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etkinliklerimiz

Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı 
olarakfaaliyet gösteren 
Geriatrik Bilimler Araştırma 
ve Uygulama Merkezi-
GEBAM; 2000 yılında 
Üniversite Senatosu kararı ve 
Resmi Gazete ilanı ile kurulan 
multidisipliner ve akademik 
bir kuruluştur.

Akademisyenlere, sahada 
çalışan profesyonellere, 
halka yönelik eğitim 
etkinliklerini,  kapsamlı, 
interdisipliner araştırmalarını, 
bilimsel ve halk eğitimine 
yönelik yayınlarını, çeşitli 
yarışma ve ödül törenlerini 
Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, 
Sağlık Bilimleri, Fen, Edebiyat, 
İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültelerinden öğretim 
üyelerinin gönüllü katkıları ile 
gerçekleştirmektedir.

Hacettepe Üniversitesi GEBAM 
tarafından kuruluşunun 10. yılında 
“Ulusal Yaşlılar Haftası” nedeniyle 
öğrenciler arasında düzenlenen, 
geriatri ve gerontoloji konularını 
temel alan; sunum yarışmasının 
birinci, ikinci ve üçüncülerine 
ödülleri törenle verildi.

Ulusal yaşlılar haftası etkinlikleri 
kapsamında; 16 Mart tarihinde 
gerçekleşen tören Hacettepe 
Üniversitesi Sıhhiye Merkez 
Kampusu Kongre Merkezi 
S Salonunda yapıldı.

GEBAM 
10. Yılında

 GEBAM’ın 10. Yıl Etkinlikleri   
kapsamında “Ulusal Yaşlılar” haftasında
                               “Gençlere” ödül verildi.

Jüri Üyeleri
GEBAM adına; Prof.Dr. Yeşim 
Gökçe Kutsal, Prof.Dr. Nazmi 
Bilir, Prof.Dr.Fethiye Erdil, Doç.
Dr. Banu Cangöz,

Hacettepe Üniv. Öğretim 
Üyeleri adına; Prof.Dr. Müberra 
Babaoğul, Prof. Dr. Aylin Görgün 
Baran, Doç.Dr. Sacit Pekak, 
Doç.Dr. Arif Altun,

Öğrenci temsilciler konseyi 
adına; Hüseyin Pilavcı

10 Mart 2010 tarihinde 
yapılan finalde sunumlar jüri 
üyelerince değerlendirildi. Jüri 
üyeleri problemin güncelliği, 
özgünlüğü, ulusal ve uluslar 
arası bakış açıları ile yorumu, 
analizi ve önerilen çözümün 
bilimsel ve etik yünden 
kabul edilebilirliği yanında 
uygulanabilirliği üzerinde 
durdular ve en iyi 3 sunumu 
seçerek ödüllendirdiler.

Birinci 
Yıllara Yaşam Katmak
Hazırlayanlar: Aslınur Kızıldemir, 
Duygu Gür, 
Gamze Şen, Gizem Sarıgül, 
Semiha Karasan

İkinci 
Endüstri Mühendisliği Gözü İle 
Yaşlılık ve Yaşlıların Yaşamını 
Kolaylaştıracak Tasarımlar
Hazırlayanlar: Betül Batun, 
Cansel İnce

Üçüncü 
Huzurevlerinde Yaşlı Bakımı 
Hazırlayanlar: Esra Ülev, Gaye 
Solmazer, Özge Şahin, Samet 
Baş, Seval Dönmez
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sağlık sisteminin çeşitli düzeylerini daha 
sık kullanmalarına ve özellikle yatarak 
tedavi almaları gerektiğinde genç nüfusa 
göre sağlık kurumlarında daha uzun 
süreli kalmalarına neden olmaktadır. 

Türkiye’de yaşlılara yönelik ilk politikalar 
ve kurumsal bakımın temelleri 1930 yılında 
yürürlüğe giren 1580 sayılı Belediye Kanunu 
içinde yer almıştır. Bu kanun ile belediyelere 
muhtaç kişilerin korunması, yaşlı evi yapma 
ve yönetme yükümlülüğü verilmiştir. Esasen 
bugün yaşlı nüfusun önemli bir toplumsal 
sorun olarak ortaya çıktığı gelişmiş Batı 
ülkelerine bakıldığında da yaşlılarla ilgili 
temel hizmetlerin belediyeler tarafından 
verildiği görülmektedir. Türkiye’de yaşlı 
bakımının bundan sonraki gelişimi ile 
sosyal hizmetlerin gelişimi ile paralel olarak 
ilerlemiştir. 1959 yılında Sosyal Hizmetler 
Enstitüsü kurulmuş, 1961 Anayasasında 
sosyal hizmetler temel haklar arasına 
alınmış, 1963 yılında ise Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına bağlı olarak Sosyal 
Hizmetler Genel Müdürlüğü kurularak ilk 
huzurevleri Konya ve Eskişehir’de açılmıştır. 
1983 yılında ise Sosyal Hizmetler ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurularak 
sadece yaşlıların değil korunmaya, 
bakıma ve yardıma muhtaç herkese 
sosyal hizmetlerin bu kurum aracılığı ile 
planlanması, örgütlenmesi ve sunulması 
sağlanmıştır. Kurum içinde kurulan Yaşlı 
bakım Hizmetleri Daire Başkanlığına ise 
aşağıdaki görevler yüklenmiştir: 

Sosyal ve ekonomik yoksulluk içinde 
bulunan yaşlıların tespiti, bakımı 
ve korunmaları ile ilgili hizmetleri 
düzenlemek, takip etmek, koordinasyon 
sağlamak, denetlemek, 

Yaşlılara yönelik huzurevi ile benzer 
nitelikteki sosyal hizmet kuruluşlarının 
yurt sathında dengeli ve ihtiyaçlara dayalı 
olarak kurulması ve belirli program 
çerçevesinde yaygınlaştırılması ile ilgili 
faaliyetleri planlamak, uygulamak ve 
yürütülmesini takip ve koordine etmek, 

Yaşlıların toplum içinde korunması ile ilgili 
faaliyetleri düzenlemek ve yürütülmesini 
sağlamak, 

Kamu kuruluşları ile gerçek kişiler ve 
özel hukuk tüzel kişilerince açılacak yaşlı 
kuruluşlarının açılmaları, çalışmaları ve 
denetlemeleri ile ilgili esasları belirlemek, 
rehberlik etmek, uygulamayı takip, 
koordine etmek ve denetlemek. 
http://www.shcek.gov.tr/yasli-bakim-
hizmetleri.aspx  

SHÇEK, yatılı yaşlı bakım hizmetlerini 
bünyesindeki huzurevleri ve yaşlı bakım 
ve rehabilitasyon merkezleri aracılığı ile 
yürütmektedir. 2008 yılında yürürlüğe 
giren Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı 
Bakım Merkezleri Yönetmeliği ile gerçek 
kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerin 
huzurevi açma ve işletme esasları 
belirlenmiştir. 2010 itibari ile Türkiye’de 
yaşlılara yataklı kurumsal bakım hizmeti 
sağlayan kurumlar ve kapasiteleri Tabloda 
sunulmaktadır. 

Tablo: Türkiye’de Yaşlılara Yataklı Kurumsal 
Bakım Hizmeti Sağlayan Kurumlar ve 
Kapasiteleri

Kurum Huzurevi 
Sayısı 

Kapasite 

SHCEK 89 8 678

Dernek ve 
Vakıflar 32 2 459

Azınlıklar 7 961

Özel 
huzurevleri 119 5 317

Diğer  
Bakanlıklar 6 2 442

Belediyeler 22 2 115

TOPLAM 275 21 972

http://www.shcek.gov.tr/yasli-bakim-
hizmetleri.aspx 

Dünyadaki örneklerine bakıldığında daha 
geç gündeme gelmiş olmasına karşın 
gündüzlü bakım ve evde bakım hizmetleri 
de düzenleme altına alınmıştır. Buna 
göre 2007 yılında yapılan düzenleme 
ile yaşamını evde sürdüren sağlıklı 
yaşlılar ile demans, Alzheimer ve 
benzeri hastalığı olan yaşlıların yaşam 

ortamlarını iyileştirmek, boş zamanlarını 
değerlendirmek, sosyal psikolojik ve 
sağlık ihtiyaçlarını karşılamak ve genel 
olarak yaşlının yaşam kalitesini artırmak 
amacıyla gündüzlü bakım hizmeti 
sunumu esasları belirlenmiştir. Yine aynı 
düzenleme ile yaşlılara evde yaşamlarını 
devam ettirebilmeleri için yaşam 
ortamlarının iyileştirilmesi, günlük yaşam 
faaliyetlerine yardımcı olunması amacıyla 
evde bakım hizmeti esasları belirlenmiştir. 

Türkiye’de Yaşlılara Yönelik 
Sağlık Politikaları
Türkiye’de sağlık sistemi 2003 yılından 
bu yana radikal bir dönüşüm sürecinden 
geçmektedir. Bu süreçte sağlık 
hizmetlerinin hem sunumunda hem 
de finansmanında önemli değişiklikler 
gerçekleşmiş ve bu değişiklikler nüfusun 
diğer bölümlerini olduğu kadar yaşlılarını 
da etkilemiştir. Bu dönüşüm sürecinde 
yaşlıları etkileyebilecek politikalar ve olası 
sonuçları aşağıda özetlenmektedir. 
1. Sosyal Güvenlik Kurumlarının 
Tek Çatı Altında Toplanması.
2003 dönüşüm programında önce sosyal 
güvenlik kurumları, sadece kapsam altına 
aldıkları nüfusun özellikleri açısından değil 
aynı zamanda sağlanan faydalar açısından 
da önemli ölçüde farklılaşmaktaydı. Bu 
kurumlar içerisinde gerek hizmete erişim 
gerekse kurallar ve faydalar açısından en 
avantajlı kurum emekli devlet memurlarını 
kapsayan Emekli Sandığı iken en 
dezavantajlı kurum ise nüfusun çok büyük 
bir bölümünü kapsayan ve işçi emeklilerine 
hizmet veren Sosyal Sigortalar Kurumu’ydu 
(SSK). 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal 
Sigortalar ve Genel sağlık Sigortası 
Kanunu ile kamuda mevcut sosyal güvenlik 
kurumları mümkün olabildiği ölçüde 
eşitlenmeye çalışılmıştır. Doğal olarak bu 
eşitleme emeklilik hakları ve uygulamaları 
açısından çok mümkün olamamış ancak 
özellikle sağlığa erişim konusunda nüfusun 
farklı kesimlerince yaşanan eşitsizlikler 
önemli ölçüde giderilmiştir. SSK’ya bağlı 
nüfusun ilaçlarını, nüfusun diğer kesimleri 
gibi özel eczanelerden de alabilir hale 
gelmesi buna bir örnek olarak gösterilebilir. 
2. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin 
Örgütlenmesinde Değişim.
Türkiye’de 2005 yılında pilot uygulama 
olarak başlayan aile hekimliği sisteminin 
2010 yılı sonuna kadar bütün ülkeye 
yaygınlaşması beklenmektedir. Bu 
çerçevede, herkes bir aile hekimine 
kayıtlı olacak ve bireylerin sağlıkları ile 
ilgili takipler aile hekimleri tarafından 
yapılacaktır. Özellikle kronik hastalığı olan 
yaşlıların takibinin birinci basamakta bu 
hekimler tarafından yapılması yaşlıların 
sağlık göstergeleri açısından olumlu 
sonuçlara yol açabilir. Bu sistemin şu andaki 
en olumsuz yönü henüz sağlık sisteminde 
zorunlu bir sevk sisteminin olmaması 
ve hastaların bu basamağı atlayarak bir 
sonraki basamaklara başvurmasının 
önünde bir engel olmamasıdır. 
3. Nüfusun Tamamını Kapsayacak Genel 
Sağlık Sigortasının Kurulması.
Genel Sağlık Sigortası 2008 yılında 
uygulamaya geçmiş ve nüfus kademeli 
olarak bu sistem içerisine alınmıştır. 
Şu anda sistem dışında kalan tek nüfus 
grubu Yeşil Kartlılar olup bunlar da 2011 
içinde genel sağlık sigortası kapsamına 
alınacaktır. Genel sağlık sigortasının 
teminat paketi son derece kapsamlı olup 
yaşlı nüfusun tüm sağlık ihtiyaçlarını 
karşılar niteliktedir. Ayrıca kronik 
hastalıklarda ilaçlardan katkı payının 
alınmaması genellikle bu hastalıkların 
yoğun olarak görüldüğü yaşlılarda finansal 
açıdan önemli bir erişim problemine 
çözüm bulmaktadır.

Yaşlılara yönelik sağlık politikaları 
açısından Türkiye’de ele alınması 
gereken en önemli konular, özellikle 
evde bakım hizmetlerinin finansmanının 
nasıl yapılacağı, ekonomik açıdan yeterli 
kaynaklara sahip olmayan yaşlıların 
sağlık ve sosyal hizmetlere erişiminin 
nasıl sağlanacağı, yaşlıları evlerinden 
ve ortamlarından ayırmadan ancak 
onlara bakmakla yükümlü olanları 
da rahatlatacak hangi çözümlerin 
ele alınacağı ve özellikle ölüme yakın 
yaşlılarda kurumsal bakımın nasıl 
sağlanacağı üzerine olmalıdır.

YAŞLILARA YÖNELİK 
SAĞLIK POLİTİKALARI*
*Yazarın aynı adlı kitap bölümü temel 
  alınarak hazırlanmıştır (Tatar M: Yaşlılara
  yönelik sağlık politikaları. In: Geriatri ve
 Gerontoloji. Hacettepe Üniversitesi
 GEBAM ve HÜSEM yayını, Ankara, 2010, 
  pp:37-41)
 
Prof.Dr. Mehtap Tatar 
Hacettepe Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
Sağlık İdaresi Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Yaşlılık, yaşlanma ve yaşlı sağlığı 
politikaları, değişen derecelerle 
olmakla birlikte hem gelişmiş hem de 
gelişmekte olan ülkelerin gündemlerinde 
önemli bir yer edinmiştir. Yaşlılık, her 
toplumda ve her kültürde farklı bir 
şekilde tanımlanmakta ve bu sürece 
bakış da toplumdan topluma farklılık 
göstermektedir. Yaşlılar ile ilgili olarak 
geliştirilecek politikalarda göz önüne 
alınması gereken yaşlı nüfusa ilişkin 
özellikler aşağıdaki şekilde özetlenebilir: 

Yaşlı nüfus içinde kadınlar sayısal olarak 
daha fazladır. Tüm toplumlarda kadınların 
doğuşta beklenen yaşam süresinin 
erkeklerden uzun olması nedeniyle oransal 
olarak bakıldığında yaşlı nüfusun önemli bir 
bölümü kadınlardan oluşmaktadır.

Yaşlı nüfusun ekonomik durumu 
geliştirilecek politikalarda önemli bir girdi 
olarak kabul edilmelidir. Genel olarak 
bakıldığında yaşlı nüfus ya genç iken 
çalışmış ve emekli olmuş, ya bir emeklinin 
bağımlısı olarak yaşamını sürdüren ya 
da hiçbir ekonomik güvencesi olmayan 
kişilerden oluşmaktadır. Türkiye’nin genel 
ekonomik koşulları göz önüne alındığında 
her ne kadar emeklilik döneminde 
sağlanan gelir birçok kesim için belirli bir 
standardın altındaki bir yaşam tarzını ancak 
destekleyebilse de özellikle sağlık hizmetleri 
için verilen destek önemli boyuttadır. 

Emeklilik, global olarak sosyal güvenlik 
sistemleri açısından bakıldığında önemli 
ölçüde gelir kaybı anlamına gelmektedir. 
Sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş 
toplumlarda bireyler genç ve sağlıklıyken 
özel emeklilik planlarına üye olarak 
yaşlılık dönemlerini ekonomik olarak 
daha iyi geçirebilecekleri alternatif yolları 
bulabilmektedir. Ancak gelişmekte olan 
ülkelerdeki nüfusun büyük bir bölümü 
ekonomik olarak bu düzenlemeleri 
destekleyecek durumda olmadıkları için 
sosyal güvenlik kurumlarının sağladıkları 
kısıtlı imkanlarla yetinmek durumundadır. 
Bu grup içinde en kötü durumda olanlar 
ise hiçbir ekonomik güvencesi olmayan 
ve tamamıyla yakınlarına ya da devlet 
kurumlarına bağlı olan yaşlılardır. 

•	Kronik hastalıklar yaşlı nüfusun yüz yüze 
kaldığı en önemli sağlık problemleridir. 
Nüfusu yaşlanan toplumların sağlık 
sistemlerinin en önemli problemi, bu 
yaş döneminde görülme sıklığı artan 
ve etkisi genç nüfusa oranla daha yıkıcı 
olan, tedavisi güç, uzun dönemli ve 
pahalı kronik hastalıklardır. Bunlar 
arasında, bireyi çoğu zaman orta yaşlı 
olduğu dönemde etkilemeye başlayan 
ama olumsuz etkileri ilerleyen yaşla 
birlikte ortaya çıkan diyabet gibi 
hastalıklar ya da kanser gibi hangi 
yaşta görülürse görülsün sağlık sistemi 
üzerine önemli etkisi olan hastalıklar 
sayılabilir. 

•	Bağımsız yaşam önündeki engeller 
yaşlı sağlığı ile ilgili politikalarda çok 
önemi bir yere sahiptir. Her ne kadar 
şiddeti ve sıklığı bireyden bireye değişse 
de yaşlılık birçok durumda kişinin 
kendi başına yaşamını sürdürebilmesi 
için gerekli fonksiyonları tek başına 
yapamadığı bir dönemi de içermektedir. 
Bu durumda birey ya aile fertlerine ya da 
kurumsal bakıma bağlı olarak yaşamını 
sürdürmek durumunda kalmaktadır. 

•	Sağlık kurumlarını daha sık ve daha 
uzun süreli kullanma, yaşlıların sağlık 
politikalarında göz önüne alınması 
gereken unsurlardandır. İlerleyen yaş 
ile birlikte ortaya çıkan hastalıklar ve 
bunların tedavi yöntemleri, yaşlıların 

Press release September 10th, 2009
The International Association of 
Gerontology and Geriatrics (IAGG) 
celebrates its 60th anniversary in 
Brussels today
A contribution to understanding and 
research on Ageing

Brussels, September 10th 2010 - World Alzheim-
er’s Day, each year on September 21st, raises 
awareness on the disease and its disorders. And 
with good reason: population ageing represents 
a major challenge for Europe in the future… 
Today, acknowledged experts in Gerontology and 
Geriatrics highlighted the importance of age-
related issues and their impact on Society. They 
got together in Brussels during an academic 
session organized to celebrate the International 
Association of Gerontology and Geriatrics’ (IAGG), 
60th anniversary. Pr. Jean-Pierre BAEYENS, 
General Secretary of the Belgian Association of 
Gerontology and Geriatrics and European Chair 
of the International Association of Gerontology 
and Geriatrics (IAGG), calls European authorities 
to create a «European Union Institute of Ageing 
Research». An organization of this type is neces-
sary to coordinate European research programs: 
what is currently undergone, where and when. 
Two important objectives can be identified: avoid 
double occurrences and make a better use of the 
meagre resources actually available.
Today the IAGG blows its 60 candles in the pres-
ence of Mr. Yves LETERME, Prime Minister of 
Belgium. The Association was founded in July 
1950, when a group of twenty multidisciplinary 
international researchers (demographers, 
sociologists, biologists, physiologists…) met in 
Liège, Belgium. Their aim: get a comprehensive 
understanding of the Ageing process by studying 
all its different components. Since, IAGG has be-
come an international organization, represented 
in 64 countries on the five continents around the 
world: Europe, North America, South America, 
Asia/Oceania and more recently Africa. In July 
2009, France organized the last world congress 
of Gerontology and Geriatrics in Paris, where 
more than 6.000 participants were reported.
Initiated by the IAGG, a Global Research Network 
on Health and Aging is currently under construc-
tion. It will identify 500 Centres of Excellence 
worldwide dedicated to social, biological, be-
havioural and clinical gerontology and promote 
age-related issues and research. In France, 
the current IAGG President, Pr. Bruno VELLAS, 
Chief of Geriatric Department at the Toulouse 
University Hospital and Director of the Toulouse 
Gérontopôle, has been asked to lead the call for 
project related to the creation of one the coun-
try’s 5 future University-Hospital Institutes (IHU). 
The Toulouse project application will concern 
“Ageing and disability prevention”.
The Nobel Prize in Medicine 2009: Telomeres 
and Ageing During autumn 2009, the Nobel Prize 
in Medicine was awarded to three American sci-
entists, Elizabeth BLACKBURN, Carol GREIDER 
and Jack SZOTAK, who discovered how telo-
meres (chromosome extremities that register 
history and allows cell replication) protect chro-
mosomes from damage. They also discovered 
the telomerase, an enzyme that keeps telo-
meres long and complete. This new discovery is 
particularly interesting in cancer research. But 
it is also a revolution for Ageing: since Man lives 
longer, telomeres shorten; and shorten again 
in a natural process that contributes to ageing 
in individuals (at the cell and organic levels as 
well as at the systemic level). During this special 
academic session, Pr. Athanase BENETOS, Chef 
of Geriatric Department at the Nancy University 
Hospital in France, and current IAGG Treasurer, 
reminds us that this discovery paves the way 
for new perspectives in the detection and risk 
prevention of age-related diseases.
For further information, you can contact:
Pr. Bruno VELLAS, IAGG President / 
Pr. Alain FRANCO, IAGG Secretary General & Vice 
President IAGG / Faculté de Médecine, Institut du Vieil-
lissement / 37 Allées Jules Guesde / 31000 Toulouse / 
FRANCE
Tél : +33 (0)5.61.14.56.39 / Fax : +33 (0)5.61.14.56.40 
E-mail : seynes@cict.fr Website : www.iagg.info
The International Association of Gerontology and 
Geriatrics (IAGG) celebrates its 60th anniversary in 
Brussels today
A contribution to understanding and research on Ageing

Founded 1950

INTERNATIONAL 
ASSOCIATION of 
GERONTOLOGY and 
GERIATRICS
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Geriatri - Yaşlı 
Sağlığına 
Multidisipliner 
Yaklaşım Kitabı
Kapsam
Yaşlanan Dünyanın Yaşlanan 
İnsanları 
Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal

Yaşlılıkta Sağlığın Korunması ve 
Koruyucu Hekimlik
Prof.Dr. Nazmi Bilir

Menopoz ve Yaşlanan Kadın 
Prof.Dr. Lütfü S. Önderoğlu, 
Dr. Gürkan Bozdağ

Yaşlanan Erkekte Androjen 
Düşüklüğü ve Andropoz
Prof.Dr. Ali Ergen

Yaşlılarda Sık Karşılaşılan 
Deri Sorunları 
Prof.Dr. Ayşen Karaduman
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YAŞLILIKTA SIK GÖRÜLEN 
PSİKİYATRİK SORUNLAR *
*Yazarın aynı adlı kitap bölümü temel
  alınarak hazırlanmıştır (Erden Aki Ö: 
  Yaşlılıkta sık görülen psikiyatrik sorunlar
  In: Geriatri ve Gerontoloji. Hacettepe
  Üniversitesi GEBAM ve HÜSEM yayını,
  Ankara, 2010, pp:28-31).

Yrd.Doç.Dr. Özlem Erden AKİ 
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Psikiyatri Anabilim Dalı

Yaşlılık dönemi kendine özgü sorunları ve 
gereksinimleri beraberinde getirir, artan bu 
nüfusun gereksinimlerini saptamak, yeni 
tutum ve hizmet sunumları geliştirmek 
günümüzde önemli bir amaç haline gelmiştir. 
Yaşlılık döneminde en sık rastlanan, yüksek 
harcamalara ve işlevsellikte bozulmalara 
zemin hazırlayan durumlardan biri de 
psikiyatrik sorunlardır. Yaşlılık dönemindeki 
psikiyatrik sorunların tanınması, tedavisi 
ve önlenmesi konularında adım atabilmek 
için bu döneme özgü görünümleri bilmek 
gerekmektedir. 

Yaşlılık dönemi fiziksel değişimlerin yanı sıra 
önemli ruhsal değişimlerin de yaşandığı bir 
dönemdir. Fiziksel değişimlerin niteliği ve 
niceliği, ruhsal değişimlerde de belirleyici 
bir faktör olarak rol oynar, ancak bireyin 
kişiliği, başa çıkma mekanizmaları, ailesel 
ve sosyal desteği, ekonomik durumu, 
yaşlılıkla birlikte gelen kayıplar (fiziksel 
güç kaybı, iş ve statü kaybı, aile bireylerinin 
ve arkadaşların kaybı) ve birçok alandaki 
kısıtlanmalar, kişinin yaşlılık dönemindeki 
ruhsal tepkilerini belirlemede önemli rol 
oynarlar. Yaşlılıktaki en önemli tema kayıp 
ve kayıplarla baş etmedir. İlerleyen yaşla 
birlikte bireyler emeklilik dönemine girerler, 
çocuklar evden ayrılır, ev ve iş yaşamına 
dair sorumluluklar giderek azalır. Fiziksel 
sorunlar ve kronik hastalıkların görülme 
sıklığı artar, sağlıkla ilgili bu kayıplar yaşlı 
bireyin hareketliliğinde kısıtlanma yaratırlar. 
Aile bireyleri, akrabalar ve arkadaşlar 
kaybedilir, bu kayıplar da yaşlının sosyal 
ilişkilerinde ve hareketliliğinde kısıtlılıklar 
yaratır. Bireyin ruhsal rezervleri, ekonomik 
durumu ve sosyal desteği bu kayıplarla başa 
çıkmada önemli faktörlerdir. Bu faktörlerin 
olumlu ve koruyucu olmadığı durumlarda, 
bireylerin tepkileri de olumsuz olabilir ve 
psikiyatrik sorunlar ortaya çıkabilir. 

65 yaş üstünde herhangi bir nedenle 
hekime başvuran bireylerde psikiyatrik 
belirtilerin mutlaka sorgulanması gereklidir. 
Organik hastalıklar psikiyatrik belirtilere 
yol açabileceği gibi, psikiyatrik birçok 
sendrom da organik belirtilerle gündeme 
gelebilir, dolayısıyla yaşlı bireylerde ayırıcı 
tanı yapılması çok önemlidir. Saptanmayan 
ve tedavi edilmeyen psikiyatrik bozukluklar, 
kendi yol açtıkları tahribatın yanısıra, diğer 
tıbbi sorunların da tedavisinden yeterli 
verimin alınmasını engelleyerek yaşlı bireyin 
işlevselliğini azaltır ve yaşam kalitesini 
düşürür. Ruhsal sağlık maalesef yaşlılığa 
dair negatif görüşlerin en çok yansıdığı 
alanlardan biridir. Depreyon, demansın yol 
açtığı bilişsel bozulma, kaygı bozuklukları 
gibi psikiyatrik sorunlar yaşlılığın doğal bir 
parçası gibi değerlendirilip sağlık hizmetine 
başvurulmayabilir. Oysa yaşla gelen normal 
değişimler ve hastalıklar birbirinden kesin 
sınırlarla ayırt edilebilir, yaygın kanının 
aksine yaşlılıkta görülen psikiyatrik sorunlar 
da tedaviye iyi yanıt verirler. 

Yaşlılık döneminde genç erişkinlik 
döneminde görülen pek çok psikiyatrik 
hastalık görülebilir, ancak mutlaka tanınması 
ve ayırıcı tanısı yapılması gereken 3 önemli 
durum vardır: 

1. Depresyon 
2. Demans 
3. Deliryum 

Bu üç durumun hem kendi aralarında 
ayrımı, hem de diğer organik ve psikiyatrik 
tablolardan ayrımı önemlidir, her bir 
tablonun uzun vadedeki sonuçları ve tedavi 
yaklaşımları farklıdır. Unutulmaması gereken 
en önemli nokta ise bu üç durumun sıklıkla 
bir arada bulunma olasılığıdır. 

Yaşlılıkta Depresyon 
Depresyon, genel toplumda sık rastlanan, 
tedavi edilmediğinde hem sağlık hem iş 

alanında kayıplara yol açan önemli bir 
psikiyatrik hastalıktır. Yaşlılık döneminde 
görülen depresyon için ayrı kriterler 
yoktur, ancak yaşlıda depresyon tanısı 
genç erişkinlerden önemli farklılıklar 
göstermektedir. 

Yaşlıda major depresyon görülme oranı 
daha düşüktür, ancak tıbbi hastalığı olan 
ve bakımevinde yaşayan yaşlılarda bu 
oran sırasıyla %15 ve %30u bulmaktadır. 
Erişkindekinin tersine yaşlılarda eşik altı 
depresyona ve depresif belirtilere daha 
sık rastlanmaktadır. Yaşlıda sık görülen 
uyku, iştah, enerji ve bellekle ilişkili 
yakınmalar depresyonla karışabilir, ancak 
işlevsellikte kayba yol açmamaları, ve diğer 
depresyon belirtilerinin eşlik etmemesi ile 
depresyondan ayırt edilirler. Bu yakınmalar 
tek başına depresyon tanısı koymada 
güvenilir değildir. Depresyonun bilişsel 
belirtileri olarak adlandırılan ilgi kaybı, haz 
almada ve istek duymada azalma, keder, 
suçluluk ve değersizlik düşünceleri, intihar 
ve ölüm düşünceleri, konsantrasyon kaybı 
gibi belirtiler yaştan bağımsızdır, dolayısıyla 
tanı koymada daha güvenilir kriterlerdir. 
Ancak bu belirtiler hem yaşlılarda daha 
nadir görülür, hem de yaşlılar bu düşünce 
ve duyguları ifade etmekte daha ketum 
davranırlar. 

Yaşlıda depresyon klasik depresyon 
formundan daha farklı görünebilir. Yaşlılarda 
bedensel yakınmalar ve bedenle uğraş sık 
görülür, ancak bu yakınmalarda artış, yeni 
ortaya çıkan bedensel uğraşılar, sağlıkla ilgili 
aşırı kaygılar depresyonun belirtisi olabilir. 

Yaşlılık depresyonlarında bunaltı, ajitasyon 
ve psikotik belirtilere daha sık rastlanır. 
Yoğun suçluluk ve günahkarlık düşünceleri, 
somatik sanrılar sık görülen psikotik 
belirtilerdir. 

Yaşlılık dönemi depresyonlarında bilişsel 
işlevlerde bozulma da sıklıkla rastlanan 
bir durumdur. Dikkat, bilgi işleme hızı ve 
bellekte bozulmalar saptanır. Depresyon 
hastaları, demans hastalarından farklı olarak 
muayeneye koopere ve motive olmakta 
zorlanırlar, sorulara sıklıkla ‘bilmiyorum’ 
yanıtı verirler. Nöropsikolojik test 
uygulamaları sırasında düşük motivasyon 
gösterir, negatif geribildirimlerden olumsuz 
etkilenerek daha da düşük performans 
sergilerler. Bilişsel bozukluklardan özellikle 
de bellek bozukluğundan sıklıkla yakınırlar, 
ancak ayrıntılı bir değerlendirmede bu 
bellek bozukluklarının demanstakinden 
farklı bir paternde olduğu ayırt edilir. 
Depresyon hastaları belleğe kaydetmede yani 
öğrenmede zorluk yaşamazlar, ancak frontal 
ve subkortikal alanlardaki etkilenmeye 
bağlı dikkat bozuklukları nedeniyle serbest 
geri çağırmada sorun yaşarlar. İpucu ile ve 
seçenekler arasından tanımada ise genellikle 
normal kontrollere yakın performans 
gösterirler. Demansta ise öğrenmede yani 
belleğe kaydetmede sorun vardır, demans 
hastaları hatırlamada ve bellekte sıralı ve 
ilerleyici bir kayıp yaşarlar. Depresyondaki 
bilişsel bozukluklar ise tedavi ile geri döner. 
Ancak yaşlı depresyon hastalarının bir 
kısmında bilişsel kayıplar geri dönmeyip 
ilerleyici olabilir, bu hastaların demans 
gelişimi açısından izlenmesi gerekir. 

Son yıllarda yaşlılık depresyonlarının farklı 
etiyolojilere bağlı farklı sendromlardan 
oluşan heterojen bir hastalık grubu olduğu 
kabul edilmektedir. Yaşlılıkta görülen 
depresyonlar üç gruba ayrılabilir: 

1. Genç erişkinlikte başlayıp ileri yaşlara 
devam eden depresyon 

2. İlk kez ileri yaşta, ciddi yaşam olayları 
ve stres faktörlerine yanıt olarak gelişen 
depresyonlar 

3. İlk kez ileri yaşta, gösterilebilir bir 
psikososyal stres etkeni olmadan ortaya 
çıkan ve vasküler risk faktörlerinin eşlik 
ettiği depresyon tabloları 

Üçüncü gruptaki depresyon tablolarına dair 
gözlemler ‘vasküler depresyon’ hipotezinin 
öne sürülmesine yol açmıştır. Alexopoulos 
ve Krishnan’ın aynı zamanlarda öne 
sürdüğü hipoteze göre, serebrovasküler 
risk faktörlerinin olduğu yaşlı bireylerde 
beyinde frontal ve subkortikal alanlarda 
etkilenmeye bağlı olarak bellek ve yürütücü 
işlevlerde bozulmanın eşlik ettiği, klasik 
depresyon belirtilerinin az sıklıkta görüldüğü, 
tedaviye dirençli ve uzun vadede demans 

gelişimi ile sonuölanan bir depresyon alt 
grubu mevcuttur. Klinik gözlemler ve beyin 
görüntüleme bulguları ile bu hipotez giderek 
daha fazla destek kazanmaktadır. 

Demans Sendromları 
Demans birden fazla bilişsel alanda kişinin 
gündelik yaşamını etkileyecek, sosyal 
ve mesleki işlevsellikte bozulmaya yol 
açacak ilerleyici yıkımla karakterize bir 
nörodejeneratif sendromdur. Yaşla birlikte 
demans görülme sıklığı da artar. 

İleri yaşta en sık görülen Alzheimer tipi 
demanstır. Sinsi başlayan, öncelikle belleği 
ve zamanla tüm bilişsel işlevleri bozan bir 
dejeneratif süreçtir. Erken evrede yakın 
bellek bozuklukları, kelime bulmada güçlük, 
kompleks yaşam aktivitelerinde zorlanma 
görülür, hastalık ilerledikçe uzak bellekte de 
kayıplar başlar, dil bozukluğu belirginleşir, 
davranış sorunları ortaya çıkar. Hastalığın 
ileri evrelerinde bireyler tamamen bağımlı 
hale gelirler. 

Demansı erken dönemde tanımak koruyucu 
önlemler almayı ve yaşamı planlamayı 
sağlamak açısından önemlidir. ‘hafif 
bilişsel bozukluk’ kavramı bu aşamada 
yardımcıdır. Bu kişilerde henüz günlük 
işlevlerde etkilenme görülmez ancak 
ayrıntılı nöropsikolojik değerlendirmede 
bilişsel işlevlerinde yaşıtlarına göre bozulma 
saptanır. Hafif bilişsel bozukluğun demansın 
öncülü olduğu ve uzun süreli izlemde bu 
hastaların %70inin demans geliştireceği 
bildirilmektedir. 

Vasküler demans, Lewy cisimcikli 
demans, frontotemporal demans ve diğer 
ikincil demanslar da yaşlılık döneminde 
görülen diğer demans sendromlarıdır. 
Her birinin kendine özgü klinik ve 
nöropsikolojik bulguları vardır, ayrıntılı 
anamnez, nöropsikolojik değerlendirme ve 
görüntüleme yöntemlerinin yardımıyla ayırıcı 
tanı yapılabilir. 

Deliryum 
Deliryum, bellek, algılama ve düşünce 
alanlarında birçok bilişsel işlevin aniden 
bozulması ile belirli bir sendromdur. Asıl 
bozulma yaygın metabolik etkilenmeye 
bağlı olarak dikkat alanındadır, dikkatin 
bozulmasına ikincil olarak tüm bilişsel 
işlevler bozulur. Hastanın farkındalığı azalır, 
yönelimi bozulur, psikotik belirtiler ortaya 
çıkabilir. Belirtiler dalgalanma gösterir, 
sıklıkla akşama doğru artar. Deliryum daima 
altta yatan bir organik bozukluğa ikincil 

olarak gelişir, yaşlı bireylerde dehidratasyon, 
enfeksiyonlar, özellikle antikolinerjik etkili 
ilaçların kullanımı, elektrolit bozuklukları, 
serebrovasküler olaylar sık görülen 
nedenlerdendir. Deliryumun tanınması 
altta yatan durumun düzeltilmesi açısından 
önemlidir. Hastanın yakınlarından, takip eden 
doktoru ve hemşirelerinden bilgi alınması 
tanı konması açısından gereklidir. 

Altta yatan nedenin düzeltilmesi ile deliryum 
da genellikle günler içinde düzelir. Ancak 
demans hastaları deliryuma yatkındır ve 
bu hastalarda gelişen deliryumdan sonra 
bilişsel kayıplar genellikle biraz daha 
ağırlaşır. Nadiren uzun süren deliryumlardan 
sonra da kalıcı bilişsel bozukluk gelişebilir. 

Yaşlılık Döneminde Anksiyete Bozuklukları 
Anksiyete bozuklukları yaşlı erişkinlerde 
en sık görülen psikiyatrik bozukluklardır, 
ancak üzerinde fazla çalışılmamıştır. 
Yaşlılar anksiyeteyi sıklıkla bedensel 
duyumlar şeklinde ifade ederler: çarpıntı, 
titreme, nefes darlığı, bulantı, baş dönmesi, 
karıncalanma ve uyuşukluk gibi belirtiler 
nedeniyle sağlık sistemine başvuru sıktır. 
Bilişsel belirtileri ifade etmedikleri için 
gereksiz tetkik ve tedavi uygulamalarına 
maruz kalırlar. 

Yaşlılık dönemindeki anksiyete 
bozukluklarının çoğunluğunun genç 
erişkinlik yıllarında başlayıp ileri yaşlarda 
devam ettiği düşünülmektedir, ancak bu 
konuda uzun dönemli çalışmalar yoktur. 
Sıklıkla diğer psikiyatrik bozukluklara eşlik 
ederler, bu durumun saptanması tedavide 
yanıt alınmasını sağlar. 

Yaşlılık Döneminde Psikotik Bozukluklar 
Psikotik bozukluklar genellikle genç yaşlarda 
belirti veren durumlardır ancak her yaşta 
başlayabilirler. Yaşlılarda psikotik belirtiler 
dikkatle ele alınmalıdır, çünkü yaşlıda bu 
belirtiler çoğunlukla bir başka psikiyatrik 

veya medikal hastalığın habercisi olarak 
ortaya çıkar. Deliryum, demans gibi bilişsel 
işlevleri bozan durumlarda psikotik belirtiler 
sık görülür. Yaşlı bir hastada ancak bu 
durumlar dışlandıktan sonra primer bir 
psikotik bozukluk tanısı konmalıdır. 

Yaşlılıkta başlayan psikotik bozukluklar 
genellikle aldatılma ve kötülük görme 
sanrılarını içerir. Şizofreninin negatif 
belirtileri daha nadir görülür. 

Afektif psikozlar da ileri yaşta sık görülür. 
Psikotik depresyon ve psikotik maniye yaşlı 
bireylerde gençlerden daha sık rastlanır. Bu 
tablolarda da öncelikle altta yatan bir başka 
organik neden araştırılmalıdır.

GEBAM’IN HALK EĞİTİMİ 
ETKİNLİKLERİ 
Çeşitli kurumlarda, yaşlı dinlenme ve 
bakımevlerinde yaşayan yaşlılara ve çeşitli 
belediyelerin halk eğitim merkezlerinde 
toplum içinde yaşayan yaşlılara yönelik 
olarak yapılan “Sağlıklı Yaşlanalım” konulu 
halk eğitimi etkinlikleri kapsamında GEBAM 
Yönetim Kurulu üyeleri Prof.Dr. Neslişah 
Rakıcıoğlu  tarafından “Bilinçli Beslenme”, 
Prof .Dr. Terken Baydar  tarafından “İlaç 
Kullanımında Dikkat Edilecek Konular” ve 
Doç.Dr. Murat Özbek tarafından “Ağız ve 
Diş Sağlığı” konulu konferanslar verilerek 
bilimsel birikimler ve güncel yaklaşımlar 
yaşlılar ile paylaşıldı.
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YAŞLILIK TSUNAMİSİ ve 
HEMŞİRELİK
Prof.Dr. Fethiye ERDİL 
Prof.Dr. Nurhan BAYRAKTAR
Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü

Bilim ve teknolojinin gelişmesi, eğitim 
düzeyinin yükselmesi, sağlıklı yaşam 
alışkanlıklarının kazanılmasıyla insan ömrü 
uzamakta, bu durum dünya nüfusunun 
küresel olarak yaşlanmasına yol açmaktadır. 
Toplumsal düzeyde değerlendirme 
yapılırken yaşlı nüfusun toplumdaki payı 
%7’nin üzerinde ise “yaşlı nüfus” olarak 
kabul edilmektedir. Ortalama yaşam süresi 
1950-2000 yılları arasında 20 yıl artarak 66 
yıl olmuştur ve 2050 yılına kadar 10 yıl daha 
artması beklenmektedir. Yaşlı oranı 1998 
ve 2025 yılları arasında Avrupa’da %20’den 
%28’e, Kuzey Amerika’da %16’dan %26’ya 
yükselecektir. Asya ve Latin Amerika’da, 
yaşlı oranının 1998-2025 yılları arasında 
%8’den %15’e, Afrika’da ise %5’ten %6’ya 
çıkması beklenmektedir. Dünya Bankası 
2007 yılı raporuna göre doğumda beklenen 
yaşam süresi ülkemizde kadınlar için 74, 
erkekler için 69’dur. Ülkemizde 1950-2000 
yılları arasında 50 yıllık dönemde 65 yaş 
ve üzeri nüfusun toplumdaki payı %3,5’tan 
%5,5’e yükselmiştir. Türkiye Nüfus ve Sağlık 
Araştırması-2008 verilerine göre ülkemizde 
nüfusun %6.8’ini 65 ve üzeri yaş grubu 
oluşturmaktadır. 

Yaşlı nüfusun en hızlı artan grubu, ileri 
yaşta olanlar, yani 80 ve üzeri yaş grubunda 
olan bireylerdir. Dünyada, 2000 yılında 70 
milyon olan ileri yaş grubunun, 2050 yılına 
kadar 5 kat artacağı tahmin edilmektedir. 
Bu artışın tsunami etkisi yaratacağı, 
toplumda ve sağlık sisteminde dramatik 
değişikliklere yol açacağı öngörülmektedir.

Günümüzde bir taraftan tıp bilimi ve 
teknolojideki muazzam ilerleme yaşamı 
uzatmayı mümkün kılarken, diğer taraftan 
bunu sağlamak için çok çeşitli kaynaklara 
duyulan gereksinim, hem yaşlılara bakım 
veren aileler, hem de toplum için büyük 
ekonomik ve sosyal sorun oluşturmaktadır. 
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 
yaşlı nüfus artmakta ve yaşlı bakımı; 
yaşlı nüfustaki artış, ailede yaşlıların 
bakımında önemli rol oynayan kadınların 
çalışma yaşamına katılması, çekirdek 
aileye dönüşüm sonucunda konutların 
küçülmesi, kamu kaynaklarından sağlık 
hizmetlerine ayrılan payın ihtiyacın çok 
gerisinde olması gibi nedenlerle ciddi 
sorun oluşturmaya başlamıştır.

21. yüzyılda hızlı yaşlanma süreci ile 
gelişebilecek sorunları önlemeye yönelik 
olarak çeşitli stratejiler belirlenmektedir.  
Bu doğrultuda hazırlanan “Yaşlanma 2002 
Uluslararası Eylem Planı”(International 
Plan of Action on Ageing, 2002), “her 
yerde insanların güvenli ve saygın 
şekilde yaşlanmalarını ve toplumlarında 
bütün haklara sahip bir vatandaş 
olarak yaşamaya devam etmelerini 
garanti etmeyi” amaçlamaktadır.  Eylem 
önerilerinde öncelikli olarak yer alan 
üç konu: Yaşlılar ve kalkınma; Yaşlılıkta 
sağlık ve iyi olma durumunun arttırılması; 
Güvenli, kolaylaştırıcı ve destekleyici 
çevrelerin sağlanmasıdır.

Ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından 
2002 yılında Sağlık 21. Herkese Sağlık – 
Türkiye’nin Hedef ve Stratejileri (Hedef 
7) doğrultusunda “Ulusal Yaşlı Sağlığı 
Programı”nın geliştirilmesi ve uygulanması 
hedeflenmiştir. Ulusal Yaşlı Sağlığı 
Programı’nın temel amacı, toplumda aktif 
olarak yaşayabilen ve kendine yeten yaşlı 
bireylerin artmasını sağlamak, yaşlıların 
beden ve ruh sağlığını iyileştirmek ve sosyal 
şartlarını geliştirmektir. 

Günümüzde sağlık hizmetlerinin önemli 
bir kısmı yaşlı bireylere yöneliktir. Gelişmiş 
ülkelerde artan yaşlı nüfusla birlikte 
hastanelerin demografisi değişmiş, yaşlı 
hastalar hastanelerin “temel işi” olmuştur. 
ABD’de hekim muayenehanelerine 
başvuranların  %26’sı, hastanede yatanların 
% 35’i, acil tıp hizmeti alanların % 38’i, 
yaşlı bakım evlerinde kalanların % 90’ı 
yaşlı bireylerdir. Kanserli hastaların 
%63’ünü yaşlıların oluşturduğu, kardiyolog 
izlemlerinin %60’ının, ürolog izlemlerinin 
%53’ünün ve oftalmolog izlemlerinin 
%52’sinin yaşlı hastalar için olduğu 
belirlenmiştir. Yoğun bakım ünitelerinde 
yatan hastaların %46’sının 65 ve üzeri 
yaş grubunda olduğu ve bu hastalar için 
yapılan harcamaların yoğun bakım ünite 
harcamalarının %50’sinden fazlasını 
oluşturduğu belirtilmektedir. Ülkemizde 
yapılan bir araştırmada da iç hastalıkları 
yoğun bakım ünitesinde yatan yaşlı 
hastaların, bütün yoğun bakım hastalarına 
oranının %44.95 olduğu bulunmuştur. Evde 
bakım hizmetlerinin büyük bir kısmının, 
yaklaşık %70-80’inin 65 ve üzeri yaş 

grubundaki bireylere verildiği ve evde bakım 
hizmetlerinin %70-80’nin yaşlılar için olduğu 
belirtilmektedir.Bu artışa paralel olarak 
kaliteli, etkili ve etkin sağlık hizmetine de 
ihtiyaç artmaktadır.

Günümüzde yaşlılara yönelik sağlık hizmeti 
ve araştırmaların odağı “Yıllara Yaşam 
Katmak”tır. Yaşlıların, yaşam kalitesinin 
geliştirilmesinde yaşlı bireye özel olarak 
geliştirilmiş bir bakımla desteklenmeleri 
önemlidir. Yaşlı nüfusun fazla olduğu 
gelişmiş ülkelerde yapılan araştırmalar, 
yaşlıların çok iyi bir sağlık hizmeti ile 
desteklendiklerinde bakım sonuçlarının 
geliştiğini göstermektedir. Yaşlılara yönelik 
sağlık hizmetleri hastalıktan ziyade sağlığa 
odaklanmalı ve inerdisipliner bir ekip 
yaklaşımı ile sunulmalıdır. İnterdisipliner 
ekibin temel elemanları; geriatri hekimi, 
gerontoloji hemşiresi ve sosyal çalışmacıdır. 
Ekipte yaşlı bireyin gereksinimleri 
doğrultusunda diğer sağlık profesyonelleri 
de yer almaktadır. 

Yaşlılık tsunamisi, gerontoloji hemşireliğini 
ilginç hale getirmiş ve yaşlılara yönelik 
bakımda arzu edilen geleceği yaratmak için 
hızla harekete geçilmesini zorunlu kılmıştır.  
Sağlık hizmetlerinin büyük bir kısmını 
tüketenler yaşlılardır ve yaşlıların yaşadıkları 
sorunların büyük çoğunluğuna yönelik 
bakım, hemşirelik uygulama alanı içinde yer 
almaktadır. 

Hemşireler yaşlıların sağlığının 
geliştirilmesi, sağlığın korunması ve 
bozulan sağlığın iyileştirilmesinde önemli 
rol oynarlar. Yaşlı sağlığı akut ve kronik 
durumları içeren, davranışsal ve sosyal yönü 
olan, günlük yaşam aktiviteleri ile ilgili, farklı 
ortamlarda bakım gerektiren, bireysel ve 
çevreye ilişkin girişimler ile optimal sağlığı 
geliştiren karmaşık ve kapsamlı bir alandır. 

Yaşlılara yönelik bakımda hemşirelerin hasta 
savunucusu, bakım verici, eğitici, danışman 
ve bakım koordinatörü rollerini üstlenmeleri 
gerekmektedir. Yaşlılara sadece yaşlanmanın 
etkileri ve kronik hastalıklarla baş etmesinde 
yardımcı olmayıp, yaşlının kendine 
güvenini geliştirmesine ve bağımsızlığını 
sürdürmesine yönelik çabalarını da 
destekleyen, bütüncül hemşirelik bakımı 
verilmelidir. Bakım planlanırken yaşlının 
güçsüz olduğu yönler yerine, güçlü olduğu 
yönlerine odaklanılması uygundur. Yaşlıların 
ailenin ve sosyal sitemin bir üyesi olarak 
görülmeleri ve yaşlıya birey olarak saygı 
duyulması, yaşlının yetiştiği kültürün farklı 
olabileceğinin dikkate alınması, bakımın 
planlanmasında çok önemlidir.

Yaşlı nüfusun artmış olduğu gelişmiş 
ülkelerde yaşlıların kaliteli bakım 
alabilmeleri için hemşirelik eğitimine ve 
hizmetlerine yönelik çeşitli düzenlemeler 
yapılmaktadır. Yaşlı bakımını geliştirmeye 
yönelik interdisipliner ekip, bakım yönetimi, 
kronik hastalık yönetimi, akılcı ilaç kullanımı, 
evde bakım, rehabilitasyon, yaşlı bakım 
eğitimi gibi yaklaşımlar önem kazanmıştır. 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşlı 
bakımına yönelik hizmetlerin geliştirilmesi 
ile, 1999-2002 yılları arasında hastaneye 
kabul edilen her 1000 hastada %22’lik; 
hastanede ortalama yatış süresinde %20
’lik bir azalma olduğu belirlenmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşlı 
hastanın bakımına yönelik çeşitli modeller 
uygulanmaktadır. Bunlardan başlıcaları 
aşağıda yer almaktadır:

Geriatrik Kaynak Hemşire Modeli (The 
Geriatric Resource Nurse Model=GNR): 
Bu modelde, kliniklerde görev yapan 
hemşirelerden isteyenler geriatri 
hemşireleri tarafından yürütülen eğitim 
programlarına ve geriatri hasta vizitlerine 
katılarak yaşlı hastaların bakımda yeterlilik 
kazanmışlardır. Bu modelle, hemşirenin 
hasta yükü azalabilmekte, en iyi geriatrik 
uygulamalar için ünitenin kaynak kullanımı 
kolaylaşabilmekte ve zaman kaybı 
azalabilmektedir. 

Geriatrik Sendrom Yönetim Modeli (Geriatric 
Syndrome Management Model): Bu model, 
geriatri hemşirelerinin deliryum, düşme, 
üriner inkontinans ve uyku bozuklukları gibi 
yaygın olarak görülen geriatrik sendromları 

doğru ve hızlı bir şekilde belirleyip, 
yönetmesi için hemşireleri, konsültasyonlar 
ve eğitimlerle geliştirmeyi esas almaktadır.

Yaşlılar İçin Akut Bakım Modeli (The Acute 
Care for Elderly Model=ACE): Hastaneye 
yatan yaşlılarda fonksiyonel azalmayı 
önlemek için ACE üniteleri özel olarak 
dizayn edilmiştir. ACE ünitesinde mobilyalar 
yaşlıların durumuna göre düzenlenmiş 
olup, birlikte yemek yenilen, ziyaretlerin 
ve terapilerin yapıldığı bir aktivite odası 
bulunmaktadır. ACE ünitelerinde yaşlı 
hastalara bakım, interdisipliner ekip 
yaklaşımıyla klinik bakım protokolleri 
doğrultusunda hemşireler tarafından 
verilmektedir. 

Ziyaretçi Hemşirelik Hizmeti Modeli 
(Visiting Nurse Service – VNS): Bu modelde 
konsültan hemşire, yaşlıya verilecek 
hizmetlerin interdisipliner ekip üyeleri 
tarafından planlanmasını ve verilmesini 
sağlar. Evde bakım 19. yüzyılda yaşlının 
evde hemşirelik bakımı olarak başlamıştır. 
Günümüzde modern anlamdaki evde bakım 
hizmetleri çeşitli disiplinlerin üyelerinin 
katılımıyla interdisipliner ekip yaklaşımıyla 
yürütülüyorsa da, temel olarak hemşirelik 
odaklıdır.

Yaşlılara yönelik hemşirelik eğitim 
ve araştırmalarına yönelik de çeşitli 
düzenlemeler yapılmaktadır. Örneğin 
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşlıların 
kaliteli bakım alabilmeleri için tüm 
alanlarda çalışan hemşirelere, yaşlı 
bakımı konusunda temel bilgi ve deneyim 
kazandırmak amacıyla, çeşitli hemşirelik 
dernek ve vakıflarının katkılarıyla 
programlar geliştirilmiş ve hemşirelik eğitim 
programlarında geriatri konusunun yeterli 
bir şekilde yer alması için düzenlemeler 
yapılmıştır. John A. Hartford vakfı, geriatri 
konusunda hemşirelik eğitim, uygulama 
ve araştırmalarının geliştirilmesi ve 
hemşirelerin yaşlı bakımında liderlik görevini 
üstlenebilmeleri için 35 milyon dolardan 
daha fazla bir kaynak ayırmıştır.

Ülkemiz için geliştirilen “Ulusal Yaşlı Sağlığı 
Programı”na ilişkin stratejiler doğrultusunda 
hemşirelik lisans programlarında yaşlı 
bakımına yönelik temel bilgi ve deneyim 
kazandıracak derslerin yer alması, geriatri 
hemşireliği yüksek lisans programlarının 
geliştirilmesi, mezun hemşireler için 
geriatri hemşireliği sertifika programlarının 
hazırlanması ve evde bakım hemşireliği 
uygulamalarının geliştirilip yaygınlaştırılması 
önem kazanmaktadır.

Sonuç olarak yaşlılık tsunamisiyle baş 
etmede gerontoloji hemşireliği eğitimi 
ve araştırmaları yoluyla hemşirelik 
hizmetlerinin geliştirilmesi önemli rol 
oynayacaktır. 
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Giriş 
Görme kalitesi yaşamın her döneminde 
önemlidir, ancak görme kalitesinin 
zaman içinde azalması yaşamımız da 
güçlüklere yol açtığında, bu durum en 
önemli fonksiyon kaybı olarak algılanır, 
çünkü ileri yaş grubunda görme kalitesinin 
azalması bir başka kişiye bağımlılık 
anlamına gelmektedir. Yaşlanma ile birlikte 
ortaya çıkan değişiklikler, gözün farklı 
kademelerinde, göz kapakları ve gözyaşında 
görülmektedir. 

Göz Kapak Değişiklikleri 
Göz kapağını hareket ettiren orbikülaris 
adele liflerinin zayıflaması kapakta içe 
dönme – entropion veya dışa doğru dönme 
ektropion’ a yol açmaktadır. Göz kapağını 
kaldıran Levator adale aponevrozunda ki 
zayıflık üst göz kapağının aşağı inmesine –
pitozis neden olabilir. 

Göz kapağında ortaya çıkan şekil 
bozuklukları göz yüzeyinde kuruluk ve yüzey 
düzensizliği ile yanma, batma, ağrı, sulanma 
ve göz kızarıklığı yakınmalarına neden 
olmaktadır. Göz yüzeyinde sık kuruluk ise 
çapaklanma ve ikincil bakteriyel enfeksiyon 
ve konjonktivite sebebiyet verir. 

Göz kapağının dışa doğru döndüğü ektropion 
da ise gözyaşı akımı ve nazolakrimal kanala 
direnajı bozulur. Bu durum gözde devamlı 
sulanma- epifora gelişmesi ile seyreder. 
Gözde kuruluk ve batma kadar sulanma 
da kişinin günlük yaşantısını bozabilecek 
şikayetlerdir. 

Göz kapak düşüklüğü – ptozis levator 
adale zayıflığı ile karşımıza çıkabileceği 
gibi myasteni ve nörolojik hastalıkların da 
bulgusu olabilir. Özellikle Myasteni yaş ile 
birlikte karşımıza kapak düşüklüğü, göz 
hareket bozukluğu, şaşılık ve çift görme- 
diplopi ile de çıkabilir. Günün ilerleyen 
saatlerinde yorulma ile yakınmaların artması 
tipik myasteni bulgusudur. 

Katarakt  
Katarakt, gözbebeğinin arkasında yer alan 
saydam lensin (göz içi merceği) zaman 
içinde veya doğuştan itibaren saydamlığını 
kaybetmesidir. Lensin görevi gelen ışığın 
ve görüntünün görme hücreleri (retina) 
üzerinde odaklanması ve böylece net 
görmenin sağlanmasıdır. Göz merceğinin 
saydamlığını kaybetmesi ve buna bağlı 
olarak net görmenin bozulması, hastalarda 
bulanık görmeye bağlı olarak sıkıntılara 
yol açmakta ve günlük işlerin yapılmasını 
engellemektedir. Katarakt bugün için 
dünyada en sık düzeltilebilir körlük nedenidir 
ve tedavisi olan, yaşlılık döneminde çok daha 
sık görülen bir göz hastalığıdır. 

Kataraktın güncel tedavisi ameliyat ile 
kataraktlı merceğin alınıp yerine yapay göz 
içi merceğinin yerleştirilmesidir. Katarakt 
ameliyatı son 20-30 yıl içinde büyük ilerleme 
göstermiştir. Özel ameliyat mikroskobu ile ve 
tamamen steril şartlar altında yapılmaktadır. 
Steril ortam çok önemlidir, bunun nedeni 
göz içi yapıların bakterilere karşı çok hassas 
olması ve çok küçük bir enfeksiyonun bile 
gözde ağır iltihaba ve görmenin tamamen 
kaybına yol açmasıdır. 

Katarakt ameliyatını takiben birkaç hafta 
steroidli damlalar kullanılması gerekir. Bu 
damlalar ameliyat sonrası inflamasyonun 
baskılanmasında yararlıdır. Ameliyattan 
sonra hasta evine gönderilir ve herhangi 
bir hareket kısıtlamasına gerek duyulmaz. 
Ameliyatı takiben gazete, kitap okuma, 
televizyon seyretme, banyo yapma gibi 
eylemlerin herhangi bir zararı yoktur. 

Glokom  
Göz içi basıncının yükselmesi, görme 
siniri harabiyeti ve görme kaybının ortaya 
çıkmasıdır.Her çeşit glokomda genetik geçiş 
- kısmi veya belirgin olarak vardır. Genetik 
faktörlerin dışında miyopi, diyabet (Şeker 
hastalığı), sigara kullanımı önemli risk 
faktörleridir. Kişide göz içi basıncı yüksekliği 
ile birlikte hipertansiyon, hipotansiyon, kalp 
yetmezliği gibi dolaşım bozukluğunun olduğu 
durumlarda görme sinirinde harabiyet daha 
erken ve daha ağır ortaya çıkmaktadır ve 
bu kişilerde düşük basınçlı glokom daha 
sık görülür. Açı kapanması glokomu için 
gözün küçük olması ve hipermetropi risk 
faktörüdür. 

Glokom erişkinlerde ise sinsi ve sessiz 
seyreder, bunun istisnası açı kapanması 
glokomudur. Açı Kapanması glokomunda 
göz içi basıncının aniden yükselmesi gözde 
ağrı, bulanık görme ve kızarıklığa neden 
olur. Diğer glokom tiplerinde ise göz içi 
basıncı zaman içinde yavaş yavaş yükseldiği 
için ağrı ve kızarıklığa yol açmaz. Görme 
siniri harabiyeti ile kişi zaman içinde görüş 
alanında bazı bölgeleri göremediğini fark 
eder ve görme alanında kayıplar (Skotom) 
ve görme alanında daralma ortaya çıkar. 
Zaman içinde uygun tedavi edilmez ise 
kalıcı görme kaybı oluşur. Göz içi basıncının 
normal değerleri 10-20 mm Hg arasındadır. 
Göz içi basıncının bu değerlerin üzerinde 
çıkması, muayenede görme sinirinde 
harabiyet olması, görme alanı testinde 
görme alanı kaybının saptanması, görme 
siniri görüntüleme yöntemleri ve topografisi 
ve sinir lifleri analizinde harabiyet olması 
glokom tanısı için yeterlidir. Açı kapanması 
glokomunda tıbbi ilaç tedavisi yanında laser 
iridotomi, laser yapılamayan durumlarda 

cerrahi iridektomi kaçınılmazdır. Primer açık 
açılı glokom, eksfoliatif glokom, pigmenter 
glokom, düşük basınçlı glokom da ilk tedavi 
medikal – tıbbi tedavidir ve glokom damlaları 
kullanılarak göz içi basıncı düşürülür. Tıbbi 
tedavinin yeterli olmadığı durumlarda lazer 
yapılması ve daha ileri olgularda cerrahi 
olarak göz içi basıncının düşürülmesi 
gerekebilmektedir. Unutulmaması gereken 
nokta hangi tedavi yöntemi olursa olsun 
görme siniri harabiyetini önlemek temel 
amaçtır ve harabiyet olmadan tedavinin 
erken başlanması çok önemlidir. 

Retina Dejenerasyonu-Makula Hasarı 
Retina pigment epiteli ile fotoreseptör 
hücreler arasında kalan Bruch membranı 
bölgesinde yaş ile birlikte lipofuksin pigmenti 
ve hücre atık ürünleri birikmeye başlar ve bu 
birikintilere Drusen ismi verilir. Ultraviole, 
antioksidan eksikliği, beslenme bozukluğu 
ve yaşlanma bu dejenerasyonu arttıran ve 
hızlandıran bilinen dış ve iç etmenlerdir. 

Birikim erken dönemde bulgu vermemekle 
birlikte zaman içinde artarak şekil 
bozukluğu, eğri-kırık görme yakınmalarına 
neden olur. Gözde sulanma, kızarıklık gibi 
dış bulgular izlenmez. Görme kalitesi zaman 
içinde makula dejenerasyonuna paralel 
olarak bozulur ve yakın okuma güçlüğü 
kişileri huzursuz eder. 

Makula ve retina da oluşan dejenerasyonun 
tespit ve takibinde fundus fotoğrafları, 
FFA - Fundus flöresein anjiografi ve 
OCT - retinal tomografi kullanılmaktadır. 
Retina altında yeni damar oluşumu- 
neovaskülerizasyon gelişmesi, göziçi 
kanamalara ve görme kaybının hızlanmasına 
neden olur. Neovaskülerizasyonun 
tedavisinde laser, fotodinamik tedavi, göziçi-
intravitreal anti VEGF ve steroid enjeksiyonu 
güncel tedavi yöntemleri arasında yer 
almakta dır. Yakın görmeyi iyileştirmek 
açısından teleskopik özel gözlükler de 
iyi sonuç vermektedir. Dışarıdan vitamin 
ve lutein ile anti oksidan takviyesinin de 
dejenerasyon hızını azalttığını bildiren 
çalışmalar bulunmaktadır.

Kornea Değişiklikleri ve Yakın Okuma 
Güçlüğü - Presbiyopi  
Kornea tabakasında zaman içinde çevresel 
ve dairesel lipit birikimi – Arkus senilis en 
tipik değişiklik olarak ortaya çıkmaktadır. 
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Çoğu zaman arkus senilis dışarıdan beyaz 
çevresel bir halka olarak fark edilir ve 
genellikle görme kaybına yol açmaz. 

Kornea eğiminin ve bombeliğinin değişmesi 
zaman içinde astigmat değişikliklerine ve 
hipermetropiye neden olur. Göz merceği- 
lensin akomodasyon – uyum güçlüğü 
40 -42 yaş sonrasında kişilerde yakında 
hipermetropi ve görme güçlüğüne- 
presbiyopi neden olmaktadır. Uzağı net 
gördüğü halde yakını göremeyen bu kişilerde 
yakın okuma gözlükleri kullanılır. Multifokal 
kontakt lenslerde yakın ve uzak görmeyi 
düzeltebilmektedir. Miyopi nedeni ile uzağı 
net göremeyen40 yaş üzerindeki kişilerde 
-1.00 veya -2.00 derecelik miyopi yakını 
gözlüksüz görmeyi sağlamaktadır. 

Kornea endotel hücre yetmezliği Fuch’s 
distofofi yaş ile giderek artan kornea ödemi, 
kornea kalınlık artışı ve buna bağlı olarak 
bulanık görmeye yol açmaktadır. Endotel 
hücre yetmezliği olan kişilerde sabah kornea 
ödemi ve görme bulanıklığı daha fazla olur, 
gün içinde buharlaşma ile ödemin azaldığı 
durumlarda görme bir miktar düzelir. İleri 
olgularda kornea nakli gerekmektedir. 

Gözyaşı Kanalı Tıkanıklıkları Ve Gözde 
Sulanma-Epifora  

Özellikle bayanlarda yaşlanma ile 
birlikte anatomik ve yapısal nedenler ile 
nazolakrimal kanal tıkanıklığı ve buna 
bağlı olarak göz de sulanma- epifora 
gelişmektedir. Sulanma günlük yaşantıda 
sorunlara yol açabilecek derecede ise lavaj 
ve cerrahi müdahale ile kanalı açmak, 
genişletmek veya yeni bir kanal oluşturmak 
gerekebilir. 

Göz Kuruluğu- Sjögren Sendromu 
Gözyaşı bezi – lakrimal gland hasarı 
yaşlanma, romatizmal hastalıklar ve kollajen 
doku hastalıkları ile birlikte karşımıza 
çıkmaktadır. Beraberinde ağız kuruluğu var 
ise- Sjögren sendromu ismini almaktadır. 
Göz yaşı eksikliğine bağlı olarak gözde 
batma, yanma, yabancı cisim hissi, kızarıklık, 
çapaklanma ve enfeksiyon bulguları görülür. 
Göz yaşının temel görevi göz yüzeyini 
beslemek ve içindeki antikorlar ve proteinler 
ile göz yüzeyini enfeksiyona karşı korumaktır.

Suni gözyaşı damlaları, punktum tıkaçları, 
topikal siklosporin damlalar, retinoik asit, 
damla ve jeller tedavide kullanılmaktadır. 

Sonuç  
Göz, göz kapakları ve çevre dokularda yaş 
ile ortaya çıkan değişiklikler kimi zaman 
görme ve dolaylı olarak yaşam kalitesini 
etkilemektedir. Her açıdan yakın göz 
muayenesi ve takipleri önerilmektedir. 
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ALOIS ALZHEIMER*

Prof.Dr. Kaynak SELEKLER
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji Anabilim Dalı 
Emekli Öğretim Üyesi

Alois Alzheimer 14 Haziran 1864’te, 
Bavyera’nın küçük bir kasabası Marktbreit’te 
doğdu. Tübingen, Berlin, Aschaffenburg 
Üniversite’sinde okudu ve 1887’de doktor 
diploması aldı.

Frankfurt’ta psikiyatri ihtisası yaptı ve 
kendini büyük ilgi duyduğu nöropatoloji 
dalında çalışmalara adadı. Ünlü nörolog 
Franz Nissl ile birlikte serebral korteksin 
normal ve patolojik anatomisi hakkında 
çalıştı. Alzheimer, dikkatli bir laboratuvarcı 
olarak dokunun mikroskobik yapısı 
hakkında ayrıntılı bilgiler sundu. 1903’de 
ünlü psikiyatrist Emil Kraeplin ile Munich 
Üniversitesi Psikiyatri kliniğinde çalışmaya 
başladı. O dönemim yaygın hastalığı 
sifilizin sinir sistemindeki tahribat ile ilgili 
araştırmalar yaptı. Çalıştığı laboratuar 
ve isminin dünyadaki ünü sonucu, Hans-
Gerhard Cruetzfeldt, Alfons Jacob, Friedrich 
H. Lewy (Lewy cisimciklerini tanımlamıştır) 
ve Gaetano Perusini (Alzheimer’in ilk 
olgusu August D’ye üç demans olgusu 
daha ekliyerek birlikte yayınlamıştır) 
gibi uluslararası önemli araştırmacılar 
laboratuvarında onunla çalışmalara katıldı. 

Bu yıllarda Alzheimer arterioskleroz, 
Huntington koresi, epilepsi gibi hastalıklarla 
ilgili önemli bulgular tanımladı. Frankfurt’ta 
çalıştığı dönemde 1901 yılında Alzheimer, 
51 yaşındaki hasta August D (Deter) ile 
karşılaştı. Bu hasta, evde kendine bakamaz 
duruma gelmiş ve bütün yardımları red 
eder durumda idi. Hastanın  muayenesinde, 
yönelim ve bellek bozukluğu ile yazma ve 
okuma zorluğu saptandı. Belirtiler zamanla 
ilerledi, halusinasyonlar ve diğer kognitif 
fonksiyonlarda bozukluklar tabloya eklendi. 
1906 yılında Agust D. vefat etti ve Munich’e 
taşındıktan sonra da onu izleyen Alzheimer, 
Frankfurt’taki eski kliniğinden hastanın 
klinik kayıtları ile otopsi yapmak için beynini 
istedi. Hastanın beyninin mikroskobik 
incelemesinde, korteks normalden incelmişti 
ve beyinde iki anormal bulgu mevcuttu. 
Bunlardan biri, daha önceleri yaşlıların 
beyinlerinde de saptanan senil plaklar, diğeri 
o devirde ilk defa kullanılan gümüş boya ile 
boyanan nörofibriler yumaklar idi. Yumaklar 
daha önce hiç tanımlanmamıştı ve bulgu yeni 
bir hastalığa işaret ediyordu.

Alzheimer 1906 yılında “Güney-Batı Alman 
Akıl Hastalıkları Uzmanları Kongresi”nde 
bu olguyu “serebral korteksin tuhaf bir 
hastalığı” adıyla sundu. Dr. Alzheimer bir yıl 
sonra 1907’de, sunduğu bu olguyu “Genel 
Psikiyatri ve Adli Tıp Dergisi (Allgemeine 
Zeitschrift für Psychiatrie und Psychich 
Gerichtliche Medizine)’nde “Serebral 
Korteksin Özgün Bir Hastalığı” başlığı ile 
yayınladı.1907’de hiç dikkat çekmiyen bu 
makale, aradan 70 yıl geçtikten sonra çok sık 
atıf alan bir yazı olur. 

Hastalığa Alzheimer ismini veren kişi Dr. 
Alzheimer’in klinik şefi Dr.Emil Kraepelin’dir. 
Kraepelin 1910’da yayınlanan Klinik Psikiyatri 
kitabının 8.baskısının 627. sayfasında, “Senil 
Beyin Hasarı” başlığından sonra “Alzheimer 

Hastalığı” terimini kullanır. 1908 yılında 
profesör unvanı alan Alzheimer, 1912 yılında 
Breslau’daki psikiyatri kliniğinin başına 
geçer. Çalışmalarına burada sürdüren 
Alzheimer 19 Aralık 1915’te endokardite bağlı 
kalp yetmezliğinden vefat eder. 

Dr. Alzheimer çalışma hayatında yorulmak 
bilmeksizin hastanenin servislerinde çalışan, 
vizitler dışında da hastalarını muayene 
eden, hasta dosyalarını inceleyen, çok 
sevdiği mikroskobik araştırmalarını büyük 
bir azimle sürdüren ve sevgi dolu huzuruyla 
meslektaşlarının birçok taleplerini, sorularını 
ve dileklerini yerine getirmeye çalışan bir 
hekimdir. Alzheimer’i ailesi ve arkadaşları ile 
gösteren fotoğraflarda bu devasa adamın bir 
akademisyen olduğu kesinlikle anlaşılmaz. 
Dik duruşu sert bir asker görüntüsü verse de 
aslında çok sakin ve doğal kişiliği, sempati 
ve güven taşır. Rahatı sever ve yaşamsal 
zevklerden kesinlikle kaçınmaz. İyi puro 
merakı vardır, espri anlayışı çok gelişmiştir, 
ancak öğrencilik yıllarındaki haşarı hali, 
yerini zamanla hoşsohbetliğe bırakmıştır. 
Meslek yaşamındaki gerginlikle geçen yıllar, 
coşkusundan ve haşarılığından çok şey almış 
olsa da, uyumluluğu hep ön planda olmuştur. 
Alzheimer bütün dünyada, artık sokaktaki 
vatandaşın da bildiği bir isim haline gelmiştir. 
52 yaşında, Alzheimer Hastası olacak 
çağa bile gelemeden, bu güne göre genç 
sayılabilecek yaşta ölen Dr. Alzheimer, 100 
sene sonra bu kadar ünlü olabileceğini 
herhalde düşünemezdi. Alzheimer’i bu kadar 
ünlendiren, insan ömrünün uzamasıdır.

*Yazarın Türk Geriatri Dergisi Demans özel 
sayısında yayınlanan makalesi temel alınarak 
editörün izni ile hazırlanmıştır (Selekler K. 
Alois Alzheimer ve Alzheimer Hastalığı. Türk 
Geriatri Dergisi, 2010;13 (3) Demans Özel 
Sayısı,9-14).

layık bulunan eserler ile sergilenmeye 
layık görülenler 2011 yılı Mart ayında 
“Ulusal Yaşlılar Haftası” süresince 
Üniversitemiz Merkez Kampüsü M 
Kapısında sergilenecektir.
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Hacettepe Üniversitesi Geriatrik 
Bilimler Araştırma Merkezi’nin 
kuruluşunun “10. Yılı”  nedeniyle 
düzenlenen; Hacettepe Üniversitesi 
öğrencileri ve öğretim üyelerine yönelik 
olmak üzere “iki kategoride” planlanan 
bir  yarışmadır.

Ana Konular
Yaşlanma Olgusu ve Algısı, Günümüzde 
Anti Aging, Yaşlılık ve Medya, 
Reklamlarda Yaşlılık Olgusu, Tüketici 
Olarak Yaşlılar, Yaşlılık Psikolojisi, 
Yaşlılık ve Yoksulluk, Yalnızlık ve Yaşlılık, 
Sanatta Yaşlanma Olgusu, Her Yönü İle 
Yaşlı Sağlığı, Yaşlı Bakımı ve Yaşamın 
Sonu, Yaşlılık ve Bilgelik.

Amaç 
Yaşlanan dünyanın ve yaşlanan 
insanların sorunlarına evrensel ve 
sanatsal bir bakış açısı ile yaklaşımın 
sağlanmasıdır.

Öğretim Üyeleri ve Öğrenciler 
kategorisinde 1., 2. ve 3.’ lük için 
“Başarı Belgeleri” ve ayrıca “GEBAM 
özel ödülü” (dereceye girenlere ve özel 
ödüle layık görülenlere taşınabilir hard 
disk armağan edilecektir) verilecektir. 
Kazananların ve sergilenmeye layık 
görülenlerin eserleri GEBAM web 
sitesinde ve GEBAM BÜLTENLERİ’nde 
yayınlanacaktır.

Her iki kategoride ilk üç dereceye giren 
ve özel ödül alan katılımcılara ödülleri 
GEBAM tarafından organize edilecek 
tören kapsamında sunulacaktır. Ödüle 
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Hacettepe Üniversitesi 
Rektörlüğü’ne bağlı olarak 
faaliyet gösteren Geriatrik 
Bilimler Araştırma ve Uygulama 
Merkezi GEBAM tarafından 
multidisipliner bir yapılanma 
ile gerçekleştirilen akademik 
eğitim etkinlikleri kapsamında; 
kuruluşunun 10. Yılı nedeniyle 
“Ulusal Geriatri ve Gerontoloji 

I. ULUSAL GERİATRİ ve GERONTOLOJİ KURSU
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, R Salonu, Sıhhiye, ANKARA

7-8 Ekim 2010

Başvuru ve Detaylar
www.gebam.hacettepe.edu.trwww.husem.hacettepe.edu.tr

Konular
 Sanatta Yaşlılık Yaşlılarda Sık Görülen Hastalıklar ve Sağlığın Korunması

 Yaşlanmanın Biyolojisi, Yaşlanmanın Sosyolojik Boyutu Yaşlılardaki Nörolojik Sorunlar Yaşlılıkta Görülen Psikiyatrik Sorunlar Yaşlılarda Ağrı Yaşlılarda Göz Sorunları Yaşlılardaki KBB Sorunları Deri Yaşlanması Yaşlılarda Ağız ve Diş Sağlığı Yaşlılarda İlaç Kullanımı Yaşlılıkta Nöropsikolojik Değerlendirme Yaşlılarda Bilinçli Beslenme Yaşlanan Toplum ve Yaşlı Bakımı Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Sağlık Politikaları

GERİATRİK BİLİMLER ARAŞTIRMA MERKEZİGEBAM
SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ
HÜSEM

1. Ulusal Geriatri ve 
                Gerontoloji Kursu 

Kursları” başlatıldı. İlk kurs 
Hacettepe Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi-HÜSEM ile 
ortak etkinlik olarak 7-8 Ekim 
2010 tarihlerinde Hacettepe 
Üniversitesi Kültür Merkezi R 
Salonunda düzenlendi.

Kursun formatı gereğince 
katılımcı sayısı sınırlı tutularak, 
dersler konularında uzman 

öğretim üyeleri tarafından 
“interaktif” olarak sunuldu.

Kurs ana konuları çerçevesinde; 
Sanatta yaşlılık, Yaşlanmanın 
biyolojik boyutu,Yaşlanmanın 
sosyolojik boyutu,Yaşlılarda 
sık görülen hastalıklar ve 
sağlığın korunması, Yaşlılardaki 
nörolojik sorunlar,Yaşlılardaki 
psikiyatrik sorunlar, Yaşlılarda 
nöropsikolojik değerlendirme, 
Yaşlanan toplum ve yaşlı bakımı, 
Yaşlılarda ağrı, Yaşlanan göz, 
Yaşlılardaki KBB sorunları, Deri 
yaşlanması, Yaşlılarda ağız ve diş 
sağlığı, Yaşlılarda ilaç kullanımı, 

Yaşlılarda sağlıklı beslenme 
ve Yaşlılara yönelik sağlık 
politikaları kapsamlı olarak tüm 
yönleri ile tartışıldı. 

Yaşlanan dünyamızın 
yaşlanan insanlarının çoklu 
sorunlarına akılcı bir yaklaşım 
ile çözüm üretmek için 
bilimsel bir paylaşım ortamı 
olarak planlanan kursların 
organizasyonu devam edecektir.

2010


