görülmüştür.10
Ek olarak, hiperkifozu olan kadınlarda fonksiyonel bozuklukların, olumsuz sağlık
koşullarının ve erken ölüm oranlarının daha yüksek oranda olduğu görülmektedir. Hem bu
sebeplerden hem de yaşa bağlı hiperkifozu olan kişilerde ortaya çıkabilecek komplikasyonlar
nedeniyle bu duruma dikkat etmek gerekmektedir

7.2.1.1. Kifozun Değerlendirilmesi
Kifozun ölçümünde çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Lateral omurga grafisinde
hekimler tarafından hesaplanan Cobb açısı kifoz değerlendirilmesinde altın standart olarak
kabul edilmektedir.11 Radyografik ölçüm haricinde klinikte Debrunner kifometresi,
Flexicurve ve Spinal Mouse yöntemleri de kifoz ölçümünde kullanılmaktadır. Görsel
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değerlendirme metodu olarak ise oksiput-duvar arası mesafe ve sırtüstü yatışta başla zemin
arasına yerleştirilen blokların sayısı yöntemleri de kullanılmaktadır.12

7.2.1.2. Hiperkifozun Nedenleri
Günümüzde, hiperkifozun etiyolojisi tam olarak oluşturulmamıştır. Bununla birlikte,
çalışmalar birçok risk faktörüne değinmektedir (Şekil-3). Hiperkifozun nedenleri genel olarak
altı bölümde incelenmiştir: vertebral faktörler, dejeneratif disk hastalığı, azalmış mobilite,
propriyoseptif defisitler, genetik temel ve spinal ekstansör kasların rolü.

I-Vertebral faktörler: kemik mineral yoğunluğu, vertebral kırıklar
Günlük aktiviteleri gerçekleştirilirken, osteoporotik bir vertebral kolon üzerindeki
tekrarlanan yük, vertebral kompresyonu progresif olarak etkileyebilir ve vertebral
kompresyon kırıklarının görülme sıklığını arttırabilir. Vertebral kompresyon şiddeti, kemik
mineral yoğunluğu azaldıkça artar, bu da artan sayıda vertebral kompresyon kırığı ve aşırı
torasik kifoza neden olabilir. Artmış kifoz, lomber vertebra kırıklarına kıyasla torasik vertebra
fraktürü sayısı ile daha güçlü bir korelasyona sahiptir. Omurga kırığı olan ve olmayan kişiler
arasındaki kifoz açısının karşılaştırılmasında, omurga kırığı olanların kifoz açılarının daha
yüksek olduğu bildirilmektedir.13,14
Vertebra kırığı ve kemik mineral yoğunluğu kaybının hiperkifoz için bir risk faktörü
olduğu gösterilmektedir. Ancak bazı çalışmalarda yaşa bağlı hiperkifozun, osteoporoz veya
vertebral kırıklardan ziyade kas performansına daha fazla bağlı olabileceği gösterilmektedir.15
Vertebral kırığı olan bireylerde ortalama Cobb açısının, kırığı olmayanlardan daha
büyük olduğu, ancak şiddetli Cobb açısına sahip kadın ve erkeklerde, osteoporoz veya
omurga kırığı olduğuna dair herhangi görüş yoktur. Bu da hiperkifozun her zaman osteoporoz
veya kırığı öngörmediğini göstermektedir.9 Kifozun ciddiyetinin, altta yatan kırığın aksine,
kas zayıflığı ile daha fazla ilişkili olabileceği tahmin edilmektedir.16 Bu nedenle, kemik
mineral yoğunluğu zayıf olmasına rağmen, iyi sırt ekstansör kas kuvveti hiperkifozu
önleyebilir veya iyileştirebilir ve buna bağlı olarak vertebral deformasyon olasılığını
azaltabilir.

II- Dejeneratif Disk Hastalığı
Omurga gövdelerinin ve omurlar arası disklerin şeklinin, omurilik eğriliğinin ana
bileşenleri olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle omurlararası disklerin dejeneratif
değişikliklerinin hiperkifozun bir nedeni olabileceği bildirilmektedir17.
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Yaşlılarda intervertebral disk değişikliklerinin kifoz açısı üzerindeki etkisi hakkında
çok az çalışma vardır. Bununla birlikte, birkaç çalışma diskin ön yüksekliği ile kifotik açı
arasında anlamlı bir ilişki olduğunu bildirmiştir. Dejeneratif disk hastalığı, kadınlarda ve
erkeklerde hiperkifoz ile ilişkili en yaygın görülen bulgudur.9 Torasik omurga öne doğru
gittiğinde disk üzerine binen yük artar ve bu da disk dejenerasyonuna neden olabilir (Şekil-3).

Şekil-2 Disk Dejeneratif Problemlerinin Omurgaya Etkisi
Bununla birlikte, dejeneratif disk hastalığının hiperkifozun bir nedeni veya etkisi olup
olmadığı henüz net değildir. Dejeneratif disk hastalığı ile kifoz arasında anlamlı bir ilişki
olmasına rağmen, dejeneratif disk hastalığı zaman içinde hiperkifoz ilerlemesinin bir nedeni
olarak görülmemektedir.10

III-Azalmış Mobilite
Omurganın hareket kabiliyetinin azalması, hiperkifozun öne sürülen başka bir
nedenidir. Spinal ekstansiyondaki hareketliliğin azalması nedeniyle yaşlı kadınlar genç
kadınlara kıyasla dik pozisyona erişme ve normal postüral dizilimi kontrol etme konusunda
daha az yeteneklidirler.18 Ligamentler, dejeneratif yaşlanma faktörlerine (sudaki ve potasyum
seviyelerindeki düşüş, yavaş protein sentezi hızı ve bağ dokusu kırılganlığının artması) karşı
hassas olan omurganın pasif stabilizatörleridir.19 İlerleyen yaşla birlikte bu durum
ligamanlarda elastikiyet kaybına, kalsifikasyona ve ligamanların kemikleşmesine neden
olabilir.20 Anterior longitudinal ligament kalsifikasyonu ve ossifikasyonu, Cobb açısında bir
artışa neden olabilir. Ligamanın kemikleşmesi dik duruşu önleyebilir veya daha yüksek
derecede bir kifozu uyarabilir.
Genç ve yaşlı erişkinlerde torasik kifoz açısı ile gövde fleksörlerinin, kalça
fleksörlerinin, pektorallerin ve skapula fleksör kaslarının esnekliği arasında anlamlı bir
negatif korelasyon vardır.21,22 Gövde, kalça ve omuz fleksör kaslarının normal esnekliği, alt
kaburgalar ve pelvis arasındaki normal mesafeyi korumak, omurganın uzaması ve
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hiperekstansiyonu ve ayakta durmanın ve oturmanın doğru dizilimi için önemlidir. Bu
kasların kısalmasının hiperkifozla sonuçlanıp sonuçlanmadığı ya da hiperkifotik duruşun daha
kısa kas yapısına neden olup olmadığı açık değildir. Bu ilişkiyi belirlemek için ek
araştırmalara ihtiyaç vardır.

IV- Propriyoseptif Defisitler
Yaşlanma, eklemlerin postüral dizilimini olumsuz yönde etkileyebilen ve dik postüral
kontrol kaybına yol açan alt ekstremitelerdeki, vestibüler sistemdeki ve görsel sistemdeki23
propriyoseptif girdilerde düşüşe yol açar. Granito ve arkadaşlarının çalışmasında, kifoz açısı
ve gövde pozisyonu algısı arasında anlamlı bir negatif korelasyon olduğunu bildirmişlerdir.24

V- Spinal Ekstansör Kas Kuvvetindeki Değişiklikler
Hiperkifoz, spinal ekstansör kas aktivitesini azaltabilir. Spinal ekstansör kaslarının
azalmış aktivitesi yapısal ve histomorfolojik değişikliklere, kullanmama atrofisine, kuvvet ve
performans kaybına neden olabilir. Sırt ekstansör kuvvetindeki bu azalma, yaşlanma
sendromunun genel zayıflatma sürecinin bir parçası olarak tanımlanamamıştır.25,26
Hiperkifoz ve spinal ekstansör güçsüzlüğün korele olduğuna ve spinal ekstansör
kasların güçlendirilmesinin mevcut hiperkifozu iyileştirebileceğine dair kanıtlar olsa da,
hiperkifoz ve spinal ekstansör güçsüzlüğü arasındaki nedensel ilişki belirsizliğini
korumaktadır. Spinal ekstansör kas ve hiperkifozu ilişkisi ile ilgili iki teori öne sürülmüştür.
İlk olarak, spinal ekstansör kas kuvveti kaybının, kifotik açıda bir artışa yol açan öne kayma
hareketini engellemede yetersiz kaldığı ve omurganın ekstansiyon hareketini kontrol
edememesi olabileceğidir.27 İkincisi ise spinal fonksiyon ünitelerine uygulanan kompresyon
ve makaslama kuvvetlerine ek olarak, omurganın sagital eğriliğindeki artışın (uzunluk-gerim
ilişkisi) moment kolu ve kuvvet-kolu değişiklikleri nedeniyle kasların kuvvet üretme
kapasitesininin azalması olabileceğidir.28
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Şekil-3. Hiperkifozun Nedenleri

Spinal
Ekstansör Ka
Güçsüzlüğü

Azalmış
Spinal
Ekstansör
Aktivitesi

Düşük Kemik
Mienaral
Yoğunluğu

Genetik

Vertebra
Kompresyon
Kırığı

Dejeneratif
Disk
Problemi

Spinal
Ekstansör
Ednurans
Azalması

Propriopsepsi
yon

Hiperkifoz

Ligaman
Değişiklikleri

7.2.1.3.Hiperkifozun Komplikasyonları
I-Pulmoner Fonksiyon
Artan torasik kifoz, vital kapasiteyi (kişinin maksimum solunumdan sonra
akciğerlerden dışarı atabileceği maksimum hava miktarıdır) sınırlayan mekanik bir kısıtlama
yaratır. Yürüme sırasındaki oksijen harcaması kifozla koreledir. Daha yaşlı yetişkinler,
özellikle de hiperkifotik postürlü kadınlar, pnömoni ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı gibi
pulmoner hastalıklar nedeniyle onları daha erken ölüm riskine sokan bozulmuş solunum
fonksiyonuna sahip olma eğilimindedir.29

II-Fiziksel Fonksiyon
Sağlığı korumak için fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı sürdürmek gerekmektedir.
Chow, kifoz derecesi daha yüksek olan kadınların daha düşük fiziksel aktivite seviyelerine
sahip olduğunu bildirmiştir. Daha iyi omurga hareketliliği, kadınların fiziksel aktiviteyi
kısıtlayabilen daha az hareketli bir omurganın aksine fiziksel olarak daha aktif olmalarına
katkı sağlayabilir. Yüksek dereceli kifoz açılarının, fonksiyonel durumda, yürüme hızında ve
sandalyeye oturup kalkma hızında düşüşe neden olduğu bildirilmektedir. Ayrıca ileri yaşlarda
görülen hiperkifozun kötü alt ekstremite fonksiyonu ile ilişkili olduğu öngörülmektedir. Ek
olarak, çok sayıda çalışma, hiperkifotik duruşu olan kadınların, ağır ev işlerinin
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gerçekleştirilmesinde ve günlük yaşam aktivitelerinde hiperkifotik olmayan akranlarına göre
daha kötü bir fiziksel fonksiyona sahip olduğu bildirilmektedir.30,31

III-Düşme ve Kırıklar
Aşırı kifozun erekt postürü etkileyerek dengeyi bozacak ve düşme riskinde artışa yol
açabilecek zararlı etkileri vardır. Artmış torasik kifozu olan yaşlı erişkinlerin gelecek yıl
içinde düşme ihtimalinin daha yüksek olduğu bildirilmektedir. Hiperkifoz ile ilişkili postural
değişiklikler omuz ve kalça eklemlerinin fleksiyona gidişini arttırabilir. Ayrıca normal eklem
mekaniği ve hareket paternlerini de etkileyebilir. Hiperkifotik duruş ağırlık merkezinin öne
doğru hareketine neden olur. Sonuç olarak, bu artış postural salınım ve düşme riskine neden
olur. Bu duruma neden olabilecek olası nedenlerden bir diğeri ise spinal ekstansör kasların
zayıflığıdır. Hiperkifoz, spinal ekstansör kasların zayıflığı ile ilişkilendirildiğinden, bu durum
üzerindeki etkiyi açıklayabilir. Hiperkifozu olan hastalar arasındaki dengenin bozulmasının
bir diğer olası nedeni, düşme korkusu olabilir. Hiperkifozu olan bireyler kendilerini daha
savunmasız hissedebilir ve düşmelere yol açabilecek fiziksel aktiviteler konusunda temkinli
olma olasılıkları artabilir.32,33

IV-Jinekolojik Problemler
Hiperkifoz gövdede meydana getidiği değişikliklerle birlikte alt abdominal kaviteyi ve
pelviside etkilemektedir. Hiperkifoz ile pelvik organ prolapsının korele olduğunu bildiren
çalışmalar mevcuttur. Torasik omurgadaki değişikliklerin abdominal yapılara baskı
yapacağını ve bunun da pelviste artmış kompresif güç oluşturacağı bildirilmektedir. Artmış
hiperkifozun üriner inkontinans gelişmesinde rol oynayabileceği bildirilmektedir.34

V-Yaşam Kalitesi
Sagital düzlem dizilimindeki postural değişiklikler, günlük yaşam aktivitelerinde,
solunum fonksiyonunda ve fiziksel fonksiyonda limitasyonlara neden olarak yaşam kalitesini
olumsuz yönde etkileyebilir. Hiperkifozlu yaşlı kadınlar, günlük yaşam ve açık hava
etkinliklerini gerçekleştirmede daha fazla korku yaşadığını ve genel olarak yaşamdan daha az
memnuniyet duyduklarını bildirmişlerdir.15,35

VI-Mortalite
Hiperkifoz erken ölüm için bir risk faktörü olabilir. Kifotik açı arttıkça, ölüm oranı
artar. Bazı çalışmalar bu artışı akciğer ölümüne bağlamışlardır. Kado ve diğ. vertebra kırığı
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olan hiperkifozlu kadınların, yalnızca hiperkifoz veya vertebra kırılmasından etkilenen
kadınlardan daha fazla ölüm riski olduğunu öne sürmüşlerdir. Hiperkifoz, geriatrik
popülasyonda artan mortalite riskine neden olan fiziksel fonksiyon bozuklukları, mobilite
bozuklukları, düşme ve kırık riskiyle ilişkili olduğu görülmektedir.10,34

7.2.2. Anterior Baş Postürü
Anterior baş postürü, genç yaştan itibaren sıklıkla görülen ve genellikle bilgisayar
başında çok fazla zaman geçiren bireylerde gözlenen yaygın bir postural bozukluktur. Baş
önde postürde, boynu öne doğru çeken servikal fleksörlerin uzamasıyla eşzamanlı olarak başı
arkaya doğru çeken servikal ekstansörlerin kısalması söz konusudur. Baş öne doğru postürde,
başın ağırlığı, ağırlık merkezinin önünde tutulur ve bu durum omurgadaki fleksiyon
(bükülme) momentini arttırır.
Anterior baş postürü ve hiperkifoz, mekanik ve fonksiyonel olarak yakından ilişkilidir.
Sağlıklı kadın bireylerde yaş ile anterior baş postürü arasında lineer bir ilişki olduğu
bildirilmektedir; 65-74 yaş aralığındaki bireylerin 49 derece, 75-84 yaş aralığındaki bireylerin
41 derece ve 85 yaş ve üstü bireylerde ise 36 derece anterior baş postürü olduğu
gösterilmiştir. Şekil-4’de gösterildiği üzere (baş postürünü ölçmek için kullanılan açı) daha
küçük bir açı daha belirgin bir baş önde postürü temsil etmektedir.36

7.2.2.1. Değerlendirme Yöntemleri
Anterior baş postürünü değerlendirmek için en sık başvurulan yöntemler şunlardır;
Rocabado postür ölçümü: En arkada yer alan torakal vertebra spinözü ile en önde yer
alan servikal vertebra spinözü arasındaki yatay mesafe ölçülerek yapılan bir testtir.
Yerçekimi hattı kullanımı: Minimal, orta ve şiddetli anterior baş postürü şeklinde
gözlemsel bir değerlendirme metodudur. Subjektif bir yöntemdir.
Kraniovertebral açı ölçümü: Kraniovertebral açı, C7 spinöz prosesi ve kulağın

Şekil-4. Kraniovertebral Açı Ölçümü
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Tragus
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tragusunu birleştiren hat ile horizantal çizgi arasında kalan açıdır (Şekil-4).

7.3. Postür Eğitimi
Bozulmuş postür için yapılan uygulamalar, bireyin değerlendirme sonuçlarına göre
belirlenir. Bireylerin postür eğitimine uyumu, bozuk postürü iyileştirmek ve fonksiyonel
sekellerini azaltmak için önemlidir. Postür eğitimi ve egzersiz reçetesi verme konusunda
sorumlu sağlık personeli fizyoterapistlerdir. Fizyoterapist, egzersizlerin doğru uygulanmasıyla
geri dönüş ve rehberlik sağlar. Yapılan tüm uygulamalar hastanın optimal postural uyum
içinde çalışabilme yeteneğini optimize etmek ve böylece hareket ve fonksiyon hedeflerini
ağrısız ve fiziksel olarak yetkin bir şekilde gerçekleştirmek için planlanmaktadır.

7.3.1. Kor Kuvvetlendirme Egzersizleri
Karın ve paraspinal kas kuvvetlendirme fonksiyonel postural stabilizasyonu sağlamak
için oldukça önemlidir (Şekil-5). Kor kuvvetlendirmede, özellikle düşük kemik yoğunluğuna
sahip kişilerde göz önünde bulundurulması gereken önemli hususlar; zorlu gövde
fleksiyonundan kaçınmak ve gövde ekstansiyon kaslarının aktivasyonunu sağlamaktır.36

Şekil-5. Köprü Egzersizi

7.3.2. Ekstremiteye Yönelik Postüral Egzersizler
Frontal düzlemde diz hareketinin, özellikle valgus deformitesinin (ön çapraz bağ
üzerindeki gerilimi artırdığından) önlenmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, anormal stresler hem
proksimal hem de distal olarak iletilir. Femoral addüksiyon ve iç rotasyon diz valgus
pozisyonuna katkıda bulunduğundan, aktiviteler sırasında kalça eklem diziliminin kontrolü
önemlidir. Kalça abdüktörleri, ekstansörleri ve eksternal rotatörlere yönelik kuvvetlendirme
egzersizleri verilir. Gövde ve ekstremitelerin ritmik ve entegre hareketleri otomatik postüral
kontrolü geliştirir.36
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7.3.3. Gövde ve Ekstremiteye Yönelik Germe Egzersizleri
Germe egzersizlerini reçetelemede üç temel kural vardır: (1)
Herhangi bir yapı postural risk altına konulmamalı (ör. Hamstring
germe ile eşzamanlı olarak gövde fleksiyonuna izin vermeyin); (2)
hareketin yalnızca hedef dokuyu izole ettiğini ve gerdiğinden emin
olunmalı ve (3) literatürde belirtilen germe sürelerine sadık kalınmalı.
Yaşlı bir bireyde postural dizilimi sağlamak için germe egzersizlerine
ihtiyaç duyan muhtemel kaslar; pektoralller, latissimus dorsi, diz
fleksörleri ve plantar fleksörlerdir. Bu kaslara yönelik örnek germe
egzersizi Şekil-6’da gösterilmektedir.36

Şekil-6. Pectoral Germe

Sonuç olarak, yaşlanmayla birlikte vücutta görülen değişikliklere
bağlı olarak postüral değişimler görülür. Bu postüral değişimlerin ve oluşabilecek
komplikasyonların önüne geçmek için yaşlı bireyler bilgilendirilmelidir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

163

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, yaşlanmanın vücut mekaniğine olan etkisine ve postür eğitimine yer verilecektir.
Yaşlanmayla birlikte görülen mekanik değişikliklerin postüre etkisi ele alınacaktır.
Yaşlanmayla birlikte görülen postür değişiklikleri ve bu değişiklerin sonuçlarına
değinilecektir. Ardından ise yaşlanmayla birlikte görülen olumsuz postür değişiklilerin önüne
geçilmesine yönelik postür eğitimine yer verilecektir.
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Bölüm Soruları
1)İdeal postürde lateralden bakılınca çekül aşağıdaki noktaların hangisinden geçmez?
a) Servikal vertebra
b) Omuz
c) Toraksın orta noktası
d) Lomber vertebra
e) Kalça ekleminin biraz önü
2)

I.Kemik yapı
II.Ligamen laksitesi
III.Kas tonusu
Hangisi/hangileri vücut mekaniğini etkileyen yapılardandır?
a) Yalnız I
b) II,III
c) I,II
d) I,III
e) I,II,III
3) Uzayda seçilen bir pozisyonu korumak için vücut bölümlerinin hizalanmasından
…………… oluşur.
a) Statik postür
b) Durağan postür
c) Dinamik postür
d) Mobil postür
e) Yaşlı postür
4)

I.Omuzlar arkaya doğru yuvarlanmış
II.Baş öne doğru eğilmiş
III.Alt ekstremiteler hafif fleksiyonda
Hangisi/hangileri yaşlanma ile birlikte görülen değişikliklerdendir?
a) Yalnız I
b) II,III
c) I,II
d) I,III
e) I,II,III
5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlanma ile birlikte antropometrik değişikliklerden
değildir?
a) Burun büyümesi
b) Kulak büyümesi
c) Omuz genişliği artar
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d) Göğüs derinliği artar
e) Pelvis genişler
6)Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Normal kifoz açısı 20 ila 40 derece arasındadır
b) Yaşamın dördüncü dekadından sonra, kifoz açısı artmaya başlar
c) Artmış kifoz açısı olan kişiler hiperkifotik olarak tanımlanır
d) Hiperkifoz 60 yaş üstü her bireyde görülür
e) Kadınlarda erkeklere göre daha erken dönemde kifoz oluşur
7)

I.Cobb açısı
II.Debrunner kifometresi
III.Spinal mouse
Hangisi/hangileri kifozun değerlendirilmesinde kullanılan radyografik değerlendirme
yöntemlerindendir?
a) Yalnız I
b) II,III
c) I,II
d) I,III
e) I,II,III
8)Aşağıdakilerden hangisi hiperkifozun nedenlerinden değildir?
a) Vertebral kırıklar
b) Dejeneratif disk hastalığı
c) Artmış kemik mineral yoğunluğu
d) Azalmış mobilite
e) Azalmış spinal ekstansör kas enduransı
9) Aşağıdakilerden hangisi hiperkifozun komplikasyonlarından değildir?
a) Pulmoner disfonksiyon
b) Kötü fiziksel fonksiyon
c) Dengenin bozulması
d) Omurganın ekstansiyona gidişi
e) Jinekolojik problemler
10)

I.Kor kuvvetlendirme egzersizi
II.Ekstremiteye yönelik postüral egzersizler
III.Germe egzersizleri
Hangisi/hangileri postür eğitiminde fizyoterapistlerin önerdiği egzersizlerdendir?
a) Yalnız I
b) II,III
c) I,II
d) I,III
e) I,II,III
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Cevaplar
1)e
2)e
3)a
4)b
5)c
6)d
7)a
8)c
9)d
10)e
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BÖLÜM 8.
“YAŞLILARDA DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTENİN ETKİLERİ VE
DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ÖZEL DURUMLAR”
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde sağlıklı yaşlanmanın en önemli gerekliliklerinden biri olan fiziksel
aktivite konusu üzerinde durulacaktır. Fiziksel aktivitenin sağlığı koruyucu ve geliştirici
etkileri tartışılacaktır. Yaşlılık ve fiziksel aktivite ilişkisi irdelenecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Fiziksel aktivite nedir? İlgili kavramlar nelerdir?
2. Fiziksel aktivitenin sağlık üzerine etkileri nelerdir?
3. Yaşlılarda da fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri ortaya çıkar mı?
4. Yaşlılar düzenli fiziksel aktivite yapabilir mi? Herhangi bir zararı var mıdır?
5. Yaşlılar için hangi fiziksel aktiviteler uygundur?
6. Yaşlılarda fiziksel aktivite sırasında dikkat edilmesi gereken özel durumlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Fiziksel Aktivite

Fiziksel

aktivite Kazanım

tanımlanacak,
kavramlar

okuyarak

ve

ilgili araştırarak geliştirilecektir.

ve

özellikleri

açıklanacaktır.
Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite

Yaşlılık ile fiziksel aktivite Kazanım
arasındaki

okuyarak

ve

ilişki araştırarak geliştirilecektir.

irdelenecektir.
Yaşlı Bireyler İçin Fiziksel Yaşlı bireyler için uygun Kazanım
Aktivite Önerileri

fiziksel

okuyarak

ve

aktivitelerin araştırarak geliştirilecektir.

özellikleri ile kanıta dayalı
olarak önerilen programlar
açıklanacaktır.
Yaşlı Bireyler İçin Fiziksel Yaşlı bireyler için fiziksel Kazanım
Aktivite
Özellikleri

Programlarının aktivite
ve

Edilmesi Gerekenler

okuyarak

ve

programlarının araştırarak geliştirilecektir.

Dikkat özellikleri ve dikkat edilmesi
gereken

özel

durumlar

tartışılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Fiziksel aktivite
Fiziksel inaktivite
Egzersiz
Metabolik eş değer
Fiziksel aktivite yoğunluğu
Sağlıklı yaşlanma
Toplumsal yaşlanma
Yaşam kalitesi
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Giriş
Günümüzde sağlık teknolojilerinin yaygınlaşması, sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
ve sağlık hizmetlerine erişimin sağlanması yoluyla kronik hastalıkların tedavisinde kat edilen
yol, bulaşıcı hastalıklarla başarılı mücadele, yaşam koşullarında düzelme gibi birçok önemli
gelişme olmuştur.1-3 Bu gelişmelerin bir sonucu olarak bireylerin beklenen yaşam süresi
uzamakta; buna bağlı olarak hem Dünya’da hem de ülkemizde yaşlı nüfusun hızla arttığı
görülmektedir.1-5 Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ülkemizde 65 yaş ve üzeri
nüfusun toplam nüfusa oranı 2010 yılında %7.3 iken bu oranın 2040 yılında %17.6’ya
ulaşacağı tahmin edilmiştir.5 TÜİK 2018 verilerinde ise bu tahminle tutarlı şekilde ülkemizin
yaşlı nüfusunun %16 artarak 7 milyon 186 bin 204 kişiye ulaştığı bildirilmiştir. Daha detaylı
incelendiğinde 65 yaş ve üstü nüfusun hızlı artışının yanı sıra dikkati çeken başka bir durum
ise daha zayıf ve daha fazla desteğe ihtiyacı olan 85 yaş ve üstü bireylerin sayısının en hızlı
şekilde artmaya devam etmesidir.
Yaşlı nüfusun genç nüfusa oranının giderek artması “toplumsal yaşlanma” kavramını
beraberinde getirmektedir.2,3 Yaşlanmanın bireysel etkileri kadar toplumsal etkileri de
dikkatle incelenmesi ve üzerinde durulması gereken önemli konulardır. Bu sebepler
neticesinde daha aktif ve sağlıklı bir toplum için “sağlıklı yaşlanma” kavramı ortaya çıkmış
ve dünya genelinde üzerinde sıklıkla çalışılan, önemli bir konu haline gelmiştir.6
Sağlıklı yaşlanma; yaşanan her yıla sağlık katarak bireyin toplum içindeki varlığını,
rollerini ve üretkenliğini sürdürmeyi amaçlar. Yaşlı bireyleri fiziksel uygunluğa sahip, günlük
yaşam aktivitelerinde bağımsız bireyler haline getirmeyi ve bakım gerektiren yılların sayısını
azaltmayı hedefler. Sağlıklı yaşlanma süreci için toplumda hayat boyu sağlık farkındalığı
oluşturulmalı, bireyler bilgilendirilerek yaşlılık dönemine hazırlanmalı, sağlığı koruma ve
hastalıkları önleme bakımında riskli durumlar açıklanarak sürecin gereklilikleri sağlanmalıdır.
Bu gereklilikler arasında fiziksel aktivite, sağlıklı beslenme, sağlık hizmetlerinden doğru
şekilde yararlanma (gereksiz yere ilaç kullanmama, kronik hastalık takibi vb.) ve toplumsal
katılım gibi uygulamalar yer almaktadır.6-8 Toplumsal olarak bu hedefe ulaşarak bireylerin
yaşam kalitelerini arttırmak için sağlıklı yaşlanma yaşam tarzı haline getirilmelidir.

8.1. Fiziksel Aktivite
Fiziksel aktivite, iskelet kaslarımızı kullanarak istirahat seviyesi üzerinde enerji
tüketimine yol açan her türlü vücut hareketi olarak tanımlanmaktadır.9,10 Fiziksel aktivitenin
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en yaygın formu günlük yaşam aktiviteleridir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de fiziksel
aktiviteyi, enerji harcaması gerektiren ve iskelet kasları tarafından gerçekleştirilen herhangi
bir bedensel hareket olarak tanımlamaktadır.11 Yürümek, koşmak, sıçramak, yüzmek,
bisiklete binmek, çömelmek – kalkmak, kol ve bacak hareketleri, baş ve gövde hareketleri
gibi temel vücut hareketlerinin tümünü ya da bir kısmını içeren çeşitli spor dalları, dans,
egzersiz, oyun ve gün içerisindeki aktiviteler fiziksel aktivite türlerine örnek olarak
verilebilirler. Bu aktivitelerin türünün yanı sıra bireye uygunluğu, sıklığı, yoğunluğu,
çeşitliliği, süresi planlanmakta ve sonuç olarak bireyin total enerji tüketimi ile fiziksel
aktivitenin yararlı etkileri ilişkilendirilmektedir.
Fiziksel inaktivite ise birey uyanık halde iken, yatar ya da oturur pozisyonda sadece
1,5 MET (Metabolik Eş Değer, istirahat durumundaki enerji harcanımını ifade eder) ve bunun
altında seviyede enerji harcanmasına yol açan sedanter aktivitelerdir.12,13 Oturma, televizyon
izleme, video oyunları ve bilgisayar kullanma gibi aktiviteler sedanter aktiviteye örnek olarak
verilebilir. Bireyleri aktivite / inaktivite durumlarına göre kabaca 3 gruba ayırabiliriz:

•

Seviye 1 İnaktif:
İşyerinde / evde / isteğe bağlı zamanda fiziksel aktivite yapmamak veya çok az

yapmak olarak tanımlanır.
•

Seviye 2 Yetersiz Aktif:
İşyerinde / evde / isteğe bağlı zamanda, haftada 150 dakikadan az orta şiddette veya 60

dakikadan az şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak olarak tanımlanır.
•

Seviye 3 Yeterli Derecede Aktif:
İşyerinde / evde / isteğe bağlı zamanda, haftada en az 150 dakika orta şiddette veya 60

dakika şiddetli yoğunlukta fiziksel aktivite yapmak olarak tanımlanır.14

Fiziksel inaktivite çağımızın en önemli tehlikelerindendir. Hareket etmek insanın
yaratılış özelliklerindenken, gelişen teknoloji ile hareket etme ihtiyacının giderek azaldığını
görmekteyiz. Kısa mesafelerde dahi araç kullanımı, asansör ve yürüyen merdivenlerin ihtiyaç
duyulmazken bile tercih edilmesi, market alışverişlerinin dahi bilgisayar ya da cep telefonları
aracılığıyla internet üzerinden yapılabilmesi hareket etme gereksinimlerini azaltmaktadır.
Ancak insanın harekete ihtiyacının kalmadığını düşünmek önemli bir hatadır. Çünkü
hareketin yararları sadece amaçlanan aktiviteyi yapmakla sınırlı değildir; inasan sağlığı için
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de düzenli olarak hareket etmek gerekmektedir. Fiziksel inaktivite, global mortalite için en
önemli 4. risk faktörü olarak tespit edilmiştir. Bu tespit küresel ölümlerin %6’sı gibi büyük bir
orana karşılık gelmektedir. Ayrıca fiziksel inaktivitenin, meme ve kolon kanserlerinin
yaklaşık %21-25’inin, diyabetlerin %27’sinin ve iskemik kalp hastalığı yükünün yaklaşık
%30’unun ana nedeni olduğu tahmin edilmektedir.15 Literatürde yer alan bilgiler ışında
fiziksel inaktiviteyi haftalık kalori harcanımına göre gruplayan başka bir risk sınıflaması şu
şekildedir:
•

Düşük risk ≥1500 kcal / hafta

•

Orta risk 700-1499 kcal / hafta

•

Yüksek risk <700 kcal / hafta
Düzenli fiziksel aktivite, yaşa bağlı iskelet kasında ortaya çıkan değişikliklere karşı

koruyucudur. Fiziksel aktivite sağlığın korunması ve geliştirilmesinde ve inaktiviteye bağlı
oluşan hastalıkların önlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Düzenli fiziksel aktivitenin
kardiyovasküler hastalıklar, depresyon, diyabet, meme ve kolon kanseri riskini azalttığı
bulunmuştur. Fiziksel aktivitenin yararlı etkileri sağlığı sürdürme ve koruma ile sınırlı
kalmayıp sağlığın geliştirilmesine imkan sunar. En önemli geriatrik problemlerden olan kas
zayıflığı, düşme, yorgunluk, ağrı gibi fiziksel faktörlerle daha etkin başa çıkma ve kontrol
etme imkanı sunar. Ayrıca mental sağılığı korumaya ve sürdürmeye yardımcı olur. Yaşlı
bireyi sosyalleştirir.12
Fiziksel aktivitenin, birçok sistemin ve organın fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri
bulunmaktadır.8,13,14,16-19 Yaşlılık dönemine kadar düzenli fiziksel aktivite yapmamış kişilerde
bile düzenli egzersiz yapmanın yaşam süresini ve yaşam kalitesini arttırdığı gösterilmiştir. Bu
olumlu etkileri elde etmek için yaşamın hangi evresinde olunursa olunsun geç kalmak söz
konusu değildir. Uygun planlanan ve kişiye özgü düzenlenen fiziksel aktivitenin düzenli
şekilde yapılması, günlük yaşam rutininin parçası haline getirilmesi ile sağlık üzerindeki,
olumlu etkiler ortaya çıkmaya başlayacaktır. Fiziksel aktivitenin çok sayıdaki bu olumlu
etkileri bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bilinen/kanıtlanan olumlu etkileri şu şekilde
gruplanabilir:

1. Fiziksel Sağlık (Beden Sağlığı) Üzerine Etkileri
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2. Zihinsel (Mental) Sağlık Üzerine Etkileri
3. Ruhsal Sağlık Üzerine (Psikolojik) Etkileri
4. Sosyal Sağlık Üzerine Etkileri

1. Fiziksel Sağlık (Beden Sağlığı) Üzerine Etkileri:
•

Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluğun kazanılması ve korunması,

•

Mevcut kas kuvvetinin korunması ve arttırılması,

•

Kaslarda atrofinin önlenmesi (mevcut kas miktarının ve kasın mimari
özelliklerinin korunması),

•

Kassal enduransın korunması / arttırılması,

•

Agonist-antagonist (zıt yönde çalışan) kaslar arasındaki kuvvet dengesinin
korunması; eksikse düzenlenmesi,

•

Kasların optimal esnekliğinin sağlanması ve kas kısalıklarının önlenmesi,

•

Kas - eklem kontrolünün sağlanması,

•

Eklem hareketliliğinin korunması,

•

Reflekslerin ve reaksiyon zamanı gibi fiziksel uygunluk parametrelerinin
gelişmesi,

•

Yorgunluğun geciktirilmesi – enduransın artması,

•

Beden farkındalığının gelişmesi,

•

Hem statik duruşlarda hem de hareket sırasında vücut düzgünlüğünün sağlanması,

•

Metabolizmanın hızlanması ve kilo alımının önlenmesi (kilo kaybı için farklı
özelliklerde fiziksel aktivite planlaması yapılması gerekmektedir),

•

Vücudun enerji metabolizmasının düzenlenmesi (enerji ihtiyacı karşılanırken
yağların kullanımının sağlanması),

•

Vücutta su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesi,

•

Solunum kapasitesinin artması,

•

Solunum frekansının (dakikadaki solunum sayısı) ve akciğerlerin havalanma
miktarlarının düzenlenmesi ve gelişmesi,

•

Kalp atım hızının (dakikadaki atım sayısı) ve kalp ritminin düzenlenmesi,

•

Kalbin bir atımda pompaladığı kan miktarının artması,

•

Damar direncinin azalması ile kan basıncının düzenlenmesi,

•

Enfeksiyon görülme riskinin azalması,

•

Barsak hareketlerini artması ile kabızlığı önlenmesi
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•

Karaciğer başta olmak üzere iç organlarda yağlanmaya karşı koruması.

2. Zihinsel (Mental) Sağlık Üzerine Etkileri
•

Zihinsel yetilerin (yer, zaman, mekan oryantasyonu gibi) korunması ve
geliştirilmesine yardımcı olması,

•

Zihinsel yorgunluğun azaltılması, geciktirilmesi,

•

Zihinsel hastalıklara yakalanma riskinin azaltılması.

3. Ruhsal Sağlık Üzerine (Psikolojik) Etkileri
•

Bireyin kendisini iyi, dinç ve mutlu hissetmesinin sağlaması,

•

Kişinin özsaygısı ve özgüveninin artması,

•

Psikolojik problemlerle başa çıkma yetisinin geliştirilmesine yardımcı olması,

•

Depresyon ve kaygı bozukluğu riskinin azalması,

•

Olumlu düşünebilme yeteneğini geliştirmesi,

•

Ruhsal yorgunluğun önlenmesi.

4. Sosyal Sağlık Üzerine Etkileri
•

İletişim becerilerinin geliştirilmesi,

•

Sosyal ilişkilerde gelişme,

•

Bireyin kendisini toplum içinde ifade etmesinin kolaylaşması,

•

Sorumluluk ve paylaşma duygularının geliştirilmesi,

•

Sosyal rolleri yapabilme ve sosyal hayatın bir parçası olabilme duygusunun
sürdürülmesi / kazandırılması,

•

Yaşama bağlılık hissinin sürdürülmesi.

Ayrıca düzenli fiziksel aktivitenin belirli hastalık gruplarına özgü yararları da
araştırılmış ve bu yararlar hakkında önemli kanıtlar ortaya konulmuştur.8,12,13,18-20

Hastalık gruplarına özgü yararlar ve mekanizmaları:
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•

Osteoporozun önlenmesi: Kas kasılmaları ve planlanan fiziksel aktivitenin

türüne göre çeşitli miktarlarda kullanılabilen yer çekimi etkisiyle kemik mineral
yoğunluğunun korunması ve arttırılması.
•

Diyabetin önlenmesi, mevcutsa kontrolünün sağlanması: İnsülin hormonunun

miktarının, etkinliğinin kontrolü ve kan şekerinin düzenlenmesi.
•

Ateroskleroz, hipertansiyon, dislipidemi gibi kalp - damar hastalıklarının

önlenmesi: Yüksek kan kolesterol ve trigliserit seviyelerini düzenleyerek kalp - damar
hastalıkları riskini azaltması.
•

Kanserin önlenmesi: Fiziksel inaktivitenin kanser için değiştirilebilir risk

faktörü olduğu bilimsel olarak ortaya konulmuştur. Özellikle meme, kolon, prostat ve
tiroid kanseri riskinin önlenmesi açısından fiziksel aktivitenin rolü önem arz
etmektedir.
•

İnmenin önlenmesi: Kan basıncının iyi şekilde kontrolü, yaşam tarzı

değişiklikleri ve kilo verilmesi yoluyla sağlanmaktadır.
•

Osteoartritin önlenmesi: Fiziksel inaktivitenin osteoartrit için değiştirilebilir

risk faktörü olduğu bilinmektedir.
•

Mekanik bel ağrısının önlenmesi: Benzer şekilde fiziksel inaktivite mekanik

bel ağrısı için de değiştirilebilir risk faktörlerindendir.
•

Obezitenin önlenmesi: Vücudun enerji metabolizmasının düzenlenmesi ve

enerji ihtiyacı karşılanırken yağların kullanımının sağlanması yoluyla sağlanmaktadır.
•

Alzheimer hastalığının önlenmesi: Fiziksel aktivitenin mental ve psikolojik

etkileri Alzeheimer hastalığı görülme riskini azaltmaktadır.

Fiziksel aktivitenin tüm bu etkiler doğrultusunda sağlığı koruyucu ve geliştirici
özelliğinin ortaya çıkabilmesi fiziksel aktivitenin planlı, tekrarlı ve düzenli şekilde yapılması
ile mümkün olacaktır. Fiziksel aktivitenin bu düzenli, planlı formu egzersiz adını almaktadır.
Düzenli fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki bu olumlu etkilerinin kalıcı olması adına
fizyoterapist tarafından kişiye özel olarak planlanan, doğru ve yapılandırılmış fiziksel aktivite
programlarının uygulanması ve günlük yaşamın bir parçası haline getirilerek rutin kontrollerle
takip edilmesi gerekmektedir.
Fiziksel aktivitenin mutlak yoğunluğu, yapılan aktiviteyle ilişkili enerji harcamasının
oranı ile karşılık bulur ve genellikle kcal / kg / dakika veya MET'ler (metabolik eşdeğerler)
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şeklinde ölçülür. Bir MET istirahat halindeyken kişinin metabolizma hızıdır; bu, dakika
başına vücut kütlesi kilogramı başına tüketilen 3.5 ml oksijenin istirahat metabolizması hızı
(RMR) olarak ayarlanır. Amerikan Spor Hekimliği Derneği (American College Of Sports
Medicine / ACSM) tarafından fiziksel aktivite için 4 farklı şiddet kategorisi MET’lere göre
tanımlamıştır.
Bu tanımlamaya göre fiziksel aktivite programları yoğunluklarına göre 4 gruba
ayrılmaktadır: Düşük şiddetli fiziksel aktiviteler, orta şiddetli fiziksel aktiviteler, yüksek
şiddetli fiziksel aktiviteler, ve çok yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler.21
•

Düşük şiddetli fiziksel aktiviteler: 3 MET’in altındaki aktiviteleri tanımlar.
Dakikadaki solunum ve kalp atım sayıları dinlenme durumunun biraz
üstündedir. Kişiyi zorlamayan, rahat tolere edilen fiziksel aktivitelerdir. Yavaş
yürüme, günlük ev işleri gibi aktiviteler örnek olarak verilebilir.

•

Orta şiddetli fiziksel aktiviteler: 3-5.9 MET arasındaki aktiviteleri ifade eder.
Dakikadaki solunum ve kalp atım sayıları normalden daha fazladır. Kişiyi
zorlamaya başlayan ve orta derecede çaba gerektiren fiziksel aktivitelerdir.
Hızlı tempoda yürüyüş, düşük tempoda koşu, masa tenisi, yüzme, hafif dans
gibi aktiviteler örnek olarak verilebilir.

•

Yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler: 6-8 MET arasındaki aktiviteleri ifade
eder. Dakikadaki solunum ve kalp atım sayıları normalden çok daha fazladır.
Kişiyi zorlayan ve yüksek derecede çaba gerektiren fiziksel aktivitelerdir.
Tempolu koşu, futbol, voleybol, basketbol, hentbol ve tenis oynama gibi
aktiviteler örnek olarak verilebilir.

•

Çok Yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler: 8 MET’in üstündeki aktiviteleri
ifade eder. Dakikadaki solunum ve kalp atım sayıları çok daha fazladır. Kişiyi
çok zorlayan, uzun süre devam ettirilemeyen ve yüksek derecede çaba
gerektiren fiziksel aktivitelerdir. Yüksek tempolu koşu, futbol, voleybol,
basketbol, hentbol ve tenis sporları, aerobik dans gibi aktiviteler örnek olarak
verilebilir.
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Kişiye

özel

olarak

oluşturulan

fiziksel

aktivite

programlarında

yoğunluk

parametresinin yanı sıra süre, sıklık, dinlenme araları, ısınma ve soğuma periyotları ve seçilen
fiziksel aktivitenin türü gibi pek çok önemli parametre bulunmaktadır.

Tablo 8.1: Fiziksel aktivite ve egzersiz türleri, açıklamaları ve egzersizleri

Fiziksel Aktivite /

Açıklama

Egzersiz Türü

Planlanan

program

Örnek

çerçevesinde

•

Kuvvetlendirme
Egzersizleri

•

yönelik

yapılan •

bireyin

sağlık

Ağırlık

kaldırma

Dirençli

bantlarla

ezersizler,

egzersizlerdir. Farklı türleri olup
yaşlı

şınav

egzersizleri,

miktarı ile yapılan; kasın kuvvetini
arttırmaya

veya

çekmek,

hedeflenen kaslara yönelik farklı
direnç türleri ile bireye uygun direnç

Mekik

durumuna, •

Pazar poşeti ya da

fiziksel uygunluk düzeyine bağlı

eşya taşımak,

olarak dikkatle verilmeli ve takip •

Sırt çantası taşımak.

edilmelidir.

Endurans

fiziksel

yorgunluğa

dayanabilme, egzersizi / aktiviteyi
sürdürebilme

Endurans
Egzersizleri

olarak

program

Orta tempoda uzun
süreli yürümek,

tanımlanır.

Fiziksel aktivite danışmanlığı ile
oluşturulan

•

•

çerçevesinde

Hafif tempoda uzun
süreli koşma,

hedeflenen kaslara yönelik kassal •
endurans veya tüm vücudu hedef •

Bisiklete binmek,

alan aerobik egzersizlerle geliştirilen •

Düzenli bahçe işleri

aerobik enduransı arttırmaya yönelik

yapmak.

Uzun süreli yüzmek,

planlamalar yapılabilmektedir.
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Esneklik

egzersizleri

kasların

optimal uzunluklarında olmaları ve
kas

kısalıklarının

/

eklem

kontraktürlerinin önlenmesi amacıyla
uygulanan

egzersizlerdir.

Germe

egzersizleri ise kısalığı tespit edilen

•

kas grubu için ayrı

veya çeşitli derecelerde kontraktür

Esneklik ve Germe
Egzersizleri

eklemlere,

ayrı

özelleşmiş

önerilebilir.

tarafından uygulanan egzersizlerdir.

sahip

olması

yaralanmalara

esneklik

egzersizleri

teknikler aracılığıyla fizyoterapistler

Kasların uygun esneklik düzeyine

program

dahilinde her kas /

kasın ya da kontraktür eğilimi olan

görülen

Planlanan

•

Yoga, pilates ve Tai

hareket

sırasında

Chi

gibi

karşı

koruyucu

egzersizler

özel
yoğun
esneklik

özelliktedir. İhtiyaç olan kaslara,

şekilde

planlanan program dahilinde uygun

aktivitesi

süre

içermektedir.

ve

miktarlarda

önemlidir.
takdirde

Doğru
yahut

yapılması
yapılmadığı

aşırı

yapılması

durumunda koruyucu olmak yerine
yaralanmalara neden olabileceği için
dikkatle uygulanmalıdır.

Yaşlı bireyler için düşme ciddi bir

Denge
Egzersizleri

mortalite

ve

morbidite

•

program

dahilinde önerilecek

nedeni

özelleşmiş

olabilmektedir. Güçlü bir dengeye

denge

egzersizleri

sahip olmak düşme riskinin azalması

mevcuttur.

bakımından önemlidir.
Bu açıdan özelleşmiş egzersizler

Planlanan

•

Yoga ve Tai Chi gibi
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bulunmaktadır. Bu tür egzersizler

özel egzersizler de

fiziksel

dengeyi geliştirmek

aktivite

ve

egzersiz

danışmanlığı yapan fizyoterspistler

için

tarafından yaşlı bireyler için özellikle

önerilebilmektedir.

önerilmektedir.

Tablo 8.1’de özetlenen aktivitelerin kombinasyonunun ve sıklıklarının şematize
edildiği fiziksel aktivite piramidi fiziksel aktivite rehberlerinde yer almaktadır (Şekil 8.1).12

Şekil 8.1. Fiziksel Aktivite Piramidi
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8.2. Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite
Fiziksel inaktivite (yetersiz fiziksel aktivite düzeyi) ise yaşlanma sürecinin birlikte
getirdiği fizyolojik değişiklikleri hızlandırır, kronik hastalık görülme sıklığını artırır veya bu
hastalıkların daha erken yaşta ortaya çıkmasına neden olur. Bir başka deyişle hareketsiz ve
inaktif yaşam tarzı yaşlılık sürecini hızlandırır ve sonuç olarak bireyin beklenen yaşam
süresini kısaltır. Bu olumsuz özelliklerine rağmen fiziksel inaktivite, sağlık için önde gelen
değiştirilebilir risk faktörlerindendir.13 Yani fiziksel inaktivitenin olumsuz etkileri önlenebilir;
doğru fiziksel aktivite danışmanlığı ve bireye özgü egzersiz programı planlaması ile olumsuz
etkiler tersine çevrilerek fiziksel aktivitenin sağlığı koruyucu ve geliştirici etkilerinden bireyin
en üst düzeyde yararlanması sağlanabilmektedir. Bu nedenle bakım verilen yaşlı bireyin
doğru fizikel aktivite ve egzersiz planlamaları için fizyoterapistlere yönlendirilmesi büyük
önem arz etmektedir. Hem yaşlı bireyin hem bakımverenin fizyoterapistle görüşerek
planlanan fiziksel aktivite programının başarıyla ve doğru şekilde sürdürülmesinde
sorumluluk alması elzemdir. Multidisiplineer bakış açısıyla yaşlı bireyin merkez alındığı bu
planlama ile bakım verilen bireyin sağlık durumunun korunması, geliştirilmesi ve beklenen
yaşam sürelerinin arttırılması mümkün olabilmektedir.
Fiziksel aktivitenin, sistem ve organ fonksiyonları üzerine çok sayıdaki olumlu
etkilerinden bahsetmiştik. Fiziksel aktivitenin yaşlılık sürci üzerine bilinen/kanıtlanan olumlu
etkileri de mevcuttur.8,12,15-17,22-24 Ayrıca hareketsizlik yaşlı bireylerde daha yaygındır. Bu
nedenle fiziksel aktivitenin sağlık üzerine yararları kanıtsal olarak daha güçlüdür. Fiziksel
aktivitenin yaşlılık sürci üzerindeki bu olumlu etkilerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Bireyin daha aktif kalmasını sağlayarak “sağlıklı yaşlanma” sürecine imkan
tanıması,
- Vücut direncinin artması ile hastalıklara / enfeksiyonlara karşı koruma geliştirilmesi,
- Kas-iskelet sistemini güçlü tutarak yaşlılıkta sık görülen düşmeler ve düşmelere bağlı
kırık riskini azaltması,
- Denge ve düzeltme reaksiyonlarının gelişmesi ile yaşlılıkta sık görülen düşmelerin
önlenmesi,
- Mortalite riskini azaltması (olası ani ölüm veya kronik sistemik hastalıklardan
kaynaklanan),
- Osteoporoz, osteoartrit, alzheimer gibi yaşlılıkla birlikte görülme sıklığı artan
hastalıklara karşı koruyucu etkilerinin olması ve hastalık gelişme/ilerleme riskini azaltması,
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- Kanser gelişim riskini azaltması,
- Depresyon ve anksiyete görülme riskini azaltması,
-Stresle başa çıkma becerisini geliştirmesi.

Tüm bu etkiler dikkate alındığında fiziksel aktivitenin yaşamdan keyif alan, daha aktif,
mutlu ve sağlıklı yaşlanma sürecinde çok önemli paya sahip olduğu açıktır. Ancak yapılan bir
çalışmada ülkemizde yaşlı bireyler arasındaki fiziksel aktiviteye katılım düzeyinin oldukça
düşük olduğu; yaşlı bireylerin sadece %30’unun yürüyüş, %15’inin ev içinde fiziksel aktivite
yaptığı belirlenmiştir.25 Yaşlılığın fiziksel aktiviteye katılım için bariyer olduğu ve yaşlılar
için yarar sağlamayacağı düşünceleri tamamen yanlış inanışlardan kaynaklanmaktadır ve
toplumumuzda geriatrik popülasyondaki bu yetersiz oranların önemli nedenlerinden biri
olduğu düşünülmektedir. Halbuki her yaşta birey için uygun olabilecek fiziksel aktivite çeşidi
mutlaka vardır ve daha önce hiç egzersiz yapmamış kişilerde bile, hangi yaşta olunursa
olunsun doğru fiziksel aktivitenin sağlığı iyileştirici ve koruyucu etkileri mümkündür. Bu
bilinçle yaşlı bireylerin fiziksel aktiviteye özendirilmesi, katılımlarının teşvik edilmesi,
bilgilendirilmeleri ve motive edilmeleri toplum sağlığı açısından oldukça önemlidir.

8.3. Yaşlı Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Önerileri
Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzına sahip olmanın sağlığa ilişkin koruyucu ve
iyileştirici etkileri göz önüne alındığınnda yaşlı bireylere özgü egzersiz programları
planlanmasının ve uygulanmasının önemi daha da artmaktadır. Yaşlı bireyler için fiziksel
aktivite planlaması için önceleri yaş grupları temel alınırken; günümüzde yaş faktörünün
bireylerin fiziksel aktivite kapasitelerinin belirlenmesinde tek başına yeterli olmayacağı
farkedilmiştir. Aynı kronolojik yaşa sahip olan iki geriatrik birey farklı fiziksel uygunluk
düeylerine, farklı kronik hastalıklara veya farklı yaşam koşullarına sahip olabilmektedir. Bu
nedenle yaşlılık döneminde fiziksel aktivite programları planlanırken öncesinde mutlaka iyi
bir değerlendirme yapılması önerilmektedir. Bu planlamalarda yaşlı bireyin fiziksel uygunluk
düzeyleri ve günlük yaşam aktivitelerine katılım durumları gibi bireysel özellikleri ön plana
çıkmaktadır. Bu bağlamda, DSÖ’nün önerilerine göre uyarlanan Sağlığın Uygunluk Düzeyi
rehberine göre yaşlılar fiziksel aktivitenin önemli bir komponent olarak yer aldığı fiziksel
uygunluk düzeylerine göre 3 gruba ayrılmıştır.17 Bu gruplara göre dikkat edilmesi gerekenler:
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1. Grup Yaşlı Bireyler: Fiziksel uygunluk düzeyi yeterli olan, kronik hastalığı olmayan ve
günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olan yaşlılardır. Sedanter yaşam tarzı ve yetersiz
fiziksel aktivite sağlığın bozulması ve kronik hastalıkların orataya çıkması açısından önemli
risk faktörleridir. Bu gruptaki bireylerde fiziksel uygunluğun sürdürülmesi, sağlığın
korunması ve kronik hastalıkların önlenmesi amacıyla düzenli fiziksel aktiviteye katılım
elzemdir. Bu grupta yer alan yaşlı bireyin ve aile yakınlarının bu konuda bilgilendirilmesi ve
doğru fizikel aktivite-egzersiz planlamaları için fizyoterapiste yönlendirilmesi bakım verenin
önemli sorumlulukları arasında yer almaktadır. Birey için uygun fiziksel aktivite planlaması
yapıldıktan sonra bakım verenlerin yaşlı bireyi bu programa uyma konusunda motive
etmeleri, sağlık ekibinin takibi için gerekli bilgileri kayıt etmeli ve programın başarıyla
yürütülmesi için birlikte çalışılmalıdır.

2. Grup Yaşlı Bireyler: Fiziksel uygunluk düzeyi yeterli olmayan, eşlik eden kronik hastalığı
olan ancak günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olan yaşlılardır. Bu grupta kronik
hastalıklar ve kas iskelet sistem problemleri sıklıkla görülmektedir. Bu bireylerde öncelikli
amaç fiziksel uygunluğun kazandırılması ve mevcut kronik hastalıklar için düzenli takip ve
uygun tedaviye erişebilirliğin sağlanmasıdır. Bakım verilen yaşlı bireyin mevcut ve olası
kronik hastalıkların tanısı ve takibi için uygun tıp hekimine; kas iskelet sistemi
değerlendirmeleri ve fiziksel uygunluğun tekrar kazandırılması için fizyoterapiste
yönlendirilmesi gerekmektedir. Yapılandırılmış egzersiz programının planlanan süre boyunca
fizyoterapist gözetiminde yapılması, önerilen ev egzersiz programının ise yaşlı birey ve bakım
verenin katılımı ile sürdürülmesi önem taşımaktadır. Belirli aralıklarla yaşlı bireyin
hedeflenen fiziksel uygunluğa erişip erişmediği değerlendirilmeli, bireysel özellikler ve
mevcut durum değerlendirilerek uzun dönemli fiziksel aktivite planlaması yapılmalıdır.

3. Grup Yaşlı Bireyler: Fiziksel uygunluk düzeyi yeterli olmayan, eşlik eden kronik hastalığı
olan ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olamayan yaşlılardır. Bu gruptaki yaşlılar basit
günlük aktivitelerini yaparken bile birilerinin yardımına ihtiyaç duyarlar. Bu gruptaki yaşlı
bireyler için bile fiziksel aktiviteye başlamanın olumlu etkileri söz konusu olacaktır. Ancak
bu gruptaki bireylerin eşlik eden çok sayıda sistemik rahatsızlığı olması ve mevcut aktivite
düzeyinin, endurans ve yeterliliklerinin çok sınırlı olması fiziksel aktivite planlamalarını ve
planlanan programa uyumu zorlaştırmaktadır. Bu gruptaki bireyler, bu bakımdan özel dikkat
ve hassasiyet gerektirmektedir. Fiziksel aktivite planlaması öncesinde bireyin tüm tıbbi
hikayesi bilinmeli, kapsamlı değerlendirmeler yapılmalı, multidisipliner bakış açısıyla birey
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için uygun egzersiz planlaması yapılmalıdır. Egzersiz programı tamamen bireye özgüdür.
İlgili hekim ve fizyoterapist gözetimi altında, gerekli destek ve ekipman sunularak
uygulanmalı ve dikkatle takibi yapılmalıdır. Program ara değerlendirmelerle yavaş ve hassas
bir progresyon göstermeli ve öncelikli hedef mümkünse bireyin günlük yaşam aktivitelerinde
bağımsızlığının sağlanması olmalıdır.

Bu gruplama ve gruplara özgü planlamalardan anlaşılacağı üzere yaşlılığın ve hastalıkların
fiziksel aktivite için engel olduğu düşüncesi doğru değildir. Aksine düzenli fiziksel aktivite
doğru ve planlı şekilde yapıldığında hangi yaşta olunursa olunsun sağlık üzerindeki olumlu
etkilerini ortaya koyacaktır. Yaşlı olmak, önceden fiziksel aktivite alışkanlığına sahip
olmamak, kronik bir hastalığa sahip olmak fiziksel aktiviteye katılım için engel değildir.
Dolayısıyla her yaşta fiziksel aktivite yapılabilir; bireyin yaşına ve özelliklerine göre fiziksel
aktivite planlaması ile sağlığı koruyucu ve geliştirici etkilerinden faydalanılabilir. Bunun için
yaşlı bireylerin fiziksel aktivite danışmanlığı alması, kendisi için uygun türdeki aktivitelerin
uygun şiddet, yoğunluk ve sürelerle planlanması ve hangi durumda aktiviteyi nasıl
durduracağı konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Yaşlılar için önerilen fiziksel aktivite programları dikkatle planlanmalı, yeterli
bilgilendirme ve eğitim sonrasında düzenli olarak uygulanmaya başlanmalıdır. Yaşlının
ihtiyacı doğrultusunda yardımla, gözlem altında, ya da belirli aralıklarla kontrol edilecek
şekilde planlama yapılmalıdır. Fiziksel aktivite ile elde edilen kazanımların korunması ve yeni
kazanımların da elde edilebilmesi için programların progresyon (ilerleme) göstermesi
gerekmektedir. Yapılan kontrollerle programı öneren fizyoterapist tarafından yaşlı bireye
özgü değerlendirmeler yapılarak uygun ilerleme düzeyi belirlenmelidir.
Her fiziksel aktivite programı için önerilmekle birlikte, programın ısınma ve soğuma
periyotları içermesi yaşlılar için olmazsa olmaz bir gerekliliktir. Yaralanmalara daha açık olan
bu özel grupta ısınma ve soğuma periyotlarını içeren, optimal süre ve yoğunlukla, uygun
egzersiz ve aktiviteleri içeren ve doğru şekilde uygulanan fiziksel aktivite programları sağlığı
geliştirici ve koruyucu etkileri ortaya çıkarabilmektedir.
Yaşlı bireylerde fiziksel aktivite programramları planlanırken mevcut aktiviteleri de
sorgulanmalı, program içeriği günlük yaşam aktiviteleri açısından da düzenleme ve öneriler
içermelidir. Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite içeriği şu şekilde özetlenebilir:
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•

Planlı egzersizler

•

Boş zaman aktiviteleri

•

Transfer ve ambulasyon aktiviteleri

•

Mesleki aktiviteler (halen çalışıyorsa)

•

Ev işleri / Bahçe işleri

•

Uygun türde ve özelliklerde spor aktiviteleri

•

Ailesel ve toplumsal katılım içeren aktiviteler

8.4. Yaşlı Bireyler İçin Fiziksel Aktivite Programlarının Özellikleri ve
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite planlaması yapılırken oluşturulacak programların
özellikleri ve bu programlar planlanırken veya uygulanırken dikkat edilmesi gereken hususlar
şu şekilde sıralanabilir:
•

Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite planlaması yapılmadan önce detaylı değerlendirme
multidisipliner düzeylerine ulaşmadan önce hastalıklar hakkında tıbbi öneri/yardım

•

Yaşlı bireylerde eşlik eden kronik, sistemik hatalıklar görülme olasılığı oldukça
fazladır. Planlama yapılırken belirli bir hastalığı olan yaşlılarda önerilen özel
adaptasyonlar yapmak ve ekstra önlemler almak gerekebilir.

•

Fiziksel aktivite programı haftada en az 3 gün olacak şekilde, düzenli olarak
yapılmalıdır.

•

Fiziksel aktif olmak yaşam tarzı haline getirilmeli; günlük yaşam aktiviteleri sırasında
alınan yardım minimumda tutulmalıdır. Gün içi aktivite değişiklikleri de önemlidir.
Örneğin; televizyon karşısında geçirilen zamanın azaltılması, tolere edilebilen
mesafelere yürüyerek gidilmesi ve zamanla tolerasyon mesafesinin üstüne çıkılması
hedeflenmelidir.

•

Yaşlı bireylerin egzersiz kapasiteleri genellikle gençlere göre daha azdır. Bu sebeple,
fiziksel aktivite programına düşük yoğunluklu egzersizlerle başlanmalıdır.

•

Fiziksel aktivite programının yoğunluğu adaptasyon süreci gözetilecek şekilde küçük
artışlarla kademeli olarak arttırılmalıdır.
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•

Orta şiddetli fiziksel aktiviteler haftanın 5 günü 30 dakika süre ile ara vermeden veya
yaşlı bireyin durumuna göre eşit setlere bölünerek; haftada toplam en az 150 dakika
olacak şekilde önerilmektedir.

•

Yüksek şiddetli fiziksel aktiviteler ise fiziksel özellikleri ve sağlık durumu uygun olan
bireylerde, kontrollü şekilde haftada toplam en az 75 dk. olacak şekilde yapılabilir.

•

Orta-şiddetli

yoğunluktan

oluşan

eşdeğer

kombinasyon

programlar

tercih

edilebilmektedir.
•

Önerilen

aktivite miktarını tamamlayamayanlar sağlık durumları ve kapasiteleri

ölçüsünde mümkün olan en yüksek aktivite düzeyini yapmalıdırlar.
•

Kuvvetlendirme egersizleri ek olarak haftada 2-3 gün olacak şekilde, planlanan kaslara
ve yaşlı bireye uygun program çerçevesinde yapılmalıdır.

•

Denge

ve

esneklik

egzersizlerinin

programlar

planlanırken

dahil

edilmesi

önerilmelidir.
•

Program ısınma egzersizleriyle başlatılmalı, soğuma egzersizleri ile bitirilmelidir.

•

Isınma ve soğuma periyotları yaşlı bireylerde daha uzun tutulmalıdır.

•

Egzersizler sırasında nefes tutulmamalıdır.

•

Yaralanmaların önlenmesi için uygun ayakkabı, kıyafet, ekipman ve zemin seçimi
dikkatle yapılmalıdır.

•

Çok açken ya da yemekten hemen sonra egzersiz yapılmamalıdır.

Yaşlılarda Fiziksel Aktiviteyi Arttırmak için Önerilebilecek Motivasyon Yöntemleri:
•

Yaşlı birey fiziksel aktivitenin yararları ve planlama konusunda bilgilendirilmelidir.
Programı doğru anlayıp anlamadığı kontrol edilmeli, mevcut soruları yanıtlanmalıdır.
İhtiyaç durumunda program süpervizyon altında yürütülmelidir.

•

Fiziksel aktivite programı durağan ve sıkıcı olmamalı, amaca yönelik şekilde kademeli
olarak ilerletilmelidir.

•

Fiziksel aktivite programı tekdüze olmamalı, çeşitli aktivitelerin kombinasyonu ya da
değişimi ile birey motive edilmelidir. Ayrıca planlanan aktiviteler yaşlı birey
tarafından kabul edilebilir olmalı, aktiviteye ulaşılabilirlik sorgulanmalı, yaşlının
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kültürel ve sosyo-ekonimik özelliklerine göre gerçekçi planlamalar ve öneriler
verilmelidir.
•

Fiziksel aktivite yapılan ortam yaşlı bireyin kendisini rahat ve güvende hissetmesine
olanak sağlamalıdır.

•

Aktiviteler ve gerekli durumlarda kullanılacak ekipmanlar yaşlı bireyin ihtiyacına göre
adapte edilmelidir.

•

Düşmelerin önlenmesi konusunda ev ve çevre düzenlemelerinin yapılması en önemli
hususlardandır. Program planlanırken multidisipliner bakış açısıyla fizyoterapistler ve
ergoterapistler bu önemli konuda çalışmalı ve gerekli düzenlemeler bireye
sunulmalıdır. Çünkü düşme yaşlı birey için ciddi bir morbidite ve mortalite nedeni
olmaktadır.

•

Fiziksel aktiviteler günün uygun saatlerinde bireyin kendisini daha iyi ve dinamik
hissettiği zamanlarda planlanmalı, uygun aralarla yorgunluk oluşmasının önüne
geçilmelidir.

•

Birey ilgi duyuluyorsa fiziksel aktiviteler müzik eşliğinde yapılabilir.

•

Motivasyonu arttırmak adına bireysel egzersizler yerine grup egzersizleri tercih
edilebilir.

•

Gün içindeki aktivitelerin düzenlenmesi de önemlidir. Akranlarla, komşularla,
torunlarla ve evcil

hayvanlarla vakit geçirmek

fiziksel

aktiviteye katılım

motivasyonunu arttırabilir.
•

Fiziksel aktivite planlaması sırasında yaşlı bireyin hobilerine yönelik planlamalar
yapılması ya da imkanlar dahilinde fiziksel aktiviteyi mümkün kılan ve zevk
alabilecekleri hobilere yönlendirilmeleri yararlı olacaktır.

Bunlarla birlikte fiziksel aktivite programları için dikkat edilmesi gereken en önemli
konulardan biri fiziksel aktivite ve egzersizlerin ne zaman durdurulması gerektiği ve nasıl
durdurulacağıdır. Bu konuda hem yaşlı bireyin hem de bakım verenlerin bilgilendirilmesi,
konunun öneminin açıklanması fiziksel aktivite programı planlamalarının ayrılmaz bir
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parçasıdır. Egzersiz sırasında göğüs ağrısı, kalp ritminde bozulma, tolere edilemeyen ağrı, baş
dönmesi, göz kararması, bulantı, halsizlik ve tolere edilemeyen yorgunluk oluşması
durumunda fiziksel aktivite ya da egzersiz durdurulmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna
başvuru yapılmalıdır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlı olmak, önceden fiziksel aktivite alışkanlığına sahip olmamak, kronik bir
hastalığa sahip olmak fiziksel aktiviteye katılım için engel değildir. Dolayısıyla her
yaşta fiziksel aktivite yapılabilir; bireyin yaşına ve özelliklerine göre fiziksel aktivite
planlaması ile sağlığı koruyucu ve geliştirici etkilerinden faydalanılabilir. Bunun için
yaşlı bireylerin fiziksel aktivite danışmanlığı alması, kendisi için uygun türdeki
aktivitelerin uygun şiddet, yoğunluk ve sürelerle planlanması ve hangi durumda
aktiviteyi nasıl durduracağı konusunda bilgilendirilmesi gerekmektedir. Yaşlı bireyler
için düzenli fiziksel aktivite ile esneklik, kuvvet ve endurans egzersizlerini içeren
kombine programlar yüksek kanıt düzeyinde etkili bulunmuştur. 65 yaş ve üzeri
sağlıklı bireyler için haftada en az 150 dakika orta şiddette aerobik fiziksel aktivite
programları önerilmektedir. Ciddi kısıtlılığı olan yaşlı bireyler için fiziksel aktivite
planlamalarında sağlık profesyonellerinin özel ilgi ve dikkatini gerektirmektedir.
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Bölüm Soruları
1) Fiziksel aktivite ve egzersiz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) İskelet kaslarımızı kullanarak yapılırlar.
b) İstirahat seviyesi üzerinde enerji tüketimine yol açarlar.
c) Her türlü vücut hareketini içerebilirler.
d) Planlı, düzenli ve belirli kurallar dahilinde yapılmaları gerekir.
e) Egzersiz fiziksel aktivitenin bir alt grubudur.

2) Aşağıda verilenlerden hangisi seviye 2 yetersiz aktif tanımına uymaktadır?
a) Birey uyanık halde iken, yatar ya da oturur pozisyonda sadece 1,5 MET ve altı
enerji harcanımıdır.
b) İşyerinde / evde / isteğe bağlı zamanda fiziksel aktivite yapmamak veya çok az
yapmaktır.
c) Haftada en az 150 dk düşük şiddette veya 60 dk orta şiddette fiziksel aktivite
yapmaktır.
d) Haftada 150 dk’dan az orta şiddette veya 60 dk’dan az şiddetli yoğunlukta fiziksel
aktivite yapmaktır.
e) Haftada 150 dk’dan fazla şiddetli fiziksel aktivite yapmaktır.

3) Aşağıdakilerden hangisi / hangileri yaşlı bireyler için fiziksel aktivite içeriğinde yer
almaz?
a) Planlı egzersizler
b) Boş zaman aktiviteleri
c) Ev işleri / Bahçe işleri
d) Mesleki aktiviteler
e) Yüksek seviyeli rekabet sporları

4) Aşağıdakilerden hangisi fiziksel aktivitenin beden sağlığı üzerine etkilerinden
değildir?
a) Metabolizma hızını arttırarak kilo alımının önlenmesi
b) Vücudun enerji metabolizmasının düzenlenmesi
c) Vücutta su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesi
d) Kalbin bir atımda pompaladığı kan miktarının azalması
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e) Barsak hareketlerini artması ile kabızlığı önlenmesi

5) “4 MET” değerindeki fiziksel aktiviteler aşağıda verilenlerden hangisine karşılık
gelmektedir?
a) Çok düşük şiddetli fiziksel aktivite
b) Düşük şiddetli fiziksel aktivite
c) Orta şiddetli fiziksel aktivite
d) Yüksek şiddetli fiziksel aktivite
e) Çok yüksek şiddetli fiziksel aktivite

6) Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) 3. grup yaşlı bireyler fiziksel uygunluk düzeyi yeterli olan, kronik hastalığı olmayan
ve günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olan yaşlılardır.
b) 1. grup yaşlı bireyler için öncelikli amaç fiziksel uygunluğun kazandırılmasıdır.
c) 1. grup yaşlı bireyler basit günlük aktivitelerini yaparken bile birilerinin yardımına
ihtiyaç duyarlar.
d) 2. grup yaşlı bireylerde kronik hastalıklar ve kas iskelet sistem problemleri sıklıkla
görülmektedir.
e) Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite planlaması için önceleri yaş grupları temel
alınmalıdır.
7) Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite programını oluşturan parametreler ile ilgili
olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
a) Çok açken ya da yemekten hemen sonra egzersiz yapılmamalıdır.
b) Isınma ve soğuma periyotları yaşlı bireylerde yorgunluk oluşturmamak için daha
kısa tutulmalıdır.
c) Program ısınma egzersizleriyle başlatılmalı, soğuma egzersizleri ile bitirilmelidir.
d) Kuvvetlendirme egersizleri ek olarak haftada 2/3 gün uygulanmalıdır.
e) Denge ve esneklik egzersizlerinin programlara dahil edilmelidir.
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8) Yaşlı bireyler için fiziksel aktivite programı için hangisi doğrudur?
a) Düşük şiddetli fiziksel aktivitelerin haftanın 5 günü 30 dakika süre ile yapılması
yeterlidir.
b) Orta-şiddetli yoğunluktan oluşan eşdeğer kombinasyonlar tercih edilmelidir.
c) Yarar düzeyini sağlamak için bir fiziksel aktivite seansında ara verilmemelidir.
d) Yüksek şiddetli egzersizler yaşlılarda uygulanamaz.
e) Haftada toplam en az 60 dakika olacak şekilde önerilmektedir.

9) Fiziksel aktivite sırasında ortaya çıkan baş dönmesi ve kola yayılan ağrı durumunda
aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
a) Yapılan egzersiz bırakılmalı ve kişi dinlenmek üzere yatırılmalı
b) Yapılan egzersiz bırakılmalı ve egzersizin türü değiştirilmeli
c) Egzersiz temposu azaltılarak sürdürülmeli
d) Egzersize en az yarım saat ara verilmeli
e) Egzersiz durdurulmalı ve en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı

10) Yaşlılarda fiziksel aktivite ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi
yanlıştır?
a) Fiziksel aktivitenin yaşlılarda beklenen yarar düzeyi yetişkinlere oranla daha azdır.
b) Fiziksel aktivitenin hem sağlığı koruyucu hem de geliştirici etkileri vardır.
c) Daha önce hiç egzersiz yapmamış kişilerde bile fiziksel aktivite yapılabilir.
d) Fiziksel aktivitenin belirli hastalık gruplarına özgü yararları kanıtlanmıştır.
e) Her yaşta birey için uygun olabilecek fiziksel aktivite çeşiti mutlaka vardır.
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Cevaplar
1) d
2) d
3) e
4) d
5) c
6) d
7) b
8) b
9) e
10) a
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BÖLÜM 9.
YAŞLI BİREYLERDE AĞRIYA YAKLAŞIM
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak ağrının tanımı, yaşlılarda ağrı prevalansı ve ağrının
sınıflandırılması konusunda bilgi verilecektir. Ardından yaşlılarda ağrı nedenleri ve ağrıyı
değerlendirme yöntemleri ele alınacaktır. Son olarak yaşlı bireylerde ağrıya yaklaşım
yöntemleri konusunda bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Ağrı kelimesinin kökeni nedir? Tanımı nasıl yapılmıştır?
2. Ağrı sınıflandırılması nasıldır?
3. Yaşlılarda ağrı nedenleri nelerdir?
4. Yaşlı bireylerde en sık kullanılan ağrı değerlendirme yöntemleri ve ölçekleri nelerdir?
5. Yaşlı bireylerde kullanılan ağrıya yaklaşım yöntemleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Ağrı tanımı

Ağrı kelimesinin kökeni ve Kazanım
okuyarak
ve
tanımını öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Ağrı sınıflandırılması
nedenleri

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

ve Ağrı sınıflandırılması ve Kazanım
okuyarak
ve
nedenleri öğrenilecektir.
araştırarak geliştirilecektir.

Ağrı
değerlendirme Ağrı
değerlendirme Kazanım
okuyarak
ve
yöntemleri ve ölçekleri
yöntemleri ve kullanılan araştırarak geliştirilecektir.
ölçeklerin
özellikleri
öğrenilecektir.
Ağrıya yaklaşım yöntemleri

Ağrıya yaklaşım yöntemleri Kazanım
okuyarak
ve
konusu
ve
uygulama araştırarak geliştirilecektir.
yöntemleri öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Ağrı
Ağrı sınıflandırılması
Ağrı değerlendirmesi
Ağrı değerlendirilmesi
Ağrı değerlendirilmesinde kullanılan ölçekler
Ağrıya yaklaşım yöntemleri
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GİRİŞ
Yaşlılık, kişide morfolojik ve fizyolojik değişikliklerin olumsuz yönde ilerlediği, çeşitli
hastalıkların ortaya çıktığı, fiziksel ve ruhsal becerilerin gerilemeye başladığı doğal bir
süreçtir1. Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile tüm dünyada yaşlı nüfus oranı giderek
artmakta olup, tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve doğum oranlarındaki azalma bu
sürece katkı sağlamaktadır.2 Günümüzde toplam dünya nüfusunun 1/10’unu yaşlılar
oluşturmaktadır3. Dünyada yaşlı nüfusun en fazla olduğu kıtanın Avrupa (%20) ve en az
olduğu kıtanın ise Afrika (%5) olduğu bilinmektedir. 2050 yılında, Avrupa’da yaşlı nüfus
oranının %37’e, Afrika’da ise %10’a çıkacağı öngörülmektedir.4 İstatistikler dünyada olduğu
gibi ülkemizde de yaşlı nüfusun giderek artmakta olduğunu göstermektedir. Türkiye İstatistik
Kurumunun 2007 verilerine göre, doğuşta beklenen yaşam süresinin 2007 yılında 71,7 iken,
2050 yılında 77,3 olacağı belirtilmiştir. 5
Nüfus içindeki yaşlı oranının artması ile birlikte sağlık sorunlarında da artış olduğu
görülmektedir. Yaşlılıkta en sık görülen hastalıkların kanser, kardiyovasküler hastalıklar,
dejeneratif hastalıklar ve bilişsel bozukluklar olduğu bildirilmiştir.6,7 En çok görülen sağlık
sorunlarının ise ağrı, işitme ve görme problemleri, uyku sorunları ve hipertansiyon olduğu
ileri sürülmüştür.6,8,9 Ağrı kaynağı ne olursa olsun yaşlı bireylerin en sık dile getirdikleri
sorunlardan biridir.10
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9.1. AĞRININ TANIMI
Ağrı sözcüğü Türkçe bir kelime olup, acı, sızı, sancı, ıstırap ve dert olmak üzere bu altı
kelime etrafında odaklanmaktadır. “Ağrı“ sözcüğünün kökeni Latince “poena”, Yunanca
“poine” ve Fransızca’da “peine” anlamına gelen ağrı; ceza, intikam, işkence kelimeleri ile eş
anlamlı olarak kullanılmıştır. İlk çağlarda tanrı tarafından bir günahın karşılığı olarak
cezalandırılma olarak kabul edilmiş, sonraları bedensel ya da zihinsel acı çekme olarak
tanımlanmıştır.11 Günümüzde yaygın olarak kabul gören ağrı tanımı; 1973 yılında kurulan
Uluslararası Ağrı Araştırmaları Teşkilatı tarafından 1979 yılında yapılmış olup, ağrı: “Gerçek
veya potansiyel doku hasarı ile ilişkili olarak ortaya çıkan, hoş olmayan duyusal ve
emosyonel deneyim” ve “bir korunma mekanizması” olarak tanımlanmıştır.

9.2. YAŞLILIKTA AĞRI PREVALANSI
Toplum temelli çalışmalar yaşlılarda ağrı prevalansının ülkemizde %50-6712,13, Tayvan’da
%5014, Japonya’da %4715, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise %40-64,7 olduğunu rapor
etmiştir.16 Ülkemizde yaşlıların ilk tanımladıkları ağrının kaynaklandığı yerlerin eklem
ağrıları (%26-64), baş ağrıları (%22-58) ve bel ağrıları (%24) olduğu görülmüştür.3,8,17
Yaşlılarda görülen ağrılar cinsiyete göre farklılık göstermekte olup 65 yaş üstü kadınlarda ağrı
görülme sıklığı %45-55 arasında değişirken, erkeklerde bu oranın %40-50 arasında olduğu
bildirilmiştir.14

9.3. YAŞLILARDA AĞRININ SINIFLANDIRILMASI
Yaşlılarda ağrı etyolojisine, fizyolojik ağrı ve klinik ağrı olarak ayrılır. Fizyolojik ağrı,
vücuda zarar verecek yoğun bir ağrılı uyarana karşı, bu uyaranın zarar verici etkisinden
korunmak için nosiseptörlerin uyarılması ile meydana gelen bir kaçma-kurtulma
reaksiyonudur. Klinik ağrıda ise olaya birçok fizyopatolojik süreç katılır. Deri ve başka
dokulardaki ağrı reseptörlerinin tümü serbest sinir uçlarıdır. Yaşlılarda ağrının süresine göre,
akut ve kronik ağrı olarak ikiye ayrılmaktadır. Akut ağrı, ani olarak başlayan, genellikle
lokalize ve keskin olan bir hastalık veya travmaya bağlı doku hasarı varlığında
oluşmaktadır.18 Kronik ağrı bir hastalık sürecidir. Nörolojik, psikolojik ve fizyolojik
bileşenler ile otonom bozukluğun kalıcı semptomudur. Altı aydan uzun süren ağrılardır.19

Ağrının kaynaklandığı bölgeye göre somatik ağrı, visseral ağrı ve sempatik ağrı
olarak üçe ayrılmaktadır. Somatik ağrı, vücudun organlar dışında cilt, kas ve eklemlerini
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de içeren bütün bölgelerinde oluşan, batma, sızlama tarzında olan ağrılardır. Genellikle
travma, kırık, çıkık gibi durumlarda görülen ağrılardır.20Visseral ağrı, iç organlardan
kaynaklanan ağrılardır. Künt ve iyi lokalize edilemeyen, genellikle yayılan bir ağrıdır.21

9.4. YAŞLILARDA AĞRI NEDENLERİ
Yaşlı bireylerin %80’i, ağrıya neden olan kronik sağlık sorunlarından en az birine
(Osteoartrit, romatoid artrit, osteoporoz, fibromiyalji, bel ağrıları, deri ülserleri, kanser,
anjina, diabetik nöropati, kronik enfeksiyonlar, parkinson hastalığı ve yaralanmalar)
sahiptir.10,29-31 Yaşlılarda kas-iskelet sistemi ağrıları %7-24 oranında görüldüğü, alt
ekstremitede en yaygın ağrı kalçada, üst ekstremitede ise omuzda olduğu bildirilmiştir.
Yaşlılarda sürekli ağrı durumu depresyon, anksiyete, bilişsel problemler, sosyal izolasyon,
uyku bozuklukları, hareket bozuklukları, fonksiyonellikte kısıtlanma gibi pek çok soruna yol
açabilmektedir.10,29,32,33 Depresyon ağrının hem sebebi hem de sonucu olmaktadır. Özellikle
huzurevinde kalan yaşlılarda daha belirgin olmak üzere ağrıya ikincil depresyon bu yaş
grubunda çok sık rastlanan bir sorundur.13,34

9.4.1. Osteoartrit
Osteoartrit, eklem kıkırdağından başlayarak zamanla eklemin diğer dokularını da etkileyen,
mekanik aşınma ve dejeneratif değişikliklere neden olan ve sistemik komponenti bulunmayan
noninflamatuvar kronik bir hastalıktır.35 Tüm eklemlerde görülmekle birlikte en sık diz ve
kalça eklemlerinde ortaya çıkmaktadır.36 Osteoartritin ana semptomu ağrıdır. Ağrı, eklemin
kullanımından sonra oluşmakta, hareketle artmakta ve istirahatle azalmaktadır.36,37

9.4.2. Romatoid Artrit
Romatoid artrit, sebebi tam olarak bilinmeyen, öncelikle sinovyal eklemleri tutan, ilerleyici
eklem yıkımı, ağrı ve eklem tutulumuyla karakteristik, kronik ve otoimmun inflamatuar bir
hastalık olarak tanımlanmaktadır.38 Eklem ağrısıyla birlikte en karakteristik özelliği bir
saatten uzun süren sabah tutukluğudur.

9.4.3. Osteoporoz
Osteoporoz, düşük kemik kütlesi, kemik dokusunun mikro yapısının bozulması sonucu kemik
kırılganlığı ve kırık riskinin artması ile karakterize metabolik kemik hastalığıdır. İnaktif ve
sedanter yaşam, yaşlanma, kadın olmak, düşük kemik kitlesi, erken menopoz, genetik
faktörler, bazı ilaçlar ve sigara kullanımı osteoporoza yatkınlığı arttıran faktörlerdir.39
Yaşlılarda osteoporoz yaygın sırt ağrısına neden olabilmektedir.40
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9.4.4. Fibromiyalji
Etiyolojisi belli olmayan, yaygın vücut ağrıları, hassasiyet, azalmış ağrı eşiği, uyku
bozuklukları ve yorgunluk ile karakterize romatizmal bir hastalıktır. Fibromiyaljide ağrı batıcı
tarzda bazen kramplarla seyreden ve vücudun farklı bölgelerinde gezici özellik gösteren bir
ağrıdır.

9.4.5. Bel Ağrıları
Yaşlılıkta bel ağrısı en sık yakınılan şikayetlerden birisidir. Yaşlılarda omurgaların dejeneratif
hastalıkları, sinir köküne bası, yumuşak dokularda zorlanma, enfeksiyon, tümörler,
osteoporoz nedeniyle bel ağrıları ile daha sık karşılaşılmaktadır.

9.4.6. Kanser
Kanser oluşumu çok uzun bir süreç olduğundan kanserin de ileri yaşlarda ortaya çıkması
olağandır. Kansere bağlı gelişen ağrılar; ağrıya duyarlı yapıların tümörle karşılaşması veya
kompresyonuna, kanser tanı ve tedavisine, kanser dışı nedenlere bağlı ağrılar olarak
sınıflandırılabilmektedir.41

9.5. YAŞLILARDA AĞRI DEĞERLENDİRİLMESİ
Kişiye özgü ve subjektif bir his olan ağrının, etkin ve doğru tedavi edilebilmesi için hastanın
ağrısını iyi ifade edebilmesi, yeterli ve doğru olarak değerlendirilmesi gerekir. Ancak ağrıyı
algılama, tanılama ve ağrıya karşı verilen reaksiyonlar bireyden bireye farklılık
göstermektedir. Bu nedenle ağrıyı değerlendirirken fiziksel boyutunun yanı sıra öznellik göz
önünde bulundurulmalı ve bu konuda kişinin ağrı bildirimi esas alınmalıdır. Ağrının kişiye
özgü yani öznel bir semptom olması kişiyi tüm yönleri ile tanıma ve doğru hikaye almayı,
sürekli gözlem yapmayı, ağrı değerlendirmesinde uygun yöntemleri ve araçları kullanmayı
gerektirmektedir. Bu nedenle kişiden ayrıntılı hikaye almak, hastayı devamlı gözlemek,
uygun ölçüm yöntemlerinden yararlanarak kişinin ilk değerlendirilmesi için oldukça
önemlidir.14,42 Yaşlı bireylerde birkaç hastalığın bir arada olması, ağrının da birkaç nedene
bağlı olarak gelişmesine zemin hazırlamakta, ayrıca yaşlılardaki demans, duysal bozukluklar,
iletişim zorluğu, hafıza zayıflığı, psikososyal kaygılar, depresyon ve üzüntü gibi sebeplerle
ağrının değerlendirilmesini güçleştirmektedir.43,44 Ayrıca, bilişsel bozukluğa sahip yaşlı
bireyler ağrılarını anlatmada ve tanımlamada güçlük çekebilirler. Bu durumda davranışsal ağrı
belirteçlerinin izlenmesi gerekebilir.45-47
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9.5.1. Gözlem
Kişilerin ağrı değerlendirilmesi öncelikle gözlemle başlar. Hastada ağrıyı azaltıcı davranışlar,
hastanın aktivitesindeki artış ya da azalma, yüz ifadesi, sinirlilik, inleme, iç çekme gibi
davranışlar, postür, topallama ya da yürüyüş bozukluğu, etkilenen bölgeyi ovuşturma ya da
destekleme, sık sık pozisyon değiştirme ya da aynı pozisyonda sürekli kalma gibi özellikler
gözlemlenerek not edilir.

9.5.2. Hikaye
Kişiden ağrısı ile ilgili genel hikaye alınır. Hikayede; demografik bilgiler, mevcut hastalık
öyküsü, kullanılan ilaçlar, geçmiş tıbbi öykü, geçmişte uygulanan tedaviler ve etkileri, ağrının
başlangıcı, süresi, yeri, şiddeti, niteliği, zaman ve durumlara göre değişimleri, ağrının
özellikleri, ağrıyı rahatlatan ve arttıran faktörler sorgulanır.48,49 Yaşlı bireylerin ağrılarını tam
ve doğru olarak değerlendirebilmek için vücut şeması kullanılabilir. Birey vücut şemasında
ağrısının yerini belirlerken onu en fazla rahatsız eden ağrısı da belirlenmelidir. Yaşlı bireyin
geçmiş ağrı deneyimi, bilgisi, önceden kullandığı ilaçlar, ilaçların etkileşimleri ve ağrı
tedavisinde kullandığı farmakolojik olmayan yöntemler sorgulanarak not edilir.48

9.5.3. Fiziksel değerlendirme
Her yaş grubunda olduğu gibi, yaşlılarda da ağrı değerlendirmesinde en önemli faktör kişinin
kendi ifadesidir. Ancak, yaşlı bireyler sıklıkla ağrıyı olduğundan az bildirmeye eğilimlidirler.
Yaşlı bireylerde işitme ve görme bozuklukları, algılamada kısıtlılık, depresyon, eşlik eden
hastalıklar ve mental durum değişimleri ağrı değerlendirilmesini zorlaştıran faktörlerdir. Bu
nedenle yaşlı bireyler değerlendirilirken doğru bir iletişim kurulmalı ve çok yönlü bir
yaklaşımla değerlendirilmelidir.43 Ağrı ifade edilen bölgenin yeri ve yayılma alanının yanı
sıra, kapsamlı olarak kas iskelet sistemi (miyofasiyal ağrı, fibromiyalji, inflamasyon,
deformite, postür, alt ekstremite uzunluk farkları vb.) ve nörolojik sistem (pleji, parazi,
hiperaljezi, parestezi ve diğer bulgular) değerlendirmesi yapılmalıdır. Aynı zamanda fiziksel
fonksiyonlarda (günlük yaşam aktivitelerinin değerlendirilmesi, eklem hareket açıklıklarının
ölçülmesi, yürümeyi temel alan testler) değerlendirilmelidir. 48

9.5.4. Psikolojik ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi
Depresyon, anksiyete gibi ruhsal değişiklikler, ağrı ile başa çıkabilme yetisi, kendine güven,
ağrı ile ilgili korkuların varlığı, çaresizlik gibi durumlar değerlendirilmelidir. Yaşlılar dikkat,
konsantrasyon eksiklikleri ve bilişsel sorunları nedeniyle sorulara istenilen şekilde cevap
veremeyebilir. Bu durum ağrı değerlendirmesini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle
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genç erişkin hastalara oranla yaşlılara daha fazla zaman ayrılarak ve tekrarlara yer vererek
değerlendirme yapılmalıdır.50 İletişim kurulamayan ve bilişsel rahatsızlığı olan bireylerde ağrı
varlığını gösteren non-verbal davranışlar, ses, yüz ifadeleri ve alışılmış aktivite ve
davranışlarda değişiklik gibi durumların gözlenmesi gereklidir.

9.6. YAŞLI BİREYLERDE AĞRI DEĞERLENDİRME ARAÇLARI
Ağrı değerlendirmesinde ölçek kullanımı, bireyin sayılar ya da kelimelerle bildirdiği ağrı
şiddeti ve niteliğini olabildiğince objektif hale dönüştürmeye, birey ve bireyin bakımını
sürdüren sağlık personelini arasında farklı yorumları ortadan kaldırır. Ağrı ölçümünde
kullanılacak yöntemin belirlenmesinde dikkate alınması gereken özellikler; yöntemin geçerli
ve güvenilir olması, basit ve kolay anlaşılabilir olması, hasta ve değerlendiriciye ek yük
getirmemesidir. Burada önemli olan nokta, yaşlı bireyde ağrı değerlendirmesinde ölçek
kullanılacak ise, ölçeğin birey için uygun olması ve takip eden süreçte aynı değerlendirme
aracının kullanılmasıdır.51 Ağrı değerlendirilmesinde tek boyutlu, çok boyutlu ve objektif
yöntemler kullanılmaktadır.

9.6.1. Yaşlı Ağrı Değerlendirmesinde Kullanılan Tek Boyutlu
Ölçekler
Tek boyutlu ölçekler doğrudan ağrı şiddetini ölçmeye yönelik olup, değerlendirmeyi kişi
kendisi yapmaktadır. Yaşlı bireylerin ağrı değerlendirilmesinde, Sözel Kategori Ölçek,
Sayısal Değerlendirme Ölçeği, Görsel Kıyaslama Ölçeği ve Yüz Ağrı Ölçeği en sık kullanılan
ölçeklerdir.40,43,52

9.6.1.1. Sözel Kategori Ölçeği
Ağrı değerlendirmesinde bireyin ağrısını tanımlayan “ağrım yok, hafif, rahatsız edici, orta
şiddetli, şiddetli ve dayanılmaz ifadelerinden kişi kendi ağrısını tanımlayanı seçmesine
dayanır. 53

Şekil-1: Sözel Kategori Ölçeği
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9.6.1.2. Sayısal Değerlendirme Ölçeği
Ağrı şiddetini belirlemeye yönelik olan bu yöntem, hastanın ağrısını sayılarla
açıklamasını amaçlar. Sayısal ölçeklerde ağrı yokluğu (0) ile başlayıp şiddetli ağrı (10)
düzeyine kadar ulaşır.33,40

Şekil-2: Sayısal Değerlendirme Ölçeği

9.6.1.3. Görsel Kıyaslama Ölçeği
Bir ucunda ağrı yok, diğer ucunda olabilecek şiddetli ağrı yazan 10 cm’lik bir cetvel
üzerinde birey kendi ağrısını işaretler. Ağrı yok başlangıcı ile, bu nokta arası “cm” olarak
ölçülüp kayda alınır.54 Ağrı şiddeti için aralıklar; ≤3 hafif ağrı, 3-6 orta şiddette ağrı, ≥6
şiddetli ağrı olarak belirtilmiştir.55,56

Şekil-3: Görsel Kıyaslama Ölçeği

9.6.1.4. Yüz Ağrı Skalası
Ağrının yoğunluğunu anlatmak için giderek artan üzüntülü yüz ifadelerinden oluşan
bir ölçektir. Bireyin yüz ifadesine yakın görüntü belirlenir. Sıfır ile 10 arası puanlama sistemi
olan ve 2’ şer puan artan, düşük puandan başlayarak her puanın karşısına denk gelen ağrım
yok, hafif ağrım var, orta şiddette ağrım var, çok ağrım var, şiddetli ağrım var ve çok şiddetli
ağrım var ifadeleriyle hastanın yüz ifadesine yakın görüntü belirlenir ve bu belirlenen
görüntüye göre puanlama yapılır.57
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Şekil-4: Yüz Ağrı Skalası

9.6.2. Yaşlı Ağrı Değerlendirmesinde Kullanılan Çok Boyutlu
Ölçekler
Çok boyutlu ölçeklerin ağrıyı tüm yönleriyle ele almalarına karşın, tek boyutlu
ölçeklere göre ağrı değerlendirmesinin daha uzun sürmesi ve birçoğunun anlaşılmasının güç
olması, bu ölçeklerin özellikle akut ağrıda ya da tedavi etkinliğini değerlendirmede ağrı
şiddetini ölçmek amacıyla kullanımını sınırlamaktadır. Ancak kronik ağrılarda ağrının tüm
yönlerini değerlendirmek amacıyla belirli zamanlarda uygulanmasının yararlı olacağı
düşünülmektedir.40 McGill Ağrı Soru Formu, Darmount Ağrı Anketi, Ağrı Algılama
Profili ve Geriatrik Ağrı Ölçeği yaşlılarda en sık kullanılan çok boyutlu ölçeklerden
bazılarıdır.

9.6.2.1. Geriatrik Ağrı Ölçeği
Ferrell ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olup, 24 maddelik çok boyutlu bir ölçektir.
Ölçek; ağrı nedeniyle çekilme, ağrı şiddeti, hareketle ağrı, yorucu aktivitelerle ağrı ve diğer
aktivitelerle ağrı olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte her bir madde 2.38 ile
çarpılarak final puanı 0-100 ölçeğine dönüştürülmektedir. Buna göre, 30 puanın altı hafif, 3069 puan arası orta, 70 puan ve üzeri şiddetli ağrıyı ifade etmektedir. Yaşlılarda ağrının
fonksiyonlarını, ruh hali, aktiviteler ve yaşam kalitesi üzerine etkisini değerlendirmektedir.62

9.6.3. Objektif Kriterli Ağrı Değerlendirme
Yaşlı bireylerde tek boyutlu ve çok boyutlu ölçeklerle ağrı değerlendirilmesinin yanı sıra
objektif kriterli ağrı değerlendirme yöntemleri olan; davranışsal ölçümler (yüz ifadesi, ses
çıkarma), fizyolojik ölçümler (kalp hızı, solunumsal değişiklikler), nörofarmakolojik
yöntemler (plazma beta endorfin düzeyi) ve biyokimyasal ölçümlerden (adrenalin,
noadrenalin ve serotonin düzeyleri) yararlanılabilir.60
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9.7. YAŞLI BİREYLERDE AĞRIYA YAKLAŞIM YÖNTEMLERİ
Yaşlılarda ağrı tedavisi multidisipliner bir ekip yaklaşımıyla yürütülmelidir. Multidisipliner
yaklaşım, ağrı konusunda farklı alanlarda uzmanlaşmış birçok disiplinden farklı uzmanlarca
oluşturulur. Ağrı tedavisi ekibinde çekirdek kadro, hekim, fizyoterapist, psikolog, hemşire ve
eczacıdan oluşmaktadır.3,13,46,63 Ağrı kontrolünde yaşa, cinsiyete ve kişiye göre değişen tedavi
yöntemleri kullanılmalıdır.
Yaşlı bireylerde ağrıyı kontrol ve tedavi etmekte farmakolojik yöntemlerle dışında
farmakolojik olmayan yöntemlerden de destek alınmaktadır.65 Farmakolojik olmayan
yöntemlerden en sık kullanılanları aşağıdaki gibidir.

9.7.1. Hidroterapi
Hidroterapi; kaplıca tedavisi, spa tedavisi, veya balneoterapi olarak da anılmaktadır.
Bu tedavi yöntemi; jeotermal kaynaklı mineralli suların, uygulama şekli ve süreleri ayrıntılı
bir şekilde belirlenmiş, banyo, içme ve inhalasyon tedavileri şeklinde, belirli aralıklarla
tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman diliminde ve kür tarzında uygulanan bir tedavi
yöntemidir.70,71 Termal sular ile tedavi kas iskelet sistemi hastalıklarında uygulanan en eski
tedavi yöntemlerinden biridir.72 Mineralli suların etki mekanizmaları; mekanik etkileri,
sıcaklıklarının yarattıkları termal etkileri, kimyasal etkileri ve kür şeklinde uygulandıklarında
ortaya çıkan genel etkileri ile açıklanabilir.71 Mineral sular mekanik, termal ve kimyasal
özellikleriyle etkili olurlarken kaplıca tedavisinin bir komponenti olarak kür şeklinde
uygulanmaları sonucu uzun süreli genel etkiler de sağlarlar. Ülkemizde birçok bölgede
kaplıca suyu bulunmakta ve birçok ağrılı hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Bunlar
özellikle primer jeneralize osteoartrit olmak üzere, diz, kalça, omurga, el osteoartritleri; disk
hernileri, faset eklem patolojileri, sakroiliak eklem disfonksiyonu gibi ağrılı omurga
sendromları; fibromiyalji, miyofasiyal ağrı sendromları, tendinit ve bursitler; ankilozan
spondilit, romatoid artrit gibi inflamatuar romatolojik hastalıkların akut alevlenme dönemi
dışındaki dönemleri; kırık operasyonu, artroskopik tamir operasyonu, rotator manşon tamiri
vb ortopedik operasyon geçirmiş hastalar; bazı nörolojik hastalıklar gibi geniş bir yelpazede
hastalık grubudur. Kalp ve solunum sistemi hastalıkları, periferik damar hastalıkları, egzema,
akut inflamatuvar artritler, ateşli hastalıklar, üriner sistem enfeksiyonları, açık yaralar ve
yanıklar yaşlı bireylerde kaplıca uygulamasının kontraendike olduğu durumlardır.
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9.7.2. Soğuk Uygulamalar
Basit ve ucuz bir tedavi yöntemi olan soğuk uygulamalar, ağrının ilaç dışı tedavisinde önemli
yer tutmaktadır. Soğuk uygulama hem uygulandığı bölgede hem de omurilik seviyesinde
nörolojik ve vasküler mekanizmalar aracılığıyla etkisini gösterir.73 Soğuk uygulanan yerde
önce soğukluk hissi, sonra soğuğa bağlı ağrı algılanır. Daha sonra soğukluk hissi azalarak ağrı
artar ve bu ağrı bazen yanma olarak algılanır. Soğuma devam ederse uyuşukluk ve anestezi
meydana gelir. Soğuk uygulamalar dolaylı yoldan, enflamasyonun, spazmın ve ödemin
azaltılmasıyla sinir uçları üzerindeki baskı ve gerilmeyi azaltarak analjezik etki yapar.

9.7.2.1. Soğuk paketler
Silika jel paketler kliniklerde en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Yumuşak, lastik bir zarf
içinde su emdirilmiş özel silika jeli, ısısı -12,2-9,40° C arasında muhafaza edilen özel
tanklarda saklanır. Değişik büyüklük ve şekilleri vardır. Soğutulduğu zaman yumuşaklığını
kaybetmediği için vücut kıvrımlarına iyi uyum sağlar. Homojen bir soğutma elde edilmesi,
hijyen sağlanması ve soğuk paketin ilk temasında hissedilen aşırı soğukluk hissine tahammül
edilebilmesi amacıyla deri ile paket arasına ince bir havlu konulmalıdır.

Şekil-5: Soğuk paketler

9.7.2.2. Buzlu su banyoları
10-18°C’lik su ve buz karışımı ile doldurulan bir kaba tedavi edilecek bölgenin daldırılması
ile uygulanır. El ve ayaklar için idealdir. Evde kolaylıkla uygulanabilir.

9.7.2.3. Buzlu havlular
Kırılmış buz ve suyla dolu kabın içine bir havlu batırılıp sıkılır. Kırılmış buzlar havluya
yapışır. Havlunun soğukluğunu muhafaza edebilmesi için 5 dakikada bir işlemin yenilenmesi
gerekir. Evde kolaylıkla uygulanabilecek pratik bir yöntemdir.
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9.7.2.4. Buz torbası
Parçalanmış, kırılmış buz parçaları bir bez veya plastik torba içinde tedavi edilecek bölgeye
uygulanır. Vücut konturlarına daha iyi uyum sağlayabilmesi için torba içine bir miktar soğuk
su ilave edilebilir. Evde uygulanabilecek pratik bir yöntemdir.

Şekil-6: Buz torbası

9.7.3. Sıcak Uygulamalar
Sıcak uygulama ağrıyı gidermede kullanılan etkili bir yöntemdir. Sıcak uygulama endorfin
salınımını uyararak ağrı ve rahatsızlığı azaltmada yararlıdır. Yaşlı bireylerde termal duyarlılık
azaldığı için dikkatli kullanılmalıdır. Bilişsel bozulma olan bireylerde ısıyı veya ağrıyı
algılama bozukluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Sıcak uygulamalar, ağrıyı hafifletme ve
iyileşmeyi hızlandırma özelliğine sahiptir. Sıcak uygulama 20-30 dakika içerisinde istenen
fizyolojik etkiyi gösterdiğinden 30 dakika’dan fazla uygulanmamalıdır. Uzun süre aynı yere
uygulama yapılması yanıklara neden olabilmektedir. Duyu kaybı olan hastalarda çok dikkatli
olunmalıdır. Yanıklara sebep olmamak için her 5 dakikada cilt kontrol edilmelidir.

9.7.3.1. Sıcak paketler
Silikon dioksidle doldurulmuş kanvas segmantal torbalardır. Sıcak paketler yavaş soğur ve
terapotik ısı 30 dakika korunur. Sıcak paketler’in avantajları, ucuz fiyatı az bakım
gerektirmesi, uzun ömrü, iyi hasta uyumu ve kolay kullanımıdır.
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Şekil-7: Sıcak paketler

9.7.3.2. Ultrason
Ultrason, derin dokulardaki termal ve mekanik etkileri nedeniyle tercih edilen yüksek
frekanslı bir akım uygulaması kolay ve ekonomik bir elektroterapi modalitesidir. Dokudaki ısı
artışına bağlı olarak elde edilen dolaşımın artması sonucu inflamatuar sürecin iyileştirilmesi,
analjezik bir etki de oluşturmaktadır.74 Uygulamada başlığın deriye tam uyum sağlaması için
araya su, vazelin, çeşitli pomadlar, jeller kullanılabilir.

9.7.4. Transkutanöz Elektriksel Stimulasyonu (TENS)
Akut ve kronik ağrılı durumlar TENS güvenli, non-invaziv elektroterapi yöntemlerinden
biridir. Her yaştan kişilerde cerrahi ağrı, nöropatik ağrı, periferal vasküler hastalık, kompleks
bölgesel ağrı sendromu, romatoid artrit, fibromiyalji, fantom ağrısı, kol-bacak veya diğer sinir
hasarı olan bölgelerdeki ağrı tedavisinde yararlıdır.75 Kalp pili olan yaşlılarda uygulanması
kontraendikedir.

9.7.5. Egzersiz
Yaşlıların sıklıkla karşılaştıkları sağlık sorunları arasında en fazla kas-iskelet sisteminden
kaynaklanan ağrılar (%67,4).76 Kas-iskelet sistemi hastalıklarına bağlı olarak gelişen ağrılar
sıklıkla eklem ağrıları, romatizmal ağrılar8,17, omuz ağrıları ve bel ağrıları17 olarak kendini
göstermektedir. Yaşlılarda sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısının sürdürülmesi için düzenli
bir egzersiz alışkanlığı kazanılması önemlidir. Egzersizin yaşlı bireylerde ağrıyı önemli
derecede azalttığı bildirilmiştir. Kısa mesafeli yürüyüşler gibi düşük düzeyli aktivite
programları bireylerin kendine güveni ve iyilik halini arttırırken fiziksel olarak ağrıyı
azaltmaktadır. Dikkatle ve gözlem eşliğinde uygulanan egzersizlerin de özellikle bel ağrıları
için yararlı olduğu belirtilmektedir.48,65 Yaşlılara uygulanacak egzersizler özenle seçilmeli,
kişi egzersizi düzenli ve sürekli yapması konusunda teşvik edilmelidir. Yaşlılarda egzersiz
programı hazırlanırken emniyetli olmasına ve yaralanma riski bulunmamasına dikkat
edilmelidir. Zevkli ve kolay uygulanabilir olmalıdır. Yaşlılarda egzersizlerin grup halinde
yapılması daha faydalıdır. Yaşlılarda diyabet, hipertansiyon, kalp hastalığı gibi sık rastlanan
hastalık varlığı ve kullandıkları ilaçlar bilinip olası etkilere karşı duyarlı olunmalıdır.
Egzersiz programının planlanmasında fizyoterapistlerden destek alınmalıdır.

9.7.6. Kendi Kendine Telkinde Bulunma
Kısa süreli akut ağrılarda bireyin kendi kendine konuşması durumudur. “Yarın iyi olacak”
şeklinde bazı cümlelerle birey kendi kendine telkinde bulunabilir. Ağrı ile ilgili psikolojik
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süreçlerin ve özellikle de olumlu süreçlerin sağlanması ağrıyı ve ağrı oluşumunu
engelleyebildiği düşüncesine dayanır.77

9.7.7. Hayal Kurma
Duyuyu ve hayal gücünü kullanarak zihinde bir görüntü oluşturmak yoluyla ağrı deneyiminin
değiştirilmesini içerir. Bu yöntem gevşeme sağlayarak, emosyonel durumu etkileyip, ağrı
algısını değiştirerek ve dikkati dağıtarak ağrıyı azaltmaktadır. Birey bir düşe yoğunlaşır ve
kendisini bu düşe yerleştirir. Hayal kurma, ritmik solunum ve gevşeme ile birlikte daha etkili
olmaktadır.

9.7.8. Dikkati Başka Yöne Çekme
Yaşlı bireylerin ağrılarını gidermek için en çok dikkati başka yöne çekmeyi kullandıkları,
sohbet etme, ağrı yaşayan başka bir bireyle bu konuyu paylaşma yollarına başvurdukları
belirtilmiştir.78 Dikkatini başka yöne çekme yöntemi kişinin ağrısını tümüyle yok etmez fakat,
ağrıya olan toleransı artırır. Kişinin ağrı eşiğini yükseltir. Dikkati başka yöne çekme
yöntemleri ilgi çekici olmalıdır, birden fazla duyuya hitap etmelidir.79,80

9.7.9. Müzik Dinleme
Müzik dinlemenin beyindeki alfa dalgalarını uyardığını, alfa dalgalarının da endorfin
salınımını uyardığı ve bir relaksasyon durumu yarattığı, böylece ağrının azaltılmasında rol
oynadığı bildirilmiştir. Müziğin ağrı gidermede kullanılmasında kişinin hoşlandığı ve istediği
müziği seçmek önemlidir. Müzik dinlemeye başlamadan önce derin bir nefes alıp vermelidir.
Sadece müziği dinlemelidir. Müzikten başka hiçbir şey düşünmemelidir. Müzik dinlemeye
devam ettikçe, bütün bedeninin gevşediğini hissetmelidir.80,81

9.7.10. Plasebo
Plasebo, ağrının kontrol altına alınamadığı durumlarda bireyin ağrıyla baş etme gücünü
artırmak için verilen farmakolojik olmayan maddelerdir. Daha çok psikolojik kaynaklı
ağrılarda kullanılmaktadır.80

Günümüzde yaşam süresinin uzaması ile tüm dünyada yaşlı nüfus oranı giderek
artmakta olup, tıp ve teknoloji alanındaki gelişmeler ve doğum oranlarındaki azalma bu
sürece katkı sağlamaktadır. Nüfus içindeki yaşlı oranının artması ile birlikte sağlık
sorunlarında da artış olduğu görülmektedir. En çok görülen sağlık sorunlarının başında ağrı
olduğu ileri sürülmüştür. Ağrının kişiye özgü bir semptom olması kişiyi tüm yönleri ile
tanıma ve doğru hikaye almayı, sürekli gözlem yapmayı, ağrı değerlendirmesinde uygun
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yöntemleri ve araçları kullanmayı gerektirmektedir. Bu nedenle kişiden ayrıntılı hikaye
almak, hastayı devamlı gözlemek, uygun ölçüm yöntemlerinden yararlanarak kişinin ilk
değerlendirilmesi için oldukça önemlidir. Yaşlı bireylerde birkaç hastalığın bir arada olması,
ağrının da birkaç nedene bağlı olarak gelişmesine zemin hazırladığından yaşlılarda ağrının
değerlendirilmesi güçleşmektedir. Bu nedenle yaşlılarda ağrı tedavisi multidisipliner bir ekip
yaklaşımıyla yürütülmelidir. Ağrı kontrolünde yaşa, cinsiyete ve kişiye göre değişen tedavi
yöntemleri kullanıldığında, ağrı yönetimi konusunda alanında uzmanlaşmış kişilerden destek
alınması en doğru karar olacaktır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde ilk olarak ağrının tanımı, yaşlılarda ağrı prevalansı, ağrının
sınıflandırılması konusunda bilgi verilmiştir. Ardından yaşlılarda ağrı nedenleri, ağrıyı
değerlendirme yöntemleri ve yaşlı bireylerde ağrıya yaklaşım yöntemlerine yer verilmiştir. Bu
bağlamda ağrının tanımı, yaşlılarda ağrı prevalansı, ağrının sınıflandırılması, yaşlılarda ağrı
nedenleri, ağrıyı değerlendirme yöntemleri ve yaşlı bireylerde ağrıya yaklaşım yöntemleri
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)Toplum temelli çalışmalara göre yaşlılarda ağrı prevalansının en fazla olduğu ülke
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Amerika
b) Tayvan
c) Türkiye
d) Japonya
e) Rusya
2)Aşağıdakilerden hangisi ağrı sınıflandırma başlıklarından biri değildir?
a) Akut ağrı
b) Somatik ağrı
c) Kronik ağrı
d) Visseral ağrı
e) Fantom ağrı
3)Aşağıdaki durumlardan hangisi yaşlılarda metabolik kemik hastalığı sonucu ortaya çıkan
ağrı nedenlerinden biridir?
a) Fibromiyalji
b) Osteoartrit
c) Tendinit
d) Osteoporoz
e) Romatoid Artrit
4)Aşağıdaki durumlardan hangisi yaşlılarda ağrılı durum gözlem yoluyla değerlendirilmez?
a) Yüz ifadesi
b) Ağrının süresi
c) İç çekme
d) Ovuşturma
e) Pozisyon değiştirme
5)Bir ucunda “Ağrı Yok”, diğer ucunda olabilecek “Şiddetli Ağrı” yazan 10 cm’lik bir cetvel
üzerinde kişi ağrısının şiddetini, bu çizgi üzerinde uygun gördüğü yerde işaret koyması ile
belirleyen ölçek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Görsel Kıyaslama Ölçeği
b) Yüz Ağrı Skalası
c) Sözel Kategori Ölçeği
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d) Sayısal Değerlendirme Ölçeği
e) Ağrı Algılama Profili
6)Aşağıdaki ölçeklerden hangisi ağrı değerlendirmesinde kullanılan çok boyutlu ölçeklerden
biri değildir?
a) McGill Ağrı Soru Formu
b) Geriatrik Ağrı Ölçeği
c) Darmount Ağrı Anketi
d) Yüz Ağrı Skalası
e) Ağrı Algılama Profili
7)Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda

hidroterapi uygulamasının kontraendike olduğu

durumlardan biri değildir?
a) Periferik damar hastalıkları
b) Ateşli hastalıklar
c) Üriner sistem enfeksiyonları
d) Açık yaralar
e) Miyofasiyal ağrı sendromları
8)Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde TENS uygulamasının kontraendike olduğu
durumlardan biridir?
a) Kalp pili
b) Nöropatik ağrı
c) Fantom ağrısı
d) Cerrahi ağrı
e) Romatoid artrit
9)Yaşlı bireylerde ağrı yönetiminde kliniklerde silika jel paketler şeklinde kullanılan ve
-12,2-9,40° C arasında muhafaza edilen yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Buzlu havlu
b) Buz torbası
c) Soğuk paketler
d) TENS
e) Sıcak paketler
10)Duyuyu ve hayal gücünü kullanarak zihinde bir görüntü oluşturmak yoluyla ağrı
deneyiminin değiştirilmesini içeren yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
a) Müzik Dinleme
b) Hayal kurma
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c) Kendi Kendine Telkinde Bulunma
d) Dikkati başka yöne çekme
e) Plasebo
Cevaplar
1) C
2) E
3) D
4) B
5) A
6) D
7) E
8) A
9) C
10) B
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BÖLÜM 10.
YAŞLI BİREYLERDE POZİSYONLAMA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Hareketsizliğin hasta üzerine etkisi ve bunları engellemek için pozisyonlamanın
önemi, tüm hastalarda uygulanacak olan temel prensipler, oluşabilecek komplikasyonları
önlemek amacıyla dikkat edilmesi gerekenler, supine, prone, sims, lateral, yarı oturuş, oturuş
pozisyonları ve amaçları öğrenilecektir.

230

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

Pozisyonlamanın önemi nedir?
Pozisyonlamanın temel prensipleri nelerdir?
Pozisyonlamada dikkat edilecek durumlar nelerdir?
Hangi pozisyonlar neden ve nasıl verilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

elde
veya

Pozisyonlamanın önemi

Hareketsizliğin hasta üzerine Kazanım
okuyarak
ve
etkisi ve bunları engellemek uygulayarak geliştirilecektir.
için pozisyonlamanın önemi
öğrenilecektir.

Pozisyonlamanın
prensipleri

temel Tüm hastalarda uygulanacak Kazanım
okuyarak
ve
olan
temel
prensipler uygulayarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

Pozsiyonlamada
edilecek durumlar

dikkat Oluşabilecek
Kazanım
okuyarak
ve
komplikasyonları önlemek uygulayarak geliştirilecektir.
amacıyla dikkat edilmesi
gerekenler öğrenilecektir.

Kullanılabilecek pozsiyonlar

Supine, prone, sims, lateral, Kazanım
okuyarak
ve
yarı
oturuş,
oturuş uygulayarak geliştirilecektir.
pozisyonları

ve

amaçları

öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar
Yaşlılık
Pozisyonlama
Supine pozisyon
Prone pozisyon
Lateral pozisyon
Yarı oturuş pozisyon
Oturuş pozisyon
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Giriş
Geriartik bireyler, bilindiği üzere sistemik ve progresif hastalıkların en sık görüldüğü
yaş grubudur. Görülen bu hastalıklar ise bazı durumlarda kişilerin çeşitli pozisyonlardan
kaçınmasını ve bazı durumlarda ise çeşitli pozisyonların korunmasını gerektirmektedir. Bu
sebeple hastaların var olan yaşam kalitelerinin korunması ve arttırılması için doğru
pozisyonlamanın kullanılması önemlidir.
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10.1. Pozisyonlamanın Önemi
Yaşlanma, fizyolojik bir süreç olsa da, başta kardiyovasküler hastalıklar olmak üzere
çoğu hastalık için risk faktörüdür. Bu hastalıklar ise yaşlıların zamanla yatarak geçirdikleri
süreyi arttırmakta ve bazen de yatağa bağımlı hale getirmektedir.
Hareketsiz kalınan bu gibi durumlarda kasların kullanılmayıp, dolaşımın yavaşladığı
bilinmektedir. Ancak bunların yanı sıra tüm sistemlerde yan etkiler oluşmaktadır.1 Meydana
gelen bu değişikler şu şekilde sıralanabilir:
•

Solunum ve derinliği yavaşlayarak sekresyon oluşumu artar.

•

Bağışıklık sistemi zayıflar.

•

Kalbe binen yük ve damarlarda pıhtı oluşma riski artar.

•

Metabolizmanın yavaşlaması sonucu yağ oranı artar.

•

İdrar kaçırma ve mesanede idrar olmasına rağmen atamama gibi durumlar
görülebilir.

•

Sindirim yavaşlar ve kabızlık görülme riski artar.

•

Ciltte kuruluk ve deri altında yağ dokusunda incelmeye bağlı olarak deri
bütünlüğünde bozulmalar meydana gelebilir.

•

Psikolojik problemler eşlik edebilir.

•

Kas gücünde azalma, kas kaybı, kemik yoğunluğunun azalması, esneklik ve
dengenin bozulması gibi durumlar meydana gelebilir.

Eğer gerekli önlemler alınmazsa ortostotik hipotansiyon, bası yaraları gibi çeşitli
komplikasyonların görülmesine sebep olmaktadır. Hastalıklara ek olarak meydana gelen
komplikasyonlar ise hastaların durumlarının ciddileşmesine, yaşam kalitelerinin düşmesi ve
bakımlarının zorlaşmasına yol açmaktadır. Bu sebeple yaşlı bakımı yapanların hastaları doğru
şekilde pozisyonlamasının önemi büyüktür.2
Pozisyonlama temel olarak yatağa bağımlı hastalarda uzun süreli immobilizasyonun
olumsuz etkilerini azaltmak veya önlemek için vücut bölümlerinin çeşitli materyallerle
desteklenerek en uygun pozisyona getirilmesidir. Pozisyonlamanın ana prensibi basınç
noktalarının devamlı olarak değiştirilerek, vücut bölümlerinin sürekli basınç altında kalması
sonucu oluşabilecek komplikasyonları önlemektir.3
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10.2. Temel Prensipler
Her hastanın ihtiyacına göre pozisyonlanması farklı olsa da temel prensipler aynıdır.4
Başlıca sayılabilecek temel prensipler şöyledir;
•

Gün başındaki pozisyonlamalardan önce hastanın kişisel bakımının yapılması
gerekmektedir. Bu hem bakım verenin yükünü azaltan, hem de hastanın
konforunu arttıran bir noktadır.

•

Her pozisyonlamadan önce ve sonra olmak üzere, pozisyonlama yapacak
kişinin hijyen amacı ile ellerini yıkaması, gerekli görülürse dezenfektan
kullanması önerilmektedir.

•

Pozisyonlama yapılmadan önce eğer iletişim kurulabiliyorsa hastaya bilgi
verilmelidir.

•

Hastaların en fazla basınç gören bölgeleri, kemik çıkıntıları üzerinde bulunan
yumuşak dokularıdır. Bu bölgeler en fazla bası yarası görülen bölgelerdir. Baş
arkası, yedinci omurga seviyesi, kuyruk sokumu, dirsek, diz, kalça kemiğinin
çıkıntısı, topuk gibi bölgeler bunlar arasında sayılabilir.

•

Hastanın üzerindeki kıyafetin uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sert ve
dikiş yerleri belli olan kıyafetler, deri üzerine ekstra bir basınç binmesine sebep
olur. Bu sebeple yumuşak ve dikiş yerleri düzgün olan kıyafetler seçilmelidir.
Aynı zamanda kıyafetlerin hastayı terletmeyen bir yapıda olup olmadığına da
bakılmalıdır. Hastanın terlemesi derisinin daha çabuk tahriş olup yaralara açık
hale gelmesine sebep olur.

•

Her 2 saatte bir pozisyon değiştirilmesi gerekmektedir.

•

Hastaya pozisyon verilirken sert hareketlerden kaçınılmalıdır. Hastanın
kaslarının kuvvetli olmadığı ve uzuvları için gerekli sabitlemeyi yapamayacağı
unutulmamalıdır.

•

Pozisyonlanan hasta felçli ise felçli tarafındaki duyu ve dolaşımın daha az
olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple hastanın o tarafı üzerine yük
bindiren pozisyonlar yarım saat gibi daha sık aralıklarla değiştirilmelidir.

•

Hastadan hastaya değişiklik gösterse de pozisyonlama fiziki olarak
zorlanmalara sebep olabilir. Bu sebeple bakım veren kişinin vücut
biyomekaniğini doğru kullanması gerekmektedir.
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Bu prensipler tüm hastalar için geçerlidir. Ancak verilecek pozisyonlar farklıdır.
Aşağıda farklı pozisyonlar ve kullanılabilecek hastalık gruplar detaylı olarak anlatılmıştır.

10.3. Pozisyonlamalarda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bakım veren kişiler, hasta ile sürekli temas halinde olduğu için hastanın durumunu en
iyi bilen ve takip edebilecek kişilerdir. Bu sebeple özellikle pozisyonlama sırasında dikkat
etmesi gerekenler vardır.5
Hastanın genel durumunda dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:6
•

Hastanın bilinci açık mı kapalı mı?

•

Herhangi bir cerrahi girişim yapılmış ya da tanısı olan bir hastalığı var mı?

•

Ağrısı var mı?

•

Duyu bozukluğu var mı?

•

Kas güçsüzlüğü ya da felci var mı?

•

Solunumla ilgili problemleri mevcut mu?

•

Cildinde hassas, kızarık bir bölge var mı?

•

Bası yarası oluşmuş mu?

•

Enfeksiyonu var mı?

•

Kemik çıkıntılarının üstünde yeterli doku var mı?

•

İdrar kaçırma problemi var mı?

•

Eklemlerinde kısıtlılık oluşmuş mu?

•

Pozisyonlamaya yardım edebilecek durumda mı?

Pozisyonlama yapılmadan önce dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir:6
•

Hastanın cildi kontrol edilmelidir. Herhangi bir bölgede kızarıklık, çatlak,
kuruluk, renk değişimi veya bütünlüğün bozulması gibi durumlar söz konusu
ise kaydedilmesi gerekmektedir.

•

Herhangi bir bölgede akıntı varsa takip edilmelidir. Akıntının koku yapması
enfeksiyon varlığına işaret edebileceği için gerekirse hekime yönlendirme
yapılmalıdır.
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•

Hastanın cilt bütünlüğü bozulmamış bölgelerinde koku olması gerekli
havalanmanın ve hijyeninin olmadığını gösterdiği için muhakkak takip
edilmelidir.

•

Ödem varlığı kontrol edilmelidir. Hastada ödemin olması gerekli dolaşımın
sağlanmadığını gösterebileceği gibi ödemin geçmemesi kalp, damar ve göğüs
hastalıklarını akla getirebilir. Bu sebeple gerekli önlemlere rağmen geçmeyen
ödemlerde hekime yönlendirme yapılmalıdır.

•

Hastanın yatağı ve kıyafetleri ıslaklık, lekelenme, kırışıklık gibi durumlar var
mı diye kontrol edilmeli, varsa sebebi bulunup müdahale edilmelidir.

Pozisyonlama sırasında dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:6
•

Bir bölgenin yükü diğer bölgeye verilmemelidir.

•

Boyun, bel, dirsek, diz gibi vücut boşlukları desteklenmelidir.

•

Eklem kısıtlılığı oluşma riski yüksek olduğu için bazı pozisyonlarda özellikle
ayak bilekleri desteklenmelidir.

•

Hasta herhangi bir alete bağlı ise onun işleyişine engel olunmamalı ve bu aletin
parçalarının hastanın cildine iz bırakabilecek baskı yapacak yerlerde bulunması
engellenmelidir.

•

Hastanın yatağa bağımlı ve bakıma muhtaç olması mahremiyeti olmayacağı
anlamına gelmez. İşlem sırasında hastanın mahremiyeti korunmalıdır.

•

Hastanın özel bir tanısı ve pozisyonlamada özellikle dikkat edilecek
durumların varlığı sorgulanmalı, gerekli bilgiler hekimden ve sağlık
çalışanlarından alınmalıdır.

10.4. Kullanılan Pozisyonlar
Hastalarda durumlarına özel olarak kullanılabilecek başlıca pozisyonlar şunlardır:7
•

Supine: Sırt üstü yatış pozisyonu

•

Prone: Yüz üstü yatış pozisyonu

•

Sims: Yüz üstü hafif yan yatış pozisyonu

•

Lateral: Yan yatış pozisyonu

•

Yarı oturuş pozisyonu

•

Oturuş pozisyonu
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10.4.1. Supine Pozisyon
Supine pozisyon, hastanın sırtüstü yatırıldığı pozisyondur. Karın kaslarını rahatlatmak
ve basıncı azaltmak için kullanılır. Bu pozisyondaki basınç noktaları başın orta arka kısmı,
omuzların arka kısmı, kürek kemiklerinin çıkıntıları, dirsekler, kuyruk sokumunun üst
kısımları, topuklardır.8 Buna göre hasta pozisyonlama aşamaları şöyledir:9
•

Baş altına yastık konularak boyun boşluğu desteklenerek başın orta arka
kısmına binen yük azaltılır.

•

Omurga düz bir biçimde pozisyonlanır.

•

Kollar dirsek altına yastık konularak pozisyonlanabileceği gibi, dirsekler 90o
açıyla bükülüp yastıkla desteklenerek merkeze doğru da pozisyonlanabilir. Her
iki durumda da eller hafif bükülü olacak şekilde avuç içlerine rulo konularak
pozisyonlanır.

•

Kalçaların kenarları bacakların yer çekimi etkisi sonucu dışa doğru dönüşünü
engellemek amacı ile rulo yastıklarla desteklenir.

•

Dizlerin altına küçük yastıklar konularak diz boşluğu desteklenir. Bu pozisyon
bel bölgesine binen yükü azaltır.

•

Ayak tabanları dik bir şekilde pozisyonlanarak ayak tabanından ve topuk
altından desteklenir. Bu şekilde yer çekimi sebebiyle ayağın yere doğru
bükülmesi engellenmiş ve topuğa binen basınç azaltılmış olur.

10
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10.4.2. Prone Pozisyon
Prone pozisyon hastanın yüzüstü yatırıldığı pozisyondur. Prone pozisyon solunum
problemi yaşayan hastalarda oksijenlemenin artması için kullanılır. Bu pozisyondaki basınç
noktaları omuzların ön tarafı, leğen kemiğinin ön yüzü (özellikle çıkıntılı noktaları), dizler,
ayakların üst kısımları ve ayak parmakları olarak sayılabilir. Buna göre hasta pozisyonlama
aşamaları şöyledir:11
•

Hasta yüzüstü yatarken baş yana çevrilir. Başın altına ince bir yastık koyularak
başın yana doğru bükülmesi engellenir.

•

Omurganın düz olmasına dikkat edilir.

•

Başın döndürüldüğü taraftaki kolun solunumu engellememesi için yukarı doğru
pozisyonlaması önerilir. Diğer kol aşağı doğru pozisyonlanabilir.

•

Karın kısmına ve leğen kemiğine binen basıncı azaltmak amacıyla kalça
bölgesine bir yastık yerleştirilir.

•

Ayak parmaklarının yatağa sürtünmesini engellemek için alt bacak ince bir
yastık üzerine pozisyonlanmalıdır. Ayak bileğinde hareket açıklığının
bozulmaya başladığı düşünülüyorsa, ayak tabanları altına yastık koyularak
desteklenmelidir.

•

Bu pozisyonun her hasta tarafından tolere edilemeyeceği unutulmamalıdır.
Hastanın durumu ve rahatsız olup olmadığı kontrol edilmelidir.

12
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10.4.3. Sims Pozisyonu
Sims pozisyon hastanın yüzüstü hafif yan yatırıldığı pozisyondur. Diğer pozsiyonlara
göre daha eski bir metottur.13 Prone pozisyondan farklı olarak, karın bölgesine binen yük
azaldığı için daha kolay tolere edilebilir. Bu pozisyondaki başlıca basınç noktaları leğen
kemiğinin tek tarafı, dizler, ayakların üst kısımları ve ayak parmakları olarak sayılabilir. Buna
göre hasta pozisyonlama aşamaları şöyledir:5
•

Hasta yüzüstü yatarken baş yana çevrilir. Başın altına ince bir yastık koyularak
başın yana doğru bükülmesi engellenir.

•

Omurganın düz olmasına dikkat edilir.

•

Başın döndürüldüğü taraftaki kolun solunumu engellememesi için yukarı doğru
pozisyonlanarak altına ince bir yastık yerleştirilir. Diğer kol aşağı doğru
pozisyonlanabilir.

•

Başın döndürüldüğü taraftaki bacak bükülerek karna doğru yaklaştırılır. Dize
binen yükü azaltmak amacıyla bacağın altına ince bir yastık yerleştirilir.

•

Ayak bileği serbest bırakılabileceği gibi tabanından rulo yastıklarla da
desteklenebilir.

•

Altına yastık yerleştirilmeyen taraftaki leğen kemiği ve ayak bileklerinin
yatağa değen taraflarındaki çıkıntılarında basınç olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır. Gerekli görülen durumlarda bu bölgelerin altına da ince
yastıklarla destek yerleştirilebilir.

14
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10.4.4. Lateral Pozisyon
Lateral pozisyon hastanın sağ veya sola doğru yan yatırıldığı pozisyondur. Sırttaki
kemiklere basıncı azaltmak ve sırt kaslarını rahatlatmak amacıyla kullanılmaktadır. Bu
pozisyondaki başlıca basınç noktaları kulaklar, üstüne yatılan omuz, dirsekler, üstüne yatılan
kalça kemiği, dizler ve ayak bileğinin yatağa değen tarafındaki çıkıntılardır. Buna göre hasta
pozisyonlama aşamaları şöyledir:6
•

Hasta yan yatış pozisyonunda olduğu için başı da o tarafa dönük durmalıdır.
Baş altından yastıkla desteklenirken, boyun omurlarının düzgün durduğuna
emin olunmalıdır.

•

Altta kalan kolun vücudun altında kalması önlenerek yukarı doğru bükülü
şekilde pozisyonlanır. Yukarıda kalan kol ise omzu aşağı çekmemesi ve
komplikasyonlara sebep olmaması için altına yüksek yastık veya yastık dik bir
şekilde konularak desteklenir.

•

Omurganın düz bir şekilde durduğundan emin olunur. Hastanın arkaya doğru
düşmemesi için sırtından yastıkla desteklenebilir.

•

Bacaklar bükülür fakat üst üste gelecek şekilde pozisyonlanmaz. Alt bacak
daha fazla bükülür ve iki bacak arasına ince bir yastık koyulur.

•

Sağ veya sol olarak iki tarafa da pozisyonlama yapılabilir. Ancak tek taraflı bir
felç söz konusu ise o tarafa doğru yapılan pozisyonlar en fazla yarım saat
içerisinde değiştirilmelidir.

6
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10.4.5. Yarı Oturuş Pozisyonu
Yarı oturuş pozisyonu hastanın yarı oturur şekilde desteklendiği pozisyondur.
Ortostotik hipotansiyon oluşumunu engellemek, ağızdan veya burundan beslenme yapmak
için ve hastanın daha iletişim içinde olmasını sağlamak için kullanılmaktadır. Bu
pozisyondaki başlıca basınç noktaları başın arka orta kısmı, dirsekler, kalça ve topuklardır.
Buna göre hasta pozisyonlama aşamaları şöyledir:15
•

Hastanın yatağının başı 30o-45o kadar yükseltilir. Eğer başı yükselen bir yatak
değilse hastanın sırtı yastıklarla desteklenebilir.

•

Başın arkası, üzerine binen basıncı azaltmak için yastıkla desteklenir.

•

Boyun boşluğu da başın altına konulan yastıkla korunmalıdır.

•

Dirseklerin altına yastık konularak kollar bükülü olarak pozisyonlanır.

•

Topuklarda hassasiyet mevcut ise altına yastık konularak pozisyonlanabilir.

15
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10.4.6. Oturuş Pozisyonu
Oturuş pozisyonu hastanın tam oturur şekilde desteklendiği pozisyondur. Semi fowler
ile aynı amaçla kullanılır. Ancak bu pozisyonu tolere edebilecek, gövdesini kontrol
edebilecek ve öne doğru düşmeyecek hastalarda kullanılır.16 Bu pozisyondaki başlıca basınç
noktaları semi fowler ile benzer olarak başın arka orta kısmı, dirsekler, kalça ve topuklardır.
Buna göre hasta pozisyonlama aşamaları şöyledir:15
•

Hastanın yatağının başı 45o-90o kadar yükseltilir. Eğer başı yükselen bir yatak
değilse hastanın sırtı yastıklarla desteklenebilir. Ancak bu kadar dik pozisyona
yastıklarla ulaşmak zor olabilir. Yatağın yeri uygunsa duvar kullanılarak da
pozisyon elde edilebilir.

•

Başın arkası, üzerine binen basıncı azaltmak için yastıkla desteklenir.

•

Boyun boşluğu da başın altına konulan yastıkla korunmalıdır.

•

Dirseklerin altına yastık konularak pozisyonlanır. Kollar hafif bükülü olabilir.

•

Topuklarda hassasiyet mevcut ise altına yastık konularak desteklenir.

•

Ayak

tabanları

genellikle

desteklenerek

ayaklar

90o

olacak

şekilde

pozisyonlanır.

12
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Hareketsizliğin hasta üzerine etkisi ve bunları engellemek için pozisyonlamanın
önemi, tüm hastalarda uygulanacak olan temel prensipler, oluşabilecek komplikasyonları
önlemek amacıyla dikkat edilmesi gerekenler, supine, prone, sims, lateral, yarı oturuş, oturuş
pozisyonları ve amaçları öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi hareketsizliğin yan etkilerinden değildir?
a. Solunum ve derinliği artar.
b. Bağışıklık sistemi zayıflar.
c. Kalbe binen yük artar.
d. Sindirim yavaşlar ve kabızlık görülme riski artar.
e. Ciltte kuruluk, çatlama, hassasiyet görülebilir.
2) I. Gün başındaki pozisyonlamalardan önce hastanın kişisel bakımının yapılması
gerekmektedir.
II. Her 5 saatte bir pozisyon değiştirilmesi gerekmektedir.
III. Pozisyon verilirken sert hareketlerden kaçınılmalıdır.
Yukarıda pozisyonlamanın temel prensipleri ile ilgili olarak verilen bilgilerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
a. Yalnız I
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
3) Aşağıdakilerden hangisi bakım verenin pozisyonlayacağı hastada dikkat etmesi
gereken genel durumlardan değildir?
a. Ağrı
b. Bilinç durumu
c. Duyu kaybı
d. Sindirim bozuklukları
e. Cilt değişiklikleri
4) Aşağıdakilerden hangisi bakım verenin hastada pozisyonlama öncesi incelemesi
gereken durumlardan değildir?
a. Akıntı
b. Odanın havası
c. Koku
d. Ödem
e. Yatak ve kıyafetler
5) I. Bir bölgenin yükü diğer bölgeye verilmemelidir.
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II. Boyun, bel, dirsek, diz gibi vücut boşlukları desteklenmelidir.
III. İşlem sırasında hastanın mahremiyeti korunmalıdır.
Yukarıda pozisyonlama sırasında dikkat edilecek hususlar ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
a. Yalnız II
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
6) Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
a. Supine: Sırt üstü yatış pozisyonu
b. Lateral: Yan yatış pozisyonu
c. Prone: Yüz üstü hafif yan yatış pozisyonu
d. Semi Fowler: Yarı oturur pozisyon
e. Fowler: Oturur pozisyon
7) Supine pozisyonda aşağıdaki bölgelerin hangisi yastıkla desteklenmez?
a. Kürek kemiklerinin altı
b. Başın altı
c. Kalçaların kenarı
d. Diz altı
e. Ayak tabanı
8) Solunum problemi yaşayan hastalarda oksijenlemenin artması için kullanılan
pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
a. Supine
b. Prone
c. Lateral
d. Semi Fowler
e. Fowler
9) Aşağıdakilerden hangisi sims pozisyonunda basınç altında kalan noktalardan
değildir?
a. Leğen kemiğinin tek tarafı
b. Dizler
c. Ayakların üst kısımları
d. Kuyruk sokumu
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e. Ayak parmakları
10) I. Ortostotik hipotansiyon oluşumunu engellemek
II. Karın basıncını azaltmak
III. Ağızdan veya burundan beslenme yapmak
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri semi fowler ve fowler
pozisyonlarının kullanım amaçlarındandır?
a. Yalnız I
b. I ve II
c. I ve III
d. II ve III
e. I, II ve III
Cevaplar
1) a
2) c
3) d
4) b
5) e
6) c
7) a
8) b
9) d
10) e
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BÖLÜM 11.
YAŞLI BİREYLERDE TRANSFER VE MOBİLİTE
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Transfer ve mobilite (ambulasyon) aktiviteleri tanıtılacak ve detaylı şekilde
açıklanacaktır. Yaşlı bireyler için transfer ve ambulasyon aktivitelerinin neden önemli olduğu
tartışılacaktır. Transfer ve ambulasyona yardımcı araçlar tanıtılacaktır. Yaşlı bireylerde
transfer ve ambulasyon aktiviteleri sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde
durulacaktır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Transfer ve mobilite kavramları ne ifade etmektedir? Örneklendiriniz.
2. Yaşlı bireylerde transfer ve ambulasyon aktiviteleri sırasında ne gibi farklılıklar
görülmektedir? Bunların nedenleri neler olabilir?
3. Transfer ve ambulasyon için yardımcı araç ya da teknolojiler mevcut mudur? Günlük
yaşamda örneklerini görmekte miyiz?
4. Yaşlı bireylerde transfer ve ambulasyon aktiviteleri sırasında dikkat edilmesi gereken
özel durumlar neler olabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

edileceği

elde
veya

geliştirileceği
Transfer

ve

Mobilite Transfer

(Ambulasyon) Aktiviteleri

mobilite Kazanım

ve

okuyarak

ve

aktiviteleri tanımlanacak ve araştırarak geliştirilecektir.
çeşitleri tanıtılacaktır.

Yaşlı Bireyler İçin Transfer Yaşlı bireylerde transfer ve Kazanım
ve Mobilite

okuyarak

ve

aktiviteleri araştırarak geliştirilecektir.

ambulasyon

sırasında görülen farklılıklar
açıklanarak,

özellikleri

tanımlanacaktır.
Transfer ve Ambulasyona Transfer
Yardımcı Araçlar

ambulasyona Kazanım

ve

okuyarak

ve

araçlar araştırarak geliştirilecektir.

yardımcı
tanıtılacaktır.

Yaşlı Bireylerde Transfer ve Yaşlı bireylerde transfer ve Kazanım
Ambulasyon

Sırasında Dikkat edilmesi sırasında

dikkat

edilmesi

gerekenler

özel

durumlar

açıklanarak

ve

aktiviteleri araştırarak geliştirilecektir.

Aktiviteleri ambulasyon

gereken

okuyarak

bilgilendirme

yapılacaktır.
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Anahtar Kavramlar

Transfer
Mobilite (Ambulasyon)
Günlük yaşam aktiviteleri
Yardımcı cihazlar / ekipmanlar
Bağımsızlık düzeyi
Ev içi ve toplumsal ambulasyon kavramları
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Giriş
Yaşlı bireylerde görülen postüral değişimler ile kassal ve kardiyovasküler enduransta,
denge stratejilerinde ve reaksiyon zamanı ve çeviklik gibi ileri fiziksel uygunluk
parametrelerinde

görülen

kayıplar

bireylerin

günlük

yaşam

aktivitelerini

ve

fonksiyonelliklerini ciddi şekilde sınırlandırmaktadır.1,2 Bu olumsuz değişikliklerden en çok
etkilenen günlük yaşam aktiviteleri ise toplum içi ve hatta ev içi ambulasyon ve transfer
aktiviteleridir. Bu olumsuz değişikliklere ek olarak yaşlanma süreci ile sayısı ve ciddiyeti
artabilen kronik hastalıkların eşlik etmesi, ayrıca işitme ve görme gibi temel duyuların yanı
sıra pozisyon hissi gibi özelleşmiş duyuların da kaybı tablonun ciddiyetini arttırmaktadır.
Transfer ve ambulasyon aktivitelerindeki yetersizlik öncelikle bireyi toplumsal
aktivitelere katılımdan alıkoymakta ve hatta fiziksel yardıma muhtaç hale getirebilmektedir.3,4
Sonuç olarak sosyal izolasyona ve depresyona neden olmaktadır. Ayrıca yetersiz fiziksel
aktivite ile sonuçlanarak bireyi kronik pek çok hastalığa açık hale getirmekte, birey için
morbidite ve hatta mortalite riskini arttırmaktadır.5 Fiziksel aktivitenin sağlığı koruma ve
geliştirmedeki rolü ile yaşlı bireyler için özellikle önemli olmasının nedenleri Bölüm 8’de
detaylıca tartışılmıştı. Bu tabloda dahi fiziksel aktiviteye katılımın mümkün olduğu ve bu
gruptaki yaşlı bireyler için yararlarının yüksek oranda olacağı bilimsel olarak yüksek kanıt
düzeyine sahiptir. Bu gruptaki bireyler kendileri için de uygun fiziksel aktivite ve egzersizler
olduğu konusunda bilgilendirilmeli ve fiziksel aktiviteye teşvik edilmelidir. Doğru programa
ulaşarak

yarar

sağlayabilmek

için

bireylerin

ilgili

hekim

ve

fizyoterapiste

yönlendirilmelerinde aktif rol üstlenilmelidir.
Yaşlanma süreci ile birlikte gelişen transfer ve ambulasyon aktivitelerindeki
yetersizliğin önemli bir sonucu da düşmelere neden olmasıdır.6 Düşme yaşlı birey için ölümle
bile sonuçlanabilen ciddi problemlere neden olmaktadır.7-9 Tüm bu faktörler göz önüne
alındığında yaşlılık döneminde transfer ve ambulasyon aktivitelerinin önemi de öne
çıkmaktadır. Hem yaşlı bireyin, hem aile fertlerinin, hem de bakım verenlerin bu konunun
önemi hakkında bilgilendirilmesi, doğru uygulamalarla yaralanmaların veya ileri hasarın
önlenmesi önemlidir.
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11.1. Transfer ve Mobilite (Ambulasyon) Aktiviteleri
Bireyin bir yerden bir yere geçiş için yaptığı hareketlerin bütününe transfer (geçiş)
denir. Yatak içi transferler, oturma pozisyonundan ayakta duruş pozisyonuna transfer,
yataktan tekerlekli sandalyeye transfer, sandalyeden küvete/klozete transfer ve araç içine
transfer gibi pek çok farklı transfer türleri vardır.10
Güvenli ve yararlı bir transfer aktivitesi yaşlı bireyin temel olarak fiziksel uygunluk ve
algılama yeteneği (kognitif durumu) ile belirlenen fonksiyonel durumuna bağlıdır.11
Gerektiğinde yaşlı bireyin ihtiyacına uygun olarak seçilen yeterli malzeme ve teknikler de
güvenli transfer aktivitesi için önem arz etmektedir. Ayrıca bireyin transfer hareketini
öğrenme yeteneğine de bağlıdır.1,12
Birey güvenli bir şekilde yeni pozisyona geçmeden transfer aktivitesi tamamlanmış
olmaz. Yani transfer aktiviteleri sırasında güvenlik en önemli konudur. Transfer aktiviteleri
sırasındaki güvenlik kavramı; yaşlı bireyin düşmeden yeni pozisyonuna / yere geçmesi ve bu
geçiş sırasında hiçbir şekilde zarar görmemiş olmasını ifade eder.6,13-15 Transferleri bireyin
bağımsızlık düzeyi / yardım ihtiyacına göre 3 farklı seviyede inceleyebiliriz:
1) Bağımsız Transfer:
Yaşlı birey transferin tüm yönlerini güvenli ve yardımsız bir şekilde yerine getirebilir.
Fiziksel aktivite programları ve transferi destekleyen egzersizler ile yaşlı bireyin bağımsız
transferinin mümkün olduğunca uzun süre devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
2) Yardımlı Transfer:
Yaşlı birey aktif olarak transfer aktivitesine katılır, ancak aynı zamanda klinisyen
ve/veya bakım verenin yardımına ihtiyaç duyar. Yardım dereceleri oldukça değişkendir.
Süpervize aktivitelerden maksimum destekli aktivitelere kadar değişir. Gereken yardım
miktarı belirlenerek uygun ekipmanlar, yardımcı cihazlar ve düzenlemeler ile birlikte aktivite
planlamaları yapılmalıdır. Bu bireyler için amaç gereken yardım miktarını mümkün olduğu
kadar (güvenlikten taviz vermeksizin) azaltarak, transfer aktivitelerinin devamını sağlamak
olmalıdır.
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3) Bağımlı Transfer:
Yaşlı birey transfer aktivitesine aktif olarak katılmamaktadır veya katılımı çok az
düzeydedir, klinisyen ve/veya bakım verenler transferin tüm yönlerini gerçekleştirir. Bu
gruptaki bireyler için güvenli ve pratik bir transfer süreci sağlamak için gerekli ekipman ve
düzenlemeler farklılık gösterebilmektedir. Ev içi lift (kaldıraç) sistemleri aile ve bakım
verenin yükünü azaltmak ve transfer aktivitesinin güvenliğini arttırmak amacıyla tercih
edilebilir.
Mobilite ise hareket etmek anlamına gelmektedir. Terimsel olarak “ambulasyon”
şeklinde isimlendirilir ve bireyin bir yerden başka bir yere gitmesi durumu olarak tanımlanır.
Ambulasyonda mesafe kaydetme ile yer değiştirme söz konusudur. Ambulasyon
aktivitelerinde bireyin kendi başına ya da koltuk değneği, tekerlekli sandalye, akülü sandalye
gibi farklı yardımcı cihazlarla yer değiştirmesi söz konusu olabilir.16 Ambulasyon iki grupta
sınıflandırılmaktadır:
1) Ev içi ambulasyon: Ev içinde farklı yer kaplamaları üzerinde yapılan ambulasyon
aktiviteleridir. Örneğin yatak odasından mutfağa gitme süreci bir evi içi ambulasyon
aktivitesidir.
2) Ev dışı (toplumsal) ambulasyon: Dışarıda farklı zeminler üzerinde ve toplum
içinde yapılan ambulasyon aktiviteleridir. Örneğin evden sokaktaki parka gitme süreci
ya da alışveriş merkezinde dolaşma aktivitesi evi dışı / toplumsal ambulasyon
aktivitelerine örnek olarak verilebilir.

11.2. Yaşlı Bireyler İçin Transfer ve Mobilite
Yaşlı bireyler için transfer aktivitelerinde bireyin güvenli sınırlar içinde ve mümkün
olduğunca bağımsız şekilde aktiviteyi tamamlaması amaçlanır. Bu planlama içinde
mümkünse yaşlı birey bağımlı transferden yardımlı transfer biçimine, yardımlı transfer
biçiminden bağımsız transfer biçimine ilerletilmek üzere rehabilitasyon programlarına
katılmaktadır. Bu süreçte yaşlı birey ile birlikte aile ve bakım verenlerin de süreç hakkında
bilgili olması, sürecin günlük yaşam aktivitelerine yansıtılması konusunda rehabilitasyon
ekibinin yönlendirmeleri ile sürece yardımcı olmada aktif rol alması önem arz etmektedir.
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Yaşlılık sürecinin etkisi ile transfer türleri arasında olumlu yönde geçiş her zaman mümkün
olamamaktadır. Bu durumda bireyin mevcut bağımsızlık düzeyinde ve güvenli sınırlar içinde
transfer aktivitelerine devam edebilmesi amaçlanır. Yaşlılık sürecinde hızlı ilerleme ve/veya
eşlik eden kronik hastalıklar nedeniyle bu hedef de sağlanamıyorsa bireyin mümkün olan
transfer aktivitelerini güvenle yapması rehabilitasyon ekibinin yönlendirmeleri ile bakım
verenler ve/veya aile tarafından yapılmalıdır.
Transfer eğitimleri sırasında ön değerlendirme yapılmalı, yaşlı bireyin mevcut
durumu, yeterlilikleri ve ihtiyaç düzeyi belirlenmeli; buna göre tam destek veya kısmi destek
sağlayacak yardımcı cihazlar ve aparatlardan uygun olanlar belirlenmelidir. Bu aşama
sonrasında belirlenen cihazların temini ve kullanıcı eğitimi aşaması gerçekleştirilir. Cihazlar
ilk kullanımda fizyoterapist tarafından giydirilir / uygulanır, fizyoterapist tarafından bu
yardımcı ekipman kullanılarak transfer aktiviteleri gerçekleştirilir, kullanıcı ve bakım
verenlerin bilgilendirilmesi yapılır. Sonraki seanslarda yaşlı bireyin kendi başına ya da
gerekiyorsa bakım verenlerin yardımıyla ilgili ekipmanlar kullanılarak gözlem altında transfer
aktiviteleri gerçekleştirilir. Uygulama doğru ve güvenli şekilde yapılabilir hale geldiğinde
günlük yaşam aktivitelerine adapte edilebilir.16
Transfer eğitimleri aşamalı şekilde verilir. Transfer aktivitelerinin öğrenilebilmesi için
yaşlı bireyin düşmeden ayakta durmayı başarabilmesi önemli bir hedeftir. Ayakta durmayı
başarabilen yaşlı bireyler transfer aktivitelerinde daha bağımsızdır. Bireyin ayakta
durabilmesi için bir takım fiziksel yeterliliklere sahip olması gerekmektedir. Bu yeterlilikler
aşağıda sıralanmıştır. Bağımsız ayakta durabilmek için bu yeterliliklere ek olarak bilincinin
yerinde olması ve kognitif durumunun elverişli olması gerekmektedir. Bu yeterlilikler
sağlandığında bilinçli ve hedefe yönelik şekilde (burada hedef transfer aktiviteleridir) ayakta
durma gerçekleştirilir.3,13,14,16
Yaşlı bireyin ayakta durması için gerekli olan fiziksel yeterlilikler:
•

Oturma dengesini sağlayabilmeli

•

Postüral hipotansiyon olmamalı

•

Kalça ve dizlerin yeterli kas kuvveti olmalı (Yetersizlik durumunda fizyoterapistler
tarafından önerilen yardımcı cihazlarla destekli olarak sağlanabilmektedir.)

•

Omuz ve dirsek kasları yeterli düzeyde kullanılabilmeli

•

El ve bilek fonksiyonları tek taraflı da olsa yapılabilmeli
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Ambulasyon aktivitesi eğitimi, kullanılacak aletlerin tanıtılması, bakımı, bu aletlerle
farklı zeminlerde yürüme eğitimini içerir.16 Eğitimde öncelikle yaşlı bireyin seviyesi,
ardından amaç belirlenir. Örneğin ayakta durma, denge gibi hazırlık egzersizleri başlangıçta
fizyoterapist tarafından eğitim programına dahil edilebilir. Yardımcı cihazların ilk
kullanımında, ambulasyon aktiviteleri gözlem altında gerçekleştirilir, kullanıcı ve bakım
verenlerin bilgilendirilmesi yapılır.17 Uygulama doğru ve güvenli şekilde yapılabilir hale
geldiğinde günlük yaşam aktivitelerine adapte edilebilir.

11.3. Transfer ve Ambulasyona Yardımcı Araçlar
Transfer aktiviteleri sırasında bireyin destek alarak vücut ağırlığı transferini
yapabileceği oynamaz ve sert yüzeylere ihtiyaç vardır. Gelişen teknoloji ve ulaşılabilirliğin
artması, hem hastanelerde hem de ev içinde transfer ve ambulasyon aktivitelerini
kolaylaştırmakta ve bu aktivitelerin daha güvenli şekilde yapılmasını sağlamaya yardımcı
olmaktadır. Transfer aktivitelerinin uygun ve pratik şekilde sağlanabilmesi için çok sayıda
yardımcı cihaz, aparat bulunmaktadır.17 Yüksekliği ayarlanabilir elektrikli yataklar, klozet
için yükseltici aparatlar, iki yüzey arasında transferi kolaylaştıracak (örneğin yataktan
tekerlekli sandalyeye) kayma tahtaları ve evde kullanıma uygun lift (kaldıraç) sistemleri
bunlara örnek olarak verilebilir.
Ambulasyon için bir yardımcı yürüme cihazına ihtiyaç duyulabilir. Bunun için yaşlı
bireyin baş-boyun kontrolünün iyi olması, oturma dengesinin yeterli olması, yeterli mental
düzeye sahip olması ve hareket sırasında cihazı kontrol edebilmek için kol ve el kuvvetinin
yeterli olması gibi koşullar gerekebilmektedir.16,17 Yürümeye yardımcı cihazlar önerilirken,
fizyoterapistler tarafından yaşlı birey için potansiyel fonksiyonel düzey belirlenerek; mevcut
sorunlarına, yeterliliklerine ve amaçlarına göre planlanma yapılmaktadır. Yürüteç (walker,
ters walker), koltuk değneği (aksiller tip, ön kol destekli), ve baston (tripot, standart tip) gibi
yürümeye yardımcı cihazlar ambulasyon için önerilebilmektedir. Ayrıca ev içi bar sistemleri
de (örneğin koridorda) ambulasyona yardımcı olabilmektedir. Ayrıca toplumsal ambulasyon
için tekerlekli sandalyeler, akülü tekerlekli sandalyeler, motorlu yürüteçler de tercih
edilebilmektedir.
Yaşlı bireylerin ihtiyacının boyutuna göre transfer ve ambulasyon aktiviteleri sırasında
kullanabilecekleri aparat ve destek cihazlarına örnekler aşağıda sunulmuştur (Şekil 11.1-6).
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Şekil 11.1. Ev içi bar sistemi

Şekil 11.2. Ev içi bar sistemi

Şekil 11.3. Yürüteç

Şekil 11.4. Koltuk değneği (Aksiller)

*Fotoğraflar için izin alınmıştır.
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Şekil 11.5. Tripot

Şekil 11.6. Koltuk değneği (Ön kol)

*Fotoğraflar için izin alınmıştır.

11.4. Yaşlı Bireylerde Transfer ve Ambulasyon Aktiviteleri Sırasında
Dikkat edilmesi gerekenler
•

Yataktan tekerlekli sandalyeye geçerken veya tersi transfer aktiviteleri sırasında
tekerlekli sandalyenin frenleri mutlaka kilitlenmelidir ve oturma yerinin ön / yan kısmı
yatağın kenarına yaslanmalıdır.

•

Geçişlerde tekerlekli sandalye ile yatak / koltuk oturma yerlerinin yükseklikleri aynı
seviyede olmalıdır.

•

Güvenli transfer sadece düşmeden transferin tamamlanması anlamına gelmemektedir.
Transferler sırasında yaşlı bireyin hiçbir zarar görmemesi gerekir. Transfer sırasında
yaşlı bireyin kolundan, elinden çekilmemesi gerekir. İlgili kaslardaki zayıflıklar ve
ilgili eklemdeki zayıf stabilizasyon eklemde yarı çıkık / tam çıkık durumuna;
kemiklerin mineral yoğunluğundaki azalmalar sonucu kırığa yatkınlığının artması
stres kırıklarına neden olabilir. Fizyoterapist tarafından açıklanan ve gösterilen
tutuşlara (handling) hassasiyet gösterilmesi ve öğretilen transferin doğru şekilde
tamamlanması çok büyük öneme sahiptir.
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•

Tuvaletin yüksekliği, tekerlekli sandalyenin oturma yeri ile aynı yükseklikte olmalıdır.

•

Hem transfer hem de ambulasyon aktivitelerinde kullanılacak yardımcı cihazın doğru
şekilde belirlenmesi, ölçülerinin doğru alınması, bakımının ve kullanımının doğru
şekilde öğretilmesi en önemli konulardandır. Bu hususların herhangi birinde yapılacak
yanlışlık yaşlı bireye yardımcı olması için önerilen bu araçların aksine ekstra bir yük
oluşturmasına, yaralanma ve düşmelere neden olabilir.

•

Yürümeye yardımcı cihazlar önerilirken, yaşlı birey için potansiyel fonksiyonel düzeyi
belirleyerek; yaşlı bireyin mevcut sorunlarına, yeterliliklerine ve amaçlarına göre
planlanma yapılması önem arz etmektedir.

•

Transfer ve ambulasyon aktiviteleri için uygun yardımcı cihazlar ve öğretilen teknikler
kadar ev içi ve ev dışı çevresel düzenlemeler de önem taşımaktadır. Bu konu 3. ve 4.
Bölümlerde detaylı şekilde açıklanmıştır.

•

Transfer ve ambulasyon aktiviteleri sırasında uygun enerji kullanımı oldukça
önemlidir. Gereğinden fazla enerji harcanması erkenden yorgunluk oluşmasına ve
aktivitenin gerekenden kısa sürmesine (hedefe ulaşılamamasına) neden olacaktır. Bu
açıdan transfer ve ambulasyon aktivitelerinin modifiye edilmesi, yardımcı ekipmanla
desteklenmesi; mevcut yardımcı cihaz uygun değilse değişikliğe gidilmesi
gerekmektedir.

•

Yaşlılık ilerleyici bir süreçtir. Bu nedenle yaşlı bireyin transfer ve ambulasyon
aktiviteleri açısından belirli aralıklarla değerlendirilmesi ve yeni durumun tahlil
edilerek gerekli müdahalelerin yapılması gereklidir.

Sonuç olarak yaşlı bireyler için transfer ve ambulasyon aktivitelerinde tüm bu
hususlarla birlikte dikkat edilmesi gereken en önemli konu bireyin güvenli sınırlar içinde ve
mümkün olduğunca bağımsız şekilde aktiviteyi tamamlayabilmesidir.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.

264

KAYNAKÇA
1.

Nalbant S. Yaşlılıkta Fizyolojik Değişiklikler. Nobel Medicus. 2008.

2.

STRASSER H, TIEFENTHALER M, STEINLECHNER M, EDER I, BARTSCH G,
KONWALINKA G. Age dependent apoptosis and loss of rhabdosphincter cells. The Journal
of urology. 2000;164(5):1781-1785.

3.

Baker PS, Bodner EV, Allman RM. Measuring life-space mobility in community-dwelling
older adults. Journal of the American Geriatrics Society. 2003;51(11):1610-1614.

4.

Kostka T, Jachimowicz V. Relationship of quality of life to dispositional optimism, health
locus of control and self-efficacy in older subjects living in different environments. Quality of
Life Research. 2010;19(3):351-361.

5.

Kokkinos P, Sheriff H, Kheirbek R. Physical inactivity and mortality risk. Cardiol Res Pract.
2011;2011:924945-924945.

6.

Bruce DG, Devine A, Prince RL. Recreational physical activity levels in healthy older
women: the importance of fear of falling. Journal of the American Geriatrics Society.
2002;50(1):84-89.

7.

Vellas BJ, Wayne SJ, Romero LJ, Baumgartner RN, Garry PJ. Fear of falling and restriction
of mobility in elderly fallers. Age and ageing. 1997;26(3):189-193.

8.

Arfken CL, Lach HW, Birge SJ, Miller JP. The prevalence and correlates of fear of falling in
elderly persons living in the community. American journal of public health. 1994;84(4):565570.

9.

Fletcher PC, Hirdes JP. Restriction in activity associated with fear of falling among
community-based seniors using home care services. Age and ageing. 2004;33(3):273-279.

10.

Pierson FM, Fairchild SL. Principles and techniques of patient care. Saunders; 2008.

11.

Verghese J. Cognitive and mobility profile of older social dancers. Journal of the American
Geriatrics Society. 2006;54(8):1241-1244.

12.

Kramer AF, Erickson KI, Colcombe SJ. Exercise, cognition, and the aging brain. Journal of
applied physiology. 2006;101(4):1237-1242.

13.

Brooks A, Orchard S. Core person handling skills. The guide to the handling of people: a
systems approach, 6th edn (see moving up the bed) BackCare, Middlesex. 2011:139-142.

14.

Smith J. The Guide to the Handling of People: A systems approach

(6th ed.) ed. Middlesex, UK: BackCare.2011.
15.

Sturman M. A systems approach to the prevention and management of falls. In: Smith J, ed.
The Guide to the Handling of People: A systems approach (6th ed.) ed. Middlesex, UK:
BackCare.2011:233‑249.

265

16.

Guccione AA, Avers D, Wong R. Geriatric Physical Therapy-eBook. Elsevier Health
Sciences; 2011.

17.

Kuş G, Karabörklü Argut S. Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Kullanılan Araçların Tanıtımı.
Fizyoterapi ve Rehabilitasyona Giriş. Vol 1: İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul;
2016:ss.61-78.

266

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Yaşlı bireylerde görülen postüral değişimler, azalan endurans, denge stratejileri ve ileri
fiziksel uygunluk parametrelerinde kayıplar, duyusal problemler ve eşlik eden kronik
hastalıklar bireylerin günlük yaşam aktivitelerini ve fonksiyonelliklerini ciddi şekilde
sınırlandırmaktadır. Bu olumsuz değişikliklerden en çok etkilenen günlük yaşam aktiviteleri
ise ambulasyon ve transfer aktiviteleridir. Transfer ve ambulasyon aktivitelerindeki yetersizlik
öncelikle bireyi toplumsal aktivitelere katılımdan alıkoymakta ve hatta fiziksel yardıma
muhtaç hale getirebilmektedir. Ayrıca fiziksel inaktiviteye, sosyal izolasyona ve depresyona
neden olmaktadır. Yaşlı bireyler için transfer ve ambulasyon aktivitelerinde bireyin güvenli
sınırlar içinde ve mümkün olduğunca bağımsız şekilde aktiviteyi tamamlaması amaçlanır.
Yaşlı bireylerin ihtiyacının boyutuna göre kullanabilecekleri çok sayıda aparat ve cihazlar
mevcuttur. Bu süreçte yaşlı birey ile birlikte aile ve bakım verenlerin de süreç hakkında bilgili
olması, sürecin günlük yaşam aktivitelerine yansıtılması konusunda rehabilitasyon ekibinin
yönlendirmeleri ile sürece yardımcı olmada aktif rol alması önem arz etmektedir.

1

Bölüm Soruları
1) Kendi başına yataktan kalkarak tekerlekli sandalye ile yatak odasından mutfağa
giden yaşlı bireyin süreci hangi seçenekte doğru şekilde ve doğru sırayla verilmiştir?
a) Bağımlı transfer –Toplumsal ambulasyon
b) Bağımlı transfer –Ev içi ambulasyon
c) Yardımlı transfer –Toplumsal ambulasyon
d) Bağımsız transfer –Ev içi ambulasyon
e) Bağımsız transfer – Toplumsal ambulasyon

2) Yaşlı bireylerde transfer aktiviteleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Transfer aktiviteleri sırasında güvenlik en önemli konudur.
b) Transfer sırasında yardımcı cihazlardan destek alınabilir.
c) Transfer aktiviteleri sırasındaki güvenlik sadece düşmemeyle sınırlı değildir.
d) Transferler bireyin bağımsızlık düzeyi / yardım ihtiyacına göre 3 gruba ayrılır.
e) Transfer aktiviteleri için ayakta durma olmazsa olmaz ön koşuldur.

3) “Bireyin bir yerden başka bir yere gitmesi durumu olarak tanımlanan terim
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Transfer
b) İnaktivite
c) Ambulasyon
d) Günlük yaşam aktivitesi
e) Fiziksel aktivite

4) Ambulasyon sırasında uygun enerji kullanımı olmaması durumunda aşağıdaki
bilgilerden hangisi / hangileri gerçekleşir?
I. Erken yorgunluk oluşması
II. Aktivitenin daha kısa sürmesi
III. Bireyin aktiviteyi yapmak istememesi
IV. Aktivitelerinin modifiye edilmesi ile düzeltilebilir.
V. Mevcut yardımcı cihazda değişikliğe gidilmesi harcanan enerjiyi azaltabilir.
a) I ve II
b) II ve III
2

c) I, II ve III
d) III, IV ve V
e) I, II, III, IV ve V

5) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bireylerde transfer ve ambulasyon aktivitelerindeki
yetersizliğin nedenlerindendir?
a) Yetersiz fiziksel aktivite
b) Sosyal izolasyon
c) Depresyon
d) Düşme
e) Görme ve işitme gibi temel duyularda kayıp

6) Aşağıdakilerden hangisi verilen cümleden boş kalan yer için en uygun olacaktır?
“………………..” olan bireylerde fiziksel aktivite programları ve transferi destekleyen
egzersizler ile yaşlı bireyin durumunu uzun süre devam ettirilmesi sağlanmalıdır.
a) Yardımlı transfer
b) Yardımsız transfer
c) Bağımlı transfer
d) Bağımsız transfer
e) Toplumsal transfer

7) Yaşlı bireyler için güvenli ve yararlı bir transfer aktivitesi aşağıdakilerden hangisine
bağlı değildir?
a) Fonksiyonel kapasite
b) Seçilen yardımcı cihazlar
c) Bireyin kognitif durumu
d) Bireyin yaşı
e) Bireyin cinsiyeti

8) Ambulasyon aktivitesi eğitimi aşağıdakilerden hangisini içermez?
a) Kullanılacak cihazların tanıtılması
b) Kullanılacak cihazların bakımı
c) Bilgilendirme
d) Bu cihazlarla alternatif cihaz seçimi
3

e) Bu cihazlarla farklı zeminlerde yürüme eğitimini

9) Tekerlekli sandalye ile transfer aktiviteleri için aşağıdakilerden hangisi/hangileri
doğrudur?
I.

Tuvaletin yüksekliği ise, tekerlekli sandalyenin oturma yerinden daha alçak
olmalıdır.

II.

Tekerlekli sandalyenin oturma yerinin ön / yan kısmı yatağın kenarına
yaslanmalıdır.

III.

Tekerlekli sandalyenin oturma yeri yüksekliği, yatak / koltuk oturma yerlerinin
yüksekliklerinden daha alçak olmalıdır.

IV.

Transfer aktiviteleri sırasında tekerlekli sandalyenin frenleri mutlaka
kilitlenmelidir.
a) Yalnız I
b) I ve III
c) II ve IV
d) II ve IV
e) II, III ve IV

10)

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ambulasyon için kullanılabilen yardımcı

cihazlardan değildir?
a) Tekerlekli sandalye
b) Akülü tekerlekli sandalye
c) Kanedyen
d) Lift sistemleri
e) Motorlu walker (yürüteç)

4

Cevaplar
1) d
2) e
3) c
4) e
5) e
6) d
7) e
8) d
9) c
10) d

5

BÖLÜM 12.
YAŞLI BİREYLERDE DENGE, DÜŞME VE ÖNLEME

6

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde, dengenin tanımını, denge için gerekli bileşenlerden bahsedilecektir.
Yaşlılıkla birlikte denge yeteneğinde meydana gelen değişiklikler, bireyde denge
bozukluklarına neden olan durumlar ve düşme konuları işlenecek, denge bozuklukları ve
düşme problemlerinde uygulanan yaklaşımlar incelenecektir.

7

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Denge nedir?
2) Yaşlanma ile birlikte dengeye etki eden değişiklikler nelerdir?
3) Denge kontrolü için oluşturulan stratejiler nelerdir?
4) Düşme nedir?
5) Düşmeye neden olan risk faktörleri nelerdir?

8

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Dengenin ve alt
bileşenlerinin tanımı

Denge fonksiyonunun
işlevinin kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Yaşlılık ve denge

Yaşlılık ile birlikte dengeye
etki eden değişikliklerin
kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Düşme ve düşme ile ilgili alt
bileşenler

Düşme, düşme korkusu,
düşmeye neden olan
durumlar, düşme risk
faktörleri, düşmenin
sonuçları ve düşmelerin
değerlendirilmesinin
kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

Denge bozuklukları ve
düşmelere yaklaşım

Denge kontrol stratejilerinin
ve düşmeleri önleme
stratejilerinin kavranması

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

9

Anahtar Kavramlar

Denge
Yaşlılıkta Denge
Denge Bozuklukları
Düşme
Düşmelerin önlenmesi
Koruyucu Yaklaşımlar
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Giriş
Denge; vücudun ağırlık merkezini destek tabanı içerisinde tutabilme becerisi olarak
tanımlanmaktadır. Bir başka deyişle denge; dinlenme ve aktivite sırasında yerçekimi
merkezini destek sınırları içerisinde tutabilmek için sağlanan postüral uyumdur. Dengenin
sağlanması, karmaşık bir vücut organizasyonu sonucunda gerçekleşir. Görsel bilgi, denge ile
ilişkili vestibüler duyu ve bilinçaltı duyusundan toplanan bilgiler, merkezi sinir sisteminde
işlendikten sonra dengenin sağlanması için gerekli emirler beyin tarafından alt merkezlere
iletilir (Şekil 1). Denge statik ve dinamik denge olmak üzere iki alt başlıkta incelenmektedir.
Statik denge, bireyin duruş pozisyonundaki denge becerisidir. Statik denge yeteneğinin
sürdürülebilmesi için denge merkezi, destek merkezinin içinde yer almalıdır. Dinamik denge
ise aktivite esnasında meydana gelen postüral değişikliklere gerekli yanıtı verebilmektir.1

GÖRSEL

MERKEZİ SİNİR
SİSTEMİ

VESTİBÜLER

1) BEYİN ZARI
2) BEYİN SAPI
3) BEYİNCİK

DENGE
KONTROLÜ

PROPRİOSEPSİF

Şekil 1. Denge kontrolünün oluşum mekanizması
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7.1.DENGE KONTROLÜ İÇİN STRATEJİLER

Dengenin sağlanması için devamlı olarak vücut kütle merkezi sürekli destek yüzeyi
sınırlarının içerinde tutulmalıdır. Vücudun, bu kontrol için bazı stratejileri mevcuttur.
Hareketin hızı ve yoğunluğu, destek yüzeyinin özellikleri, kişinin o an ki pozisyonu, kişinin
farkındalığı gibi pek çok bileşen hangi vücut stratejisinin kullanılacağında rol oynamaktadır.
Denge kontrolü için oluşturulan stratejiler; postüral salınımlar, ağırlık kaydırma stratejisi,
ayak bileği stratejisi, süspansiyon stratejisi, kalça stratejisi, adımlama stratejisi ve kombine
stratejilerden oluşmaktadır.2

7.1.1. Postüral Salınımlar
Ayakta duruş pozisyonunda daha sık ön-arka olarak bazen de lateral (yan) yönlerde
görülür. Destek yüzeyi daha küçük olduğunda salınımların büyüklüğü artar.3

7.1.2. Ayak Bileği Stratejisi
Antero-posterior düzlemde dengenin kontrol edilmesi amacıyla kullanılır. Destek
yüzeyi daha da daraltılıp aynı zamanda kişi posteriore doğru hafifçe çekildiğinde devreye
girer ve denge sağlanır. Ayak bileği stratejisi; dengenin bozulduğu durumlarda, vücut kütle
merkezini sabit tutmak amacıyla kullanılır. Distalden proksimale doğru kas aktivasyonu
gerçekleşir. Gerçekleşen bu kas aktivasyonu çoğunlukla, 90-100 ms sonra gastroknemius
kasının aktivasyonu, 20-30 ms sonra hamstring kasının aktivasyonu ve bu süreden daha sonra
ise paraspinal kasların aktivasyonu şeklinde meydana gelmektedir.2

7.1.3. Ağırlık Kaydırma Stratejisi

Mediolateral yönde olan denge bozulmalarında daha çok ağırlık kaydırma stratejisi
vücut tarafından verilen cevaptır. Vücut kütle merkezinin hareketinin kontrolü için kalça bu
stratejide önemli rol oynamaktadır. Lateral yöndeki hareket kalça abdüktör ve addüktörler
kaslarının aktivasyonu ve ayak bileği invertör ve evertörler kaslarının aktivasyonunun yardımı
ile gerçekleştirilir.2
7.1.4. Süspansiyon Stratejisi
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Süspansiyon stratejisi kişinin dizlerini bükerek, vücut kütle merkezini aşağı yönde
hareket ettirmesiyle oluşur. Dizdeki bükülmeyle beraber kalça ve ayak bileği eklemlerinde de
bükülme meydane gelir. Süspansiyon stratejisi dengenin korunması için kullanılan, ayak
bileği stratejisi ve ağırlık kaydırma stratejisinin bir başka çeşidi gibi de düşünülebilir.2

7.1.5. Kalça Stratejisi

Beklenmedik ve büyük çaptaki sarsılmalarda genellikle kalça stratejisi kullanılır.
Sarsılmalara karşı dengenin kontrolü için oluşan ani kalça fleksiyonu veya ekstansiyonu
sebebiyle bu ismi almıştır. Kalça stratejisinde hedeflenen durum vücut kütle merkezini destek
yüzeyi içinde tutmaya çalışmaktır. Kalça stratejisinde kas aktivasyonu proksimalden distale
doğru gerçekleşmektedir; denge bozulmalarına verilen cevap ilk olarak 90-100 milisaniye
sonra abdominal kaslarda, ardından kuadriceps kas grubunda meydana gelmektedir. Kalça
stratejisi kaygan bir zeminde yürürken gerçekleştiremez. Bu durumun nedeni, kaygan
zeminde oluşan büyük yatay kuvvetlerin ayağın kaymasına sebep olmasıdır.2

7.1.6. Adımlama Stratejisi

Stabilizasyon kuvvet sınırlarını aşan ve vücut kütle merkezinin yerini değiştirecek
kadar büyük, bir kuvvet vücuda uygulanırsa adımlama stratejisi devreye girer. Adımlama
stratejisinde amaç zemindeki destek yüzeyini genişletmektir. Bu amaçla öne veya arkaya
adım atılır. Ayağının önünde engel olan ve buna takılan bireyin, dengenin kontrolü için öne
doğru aldığı adım, bu strateji için bir örnek olarak verilebilir.2

7.1.7. Kombine Stratejiler

Denge ve vücut pozisyonunun hareket ve duruş sırasında korunması karmaşık bir
işlemdir. Bireyin dengesini yeniden sağlayabilmesi için bu stratejilerden en az iki veya daha
fazlasını kullanması gerekebilir. Seçilen stratejilerde çevresel faktörler ve bireysel faktörler
büyük rol almaktadır.2

7.2.YAŞLILIK VE DENGE
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Yaşlılık döneminde tek-çift ayak üzerinde ayakta dururken veya hareket halinde iken
postüral düzgünlük azalmaktadır.4 Yaşla birlikte artan düşme eğilimi de yaşlılarda denge
kontrolündeki belirgin azalmanın bir göstergesidir. Yaşlı kişilerde denge bozukluğu veya
denge kaybına neden olan birçok değişiklik vardır.

7.3.KAS-İSKELET SİSTEMİ VE NÖROMUSKULER SİSTEM

7.3.1. Postural Uygunluk
Postural uygunluk; vücudun hareket, duruş, denge gibi aktiviteleri için motor
sistemler, kastaki değişimler gibi bileşenler tarafından etkilenen postural kontrol sistemdeki
uygunluk olarak tanımlanmaktadır. Motor becerilerin tamamı için maksimum postural uyum
gereklidir.
Kasların tonusu, kontraksiyon gücü, ayak pozisyonu ve taban basınç dağılımı, kas
uzama – kısalma mekanizmaları gibi postural uygunluk bileşenleri denge için uygun
değerlerde olmalıdır.4

7.3.2. Kas Performansı

Bir kasın sadece kuvvetli veya enduransının yeterli olması, denge becerisi ve hareket
için yeterli değildir. Denge veya hareket becerilerinin normal bir şekilde meydana gelmesi
için birden fazla kas grubunun (ilgili kas ve çevre kaslar) yeterli kuvvet, güç ve enduransta
koordineli çalışması gerekmektedir. Örneğin diz fleksiyon (bükme) ve ekstansiyon (açma)
hareketinin uygun bir şekilde gerçekleşebilmesi için hamstring ve quadriseps kaslarının
kuvvet oranı 2/3 olmalıdır bu oranda iken diz fleksiyon ve ekstansiyon hareketi dengeli ve
etkili şekilde vücut tarafından gerçekleştirilir. Vücut dengesinin iyi olabilmesi için kas
performanslarının iyileştirilmesi tedavi programlarında yer almalıdır.5

7.3.3. Eklemler Ve Hareket Açıklığı

Dengeyi sağlamak için; kas, ligament, konnektif doku, kemik gibi tüm anatomik yapı
ve dokuların morfolojik ve fonksiyonel açıdan uygun yeterlikte olması gerekmektedir. Eklem
yüzeyinin harekete uygunluğu ve eklem hareket açıklığı dengenin sürdürülmesi için diğer
önemli bileşenlerdendir. Tüm bu bileşenler hem hareketin devamlılığı hem de dengenin
sağlanması için en iyi seviyede olmalıdır.6
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7.4.YAŞLANMA İLE KAS-İSKELET SİSTEMİNDE MEYDANA GELEN
DEĞİŞİKLİKLER

Yaşlanma ile birlikte, yumuşak dokularda, kaslarda ve iskelet sisteminde hem yapısal
hem de fonksiyonel bozulmalar ortaya çıkar. Yaşlanma ile birlikte dokuların elastikiyeti azalır
ve viskositesi artar. Organik matrikste sıvı miktarı azalır. Kollajen lifler hacim ve sayı olarak
artar ve yumuşak dokular arasında çapraz bağlar kurulmaya başlar. Eklem kıkırdak renginde
değişmeler, eklem yüzeyinde incelmeler ve çatlaklar oluşur. Gerilim gücü azalır ve
yorgunluğa karşı gösterilen direnç azalır, ancak sıkıştırıcı özelliklerde belirgin bir azalma
meydana geldiği bildirilmemiştir. Yaşlanma ile beraber kıkırdak hücrelerinin morfolojik
özellikleri ve fonksiyonu ile tip 2 kollajenin yapısı değişme gösterir ayrıca intrasitoplazmik
flamentlerde artma ve morfolojilerinde de değişme gözlenir. Matriks yapısı ise sekresyonunu
daha çok olan çeşitli proteoglikan üretir. Yaşlılarda oluşan bu değişikler yaş arttıkça
azalmakta olan su içeriğiyle yüksek ilişkilidir. Genç ve sağlıklı bireylerde, tüm vücut
kitlesinin yaklaşık % 30’unu kas kitlesi oluşturmaktadır. Bununla birlikte, 75 yaşa kadar bu
oran % 15’e kadar düşebileceği bildirilmiştir. Yaşlanmayla meydana gelen bu kas kaybı
sarkopeni olarak isimlendirilmiştir. Kemiğin, eklemin ve eklem kıkırdağının zayıf yapısal
parametreleri ile bozulmuş denge, sarkopeni ile ilişkilendirilmiştir.7 Kas kütlesi 30 yaşından
sonra her on yılda %3-8 azalmaktadır. Belirgin azalma 60 yaşından sonra olmaktadır. 80
yaştaki kişilerde 20 yaşına göre %30-50 daha az kas gücüne sahiptirler. 90 yaşın üzerinde ise
kas gücü kaybı %50 nin üzerindedir.8 Kas gücünün yanında yaş ilerledikçe kas lif sayısında
azalma (lif kaybı) ve kalan liflerin kesit alanlarında ve hacimlerinde azalma (lif atrofisi)
meydana gelir ve bu durumda kas zayıflığına yol açar.
Kas zayıflığının artması denge bozukluğuna etki eden faktörlerden biridir.
Osteoporozlu kadınlarda yapılan bir çalışmada dengeyi etkileyen en önemli faktörlerden
birinin quadriseps kas gücü olduğu gösterilmiştir.9 Yaşlanmayla sedanter yaşama bağlı olarak
immobilizasyon da hem kas kuvveti hem de kemik mineral yoğunluğu azalmaktadır. Bu
durumda denge bozukluğu için bir risk faktörü oluşturmaktadır. Bununla beraber alt
ekstremitede diz ekstansör ve ayak bileği plantar fleksör kas gruplarının kuvvetlerinde azalma
da yaşlılarda denge bozukluğu ve düşmeler için bir risk faktörüdür.10 Yaşlılıkta sıklıkla
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görülen kemik mineral kayıplarına bağlı osteoporoz vakasında uzunluğu azalmış, baş
fleksiyonda, omuzlar düşük, dorsal kifoz artmış, üst ve alt eksremiteler ile gövde hafif
fleksiyondadır. Postural bozukluklar da denge bozukluğu riskini artırmaktadır.8

7.4.1. Duyusal Bozukluklar

Yaş ilerledikçe periferden alınan uyarıların merkezi sistemlere iletiminde yavaşlama
meydana gelmektedir. Bu durumda postural kontrolü sağlama becerisinde azalmaya neden
olur. Postural kaslara giden iletimin yavaşlaması pozisyonu kontrol edecek olan hareketin
hızında problemlere neden olacağından aktif hareket sırasında, denge bozukluklarına neden
olabilir.
Dengenin kontrolünde en hızlı işlenen bilgi somatosensoryal sistemden gelen bilgidir.
Periferik sinir problemi olan yaşlılarda proprioseptif veri akışında sorun olacağından, bu
kişiler dengenin sürdürülübilmesi için daha çok vizüel sistemi kullanırlar. Görsel yanıtların
daha yavaş olması sebebiyle gerilme refleksi de yavaşlar.
Düşmenin akut kontrolünde gerilme refleksi yer almaktadır. Gerilme refleksinin
yavaşlaması yaşlılarda dengenin kontrolünü güçleştirir ve düşmelere neden olur.11 Yaşlılarda
yaygın görülen artrit, diabet ve atherosklerozis gibi hastalıklar
Atherosklerozisin

dengeyi etkileyebilir.

meydana getirdiği damar oklüzyonu, vizüel ve somatosensorial

fonksiyonları etkiler. Diabetik periferal nöropati ve retinopati, somatosensoryal sistemi
etkileyerek dengenin geri kazanılmasını zorlaştırır.12

7.4.2. Vestibüler Bozukluklar
Yaşlanma süreci, vestibüler fonksiyonlar üzerinde önemli bir etkiye sahiptir.
Yaşlılarda vestibüler sistem elemanlarından semisirküler kanallar, sakkül ve utrikulun
makulasındaki tüy hücrelerinde dejeneratif değişiklikler, ampullada işitme hücrelerinde kayıp
oluşmaktadır. Yaşlı bireyler, vestibüler reflekste azalma göstermeye daha çok eğilimlidirler.
Semisirküler kanalların hassasiyeti yüksek frekanslı sesler için azalmıştır. Yaşlı popülasyonda
yaygın olarak meydana gelen ve denge sistemini etkileyen vestibular nöritis, serebellar ve
beyinsapı hemorajı gibi hastalıklarda da oluşabilir. Bu tür hastalarda, vertigo veya dizzinis
semptomları görülmektedir Yaşlılarda işitme sorunları ve vestibular nedenli denge sorunları
prevelansı oldukça yüksektir. Kalsiyum metabolizmasındaki değişiklikler, yaşlı bireylerde
duyusal girdinin azalmasına neden olmaktadır. Oluşan bu durumunda yaşlılarda denge
16

sorunlarına,

düşme

ve

düşmeye

bağlı

mortalite

ve

morbidite

oranını

arttırdığı

düşünülmektedir.13

7.4.3.

Görsel Bozukluklar

Görme sisteminde yaşlanma sonucunda görme alanı daralması, görsel keskinlikte
azalma, gözün odaklama yeteneğinde bozulma, karanlığa uyum, ışığa hassasiyeti ve renk
hassasiyetinde azalma meydana gelmektedir. Bunun sonucunda postüral kontrolü sağlamada
önemli olan çevre ve derinlik algısı bozulmaktadır ve bu değişiklikler görsel inputu (girdiyi)
olumsuz etkileyerek dengenin bozulmasına neden olabilmektedir.14

7.4.5. Kardiyovasküler Bozukluklar

Yaş ilerledikçe sempatik sinir sistemi aktivitesi azalmaktadır. Sempatik sistem
azalması, egzersiz kalp hızında, kasılma kuvvetinde ve kardiak outputta (çıktı) azalma ile
karakterizedir. Yaşlılarda barorefleks duyarlığının azaldığı ve bu durumun da kalp hızını ve
sempatik sinir sistem aktivitesini etkilediği bildirilmektedir. Bu durum, denge problemlerine
neden olan postüral hipotansiyona yol açabilir. Yaşlı popülasyonda pek çok hastalık, postüral
hipotansiyon nedeni olabilmektedir. Ayrıca, parkinson ilaçları, antidepresanlar ve diüretikler
de postüral hipotansiyona sebep olabilmektedir.15

7.4.6. Yürüme Fonksiyonunda Bozukluklar

Yürüme fonksiyonu, kas iskelet sisteminin en karmaşık görevlerinden birisidir. Enerji
tasarrufu ile, dengeli normal bir yürüme, motor korteks, bazal gangliyonlar, serebellum,
omurilik, omurilik refleksleri, sağlam bir kas dokusu, basınç ve pozisyon algısı gibi duyusal
geri bildirimlerin, bir arada koordineli olarak çalışmasıyla elde edilebilir. Yürüyüş, gravite
merkezinin sagital düzlemde öne doğru yer değiştirmesi ile beraber bu sırada gövdenin ve
ekstremitelerin ritmik hareketlerini içeren bir tanımdır. Yürüme fonksiyonunda alt ekstremite
hareketlerine, üst ekstremite ve gövde hareketleri eşlik eder.16 Yaş ilerledikçe dinamik
dengenin kontrolü zorlaşmaktadır. Hemipleji, parkinson ve serebellar hastalıklar gibi birçok
nörolojik etkilenim, yaşlılarda yaygın görülen hastalıklardandır ve hastalıklar yürüme
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fonksiyonunu etkileyerek denge sorunlara neden olabilmektedir. Örneğin inmeli yaşlı
bireylerde, tonus problemleri, azalmış alt ekstremite kuvveti ayak kontrolünü sağlamada
zorluklar çıkarabilir. Beyin sapı ve serebellar inmeler önemli yolakları etkileyerek, dengenin
bozulmasına sebep olabilir. Parkinson hastalığında ise yürüme paterni, hastalığın değişik
evrelerinde farklıdır ayrıca hastadan hastaya değişen derecede etkilenir. Tipik olarak, adım
uzunluğunda kısalma, dakikadaki adım sayısında “kadans” azalma görülmektedir. Hastalar
genellikle küçük adımlı, yavaş ve ayaklarını sürüyerek yürürler. Hastalığın ileri evresinde ise
yürümeyi başlatmada güçlük, donma fenomeni (motor bloklar) ve postüral dengesizlik yaygın
olarak görülmektedir
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. Nörolojik bir hastalığı olmaksızın da yaşlılarda kalça rotasyonu ve

diz fleksiyonunun azalması salınım fazında ekstremitenin daha az kaldırılmasıyla sonuçlanır
bu durumda takılma, kayma gibi denge problemlerine açmaktadır. Yine bazı yaşlılarda dik
duruşu ve yürüyüşü kontrol eden nöromusküler kuvvetlerin, merkezi sinir sistemi tarafından
başarıyla entegre edilememesi durumu denge kontrolünde zayıflığa yol açmaktadır.18 Denge
bozukluğu ile ilişkili olabilecek tıbbi durumlar Tablo 1’de özetlenmiştir.19

Tablo 1. Denge bozukluğu ile ilişkili olabilecek tıbbi durumlar
Kardiyopulmoner hastalıklar

Ritim bozuklukları, konjesif kalp
yetmezliği, koroner arter hastalığı, ortostatik
hipotansiyon,

tromboembolik

olaylar,

periferik arter hastalıkları
Psikiyatrik hastalıklar

Depresyon, madde bağımlılığı

Metabolik hastalıklar

Diyabet,

hipertroid,

hipotroid,

hepatik ensefalopati, obesite, B12 vitamin
eksikliği
Kas-iskelet sistem hastalıkları

Osteoartrit, osteoporoz, kas atrofileri,
spinal stenozis

Duyu sistemindeki bozukluklar

Perifereal

nöropati,

işitme

ve

görmedeki kayıplar
Nörolojik hastalıklar

İnme, parkinson, multiple skleroz,
myelopati
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Diğer

Polifarmasi, cerrahi sonrası durum

Yaşlanma ile birlikte dengeye etki eden değişiklikleri şu şekilde özetleyebiliriz 11
•

Vizüel netlikte azalma

•

Ayak bileğinden gelen propriyoseptif duyuda azalma,

•

Alt ekstremite titreşim duyusunda azalma

•

Vestibüler sistem reseptörlerinde problemler

•

Periferik görüşte kayıp

•

Derinlik algısında kayıp

•

Kas kasılma paterninde değişiklik

•

Merkezi sinir sistem ileti hızında azalma

•

Kuvvette ve performansta azalma

•

Eklemlerde sertlik, deformite

•

Reaksiyon zamanında uzama

•

Güven kaybı

•

Yana doğru gövde salınımında artma

•

Eklem hareket açıklığında azalma

7.5. DÜŞME
Düşmeler yaşlı yetişkinler arasında önemli bir yaralanma ve ölüm nedenidir ayrıca çok
önemli bir halk sağlığı sorunudur. Düşme, bireyin intrinsik olay ve ekstrinsik bir kuvvet
olmaksızın dikkatsizlik sonucu olduğu seviyeden daha aşağıdaki bir seviyede hareketsiz hale
gelmesi olarak tanımlanmaktadır. Ayrıca düşme; fonksiyonel kapasitede azalma, yaşam
kalitesinde azalma, huzurevlerine yerleştirilmede artış, hastane yatışında artışın yanı sıra
morbidite ve mortaliteye de sebep olabilen bir geriatrik sendrom olarak tanımlanabilir.20 Son
12 ay içerisinde ikiden fazla düşme tekrarlı düşme olarak adlandırılır.21 Dünya Sağlık Örgütü
düşmeleri yaşlılık döneminin en önemli sağlık sorunlarından biri olarak göstermektedir.22
Düşme 65 yaş üstü yaşlılarda ölümcül ve ölümcül olmayan yaralanmaların en sık nedenidir.23
Dünyada düşme sıklığında toplumda yaşayan 65 yaş ve üzeri bireylerin %30-40’ı, 80 yaş ve
üzeri bireylerin ise %50’si her yıl düşmekte olduğu bildirilmiştir.24 Ayrıca düşen bir bireyin
tekrar düşme sıklığı ise %60 olduğu bildirilmiştir.25 Düşme sebebiyle hastaneye başvuru
oranları 85 yaş üzeri grupta 65-69 yaş arasındaki gruba göre 6 kattan daha fazladır.26
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Düşmeler acil servise başvuruların %10’unu, acil hastaneye başvuruların %6’sını
oluşturmaktadır.27 Yaşlılıkta meydana gelen düşmeler, basit sağlık sorunlarından hayati
risklere kadar pek çok sorunun ortaya çıkmasına neden olmakta ve sağlık harcamaları
arasında önemli bir yer almaktadır.28 Düşme karmaşık birçok faktörlü fenomendir. Düşme
mekanizmasını anlamak için normal yürüyüşün ön koşullarını anlamak önemlidir. Normal bir
yürüyüş için, kortikal-bazal ganglion halkası ve bazal ganglia-beyin sapı sistemi gibi ince
sinir ağları, kas tonusu ile kas-iskelet sistemi yapıları, duyusal bilgiler (yani, beyin korteksi,
görme, işitme duyusunun işlenmesi) ince dokunuş ve propriyosepsiyon gibi yapıların düzgün
fonksiyon göstermesi gerekir. Düşmeleri önlemek ve yürümeyi sürdürmek için bu bileşenlerin
etkili bir şekilde eşleşmesi, yeterli biliş ve konsantrasyon ile birlikte gereklidir.29 Düşmeler
yaşlanmaya bağlı oluşan problemlere veya çevre koşullarına bağlı olarak meydana gelebilir.
Düşmelerin %10'unun akut bir hastalığın ilk göstergesi olduğu bildirilmiştir (Pnömoni, İdrar
yolu enfeksiyon, Dehidratasyon, Kardiyak problemler, İnme vs.).30 Düşmeler yaşlılarda
morbidite ve dizabilitelerin en önemli nedenlerindendir. 65 yaş ve üstü kişilerin yaklaşık
olarak üçte birinden fazlasının her yıl düştüğü ve bu vakaların yarısında da düşmelerin
tekrarlayabileceği bildirilmiştir.31 Kognitif etkilenim ve düşme hikayesi varlığında risk ikiye
ya da üçe katlanabilir.32 Düşmeler, yaşlı popülasyonda en ciddi ve sık karşılaşılan ev
kazalarındandır ve sıklıkla ciddi bir yaralanma oluşmasa da hastane ve bakımevlerine
yatırılmasına neden olan başlıca nedenlerdendir. Yaşlı nüfusundaki artışla birlikte düşmeyle
ilişkili komplikasyonlar beklenilenden çok daha hızlı bir şekilde artmaktadır. Kendi evlerinde
yaşayan yaşlılarda düşmelerin yaklaşık %10’u önemli mortalite ve morbidite nedeni olan
kırıkla sonuçlanır.23 Yaşlılarda kalça kırıklarının %90’ının sebebi düşmedir ve oluşan bu
kırıkların %12-20’si ölümcüldür. Tüm düşmeler yaralanmaya veya komplikasyona neden
olmasa da düşen yaşlı kişilerin yaklaşık %20’sine tıbbi bakım ve müdahale gerekmektedir.33
Yaşlıların sayısı arttıkça gereken ekonomik yük de artacaktır. Tedavi ve bakımın maliyeti
yanında yaşlının ve ona bakmak zorunda kalan bireylerin üretkenliklerinin azalmasına bağlı
olarak dolaylı maliyet de vardır. Düşmenin yaşlı kişide oluşturduğu sağlık sorunları ve
engellilik, kişiye, aileye ve topluma maliyeti düşmenin önlenmesinin gerekliliğini göz önüne
sermektedir. Pek çok çalışmada düşmelerin çok yönlü uygulamaları içeren düşme önleme
programları ile önlenebildiği gösterilmiştir. Günümüzde giderek artan yaşlı nüfusun bakım
sorunlarını çözmek için gösterilen eğilim sağlık ve esenliği sürdürme ve artırmaya,
hastalıkları önlemeye ve fonksiyonelliğin korunmasına yönelik çalışmalara öncelik verme
yönündedir.34
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7.6.

DÜŞME KORKUSU

Düşme korkusu, düşmeyle ilgili abartılı endişe duygusu veya aktiviteler sırasında iken
düşmenin önlenmesinde gösterilen düşük performans olarak tanımlanmaktadır.35 Düşme bir
komplikasyona yol açmasa da oluşturduğu düşme korkusu yaşlının kendine güven duygusunun azalmasına ve düşmeyi önlemek için sosyal hayattan uzaklaşmasına neden olmaktadır.36
Evde yaşayan yaşlıların %28-55’i düşmekten korkarken, daha önce düşmüş olanlarda bu oran
%50-65 olarak bildirilmektedir. Düşme sonrası herhangi bir komplikasyon görülmemesi
halinde bile bireyin güvensizlik duyması kişiyi pasif bir hale yöneltmekte ve yaşam
kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır. Düşme deneyimi yaşama ya da yakınlarından düşme
sonucu yaralanan yaşlıların olması, düşme sonucu sakatlık ve ölüm olayına tanıklık gibi
durumlar kişinin düşmemek için önlemler almasına neden olur. Ayrıca yaşın artması ile
beraber ya da daha önceki düşme deneyimine bağlı fonksiyonel kayıplar düşme korkusunu
arttırabilmektedir. Fonksiyonellik belirgin şekilde azalır, yetersizlik duygusu gelişir, günlük
yaşam aktivitelerini yapabilme becerisi azalır ve sosyal hayattan kendini soyutlar. Düşme
korkusu daha çok düşme deneyimi olan yaşlılarda gelişmekteyse de kişi düşmeden de
oluşabilir. Kadınlar erkekler karşılaştırıldığında kadınlar oranla daha çok düşme korkusuna
sahiptir. Bu durumun nedeni, kadınların erkeklere oranla kas ve iskelet sistem yapılarındaki
zayıflıktır. Ayrıca başka birinin bakımına ihtiyaç duyma durumu, birine bakım veren
kadınlarda daha fazla kaygı oluşturan bir durumdur. Grup programları ile düşme korkusu
yaşayan bireylerde denge sağlama becerisi artırılabilir 37.

7.6.1.

DÜŞMEYE NEDEN OLAN DURUMLAR

Yaşlılarda meydana gelen düşmelerin çoğunluğu evde veya bina gibi kapalı bir
ortamda gerçekleşmektedir. Bina içindeki düşmelerin çoğu eşik ve basamaklarda oluşurken,
ev içindeki düşmeler ise genellikle banyo ve yatak odasında meydana gelmektedir.
Düşmelerin %10’ u merdivenlerde, özellikle merdiven inerken görüldüğü bildirilmiştir.
Düşmelerin yaklaşık yarısı kayma, takılma gibi düşen kişinin destek tabanındaki düzenin
bozulmasından kaynaklanmaktadır. Dörtte birinden fazlası ise eğilme, uzanma, basamak
çıkma ve inme, sandalyeye oturma veya sandalyeden kalkma gibi aktiviteler esnasında bireyin
ağırlık merkezinin yer değiştirmesinden kaynaklanmaktadır.38
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7.6.2. DÜŞME İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ
Düşmeye neden olan risk faktörleri iç ve dış faktörler olarak sınıflandırılabilir. İç
faktörler, daha çok dengenin korunması için gerekli olan fonksiyonları ve yaşlanma ile
meydana gelen değişiklikleri kapsar. Bu fonksiyonlar, vestibüler, propriyoseptif ve vizüel
sisteme ait dengeye katkı sağlayan sistemlerin fonksiyonlarıdır.39 Bireyler yaşlandıkça
meydana gelen duyusal bozukluklar, kas zayıflığı, denge sorunları gibi pek çok içsel ve dışsal
etmenler düşmeye neden olmaktadır.5 Ayrıca hastaneden taburcu olan hastaların ilk ayda ve
hastalıkların akut dönemlerinde düşme riskinde belirgin bir artış görüldüğü saptanmıştır.40
Yaşlı bireyin sahip olduğu risk faktörü sayısı arttıkça düşme riski de artmaktadır. Yaşın
ilerlemesine bağlı olarak meydana gelen değişiklikler nedeniyle ortaya çıkan düşme;
yaralanma, kırık, düşme korkusu, fonksiyon kaybı ve hatta ölümle sonuçlanabilir.20
Sağlıklı bireylerde düşmeye neden olmayan çevresel faktörler yaşlanmaya bağlı olarak
gelişen fonksiyon kayıpları nedeniyle yaşlılarda düşmelere ve önemli yaralanmalara sebep
olabilir. Bu sebeple düşmeye neden olabilecek önemli risk faktörlerinin ve düşme riski olan
yaşlı kişilerin saptanması düşmelerin önlenmesinde en önemli adımdır. Dışsal risk faktörleri
yaşlının bulunduğu ortamın düzenlenmesi ile düzeltilebilir. İçsel faktörlerden yaş, cinsiyet ve
geri dönüşümsüz fonksiyon kayıpları hariç risk faktörüne yönelik çok yönlü girişimler
gerektirir.41 Düşmeye sebep olabilecek risk faktörleri Tablo 2’de verilmiştir.42

Tablo 2. Düşmeye Sebep Olabilecek Risk Faktörleri
DIŞ KAYNAKLI RİSK FAKTÖRLERİ

İÇ KAYNAKLI RİSK FAKTÖRLERİ

Kaygan zemin

Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma

Sabitlenmemiş halı

Beslenme yetersizlikleri: malnütrisyon ve D
vitamini eksikliği

Elektrik kabloları

Yaşamını yalnız sürdürme

Çok eşyalı oda

Ayak deformiteleri

Uygunsuz mobilya

Daha önce düşmüş olma ve düşme korkusu
olması

Zayıf aydınlatma

Aşırı

etkinliklerde

bulunma

ya

da

hareketsizlik
Çok fazla aydınlatma

Yürüme için yardımcı alet kullanımı
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Yaşlılara uygun olmayan banyo ya da Yaş (80 yaş üzerinde daha fazla düşme riski)
tuvaletler
Düzensiz veya yüksek kaldırımlar

Cinsiyet (kadınlarda daha fazla)

Çukurlar, tümsekler

Yürüme ve denge bozuklukları

Merdiven kusurları (korkuluksuz, yükseklik Baş dönmesi
farkları olan basamaklar sabitlenmemiş halı
gibi)
Yüksek kapı girişleri

Aşırı ilaç kullanımı

Düzensiz yürüme zemini

Yüksek tansiyon

Uygunsuz ayakkabı

Düşük tansiyon

Pürüzlü zemin

Görme bozuklukları

İleri yaş : Düşme insidansı yaşla birlikte artmaktadır. Bireyin 80 yaş ve üzerinde
olması düşme riskini arttıran içsel faktörlerdendir.36

Polifarmasi : Çok sayıda ilaç kullanımı düşmeler için risk faktörlerinden biridir.
Psikotropik ilaçlar örneğin sedatifler, hipnotikler, antipsikotikler, benzodiazepin ve
antidepresanlar düşme riskini arttırmaktadır. Diüretikler ve alfa blokerlerde ortostatik
hipotansiyona neden olarak düşme riskini arttırmaktadırlar. Özellikle serotonin geri alım
inhibitörleri, trisiklik antidepresanlar, nöroleptik ajanlar, benzodiazepinler, antiaritmik ajanlar
düşme ile ilişkili olan ilaçlardandır. diüretikler ve alfa blokerlerin ortostatik hipotansiyona
sebep olarak düşme riskini arttırdığı bildirilmiştir. Yaşlı bireyin kullandığı ilaç sayısı arttıkça
düşme riski de artmaktadır. Dört veya daha fazla ilaç kullanımı düşme riski ile kuvvetli bir
ilişki içindedir ve düşme riskini dokuz kat arttırmaktadır.36

Vizüel (Görsel) sorunlar : Düşme ile ilişkili olan vizüel sorunlara görme keskinliği,
kontrast duyarlılığı ve görme alanında bozulma, katarakt ve glokom örnek verilebilir. Ayrıca
derinlik algısının bozulmasıda düşme riski ile ilişkilidir.43

Düşme deneyiminin olması : Önceden düşme deneyiminin olması düşme riskini 3 kat
arttırmaktadır.36
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Ortostatik hipotansiyon : Ortostatik hipotansiyonu olan bireyler düşmeye daha çok
eğilimli olurlar. Daha sık baş dönmesi durumuna maruz kalırlar. Yaşlanma ile beraber vücutta
görülen fizyolojik değişiklikler sonucu sempatik sistem yanıtları azalır ve böylece gençlere
göere yaşlılarda daha çok postüral hipotansiyon görülme eğilimi vardır.44

Denge bozuklukları : Denge vücudun ağırlık merkezinin destek tabanı üzerinde
tutulabilme yeteneğidir.45 Dengenin sağlanmasına katkıda bulunan vizüel, vestibüler ve
somatosensoryal sistemden birindeki problem denge bozukluğu dolayısıyla düşmelere neden
olur. Postüral salınım vücut pozisyonunu kontrol eden bir vücut hareketidir ve artmış postüral
salınım düşme riski ile ilişkili bulunmuştur.46

Yürüme bozuklukları : Yaşlılarda yürüme kinetiği ve kinematiği gençlere göre
değişkenlik gösterir. Yaşlılarda adım uzunluğu azalmıştır. Yürüme hızı, dizdeki fleksiyon ve
ekstansiyon açısı azalmıştır ancak adım açıklığı ve çift destek fazı daha fazladır. Aynı
zamanda yaşlılarda yürümek için harcanan enerji miktarı daha fazladır. Yaşlılarda görülen
yürüme değişlikleri bir hastalığa sekonder olabileceği gibi, yaşlanmanın getirdiği kas gücünün
azalması, kas atrofisi, eklem hareket açıklıklarında azalma, aerobik kapasitenin azalması,
fonksiyonel kapasite düşüklüğü gibi değişikliklerde olabilir.19

7.6.3. DÜŞMENİN SONUÇLARI

Düşme küçük yaralanmalardan hayatı tehdit eden sakatlanmalara kadar bir çok sorun
oluşturabilir. Düşme sonucunda sakatlanan yaşlıların yaklaşık olarak yarısı günlük yaşamda
başka birine ihtiyaç duymaktadır, bu durumda yaşlı ve ailesi için bakım sorununu
oluşturmaktadır. Yaşlı bireyler düşme sonrasında daha pasif bir hayatı tercih etmektedirler.
Daha hareketsiz bir yaşam sonucunda da kas kuvveti azalmakta ve düşme riski artmaktadır.
Bu durumda bazı sağlık sorunları oluşturabilir. Acil servise başvuran yaşlıların % 10'unu ve
acil yatış yapılanların % 6'sını düşmeler ve hastaneye yatışların % 5-10'unu düşmeye bağlı
kırıklar oluşturmaktadır.47 Ayrıca tüm düşmelerin yaklaşık %10’u majör travma ile
sonuçlandığı bildirilmiştir.48 Düşme sonucunda oluşan kırıklar arasında morbidite ve
mortalitesi en yüksek olan kırık kalça kırığıdır.49 Düşme sonucunda kırıklarların yanı sıra kafa
içi kanamalar gibi önemli komplikasyonlar da gelişebilir. Bu komplikasyonlar meydana
gelmese dahi, düşme korkusu sebebiyle hareketsizlik ve depresyon görülebilir.40
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7.6.4. DÜŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Düşen ya da düşme riski olan hastalar değerlendirilirken; daha önceki düşme öyküsü,
ilaç anamnezi, kas iskelet sistemi, nörolojik sistem, kardiyovasküler sistem değerlendirmesi,
çevresel risk faktörleri, tıbbi öyküsü, düşmeye neden olabilecek risk faktörlerinin
değerlendirilmesi, duyu ve denge değerlendirmesi mutlaka yer almalıdır.40

7.6.5. DÜŞMELERİN ÖNLEMESİ

Düşme ile ilişkili birçok risk faktörü önlenebilir. Düşme önleme programları ilk önce
bireyde düşmeye neden olan risk faktörlerinin saptanması ile başlamalıdır. Düşme nedeni
olabilecek dışsal ve içsel etmenlere yönelik yapılabilecek düzenlemeler belirlenir. Düşmeleri
önlemek için risk faktörlerinin saptanması ve bu problemlerin çözümlenmesi önem
taşımaktadır. Yaşlılara, aile bireylerine ve ilgili sağlık profesyonellerine düşmenin
yaşlanmanın sonucu olan normal bir olay olmadığı bildirilmeli ve sebep olabileceği
sakatlıklar hakkında bilgi verilmelidir. Düşme nedenleri ve / veya düşme risk faktörleri
belirlendiğinde uygun özel önleme programları planlanabilir. Toplulukta yaşayan yaşlı
insanlar için kanıtlar, değerlendirme sonuçlarına dayanan müdahalelerle sağlık ve çevre risk
faktörü değerlendirmesinin, bilişsel durumu iyi olan yaşlılar arasındaki düşüşü azaltmada
oldukça etkili olduğunu göstermektedir. Düşmeleri önlemede başarılı ve çok faktörlü bir
program, yardımcı cihazların uygun kullanımı ile dengeleme ve yürüyüş eğitimi, çevresel risk
değerlendirmesi ve buna uygun çevresel düzenlemeler, ilaç incelemesi ve modifikasyonu,
ilaçların modifikasyonu, kronik hastalıkların yönetimi gibi birçok bileşenden oluşmalıdır.
Ortostatik hipotansiyon, görme ve denge sistemi hastalıkları gibi düşme riski oluşturabilecek
hastalıkların yönetiminde alanında uzman sağlık profesyonelleri, düşmeyi önleme
programlarının yapılandırılmasında etkin rol alırlar. Hastalara ve ailelerine belirli çevresel
iyileştirmelerin önemi hakkında bilgi verilmelidir ( örneğin yeterli aydınlatma, güvenli
merdiven korkulukları, yatak seviyesi yükseltme alçaltma sistemi ). Ayrıca yine uzman sağlık
profesyoneli tarafından müdahaleler değerlendirilmelidir.50 Egzersizin, özellikle on hafta veya
daha uzun bir süre boyunca sürekli olarak uygulandığında, çok faktörlü bir düşme önleme
müdahalesinin önemli bir bileşeni olduğu gösterilmiştir. Ancak, egzersiz programlarının yaşlı
insanlar için maliyet etkinliği hakkında çok az şey bilinmektedir ve bu programların optimal
tipini, süresini, sıklığını ve yoğunluğunu belirlemek için daha fazla araştırma yapılması
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gerekmektedir. Kullanılan ilaçlarla ilgili olarak 4 ve daha fazla ilaç kullanan yaşlılarda dikkat
edilmelidir. Yaşlı bireyin kullandığı ilaç sayısının en az olması kabul edilen en çok öneridir.51
Koltuk değneği, yürüteç ve kalça koruyucu gibi cihazların tek başlarına düşmeyi önlediklerine
dair kanıta rastlanmamıştır, bu sebeple de tek başına değil bir program içinde kombine olarak
uygulanması

yararlı

bulunmuştur. Düşmeleri

önlemede egzersiz,

ev tehlikelerinin

değerlendirilmesi ve modifikasyonu, psikotropik ilaçların modifikasyonu sıklıkla tavsiye
edilen uygulamalardandır. Düşmeyi önleme programları içerisinde egzersizlerin önemi
büyüktür, fizyoterapistler tarafından bireysel olarak planmış olan kuvvetlendirme ve denge
egzersiz programlarının etkili olduğu bildirilmiştir. Ayrıca kişisel olarak eğitim, bilgilendirme
düşme programları içerisinde bulunmalıdır. Düşmeyi önleme uygulamalarından olan çevre
modifikasyonları ile ilgili yaşlı bireyin yaşadığı çevre mutlaka değerlendirilmelidir.
Aydınlatmanın uygun düzeye getirilmesi, takılabilecek kordon, mobilya ve nesnelerin
kaldırılması, banyo ve tuvaletlere tutunma barları, yatak seviyesinin ayarlanması, basamak
yükseklikleri ve kapı genişliklerinin ayarlanması, yerde kayan zemine koruyucu bantlar,
eşyaların sabitlenmesi, kaygan halı ve kilimlerin sabitlenmesi gibi uygulamalar düşmenin
önlenmesinde uygulanabilecek müdahalelerdendir.52 Dünya Sağlık Örgütü’nün yaşlı
bireylerde düşmeyi önleme raporuna göre aşağıdaki şekilde uygulamalar önerilmiştir.22
Toplulukta yaşayan bireyler için :
Ø Uygun denge ve yürüyüş eğitimi
Ø Yardımcı cihazların kullanımı;
Ø Çevresel risk değerlendirmesi ve modifikasyon
Ø İlaç incelemesi ve modifikasyonu
Ø Görsel problemleri yönetmek
Ø Eğitim ve öğretim sağlamak
Ø Ayak ve ayakkabı problemlerini ele almak
Ø Ortostatik hipotansiyonu ele almak ve diğer kardiyovasküler problemler
Bakım evlerinde yaşayanlar için ;
Ø Yürüme eğitimi ve uygun tavsiyeler yardımcı cihazların kullanımı
Ø İlaçların gözden geçirilmesi ve değiştirilmesi, özellikle psikotropik ajanlar
Ø Beslenme değerlendirmesi ve takviyesi
Ø Personel eğitimi programları
Ø Egzersiz programları
Ø Çevresel değişiklik
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Ø Düşüş sonrası problem çözme seansları
Ø Kalça koruyucu kullanımı
Ø D vitamin takviyesi
Akut yatışı olanlar için ;
Akut bakım ortamlarında çok faktörlü müdahalelerin etkinliğini destekleyen herhangi
bir kanıt yoktur.
Yaşlılıktaki düşmelerin karmaşık ve çok faktörlü doğası, önleme konusunda proaktif
ve sistematik bir yaklaşım gerektirmektedir. Sağlıklı amaçlar ve hedef kitlelere yönelik olarak
belirlenmiş kanıtlanmış önleme stratejileri, düşmeyi önleme kanıtlarının etkili bir düşme riski
tanımlaması ve azaltılması için uygulamaya entegre edilmesi için esastır.22

7.7. SONUÇ
Denge, birçok vücut sisteminin ortak çalışması sonucu oluşan karmaşık bir
mekanizmadır. Yaşlanma ile birlikte, vücut ile ilgili diğer becerilerde olduğu gibi denge
becerilerinde de kayıplar oluşmaktadır. Yaşlılarda görülen denge bozuklukları ve düşmenin
nedeni çok çeşitlidir. Özellikle bazı kronik hastalıklarda denge bozuklukları ve düşme
problemlerinin frekansında artış görülebilmektedir. Yaşlılarda denge bozuklukları ve
düşmelerin altında yatan mekanizmanın bilinmesi, bakım elemanının bakım planını oluşturma
ve bakım programını etkili bir şekilde gerçekleştirebilmesi açısından çok önemlidir. Yaşlı
bireylerde denge bozuklukları ve düşmeden korunmak için kişisel (fiziksel, zihinsel,
davranışsal), ve çevresel (ev, çevre, vs) yaklaşımlar bir arada kullanılmalıdır. Alınacak
önlemler, temelde benzer olsa da farklı koşullarda alınacak özel tedbirlerin bilinmesi
önemlidir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, denge ve alt bileşenlerinin işlevi, yaşlılık ve denge, düşme ve düşme ile
ilgili temel kavramlar öğrenilmiştir. Bu bağlamda denge fonksiyonu, dengeye etki eden
sistemler ve fizyolojisi, yaşlanma ile birlikte dengeye etki edebilecek değişiklikler ve tıbbi
durumlar, denge kontrol stratejileri, düşme, düşme korkusu, düşme risk faktörleri, düşmeye
neden olan durumlar, düşmenin sonuçları ve düşme önleme yaklaşımları hakkında genel bilgi
sahibi olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1)…………., , beyinde iç ve dış uyaranların filtrelenmesi olarak tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Dikkat
b) Bellek
c) Filtrasyon
d) Uzamsal becer
e) Bilinçaltı
2) Mevcut seçeneklerden mantıksal bir seçim yapabilme becerisi olarak tanımlanan kognitif
fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
a) Epizodik Bellek
b) Bilinçaltı
c) Karar verme becerisi
d) Görsel-uzamsal beceri
e) Dil ve konuşma becerisi
3) Kognitif fonksiyonların gerilemesi genellikle kaç yaşından sonra belirgin düzeye ulaşır?
a) 35
b) 45
c) 50
d) 55
e) 75
4) Belirli bir yerde ve belirli bir zamanda meydana gelen kişisel olarak yaşanmış olayları
içeren hafıza……….. bellek olarak tanımlanır.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
a) Semantik
b) Prosedural
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c) Otobiyografik
d) Epizodik
e) Örtük
5) Önceki deneyimin bilinçli veya açık bir şekilde hatırlama olmamasına rağmen, farkında
olmadan hatırlamak olarak tanımlanan bellek aşağıdakilerden hangisidir?
a) Semantik

b) Prosedural

c) Prospektif

d) Epizodik

e) Örtük

6) Gündelik hayatta ileriye yönelik hatırlamamız gerekenlerin hafızaya ne ad verilir?
a) Semantik

b) Prosedural

c) Prospektif

d) Epizodik

e) Örtük

7) Aşağıdaki bellek fonksiyonlarından hangisi yaşla birlikte diğerlerinden daha fazla
etkilenir?
a) Semantik
b) Prosedural
c) Otobiyografik
d) Epizodik
e) Örtük
8)
I. Motor fonksiyonlar
II. Davranışlar
III. Otonom sinir sistemi
Demans bozukluğu olan bir bireyde yukarıdakilerden hangisi/hangileri olumsuz etkilenir?
f)
g)
h)
i)
j)

Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
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9)
I. Hastanın kendisinin semptomlarla ilgili vermiş olduğu bilgiler,
II. Hasta aile/yakınlarının hastanın kognitif semptomlarla ilgili gözlemleri,
III. Yaşlı bakım elemanının gözlemleri ve değerlendirmeleri.
Yaşlı birey uzman hekime tanı için başvurduğunda,
hangisi/hangilerinin kullanılması tanıyı kolaylaştırr?

yukarıdaki

kaynaklardan

a) Yalnız I
b) I ve II
c) I ve III
d) II ve III
e) I, II ve III
10) Aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
a) Fiziksel aktivite, kognitif fonksiyonların korunmasında etkili değildir.
b) Yaşlılık döneminde psiko-sosyal durumu etkileyebilecek bazı durumlar; ekonomik
problemler, bedensel, ruhsal ve kognitif sağlık ile ilgili sorunlardır.
c) Kognitif fonksiyonların geliştirilmesine yönelik uygulanan tedavi yöntemleri
arasında kognitif stimülasyon, kognitif ve davranışsal terapi ve hatırlama terapisi sayılabilir.
d) Anksiyete ve depresyon, kognitif fonksiyonların daha erken bozulmasına neden
olur.
e) Manevi duyguların güçlü olması,vyaşlı bireylerde kognitif fonksiyonların
korunmasında etkilidir.
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Cevaplar
1) a
2) c
3) e
4) d
5) e
6) c
7) d
8) e
9) e
10) a
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BÖLÜM 13.
YAŞLILARDA YÜRÜME YARDIMCILARI VE DİĞER YARDIMCI
CİHAZLARIN TANITILMASI VE KULLANIMI

37

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda yürümeyi etkileyen faktörler, yardımcı cihazların
tanımı ve sınıflandırılması konusunda bilgi verilecektir. Ardından yaşlılarda yardımcı
cihazların klinik yararları ve kullanımı sırasındaki gereksinimler ele alınacaktır. Son olarak
yaşlı bireylerde yaşlılarda yürüme yardımcıları ve diğer yardımcı cihazların kullanımı
konusunda bilgi verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1. Yaşlılarda yürümeyi etkileyen faktörler
2. Yardımcı cihazların tanımı nedir? Sınıflandırılması nasıldır?
3. Yaşlılarda yardımcı cihazların klinik yararları nelerdir ve kullanımı sırasındaki
gereksinimler nelerdir?
4. Yaşlılarda yürüme yardımcı cihazlar nelerdir?
5. Yaşlıların kullandığı diğer yardımcı cihazlar nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği

Yardımcı cihazların tanımı Yardımcı cihazların tanımı Kazanım
ve sınıflandırılması

okuyarak

elde
veya

ve

ve sınıflandırılması konusu araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecektir.

Yaşlılarda

yardımcı Yaşlılarda

yardımcı Kazanım

okuyarak

ve

cihazların klinik yararları ve cihazların klinik yararları ve araştırarak geliştirilecektir.
kullanımı
gereksinimler

sırasındaki kullanımı

sırasındaki

gereksinimler öğrenilecektir.

Yaşlılarda yürüme yardımcı Yaşlılarda yürüme yardımcı Kazanım
cihazlar

cihazlar

ve

okuyarak

ve

kullanımı araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
Yaşlılarda diğer yardımcı Yaşlılarda diğer
cihazlar

cihazlar

ve

yardımcı Kazanım

okuyarak

ve

kullanımı araştırarak geliştirilecektir.

öğrenilecektir.
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Anahtar Kavramlar

Yaşlanma
Yardımcı cihaz
Bastonlar
Koltuk değenekleri
Yürüteçler
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Giriş
Yaşlanmayla birlikte organizmada fizyolojik ve biyolojik değişiklikler olmaktadır.
Yaşlılarda sistemik değişiklikler en çok kardiyovasküler, respiratuar, lokomotor ve sinir
sistemlerinde görülmektedir.1,2 Yaşın ilerlemesiyle birlikte postür, denge ve yürüme
becerisindeki değişiklikler hareket ve fonksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir. Yürüme
hızında ve adım uzunluğunda azalma, adım genişliğinde artma ve ortalama gövde salınma
hızında artma gibi değişiklikler öne çıkmaktadır. Bu değişiklikler yaşlı kişilerde düşme
riskinde artışa neden olmakta ve yaşlıların kendine güvenleri kaybolmaktadır. Tüm bu
değişikliklere bağlı olarak yaşlıların günlük yaşam aktivitelerini yerine getirmesi büyük
ölçüde etkilenmektedir. Yaşlılarda bu fiziksel yetersizlikler kazalar, morbidite ve mortalitede
artışa neden olmaktadır.
Yaşlı kişilerde günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık seviyesinin artırılması onların
yaşam kalitesinin geliştirilmesinde önemlidir. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık
seviyesini arttırmak için kendine yardım araçlarının kullanımı aktivitelerin bağımsız
yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Yürümeyi kolaylaştırıcı araçların kullanılması, kavrama
sorunlarında çatal, kaşık saplarına yapılan çeşitli adaptasyonlar, tuvalet ve banyo transferini
kolaylaştırıcı tutunma barları gibi yardımcı araçlar yaşlıların bağımsızlık düzeyini
artıracaktır3. Bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığına, kendine yardım
araçlarının uygun seçimi ve eğitimi de önemli katkı sağlamaktadır.
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13.1. YAŞLILARDA YÜRÜMEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
Kas gücü, statik denge ve yürüme hızının yaşlıların günlük yaşam aktivitelerine katılmada
bağımsızlık düzeyini etkileyen önemli faktörler olduğu bildirilmektedir.4,5Yaşlı populasyonda
postür, denge, ayak problemleri dışında yürüme fonksiyonunu etkileyen kardiyopulmoner
sorunlar, artrit, inme ve diyabet en sık görülen patolojilerdir. Yaşlılarda denge bozukluğunun
nedenleri arasında duyusal inputun azalması, motor cevaplarda yavaşlama ve kuvvetsizlik
vardır. Kullanılan ilaçlar, kas-iskelet sistemindeki limitasyonlar ve kondisyonsuzluk da
katkıda bulunur.4 İnsan yürüyüşü kas-iskelet sisteminin hemen her parçasının koordineli bir
kontrolünü gerektirir ve dolayısıyla bu sistemin bir veya daha fazla öğesinde sorun olduğunda
yürüme bozulur ve düşme riski artar. Düşmeler yaşlı populasyon için önemli bir morbidite ve
mortalite nedenidir. Düşme riski 60 yaş üstünde artar ve kadınlarda erkeklerden daha
fazladır.4

13.1.1. Yaşlılarda Postür
Genel olarak yaşlılık postürü fleksiyon postürüdür; Boy kısalmış, baş öne eğik, omuzlar
düşük, torakal kifoz artmış, üst ve alt ekstremiteler ile gövde hafif fleksiyondadır. Başın
progresif olarak öne doğru yerleşimi ve servikal bölgede bir miktar ekstansiyon vardır. Kalça
ve diz fleksiyonu artmış, ayak dorsifleksiyonu azalmıştır. Postür bozukluğu günlük yaşam
aktivitelerini güçleştirir, dejeneratif değişiklikleri provoke eder ve kronik ağrılı durumlara
neden olur. Bütün bunlar yaşlıların günlük yaşam aktivitelerine katılmada bağımsızlık
düzeyini etkiler.

Şekil 1: Yaşlılarda postür
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13.1.2. Yaşlılarda Denge
Görme, propriyosepsiyon ve vestibuler sistem çevreyle ilgili detaylı bilgiler sağlarken spinal
germe refleksi ve uzun latanslı refleksler de içeriden bilgi kaynaklarıdır. Bu iç ve dış
bilgilerin integrasyonu daha çok refleks düzeyde olur ve koordine postüral motor cevap
gelişir.6 Sensorimotor süreçlerdeki bozukluklar postüral kontrolde instabiliteye neden olur.
Yaşlılarda duyusal inputta azalma motor kontrolde belirgin zorluklara yol açmaktadır7.
Dengeye katkıda bulunan bir diğer sistem de kas-iskelet sistemidir. Kas gücü yaş ile anlamlı
olarak azalır. Kasların kontraksiyon ve relaksasyon süreleri uzar.8,9 Motor aktivite sırasında
vücudun ağırlık merkezinde değişikliğe yol açabilen sınırlı bir destek alanı vardır. Ağırlık
merkezi bu alan içerisinde kaldığı sürece hareket bozulmadan sürdürülebilir. Yaşlılarda
duyusal input duyarlılığının azalması hareket açıklığını ve postüral stabiliteyi etkileyerek
dengeyi etkilemektedir.

13.1.3. Yaşlılarda Yürüme
Yaşlı populasyonda hareket ve yürümede azalmanın mortalite ile ilişkili olduğu bildirilmiştir.
Yine özgül bir hastalığın yokluğunda, normal yaşlanma süreci ile yaşlı popülasyonun %1315'inde yürüme bozukluklarının yetersizlikle ilişkisi vardır. 65 yaş üzeri kişilerde yürüme
bozukluğunun görülme sıklığı %15 iken, 75 yaş üzerinde %25'e kadar çıkmaktadır.10 Kas
kuvvetinin azalması, kas atrofisi, eklemlerdeki dejeneratif değişiklikler, nöromusküler
koordinasyonun bozulması, görme yetisindeki kayıplar ve postüral değişiklikler gibi
faktörlerin tümü yürümeyi etkilemektedir.11 Yaşlılarda yürüme hızı azalmış, adım uzunluğu
kısalmış, adım genişliği artmıştır. Eklemlerde daha az açısal hareket görülmekle birlikte, itme
fazında ayak bileği plantar fleksiyonu ve kol salınımı azalmış, çift ayak destek süresi
uzamıştır, ortalama gövde salınım hızı artmıştır. Tüm bu değişikliklere bağlı olarak yaşlıların
yürüme sırasında enerji tüketimleri artmaktadır.4,6,12,13

13.1.4. Yaşlılarda Ayak Problemleri
Yaşlanma fizyolojisi yanısıra sistemik sorunların artması sonucu giderek daha çok sayıda
yaşlıda ayak sorunlarına rastlanmaktadır. 65 yaş üstü bireylerde pes planus, pes cavus, halluks
valgus ve diğer parmak deformiteleri en sık rastlanan ayak deformiteleridir. Pes planusun
geriatrik popülasyonda en sık nedeni posterior tibial tendonun dejenerasyonu veya rüptürüdür.
Bu tendon ark yüksekliğinin idamesinde önemli olup ayağa inversiyon ve plantar fleksiyon
kuvveti sağlar. Halluks valgus ailesel olmaya eğilimli ve sıklıkla bayanlarda gözlenen bir
deformitedir. Sivri uçlu ve yüksek topuklu ayakkabılar da etyolojide sorumlu tutulmaktadır.
Tüm bu faktörler yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını sınırlamaya neden
olmaktadır. Bu nedenle yaşlı bireylerin günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlık seviyesini
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arttırmak için yürümeye yardımcı araçların kullanımı aktivitelerin bağımsız yapılmasını
kolaylaştırması açısından önerilmekte ve tercih edilmektedir.

13.2. YARDIMCI CİHAZNEDİR?
Yardımcı

cihazlar

basit

veya

karmaşık

olabilir.

Farklı

malzemelerden

üretilmiş

destekleyiciler, bilgisayarlar, oturma ve pozisyon verme sistemleri, yürümeye yardımcı
cihazlar, elektronik iletişim sistemleri ve ticari olarak satılan binlerce ürün bu kapsam
içindedir. Yardımcı cihazlar “herhangi bir yetersizliğe sahip bireylerin fonksiyonel
yeteneklerini artırmak, sürdürmek veya iyileştirmek için kullanılan, raftan ticari olarak
alınmış, değiştirilmiş veya özelleştirilmiş herhangi bir öğe, ekipman parçası veya ürün
sistemi” olarak tanımlanmaktadır. Yardımcı cihaz hizmetleri ise yardımcı cihazları seçme,
edinme ve kullanma becerisi olan bir bireye doğrudan yardım eden herhangi bir hizmet olarak
tanımlanmaktadır.

13.3. YARDIMCI CİHAZLARIN SINIFLANDIRILMASI
Hareket: Kişilerin bir yerden başka bir yere hareket etmesine yardımcı olan cihazlar ve/veya
ekipmanlar
İletişim: Kişilerin diğer bireylerle iletişim kurmasına yardımcı olan cihazlar ve/veya
aksesuarlar
Öğrenme: Kişilerin bilişsel fonksiyonlarını geliştirmelerine yardımcı olan cihazlar ve/veya
uygulamalar
Öz-Yardım: Kişilerin beslenme ve bakımını sağlamada yardımcı olan cihazlar ve ekipmanlar

13.4. YARDIMCI CİHAZLARIN KLİNİK YARARLARI
Yürümeye yardımcı cihazlar genellikle yaşlıların mobilitesini geliştirmek ve günlük yaşam
aktivitelerini gerçekleştirirken dengelerini korumalarına yardımcı olmak için reçete edilirler.
Yardımcı cihazlar yaşlıların bir veya her iki bacağına ağırlık aktarmalarını azaltarak,
yaralanma veya klinik patolojiden (örn. kalça kırığı, artrit) kaynaklanan ağrıyı hafifletmeye
yardımcı olabilir veya bacağın zayıflığını veya bozulmuş motor kontrolünü (örn. inmede)
telafi edebilir.3,14 Ayrıca, yardımcı cihazların doğrudan psikolojik bir etkisi de vardır.
Yardımcı cihazlar yaşlı bireylerdin kendine güvenlerini ve öz yeterlilik duygularını arttırır ve
bu da yaşlıların fonksiyonellik düzeylerini ve bağımsızlıklarını arttırmaktadır. Yardımcı
cihazlar yaşlıların ayağa kalkmalarını ve yürümelerini sağlayarak, osteoporozu önler,
kardiyorespiratuar kapasiteyi arttırır, dolaşım (venöz dönüş) arttırır ve böbrek fonksiyonlarını
iyileştirir.14,15
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13.4.1. Biyomekanik stabilizasyon
Denge, vücut kütle merkezinin pozisyonunun ve hareketinin, destek tabanının tanımladığı
stabilite sınırlarına göre düzenlenmesidir.16 Statik postural dengeyi sağlamak için vücut kütle
merkezinin destek tabanı üzerine düşmesi gerekmektedir. Postural dengesizlik (denge kaybı),
vücut kütle merkezinin, isteğe bağlı hareketle veya dış etkiler nedeniyle (örn, kayma, hareket,
itme) destek tabanı üzerinden yer değiştirdiğinde ortaya çıkmaktadır. Yardımcı cihazın
kullanılması destek tabanını arttırarak stabilite kaybı olmadan daha fazla vücut kütle
merkezinin hareket aralığına izin verir.17Ayrıca, yürümede kullanılan yardımcı cihazlar
ellerde stabilize edici reaksiyon kuvvetlerinin üretilmesine izin vererek biyomekanik
stabilizasyona katkıda bulunabilir.

13.4.2. Alt ekstremiteye binen yükün azaltılması
Alt ekstremitelerde zayıflık, yaralanma veya eklem ağrısı olan yaşlılarda yürüme yardımcı
cihazlarının kullanımının önemli yararı olduğu bilinmektedir.18 Statik bir durumda, vücut
ağırlığının bir kısmını destekleyerek, destek ayağına uygulanan dikey zemin reaksiyon
kuvvetini azaltmaktadır. Bazen alt ekstremite yüklemesindeki azalma mutlaka eklem ağrısını
azaltmayabilir. Örneğin, kalça eklemine binen yük, kalça-abdüktör kas aktivitesinden önemli
derecede etkilenmektedir ve gerekli olan abdüktör aktivite seviyesi, bastonun tutulduğu
vücudun tarafına bağlı olarak kalça eklemindeki ağrıya etki etmektedir.19,20 Bastonu etkilenen
kalça eklemi tarafında tutmak, etkilenen kalça eklemine binen kuvveti artırabilir; oysa karşı
tarafta tutulması, normal desteksiz yürüyüşlerde ekleme binen yüke kıyasla yükü %60
oranında azaltmaktadır.

13.4.3. Yürüme sırasında itme ve frenlemeye yardımcı olması
Yürümede yardımcı cihaz kullanımı yatay zemin reaksiyon kuvvetleri üretmede itici ve/veya
frenleme kuvvetlerinin sağlanmasına yardımcı olabilir ve böylece ayaklar üzerinde hareket
eden zemin reaksiyon kuvveti vektörünün ön-arka bileşenini arttırır. Bu durum ağrı, kas
zayıflığı veya alt ekstremitelerde bozulmuş motor kontrolü nedeniyle hareketi başlatmakta
veya sonlandırmakta zorluk çeken yaşlılar için faydalı olabilir ve aynı zamanda bir hastanın
yürüyüş sırasında vücudun daha yumuşak ve daha etkili bir şekilde hareket etmesine yardımcı
olabilir.14,21
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13.5.
YAŞLILARDA
YARDIMCI
SIRASINDAKİ GEREKSİNİMLER

CİHAZ

KULLANIMI

Yürüme sırasında yardımcı cihaz kullanılırken dikkat ve nöromotor fonksiyona gerek
duyulur. Ayrıca, günlük olarak yürüteç kullanan birçok kişi kendini savunmasız ve bağımlı
hissedebilir. Yaşlılar hareket halindeyken daha fazla dikkat etmek zorunda oldukları, kendi
görüntülerini değiştirmek zorunda oldukları, izlendiklerini hissettikleri ve yürüteçlerinin
boyutundan dolayı daha fazla yer kapladıkları izlenimine sahip olabilir.14,22,23

13.5.1. Dikkat ve nöromotor fonksiyon
Ambulasyon veya diğer aktiviteler sırasında yardımcı cihazların güvenli ve etkili kullanımı,
alt ekstremitelere istem dışı temas etmekten kaçınırken, devam eden vücut hareketi ile
senkronize olarak, cihazın kaldırılması ve ilerletilmesi ve zemine uygun bir şekilde temas
etmesi için dikkat ve iyi bir nöromotor performans gerektirmektedir. Özellikle daha yaşlı
bireylerin, mevcut dikkat ve bilişsel fonksiyonlar ile en az iki aktiviteyi eş zamanlı olarak
yaparken postüral stabilitede azalma yaşadıkları görülmektedir. Ek olarak, postürel instabilite
geliştiğinde yaşlı yetişkinlerde buna hızlı bir şekilde cevap verme yeteneğinin bozulduğu
bilinmektedir.24,25

13.5.2. Üst ekstremite kuvveti
Çoğu baston kullanıcılarının nadiren bastona vücut ağırlığının %15-%20'sinden daha fazlasını
aktardığı görülmüştür. Baston veya yürüteç kullanırken dirseğin tipik olarak hafif fleksiyon ve
el bileğinin ise ekstansiyonda olduğu sırada dirsek ekstansör ve el bileği fleksör kaslarının
stabilizasyon sağlamak için önemli görevler üstlendikleri bilinmektedir.26 Yardımcı cihaz
kullanımından kaynaklanan üst ekstremite eklemlerinde tekrarlayan stres tendinopati,
osteoartrit ve karpal tünel sendromuna neden olmaktadır.

13.5.3. Metabolik ve fizyolojik gereksinimler
Yürümede yardımcı cihaz kullanılması yaşlıların metabolik ve fizyolojik fonksiyonlarında
artışa neden olmaktadır. Yaşlılarda baston kullanımının, yürüme hızında azalma olmasına
rağmen oksijen tüketiminde %33'lük bir artışa neden olduğu saptanmıştır.27Yaşlılarda,
yürüteç kullanımının, hem baston destekli hem de yardımsız yürüme ile karşılaştırıldığında,
kalp hızında ve oksijen tüketiminde artışa neden olduğu bulunmuştur.28 Ayrıca, yürümede
baston veya yürüteç kullanılması bazı kişilerde dengelerini kurmada zorluk yaşamalarına
sebep olabilir, dengelerini düzeltirken fazla hareket etmeleri gerekebilir bu da fazla metabolik
ve fizyolojik gereksinimlere ihtiyacı ortaya çıkarır.14
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13.5.4. Fiziksel gereksinimler
Yürümeye yardımcı cihazları önerirken, öncelikle, her yaşlı için potansiyel fonksiyonel düzey
belirlenmeli ve sorunlarına göre planlanma yapılmalıdır. Bunun için bireyin baş-boyun
kontrolünün gelişmiş olması, orta/iyi oturma dengesi olması, görme, vestibüler fonksiyon,
yeterli mental düzeye sahip olması ve koltuk değneği için gerekli kol ve el kuvvetinin olması
koşulu vardır. Bu faktörlerden herhangi birindeki ciddi bozukluk kişinin yardımcı cihazı
güvenli bir şekilde kullanmasını imkansız hale getirebilmektedir.29

13.6. YAŞLILARDA YÜRÜME YARDIMCILARI
Yaşın ilerlemesiyle birlikte fiziksel fonksiyonlardaki değişiklikler sonrasında günlük yaşam
aktiviteleri sırasında bağımsızlığı artırmak için yaşlı bireyler baston, koltuk değneği, yürüteç
gibi yürüme yardımcıları kullanmaktadırlar.30-32 Fonksiyonel olarak yürüme yardımcı
cihazları destek tabanını ve stabiliteyi arttırmaya yardımcı olan somatosensöriyel bilgi
miktarını arttırmakta, alt ekstremitelere binen yükü azaltmakta ve postüral stabiliteyi
arttırmaktadır.14,31

13.6.1. BASTONLAR
Bastonlar geleneksel olarak sadece denge ve ağırlık taşıma için kullanılmaktadır. Bastonlar,
zayıf veya ağrılı bir alt ekstremiteye binen yükleri yeniden dağıtmaya, destek tabanını
artırarak dengeyi artırmaya ve dengeyi geliştirmek için zemin hakkında dokunsal bilgiler
sağlamaya yardımcı olmaktadır. Çeşitli baston türleri olmasına rağmen, bir baston türünün
diğerine karşı kullanımını destekleyen çok az kanıt vardır. Baston, denge veya ağırlık taşıma
için sadece bir üst ekstremite gerektiği durumlarda kullanılır. Baston kullanan bir kişinin
yürüyüş şekli, genellikle bastonun etkilenmiş olan alt ekstremitenin karşı tarafındaki el ile
kullanılmasını içermektedir. Baston bir kişinin kilosunun en fazla %25'ine kadar destek
sağlayabilir33. Bastonlar ciddi denge veya bilişsel fonksiyonlarda bozukluğu olan kişiler için
en uygun araç olmayabilir.

13.6.1.1. Standart Bastonlar
Standart ahşap bastonlar uygun uzunlukta özel olarak üretilen ucuz ve hafif yardımcı
cihazlardır. Dezavantajı ayarlanamaz olması, kişinin boyuna göre kesilmesi gerekliliği ve
destek noktasının elin önünde olmasıdır. Standart alüminyum bastonlar daha pahalıdır, ancak
uzunlukları kolayca ayarlanır, hafiftir ve merdivenlere uyumludurlar. Ahşap ve alüminyum
bastonlar denge için zemine bir kez temas etmeleri gereken, ancak vücut ağırlığını taşımak
için çok az ihtiyaç duyan veya hiç duymayan kişilerin kullanımı için uygundur. Vestibüler
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disfonksiyonu, görme bozukluğu veya duyusal ataksisi olan yaşlılar standart bastonları
kullanılabilirler.34

Şekil 2: Ahşap baston

Şekil 3: Alüminyum baston

13.6.1.2. Ofset Bastonlar
Ofset bastonu kişinin vücut ağırlığını bastonun şaftı üzerinden dağıtmaktadır. Standart
bastonların aksine ofset bastonlar, ara sıra ağırlık taşımaya ihtiyaç duyan yaşlılar tarafından
kullanılmaktadır. Kalça veya diz ekleminde osteoartrit ağrısı nedeniyle hafif ile orta dereceli
yürüyüş bozuklukları olan yaşlıların kullanması için uygundur.29 Genellikle alüminyumdan
yapılırlar ve uzunlukları ayarlanabilmektedir.

Şekil 4: Ofset Bastonlar
13.6.1.3. Tripod ve Quadripod Bastonlar
Daha geniş bir destek tabanı sağlayan ve baston kolu tarafından daha fazla ağırlık taşımaya
izin veren üç ve dört bacaklı bastonlardır. Bu bastonların doğru kullanılması için tüm
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noktaları aynı anda zemine temas etmelidir.29,35 Çok bacaklı bastonların temel avantajı,
kullanılmadıklarında yerde dik durmaları ve böylece hastanın diğer görevleri yerine getirmesi
için olanak sağlamalarıdır.36

Şekil 5: Tripod Baston

Şekil 6: Quadripod Baston

13.6.2. KOLTUK DEĞNEKLERİ
Koltuk değnekleri, sadece denge için değil, ağırlık taşıma ve itme için kollarını kullanması
gereken yaşlılar için faydalıdır. Koltuk değnekleri destek tabanını arttırarak lateral stabiliteyi
geliştirirler. Bastonların aksine tam vücut ağırlığını taşıma için koltuk değnekleri
kullanılabilir. Tek koltuk değneği vücut ağırlığının %80’ni taşıma desteği sağlarken çift
koltuk değneği vücut ağırlığının %100’nü taşıma desteği sağlayabilmektedir.37

Koltuk

değnekleri, itiş için ciddi bir enerji harcaması, ayrıca kol ve omuz kuvveti gerektirmesine
rağmen, kişiye yürüteçlere kıyasla daha fazla manevra kabiliyeti sağlamaktadırlar. Koltuk
değneği kullanmak için iyi bir denge ve koordinasyon gerekmektedir. Genellikle geçici
amaçlar için kullanılırlar (örn, kırıklar, kalça veya diz cerrahi sonrası postoperatif iyileşme,
ayak bileği burkulmaları). Koltuk değnekleri, görme engelli, ciddi denge veya bilişsel
bozukluğu olan kişiler için uygun cihaz olmayabilir.38

13.6.2.1. Aksiller Koltuk Değnekleri
Aksiller koltuk değnekleri ucuzdur ve genellikle geçici olarak kısıtlı ambulatuar durumu olan
yaşlılarda kullanılırlar. Aksiller koltuk değneklerinin kullanımı sırasında üst ekstremitelerde
dolaşım ve sinir hasarını önlemek için uygun şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir.
Koltuk değneklerine yaslanmak ve bilekler/eller yerine kollara çok fazla ağırlık bindirmek
aksiller/göğüs kafesi bölgesinde uzun süre basınç oluşmasına ve bu bölgedeki sinirlerde
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geçici veya kalıcı hasara veya aksiller arter sıkışmasına neden olabilir.37 Bu durum kol ve
omuz bölgesinde karıncalanma ve uyuşmaya neden olabilir. Koltuk değneğinin uygun şekilde
takılması ve doğru kullanım talimatı bu tür yaralanmaları önlemek için faydalı olabilir.38

Şekil 6: Aksiller Koltuk Değneği

13.6.2.2. Ön Kol Destekli Koltuk Değnekleri
Kanedyen koltuk değneği olarak da bilinen ön kol destekli koltuk değnekleri, ara sıra ağırlık
taşıyan çift taraflı üst ekstremite desteği gerektiren yaşlıların kullanımı için uygundurlar.
Kanedyen vücut ağırlığının %25+%25=%50’sini alır. Ön kol koltuk değneklerinin avantajı,
koltuk değneklerini ön koldan ayırmadan ellerin serbest kalmasına izin vermesidir, bu özelliği
merdivenlerde rahat kullanıma olanak sağlamaktadır.37 Ön kol koltuk değnekleri ile iki ve
dört nokta yürüyüşü yapılmaktadır. İki nokta yürüyüşünde, sol koltuk değneği ve sağ ayak
aynı anda ilerlerken, sonra sağ koltuk değneği ve sol ayak aynı anda ilerler. İki nokta
yürüyüşü normal yürüme paternini taklit etmektedir. Daha stabil olan dört nokta yürüyüşünde
ise, her bir koltuk değneği ve bacak birbirinden bağımsız hareket ederken 3 nokta devamlı
yerle temastadır. Sağ koltuk değneği, sol ayak, diğer koltuk değneği ve sağ ayak olarak hasta
yürütülür (yani, herhangi bir zamanda, kişinin iki ayağı ve bir koltuk değneği ya da iki koltuk
değneği ve bir ayağı zemine temas halindedir).29
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Şekil 7: Kanedyen

13.6.3. YÜRÜTEÇLER
Yürüteçler alt ekstremite güçsüzlüğü veya zayıf dengesi olan kişilerde dengeyi arttırmak, alt
ekstremite üzerine tam veya kısmi yük vermemek amacıyla kullanılırlar. Maksimum destek
sağlamakla birlikte yürüme yavaştır. Tutma yeri kalça hizasına kadar gelmelidir. Kullanım
amacına göre modifiye edilebilirler (katlanma mekanizması, el tutamakları, tekerlekler, sepet,
oturma yüzeyi, vs). Yürüteçler bastonlardan daha fazla dikkat gerektirirler ve yürüteç
kullanırken merdivenleri kullanmak zordur.37,39 Yürüteçlerin bazı dezavantajları vardır.
Bunlara, kapı girişlerinde ve dar alanlarda bu cihazlarla manevra yapmanın zor olması,
normal kol salınımında azalma ve yürürken sırtın anormal fleksiyonu ile kötü postü dahildir.
Yürüteçler koltuk değneklerinden veya bastonlardan daha fazla stabilite sağlarlar. Daha geniş
bir destek tabanına izin verirler, hem ön hem de yana dengeyi geliştirirler ve kolların vücut
ağırlığını zemine aktarmalarını sağlarlar. Yürüteçler, zayıf denge, genel zayıflık ve sınırlı alt
ekstremite ağırlık taşıma (örn, kalça cerrahi sonrası) gibi durumlar için önerilir. Yaşlıların bu
cihazları kullanılabilmesi için üst ekstremite kavrama yeteneği, gücü, hareket açıklığı ve kas
gücü normal olmalıdır.

13.6.3.1. Standart Yürüteç
Standart yürüteçler, zemine aynı anda temas etmesi gereken lastik uçlu dört ayağa sahiptirler.
Standart yürüteç en stabil olanıdır, ancak daha yavaş ve kontrollü bir yürüyüş düzeni
gerektirir çünkü kullanan kişiler yürüteçleri her adımda tamamen yerden kaldırmalıdırlar ve
öne adım atmadan önce öne yerleştirebilmelidirler.40 Standart yürüteçler orta ile şiddetli
serebellar ataksisi olan yaşlılar için faydalı olabilir, ancak dikkat gerektirdiğinden bilişsel
fonksiyonlarda bozukluğu olan kişiler için uygun olmayabilir.41
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Şekil 8: Standart Yürüteç

13.6.3.2. Ön-Tekerlekli Yürüteç
İki tekerlekli yürüteç de denilen ön tekerlekli yürüteç, standart bir yürüyüş yapanlar için çok
hızlı ve standart yürüteci kaldırarak yürümekte zorluk çeken yaşlıların kullanması için en
uygunudur. Tekerlekler, kişinin standart bir yürüteçle olduğundan daha normal bir yürüme
düzenini korumasına izin verir, ancak aynı zamanda stabiliteyi de azaltır. Tekerlekli
yürüteçler, frontal lobla ilişkili yürüyüş bozuklukları, orta ila şiddetli Parkinson hastalığı veya
orta dereceli ataksisi olan yaşlıların ambulasyonuna yardımcı olmaktadır 42.

Şekil 9: Ön-Tekerlekli Yürüteç

13.6.3.3. Dört Tekerlekli Yürüteç
Dört tekerlekli yürüteç, yürüteç ağırlığına ihtiyaç duymayan uzun mesafeli yürüyüşler yapan
fonksiyonel yaşlılar için kullanışlıdır. Dört tekerlekli yürütecin itilmesi daha kolay olmasına
rağmen, ciddi denge problemleri veya bilişsel bozukluğu olan yaşlılar için uygun değildir,
çünkü yaşlı beklenmedik şekilde öne doğru kayıp düşebilir. Bu cihaz, özellikle yürümeyi
bırakması ve dinlenmek için oturması gereken solunum hastalığı veya konjestif kalp
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yetmezliği olanlar yaşlılar için faydalı olabilir. Gerektiğinde, bu yürüteçler daha sağlam bir
yapı, daha büyük tekerlekler, el freni sistemleri veya bir koltuk eklenerek modifiye
edilebilir.29

Şekil 10: Dört Tekerlekli Yürüteç

13.6.4. TEKERLEKLİ SANDALYELER
Tekerlekli sandalyeler, yürüme yeteneği olmayan ve bu iş için çok fazla enerji harcayan
yaşlıların hayatlarını kolaylaştırmak için üretilen cihazdır. Her birey için özel olarak
tasarlanmalı ve yapılmalıdır.43 Bası yaralarını önlemek için oturma yerine uygun yastıkçıklar
yerleştirilmelidir. Tekerlekli sandalyelerin manuel ve elektrikli tipleri vardır.

13.6.4.1. Manuel Tekerlekli Sandalye
Genel kullanımlı tekerlekli sandalyeler, genellikle büyük tekerleğe bağlı tutma çemberinden
elle çevrilerek yürütülmektedir. Üst ekstremite kas gücüne sahip yaşlılar manuel tekerlekli
sandalyeyi kullanabilir. Tekerlekli sandalye, tekerleklerden birini döndürmeyerek sağa veya
sola çevrilebilir. Genellikle büyük tekerlek arkada küçük tekerlek önde olacak şekilde
tasarlanmaktadır. Tekerlek çapları arka tekerlek için 61-66 cm ve ön tekerlek için 10-30 cm
arasında değişir. Bu tekerlekler havalı ya da dolgulu lastikten olabilir. Evin dışında
kullanılacak tekerlekli sandalyelerde havalı lastikler daha rahattır.44 Evde ise, dolgu lastik
tercih edilir. Ucuz olması nedeniyle günümüzde en çok kullanılan tekerlekli sandalye tipidir.
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Şekil 11: Manuel Tekerlekli Sandalye

13.6.4.2. Elektrikli Tekerlekli Sandalye
Elektrik gücü ile çalışan tekerlekli sandalyeler, hareketin elektrik motoru tarafından
sağlandığı rahat güvenle kullanılabilecek cihazlardır. Elektrik enerjisi şarjlı piller ve akü
(batarya) tarafından sağlanır. Üst ekstremiteleri zayıf olan kişiler elektrik gücü ile çalışan
tekerlekli sandalye tercih etmektedirler. Evde kullanılanlarda ön tekerlek küçük, dışarıda
kullanılanlarda genellikle büyüktür. Tekerlek çapları açısından ön tekerlekler 20-30 cm, arka
tekerlekler 51-61 cm arasındadır. Kişinin bir kez akü doldurmasıyla yaklaşık 30 km yol veya
ortalama 5 saat gidebilecek şekilde imal edilmektedir. Bu tekerlekli sandalyeler için
çarpışmayı önleyici bir sistem bulunmaktadır. Bununla birlikte, elektrikli tekerlekli
sandalyeler daha pahalıdırlar.

Şekil 12: Elektrikli Tekerlekli Sandalye
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13.7. DİĞER YARDIMCI CİHAZLAR
13.7.1. GİYİNME, KİŞİSEL BAKIM VE BESLENMEDE
KULLANILAN YARDIMCI CİHAZLAR
Yaşlılarda üst vücut giyinme, kıyafetlerin belden yukarı kaldırılmasını ve alınmasını
içerirken, alt vücut giyinme, kıyafetleri belden aşağı bir seviyeye koymayı ve elden çıkarmayı
içermektedir. Yaşlılarda alt ekstremitelerde giyinmek için en yaygın kullanılan pozisyon,
sandalyede oturma veya yatakta oturmadır. Giyinme/uzanma çubukları, uzun saplı ayakkabı
çubukları, düğme kancaları, elastik ayakkabı bağcıkları ve çorap giyme aletleri giyinme
sırasında en yaygın kullanılan yardımcı cihazlardır. Kişisel bakım aktivitelerinden olan diş
fırçalama, yüz yıkama, saç tarama, tıraş ve makyaj uygulamaları sırasında ise diş fırçası, traş
makinesi, makyaj vb. için tutacak manşet, el bileğini dengelemek için bilek desteği, uzun
kulplu fırça, bıçak sapları ve sabitleştirilmiş tırnak makasları kullanılmaktadır. Beslenme
genellikle yatakta oturan bir konumda, bir masada veya tepsili tekerlekli sandalyede
yapılabilir. Mutfak eşyalarını tutacak şekilde manşet, bileği stabilize etmek için bilek splinti,
kaymaz tepsi, kaşık kabı, kalınlaştırılmış kaşık çatal ve açılı kaşık çatal gibi yardımcı cihazlar
tercih edilmektedir.

Şekil 16: Yardımcı Cihazlar

13.8. UYGUN YARDIMCI CİHAZ SEÇMEMENİN
DEZAVANTAJLARI
Çoğu kişiye, yardımcı cihazların kullanımı konusunda bilgi verilmemektedir. Baston
kullananların %70’i bastonu hatalı veya yanlış yükseklikte kullanmaktadır ve çoğu kişi
yardımcı cihazlarını kendi başlarına veya aile veya arkadaşlarının tavsiyesi üzerine
kullanmaya başlamaktadır. Yaşlıların sadece üçte biri cihazlarını sağlık profesyoneli
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aracılığıyla almakta ve sadece %20'sine yardımcı cihazları nasıl kullanılacağı konusunda
eğitim sağlanmaktadır. Yaşlıların kullandıkları yardımcı cihazlar değerlendirildiğinde,
yarıdan fazlasının yanlış yükseklik (çok yüksek), zayıf bakım (gevşek lastik veya el
tutamakları) ve kötü postür veya kullanım (yanlış yürüyüş paterni veya cihazın yanlış tarafta
olması) gibi problemlerle beraber kullandıkları tespit edilmiştir. Yardımcı cihaz kullanımı ve
yetersiz eğitimin sonucu olarak, yaşlıların %30 ile %50'si yardımcı cihazlarını aldıktan hemen
sonra kullanmayı bırakmaktadır. Uygun cihazın seçimi ve sağlık profesyonelleri tarafından
yeterli eğitim, yaşlılarda günlük yaşam aktivitelerine katımlı arttırmakta ve başkalarına
bağımlılık düzeylerini önemli ölçüde azaltmaktadır.39,45,46
Yaşın ilerlemesiyle birlikte postür, denge ve yürüme becerisindeki değişiklikler
hareket ve fonksiyonları olumsuz yönde etkilemektedir. Bu değişiklikler yaşlı kişilerde düşme
riskinde artışa neden olmakta ve yaşlıların kendine güvenleri kaybolmaktadır. Günlük yaşam
aktivitelerinde bağımsızlık seviyesini arttırmak için kendine yardım araçlarının kullanımı
aktivitelerin bağımsız yapılmasını kolaylaştırmaktadır. Yürümeyi kolaylaştırıcı araçların
kullanılması, kavrama sorunlarında çatal, kaşık saplarına yapılan çeşitli adaptasyonlar, tuvalet
ve banyo transferini kolaylaştırıcı tutunma barları gibi yardımcı araçlar yaşlıların bağımsızlık
düzeyini artıracaktır. Bireyin günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlığına, uygun yardımcı
cihaz seçimi ve yardımcı cihazların kullanımına yönelik ilgili sağlık personellerinden yeterli
eğitim almaları önemli katkı sağlayacaktır.
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Uygulamalar

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde ilk olarak yaşlılarda yürümeyi etkileyen faktörler, yardımcı cihazların
tanımı ve sınıflandırılması konusunda bilgi verilmiştir. Ardından yaşlılarda yardımcı
cihazların klinik yararları ve kullanımı sırasındaki gereksinimler ele alınmıştır. Son olarak
yaşlı bireylerde yaşlılarda yürüme yardımcıları ve diğer yardımcı cihazların kullanımı
konusunda bilgi verilmiştir. Bu bağlamda yaşlılarda yürümeyi etkileyen faktörler, yardımcı
cihazların tanımı, sınıflandırılması, yaşlılarda yardımcı cihazların klinik yararları, kullanımı
sırasındaki gereksinimleri, yürüme yardımcıları ve diğer yardımcı cihazların kullanımı
öğrenilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda yürümeyi etkileyen faktörlerden biri değildir?
a) Postür
b) Denge
c) Ayak problemleri
d) Omuz problemleri
e) Eklem dejenerasyonu
2) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen yürüme değişikliklerinden biri değildir?
a) Yürüme hızında azalma
b) Kol salınımında artış
c) Adım uzunluğu kısalma
d) Çift ayak destek süresinde uzama
e) Adım genişliğinde artış
3) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı cihazların sınıflandırılmasında yoktur?
a) Hareket
b) İletişim
c) Bakım
d) Öğrenme
e) Öz yardım
4) Aşağıdakilerden hangisi yardımcı cihazların klinik yararlarından biri değildir?
a) Üst ekstremitelere yük bindirme
b) Biyomekanik stabilizasyon
c) Alt ekstremiteye binen yükleri azaltma
d) Yürüme sırasında itici güç oluşturma
e) Alt ekstremitelerde ağrıyı azaltma
5) Yaşlılara yürümeye yardımcı cihazlar önerilirken aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda olması
gereken fiziksel gereksinimlerden biri değildir?
a) Vestibüler fonksiyon
b) Görme
c) Üst ekstremite kuvveti
d) Yeterli bilişsel fonksiyon
e) Alt ekstremite eklem hareket açıklığı
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6) Aşağıdaki baston tiplerinden hangisi vücut ağırlığını bastonun şaftı üzerinden dağıtmakta
ve ara sıra ağırlık taşımaya ihtiyaç duyan yaşlılar tarafından kullanılmaktadır?
a) Ahşap Baston
b) Ofset Baston
c) Alüminyum Baston
d) Tripod Baston
e) Quadripod Baston
7) Koltuk değenekleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a) Ağırlık taşıma ve itme için kolların kullanmasını gerektirir.
b) Destek tabanını arttırarak lateral stabiliteyi geliştirirler.
c) Tek koltuk değneği vücut ağırlığının %80’ni taşır.
d) Dikkatsiz Kanedyen kullanımı aksiller arter sıkışmasına neden olabilir.
e) Genellikle geçici amaçlar için kullanılırlar.
8)Aşağıdaki yardımcı cihazlardan hangisi uzun mesafeli yürüyüşler yapan fonksiyonel
yaşlılar için daha kullanışlıdır?
a) Kanedyen
b) Standart Yürüteç
c) Alüminyum Baston
d) Tripod Baston
e) Dört Tekerlekli Yürüteç
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlıların kullandığı diğer yardımcı cihazlardan biri değildir?
a) Tekerlekli sandalye
b) Ortez
c) Çorap giyme aleti
d) El-el bileği ateli
e) Protez
10)Aşağıdaki yardımcı cihazlardan hangisi yaşlıların kişisel bakım aktiviteleri sırasında
kullandıkları cihazlardan biridir?
a) Kaşık kabı
b) Kaymaz tepsi
c) Çorap giyme aleti
d) Sabitleştirilmiş tırnak makası
e) Açılı çatal
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Cevaplar
1) D
2) B
3) C
4) A
5) E
6) B
7) D
8) E
9) A
10) D
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BÖLÜM 14.
YAŞLILARDA EGZERSİZ EĞİTİMİ VE SPOR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Bu bölümde temel olarak fizyolojik yaşlanma süreci ile birlikte yaşlı bireylerde
görülen problemlerin azaltılması veya önlenmesinde egzersiz ve sporun önemi üzerinde
durulacaktır. Yaşlı bireylerin yapabileceği egzersiz çeşitleri ve etkilerinden bahsedilecek;
egzersizin endikasyonları ve kontraendikasyonları açıklanarak yaşlı bireylerin egzersiz
yapması gereken durumlar, yapmaması gereken durumlar ve dikkat edilmesi gereken göreceli
hususlar konusunda temel bilgiler verilecektir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Yaşlı bireyler için egzersiz yapmak neden önemlidir?
2. Yaşlı bireylerin yapabileceği egzersiz türleri nelerdir?
3. Yaşlılarda egzersiz yapmaya engel durumlar neler olabilir?
4. Egzersizin yaşlı bireyler üzerindeki etkileri nelerdir?
5. Yaşlı bireyler için oluşturulan egzersiz programının temel özellikleri nelerdir?
6. Egzersizin yaşlı bireyler için uygun olmadığı durumlar hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın

nasıl

elde

edileceği veya geliştirileceği
Yaşlılık ve Egzersiz

Yaşlı bireyler için egzersizin Kazanım bu kitap bölümündeki
öneminin

ve

gerekliliğinin bilgiler ile elde edilebilir ve

kavranması

yaşlı bireyler ile gerçekleşen
deneyim sayesinde geliştirilir.

Yaşlı

Bireyler

için

Egzersizler

Uygun Yaşlı bireylerin yapabileceği Kazanım bu kitap bölümündeki
egzersiz türlerinin temel olarak bilgiler ile elde edilebilir ve
öğrenilmesi

yaşlı bireyler ile gerçekleşen
deneyim sayesinde geliştirilir.

Yaşlılarda
Programlarının
Özellikleri

Egzersiz Yaşlıların

fizyoterapist Kazanım bu kitap bölümündeki

Temel tarafından

planlanan bilgiler ile elde edilebilir ve

egzersizlerinin
anlamak

ve

amacını yaşlı bireyler ile gerçekleşen
yaşlı

bireyde deneyim sayesinde geliştirilir.

gözetimini sağlamak
Yaşlılarda Egzersiz Yapmaya Bakımının sağlanacağı yaşlının Kazanım bu kitap bölümündeki
Engel Durumlar

egzersiz alışkanlığı kazanması bilgiler ile elde edilebilir ve
ve düzenli egzersiz yapması yaşlı bireyler ile gerçekleşen
için gerekenler konusunda bilgi deneyim sayesinde geliştirilir.
sahibi olunması

Egzersizin

Yaşlı

Kontraendikasyonları
Dikkat
Durumlar

Edilmesi

bireyin

egzersiz Kazanım bu kitap bölümündeki

ve yapmaması gereken durumlar bilgiler ile elde edilebilir ve
Gereken hakkında bilgi sahibi olunması

yaşlı bireyler ile gerçekleşen
deneyim sayesinde geliştirilir.
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Anahtar Kavramlar

Yaşlılık
Egzersiz
Spor
Kuvvetlendirme
Germe
Aerobik egzersiz
Denge
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Giriş
Yaşlı nüfus, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de gün geçtikçe artmakta; bireylerin
yaşam süresi uzadıkça yaşam kalitesini iyileştirmek ve fizyolojik yaşlanma süreçlerinin
olumsuz etkilerinden korunmalarını sağlamak her geçen gün daha da önem kazanmaktadır.
Yaşlı nüfusun ve yaşam süresinin artmasıyla birlikte, sağlık bakım harcamalarının da
farklılaşması ve bakım önceliklerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir.1 Bu amaçla
yaşlı bireylerin bakım verenlerinin, yaşlılık ve beraberinde gelen problemler, bu problemlerin
önlenmesi ve sağlığın iyileştirilmesi için yapılabilecek uygulamalar hakkında bilgi sahibi
olması önemlidir. Bu bireylerde yaşlanmanın birçok vücut sisteminde meydana getirdiği
sorunların azaltılması, tedavi edilmesi veya önlenmesi amacıyla düzenli egzersiz ve spor
oldukça önemli bir yer tutmaktadır.
Bu bölümde egzersiz ve sporun yaşlı bireyler üzerindeki etkilerinden, yaşlı bireyler
için uygun olan egzersiz çeşitlerinden, egzersiz yapılması ve yapılmaması gereken özel
durumlardan bahsedilecektir.
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14.1. Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor
Egzersiz, belirli bir plan dahilinde yapılan ve fiziksel uyguluğu geliştiren
aktivitelerdir. Spor ise belirli teknik ve kuralların olduğu, eğlence ve rekabet amacıyla yapılan
ve fiziksel gelişime katkı sağlayan aktivitelerdir. Düzenli egzersiz ve sporun kronik
hastalıkları, fonksiyonel kapasitedeki azalmayı, yaşam kalitesini ve bilişsel kapasiteyi
iyileştirdiği ve sedanter yaşam tarzları ile ilişkili negatif durumları önlediği bilinmektedir.2
Egzersize başlamanın yaşı yoktur ve her yaşta başlanan egzersiz bireyin yaşam kalitesi ve
memnuniyetini arttıracaktır. Düzenli fiziksel aktivite ile birlikte uygun şekilde programlanan
egzersizler, geriatrik bireylerle çalışan fizyoterapistlerin müdahalelerinin temelini oluşturur.
Yaşa bağlı olarak kas kuvvetinde meydana gelen kayıplar mobilite ile ilgili sorunların
temelini oluşturmaktadır. Ortalama bir yetişkinde, 30 yaşından sonra kas kuvvetinde her on
yılda %10 oranında azalma meydana gelir ve 60 yaşından sonra bu oran %15’e çıkar.3 Bacak
kas kuvvetindeki azalma, kollardakinden daha hızlı gerçekleşir.4 Bir birey hayatı boyunca
sedanter bir yaşam sürüp egzersiz ve fiziksel aktivite ile kas kuvveti rezervini oluşturmadıysa,
yaşlanma süreci daha hızlı şekilde kas kuvvetinde kayıp ile sonuçlanarak mobilite
sorunlarının daha erken dönemde başlamasına neden olacaktır.
Yaşlı bir bireyde mobilite ile ilgili problemlere neden olan başlıca sorun bacak
kaslarının kuvvetindeki azalma olarak gösterilmiştir. Sadece kuvvet değil yaşlı bireylerde
kasın oluşturduğu güç ve dayanıklılık da zamanla azalır ve aktiviteler kısa sürede yorgunluğa
sebep olur5. Motor kontrol ve kişilerin bir duruma verdiği reaksiyon zamanı da azalır. Kalça,
omurga ve ayak bileği eklem hareketleri zamanla azalır; kaslar ve tendonlar esnekliğini
zamanla kaybeder. Ayrıca yaşlı bireylerin üçte birinde düşme öyküsü bulunur. Bunun sebebi
hem kas kuvvetindeki azalma hem de görme ve eklemlerin pozisyon hissinde azalma gibi
diğer sistemlerde meydana gelen fizyolojik kayıplardır.3,6
Hem yaşlı bireylerde bu sürece bağlı olarak görülen fizyolojik değişiklikler hem de
ortopedik, nörolojik, psikolojik vb. hastalıklar denge sorunlarına, eklemlerin hareketinde
azalmaya, kas kuvveti ve esnekliğinde azalmaya ve hareket etme korkusuna neden olarak
kişinin fonksiyonel kapasitesinin düşmesine ve günlük yaşamdaki bağımsızlık seviyesinin
azalarak yaşam kalitesinin de düşmesine neden olur.
Kas-iskelet sistemi ile ilgili problemlerin yanı sıra kalp ve solunum sistemleri, hepatik
ve böbrek sistemleri, bilişsel ve duyusal sistemler (görme ve işitme) gibi fizyolojik sistemler
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de yaşlanma ile birlikte düşüş göstermektedir. Tüm bu sistemlerde meydana gelen
problemlerin iyileştirilmesi ve sağlıklı yaşlanmanın gerçekleşmesi için egzersiz ve sporun
önemi yadsınamaz. Egzersizin en önemli katkısı fonksiyonel kapasiteyi arttırarak kişinin
mobilite düzeyini yüksek tutmak, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyesini ve
yaşam kalitesini arttırmak veya korumaktır. Yaşlı bir bireyde azalmış olan kas kuvvetinde
egzersiz ile %25-100 oranında artış sağlanabilir.7 Ayrıca azalmış aerobik kapasite de bu
bireylerde düzenli egzersiz ile 1/3 oranında arttırılabilir. American Collage of Sports
Medicine (ACSM) yaşlı bireyler için egzersiz ve fiziksel aktivite önerileri verdiği yayınında,
sağlıklı bir yaşlanma süreci için aktif olmanın yanı sıra düzenli aerobik egzersiz ile
kuvvetlendirme egzersizlerinin yapılması gerektiğini vurgulamıştır. Düzenli yapılan
egzersizler kronik hastalıkların ortaya çıkma riskini, erken ölümleri, fonksiyonel
limitasyonları ve engellilikleri azaltır.8

14.2. Yaşlılar için Uygun Egzersizler
Yaşlı bireyler, fizyolojik yaşlanma süreci içerisinde herhangi bir kronik hastalığı olsa
da olmasa da yaşlanmanın getirmiş olduğu durumlar nedeniyle egzersize ihtiyaç duyar.
Yaşlıya bakım veren bir bireyin yaşlı kişinin fonksiyonel kapasitesi ile ilgili bilgi sahibi
olabileceği ve dikkat etmesi gereken önemli bazı fonksiyonel aktiviteler mevcuttur. Yaşlı bir
bireyin yürüme esnasında saniyede 0,8-1,5 metre hızda yürüyebilmesi fonksiyonel sınırlar
içerisinde olduğunu gösterir. Aynı şekilde 6 dakika süresince 350-500 metre arasında
yürüyebiliyor olmalıdır. Merdiven çıkarken 10 basamağı 10-30 saniye arasında trabzanlardan
tutunarak veya tutunmadan çıkabiliyor olması; bir zeminden başka bir zemine transferde ise
yine aynı şekilde 10-30 saniye arasında transferi gerçekleştirmesi gerekir.3 Bir yaşlı bu
aktiviteleri verilen sınırlar içerisinde gerçekleştiremiyor ise fonksiyonel performansın
arttırılması için mutlaka fizyoterapist tarafından düzenlenen bireye özgü egzersiz programı
uygulaması gerekmektedir. Bu amaçla yaşlı bireylere verilebilecek egzersiz türleri
özetlenmiştir.

14.2.1. Aerobik Egzersiz
Aerobik egzersiz, kalp atım hızını arttıran ve tüm vücudun katılımı ile gerçekleşen bir
egzersiz çeşididir.9 Bu egzersiz türünde kişinin nabzı ve solunum hızı artar; oksijen kullanımı
artar ve dokulara daha fazla oksijen gitmesi sağlanır. Aerobik egzersize örnek olarak yürüyüş,
bisiklet sürme, yüzme ve tenis gibi tüm vücuttaki kasların çalıştığı egzersizler verilebilir.
Yaşlı bireylerde yapılabilecek en iyi aerobik egzersiz yürüyüştür. Aerobik egzersizin yaşlı
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birey için uygunluğunu belirlerken en önemli unsur kalp atım hızıdır. Sedanter bir yaşlıda
egzersize başlarken kalp atım hızının birden bire arttırılmaması ve kişi egzersize uyum
sağladıktan sonra yavaşça kalp atım hızının arttırılması gerekmektedir. Yaşlı bireyde
osteoartrit gibi eklemlere yük bindiğinde ağrıya sebep olan bir durum varsa, aşırı kilolu veya
yeni ameliyat olup da yük vermesi uygun değil ise su içi aerobik egzersizler ve yüzme aerobik
egzersiz için oldukça iyi bir seçenektir. Vücudun ağırlığı suyun kaldırma kuvveti sayesinde
azaltılarak daha rahat ve ağrısız egzersiz yapılması sağlanır. Ayrıca yaşlı birey denge ile ilgili
sorunlar yaşıyorsa ve düşme riski varsa yine zemin üzerinde egzersize başlamadan önce su içi
aerobik egzersiz ile başlanması önerilebilir.10

14.2.2. Kuvvetlendirme Egzersizleri
Kuvvetlendirme egzersizleri, belirli kas gruplarının dirençli bir şekilde (kum torbası,
egzersiz bandı) çalıştırılması ile yapılan egzersiz formudur.11 Yaşlanma ile birlikte bacak, kol,
gövde ve omurga gibi vücut bölümlerinde bulunan büyük kas gruplarında meydana gelen kas
kuvvetinde, gücünde ve enduransındaki azalmayı durdurmak ve tüm bu parametrelerde
yeniden artış sağlamak için kuvvetlendirme egzersizleri yapmak oldukça önemlidir.12 Yapılan
çalışmalar tıpkı genç bireylerde olduğu gibi kuvvetlendirme egzersizlerinin yaşlı bireylerde de
kaybolan kuvvetin miktarına da bağlı olarak kas kuvvetini arttırdığını ortaya koymaktadır.
Önerilen, aerobik egzersizler ile birlikte oluşturulan kombine programların içine
kuvvetlendirme egzersizlerinin dahil edilmesidir.13
Yaşlı bireylerde kuvvetlendirme egzersiz programları kişinin ihtiyacına uygun olarak
fizyoterapistler tarafından oluşturulur. Bakım verenlerin dikkat etmesi gereken en önemli
nokta evde uygulanmak üzere verilen ev egzersizlerinin yapılması sırasında gözetimi
sağlamaktır. Yaşlı bireylerde kuvvetlendirme için verilen egzersizlerde öncelikle düşük
yoğunlukta başlamalı; sonrasında kas kuvvetindeki artışla orantılı olarak uygulanan direnç de
arttırılmalıdır. Kas kuvvetinde artış sağlanabilmesi için en az 6 hafta kuvvetlendirme
egzersizleri yaptırılmalıdır.14 Egzersiz sırasında yaşlı bireyin nefesini tutması kan basıncının
artmasına neden olabileceği için tutmamasını sağlamak oldukça önemlidir. Her egzersizin
başında ısınma ve sonunda soğuma periyodu olmalıdır.

14.2.3. Denge Egzersizleri
Denge egzersizleri, dengenin geliştirilmesi amacıyla farklı yüzeylerde, gözler açık
veya kapalı olarak, tek ayak veya çift ayakla ve farklı ekipmanlar kullanılarak oluşturulan bir
egzersiz çeşididir.15 Genellikle yaşlı bireylerde dengenin azalmasında birçok faktör etkili
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olduğu için denge egzersizleri her zaman diğer egzersizler ile kombine olarak verilir. Yaşlı
bireye denge egzersizi vermeden önce denge durumunun belirlenmesi gerekir. Denge
egzersizi verilirken düz zeminde ve gözler açık, uzanma ve omuzlar üzerinden arkaya bakma
gibi temel egzersizler ile başlanıp sonrasında yana adım alma, gözleri kapatma ve zemini
değiştirerek hareketli zeminde (trambolin) çalışma gibi denge egzersizlerinin zorlaştırılması
sağlanabilir.3 Yaşlı bireylerin ev ortamında denge egzersizlerini yapması esnasında bakım
verenlerin dikkat etmesi gereken en önemli unsur düşme riski oluşturabilecek herhangi bir
ortamın veya pozisyonun oluşmasının önlemesi ve dikkatli biçimde gözetim yapılmasıdır.

14.2.4. Germe Egzersizleri
Yaşlı bireylerde zaman içerisinde sürekli belirli pozisyonlarda uzun vakit
geçirilmesine bağlı olarak belirli kas gruplarının esnekliğinde azalma ve belirli kas
gruplarında da uzamış pozisyonda kalma ve kuvvetinde azalma görülmektedir.3,16 Kaslar
arasındaki denge durumunun bazı kaslarda kısalma ve karşıt çalışan kaslarında uzama ile
bozulması, yaşlı bireyin postüründe de bozulmaya neden olan önemli bir faktördür. Kısalmış
kaslardaki esnekliği arttırmak amacıyla yapılabilecek en önemli egzersiz germe egzersizidir.
Germe egzersizleri, bir kas veya kas grubunun esnekliğini arttırmak amacıyla ve kasın
uzamış pozisyonda belli bir süre tutulması suretiyle uygulanan egzersiz tipidir.17 Germe
egzersizlerinin yaşlı bireylerde etikliğinin sağlanabilmesi için germe uygulanan kasın uzamış
pozisyonda tutulma süresinin de uzun olması gerekir. Yapılan çalışmalar bir kasın tek seferde
30 saniye boyunca gerilmesinin genç bireyler için uzun süreli etki oluşturmada yeterli
olduğunu belirtse de 65 yaş üzeri bireyler için bu sürenin 60 saniye olması gerektiği
vurgulanmıştır. Haftanın her günü uygun kas grupları için germe egzersizleri yapılabilir.3

14.2.5. Diğer Egzersizler
Yaşlı bireylerde uygun fonksiyonel durumu sağlamak, bağımsızlığını ve yaşam
kalitesini arttırmak amacıyla pilates, tai chi, pliyometrik egzersizler, gevşeme ve solunum
egzersizleri gibi egzersiz yaklaşımları da kullanılabilmektedir.
Pilates egzersizleri, solunum, konsantrasyon, akıcılık gibi bazı temel prensipler
çerçevesinde oluşturulan kontrollü bir egzersiz formudur. Yaşlı bireylerde pilates
egzersizlerinin düşmeyi önlemeye katkı sağladığı, kişinin psikolojik durumunu olumlu yönde
etkilediği ve fiziksel sağlığı arttırdığı yapılan çalışmalarda belirtilmiştir.18
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Tai chi egzersizleri, vücut ağırlığının farklı yönlere aktarılması, postürün düzeltilmesi
ve vücut düzgünlüğünün sağlanması yönünde bilgi ve bilinç düzeyinin arttırılması, solunum
ve koordinasyona yönelik egzersizlerden oluşan bir egzersiz türüdür. Yaşlı bireyler üzerinde
yapılan çalışmalarda dengeyi geliştirdiği, esnekliği arttırdığı ve kendine güven sağladığına
yönelik sonuçlara ulaşılmıştır.19
Pliyometrik egzersizler, patlayıcı kas kuvvetini içeren bir egzersiz formudur ve
çoğunlukla yaşlılar için önerilmez. Ancak bu egzersiz tipinin de sağladığı önemli faydalar
olabilir. Yaşlı bireyin reaksiyon hızını arttırmak ve kolların kuvvetlenmesi için kullanmak
etkili olabilir.3
Gevşeme egzersizleri, çeşitli yöntemlerle vücuttaki gerginliği azaltarak gevşeme
sağlamak amacıyla kullanılan egzersizlerdir. Özellikle ağrısı olan yaşlı bireylerde tercih
edilebilir.20
Solunum egzersizleri, solunum kaslarını çalıştırarak kuvvetlenmesini sağlayan ve
solunum problemlerini azaltmak amacıyla kullanılan egzersizlerdir. Özellikle vücut
postürünün yaşlı bireylerde omuzlar önde şekilde ve gövde öne eğik olarak farklılaşması
solunumun etkin bir şekilde yapılamamasına neden olan ve düzeltilebilir faktörlerdir. Yaşlı
bireylerde solunum kapasitesini arttırmak için solunum egzersizleri izole olarak çalışılabilir
veya diğer egzersizlerle kombine edilerek uygulanabilir.21

14.3. Yaşlılar için Uygun Sporlar
Sağlıklı yaşlanma çok etkenli bir yapı olarak düşünülmekte ve bu yapının en önemli
komponentlerinden biri olarak kişinin fiziksel ve kognitif düzeyini koruyacak ve geliştirecek
anlamlı boş zaman aktivitelerine sahip olması yer almaktadır. Yaşlı bireylerin boş zaman
aktivitelerini geçireceği en önemli faaliyetlerden biri de spordur. Özellikle benzer yaş
gruplarının sosyalleşmesine imkan sağlayan ve toplu olarak yapılan sporlar bireylerin
motivasyonunu sağlaması açısından daha çok tercih edilmektedir. Bununla birlikte, bireysel
zevkler ve tercihler göz önünde bulundurularak farklı branşlar da yaşlı bireyler için
önerilebilmektedir. Yaşlı bireylerde sportif faaliyetlere katılımın ve motivasyonun arttırılması
için çoğunlukla rekabet sporları tercih edilir. Bu amaçla tenis, voleybol, basketbol, atletizm,
koşu, bisiklet, yüzme, disk iteleme oyunu (shuffleboard), masa tenisi, hokey ve yarış
yürüyüşü yaşlı bireyler için önerilen sporlar arasındadır.3,22
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Yaşlı bireyler sportif faaliyetlerde bulunmadan önce sağlık geçmişinin detaylı
incelenmesi ve uygun sporun seçilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca katılımı sağlamak ve
devamlı hale getirebilmek için öncesinde yaşlı bireylerde spora uygunlukla alakalı
parametrelerin iyileştirilmesi, spora bağlı gelişebilecek herhangi bir yaralanmanın önüne
geçecek ve sporun yaşlı birey için sürekli hale gelmesine katkı sağlayacaktır.
Kardiyorespiratuar uygunluk, kas kuvveti ve dayanıklılık, esneklik ve vücut kompozisyonu
spora uygunluğu belirlemeyi sağlayan önemli parametrelerdir. Spora özgü fiziksel uygunluğu
sağlayan bireyler spora güvenle katılabilir.
Yaşlı bireylerin fiziksel aktivitelerde yer almaları için 1960'ların sonlarında senior
sporları ortaya çıkmış; koşu, tenis, yüzme, bisiklet, hokey ve basketbol gibi rekabetçi
sporlarda bireysel ve takım olarak yer almaları amaçlanmıştır. Senior takımlar, yaşı 50 ve
üzerinde olan bireylerden oluşur ve bu takımlar kendileri için oluşturulmuş çeşitli
turnuvalarda profesyonel olarak mücadele eder.3

14.4. Egzersizin Yaşlı Bireyler Üzerinde Etkileri
Egzersizin yaşlı bireyler üzerinde birçok önemli etkisi vardır. Düzenli egzersizin yaşlı
bireyler üzerindeki faydaları şöyle sıralanabilir:
Aerobik egzersiz için:
•

Kan basıncını düzenler.

•

Aerobik egzersiz kapasitesini arttırır.

•

Vücut kompozisyonunun düzenlenmesini sağlar.

•

Abdominal bölgeden yağ yakımını sağlayarak organsal yağlanmayı azaltır.

•

Glisemik kontrolü sağlar.

•

Damar tıkanıklığına neden olan trigliseridlerin vücuttan atılmasını sağlar.

•

Kemik mineral yoğunluğunu arttırır ve kırık riskini azaltır.

Kuvvetlendirme egzersizleri için:
•

Kas kuvvetini arttırır.

•

Fonksiyonel performans ile ilişkili kas gücünü ve kas niteliğini arttırır.

•

Kas dayanıklılığını (endurans) arttırır.

•

Deri altındaki ve abdominal bölgedeki yağları azaltarak kilo vermeyi sağlar.
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•

Kemik yoğunluğunu arttırır ve kırık riskini azaltır.

•

Kötü kolesterolü ve trigliseridi azaltır.

Denge egzersizleri için:
•

Dengeyi arttırır ve düşme riskini azaltır.

Not: Yaşlı bireyler için hazırlanan egzersiz programlarının içinde diğer egzersizler
ile kombine edilerek uygulanmalıdır.
Germe egzersizleri için:
•

Eklem hareket açıklığını arttırır.

•

Esnekliği azalmış kasların esnekliğini arttırır.

Egzersiz ve sporun genel etkileri:
•

Psikolojik durumu iyileştirir ve iyi olma halini arttırır.

•

Bilişsel durumu geliştirir.

•

Yaşam kalitesini arttırır.

•

Endişe ve depresyonu azaltır.

•

Özgüveni geliştirir.3,8,22

14.5. Yaşlılarda Egzersiz Programlarının Temel Özellikleri
Yaşlı bireylerde egzersiz programı belirlenirken üzerinde durulması gereken önemli
hususlar vardır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
•

Kişiye özgü olarak yaşlı bireyin temel ihtiyaçlarına göre planlanmalıdır.

•

Bireyin azalmış olan kas kuvvetini, dengesini ve fonksiyonel kapasitesini
geliştirecek çok yönlü bir egzersiz programı oluşturulmalıdır.

•

Daha önce egzersiz ve spor geçmişi olmayan sedanter bir birey ise egzersize
adaptasyonunu sağlamak amacıyla düşük yoğunluk ve şiddette egzersizler ile
başlanmalıdır.

•

Egzersizler zaman içerisinde yaşlı bireyin fonksiyonel durumuna göre ilerleme
göstermeli ve basitten zora doğru yeni egzersizlerle çeşitlilik sağlanmalıdır.
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•

Egzersizin öncesinde mutlaka ısınma programı olmalıdır. Egzersiz programı
uygulandıktan sonra mutlaka soğuma egzersizleri ile bitirilmelidir.

•

Soğuma ve ısınma egzersizlerinin süresi uzun tutulabilir.

•

Yaşlı bireyin egzersiz yapacağı ortam mutlaka harekete uygun olarak
düzenlenmeli

ve

düşme

riski

oluşturabilecek

herhangi

bir

eşya

bulundurmamalıdır.
•

Egzersiz programının düzenli ve belli aralıklarla uygulanması sağlanmalıdır.

•

Bireyin yapmaktan sıkılmayacağı ve zevk alacağı egzersizler seçilmelidir.

•

Yaşlı bireyin egzersizi bir görev olarak değil, yaşamın içinde kazanması
gereken bir alışkanlık olarak benimsemesi amaçlanmalıdır.

•

Egzersiz tipi ve içeriği seçilirken bireyin içerisinde bulunduğu yaşam koşulları
göz önünde bulundurularak gerçekçi programlar oluşturulmalıdır.

•

Hipertansiyonu, diyabeti, kalp damar hastalıkları gibi farklı hastalıklara sahip
olan bireylerde egzersiz planlanırken mutlaka bu durumlar göz önünde
bulundurulmalı ve dikkatli olunmalıdır.

•

Verilen egzersiz yaşlı bireylerde ağrı oluşturmamalı ve dokunun alışmasına
izin vermek için başlangıçta minimal yoğunluk ve şiddette olmalıdır.

•

Tek bir eklem veya kas grubuna yüklenmek yerine çoklu eklem içeren
egzersizler verilmelidir.

•

Seansların arasında 48 saat olması yaşlı bireyde yorgunluk ve egzersiz sonrası
ağrı oluşturmaması amacıyla önerilmektedir.3,23

14.6. Yaşlılarda Egzersiz ve Spor Yapmaya Engel Durumlar
Yaşlı bireyler özellikle hayatının hiçbir döneminde egzersiz yapmadıysa egzersize
başlamak ve verilen egzersizi yapmak konusunda sorun yaşayabilirler. Yaşlıların egzersiz
yapmak istemesine engel oluşturan bazı durumlar aşağıdaki gibidir:
•

Kişinin daha önce hiç egzersiz ve spor yapmamış olmasından kaynaklı ortaya
çıkan kendine güven duymaması

•

Egzersizin vücut üzerindeki etkilerinin bilinmemesi ve bundan doğan negatif
tavır

•

Egzersizin kendisini yoracağı düşüncesiyle başlamaktan kaçınma

•

Kendisini egzersiz yapabileceği konusunda yetersiz hissetme
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•

Kas kuvveti ve dengesindeki azalmadan ötürü zorlanma

•

Düşme korkusu

•

Kişinin egzersiz ve spor yapabileceği uygun bir çevrenin olmayışı

•

Egzersizi anlayabilecek bilişsel düzeyde olmama

•

Kişinin sürekli halsiz ve yorgun hissetmesi22

Yaşlı bireylerde egzersiz alışkanlığı kazandırmak ve düzenli hale getirmek bu
sebeplerden dolayı zorlaşabilmektedir. Bu bireylere daha iyi bir yaşam sağlanması için
egzersizin gerekli olduğu ve hareketsiz yaşamını azaltarak aktif bir yaşam sürmesi gerektiği
anlatılmalıdır.

Bireyleri

egzersiz

ile

ilgili

cesaretlendirmek,

yapabilecekleri

basit

egzersizlerden başlayarak motive olmalarını sağlamak, egzersizi kişinin eğlenebileceği
eğlenceli ve zevklerine uygun bir aktiviteye dönüştürmek bu sorunun çözülmesinde önem
teşkil etmektedir. Yaşlı bireyin egzersizi alışkanlık haline getirmesi için günlük yaşamında
yer alması sağlanmalıdır. Kas kuvveti ve dengesini arttırmaya yönelik egzersizler ile
başlanarak kişi önce fonksiyonel egzersizlere hazır hale getirilmelidir. Sonrasında kademeli
olarak yorgunluk ve kişinin egzersizi bırakmasına neden olacak olumsuz bir etki
oluşturmadan egzersiz programına devam edilmelidir.

14.7. Egzersizin Kontrendikasyonları ve Dikkat Edilmesi Gereken
Durumlar
Egzersizin yapılmaması gereken bazı sağlık problemleri ve durumlar vardır. Bu
durumlar aşağıda şu şekilde sıralanmıştır:
Egzersizin kesin kontrendike olduğu durumlar:
•

Yaşlı bireyde yeni elektokardiyomyogram (EKG) değişikliği veya miyokart
enfarktüsü

•

Stabil olmayan bir göğüs ağrısı

•

Aritmi veya kontrol edilemeyen bir hipertansiyon

•

Yeni geçirilen derin ven trombozu

•

Akut konjestif kalp yetmezliği

•

Kontrol edilemeyen metabolik hastalıklar

•

Ciddi aort stenozu

•

Semptomatik ortostatik hipotansiyon
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Egzersizin göreceli kontrendike olduğu durumlar:
•

Kalp kapakçığı hastalığı

•

Kardiyomiyopati

•

Kompleks ventriküler ektopi

•

Hipertansif cevap

•

Artan bir göğüs ağrısı3,8

Egzersizin yaşlı bireylerde herhangi bir probleme neden olmaması amacıyla egzersiz
yapılmasının uygun olmadığı durumların bilinmesi önemlidir.

14.8. Sonuç ve Öneriler
Egzersiz sağlıklı yaşlanma sürecinin ve yaşlılık döneminde ortaya çıkabilecek
problemlerin

yönetilmesinde

oldukça

önemli

bir

yere

sahiptir.

Yaşlı

bakımında

rehabilitasyona ihtiyacı olan bireylerin fizyoterapiste yönlendirilmesi ve kişiye uygun bir
egzersiz programı oluşturularak klinik gözetiminde ve ev egzersizleri şeklinde ilerlenmesinde
bakımı üstlenen bireyin egzersizlere aşina olması önemlidir. Yaşlı birey ev egzersiz
programını uygularken bakım verenin gözetimini sağlaması ve egzersiz sırasında
yapılabilecek yanlışları ve dikkat edilmesi gerekenleri bilerek gerektiğinde yaşlı bireyi
düzeltme yönünde uyarılarda bulunması için egzersizi temel hatlarıyla kavraması gerekir. Bu
nedenle, bu bölümde yaşlı bireyler ve egzersiz ile ilgili sunulan bilgilerin öğrenilmesi ve yaşlı
bakımı çerçevesinde uygulamaya geçirilmesi önerilmektedir.
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Uygulamalar
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Uygulama Soruları
Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulama soruları bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde yaşlı bireylerin egzersiz yapmasının etkilerini, yaşlanma süreciyle
meydana gelen problemleri ve bu problemlerin azaltılması veya önlenmesinde egzersiz ve
sporun katkısı öğrenildi. Yaşlı bireylerin yapabileceği egzersiz çeşitlerinin ne olduğundan ve
etkilerinden bahsedildi. Bu bireyler için verilen egzersiz programlarının özellikleri
detaylandırıldı. Yaşlı bireylerin egzersiz yapması konusunda engel teşkil eden bazı fiziksel,
psikolojik, sosyal ve çevresel bariyerler belirtilerek çözüm yolları sunuldu. Egzersiz
yapmanın sakıncalı olduğu durumlar belirtildi. Sonuç ve öneriler ile yaşlılarda egzersiz
eğitimi ile ilgili tüm bilgi genel hatları ile öğrencilere sunuldu.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılıkta egzersizin etkilerinden biri değildir?
a) Kötü kolesterolü azaltır.
b) Esnekliği azaltır.
c) Kas kuvvetini arttırır.
d) Kan basıncını dengeler.
e) İyilik halini arttırır.
2) Aşağıdakilerden hangisi sedanter bir yaşlı için verilebilecek egzersizlerden
değildir?
a) Denge egzersizleri
b) Kuvvetlendirme egzersizleri
c) Gevşeme egzersizleri
d) Pliyometrik egzersizler
e) Aerobik egzersizler
3) Yaşlı bireylerde kısalan kasların esnekliğini arttırmak için verilen egzersiz tipi
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Germe egzersizleri
b) Solunum egzersizleri
c) Gevşeme egzersizleri
d) Denge egzersizleri
e) Kuvvetlendirme egzersizleri
4) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a) Yaşlanma sürecinde bireylerin kas gücü azalır.
b) Yaşlanma sürecinde kol kaslarındaki kuvvet kaybı bacak kaslarındaki kuvvet
kaybından daha fazladır.
c) Egzersize başlamanın yaşı yoktur.
d) Yaşlı bireylerin 1/3’ünde düşme öyküsü bulunur.
e) Egzersiz ile yaşlı bireylerde kas kuvveti artabilir.
5) Yaşlılarda egzersiz programının özellikleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi
söylenemez?
a) Kişiye özgü planlanmalıdır
b) Daha basit egzersizlerle başlanıp sonrasında seviyesi arttırılmalıdır.
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c) Farklı türlerden ziyade tek bir tür egzersizden oluşmalı, yaşlının bir tür
egzersize alışması sağlanmalıdır.
d) Egzersiz ısınma ile başlamalı ve soğuma ile bitirilmelidir.
e) Egzersiz programının düzenli ve belli aralıklarla uygulanması sağlanmalıdır.
6) Aşağıdakilerden hangisi kalp atım hızını arttıran ve tüm vücut kaslarının katılımı
ile gerçekleşen egzersiz türüdür?
a) Germe egzersizleri
b) Aerobik egzersizler
c) Gevşeme egzersizleri
d) Denge egzersizleri
e) Pilates egzersizleri
7) Aşağıdakilerden hangisi egzersizin yaşlı bireyler tarafından yapılmasına engel
oluşturan faktörler arasında değildir?
a) Ailenin yaşlı bireyi cesaretlendirmesi
b) Yaşlının kendini yetersiz hissetmesi
c) Egzersize karşı negatif tavır
d) Kas kuvveti ve dengedeki azalma
e) Düşme korkusu
8) Aşağıdakilerden hangisi egzersizin kontraendikasyonu değildir?
a) Stabil olmayan göğüs ağrısı
b) Yeni miyokart enfarktüs
c) Yeni derin ven trombozu
d) KOAH
e) Kontrol edilemeyen metabolik hastalıklar
9) Yaşlılıkta egzersiz ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a) Abdominal bölgedeki yağlanmayı arttırır.
b) Kronik hastalıkları azaltır.
c) Fonksiyonel kapasiteyi arttırır.
d) Kişinin psikolojik durumunu iyileştirir ve iyi olma halini arttırır.
e) Yaşam kalitesini arttırır.
10) Aşağıda yaşlıların fonksiyonel durumu ile ilgili verilen normal değerlerden
hangisi yanlış verilmiştir?
a) Saniyede 0,8-1,5 metre hızda yürüme
b) 6 dakika süresince 350-500 metre yürüme
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c) 10 basamak merdiveni 30-40 saniyede çıkma
d) Bir zeminden diğerine 10-30 saniyede transfer yapma
e) Yaşlı bir bireyde azalmış olan kas kuvvetinde egzersiz ile %25-100 oranında
artış sağlanabilir.
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Cevaplar
1)b
2)d
3)a
4)b
5)c
6)b
7)a
8)d
9)a
10)c
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