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MİSYONU
1. Eğitim misyonu;
•	İleri	düzeyde	kurslar,	kongreler,	konferanslar,	sempoz-
yumlar	ve	seminerler	düzenlenerek	bilimsel	birikimlerin	
paylaşılmasının	sağlanması,

•	Bilimsel	yayınlar	yapılması,
•	Ulusal	ve	uluslararası	bilimsel	kurumlar,	özel	ve	resmi	
kuruluşlar,	derneklerle	işbirliği	yapılması,

•	Danışmanlık	yapılması,
•	Ulusal	ve	uluslar	arası	etkinliklere	katılım	sağlanmasıdır.
Amaç;	üstün	nitelikli,ileri	teknoloji	kullanan,	etik	değerlere	
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•	Yaşlanma	süreci	ve	bu	süreçteki	sorunlar	ile	ilgili	temel	
bilimsel	araştırmaların	yapılması,

•	Toplumun	“Sağlıklı	Yaşlanma”	konusunda	bilinçlendiril-
mesine	yönelik	araştırmalar	yapılması,

•	Modern	teknolojinin;yaşlıların	çok	yönlü	sorunlarına	
çözüm	üretme	konusunda	kullanılabilmesi,	

•	Sonuçların	akademik	açıdan	değerlendirilmesi,	yorum-
lanması,		

•	Topluma	uyarlanabilmesi	için	araştırma	ve	geliştirme	
faaliyetlerinde	bulunulmasıdır.

VİZYONU
1-Eğitim vizyonu;
•	Dünya	standartlarında	bilgi	ve	beceriye	sahip,
•	Akıl	ve	bilim	öncelikli,	
•	Ekip	çalışmasının	yararlarının		bilincinde	olan,
•	Uyumlu	çalışan,
•	Geriatrik	bilimler	alanındaki	gelişime	katkı		sağlayacak	
bilimsel	araştırma	yapan,	

•	Çalışma	potansiyeli	nedeniyle	aranılan	kişilerin	“ileti-
şimini”	ve		“bilgi	paylaşımını”	sağlamayı	hedeflemek-
tedir.

Amaç;
•	Yaşlılara	hizmet	sunan	profesyonellerin	“meslek	içi	
eğitim	programları”	ile	bilgi	ve	becerilerinin	geliştiril-
mesini	ve	güncellenmesini	sağlamak,

•	Halk	eğitimi	etkinliklerini	gerçekleştirmektir.
2-Araştırma vizyonu;
•	Yaşlılık	ve	yaşlı	sorunları	ile	ilgili	verilerin	saptanma-
sında	ve	ilgili	kurumlarla	paylaşılmasında	öncü	kurum	
olmayı,

•	Uluslararası	projeler	geliştirip	mevcut	ilişkilerini	daha	
ileri	boyutlara	taşımayı	planlamaktadır.
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YAŞLILIK VE İŞİTME DUYUSU 
KAYBI 
Prof.Dr.Erol BELGİN 
H.Ü. Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD

Yaşlanmayla	birlikte	işitme	duyusu	da	hassasiyetini	
kaybetmeye	başlar.	Genel	olarak	65-74	yaş	arası	
nüfusun	1/3’ü,	üzerindeki	yaş	grubunun	ise	yarısı	
işitme	sorunları	ile	karşı	karşıyadır.	Presbycusis	
olarak	adlandırılan	bu	tür	işitme	kayıpları;	konuş-
maları	ayırt	edememe,	özellikle	gürültülü	yerlerde	
konuşulanları	anlayamama,	yüksek	frekansa	sahip	
kapı	zili	telefon	sesi	gibi	sesleri	duyamama	ile	
karakterizedir.

Yavaş	gelişen	ancak	çevresel	faktörlerin	hızlandırdı-
ğı	bir	yaşlılık	hastalığı	olan	presbycusis	orta,	kulak,	
iç	kulak,	işitme	yolları	ve	işitme	merkezlerinde	
olmak	üzere	farklı	bölgeleri	de	etkisi	altına	alabilir.

Hastalık	genellikle	kokleadaki	işitmeyi	sağlayan	
tüy	hücrelerindeki	(hair	cell)	dejenerasyon	sonucu	
ortaya	çıkar.	Zamanla	hücre	kaybı	meydana	gelir	
ve	kokleanın	bu	bölgesine	ait	frekansları	algıla-
ma	fonksiyonu	ortadan	kalkar.	Presbycusis’in	
oluşumunda	Hrediter	faktörler,	yaş,	genel	sağlık	
durumu	kullanılan	ilaçlar	ve	yan	etkileri	hızlandırıcı	
faktörlerdir.	Presbycusis	sensori	neural	karakterde	
ve	başlangıçta	yüksek	frekansları	(tiz	sesler)	etkiler.	
Hastalar	erkek	seslerini	kadın	seslerinden	daha	
kolay	ayırt	ederler.	Genellikle	işitme	kaybına	tinnitus	
(kulak	çınlaması)	da	eşlik	eder.	Yaşlanmaya	bağlı	
dejeneratif	bir	hastalık	olan	presbycusisi	hızlandı-
ran	en	önemli	etken	gürültüdür.	Yüksek	şiddetteki	
seslere	uzun	süre	maruz	kalma,	iç	kulakta	kalıcı	
işitme	hücresi	(korti	organı	tüy	hücreleri)	kaybına	
yol	açar.	Gürültünün	şiddeti	ve	süresi	arttıkça	etki	
alanı	da	genişler.	Kabul	edilebilir	ses	şiddeti	seviyesi	
85	dBA	olup	bunun	üzerindeki	sesler	işitme	duyu-
sunu	olumsuz	etkiler.	Kulağın	maruz	kaldığı	basınç	
ta	gürültü	etkisi	gibi	orta	ve	iç	kulak	yapılarında	
dejenerasyonlara	neden	olur.	Su	altı	sporu	yapanlar,	
avcılık	atıcılık	gibi	basınçlı	ve	yüksek	şiddetli	sese	
maruz	kalanlar	işitme	hassasiyetlerini	daha	erken	
kaybederler.

Presbycusis’i	ortaya	çıkaran	diğer	bir	etken,	iç	kula-
ğın	kan	dolaşımının	bozulmasıdır.	Çeşitli	kalp	damar	
hastalıkları,	yüksek	tansiyon	diyabet	gibi	hastalıklar	
da	hızlandırıcı	rol	oynar.	Ayrıca	değişik	amaçlarla	
kullanılan	ilaçlar,	özellikle	antibiyotikler	ve	salisilatlar	
(aspirin)	ototoksik	etkileri	ile	işitme	organında	
sensör	ve	nöral	dejenerasyona	neden	olurlar.

İşitme	fizyolojisinde	orta	kulağın	rolü	dış	ortamdan	
gelen	sesleri	iç	kulağa	iletmektir.	Burada	en	önemli	
görevi	kulak	zarı	ve	orta	kulak	kemikcikleri	üstlen-
miştir.	Yaşlılığa	bağlı	olarak	kulak	zarı	esnekliğini	
ve	frekansa	özgü	titreşim	özelliğini	yitirir.	Çok	özel	
eklem	sistemleri	ile	sesin	fiziksel	özelliğini	bozma-
dan	aktarma	özelliğine	sahip	orta	kulak	kemikcikleri	
arasındaki	eklemler	özelliğini	kaybeder.	Sertleşen,	
direnci	ve	sürtünme	katsayısı	artan	orta	kulak	
sistemi	sesleri	tüm	özellikleri	ile	transfer	edemez.	
Bu	durumda	da	iletim	tipi	işitme	kaybı	ve	ses	kalite	
bozuklukları	ortaya	çıkar.

Farklı	yaş	grupları	ile	yaptığımız	bir	çalışmada	
(1994)	presbycusis’in	25	yaşından	sonra	belirgin	

şekilde	ortaya	çıktığı	tespit	edilmiştir.	Özellikle	
kokleanın	bazal	bölgesindeki	fonksiyon	bozukluğu	
erken	yaşlarda	kendisini	göstermektedir.	Yüksek	
frekansların	algılandığı	bu	bölgede	ortaya	çıkan	
dijenerasyon	yaş	ilerledikçe	alçak	frekans	bölgesine	
doğru	yayılmaktadır.

Aynı	çalışmada	56	yaşından	sonra	özellikle	erkek-
lerde	12	kHz	den	sonraki	frekansların	işitilmediği	
tespit	edilmiştir.	Özellikle	bazı	konuşma	sesleri	
(f,s,ş,ç	gibi)	ve	müzikal	seslerin	hormonikleri	bu	
frekans	sınırına		kadar	uzanır.	Yaş	ilerledikçe	alçak	
frekanslara	doğru	da	etkileme	gerçekleşir.

Presbycusis’de	işitme	kaybının	ortaya	çıkması	
kadar	konuşulanları	anlayamama	da	önemlidir.	
Odyolojik	incelemelerde	işitme	eşikleri	çok	düşük	
olmamasına	karşın	konuşmayı	ayırt	etmenin	
(diskriminasyon)	daha	fazla	etkilendiği	de	sıklıkla	
görülmektedir.	Yaşlanmaya	bağlı	dejenerasyon	
işitme	sinirinde	ve	sentral	işitme	sisteminin	nöral	
yapılarında	ise	konuşmayı	ayırtetme	güçlüğü	daha	
ön	plandadır.	Bu	tür	hastalar	sesleri	duyarlar	ancak	
söylenileni	anlayamazlar.	“Phonemic	Regression”	
olarak	tanımlanan	bu	durum	presbycusis’in	en	
önemli	semptomudur.

Presbycusis	önlenemez	ancak	geciktirilebilir.	Bunun	
için,

•	 Kalp	ve	damar	sağlığına	özen	göstermek

•	 Gürültüden	korunmak

•	 Gerektiğinde	doktor	kontrolunda	ilaç	kullanmak

•	 İşitme	ile	ilgili	şikayetlerde	uzmana	başvurmak

•	 Sigara	ve	bağımlılık	yapan	içecekleri	kullanma-
mak	gerekir.

Yaşam	kalitesini	etkileyen	işitme	fonksiyon	bozuklu-
ğu	presbycusis’in	cerrahi	ve	medikal	tedavisi	yoktur.	
Ancak	hastalar	gerek	çevre	gerekse	bazı	teknolojik	
düzenlemeler	ile	rehabilite	edilebilir.	Bu	tür	işitme	
kayıplarında	çevre	akustik	yapısı	çok	önemlidir.	
Yankılanmanın	çok	fazla	olduğu	mekanlarda	işitme	
ve	anlama	sorunu	daha	da	artar.	Bu	nedenle	uygun	
akustik	ortamların	sağlanması	birinci	hedef	olmalı-
dır.	Bu	düzenlemeler	evlerde	kolaylıkla	sağlanabilse	
de	topluma	açık	yerlerde	özellikle	ülkemizde	bunu	
sağlamak	zordur.	Konuşma	ve	dinleme	sırasında	
arka	plan	gürültüsü	de	işitme	ve	anlamayı	olumsuz	
yönde	etkiler.	Presbycusis’i	olanlar	en	çok	bu	
durumdan	şikayetçi	olurlar.

•	 Konuşan	kişinin	yüzüne	bakarak,

•	Mimikleri	takip	ederek

•	 Dudakları	okuyarak

•	 Ses	şiddetini	arttırarak	bu	durumu	hafifletmeye	
çalışsalar	da	her	zaman	başarılı	olamazlar.

Çevre	düzenlemesi,	kişisel	adaptasyon	ile	sorun	
aşılamıyorsa,	işitme	cihazı	ve	yardımcı	cihazlardan	
destek	sağlanması	gerekir.

Bu	amaçla,	işitme	kaybı	ve	konuşmaları	anlaya-
mama	şikayeti	baş	gösterince	donanımlı	bir	kulak	
burun	boğaz	ve	odyoloji	kliniğinde	incelemelerin	
yapılması	gerekir.	İşitme	eşiklerinin	her	iki	kalakta	
500-1000-2000-4000	Hz.lerde	25	dB	HL	nin	altına	
düşmesi,	konuşmayı	ayırtetme	skorunun	%88’in	al-
tında	olması	işitme	cihazı	endükasyonunu	doğurur.	
Ayrıntılı	testler	ve	işitme	cihazı	adaptasyonundan	
sonra	her	iki	kulağa	verilen	işitme	cihazı	işitme	ve	
konuşmayı	anlama	yetenekleri	üzerinde	olumlu	
sonuçlar	verir.	Bu	tür	bir	uygulama	ile	hem	işitme	
kayıplı	kişi	hem	de	iletişimde	bulunduğu	kişiler	
çok	daha	rahat	bir	dinleme	ve	konuşma	ortamına	
kavuşurlar.	

YAŞLILIK DÖNEMİNDE PSİKOLOJİK 
DEĞERLENDİRME
Doç.Dr. Banu CANGÖZ

H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü

Bireysel	farklılıklar	göstermekle	birlikte,	65	yaş	
1982	yılında	Dünya	Sağlık	Örgütü	(WHO)	tarafın-
dan	yaşlılığın	başlangıç	yaşı	olarak	belirlenmiştir.	
Belirlenen	bu	yaş	sınırı	birçok	araştırmanın	temelini	
oluşturmuş	ve	dünyadaki	pekçok	ülkede	emeklilik	
yaşının	belirlenmesine	kullanılmıştır.	Ülkemizde	
de	zaman	zaman	değişmekle	birlikte	emeklilik	
yaşı	60	yaş	ve	üzeridir.	Ülkemiz	Avrupa	ve	ABD	
ile	karşılaştırıldığında	daha	genç	bir	nüfusa	sahip	
olmakla	beraber	yakın	bir	gelecekte	Türkiye’de	de,	
hızla	yaşlanan	nüfusun	sosyal	ve	sağlık	alanlarında-
ki	hizmetlerden	talepleri	artacaktır.	Bu	demografik	
değişime	bağlı	olarak,	yaşlılıkla	ilgili	bilim	dallarında	
da	yeni	ve	değişik	modellerin	geliştirilmesi	gere-
kecektir.	Bu	bağlamda,	yaşlı	bireyler	ve	yaşlanma	
sürecinin	evrensel	örüntüsü	ile	ilgilenen	‘yaşlılık	bil-
mi’	(gerontoloji)	ve	yaşlılıkta	gözlenen	tıbbi	sorunlar	
ve	tedavisi	ile	ilgilenen	‘yaşlılık	hekimliği’	(geriatri)	
alanlarına	psikologların	katılımı	ve	katkısı	kaçınılmaz	
olacaktır.	Yaşlının	psikolojik	değerlendirmesi	bilişsel	
süreçlerin		ve	davranışsal	/	psikolojik	süreçlerin	
değerlendirilmesi	olmak	üzere	iki	temel	boyutta	ele	
alınmaktadır.	Yaşlı	bireylerin	bilişsel	ve	psikolojik	
özellikleri	değerlendirilirken	psikometrik	özellikleri	
belirlenmiş,	geçerli	ve	güvenilir	olduğu	gösterilmiş	
ölçü	araçları	olan	testler	kullanılır.	Bu	sayede,	
psikologların	doğası	gereği	doğrudan	gözleneme-
yen	bilişsel	ve	psikolojik	özellikleri,	objektif	olarak	
değerlendirmeleri	mümkün	olabilmektedir.	

İlerleyen	yaşla	beraber	beyin	yapı	ve	süreçle-
rinde	ortaya	çıkan	bozukluklar	bilişsel	süreçlere	
yansıyarak	günlük	yaşamda	unutkanlık,	dikkat	ve	
konsantrasyonda	azalma,	reaksiyon	zamanının	
uzaması	gibi	sorunların	yaşanmasına	neden	olur.
Yaşlı	bireylerin	bilişsel	süreçleri	değerlendirilirken	
bellek,	yürütücü	işlevler,	görsel-makansal	işlevler	
ve	dil	gibi	temel	süreçleri	değerlenirmeye	yönelik	
‘nöropsikolojik	testler’	kullanılır.		

İlerleyen	yaşla	beraber,	kritik	yaşam	olaylarının	
(sağlık	sorunları,	iş	kaybı,	eş	kaybı,		gelir	düzeyinde	
azalma	gibi)	meydana	gelmesine	bağlı	psiko-sosyal	
değişmeler	davranışsal	süreçlere	yansıyarak	kaygı,	
depresyon,	stres	gibi	sorunlara	neden	olabilir.	Bu	
bağlamda,	depresyonun	hem	batı	toplumları	hem	
de	Türkiye’de	yaşlılık	döneminde	en	sık	rastlanan	
psikolojik	sorunlardan	biri	olduğu	bilinmektedir.	
Copeland	ve	arkadaşları,	depresyonun	yaşlı	nüfusta	
görülme	sıklığını	%11,3	olarak	belirlemişlerdir.	
Türkiye’de	yapılan	sınırlı	çalışmalar	70	yaş	üstü	
bireylerde	bu	oranın	%29’lara	kadar	yükselebilece-
ğine	işaret	etmektedir.	

Ölümle	ilişkili	korkuların	yaşlılar	arasında	çok	yaygın	
olduğu	düşünülebilir.	Ancak,	sanılanın	aksine,	
pek	çok	yaşlı	ölüm	hakkında	açıkça	konuşabilir	ve	
düşüncelerini	ifade	edebilir.	Bu	şekilde	düşünen	
yaşlılar	için,	yaşlanma	süreci		geçmişini	gözden	
geçirdiği	ve	yaşamına	anlam	yüklediği	bir	dönemdir.	
Buna	karşın,	bazı	yaşlılar	için	yaşamlarının	sonuna	
gelmiş	olmak	önemli	bir	kaygı	kaynağıdır.	Anılan	
psikolojik	sorunların	belirlenmesinde	‘psikolojik	test	
ve/veya	ölçekler’	kullanılmaktadır.	

Psikolojik	değerlendirme	sayesinde,	yaşlı	bireyin	
bilişsel	ve	psikolojik	süreçlerine	ilişkin	genel	bir	
profili	çıkarılabilir.	Bu	genel	profille,	yaşlı	birey	
bilişsel	alandaki	kazanç	ve	kayıplarının	farkına	
varır,	psikolojik	sorunlarıyla	yüzleşir	ve	başetme	
yolları	konusunda	destek	alır.	Yaşlanmanın	doğal	
sonuçlarından	bireysel	olarak	ne	şekilde	etkilendiği	
konusunda	bilinçlenir.

Özetle,	yaşlı	bireylerin	psikolojik	değerlendirmesin-
de	nöropsikolojik	ve	psikolojik	testler	vazgeçilmez	
ölçü	araçlarıdır.	Ancak	anlılan	araçların	çoğu	batı	
ülkeleri	ve	ABD’den	ithal	edilmiş	olup,	ülkemiz	için	
geliştirilmiş	pek	az	test	mevcuttur.	Bu	noktada,	söz	
konusu	testlerin	ülkemiz	kültürüne	standardizas-
yonunun	yapılmış	olması,	yani	ülkemiz	için	norm	
değerlerinin	belirlenmesi,	geçerlik	ve	güvenirlik	ça-
lışmalarının	tamamlanmış	olması	son	derece	önemli	
bir	konudur.	Bu	konudaki	sorumluluk	hiç	şüphesiz	
testi	uygulayacak	olan	psikologlara	ait	olacaktır.	

Giderek	yaşlanan	ülkemizde	yaşlılarda	bilişsel	ve	
psikolojik		değişimi	ve	bunlarla	bağlantılı	sorunları	
inceleyen	araştırmaların	sayısı	ne	yazık	ki	son	
derece	azdır.	Bu	saptamanın	doğal	bir	sonucu	
olarak,	ülkemizde	giderek	yaşlanan	bireylere	veri-
lecek	sağlık	ve	sosyal	alandaki	hizmetler	gelişmiş	

ülkelerle	kıyaslandığında	yetersizdir.	Tüm	sağlık	
hizmetleri	gibi	psikolojik	hizmetlerde	de,	en	iyi	
sonuç	hizmeti	sunan	kurumun	kaynakları	ile	yaşlı	
bireyin	koşulları	arasındaki	uyumun	arttırılmasıyla		
sağlanabilir.	Ülkemizde	bu	uyumu	artıracak	yetişmiş	
elemana	olan	ihtiyaç	giderek	artmaktadır.	Bu	ihti-
yacı	gidermek	üzere,	toplumu,	sağlık	çalışanlarını	
ve	öğrencileri	‘gerontoloji’	veya	‘geriatri’nin	faaliyet	
alanları	konusunda	eğitmek,	bilinçlendirmek	ve	alanı	
tanıtmak	önemli	bir	başlangıçtır.	Bir	bilim	dalı	olarak	
‘Psikoloji’	değişik	uzmanlık	alanları	ve	bilgi	biriki-
miyle,	‘gerontoloji’	ve	‘geriatri’	alanında	yürütülen	
disiplinlerarası	faaliyetlerin	vazgeçilmez	bir	parçası	
olmaya	adaydır.

YAŞLILARDA DEPRESYON
Doç. Dr. Suzan ÖZER

H.Ü. Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD

Tüm	dünyada	yaşlı	nüfusun	artması,	Alzheimer	
hastalığı	gibi	nörodejeneratif	durumların	yanısıra	
depresyonun	yaygınlık	oranının	da	yükselmesi	
anlamına	gelmektedir.	İleri	yaş	döneminde	en	sık	
görülen	ruhsal	bozukluk	olan	depresyon,		65	yaş	ve	
üzerinde,	yaklaşık	8	bireyden	birini	etkiler.	Yaygınlık,	
birinci	basamağa	başvuranlarda,	toplumdaki	yaşlı	
hastalardan	iki	kat	daha	fazladır,	yatan	hastalarda	
ve	bakımevlerinde	bu	oranlar	daha	da	yükselir.	
Yaşam	kalitesinin	düşmesine,	sağlık	harcamalarının	
artmasına	yol	açar	ve	ciddi	morbidite	ve	yüksek	
mortalite	oranları	ile	ilişkilidir.	Özkıyımın	en	önemli	
risk	faktörüdür.	Yaşlılarda	bulgu	ve	belirtileri	farklı	
olduğu	için,	özellikle	birinci	basamakta	zor	tanınan	
bir	bozukluktur	ve	hem	hekimler	hem	de	hasta	
yakınları	tarafından	yaşlanmanın	doğal	bir	sonucu	
olarak	da	yorumlanabilir.	Yaşlılık	depresyonuna,	
bu	yaş	grubunda	daha	fazla	görülen	bedensel	
hastalıklar,	nörodejeneratif	durumlar	eşlik	edebilir.	
Olasılıkla	bedensel	hastalık	komorbiditesi,	yaşlanma	
ile	değişen	beyin	nöroamin	sistemleri	ve	reseptörleri	
ve	vasküler	hastalık	ya	da	vasküler	risk	faktörlerine	
bağlı	olarak,	tedaviye	yanıt	açısından	da	çeşitlilik	
gösterir,	ancak	pek	çok	kanıt,	tedavi	edilebileceğini	
göstermektedir.	Öte	yandan	uzun	sürdürüm	tedavi-
leri	ve	izlem	gerekir.	

Klinik	genç	erişkinlere	benzer	şekilde	sergilenir,	
ancak	üzüntü	ve	çökkünlük	yerine	hipokondriyak	
ve	somatik	yakınmalar,	belirgin	anksiyete,	apati,	
motivasyon	azlığı	ve	bellek	sorunları	başta	olmak	
üzere	bilişsel	belirtiler	ön	plandadır.	En	sık	somatik	
yakınmalar		kuvvetsizlik,	halsizlik,	baş	ve	karın	
gibi	vücudun	farklı	yerlerinde	ağrılar	ve	kabızlıktır.		
Yaşlılık	depresyonunda	daha	sık	görülen	iştahsızlık,	
kilo	kaybı,	yorgunluk	ve	uykusuzluk	gibi	nörovejeta-
tif	belirtiler	de	eşlik	eden	fiziksel	hastalık	varlığında,	
depresyon	sendromunun	ayırdedilmesini	güçleştirir.	
Yaşlılık	döneminde	major	depresyondan	daha	da	sık	
görülen	major	olmayan	depresyon	sendromları	(mi-
nor	depresyon,	eşik-altı	depresyon,	distimi),	benzer	
oranda	yeti	yitimine	yol	açar	ve	klinik	önem	taşır.	
Organik	etyoloji	de	genç	hastalardan	daha	fazla	
görülür.	İlk	kez	ileri	yaşta	ortaya	çıkan	depresyonlar-
da	subkortikal	beyaz	cevher	lezyonları	ve	gri	cevher	
değişikliği	ile	belirli,	vasküler	depresyon	alttipinden	
söz	edilir.

Yaşlılık	depresyonunun	önde	gelen	risk	faktörleri;	
kadın	cinsiyet,	eş	kaybı,	yaşlılıkla	değişen	beyin	
nöroaminleri	ve	reseptörler,	beyin	görüntülemesi	
ile	saptanan	vasküler	ve	volümetrik	değişiklikler,	
komorbid	bedensel	hastalıklar,	bakım	verme,	sosyal	
izolasyon		ve	sosyal	desteğin	az	olmasıdır.	Fizik	yeti	
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yitimi,	otonomi	kaybı	depresyonla	büyük	oranda	
ilişkilidir.	Demans	varsa	oran	yükselir.	İnme,	Parkin-
son	hastalığı,	pelvis	kırıkları,	kanseri,	miyokard	en-
farktüsü,	kalp	yetmezliği	ve	kronik	akciğer	hastalığı	
nedensel	olabilecek	komorbid	durumlardır.	

Tedavide	psikoterapötik	yaklaşımlara	ek	olarak	
öncelikle	SSRI’lar,	mirtazepin,	venlafaksin	ya	da	
bupropion	gibi	antidepresanlar,	psikotik	öğeler	eşlik	
ediyorsa	ek	olarak	antipsikotik	ilaçlar	kullanılır.	
Psikotik	depresyon,	özkıyım	riski,	iki	ilaç	tedavisine	
yetersiz	yanıt,	ilaçların	tolere	edilememesi	ya	da	
gıda/	sıvı	alımının	reddi	varsa,	EKT	indikasyonu	söz	
konusudur.	İlaç	seçiminde	yaşlanma	ile	değişen	
farmakokinetik	özellikler,	depresyonun	tipi,	ilacın	
yan	etkileri,	kullanılan	diğer	ilaçlarla	olası	etkileşim	
ve	demans	ya	da	bedensel	hastalık	komorbiditesi,	
rol	oynar.	Genellikle	yanıt	süresi	gençlere	göre	daha	
uzundur.	En	az	12	ay	sürdürüm	tedavisi		ve	sonra-
sında	uzun	süreli	izlem	gerekir.	Genel	olarak	yaşlılık	
depresyonunda	nükslerin	daha	sık,	kronikleşme	
oranlarının	daha	yüksek	olduğu	öne	sürülmektedir.	
Depresyona	psikotik	öğeler,	ağır	bedensel	hastalık	
ve	ağır	özkıyım	riski	eşlik	ediyor	ve	ilk	tedaviye	
yanıt	alınamıyor	ya	da	tanının	doğruluğundan	şüphe	
ediliyorsa,	hastanın	psikiyatra	yönlendirilmesi	
önerilmektedir.	

Tanı	koymada	güçlük	ve	yetersiz	tedavi	verilmesi	
gibi	sorunların	aşılması,	nüks,	kronik	seyir,	yüksek	
morbidite	ve	mortalite	oranlarının	aşağı	çekilmesi,	
hastaların	başvurmayı	öncelikle		tercih	ettikleri	
birinci	basamak	hekimlerine	yönelik	eğitimlerin	
artırılması	ile	mümkün	olabilecektir.

ÖMÜR UZUNLUĞU GENETİĞİ VE 
YAŞLANMA BİYOLOJİSİ
Prof.Dr.Nihat BOZCUK

H.Ü. Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü

Alkolü Parçalayan Enzim ve Yaşlanma

Alkolün	parçalanıp	yok	edilmesini	sağlayan	alkol	
dehidrogenaz	(ADH)	enzimi,	genetikte	çok	yoğun	
biçimde	çalışılan	bir	“model	organizma”	olan	Dro-
sophila	melanogaster	(bir	tür	sirke	sineği)	kullanıla-
rak	yaşlanma	açısından	ele	alındı.	D.melanogaster’	
de,	Adh	genotipleri	(Adh	gen	kombinasyonları)	
arasında	ortamdan	alınan	alkolün	yok	edilme-
si	açısından	belirgin	farklar	bulunur.		Bu		farklı	
genotipler	(ADH-FF,	ADH-FS	ve	ADH-SS)		alınan	
alkolü	yok	etme	açısından	ADH-FF>ADH-FS>ADH-
SS	biçiminde	bir	ilişki	gösterirler.	Çalışmamızda	
bu	genotiplerin	yaşlanma	ile	ilişkisini	araştırdık;	
sonuçlarımız,	D.melanogaster’in	ortalama	ömür	
uzunluğunun	yukarıdaki	alkol	yok	etme	derecesiyle	
ilişkili	olmadığını	gösterdi.	En	uzun	ömürlü	bireyler,	
FS	genotipine	sahip	olanlardı.	Alkolü	en	iyi	yok	eden	
FF	geonotipi	ile	en	az	yok	eden	SS	genotipi	arasında	
ömür	uzunluğu	farkı	olmadığı	görüldü.	Çalışmamızın	
önemi,	birincil	etkisi	alkol	yok	etme	olarak	iyi	tanım-
lanmış	bir	genin	(Adh),	ömür	uzunluğu	açısından	bu	
etkinin	dışında	tanımlanması	gerektiğini	göstermiş	
olmasıdır:	Adh	geni	yaşlanma	ile	bağlantılı	başka	bir	
işlev	çerçevesinde	ele	alınması	gereken	bir	gendir	
ve	olasılıkla	diğer	“yaşlanma	genleri”	çerçevesine	
dahil	bir	QTL	adı	verilen	(yaşlanmayı	etkileyen	çok	
sayıdaki	genlerin	birliği)			gen	takımı		içindedir.

Ref:	Bozcuk,	A.N.,	Sümer,	S.,	Özsoy,	E.D.	and	
Arısoy,	M.	2004.	Age-related	enzyme	activity	in	
different	genotypes	of	alcohol	dehydrogenase	
(ADH)	in	Drosophila	melanogaster.	Biogerontology	
5(4):	243-247.

Anne Yaşı Yavru Ömür Uzunluğunu Nasıl Etkiliyor?

Yaşlanma	ile	gerçekleştirilen	bir	başka	çalışma	“	
Drosophila	melanogaster’de	anasal	yaşın	yavrudöl	
ömür	uzunluğu	üzerine	etkileri”		başlıklı	yüksek	
lisans	tezi	(master	öğrencisi	Murat	Yılmaz’ın	tezi,	
2006.	Danışman:		
Prof.	Dr.	A.Nihat	Bozcuk)	kapsamında	gerçekleşti-
rildi.	Bu	tez	kapsamında	gerçekleştirilen	çalışmada	
anasal	yaşın	yavruların	ömür	uzunluğunu	etkileme	
düzeyi	ele	alınmıştır.	Anne	yaşının	yavrudöl	ömür	
uzunluğunu	etkilemesi	“Lansing	etkisi”	olarak	bilinir	
ve	yaşlı		annelerden	doğan	yavruların-çocukla-
rın-	ömür	uzunluğunun	kısalacağını	öne	sürer.	Biz	
çalışmamızda,	yine	D.	melanogaster	kullanarak	bu	
etkiyi	araştırdık.	Daha	önceki	araştırmalarda	ele	
alınmayan	bir	şekilde,	Türkiye’nin	değişik	bölgele-
rinden	(doğadan)	topladığımız	sinekleri	kullandık.	
Çalışmamız	aşağıdaki	ilginç	bulguları	vermiştir:

a.	Anne	yaşı	yavru	ömür	uzunluğunu	tüm	doğal	
örneklerde	(popülasyonlarda)	etkilemektedir.	

b.		Ancak	bu	etki,	istatistik	değerlendirmelerin	sonu-
cuna	göre,	tüm	populasyonlar	açısından,	“anasal	
yaşın	artışı	ile	azalan	yavrudöl	ömür	uzunluğu”	
şeklinde	bir	örüntü	vermemektedir.	Başka	
bir	deyişle,	klasik	“Lansing	etkisi”	(yaşlanan	
annelerden	doğacak	kısa	ömür	uzunluğuna	sahip	
yavrular)	çalışmamızın	sonuçları	açısından	pek	
geçerli	değildir.

c.		Anne	yaşının	etkisi,	çarpıcı	biçimde,	eşeyler	
ve	örnekler	(popülasyonlar)	arasında	farklılık	
göstermektedir:	Örneğin	Eryaman’dan	(Ankara)	
örneklenen	annelerin	erkek	yavruları	için,	anne	
yaşı	arttıkça	ortalama	ömür	uzunluğu	azalmakta	
iken,	Kerpe	(Kocaeli)	populasyonunda	aynı	olgu	
dişiler	için	geçerlidir.Ortalamalar	arası	farklar	
istatistik	olarak	önemlidir.	Görüldüğü	gibi,	anne	
yaşına	bağımlı	yavru	ömür	uzunluğunun	genel	bir	
örüntüsü	bulunmamaktadır.	Başka	bir	deyişle,	
anne	yaşına	bağlı	yavru	ömür	uzunluğu	farklı	
genetik	yapılara	(popülasyonlara)	göre	değiş-
mektedir.

Mikrodalga Radyasyonu ve Ömür Uzunluğu

Bir	başka	çalışmamız,	“Mikrodalga	frekansın-
daki	elektromanyetik	radyasyonun	Drosophila	
melanogaster’in	bazı	mutant	soylarında	ömür	uzun-
luğuna	etkisi”	başlıklı	yüksek	lisans	tezi	kapsamında	
gerçekleştirilmiştir	(Banu	Şebnem	Dalgıç,	H.Ü.	Fen	
Bilimleri	Enstitüsü	Yüksek	Lisans	Tezi,	2003.	Da-
nışman:	Prof.	Dr.	A.Nihat	Bozcuk).	Ömür	uzunluğu	
genetik	denetime	bağlı	olmakla	beraber	çevresel	
stres	faktörleri	ile	de	ilişkilidir.	Bu	tezde,	son	yıllarda	
kullanımı	gittikçe	yaygınlaşan	elektromanyetik(EM)	
alanların	Drosophila	melanogaster’de	ömür	uzunlu-
ğu	üzerine	çevresel	bir	faktör	olarak	etkisi	araştırıl-
mıştır.	Kullanılan	10	GHz	frekansındaki	mikrodalga,	
1	kHz	ile	modüle	edilerek	darbeli	(pulsed)	ve	uzak	
alan	uygulaması	yapılmıştır.	Kullandığımız	kaynağın	
güç	yoğunluğu	0,0156	Watt/m2	ve	elektrik	alan	
şiddeti	3,42	V/m’dir.	Drosophila	için	hesaplanan	
SAR	değerimiz	ise	9,8	mW/kg’dır.

Bir	yabanıl	(Oregon)	ve	üç	mutant	(bw:st	pp,	white	
ve	mwh)	soyun	ve	kontrollerinin	dişi	ve	erkeklerinde	
aralıksız	2	saat,	aralıklı	3+3	saat	ve	aralıksız	5	saat-
lik	EM	alan	uygulaması	yapılmıştır.	Genel	olarak,	EM	
radyasyon	verilen	gruplarda	kontrol	gruplarına	göre	
ortalama	ömür	uzunluklarında	istatistiksel	olarak	
anlamlı	bir	fark	gözlenmemiştir.	Ancak,	otozomal	
üçlü	bir	mutant	olan	bw:st	pp’nin,	ortalama	ömür	
uzunlukları	karşılaştırıldığında,	3+3	saatlik	uygu-
lama	sonucunda,	dişi	gruplarında	kontrol	grubuna	
göre	ortalama	ömür	uzunlukları	istatistiksel	olarak	
anlamlı	olarak	azalmış,	erkek	gruplarında	ise	kontrol	
grubuna	göre	anlamlı	bir	şekilde	artma	göstermiştir.	
Ancak,	bu	sonuç	yabanıl	tip	ve	diğer	mutant	soyla-
rın	verileri	ile	desteklenmemiştir.

Görüldüğü	gibi,	mikrodalga	radyasyonunun	ergin	
böceklere	ömür	uzunluğu	açısından	bir	etkisi	kesin	
olarak	saptanamamıştır.	Ancak,	birimimizde	daha	
sonra	yapılan	bir	yüksek	lisans	tezinde	mikrodal-
ganın	gelişim	dönemindeki	olumsuz	etkisi	tespit	
edilmiştir.	Böylece,	gelişme	dönemi	uzamıştır.

Ref: Emel Akkan, H.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü 
Yüksek Lisans Tezi, 2004. Danışman: Prof.Dr. 
Hacer Ünlü.

ÇOCUKLARDA ERKEN YAŞLILIK 
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(Hutchinson-Gilford Progeria Sendromu)                                                  

Prof.Dr. Nural KİPER 
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Hutchinson-Gilford	progeria	sendromu	ilk	olarak	
1886	yılında	Jonathan	Hutchinson	tarafından	tarif-
lenmiş	daha	sonra	1904	yılında	Hastings	Guilford		
tarafından	benzer	özellikteki	ikinci	hasta	bildirilmiş	
ve	‘progeria’	olarak		tanımlanmış	Hutchinson	–Guil-

ford	Sendromu	(HGPS)	olarak	isimlendirilmiş	erken	
yaşlılık	hastalığıdır.Sekiz	milyon	canlı	doğumda	
bir	görülen	erkek/kız	oranı	1,5	olan	bir	hastalıktır.	
Tüm	dünyada	100’den	fazla	hasta	rapor	edilmiş-
tir.	Türkiye’den	bildirilmiş	hastalarda	mevcuttur.	
Hastalar	genellikle	cinsel	olgunluk	ve	üreme	yaşına	
gelmediği	için,	şimdiye	dek	anne	babadan		çocuğa	
geçiş	tanımlanmamıştır.	Otozomal	resesif	geçtiği	
düşünülmüş,vakalarda	izole	mutasyonlar	gözlen-
miştir.	Nedenleri	arasında	üzerinde	en	çok	durulan	
kalıtım	biçimi	ilerlemiş	anne	baba	yaşına	bağlı	
mutasyonlardır	Lamin	A	genindeki	nokta	mutasyonu	
HGPS’da	tanımlanmıştır.

Klinik Özellikler:	Hastalar	genellikle	doğumda	
normal	görülürler	ve	genellikle	1-2	yaşında	ciddi	
gelişme	geriliği	gözlenir.	Hastalık	doğumdan	sonra	
belirti	verebildiği	gibi	doğumda	küçük	doğum	ağır-
lıklı	olarak	doğabilirler.	Hastalık	tipik	yüz	görünümü	
ve	büyüme	geriliğiyle	bulgu	vermektedir.	Natal	dişte	
gözlenebilir.	Genellikle	bu	çocuklar	kısa	boyludur	ve	
boya	göre	kiloları	düşüktür,	seksüel	matürasyonları	
yoktur.	Saçların	azalmasına	bağlı	kellik,	kirpiklerin	
ve	kaşların	dökülmesi	erken	çocuklukta	yaygındır.	
Deri	gevşek,	ciltaltı	yağ	dokusunun	yaygın	kaybına	
bağlı	kırışıktır.	Ağız	çevresinde	siyanozda	vardır.	
Gelişmemiş,	büyümemiş	izlenimi	veren	yüz	yapısı	
vardır.	Kraniofasial		oransızlık	vardır.	Gelişmemiş,	
küçük	çene	yapısı,	küçük,	yontulmuş	burun	belirgin	
özelliklerdendir.	Kafa	derisi	üzerinde	toplar	damarlar	
belirgin	bir	şekilde	görülür.	Genellikle	kısa	ve	ince-
dirler.	Diğer	klinik	özellikler	gecikmiş	diş	gelişimi,	
ince,	tiz	ses,	dar	göğüs	kafesi,	kısa	gelişmemiş	
klavikuladır.	Ekstremiteler	genellikle	incedir.	Eklem	
çevresinde	1-2	yaşlarından	itibaren	başlayan	eklem	
sertliği,	coxa	valga	ve	tırnak	distrofisi	gözlenir.	
Kemiklerde	özel	değişiklikler	görülebilir.	Klavikulanın	
rezorbsiyonu,	fibröz	doku	replasmanı,	terminal	
falanksın	resorbsiyonu	(acro-osteolizis),	femurun	
aseptik	nekrozu,	kalçanın	dislokasyonu	yaygın-
dır.	Hastalarda	insülin	rezistan	diabetes	mellitus	
gözlenir.	Bu	çocuklarda	yaşlılıkta	görülen	hastalıklar	
gözlenir.	Çoğu	hastada	atheroskleroza	sekonder	
miyokardial	iskemi	görülmektedir.	

Laboratuar:	Progeria	hücrelerde	somatik	kromo-
zomlarda	telomer	uzunluğunun	progresif	olarak	
azaldığı		gözlenmiştir.	Bu	sendromda	görülen	diğer	
bir	bulgu	idrarda	hyaluronik	asit	atılımıdır.	Normal	
kontrollere	göre	10-20	kat	arttığı	gösterilmiştir.	
Malnutrisyonlu	HGPS’li	çocuklarda	endojen	büyüme	
hormonu	rezistansı	gösterilmiş,	başka	bir	çalışmada	
ise	büyüme	hormonu	normal	bulunurken	insülin-like	
growth	hormon		düzeyi	çok	düşük	bulunmuştur.

HGPS	mutasyon	nedeni		human	nükleer	lamin	A	
(LMNA)	olarak	tanımlanmıştır.	mutasyonlar	spontan	
nokta	mutasyonlarıdır.	Lamin	A	memeli	hücre	
nükleus	zarfının	asıl	yapı	elementidir.	HGPS’lu	has-
taların	fibroblast	kültüründe	nükleer	zarf	yapısında	
ciddi	morfolojik	anomaliler	görülmüştür.	

Patofizyoloji:	Arterioskleroz,	nefroskleroz,	myo-
kardial	fibrozis	ve	vasküler	kalsifikasyon	önemli	
kardiovasküler	bulgulardır.	Otopsi	çalışmalarında	
deride,	kardiovasküler	dokuda	ve	kemikte	anormal	
bulgular	gösterilmiştir.	Subkutanöz		yağ	dokusu	
kaybı	tüm	hastalarda	görülen	bir	bulgudur.	Manyetik	
rezonans	anjiografide	bilateral	internal	karotid	arter	
ve	vertebral	arterlerde	tıkanıklık	vardır.	Patolojik	
çalışmalar	kan	damarlarında	prematüre	subintimal	
fibrozisi	göstermiştir.	Deri	bulguları	hastanın	yaşı	ile	
değişiklik	gösterir.	Epidermis	genellikle	normaldir	
veya	hafif	hiperkeratoz	ve	bazal	tabakada	artmış	
melanin	vardır.	Kollajende	de	disorganizasyon,	
kalınlaşma	ve	hiyalinizasyon	saptanır.	Elastik	doku	
normaldir.	Kemik	değişiklikleri	yaygındır.	Kısa	yapı,	
kranial	kemiklerde	ve	uzun	kemiklerin	diafizinde	
incelme	vardır.	Klavikulada	fibröz	doku	ile	yer	değiş-
tiren	osteolizis	vardır.	Osteoporoz	yaygındır.	Femur	
başında	avasküler	nekroz	ve	terminal	falanklarda	
akro-osteolizis	vardır.	Gecikmiş	veya	anormal	
dentinizasyon	yaygındır.

Prognoz:	Büyüme	bir	yaşından	sonra	etkilenmek-
tedir.	Cinsel	gelişme	olmamaktadır.	Çabuk	yorulma	
hastaların	çocuk	oyunlarına	katılımını		engellemek-
tedir.		Yaşam	süresi	ortalama		12-15	yaş	arasında	
değişmektedir.	Erken	yaşta	koroner	arter	hastalığı	
görülebilmektedir.	Ölüm	en	sık	kardiovasküler	
komplikasyonlar	nedeniyle	olmaktadır.	Myokardial	
infaktüs	gibi	vasküler	bulgular	postmortem	çalış-
malarda	gösterilmiştir.	Ölüm	ayrıca	koroner	arter	
hastalığı	nedeniyle	konjestif	kalb	yetmezliğine	bağlı	
da	görülebilir.	Ölüm	genellikle	ikinci	dekatta	gelişir.	
Maksimum	yaşam	süresi	27	yaş	olarak	bildirilmiştir.

Tedavi: Hastalıkta	kesin	bir	tedavi	yoktur.	Hastaların	
eklem	şikayetleri	için	fizik	tedavi	faydalı	olabilir.	

Yapılan	bazı	çalışmalarda	,	bu	hastaların	büyüme	
hızları	iyi	beslenme	ve	büyüme	hormonu	tedavisi	ile	
artmış,	bazal	metabolik	hızları	azalmıştır.	Ancak	bu	
artış	zamanla	kaybolmuş	ve	ateroskleroza	gidişte	
farklılık	görülmemiştir.

Yapılan	bir	çalışmada	bisphosphonate	türü	ilaçların	
prelamin	A’nın		lamin	A’a	dönüşüm	işlevini	etkiledi-
ği,	böylece	HGPS	olan	hastaların	kemik	hastalıkla-
rında	etkili	olabileceği	düşünülmüştür.

HGPS	olan	hastalarda	yaş	ile	korele	olarak	görülen	
progerin	birikimi,	nükleer	zarfta	değişim	ve	
kromatin	disorganizasyonu,	mevinolin	tedavisi	ile	
düzelmiştir.	Mevinolin	DNA	metilasyonunu	inhibe	
eder.	Mevinolin	tedavisi	ile	lamin	A	düzeyinin	hafif	
arttığı	lamin	C’nin	ise	etkilenmediği	gösterilmiştir.							

Nadir	görülen	bu	hastalık,		yaşlı	görünümlü		büyüme	
geriliği	olan	çocuklarda	büyüme	gelişme	geriliği	
şikayetlerinin	ayırıcı	tanısında	düşünülmesi	gereken	
ve	tipik	muayene	bulguları	ile	kolayca	tanı	konulabi-
lecek	bir	hastalıktır
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Tanımlanmasından	100	yıl	sonra	Alzheimer	hastalığı	
dünya	çapında,	zihinsel	ve	fiziksel	en	çok	yıkıma	
neden	olan	hastalık	olarak	yerini	korumaktadır.

Bugün	dünyada	toplam	24.3	milyon	kişinin	demansı	
olduğu,	her	yıl	ortalama	4.6	milyon	(7	saniyede	bir	
)	kişinin	bu	hastalığa	yakalandığı	tahmin	edilmek-
tedir.	20	yıl	sonra	mevcut	hasta	sayısı	2	katına	
çıkacaktır.	Demanslı	hastaların	çoğu	(2001	yılında	
%	60’ı,		2040	yılında	%	71’i)	gelişmiş	ülkelerde	
yaşamaktadır.	Gelişmekte	olan	ülkelerde		artış	
2001	yılı	ile	2040	yılı	arasında	%100	olacakken,	bu	
oran	Hindistan,Çin	ve	diğer	güney	Asya	ülkelerinde	
%300’ü	aşacaktır.	

Bugünkü	kanıtlar	Alzheimer	hastalığına	bağlı	pato-
lojik	değişikliklerin	klinik	bulgular	ortaya	çıkmadan	
15-20	sene	önce	başladığına	işaret	etmektedir	.	
Alzheimer	hastalığı	klinik	olarak	;1.Presemptoma-
tik	dönem,2.	Preklinik	dönem,3.	Erken	“şüpheli”	
Alzheimer	hastalığı,4.	Hafif	Alzheimer	hastalığı,5.	
Orta	dönem	Alzheimer	hastalığı	ve	6.	Ağır	(şiddetli)	
dönem	Alzheimer	hastalığı	diye	6	gruba	ayrılabilir.

Presemptomatik	dönemde,	başka	nedenlerle	ölen	
ve	otopsi	yapılan	bu	kişilerin	beyinlerinde	yavaş	
ilerleyen	Alzheimer	hastalığına	ait		patolojik	bir	
sürecin	varlığı	gösterilmiştir.	Fakat	bu	dönemde			
mental	veya	davranışsal	semptomlar,	günlük	yaşam	
aktivitelerinde	bozulma	ve	nöropsikolojik	değerlen-
dirmelerinde	bozukluk	yoktur.	Preklinik	dönemde	
bellekte	kolayca	farkedilemeyen	bozukluklar	ancak	
nöropsikolojik	testler	ile	ortaya	konabilir.	Bu	dö-
nemde	de	günlük	aktivitelerde	bir	bozukluk	yoktur.	
Erken	“	şüpheli”	Alzheimer	hastalığı	evresindeki	
kişilerde	demansı	akla	getirecek		işlevsel	ve	kognitif	
bozulmanın	müphem	bulguları	ortaya	çıkar.	Bu	
kişiler	hafif	unutkanlık		ve	beraberindeki	karar	
verme	yeteneğinde,	evdeki,	işindeki	ve	toplumdaki	
etkinliklerinde	hafif	bozulma	gösterirler	.	Prekinik	
evre	ile	erken	“şüpheli”	demans		arası		hafif	kognitif	
bozukluk		dönemine	tekabül	edebilir.

Klinik	olarak	hafif	kognitif	bozukluk,		tipik	olarak	
bellek	gibi	bir	veya	birden	fazla	kognitif	alandaki		
bozukluğu	veya	kişinin	yaşına	veya	eğitimine	göre	
umulandan	daha	fazla		kognitif	yeteneklerde	genel	
olarak	hafif	yıkımı	tanımlar,	fakat	bu	bozukluk	
demans	tanısı	koyduracak	derecede	kişinin	günlük	
yaşam	aktivitelerini	etkilemez.	Kriterlere	göre	hafif	
kognitif	bozukluk	pre-Alzheimer	hastalığına	veya	
daha	genel,	pre-demansa	işaret	edebilir.	

Hafif		kognitif	bozukluk	için	klinik	kriterler	şunlardır:

1.	Hasta	yakını	tarafından	da	doğrulanan	bellek	
bozukluğu	yakınması

2.	Yaşa	ve	eğitime	göre	objektif		bellek	bozukluğu

3.	Genel	kognitif	fonksiyonların	geniş	oranda	korun-
muş	olması

4.	Günlük	yaşam	aktivitelerinin	büyük	miktarda	
sağlam	olması

5.	Demans	bulunmaması.

Bu	kriterler	“amnestik”	tip	hafif	kognitif	bozukluğu	
tanımlar.	Bellek	bozukluğu	en	sık	karşılaşılan	ve	
literatürde	en	çok	araştırılan	formu	oluşturur.	Hafif	
kognitif	bozukluklu	kişi		için	tipik	“senaryo”,	başlan-
gıcın	bellek	bozukluğu	ile	başlaması	ve	takiben	diğer	
kognitif	bozuklukların	tabloya	eklenmesi	şeklindedir.	
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Bununla	birlikte	yaşa	göre	“tek”	kognitif	alanda	
bozukluk	veya		“multipl”	kognitif	alanlarda	hafif	
derecede	bozukluk	olabilir.Bütün	bu	kombinasyonlu	
kişilerde	Alzheimer	hastalığına	yakalanma	riski	
artmıştır

Klinik	perspektif	açısından		en	az	3	tip	tablo	vardır.	
Birinci	tip		“amnestik	hafif	kognitif	bozukuluk”tur.	
Burada	belirgin	bellek	bozukluğu	vardır	ve	Alzheimer	
hastalığına	dönüşme	riski	ve	potansiyeli	taşır.	
İkinci	tip	“multipl	alanda	hafif	kognitif	bozukluk”tur.	
Burada	birden	çok	kognitif	alanda	(bellek,	lisan,	
dikkat,	görsel-mekansal	beceriler,	yürütücü	işlevler	
gibi),	demans	oluşturacak	kadar	şiddette	olmayan,	
hafif	bozukluk	vardır.Bu	tipdeki	kişiler	normal	yaş-
lanmayı	temsil	edebildikleri	gibi,	ilerde		Alzheimer	
hastalığına	veya	vasküler	demansa	dönüşebilir.	
Üçüncü	tip	“bellek		dışında	tek	alanda	hafif	kognitif	
bozukluk”	tur.	Burada	bellek	dışında	lisan,	yürütücü	
f	onksiyonlar	gibi	tek	bir	kognitif	alanda	bozukluk	
olup	diğer	kognitif	fonksiyonlar	korunmuştur	fakat,	
demans	oluşturacak	derecede	günlük	yaşam	akti-
viteleri	bozulmamıştır.Bu	tip	ilerde	frontotemporal	
demans,	primer	progresif	afazi	veya	Lewy	cisimcikli	
demans’a	dönüşebilir.Hafif	kognitif	bozukluğun	
kliniğinin	heterojenitesi	yanında	etyolojisi	de	hete-
rojenetikdir.	Vasküler,	metabolik,	travmatik	etiyolji	
yanında	en	sık	neden	“amnestik”	tipte	olduğu		gibi	
dejeneratifdir	.

Hafif	kognitif	bozukluklu	hastaların	seyri	değişiktir.	
Bunların	bir	kısmı	zamanla	Alzheimer	hastalığına	
dönüştüğü	gibi,	bir	kısmı	stabil	kalır	veya	düzelebilir.	
Alzheimer	hastalığına	dönüşme	oranı	“	The	Mayo	
Alzheimer’s	Disease	Center”e	göre	yillık	%10-15	
civarındadır					.	Amerikan	Nöroloji	Akademisi	
tarafından	bu	oran	yıllk	%6-25		arasında	verilmiştir.	
Bu	oranlar,	normal	yaşlı	kişilerdeki	yıllık	Alzheimer’e	
yakalanma	oranı	%1-2	ye	göre	çok	yüksektir.	6	yıllık	
sürede	bu	kişilerin	demansa	yakalanma	oranı	%80	
olarak	bildirilmiştir.

Tanı,	baş	tarafta	verilen	klinik	kriterlere	göre	klinis-
yenin	kanaati	ile	konur.Tek	başına	tanı	koyduracak	
nöropsikolojik	bir	test	veya	batarya	yoktur.	Yine	de	
hafif	kognitif	bozukluk	varlığının,	nöropsikolojik	test-
ler	ile	objektif	olarak	desteklenmesi	gerekir.

Herhangi	bir	ilacın	hastalığı	tedavi	ettiğini	gösteren	
yayınlanmış	bir	çalışma	henüz	bulunmamasına	rağ-
men,	donepezil	tedavisi	alan	bireylerde	ilk	12	ayda	
ilerleme	hızının	daha	yavaş	olduğu	belirlenmiştir.		
Hafif	kognitif	bozukluk		tanısı	alan	bireyler	arasında	
‘çok	erken	evre’	Alzheimer	hastalığı	olarak	kabul	
edilen	bireylerin	asetilkolin	esteraz	inhibitörleri	ile	
tedavisi	klinisyene	bağlı	bir	karardır.
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Beşeri	üretim	faktörü	olan	insan	emeğinin	tam	kulla-
nılmaması	demek	olan	işsizlik,	ekonomik	açıdan	kıt	
kaynak	olarak	insan	emeğinin	israf	edilmesine;	kişi	
açısından	ise	gelir	kaybına		neden	olmaktadır.	Bu	
yönleriyle	sosyo-ekonomik	bir	sorun	olarak	işsizlik	
olgusunun,	işgücü	piyasasındaki	guruplar	arasında	
yaşlı	işgücünü	daha	fazla	etkilendiğini	söylelemek	
mümkündür.	Türkiye’de	nüfusun	kronolojik	gurub-
landırılmasında	Dünya	Sağlık	Örgütünün	yaklaşımı	
benimsenerek,	65	yaş	ve	yukarı	yaş	gurubu,	yaşlı	
nüfus	olarak	kabul	edilmekte	ve	işsizliği	çözümle-
meye	yönelik	istihdam	politikaları	açısından	hedef	
gruplar	arasında	yer	almakla	birlikte;	Türkiye’de	
yaşlı	işgücü	için	özel	istihdam	politikası	tedbirlerinin	
uygulandığını	söylemek	mümkün	değildir.

Türkiye’de	yaşanan	yapısal	işsizlik,	yaşlı	işgücü	
işsizliğinin	asıl	nedenidir	ve	yaşlı	işgücü	işsizliğinin	
yapısal	özellikleri,	işsizliğin	yapısal	özellikleri	ile	
örtüşmektedir.	Bu	bağlamda	yaşlı	işgücü	işsizliğinin	
nedenleri	arasında,	yaşlı	işgücünün	eğitim	düzeyinin	
düşüklüğü	sayılabilir.	Türkiye’de	genel	olarak	yapı-
sal	işsizliğin	nedenleri	arasında	yer	alan	işgücünün	
genel	ve	mesleki	eğitim	düzeyinin	düşüklüğü,	yaşlı	
işgücü	istihdamını	da	olumsuz	etkilemekte	ve	yaşlı	
işgücü	işsizliğine	neden	olmaktadır.

Diğer	taraftan,	ekonomik	faaliyet	düzeyindeki	dal-
galanmalar	ve	teknolojik	ilerlemeler	de	diğer	işgücü	
guruplarına	göre	öncelikle	yaşlı	işgücünün	işsiz	
kalmasına	neden	olmaktadır.	

Türkiye’de	erken	emeklilik	ve	yaşlılık	aylığının	
yetersizliği	emekli	olan	kişinin	tekrar	iş	arama	
sürecine	girmesine	neden	olmakla	birlikte,	işgücü	
piyasasında	işgücü	arzı	fazlalığı	ve	genç	nüfusun	

sayıca	fazlalığı	yaşlı	işgücünün	iş	bulma	şansını	
zayıflatmaktadır.

Türkiye’de	tarım	sektörünün	istihdamın	sektör	
dağılımında	ilk	sırayı	alması,	işsizliğin	olduğundan	
daha	düşük	çıkmasına	neden	olmaktadır.	Aynı	yo-
rumu	Türkiye	genelinde	yaşlı	işgücü	işsizliği	içinde	
yapmak	mümkündür.

Türkiye’de	işsizlik	oranının,	kentsel	kesimde	kırsal	
kesime	göre	daha	düşük	olduğu	bilinmektedir.	
Bunun	nedeni	kentsel	kesimde	kadının	eğitim	düze-
yinini	düşüklüğü	ve	bazı	sosyal	nedenlerle	işgücü	
piyasasının	dışında	kalması	ve	iş	arama	sürecine	
girmemesidir.	Kırsal	kesimde	ise	kadın	işgücünün	
ücretsiz	aile	işçisi	olarak	tarımsal	faaliyetlere	katıl-
ması;	hem	kadının	işgücüne	katılım	oranının	Türkiye	
genelinde	ve	tarım	sektöründe	yüksek	çıkmasına,	
hemde	işsizlik	oranının	genel	olarak	ve	kadın	işgücü	
açısından	düşük	çıkmasına	neden	olmaktadır.	
Buna	paralel	olarak,	yaşlı	işgücü	işsizliği	de	kentsel	
kesimde	yüksek	iken,	kırsal	kesimde	daha	düşüktür.	
Yaşlı	kadın	işgücünün	kırsal	kesimde	tarımsal	faa-
liyetlere	katılım	oranının	yüksekliği,	bu	sektörde	ve	
kırsal	kesimde	yaşlı	kadın	işgücü	işsizliğinin	düşük	
çıkmasının	nedenidir.

Türkiye	İş	Kurumu	kayıtlarına	göre,	iş	arama	
başvurusunda	bulunan	yaşlı	erkek	işgücü	sayısı,	
yaşlı	kadın	işgücüne	göre	daha	fazladır.	Ekonomik	
kriz	dönemlerinde		yaşlı	kadın	işgücünün	de	yaşlı	
erkek	işgücü	ile	birlikte	iş	arama	sürecine	girdiği	ve	
kuruma	yapılan	başvuru	sayısının	arttığı	izlenmek-
mektedir.	Bu	eğilim,	yaşlı	işgücünün	ikincil	işgücü	
olduğunu	ve	yaşlı	erkek	işgücüne	göre,	yaşlı	kadın	
işgücünün	ikincil	işgücü	olma	niteliğinin	daha	bas-
kın	olduğunu	duğunu	ortaya	koymaktadır.	

Yaşlı	işgücü	arasında	uzun	süreli	işsizliğin	yaygın	
oluşu,	işsizlik	sorununun	ekonomik	ve	sosyal	mali-
yetini	artırmakta	ve	yaşlı	işgücü	işsizliğinin	çözümü	
zor	bir	sorun	olduğunu	ortaya	koymaktadır.

Geçici	şsizliğin	çözümü	amacıyla,	2003	yılının	Hazi-
ran	ayından	itibaren	Türkiye	İş	Kurumu	yanında	özel	
istihdam	büroları	faaliyetine	izin	verilmiştir.	Bununla	
birlikte,	özel	istihdam	bürolarının	yaşlı	işgücünün	
geçici	işsizliğine	çözüm	getirmesinin	mümkün	
olmadığı	düşünülmektedir.	

Türkiye	genelinde	işsizliğin	asıl	nedeni,	ekonominin	
yeni	iş	yaratma	kapasitesinin	düşük	olmasıdır.	
Sonuç	olarak,	ekonominin	iş	yaratma	kapasitesinin	
düşük	olması,	yaşlı	işgücü	istihdamını	olumsuz	
etkilemektedir.		

Türkiye’de	yapısal	işsizliğin	yaşanması,	ekonomik	
faaliyet	düzeyindeki	dalgalanmalar,	yaşlı	işgücünün	
istihdamını	olumsuz	etkilemektedir.

SOSYOLOJİK PERSPEKTİFTEN 
YAŞLILIK
Doç. Dr Aylin GÖRGÜN BARAN

H.Ü. Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü

Günümüzde	beslenme	ve	sağlık	hizmetlerinin	kalite-
lerinin	arttırılması,	tıp	alanındaki	modern	teşhis	ve	
tedavi	yöntemlerinin	geliştirilmesi	ve	insan	yaşamını	
kolaylaştırıcı	teknolojik	ürünlerin	çoğalması	bireyin	
ortalama	yaşam	süresini	uzatan	etkenler	arasında	
sayılmaktadır.	Bununla	birlikte	yaşlanma		birey-
ler	için	doğal	olduğu	kadar	olumlu	ve	olumsuz	
yönleri	de	bulunan	bir	sürece	işaret	etmektedir.		Bu	
bağlamda	yaşlılığın	bir	sorun	olarak	algılanmasını	
gerektiren	temel	faktör,	sağlık	problemlerinin	artma-
sı	ile	ilişkilidir.	

Batı’da,	bilim	ve	teknolojideki		gelişmelerle	birlikte	
sosyolojik	anlamda	endüstrileşme	ve	kentleşmenin	
de	getirdiği	değişmeler	yaşlılığın	bir	sorun	olarak	
algılanmasına	neden	olmuştur.	Türkiye’de	ise	yaşlılı-
ğın	bir	sorun	olarak	benimsenmesi	olgusu	henüz	
yenidir.	Özellikle	genç	nüfusa	sahip	bir	ülke	olarak	
gençlik	sorunlarının	yoğun	olduğu	bir	ortamda,	
yaşlılık	konusu		uzun	süre	dikkatleri	çekmemiştir.	
Ancak	nüfusun	demografik	yapısı	ile	bağlantılı	ola-
rak	yaşlı	nüfusun	giderek	artış	göstermesi	yaşlılara	
ve	yaşlılığa	ilişkin	politikaların	geliştirilmesi	gerekti-
ğini	düşündürtmüştür.	Bu	çerçeveden	bakıldığında	
Türkiye’de	gerek	akademisyenler,	gerek	hükümetler	
ve	gerekse		gönüllü	kuruluşlar	olgunun	hem	teorik	
hem	de	pratik		yönünü	destekleyen	etkinlikler	gös-
termeye	başlamışlardır.

Bugün	yaşlılık,	farklı	disiplinler	aracılığı	ile		farklı	
biçimde	tanımlanmaktadır.	Biyolojik,	kronolo-
jik,	sosyolojik,	psikolojik,	antropolojik	v.b.	gibi	
alanların	yaşlılık	tanımları	mevcuttur.	Sosyolojik	
perspektiften	yaşlılık,	bireylerin	toplumdaki	statü	
ve	rol	kayıplarına	bağlı	olarak		geliştirilen	toplumsal	
normları	ve	değerlendirmeleri	ifade	etmektedir.	Bu	
durum	toplum	tarafından		yaşlı	bireylere	atfedilen	
anlamları	ve	kalıp	yargıları	dile	getirir.	Ancak	yaşlı	
bireyin,	yaşının	ilerlemiş	olmasına	rağmen	hissettiği	
yaşın	ve	ruhunun	genç	olmasını	vurgulaması,		moral	
sağlığı	bakımından	önem	taşımaktadır.	İnsanlar	
yaşlanırken	geçirdikleri	evrelerin	her	bir	bölümü	
yaşam	süresini	oluşturur.	Bireyin	yaşam	süresi		
onun	sahip	olduğu	rolleri	oynaması	ve	belli	yaşlarda	
yapması		beklenilen	faaliyetlerle	doludur.	Böylece	
yaşam	süresi	sosyal	rolleri,	bu	rollerden	çıkışı,	yeni	
rollere	girişi	ve	yaşa	ilişkin	normları	içerir.	

Yaşlı	bireyin	mental	ve	fiziksel	kapasitelerinde	
görülen	düşüşler,	toplumsal	statü	ve	rol	kaybına	
uğramaları,	hücrelerin	yenilenememesi,	yaşlandı-
ğına	dair	moral	çöküntü	içine	girmeleri	nedenleriyle		
yaşlanma	bir	yönü	ile	bireysel,	öteki	yönü	ile	de	
toplumsal	özellik	taşır.	Bu	özellikler	bir	çok	disiplinin	
ilgi	alanını	oluşturduğundan,	sorunun	
“disiplinlerarası”	bir	yaklaşımla	hatta	“disiplinler	
ittifakı”	anlayışı	içinde		incelenmesi	gerekir.	

Yaş,	yaşlanma	ve	yaşlı	olguları	Treas	ve	Passuth	
(1988)’ın	ifadesi	ile	sosyolojide,	“yaş	sosyolojisi”,	
“yaşlanma	sosyolojisi”	ve	“yaşlı	sosyolojisi”	olmak	
üzere	üç	farklı	boyuta	işaret	etmektedir.	Bunlardan	
ilki	olan	yaş	sosyolojisi,	yaşı	toplumun	organize	
edici	bir	unsuru	olarak	makro-sosyolojik	açıdan	ele	
alır.	Bilindiği	üzere	yaş	bir	faktör	olarak	kurumsal	
düzenlemelere	(ör.	eğitim,	evlilik,	askerlik	vb	gibi)	
sosyal	olarak	inşa	edilmiş	anlayışlara	ve	sosyal	
olarak	öğrenilmiş	yaş	kategorilerine	ilişkin	kültürel	

normlarla	ilgilidir.	İkincisi	olan	yaşlanma	sosyolojisi,	
mikro-sosyolojik	bir	bakış	açısı	ile	bireyin	yaşantı-
sında	yaşam	süresi	uzadıkça	ortaya	çıkan	değişme	
ve	devamlılıkla	ilgilidir.	Bu	konudaki	araştırmalar,	
yaş	geçişleri	ve	yaş	döngüsü	bağlamında		sosyo-
kültürel	ve	kişisel	deneyimlerine,	alışkanlıklarına	
ve	ilişkilerine	uyum	noktasında	kendini	gösterir.	
Üçüncüsü	olan	ve	“sosyal	gerontoloji”	olarak	da	
adlandırılan	yaşlı	sosyolojisi	ise	yaşlı	bireylerin	
yaşamının	daha	ileriki	dönemleri	ile	ilgilidir	ve	bir	
sosyal	problem	olarak	yaşlının	refahını	(well-being)	
konu	edinir.	Araştırmalar	genelde	sosyal	destekler,	
gelir,	sağlık,	emeklilik,		bakım,	moral,	yalnızlık,	
ölüm,	gönüllü	kuruluşlar	ve	buna	benzer	birçok	
konuyu	kapsar.	Yaş	ve	yaşlanma	sosyolojılerinin	
aksine		yaşlı	sosyolojisi,	araştırmanın	amacına	göre	
hem	makro-sosyolojik,	hem	de	mikro-sosyolojik	
bakış	açısını	benimseyebilir.	Alan	olarak	yaşlı	birey-
lerin	statü	ve	rolleri,	sosyal	ilişkilerindeki	çatışma	
ve	uyumları,	yaşam	kaliteleri,	sosyal	güvenlik	uy-
gulamaları,	emekli	toplulukları,	huzur	evleri	ve		ileri	
yaşlara	ilişkin	politik	hareketleri	ile	ilgili	çalışmaları	
içerir.

Yaşlanmanın	sosyolojik	yönden	sorgulanması	
yirminci	yüzyılın	son	çeyreğinde	gündeme	gelmiştir.	
Özellikle	Kanada’da	milenyum,	yaşlı	araştırmala-
rında	bir	dönüm	noktasını	oluşturur.	Belki	de	sos-
yolojinin	hiçbir	uzmanlık	alanında	bu	denli	kesin	bir	
yükseliş	görülmemiştir.	Yaşlılık,	yaşlanma	ve	yaşlı	
ile	ilgili	çalışmalar,	yeni	dönüşümleri	cezp	etmiş,	
bilgi	temelini	genişletmiş,	aynı	zamanda	paradigma	
ve	metodolojisinde	fark	edilir	bir	ilerleme	kaydetmiş-
tir.	Bugün	sosyolojinin	bir	alt	disiplini	olarak	kabul	
edilen	“yaşlanma	sosyolojisi”		(sociology	of	aging),	
Treas	ve	arkadaşının	belirttiği	üzere	yaşlanma	ve	
yaşlı	sosyolojisine	ilişkin	alanları	kapsamaktadır.	
Dolayısı	ile	yaşlanma	bir	sürece	işaret	etmesi	bakı-
mından	yaşlılık	ve	yaşlı	kavramlarını	da	bünyesinde	
barındırır.	Bu	çerçeveden	bakıldığında	yaşlanma	so-
runu	hem	makro,	hem	de	mikro	açılardan	incelen-
mektedir.	Bu	konuda	hükümetler,		toplumlarındaki	
yaşlıların	refahını	arttırıcı	politikalar	geliştirebilmele-
ri	için	akademisyenlerin	araştırmalarına	gereksinim	
duyarlar.	Öte	yandan	yaşlı	bireylerin	de	yaşamlarını	
anlamlı	kılmak	için	sosyal	ilişki	ağlarını	dolayısı	
ile	sosyal	yaşamlarını	canlı	ve	dinamik	tutmaları	
gerekmektedir.	Bu	çerçeveden	bakıldığında	makro	
ve	mikro	konuların	iç	içe	geçtiği	görülmektedir.

Modernleşme	kuramcılarına	göre	toplumlar	modern	
hale	geldikçe	yaşlıların	konumunda	bir	düşüş	göz-
lemlenmektedir.	Yaşlılığın	statüsü	avcılık	ve	topla-
yıcılığın	yaygın	olduğu	dönemlerde	de	düşük	olarak	
algılanmıştır.	Ancak	yerleşik	yaşama	geçen	tarım	
kültürlerinde	yaşlının	statüsünde	önemli	bir	artış	
görülmüştür.	Çünkü	bu	toplumlarda	yaşlılar	toprağın	
kontrolünü	elinde	tutarlar.	Toprak	sahipliğinin	“güç”	
oluşturma	işlevi	yaşlıların	statüsünü	artıran	bir	imge	
olarak	kabul	edilmektedir.	Sanayileşme	ile	birlikte	
modern	toplumların	yaşlı	bireylerin	statülerine	az	
değer	verildiği	belirtilmektedir.	Bu	dönemde	yaşlıla-
rın	statüsel	saygınlığı	ile	teknolojik	gelişmelerin	ters	
orantılı	olduğu	vurgulanır.	Endüstrileşme,	kentleşme	
ve	sosyal	hareketlilik	gibi	faktörler	ailenin	geniş	ai-
leden	çekirdek	aileye	dönüşmesine,	kadının	üretime	
aktif	olarak	katılmasına,	eğitimli	ve	nitelikli	iş	gücü-
ne	dolayısı	ile	hızlı	hareket	eden	insanlara	gereksi-
nim	yaratmıştır.	Böylece	sanayi	öncesi	toplumlarda	
onurlandırılan	yaşlılar,	sanayi	toplumlarında	düşük	
statüde	değerlendirilmiştir.	Modernleşmenin	yarattı-
ğı	bu	durum	günümüzde	eleştirilmektedir.	Günümüz	
toplumlarında	yaşlıların	konumları	çelişkili	biçimde	
sunulmakta	ve	değerlendirilmektedir.	Kimi	zaman	
terk	edilen,	kimi	zaman	da	otorite	olmasından	dolayı	
deneyimlerinden	yararlanılan		bir	konumdadırlar.	Bir	
grup	olarak	yaşlılar	refah	devletinin	yaygın	anlamda	
bilinen	olanaklarından	yararlanmakla	birlikte,	
bazıları	olasılıkla	adaletsiz		ve	bencil	bir	şekilde	
diğer	kuşakları	düşünmeyen	bireyler	olarak	yan-
sıtılmaktadır.	Gerçek	durum	ise	popüler	imgelerin	
aktarıldığından	farklı	görünmektedir.	Bunun	dışında	
etik	anlamda	günümüzde	“yaşlının	istismarı”		da	
gündeme	gelmektedir.

Sonuç	olarak	sosyolojik	anlamda		bireysel	ve	
toplumsal	olmak	üzere	iki	açıdan	öneriler	gelişti-
rilebilir.	Bireysel	açıdan;	yaşlı	bireyin	aile,	akraba	
ve	arkadaş	çevresi	başta	olmak	üzere	sosyal	ilişki	
ağlarının	genişletilmesi	ve	çevre	ile	uyumunun	
sağlanması	önem	taşımaktadır.	Toplumsal	açıdan	
ise;	sosyal	aktivitelere	katılımını	sağlayan		rekreas-
yon	alanlarının	düzenlenmesi,	gelirinin		standartlara	
uygun	hale	getirilmesi,	sağlık	hizmetlerinden		daha	
uygun	koşullarda	yararlanması,	huzur	evi	gibi	bakım	
merkezlerinin	hizmetlerinin	iyileştirilmesi,	yaşlılar	
için	kentsel	ulaşım	olanaklarının	düzenlenmesi	ve	iç	
mekan	tasarımlarının	ergonomik	ölçümlere	uygun	
olarak	planlanması	gerekmektedir.	Bu	konuda	
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hükümetlere,	yerel	yönetimlere,	iş	çevrelerine,	
medyaya	ve	gönüllü	kuruluşlara	görev	ve	sorum-
luluklar	düşerken,	yaşlı	bireylerin	de	yapması	ge-
reken,	yaşamını	anlamlı	kılması	ve	kolaylaştırması	
bakımından	yaşamla	bağını	güçlü	tutması	ve		istekli	
davranmasıdır.

YAŞLILARDA SAĞLIKLI 
BESLENMEDE POSANIN ÖNEMİ
Doç.Dr. Neslişah RAKICIOĞLU

H.Ü. Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu,	
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Diyet	posasının	sağlıklı	yaşamın	sürdürülmesinde	
ve	hastalıkların	önlenmesinde	rolü	vardır.	Ayrı-
ca	posa,	tibbi	beslenme	tedavisinin	önemli	bir	
bileşenidir.	Genel	olarak	bitkilerin	sindirim	sistemi	
enzimleri	tarafından	sindirilemeyen	kısımları	olarak	
tanımlanmaktadır.	Kuru	baklagiller	(kuru	fasulye,	
nohut,	mecimek	vb),	saflaştırılmamış	tahıllar,	ke-
pekli	ekmeğin	yanı	sıra	sebze	ve	meyveler	posanın	
zengin	kaynaklarıdır.	Tüm	posa	türleri	aynı	olmayıp	
suda	çözünmeyen	ve	çözünen	olmak	üzere	farklı	
özelliktedirler.	Pektin	ve	gum	suda	çözünen	posa	
olup	bitkinin	iç	kısmındaki	hücrelerde	bulunur.	
Tam	tersi	olarak	hücre	duvarındaki	posa	türleri	suda	
çözünmeyen	olup	sellüloz,	hemisellüloz	(bazıları)	
ve	lignindir.	Besinler,	bu	her	iki	posa	türünü	farklı	
miktarlarda	içerirler.	Kurubaklagiller,	yağlı	tohumlar	
(fındık,	fıstık,	ceviz	vb),	pirinç,	çavdar,	arpa,	yulaf	
kepeği,	bazı	meyveler	(elma,	muz,	portakal,	armut,	
çilek,	kiraz	vb)	ve	birçok	sebze	(brokoli,		havuç,	
kök	sebzeler	vb)	suda	çözünen	posa	kaynağıdır.	
Tam	buğday	(kabuk	ve	öz	kısmı	ayrılmamış	tane)	
unundan	yapılmış	ürünler,	buğday	ve	mısır	kepeği,	
meyve	kabukları,	kök	sebzeler	dahil	birçok	sebzeler	
(karnabahar,	kabak,	kereviz,	domates	vb)	çözünme-
yen	posadan	zengindir.	Yaşlılarda	diyetle	güvenilir	
posa	tüketim	düzeyinin	her	1000	kalori	için	10-13	
gram	olması	önerilmektedir.	Diğer	bir	öneri	ise	51	
yaş	üzeri	bireyler	için	günlük	20-30	gram	posanın	
tüketilmesidir.	Bu	miktarın	sağlanmasında	posadan	
zengin	besinlerin	yeterli	tüketilmesi	gereklidir.	
Genelde	yaşlılar	tarafından	tüketilen	besinlerin	
çoğunluğunun	posa	içeriği	düşük	bulunmuştur.	Bu	
nedenle,	yaşlı	bireylerin	beslenmesinde	besin	çeşit-
liliği	sağlanarak	gerek	çözünen	gerekse	çözünme-
yen	posanın	tüketimi	arttırılmalıdır.	Yine	haftada	2-3	
kez	kurubaklagil	yemeklerinin	ve	hergün	en	az	400	
gram	(5	porsiyon)	sebze	ve	meyvenin	tüketilmesi	
posa	tüketimini	arttıracaktır.	Diş	ve	sindirim	sorunu	
olmayan	yaşlılarda	posa	alımını	arttırmada	meyve	
suyunun	yerine	meyvenin	tercih	edilmesi,	meyve	ve	
sebzelerin	yenilebilen	kabukları	ile	birlikte	tüketilme-
si	önerilmektedir.

Suda	çözünen	posanın	kan	kolesterol	düzeyini	dü-
şürücü	etkisi	vardır.	Kan	kolesterol	düzeyinin	düşük	
olması	(<	200mg/dL)	koroner	kalp	hastalığı	riskini	
azaltır.	Kolesterol	vücuttan	safra	aitleri	yoluyla	
atılmaktadır.	Suda	çözünen	posa,	safra	asitlerini	
bağlayarak	dolayısıyla	kolesterolün	atımını	da	arttı-
rır	ve	kalp-damar	hastalıklarından	koruyucu	etkide	
bulunur.	Yine	ikincil	olarak	yüksek	posalı	besinler	
düşük	enerji,	yağ	ve	basit	şeker	içerikleri	nedeniyle	
obesite	ve	hipertrigliserideminin	tedavisinde	etkili	
olduklarından,	kalp-damar	hastalıklarından	korunma	
sağlarlar.	Yapılan	çalışmalar,	bazı	posa	türlerinin	
diğerine	göre	daha	farklı	etkide	bulunduğunu	
göstermiştir.	Örneğin,	yulafın	kan	kolesterolünü	
düşürmede,	buğdaya	göre	daha	etkili	olduğu	sap-
tanmıştır.	Yüksek	posalı	besinler	(kurubaklagiller,	
kabuklu	meyveler,	yulaf,	kepek	ve	tam	tahıllar	gibi)	
düşük	glisemik	indeksli	olduklarından,	kan	şekerinin	
yavaş	yükseltirler	ve	tip	2	diyabet	oluşum	riskini	
azaltırlar.	

Suda	çözünmeyen	posa	su	ile	birleşir,	dışkının	daha	
yumuşak	ve	hacimli	olmasını	sağlar.	Özellikle	tam	
tahıl	ürünlerinde	bulunan	posanın	tüketilmesi;	kons-
tipasyon,	hemoroid	ve	divertikül	oluşumunu	önler	
ve	tedavisini	sağlar.	Düşük	posalı	diyet	tüketen	yaş-
lılarda	barsak	duvarında	ağrılı	divertikül	oluşumuna	
sıklıkla	ratlanılmaktadır.	Divertikülü	olan	yaşlılarda	
yüksek	posalı	diyetin	tüketilmesi	inflamasyonu	
azaltmıştır.	Farklı	sonuçlar	bulunmakla	birlikte,	suda	
çözünmeyen	diyet	posasının	özellikle	kolon	kanseri	
ve	meme	kanseri	olmak	üzere	bazı	kanser	türlerinin	
oluşumunu	önlediği	düşünülmektedir.		

Posanın	sağlık	üzerine	olumlu	etkilerine	karşın,	
gereksinme	duyulan	miktardan	fazla	tüketildi-
ğinde	(50-60	g/gün)	yaşlı	beslenmesinde	önemli	
olan	demir,	çinko,	magnezyum	ve	kalsiyum	gibi	

minerallerin	emilimini	azaltır.	Fazla	miktarda	alınan	
posa;	besinlerin	sindirim	sisteminden	geçiş	hızını	
arttırdığından	emilim	için	gereken	süreyi	azaltır.	
Gaz,	ishal	ve	şişkinlik	şikayetlerinin	oluşmasına	ve	
iştahsızlık	nedeniyle	besinlerin	tüketiminde	azalma-
ya	neden	olur.		

TÜRKIYE’DE YAŞLI NÜFUSUN 
DEMOGRAFIK DURUMU
Doç.Dr. Banu AKADLI ERGÖÇMEN  
Araş.Gör. Yadigar COŞKUN 

H.Ü. Nüfus Etütleri Enstitüsü

Yirminci	yüzyıl,	dünya	nüfusunun	yaş	yapısında	
meydana	gelen	değişim	bakımından	insanlık	tarihin-
de	bir	dönüm	noktası	olmuş	ve	yaşlı	nüfus	özellikle	
20.	yüzyılın	ikinci	yarısından	itibaren	gerek	sayısal	
gerekse	yaşlı	nüfusun	genç	nüfusa	oranı	olarak	
dikkat	çekici	düzeyde	artmıştır.	Yaşlı	nüfusun	dünya	
genelindeki	bu	artışı,	dünyanın	birçok	bölgesinde	
doğurganlık	hızlarında	önemli	düşüşlerin	gözlemlen-
mesi,	beslenme	ve	temel	sağlık	hizmetlerinde	ger-
çekleşen	gelişmelerin	bir	yansıması	olarak	ortalama	
yaşam	süresinin	uzaması	ve	bebek	ve	çocuk	ölüm-
lülüğünün	kontrol	edilebilir	düzeylere	gerilemesi	ile	
gerçekleşmiştir.	Dünyadaki	yaşlı	nüfus	yüzyıllardır	
artmakta	olsa	da	günümüzde	dikkat	çekici	olan	
nüfusun	yaşlanma		hızının	artmış	olmasıdır.	

Tüm	dünyada	65	ve	daha	yukarı	yaşlarda	olan	nüfus	
2005	yılı	itibariyle	453	milyondur	ve	yirmi	birinci	
yüzyılın	ilk	çeyreği	tamamlandığında	bu	sayının	
800	milyonun	üzerine	çıkacağı	tahmin	edilmektedir.	
Nüfusun	yaşlanma	sürecine	girmesi	her	ne	kadar	
gelişmiş	ülkelerde	başlamışsa	da,	gelişmekte	olan	
ülkeler	de	artık	bu	eğilim	içerisindedir.	Gelişmekte	
olan	ülkelerdeki	nüfus	yaşlanmasının	ise	gelişmiş	
ülkelerde	yaşanandan	daha	hızlı	olacağı	da	beklenti-
ler	arasındadır.	

Ülkemizde	yaşlı	nüfusun	toplam	nüfus	içerisin-
deki	payı	her	yıl	biraz	daha	artmaktadır.	Yirminci	
yüzyılın	sonuna	kadar	hiç	bir	zaman	yüzde	5’in	
üzerine	çıkmamış	olan	yaşlı	nüfusun	toplam	nüfus	
içindeki	payı	2000	Genel	Nüfus	Sayımı	sonuçlarına	
göre	yüzde	6’ya	yükselmiştir.	Mevcut	demografik	
eğilimlerin	devam	edeceği	varsayımından	hareketle	
yapılan	hesaplamalar,	21.	yüzyılın	tüm	dünyadaki	
beklentilere	paralel	olarak	Türkiye’de	de	yaşlı	yüzyılı	
olacağına	işaret	etmektedir.	Değişen	yaş	yapısı	
ile	birlikte,	özellikle	yüzyılın	ikinci	yarısında,	yaşlı	
nüfusun,	sosyal,	demografik	ve	ekonomik	açıdan	
Türkiye’de	de	önem	kazanması	beklenmektedir.	
Yaşlıların	sosyo-ekonomik	ve	demografik	özellikleri	
hakkında	bilgi	sahibi	olmak	bu	grubun	ihtiyaçlarının	
ve	beklentilerinin	karşılanmasında,	nüfusun	tüm	
gruplarına	sunulan	hizmetlerin	planlanmasında	
önem	kazanmaktadır

Projeksiyonlar,	2000	Genel	Nüfus	Sayımında	
yaklaşık	4	milyon	olarak	tespit	edilen	yaşlı	nüfusun,	
2050	yılında	toplam	nüfus	içindeki	payının	yüzde	19	
olacağını	göstermektedir.	2000	nüfus	sayımına	göre	
yaşlı	indeksi		18.5	iken	bu	indeksin	2050	yılında	
96.4’e	çıkacağı	tahmin	edilmektedir.	2000-2050	
arasında	yaş	gruplarının	toplam	nüfus	içerisinde	
yüzdesel	değişimi,	yaşlı	nüfusun	diğer	yaş	grupları-
na	göre	belirgin	bir	artış	gösterdiği	şeklindedir	(Şekil	
1).	Yüzyılın	ortasına	gelindiğinde	0-14	yaş	grubu	
ile	yaşlı	nüfus	arasındaki	yüzdesel	fark	kapanırken	
Türkiye	nüfusunda	16	milyon	civarında	yaşlının	
bulunacağı	öngörülmektedir.	Böylesi	bir	durum	he-
deflenen	ve	yürütülen	plan	ve	programlar	açısından	
önem	taşımaktadır.

Türkiye	nüfusu	hakkında	en	güncel	veri	olan	2003	
Türkiye	Nüfus	ve	Sağlık	Araştırması’nın	(TNSA-
2003)	bulguları	yaşlı	nüfusun	tüm	nüfus	grupları	
içerisindeki	payının	yüzde	7	civarında	olduğunu	
göstermiştir.	Buna	göre	Türkiye	yaklaşık	5	milyon	
yaşlı	ile	bazı	ülkelerin	toplam	nüfusundan	daha	fazla	
yaşlı	nüfusa	sahiptir.	

TNSA-2003	sonuçlarına	göre	yerleşim	yerleri	ayrı-
mında	yaş	yapısı	incelendiğinde	önemli	farklılıklar	
gözlenmektedir.	Kentte	yaşan	nüfusun	yüzde	5.7’si	
yaşlı	iken,	kır	nüfusunun	yüzde	9.3’ü	yaşlıdır.	Genç	
nüfusun	kentsel	alanlara	göç	etmesi,	bu	farklılığın	
temel	nedeni	olmakla	birlikte	emeklilik	sonrası	göç	
de	göz	ardı	edilmemelidir.	Öte	yandan	65+	nüfusun	
cinsiyet	dağılımına	bakıldığında	kadınların	yüzdesel	
olarak	daha	fazla	bulundukları	görülmektedir.	Ka-
dınların	doğumda	yaşam	beklentisinin	daha	yüksek	
olması	yaşlı	nüfus	içerisinde	kadınların	payının	fazla	
olmasına	yol	açmaktadır.	Toplam	yaşlı	nüfusun	
yüzde	54’ü	kadınlardan	oluşmaktadır.	Öte	yandan	

tüm	yaş	grupları	arasında	kadın	ve	erkek	nüfus	
arasında	eğitim	sürecine	katılmada	bir	farklılaşma	
olduğu	görülmektedir.	Yaşlı	nüfusun	eğitim	düzey-
leri	incelendiğinde;	65+	nüfus	içerisinde,	kadınların	
yüzde	70’inin	eğitiminin	olmadığı	ya	da	ilkokulu	
bitirmedikleri	görülmektedir.	Bu	oran	erkeklerde	
yüzde	54’tür.	Lise	veya	daha	yüksek	bir	eğitim	almış	
kadın	65+	nüfus	içerisindeki	payı	yüzde	2’dir.	Öte	
yandan	erkeklerin	yüzde	7’si	lise	veya	daha	yüksek	
bir	eğitim	almışlardır.

Diğer	taraftan	yaşlı	nüfusun	medeni	durumları	
incelendiğinde;	erkeklerin	yüzde	84’ünün	halen	
evli	olduğu	görülmekle	birlikte	kadınlarda	bu	oran	
sadece	yüzde	42	olup,	erkeklerin	eşlerini	yitirdik-
leri	durumlarda	kadınlara	göre	daha	fazla	yeniden	
evlendikleri	görülmektedir.	Kadınların	yüzde	56’sı	
dul	olarak	yaşamlarını	devam	ettirirken	erkeklerde	
bu	oran	yüzde	15’dir.	Hem	kadınlarda	hem	de	er-
keklerde	yaşın	artmasıyla	birlikte	dul	olarak	yaşama	
oranlarının	arttığı	görülmekle	birlikte	oranların	
kadınlarda	daha	belirgin	olduğu	açıktır.	

Türkiye’de	aile	bireyleri	asındaki	bağın	halen	güçlü	
olması,	yaşlıların	yaşam	alanlarını	belirlemedeki	
tercihlerinde	de	farklılaşmaya	yol	açmaktadır.	
Yaşlıların	üçte	ikisinden	fazlası	çocukları	ile	aynı	
evde	veya	çocukları	ile	aynı	binada,	sokakta	veya	
mahallede	oturdukları	görülmektedir.	Genel	tercihin	
çocuklarla	veya	onlara	çok	yakın	oturmak	olduğu	
görülmektedir.	Bu	noktada	cinsiyetler	arasında	çok	
belirgin	bir	farklılık	görülmemektedir.	

Yaşlanma	sadece	gelişmiş	ülkelerin	değil	gelişmek-
te	olan	ülkeler	açısından	da	önemle	değerlendirilme-
si	gereken	bir	konudur.	Araştırma	sonuçları	ülkemi-
zin	yeni	bir	demografik	yapıya	geçmekte	olduğunu	
göstermektedir.	Doğurganlığın	yenilenme	düzeyine	
inmesinin	bir	sonucu	olarak	çocuk	ve	genç	nüfusun	
zaman	içerisinde	azalması	ve	yaşlı	nüfusunun	
toplam	nüfus	içerisindeki	payının	artması	öngörül-
mektedir.	Gelişmiş	ülkelerde	nüfusun	yaşlanmasının	
sosyo-ekonomik	yapıya	olan	etkileri	üzerine	birçok	
değerlendirme	ve	çalışma	yapılmakta	yaşlı	nüfusun	
sosyal	yaşamdan	koparılmadan	hayatlarını	devam	
ettirmelerine	yönelik	çalışmalar	önem	kazanmakta-
dır.	Gelişmiş	toplumlar	bu	konuda	planlar	hazırlayan	
ve	bu	planları	icraata	geçirebilen	toplumlardır.

Not: 1935-2000 yılları için sayım sonuçları, 
2000 yılı sonrası için DİE nüfus projeksiyonları 
kullanılmıştır.

YAŞLILARDA KLİNİK İLAÇ 
ARAŞTIRMALARI
Doç.Dr. Ümit YAŞAR ve Prof.Dr. M. Oğuz GÜÇ 

H.Ü. Tıp Fakültesi, Farmokoloji AD

Pek	çok	ilacın	farmakokinetiği	ve	farmakodinamiği	
yaşlanmaya	bağlı	olarak	değişmektedir.	Bu	yüzden	
geriatrik	hasta	popülasyonunda	ilaç	tedavisi	erişkin	
bireylerden	farklıdır	ve	uygulanacak	olan	tedaviler	
daha	özenli	olarak	planlanmalıdır.	Yaşlanmanın	
farmakolojik	olaylara	olan	etkilerini	anlamak	için	
vücutta	oluşan	değişiklikleri	ve	bunun	ilaç	etkisinin	
temel	ilkeleri	üzerindeki	sonuçlarını	değerlendir-
mek	gereklidir.	Yaşlanmanın	vücutta	oluşturduğu	
kompozisyonel	değişikliklerin	yanısıra	fonksiyonel	
değişiklikler	de	önemlidir.	Genel	olarak	yaşlıda	tüm	
vücut	fonksiyonlarında	bir	azalma	sözkonusudur.	

Geriatrik	hastalarda	ilaç	yan-tesirleri	erişkin	hastala-
ra	göre	çok	daha	sık	görülmektedir.	Genç	ve	erişkin	
populasyonda	ilaçlara	alınan	yanıtın	yaşlı	nüfusa	
uyarlanması	sırasında	dikkat	edilmesi	gerektiği	son	
yıllarda	yapılan	geniş	çaplı	çalışmalarda	ortaya	kon-

muştur.	Örneğin	kalp	yetmezliğinin	tedavisinde	ACE	
inhibitörlerinin	kullanımının	75	yaşın	altında	faydalı	
olduğu	gösterilmesine	rağmen	bu	yaş	üzerinde	
mortalite	oranını	değiştirmediğini	‘SAVE’,	‘AIRE’,	
‘TRACE’,	‘SOLVD	prevention’	ve	‘SOLVD	treatment’	
çalışmalarından	elde	edilen	sonuçlar	göstermiştir.	

Yaşlı	nüfusun	kendi	içinde	bile	tedaviye	yanıt	ve-
rirlilik	açısından	farklı	olabileceği	unutulmamalıdır.	
Örneğin	kalça	kırığı	riski	bifosfonat	kullanan	70-79	
yaş	grubundaki	bireylerde	plaseboya	göre	anlamlı	
olarak	azalmasına	rağmen	bu	risk	80	yaş	üzerinde		
bifosfonat	kullanan	hastalarda	plasebodan	farklı	
bulunmamıştır.	

Kanser	tedavisi	son	yıllarda	üzerinde	çok	fazla	ça-
lışılan	alanlardan	bir	tanesidir.	Kanserlerin	yaklaşık	
yarısı	65	yaş	üzeri	popülasyonda	gözlenmektedir.	
Kemoterapötik	ilaçların	toksisiteleri	ve	uygulanan	
dozun	bireyselleştirilmesi	gerektiği	dikkate	alındı-
ğında	kanser	tedavisi	ile	ilişkili	çalışmalarda	yaşlı	
popülasyonun	dahil	edilmesinin	önemi	çok	açık	
olarak	gözlenmektedir.	Kanser	ile	ilişkili	ölümlerin	en	
sık	gözlendiği	akciğer	kanserlerinin	yaklaşık	%60’ı	
65	yaş	üzeri	popülasyonda	gözlenmesine	rağmen	
bu	akciğer	kanserini	içeren	klinik	çalışmalara	kabul	
edilen	yaşlı	hasta	sayısı	oldukça	azdır.	ÖrneğinCAL-
GB	çalışmasında	yaş	sınırı	olmamasına	rağmen	80	
yaş	ve	üzerinde	hiç	hasta	alınmadığı	ve	hastaların	
ancak	%20’sinin	71-79	yaş	grubunda	olduğu	
gözlenmiştir.	

Dış	ülkelerde	yapılan	epidemiyolojik	araştırmalar	
geriatrik	popülasyonun	%	60	ile	80’inde	en	az	bir	
kronik	hastalık	bulunduğunu	ve	bu	yaş	grubunun	
ilaç	harcamalarının	genç	popülasyona	oranla	3	-	4	
kez	fazla	olduğunu	ortaya	koymuştur.	65	yaş	ve	
üzeri	hastalar	nüfusun	yaklaşık	%13’ünü	oluşturma-
sına	rağmen	toplam	ilaç	tedaivisinin	%30’u	bu	yaş	
grubuna	harcanmaktadır.	Birçok	hastalığın	farma-
kolojik	tedavisinde	sağlanan	gelişmeler,	genellikle	
birden	çok	hastalığın	gözlendiği	bu	hasta	grubunda	
kullanılan	ilaç	çeşitliliğini	arttırmakta	dolayısı	ile	ilaç	
etkileşmeleri,	ilaç	yan	etkileri	ve	iyatrojenik	hasta-
lıklar	da	sıklaşmaktadır.	Bu	hasta	grubuyla	uğraşan	
sağlık	personelinin	ilaç	tedavisine	yaklaşımları,	
ülkelerin	ilaç	politikaları,	sosyo-ekonomik	durum	
ve	reçeteli	veya	reçetesiz	satılan	ilaçlara	erişim	
kolaylığı	gibi	etmenler	de	geriatrik	popülasyona	
uygulanan	ilaçların	sayı	ve	tipini	etkilemektedir.	Bu	
yaş	grubunda	ilaç	kullanımının	durumu	hakkında	
ülkemizde	yapılmış	araştırmaların	sayısı	kısıtlıdır.

Yaşlı	popülasyonun	randomize	klinik	çalışmalara	
katılmalarını	artırmak	geriatrik	popülasyonda	ilaç	
kullanımında	karşılaşılan	problemlerin	çözülmesine	
yardımcı	olacaktır.	

YAŞLI EMEKLİLERDE BOŞ ZAMAN 
FAALİYETLERİNİN ÖNEMİ
Dr. Arzu ŞENER 
Prof.Dr. Günsel TERZİOĞLU

H.Ü. Ev Ekonomisi Yüksekokulu

Yaşam	koşullarının	gelişmesi,	sağlık	hizmetlerinin	
yaygınlaştırılması	tıp	bilimindeki	gelişmeler,	bes-
lenme	ve	eğitim	olanakların	artması	gibi	faktörler	
yaşam	süresini	uzatmaktadır.	Bu	nedenle	de	emekli-
lik	dönemi	yaşamın	uzun	bir	süresini	kapsamakta	ve	
büyük	bir	nüfus	grubunu	ilgilendirmektedir.

Emeklilik	iş	ve	işle	ilgili	etkinlikleri	bir	başkasına	
devretme	anlamı	taşır.	Emeklilik	birey	için	yeni	
bir	toplumsal	konumdur.	Çünkü	emekli	olan	kişi	
çevresiyle	olan	ilişkilerinde	ve	rollerinde	değişiklik-
ler	yaşamaya	başlar.	Çalıştığı	yıllardaki	rollerini	ve	
statüsünü	yitirir,	yeni	roller	ve	statüler	kazanır.	Aynı	
zamanda	emeklilik	ve	ona	eşlik	eden	gelir	azalması	
da	toplumsal	statüyü	düşürür	ve	kişinin	yaşantı-
sında	psikolojik	ve	toplumsal	sıkıntılar	ve	uyum	
güçlüğü	yaratır.

Emeklilik	bir	yandan	kişinin	yaşamının	düzenini	
bozar,	öte	yandan	aile	içinde	ve	diğer	insanlar		
arasındaki	yerinin	ve	kimliğinin	değişmesine	neden	
olur.	Çalışma	yaşamındaki	otoritesi,	saygınlığı	ve	
üretkenliği	azalır	ve	yitirilen	bu	rollerin	yeri	kolay	
doldurulamaz.	Tüm	bunlar	ise	emekli	bireyin	
yaşamdan	sağladığı	tatmini	olumsuz	etkiler.	Bu	
nedenle	emekli	döneminde	kişinin	yaşamındaki	
problemlerin	çözümü	içi	yeni	ve	önemli	düzenleme-
ler	yapılmalıdır.

Şüphesiz	emekli	olmak;	kişinin	yaşamında	önemli	
anlam	ve	tatmin	kaynağı	olan	çalışma	yaşamı-
nın	sona	ermesi	anlamını	taşır.	Ancak,	çalışma	
yaşamından	ayrılmak	hayattan	da	emekli	olmak	
anlamına	gelmez.	Kişiler	hem	yitirilen	hem	de	
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değişen	rollere;	hoşlandıkları	anlamlı	buldukları	boş	
zaman	faaliyetlerine	katılarak	uyum	sağlayabilir,	
yaşamlarının	farklı	ve	yeni	dönemini	daha	sağlıklı	ve	
mutlu	geçirebilirler.

Uzun	yıllar	çalışma	dünyasına	ve	onun	değerlerine	
bağlı	olarak	yaşayan	bireyler,	emeklilik	döneminden	
önce	kendilerine	hobi	yada	bir	ilgi	alanı	geliştirme-
miş	ve	bu	konuda	bir	planlama	yapmamışlarsa	boş	
zamanlarında	sıkıntı	ve	endişeye	kapılırlar.	Emeklili-
ğe	ve	dolayısı	ile	yaşlılığa	başarılı	bir	şekilde	uyum	
sağlamak	için	boş	zamanlarda;	zevklere,	beğenilere,	
kişilik	yapısına	uygun	faaliyetler	planlanmalıdır.	Yeni	
arkadaş	çevreleri	edinme,	akrabalar	ile	olan	ilişkileri	
kuvvetlendirme,	toplumsal	ve	kültürel	çeşitli	faa-
liyetlere	katılma,	üretici	etkinliklerde	bulunma	gibi	
daha	önceki	faaliyetler	ile	yer	değiştirebilecek	yeni	
rollerin	güçlendirilmesi	ve	bundan	zevk	alınması	
önemlidir.	Nitekim	yapılan	çeşitli	araştırmalarda,	
çoğu	emeklinin	artan	boş	zamanlarını	kullanmak-
tan		zevk	almaya	başladığında	ve	bu	konuda	başarı	
sağladığında,	emeklilik	yıllarından	hoşlandığı	ve	
yaşlılığa	daha	kolay	uyum	sağladığı	görülmektedir.

Emeklilikle	birlikte	işle	ilgili	etkinliklerin	ortadan	
kalkması,	kişide	tatminsizlik	yaratmakla	kalmaz	aynı	
zamanda	onu	fiziksel	ve	psikolojik	yönden	de	olum-
suz	etkiler.	Boş	zamanlarda	hoşlanılan	faaliyetler	
yapılarak	bedenen	ve	ruhen	de	işlerlik	kazanmak	
yaratıcılığı	artırmak	mümkün	olur.	Yaşlılar	kendi-
lerini	pasif	ve	yeteneklerini	yitirmiş	olarak	görme	
eğiliminde		olduğundan	özellikle	yaratıcı	faaliyetler	
yaşlılıktan	dolayı	duyulan	yetersizlik	duygusunu	
gidermeye	yardımcı	olur,	onlara	yeni	heyecan,	zevk	
ve	tatmin	sağlar.		Ancak,	boş	zamanları	değerlendir-
meye	yönelik	faaliyetler	planlanırken	fiziki	kapasite,	
daha	önceden	edinilen	bilgi	ve	beceri	düzeyi,	kültür	
yapısı,	ilgi	alanı	gibi	faktörler	göz	önünde	bulun-
durulmalıdır.	Serbestçe	seçilecek	faaliyet	alanları;	
kişilerin	fiziksel,	sosyal,	duygusal	ve	ekonomik	
ihtiyaçlarının	karşılanmasına,	yaşamı	daha	anlamlı	
ve	tatminkar	bulmasına	yardım	edebilmelidir.

İnsanlar	geleneksel	ve	kültürel	olarak	nasıl	ki	
çalışma	yaşamına	ve	işe	yönelik	olumlu	tutumlar	
geliştirmişlerse	boş	zamana	yönelik	olarak	da	olum-
lu	bir	tutum	geliştirmeyi	öğrenmelidirler.	Bu	nedenle	
günümüz	toplumunda	başta		emeklilik	çağındakiler	
olmak	üzere	tüm	yaş	gruplarındaki	bireylerin,	boş	
zaman	tutum	ve	davranışlarının	gelişimi,	yaşam	
kalitesini	artıracak	yönde	olmalıdır.	Bu	amaçla	
gelişmiş	ülkelerde	özellikle	boş	zaman	faaliyetleri	ve	
finansal	konulara	ilişkin			olarak	emeklilere	danış-
manlık	hizmeti	veren	kurumlar	oluşturulmakta,	artan	
boş	zamanların	kullanımı	ve	planlanması	konusunda	
yardıma	ihtiyacı	olanlara	hizmet	verilmektedir.	

YAŞLIDA PLAK KONTROLÜ
Prof.Dr. Haviye NAZLIEL

H.Ü. Dişhekimliği Fakültesi, Periodontoloji AD

Diş	plağı,	dişleri	ve	ağız	içindeki	sabit	veya	hareketi	
apareyleri	kaplayan	organik	bir	tabaka	içinde	organi-
ze	olmuş,	yoğun	mikroorganizma	kolonilerinden	
oluşan	bir	eklentidir.	Yaş	ağırlık	olarak	bir	gram	
plakta	2X1011	mikroorganizma	bulunur.	Dişler	hiç	
fırçalanmazsa	1-2	gün	içinde	plak	oluşur.	Besin	
artıkları,	ağız	ortamından	ağız	boşluğunun	doğal	
temizleme	mekanizmalarıyla	uzaklaştırılır	ancak,	
bu	mekanizmalar	diş	plağının	uzaklaştırılmasında	
yetersiz	kalır.	Yaşlıda	görülen		ağız		hastalıklarının	
%95’ini,		diş	plağının	neden	olduğu	periodontal	
hastalıklar	ve	diş	çürükleri	oluşturur.	

Hayat	boyu	dişlerin	ve	periodontal	sağlığın	devami-
yeti,	ancak	diş	plağının	etkin	bir	şekilde	uzaklaştı-

rılması	ile	mümkündür.	Plak	kontrolü,	günlük	ağız	
hijyeni	ve	dişhekimince	yapılan	periyodik	profilaksi	
işlemleriyle	sağlanır.	Plak,	periodontal	hastalıkların	
oluşumunda	primer	etyolojik	faktör	olarak	kabul	
edilir.	Bu	yüzden,	plak	kontrolü	ile	periodontal	
hastalıklar	büyük	ölçüde	önlenebilir.	Plağın	uzak-
laştırılması,	diş	çürüklerinin	oluşumunu	da	engeller.	
Günümüzde	plak	kontrolü	mekanik	(diş	fırçaları,	diş	
ipliği,	ara	yüz	fırçaları,	sakızlar)	ve	kimyasal	(ağız	
gargaraları,	diş	macunları,	sakızlar)	ağız	hijyeni	
işlemleriyle	gerçekleştirilir.	Her	zaman	esas	olan	
mekanik	plak	kontrolüdür.	Kimyasal	plak	kontrolü,	
mekanik	kontrolünün	yeterli	olmadığı	durumlarda	
destekleyici	olarak	kullanılır.	Plak	kontrol	işlemle-
rinden	elde	edilecek	fayda,	bireyin	manipülasyon	
yeteneğine,	motivasyonuna,	yaşam	biçimine	ve	
ağızın	durumuna	bağlı	olarak	değişir.	Yaşlı	bireyler	
ağız	hijyeni	alışkanlıkları	açısından	altı	ayda	bir	
değerlendirilmeli	ve	motive	edilmelidir.	Ancak,	ağız	
hijyeni	iyi	olmayan	veya	ağız	dokularını	etkileyen	
sistemik	bir	problemi	olan	hastalar,	daha	kısa	aralık-
larla	görülmelidir	(	1-3	ay).

Plak Kontrolünde Kullanılan Materyaller

Diş fırçası 

Diş	fırçası	plağın	mekanik	olarak	parçalanıp,	uzak-
laştırılmasını	sağlar.	Dişler	günde	iki	defa	fırçalan-
malıdır.	Diş	fırçalama	sırasında	özellikle	dişlerin	
dişeti	kenarına	yakın	olan	ve	dişler	arası	bölgeler-
deki	plağın	uzaklaştırılması	önemlidir.	Yaşlıda	diş	
fırçalama,	dişeti	sağlığını	korur,	iyi	bir	görünüme	
katkıda	bulunur,	ağız	kokusunu	ve	tad	bozukluğunu	
azaltır.	Ellerini	rahat	kullanamayan	yaşlılarda,	sapı	
şekillendirilebilen	diş	fırçaları	önerilir.	Diş	fırçasının	
sapına	yumuşak	lastik	ekler	takılarak	sapın	kalın-
laştırılması	da	yaşlının	fırçayı	tutuşunu	kolaylaştırır.	
Diğer	yandan,	elektrikli	diş	fırçaları	da	kullanım	
kolaylığı	nedeniyle	yaşlı	bireylere	tavsiye	edilir.	
Elektrikli	diş	fırçaları,	ayrıca,	diş	yüzeylerini	normal	
fırçalara	göre	daha	hızlı	temizler.	Bu	fırçaların	tek	
dezavantajı,	maaliyetlerinin	yüksek	oluşudur.

Diş	fırçalamaya	doğru	fırça	ile	başlamak	gerekir.	
Fırçanın	başı	yuvarlak	hastanın	ağzı	ile	uyumlu	
büyüklükte	olmalıdır.	Bütün	diş	yüzeylerine	ulaşabi-
leceği	için	yumuşak	veya	en	çok	orta	sertlikte	kılları	
olan	diş	fırçaları	tercih	edilir.	Fırçanın	kılları	eğildiği	
ve	matlaştığı	zaman	değiştirilmelidir.	Dişlerin	dış	
yüzeylerini	fırçalamak	için	fırça	45o	açıyla	diş-dişeti	
birleşimine	yerleştirilir,	daha	sonra	kısa	darbelerle	
fırçaya	birkaç	defa	dairesel	hareket	yaptırılır.	Dişler	
arası	bölge	de	oldukça	hafif	kuvvetler	uygulanır.	
Dişlerin	dış	yüzeyleri	fırçalandıktan	sonra	aynı	
metodla,	arka	dişlerin	iç	kısmı	fırçalanır.	Alt	ve	üst	
ön	dişlerin	iç	yüzeylerini	fırçalamak	için	fırça	dikey	
olarak	tutulur	ve	fırçaya	hafif	kuvvetler	uygulayarak	
birkaç	ileri-geri	hareket	yaptırılır.	En	son	olarak	
diş	fırçası	çiğneyici	yüzeyler	üzerine	yerleştirilir,	
ileri-geri	hareketle	alt	ve	üst	arka	dişlerin	çiğneyici	
yüzeyleri	fırçalanır.	Diş	fırçası	bir	anda	ancak	bir	
veya	iki	dişi	temizleyebildiği	için	fırçanın	pozisyonu	
sık	sık	değiştirilir.	Fırçalamadan	sonra	plak	artıkları-
nı	uzaklaştırmak	için	ağız	kuvvetlice	çalkalanır.

Diş Ipi ve Ara Yüz Fırçaları	
Periodontal	hastalıkların	büyük	bir	bölümü	dişler	
arası	bölgelerde	başlar.	Örneğin	dişeti	iltihabı	en	
sık	ve	en	şiddetli	bu	bölgelerde	görülür.	Diş	ipi	
kullanımı,	dişler	arası	bölgedeki	plağı	uzaklaştırır	
ve	dişeti	iltihabının	azalmasını	sağlar.		Ancak,	diş	
ipi	kullanımı,	dişler	arası	alan	tamamen	dişeti	ile	
kaplanmışsa	önerilir.	Amaç,	dişlerin	yan	yüzeyleri	
üzerinden	ipliğin	geçirilerek,	bu	yüzeylerdeki	eklenti-
lerin	uzaklaştırılmasıdır.	Diş	ipi	kullanmak	fırçala-
maktan	çok	daha	zordur.	Yaşlıda	diş	ipinin	bir	diş	ipi	
taşıyıcısı	ile	kullanılması	önerilir.		Diğer	yandan,		diş	
ipinin	uygunsuz	kullanımı,	dişetinde	travmaya	yol	
açar	ve	ülserasyonlar	oluşabilir.	Bu	yüzden,	vücutça	
düşkün	yaşlılarda,	eğer	bir	bakıcı	yoksa,	diş	ipi	
kullanımı	önerilmez.	Yaşlıda	dişler	arası	boşluklar	
genişlemiştir.	Bu	bölgeler,	kullanımı	iplikten	çok	
daha	kolay	olan	ara	yüz	fırçaları	ile	temizlenebilir.	

Eğer	diş	plağı	kaldırılmazsa,	iki	günden	kısa	bir	
sürede	diş	taşına	dönüşebilir.	Diş	taşı	o	kadar	serttir	
ki	ancak,	bir	dişhekimince	yapılan	diş	taşı	temizliği	
sonucu	uzaklaştırılabilir.	Günlük	diş	fırçalama	işlem-
leri	diş	taşı	oluşumunun	azalmasını	sağlar,	ancak,	
tamamen	yok	edemez.	Bu	yüzden,	yılda	iki	kere	diş	
taşı	temizliği	yapılarak	fırça	ve	diş	ipi	ile	ulaşılama-
yan	bölgelerin	temizliği	sağlanmalıdır.

Ağız	bakımını	gerçekleştiremeyen	yatağa	bağımlı	
hastalarda		bu	işlem	hasta	yakınları	ve	yardımcı	
sağlık	personeli	tarafından		yapılır.	Bu	durumda	
antibakteriyel	ajanların	kullanımına	ağırlık	verilerek	
kimyasal	plak	kontrolü	sağlanır.

YAŞLILARDA SAĞLIK TARAMALARI
Prof.Dr. Nazmi BILIR

H.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD

İnsanlarda	görülen	pek	çok	hastalığın	ilerleyen	
yaşla	birlikte	arttığı	bilinmektedir.	Yaşlılıkta	daha	
iyi	ve	kaliteli	bir	yaşam	için	bu	sağlık	sorunlarından	
korunmak	gereklidir.	Korunmak	için	başlıca	üç	ilke;	
sağlıklı	beslenmek,	düzenli	egzersiz	yapmak	ve	
sigara	ve	benzeri	sağlığa	zarar	veren	davranışlardan	
uzak	kalmaktır.	Kısaca	“SAĞLIKLI	YAŞAM	İLKELE-
Rİ”	olarak	bilinen	bu	kurallara	uyulması	durumunda	
yaşlanma	ile	ortaya	çıkabilecek	olan	önemli	sağlık	
sorunlarından	başarılı	şekilde	korunmak	mümkün-
dür.	Bununla	birlikte	sağlıklı	yaşam	ilkelerine	tam	
olarak	uyum	kimi	zaman	zor	olmaktadır.	Ayrıca	
yaşlanma	ile	birlikte	ortaya	çıkan	sağlık	sorunları-
nın	çeşitli	nedenleri	vardır.	Bu	yüzden,	gösterilen	
bütün	çabaya	karşın	ileri	yaştaki	kişilerde	bazı	
sağlık	sorunları	ortaya	çıkmaktadır.	Ancak	bu	sağlık	
sorunları	yeteri	kadar	erken	dönemde	tespit	edildiği	
takdirde	tedavi	daha	başarılı	olmakta,	bu	hastalık-
ların	ilerlemesi	durdurulmakta	veya	hastalara	daha	
uzun	ve	rahat	bir	yaşam	olanağı	sağlanabilmektedir.	
Hastalıkların	erken	dönemde	yakalanması	ise	ancak	
sağlık	yönünden	yapılacak	olan	tarama	çalışmaları	
ile	sağlanabilmektedir.	Tarama	çalışmaları,	sağlıklı	
görülen	bireylerin	muayeneden	geçirilmesi	anlamına	
gelir.	Hızlı	olarak	uygulanabilen,	basit	muayeneler	
ve	bazı	laboratuar	işlemleri	ile	pek	çok	önemli	
hastalığın	erken	dönede	yakalanması	mümkündür.	
Yaşlılıkta	sık	görülen	ve	tarama	çalışmaları	ile	erken	
dönemde	saptandığında	başarılı	şekilde	tedavi	
ve	bakımları	sağlanabilecek	başlıca	hastalıklar	
şunlardır:

a. Hipertansiyon:	Zaman	içinde	kalp,	gözler	ve	
böbrekler	bakımından	ciddi	sorunlara	ve	beyin	
kanamasına	yol	açabilecek	olan	hipertansiyon	
basitçe	kan	basıncının	ölçülmesi	ile	saptanabi-
lir.	Tansiyonu	yüksek	olan	kişilerin	yarısından	
çoğunun	hastalığının	farkında	olmadığı	dikkate	
alındığında,	hipertansiyon	yönünden	tarama	
çalışmasının	ne	kadar	önemli	olduğu	ortaya	
çıkmaktadır.

b. Kalp Hastalığı: Sağlıklı	bir	yaşam	bakımından	
kalbin	düzenli	çalışması	çok	önemlidir.	Kalp	
hastalıklarının	önde	gelen	belirtisi	göğüs	ağrısıdır.	
Göğüs	ağrısına	dayalı	bazı	sorular	ve	muayene	ile	
kalp	hastalıklarının	da	erken	tanısı	sağlanabilir.

c. Şeker Hastalığı:	Çok	su	içme,	sık	idrar	yapma	
ve	fazla	yemek	yeme	ile	karakterize	olan	şeker	
hastalığı	da	kanda	şeker	tayini	yolu	ile	kolaylıkla	
bulunabilir.	Düzenli	tedavi	ve	bakım	yapılmazsa	
şeker	hastalarında	gözler,	böbrekler	ve	damarlar	
bakımından	ciddi	sorunlar	ortaya	çıkabilir.

d. Kronik Akciğer Hastalığı:	Sigara	içenlerde	daha	
sık	olarak	görülen	bu	hastalıkta	nefes	darlığı,	
öksürük	ve	balgam	yakınması	sık	görülür.	Bu	be-
lirtilerin	varlığında	doktor	muayenesi	ile	hastalık	
erken	dönemde	yakalanabilir	ve	uygun	tedavi	
ile	hastaların	yaşam	kaliteleri	ve	yaşam	süreleri	
artırılabilir.

e. Kanserler:	Özellikle	kadınlarda	meme	kanseri	ve	
rahim	kanseri	olmak	üzere	insanlarda	görülen	
çeşitli	kanserler	erken	dönemde	yakalandığı	
takdirde	başarılı	şekilde	tedavi	edilebilmektedir.

f. Görme-İşitme Bozuklukları:	Pek	çok	yaşlı	görme	
ve	işitme	bakımından	güçlük	yaşar	ve	bu	durum	
yaşlının	yaşam	kalitesini	olumsuz	etkiler.	Bu	yön-
den	yapılacak	değerlendirme	sonucunda	uygun	
tedavi	ile	yaşlının	yaşam	kalitesi	geliştirilebilir.	

g. Hareket Sistemi Hastalıkları:	İlerleyen	yaşla	
birlikte	özellikle	kemiklerde	meydana	gelen	
bozulmalar	yaşlının	hareket	yeteneğini	azaltır.	Bu	
yönde	yapılacak	muayene	sonucunda	yaşlılara	
yardımcı	olunabilir.

h. Ruhsal Sorunlar:	Yaşlılarda	depresyon	oldukça	
sıktır	ve	bu	durum	zaman	içinde	yaşlının	toplum-
sal	yaşamdan	uzaklaşmasına	neden	olur.	Uygun	
değerlendirme	ile	yaşlıya	bu	bakımdan	yarar	
sağlanabilir.	

Sonuç	olarak	yaşlılıkta	ortaya	çıkabilecek	önemli	
bazı	hastalıkların	erken	dönemde	saptanması	
bakımından	yaşlıların	en	seyrek	yılda	bir	kez	doktor	
muayenesinden	geçirilmesi	ve	bazı	belirtilerin	
üzerinde	durulması	önemlidir.

Yaşlılarda	şu	belirtiler	önemsenmeli	ve	dikkatle	
değerlendirilmelidir

•	 Nefes	darlığı

•	 Inatçı			öksürük

•	 Göğüs	üzerinde	ağrı

•	 Uzun	süren	ses	kısıklığı

•	 Şişlik	veya	kitle	ele	gelmesi

•	 Sık	idrara	gitme	ve	çok	su	içme

•	 Beklenmeyen	ve	anormal	kanamalar

•	 Uzun	süren	yara,	ben	veya	siğilde	hızlı	büyüme.

YAŞLI HASTALARA YÖNELİK 
HEMŞİRELİK BAKIM MODELLERİ
Prof.Dr. Fethiye ERDİL 
Doç.Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK

H.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu

Bilim	ve	teknolojinin	gelişmesi,	eğitim	düzeyinin	
yükselmesi,	sağlıklı	yaşam	alışkanlıklarının	kaza-
nılmasıyla	insan	ömrü	uzamakta,	bu	durum	dünya	
nüfusunun	küresel	olarak	yaşlanmasına	yol	açmak-
tadır.	Yaşlı	nüfusun	artmasıyla	sağlık	profesyonelleri	
içinde	geniş	grubu	oluşturan	hemşirelerin		hem	
toplumda	hem	de	tedavi	kurumlarında	giderek	artan	
sayıda	yaşlıya	bakım	vermeleri	gerekmektedir.	Yaşlı	
nüfus	oranı	yüksek	olan	gelişmiş	ülkelerde	yaşlı	
bakımının	hastanelerin	“temel	işi”	haline	geldiği	ve	
bu	ülkelerde		evde	bakım	hizmetlerinin	%70-80’inin	
yaşlılar	için	olduğu	belirtilmektedir.	Bu	ülkelerde	
iyi	bir	hemşirelik	bakımıyla	desteklenen	yaşlıların	
bakım	sonuçlarının	olumlu	yönde	etkilendiğinin	
araştırmalarla	gösterilmesi,	dikkatleri	hemşirelerin	
geriatri	konusunda	bilgi	ve	deneyimlerinin	geliştiril-
mesine	çekmiştir.	ABD’de	çeşitli	hemşirelik	dernek-
lerinin	ve	vakıfların	katkılarıyla	geriatri	konusunda	
hemşirelerin	eğitim,	uygulama	ve	araştırmalarının	
geliştirilmesi	için	kaynak	yaratılmış	ve	en	iyi	yaşlı	
bakımına	yönelik	projeler	geliştirilmiştir.	Hemşire-
lerin	çalıştıkları	hastane,	yaşlı	bakım	evi	ve	yaşlının	
evi	gibi	çeşitli	alanlardaki	yaşlılara,	en	iyi	bakımı	
verebilecekleri	yeni	bakım	modelleri	geliştirilmiştir.	
Burada	hastanedeki	yaşlılar	için	geliştirilmiş	üç	yeni	
bakım	modeli	kısaca	açıklanmaktadır.	Hastanelerde	
bu	bakım	modellerinin	uygulanmasıyla	yaşlılarda	
fonksiyonel	kayıpların	ve	hastanede	kalış	süresinin	
azaldığı,	hastaneden	sonra	yaşlıların	evde	bakımla-
rına	uyumlarının	daha	iyi	olduğu	belirtilmektedir.

1.Geriatrik Kaynak Hemşire Modeli (The Geriatric 
Resource Nurse Model= GNR) 	
Bu	modelde,	kliniklerde	görev	yapan	hemşi-
relerden	istekli	olanları	eğitim	programlarına,	
klinikteki	vizitlere,	konsültasyonlara	ve	ileri	
düzeyde	eğitimli	geriatri	hemşiresi	tarafından	
düzenlenen	grup	çalışmalarına	katılarak	yaşlı	
hastaların	bakımında	yeterlilik	kazanmışlardır.	
GNR’ler	yaşlı	hastalara	verilen	bakımla	ilgili	geri	
bildirim	alma,	yatak	başı	konsültasyon,	strateji	
geliştirme,	kaynak	sağlama	aktivitelerini	yerine	
getirerek	klinikteki	yaşlı	hasta	bakımını	olumlu	
yönde	geliştirmişlerdir.	

2.Geriatrik Sendrom Yönetim Modeli (Geriatric 
Syndrome Management Model)	
Bu	model,	klinikteki	hemşireler	tarafından	yaş-
lılarda	yaygın	olarak	görülen	deliryum,	düşme,	
üriner	inkontinans	ve	uyku	bozuklukları	gibi	
sendromların	hızlı	ve	doğru	bir	şekilde	belirlenip,	
uygun	bakımın	planlanabilmesi	için	bu	hemşi-
relerin,	ileri	düzeyde	eğitimli	geriatri	hemşiresi	
tarafından	konsültasyon	ve	eğitimlerle	desteklen-
mesine	dayanmaktadır.	Bu	modelde	ileri	düzeyde	
eğitimli	geriatri	hemşireleri,	yaşlı	hastaların	
bakımında	geçerliliği	belirlenmiş	olan	değerlen-
dirme	araçlarını	ve	protokolleri	tanımlamışlardır.	
Ayrıca	bakıma	yönelik	engelleri	belirlemek	için	
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politikalar	yeniden	gözden	geçirilmiş	ve	belli	bir	
sendroma	yönelik	bakım	sonuçlarını	geliştirmek	
için	–	örneğin	düşmeleri	önlemek	için	alçak	yatak	
alınması-	düzenlemeler	yapılmıştır.	Bu	modelde	
ileri	düzeyde	eğitimli	geriatri	hemşireleri	bakım	
sonuçlarını	değerlendirme	ölçütlerini	belirlemek	
için	kalite	güvencesi	departmanıyla	birlikte	
çalışmışlardır.

3.Yaşlılıklar İçin Akut Bakım Modeli (The Acute 
Care for Elderly Model=ACE)	
Hastaneye	yatan	yaşlıların	fonksiyonlarında-
ki	azalmayı	önlemek	amacıyla	ACE	üniteleri	
özel	olarak	dizayn	edilmiştir.	ACE	ünitesinde	
mobilyalar	yaşlıların	durumuna	göre	düzenlenmiş	
olup,	birlikte	yemek	yenilen,	ziyaret	ve	terapilerin	
yapıldığı	bir	aktivite	odası	bulunmaktadır.	ACE	
ünitelerinde	yaşlı	hastalara	bakım,	ileri	düzeyde	
eğitimli	bir	geriatri	hemşiresi	ve	bir	geriatristin	de	
yer	aldığı	interdisipliner	ekip	yaklaşımıyla,	klinik-
teki	hemşire	tarafından	klinik	bakım	protokolleri	
doğrultusunda	verilmektedir.	

Sonuç	olarak	hemşirelik	bakım	modellerine	
bakıldığında;	hemşirelerin,	yaşlı	hasta	bakımında	
uygulamaya	odaklandıkları	görülmektedir.	Yaşlılar	
için	daha	insancıl	bir	bakım	istiyorsak,	hemşireler,	
geliştirilmiş	olan	bakım	modellerini	sadece	uygula-
makla	kalmayıp,		bakım	modellerinin	geliştirilmesi-
ne	aktif	olarak	katılmalıdır.	

YAŞLILARDA TRAVMA
Doç.Dr. Kaya YORGANCI

H.Ü. Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD 

Dünya’da	ve	ülkemizde	yaşlı	nüfusun	artması	
yanında,	yaşlıların	sağlıklı	ve	aktif	bir	yaşam	sürme	
olasılıkları	da	giderek	artmaktadır.	Bu	iki	durum	
yaşlı	insanların	travmaya	maruz	kalma	risklerinde	
de	artışa	neden	olmaktadır.	Travma	hastalarının	
yoğun	olarak	kabul	edildiği	merkezlerde,	yaşlı	hasta	
grubunun	en	hızlı	artan	hasta	popülasyonu	oldu-
ğunun	belirlenmesi	bu	gerçeği	çok	daha	net	olarak	
ortaya	koymaktadır.

Yaş,	travma	hastalarında	önemli	bir	risk	faktörüdür.	
İkiyüzbinden	fazla	travma	hastasının	değerlendiril-
diği	bir	araştırmada	yaşa	bağlı	mortalite	artışının	40	
yaşından	itibaren	gözlendiği	bildirilmiştir.	Mortali-
tede	artışın	en	önemli	nedenleri	yaşla	birlikte	artan	
yandaş	sorunlar	ve	azalmış	fizyolojik	rezervdir.	
Kanser	hastalığı,	böbrek	yetmezliği,	karaciğer	has-
talıkları,	kalp	hastalıkları	ve	kronik	obstrüktif	akciğer	
hastalıkları	geriatrik	travma	hastalarında	mortalite	
riskini	en	fazla	artıran	yandaş	sorunlardır.

Yaralanma Mekanizmaları 
Yaşlı	hastalarda	görülen	travma	türleri	genç	eriş-
kinlere	benzese	de	bazı	farklılıkları	bilmek	gerekir.	
Yetmişbeş	yaş	altı	hastalarda	trafik	kazaları	en	
sık	travma	nedeni	iken	düşmeler	ikinci	sıradadır.	
Yetmişbeş	yaş	üzerinde	bu	sıklık	tersine	döner	ve	bu	
yaş	grubunda	en	sık	travma	nedeni	düşmelerdir.	An-
cak	yukarıda	da	değinildiği	gibi	insanlarda	beklenen	
yaşam	süresinin	uzaması,	yaşlı	insanların	yaşam	
kalitesi	ve	hareket	kabiliyetinin	artması	travma	şekil-
lerinde	bir	değişime	neden	olabilir.

Düşme:	Altmışbeş	yaş	üstünde	düşme	çok	sık	
rastlanan	bir	travma	türüdür.	Herhangi	bir	nedene	
bağlı	olmadan	ortaya	çıkabileceği	gibi	belli	bir	yan-
daş	sorunun	habercisi	de	olabilir.	Düşme	sırasında	
ciddi	bir	yaralanmanın	ortaya	çıkma	olasılığı	bazen	
küçümsenmeyecek	oranlara	ulaşabilir.	Tıbbi	tedavi	
gerektirecek	yumuşak	doku	hasarı	veya	kırıklar,	

düşme	sonrası	%	25’lere	varan	oranlarda	orta	çıka-
bilir.	Düşme	genellikle	yürüme	veya	ayakta	durma	
sırasında	olur.	Yüksekten	düşme	yaşlı	hastalarda	
oldukça	nadirdir.	

Mortorlu Taşıt Kazaları:	Yaşlanan	toplum	ile	birlikte	
yaşlı	sürücü	sayısında	da	artış	söz	konusudur.	Yaşlı	
sürücüler	normalde	herhangi	bir	risk	faktörünün	
olmadığı	açık	havalarda,	gündüz	ve	tenha	yollarda	
da	kaza	yapabilmektedirler.	Yaş,	trafik	kazası	yapma	
riskini	başlı	başına	artıran	bir	faktör	olarak	zaman	
zaman	karşımıza	çıkmaktadır.

Yanık:	Yanık	tedavisinde	son	yıllarda	önemli	geliş-
meler	yaşanmıştır.	Özellikle	çocuk	ve	genç	erişkin	
grupta	artık	hemen	her	genişlik	ve	derinlikteki	yanık	
hastaları	yaşatılabilmektedir.	Buna	karşın	yaşlı	yanık	
hastalarındaki	tedavi	sonuçları	daha	başarısızdır.	
Hacettepe	Üniversitesi	Tıp	Fakültesi	Genel	Cerrahi	
Anabilim	Dalı	yanık	ünitesinde	son	20	yılda	yatarak	
tedavi	edilen	yaşlı	hastalar	değerlendirildiğinde	en	
sık	yanık	nedeninin	alev	yanığı	olduğu	ve	bu	hasta-
larda	40	yaşından	başlayarak	mortalitenin	giderek	
arttığı	tespit	edilmiştir.	En	sık	ölüm	nedeni	sepsistir.	
Tüm	yandaş	sorunlar	değerlendirildiğinde	konjestif	
kalp	yetmezliği	ve	psikiyatrik	sorunların	mortalitede	
ek	bir	artışa	neden	olduğu	gözlenmiştir.	Bu	bulgular	
başka	merkezlerde	tedavi	edilen	yaşlı	yanık	hastala-
rının	sonuçları	ile	benzerlik	göstermektedir	.

Yaşlı	hastalar	travma	veya	yaralanmanın	getirdi-
ği	ek	strese	çok	dayanıklı	değillerdir.	Yaşlılarda	
adrenal	fonksiyonlar	korunmuş	olsa	da	diğer	organ	
sistemlerindeki	işlevsel	kapasite	azalmıştır.	Özellikle	
kardiyovasküler	sistem	rezervi	yaşlılarda	daha	
sınırlıdır.	Yetersiz	kalp	debisi,	kalp	hızında	sınırlı	bir	
artma	ve	yüksek	periferik	vasküler	direnç	nede-
niyle	travma	sırasında	artan	metabolik	gereksinim	
karşılanamayabilir.	Bu	nedenle	yaşlılarda	sıvı	açığı	
veya	şok	tablosunun	erken	dönemde	tanınması	son	
derece	önemlidir.

Kalça	eklemi	kırığı	olan	yaşlı	hastalarda	yapılan	
prospektif	randomize	bir	araştırmada	pulmoner	
arter	kateterizasyonu	ile	izlenen	ve	tedavi	edilen	
hastalardaki	mortalite	sadece	santral	venöz	basınç	
ölçümü	ile	izlenen	hastalardan	daha	az	bulunmuş-
tur.	Bu	araştırma	yaşlı	hastalarda	invaziv	monitö-
rizasyonun	önemli	olduğu	düşüncesini	güçlendir-
mektedir.

Yaşlı	hastaların	akciğerlerindeki	mekanik	ve	
parankimal	değişiklikler,	diğer	işlevsel	kayıplarla	
birleşerek	solunum	kapasitesinde	azalmaya	neden	
olur.	Göğüs	kafesi	esnekliğini	20	yaşlardan	itibaren	
kaybetmeye	başlar.	Asal	ve	yardımcı	solunum	kas-
larındaki	atrofi	solunum	fonksiyonlarında	azalmanın	
diğer	önemli	nedenleridir.	Akciğer	parankiminde	de	
değişiklkiler	olur.	Alveloar	kollaps	ve	solunum	yüzey	
alanının	küçülmesi	fonksiyonel	kapasiteyi	azaltır.

YAŞLILARDA SES KISIKLIĞI
Prof.Dr. Ö. Faruk ÜNAL

H.Ü. Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz AD

Ses	kısıklığı	her	yaşta	görülebilen,	hangi	yaşta	olur-
sa	olsun	muayene	ve	tedavi	gerektiren	bir	sorundur.	
İleri	yaşlarda	olan	ses	kısıklıklarında	da	bu	durum	
değişiklik	göstermez.	Ses	kısıklığı	olan	yaşlı	mutla-
ka	incelenmeli	ve	neden	ortaya	çıkarılmalıdır.

Yaşlıda	ses	kısıklığı	esas	olarak	üç	grupta	incelene-
bilir.	İlk	grup	fizyolojik	olarak	yaşla	meydana	gelen	
larinks	(gırtlak)	değişiklikleri	sonucu	ortaya	çıkan	
ses	değişiklikleridir.	İkinci	grup	larinkste	yapısal	
değişiklik	yaratan	larinks	hastalıkları	sonucu	ses	
kısıklığı,	üçüncü	grupsa	sistemik	sorunlar	nedeniyle	
oluşan	ses	değişiklikleridir.

Fizyolojik	olarak	larinkste	ilerleyen	yaşla	ortaya	
çıkan	değişiklikler;

-	 Larinks	kıkırdaklarında	kalsifikasyon	artışı,

-	 Aritenoid	hareketinde	kısıtlanma

-	 Glottik	yetersiz	kapanma

-	 Azalmış	kollajen	ve	elastik	lifler

-	 Ve	larinks	kaslarında	atrofi’dir.

Bu	değişiklikler	sonucunda	genellikle	fundamental	
ses	frekansında	artış	olur;	özellikle	yaşlı	erkeklerde	
ses	incelmesi	ortaya	çıkar;	yaşlanan	kadınlarda	
ise	erkeklerden	farklı	olarak	vokal	kord	(ses	teli)	
kütlesinde	artışa	bağlı	frekansta	azalma	(seste	ka-
lınlaşma)	olur;	ses	kalitesinde	de	(jitter	ve	shimmer	
değişiklikleri)	değişiklikler	olur.	Sesini	profesyonel	
olarak	kullanan	yaşlılara	bunu	belirtmek	ve	fizyolojik	
olduğunu	söylemek	en	azından	rahatlamaları	açısın-

dan	yardımcı	olur.	Yaşlı	hastanın	larinksi	muayene	
edildiğinde,	ses	tellerinde	yaylanma	(bowing),	vokal	
proçeste	belirginleşme,	atrofi,	kadınlarda	ödemli	
görünüm	olabilir.	Önemli	olan	birazdan	bahsedilecek	
olan	tedavi	gerektiren	larinks	hastalıklarının	atlan-
maması	ve	sistemik	larinksi	etkileyen	hastalıkların	
ipuçlarının	yakalanabilmesidir.	

İkinci	grupta	yer	alan	larinks	yerleşimli	lezyonlar	
nedeniyle	olan	ses	kısıklığı	her	yaşta	görülebilmesi-
ne	rağmen	özellikle	larinks	tümörleri	ilerleyen	yaşla	
artış	gösterdiği	için	yaşlıda	olan	ses	kısıklığında	
önemli	bir	yer	tutarlar.	Bunlar	sesin	kötü	kullanımı	
nedeniyle	ortaya	çıkan	vokal	nodül,	vokal	polip	gibi	
iyi	huylu	kitleler	olabileceği	gibi;	ilk	bulgusu	ses	
kısıklığı	olan	larinks	kanseri	de	olabilir.	Özellikle	
sigara	kullanan	yaşlıda	ses	kısıklığı	aksi	ispatlanana	
kadar	larinks	kanseri	olarak	değerlendirilmelidir.	Bu	
nedenle	uzun	süren,	sık	sık	tekrarlayan	ses	değişik-
liklerinde	mutlaka	bir	larinks	muayenesi	yapılmalı;	
şüpheli	lezyonlardan	biyopsi	alınmalı	ve	gerekli	
tedavi	yapılmalıdır.	Larinkste	yerleşen	tümörler	
dışında	ilk	bulgu	olarak	ses	kısıklığı	yapabilecek	
başka	organlarda	yerleşen	kitleler	de	vardır.	Bunlar	
arasında	tiroid	bezi	tümörleri,	yemek	borusu	ve	
akciğer	tümörleri;	boyun	ve	mediasten	kitleleri	sa-
yılabilir.	Bu	tümörler	de	ses	tellerini	hareket	ettiren	
siniri	felç	ederek	ses	kısıklığına	neden	olabilirler.

Sistemik	hastalıkların	yol	açtığı	ses	kısıklığı	ilerle-
yen	yaşta	sıkça	görülür.	Kronik	obstrüktif	akciğer	
hastalıklarında	ses	kısık	olmayabilir	ancak	hasta	
solunum	sıkıntısı	nedeniyle	sesini	yeterince	güçlü	
çıkaramaz.	Nörolojik	hastalıkların	ilk	bulgusu	bazen	
ses	kısıklığı	ve	konuşma	bozuklukları	olabilir.	Bunlar	
arasında	Myastenia	Gravis;	Parkinson	hastalığı,	
Amyotrofik	lateral	skleroz	ilk	akla	gelenlerdir.	
Özellikle	ses	kısıklığına	eşlik	eden	yutma	güçlüğü,	
çabuk	yorulma	gibi	durumlarda	nörolojik	problemler	
araştırılmalıdır.	Gastroözofageal	reflünün	eklenmesi;	
mukus	salgısının	kalitesindeki	değişiklikler	ses	deği-
şikliğine	yol	açan	diğer	faktörlerdir.	Gastroözofageal	
reflü	hem	yaptığı	lokal	irritasyon	ve	mukoza	değişik-
likleriyle;	hem	de	öksürük	sonucu	ortaya	çıkan	ses	
teli	travması	yapmasıyla	ses	kısıklığına	yol	açabilir.	
Ses	tellerinde	hiperemi;	özellikle	larinksin	posterior	
kısmındaki	bu	bulgular	akla	reflüyü	getirmelidir.

Görüldüğü	gibi	ses	kısıklığı	her	yaşta	olduğu	gibi	
ilerleyen	yaşlarda	da	ciddiye	alınması	gereken	bir	
şikayettir.	Hasta	bir	kulak	burun	boğaz	uzmanınca	
değerlendirilmeli;	altta	yatan	patoloji	belirlendikten	
sonra	fizyolojik	sebeplerle	olan	ses	kısıklığı	veya	
bazı	iyi	huylu	lezyonlarda	ses	terapisi;	sistemik	
hastalıkların	neden	olduğu	durumlarda	gerekli	disip-
linden	konsültasyon	istenmeli,	diğer	lezyonlarda	da	
gerekli	tedavi	yapılmalıdır.

YAŞLILARDA KAŞINTI
Prof.Dr. Ayşen KARADUMAN

H.Ü. TIP Fakültesi, Dermatoloji AD

Yaşlanma,	yaşla	birlikte	tamir	sürecinin	progresif	
olarak	bozulmasıyla	ortaya	çıkan	fizyolojik	bir	
durum		olarak	tanımlanabilir.	Yaşlanma,	genetik	
programlanmanın	bir	sonucu	olarak	gerçekleşir	
ancak	hormonal,	metabolik	değişiklikler	ve	çevresel	
etkenler	bu	sürecin	hızlanmasına	neden	olur.

Yaşlılık	tüm	organları	etkilediği	gibi	deride	de	birta-
kım	değişikliklere	neden	olur.Yaşlanma	ile	birlikte	
derinin	yapısında	ve	fonksiyonlarında	birçok	deği-
şiklik	ortaya	çıkmaktadır.	Deride	yaşlanma	ile	ortaya	
çıkan	gözle	görülür	değişikliklerden		en	çarpıcı	
olanları	atrofi,	kuruluk,	kırışıklık,	gevşeklik,	soluk-
luk,	kahverengi	lekeler,	seyrek	ve	gri	saçlardır.		Deri	
yaşlanması	(kutanöz	yaşlanma),	tüm	sistemlerden	
farklı	olarak	iç	ve	dış	etkenlerin	etkileşimini	yansıtan	
ve	gözle	görülür		bir	modeldir.	Bunlar	genel	olarak	
yaşlılıkla	birlikte	ortaya	çıkan	normal	değişiklikler	
olarak	değerlendirilse	de,	bireyin	sosyal	ilişkilerini	
olumsuz	etkilemesi	nedeniyle,	yaşlılık	dönemindeki	
hayat	kalitesini	azaltmaktadır.		

Kaşıntı	(pruritus),	kaşınma	isteği	uyandıran	ve	hoşa	
gitmeyen	bir	duygudur	ve	dermatolojik	hastalıklara	
en	sık	eşlik	eden	bulgudur.	Yaygın	ve	sürekli	kaşıntı,	
65	yaşın	üzerindeki	kişilerin	%50’sinden	fazlasında		
gözlenen		bir	bulgudur.	Yaşlılardaki	kaşıntının		en	
önemli	nedenlerinden	biri	deri	kuruluğu	olarak	
tanımlanan		kserozisdir.	Ekzamatöz	değişiklikle-
re		ve	enfeksiyona		zemin	hazırlar.	Epidermisdeki	
hücrelerin	yapışıklığında		azalma,	derinin	yüzey	
lipidlerinin	azalması,	derinin	su	içeriğinin	azal-
ması	ve	kronik	güneş	hasarı		deri	kuruluğunun	
oluşmasındaki		en	önemli	nedenlerdir.	Yaşlılardaki	

kaşıntı,	deri	kuruluğu	dışında	deri	hastalıklarından	
veya	sistemik	hastalıklardan	da	kaynaklanabilir.	
Kaşıntıya	neden	olabilecek	deri	hastalıkları	arasında	
pedikülozis	ve	skabies	(bitlenme	ve	uyuz)	gibi	
infestasyonlar,	ilaç	reaksiyonları,	alerjik	kontakt	
dermatit,	böcek	ısırıkları,	büllöz	pemfigoid	ve	liken	
simpleks	kronikus	(nörodermatit)	gibi		diğer	deri	
hastalıkları	olabilir.	Yaygın	kaşıntı	ve	beraberinde	
deri	lezyonu	varlığında	ise	başta	ürtiker	olmak	üzere		
mikozis	fungoides,	seboreik	dermatit,	ve	ekzamatöz	
dermatitler,	paraziter	hastalıklar	düşünülmelidir.		

Herhangi	bir	döküntü	olmaksızın	var	olan	yaygın	
kaşıntının	sistemik	hastalıklardan	kaynaklanabilecek	
nedenleri	arasında	tiroid	hastalıkları	(tirotoksikoz	
ve	hipotiroidi),	lenfoma(Hodgkin	ve	non-Hodgkin),	
lösemi,	multiple	myeloma,		polistemia	vera,		
paraproteinemi,	kronik	böbrek	yetmezliği,	kolesta-
zis,	karsinoid	tümör,	demir	eksikliği	anemisi,	diğer	
organ	tümörleri,	hepatit-C,	HIV	enfeksiyonları	akla	
gelmelidir.	

Daha	sınırlı	ve	döküntüsüz	kaşıntılarda	ise;	diabetes	
mellitus,	multipl	skleroz,	beyin	tümörü	ve	absesi,	
bazı	nörolojik	hastalıklar	irdelenmelidir.	

Kaşıntısı	olan	yaşlı	bir	hastada	öncelikle	bir	lezyon	
yada	döküntü	olup	olmadığı,		daha	sonra	da	kaşın-
tının	sınırlı	yada	yaygın	olup	olmadığı			değerlendi-
rilmelidir.	Ani	başlangıçlı	kaşıntıların	genellikle	ilaç-
lara,	infestasyonlara	(uyuz,	bitlenme),		ve	kontakt	
dermatite	bağlı	olarak	oluşabileceği	düşünülmelidir.	
Kaşıntının	gün	içindeki	ritmi	önemlidir	ve	genellikle	
gece	artan	kaşıntı	var	ise	skabies	düşünülmelidir.	
Kaşıntı	eğer	banyodan	sonra,	örneğin	su	ile	temas-
tan	sonra	artıyorsa,	kuruluk	oluşmasına	bağlı	olarak	
oluşan	akuajenik	pruritus	olarak	değerlendirilmelidir.	
Kaşıntının	süresi,	şiddeti	ve	kaşıntının	kişinin	sosyal	
yaşamı	üzerine	etkisi,	kaşıntıyı	arttıran	veya	hafifle-
ten	faktörler,	daha	önce	kullanılan	ilaçlar,		tedaviler,	
daha	önceki	kaşıntı	ve/veya	döküntülü	hastalıklar,	
aile	hikayesi	(kanser	hikayesi)	mutlaka	sorgulan-
malıdır.	Yaptığı	iş		ve		hobileri	ile	ilgili	temas	ettiği	
maddelerin	varlığı	kontakt	dermatit	olma	olasılığını	
arttırır.	Ayrıca	kaşıntısı	olan	hastadaki	bazı	bulgular	
örneğin;	ateş,	kırıklık,	halsizlik,	kilo	kaybı,	gece	
terlemesi	lenfoma,	diğer	malign	ve		sistemik	hasta-
lıklar	lehine	değerlendirilebilir.	

65	yaş	üzerinde	kaşıntısı	olan	bir	hasta		değerlendi-
rilirken		öncelikle	deriye	odaklanılmalı	herhangi	bir	
deri	lezyonu	veya	döküntü	olup	olmadığı	araştırıl-
malı,	ancak			organomegali	yönünden	karın	muaye-
nesi,	önemli	lenf	nodlarının		ve	tiroidin	muayenesi	
mutlaka	yapılmalıdır.		Herhangi	bir	deri	lezyonu	
varsa	şüphesiz	bu	kolayca	spesifiye	edilebilir.	Ancak		
döküntülü	olmayan	kaşıntılarda	ekskoriasyon	yada	
likenifikasyon	denilen	sekonder	deri	lezyonları		
mevcuttur.		

Kaşıntısı	olan	bir	hastada	başlangıçta	çok	karmaşık	
laboratuar	testleri		gerekli	değildir.	Ancak	sistemik	
hastalık	belirtisi	veya	semptomu	varsa	yapılmalıdır.	

Yaşlı	hastalarda	en	sık		kaşıntı	nedeni	kuruluk	
olduğu	için	öncelikle	derinin	uygun	bir	şekilde	
nemlendirilmesi	sağlanır.	Uygun	tedavi	sonrası	
kaşıntı	hafiflemez	veya	aynı	şiddette		devam	ederse	
daha	ayrıntılı	sorgulama		ve	bunun	sonucunda	elde	
edilen	pozitif	veriler		doğrultusunda	altta	yatabilecek	
bir		sistemik	hastalık	yönünden	ayrıntılı	tetkikler	
planlanmalıdır.	Kaşıntıya		en	sık	neden	olabilecek	
hastalıklar	gözden	geçirilerek,		klinik	olarak	şüphele-
nilen	hastalıklarla	ilgili	testler	yapılmalıdır.	Yaygın	
kaşıntısı	olan	hastaların	%50’sinde	sistemik	hastalık	
olabilir	ancak	çalışmalar			%20’sinde			sistemik	
hastalık	ilişkisi	gösterilmiştir.	Klinik	olarak	sistemik	
hastalık	şüphesi	varsa			rutin	kan	tetkiklerine	ilave-
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ten	protein	elektroforezi	,	deri	biopsisi	(mastositoz		
ve	büllöz	pemfigoid	),	parazitozlar	için	gaitada	para-
zit,	idrar,		5-HİAA,	organ	malignensileri	için	göğüs	
ve	abdominal	CT,	HIV	testi	yapılmalıdır.	

Yaygın	kaşıntılı	yaşlı	hastalarda	herhangi	bir	neden	
bulunamazsa	‘idiopatik’	kaşıntı	olarak	değerlendi-
rilmelidir.	

Tedavi	öncelikle	kserozise	yönelik	olmalıdır.	
Öncelikle	kuruluğa	yol	açabilecek	çok	sıcak	ve		sık	
banyo,	irrite	edecek	sabunlardan	ve	sürtünmeden	
kaçınmak,		hafif	giysiler	giymek,	yünlü	ve	sentetik	
giysilerden	sakınmak	gibi	genel	tedbirler	almak	ge-
rekir.	Havanın	neminin	azalması		kuruluğu	arttırabilir	
bu	nedenle	ortamın	neminin	ayarlanması	ve	serin	
tutulması	gerekir.	Deriye,	özellikle	banyodan	sonra	
sık	sık	nemlendirici	ve	hafif	yağlı	losyonların	uygu-
lanması	kuruluğu	azaltarak	kaşıntıyı	rahatlatabilir.	

Topikal	olarak	serinletici	(mentol)	ajanlar	ve		antihis-
taminikler		sınırlı	bir	rahatlama	sağlayabilir.	Topikal	
olarak	orta	güçlü	kortikosteroidli	preperatlar	kısa	
süreli	kullanilabilir.	Bazı	özel	tip	kaşıntılarda	topikal	
doxepin	ve	capsaisin	lokalize	olarak		uygulanabilir.	
Üremik	pruritusta		ultraviolet	B	(UVB)	tedavisi,	bazı	
dirençli	senil	pruritusta	siklosporin	8	hafta	kullanıl-
ması	ile	iyi	sonuçlar	alındığı	bildirilmiştir.	

Sistemik	olarak	H1		antihistaminikler	sedasyon	
etkileri	kaşıntıyı	önlemektedir.	Seratonin,	prostag-
landin,	ve	lökotrien	inhibitörü	oxatomide,	pruritik	
dermatozlarda	doxepin,	SSS	bozukluklarından	kay-
naklanan		kaşıntılarda	amitriptilin,	polistemia	vera	
ilişkili	kaşıntıda	ise	paroxetin	ve	fluoxetin	oldukça	
etkilidir.	Kronik	kaşıntılı	durumlarda	ondansetron	ve	
mirtazapin	son	zamanlarda	önerilen	ilaçlardır.	Opiad	
antagonisti		naltrexon	ve	naloxon	kronik	kaşıntıda		
kullanılabilir.

Malign	neoplazmlar	dışında,	yaşlılık	döneminde	
ortaya	çıkan	deri	problemleri	çoğunlukla	hayatı	
tehdit	etmemektedir.	Ancak	günümüzde	yaşlı	
popülasyonunun		arttığı	ve	bu	bireylerin		yaşamla-
rını	sosyal	açıdan	eskiye	oranla	daha	aktif	geçirme	
isteğinde	oldukları	görülmektedir.	Kaşıntı,	bazen	
yaşam	kalitesini	azaltabilecek	şiddette	olabilir.	Bu	
nedenle	yaşlılardaki	kaşıntının		dikkatli	bir	şekilde	
ele	alınması	ve	değerlendirilmesi	gerekmektedir.

YAŞLILAR VE 
GÜVENLİ TOPLUMLAR
Prof.Dr.Hilal ÖZCEBE

H.Ü. Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD

Dünya	Sağlık	Örgütünün	yayınladığı	yaralanma	
raporlarına	göre	60	yaş	üzerinde	erkeklerde	ve	
kadınlarda	yaralanma	ölüm	hızları	erişkin	döneme	
göre	daha	yüksektir.	Erkeklerin	yaralanma	ölüm	
hızları	kadınlara	göre	çok	daha	yüksektir.	Yaşlılarda	
yaralanma	ölümlerinin	nedenleri	arasında	trafik	
kazaları,	düşme	ve	yanıklar	ilk	sıralarda	gelmektedir.	
Yaşlılarda	yaralanmaların	önemli	bir	bölümü	de	
şiddet	sonrası	ortaya	çıkmaktadır.	Dünyada	60	yaş	
ve	üzerinde	intihar	hızlarında	artış	olduğu	görül-
mektedir.	Özellikle	ileri	yaş	gruplarında	psikososyal	
sorunlar,	kronik	hastalıklar,	malignensiler	gibi	kronik	
ve	tedavisi	güç	olan	hastalıklar	nedenleriyle	intihar	
ölümlerini	artmaktadır.	

Tablo 1.	Dünyada	cinsiyet	ve	yaş	gruplarına	göre	
yaralanma	ölüm	hızları,	2000	(100	000	kişide)	

Yaş	
Grupları

Erkek Kadın Toplam

0-4 86,6 75,2 80,9

5-14 44,3 35,4 39,9

15-29 110,7 46,9 79,5

30-44 128,6 45,2 87,5

45-59 146,0 51,2 98,7

60-69 174,7 72,9 121,4

70-79 226,0 113,0 161,4

80,	+ 404,9 263,8 313,6

Toplam 112,1 54,9 83,7

Yaralanmaların	sık	görüldüğü	ve	ölüm	nedenleri	
arasında	ön	sıralarda	yer	alan	toplumlarda	yaralan-
malara	yönelik	programların	yürütülmesine	öncelik	
verilmektedir.	Yaralanmaların	önlenmesi	ve	kontrol	
altına	alınmasını	sağlamak	amacıyla	“Güvenli	
Toplumlar”	yaklaşımı	geliştirilmiştir.	Dünya	Sağlık	

Örgütü	tarafından	desteklenen	Güvenli	Toplumlar	
programının	temelinde	bütün	insanların	sağlıkta	ve	
güvenlikte	eşit	olma	hakkı	yer	almaktadır.	Güvenli	
Toplumlar,	temel	olarak	toplumun	güven	ve	güvenlik	
kavramlarının	geliştirilmesi,	güvenli	çevrenin	
oluşturulması,	kişilerde	güven	duygusunun	ve	
güvenli	davranışların	geliştirilmesi	için	toplumun	her	
kademesinin	katılımı	ile	desteklenen	bir	yaklaşımdır.	

Güvenli	toplum	yaklaşımında	çevreye	ve	kişiye	
yönelik	müdahaleler	yer	almaktadır.	Çevreye	yönelik	
müdahaleler	yasalar,	uygulamalar,	fizik	çevreye	
yönelik	yapılanlar	gibi	çok	farklı	boyutlarda	olabilir.	
Kişiye	yönelik	müdahaleler	ise	kişinin	olumlu	davra-
nışlar	edinmesine	yöneliktir.	Bu	müdahaleler	eğitim,	
bilgilendirme,	zorluklarla	başa	çıkabilme	becerisinin	
artırılması	gibi	çok	farklı	boyutlarda	olabilir.	Çevreye	
yapılan	müdahaleler	de	kişilerin	olumlu	davranış	
kazanmasını	sağlayacaktır.	Diğer	taraftan	kişilerin	
olumlu	davranışları	ise	çevrenin	olumlu	yönde	
değiştirilmesini	sağlayacaktır.	Çevrenin	olumlu	hale	
getirilmesi	ve	kişilerin	olumlu	davranışlar	kazanması	
ise	toplumda	güvenliğin	geliştirilmesini	sağlaya-
caktır.	

Güvenli	Toplum	yaklaşımının	bütün	yaş	gruplarını	
ve	her	iki	cinsiyeti	de	içermesi	hedeflenmektedir.	
Toplum	içinde	önemli	bir	risk	grubu	oluşturan	yaş-
lılar	için	özel	yaklaşımlar	uygulanmalıdır.	Yaşlılarda	
yaralanma	koruma	ve	kontrol	programlarında	devlet	
ve	sivil	toplumun	birlikte	çalışması	gerekmektedir.	
Öncelikle	yaşlılar	olmak	üzere,	yaşlılarla	beraber	
olan	kişilerin,	yaşlılara	yönelik	hizmet	sunan	devlet,	
özel	ve	gönüllü	kuruluşların	ve	o	bölgede	karar	
verici	rolünde	olan	yöneticilerin	yaşlıların	yaralanma	
sorununa	ilişkin	duyarlılıklarının	artırılması	gerek-
mektedir.	Sivil	toplumun	bilinçlenmesi	ve	kamuoyu	
oluşturması	yönetim	ve	hizmet	sektörlerinin	bu	ko-
nuyu	öncelikle	gündemlerine	almasını	sağlayacaktır.		

Toplum	içinde	yaralanma	açısından	yaşlılar	arasında	
değişik	risk	grupları	bulunmaktadır.	Bu	nedenle	yaş	
gruplarına,	cinsiyete,	sosyoekonomik	düzeye	ve	ya-
şam	tarzına	bağlı	olarak	oluşan	özel	risk	gruplarına	
yönelik	uygulamalar	yer	almalıdır.		

Program	içinde	çevreye	yönelik	müdahaleler	yer	
almalıdır.	Örneğin	yaşlıların	en	sık	kaza	geçirdikleri	
ortamların	başında	“ev”	gelmektedir.	Evlerin	güvenli	
bir	çevre	ortamına	sahip	olması	için	belirlenen	
kriterler	kontrol	listeleri	haline	getirilebilir.	Yaşlıların	
yaşadıkları	evlerde	kontrol	listeleri	kullanılarak	
en	güvenli	yaşam	ortamı	oluşturulması	için	evde	
yaşayan	kişiler	bilgilendirilebilir.	Oluşturulabilecek	
kontrol	listesinde	yaralanmaya	neden	olan	risk	
faktörlerine	bağlı	olarak	aydınlatma,	zemin,	döşeme	
ve	koridor,	banyo	ve	tuvalet,	merdiven,	mutfak,	
mobilya	ve	yatak	odası	bölümlerinin	yer	alması	
önerilmektedir.

Güvenli	toplum	yaklaşımında	en	önemli	sektörler-
den	birisi	de	sağlık	sektörüdür.	Yaralanan	yaşlıların	
başvurdukları	sağlık	kuruluşlarının	güvenli	toplum	
yaklaşımına	uyan	sağlık	hizmetinin	sunumu	gerek-
mektedir.	Sağlık	personeli	riskli	yaşlıları	tanımlaya-
bilmeli;	yaşlılara	karşılaşabilecekleri	riskli	durumlar	
hakkında	bilgilendirilme	yapmalıdır.

Yaşlıların	korunabilir	bir	neden	olan	yaralanma	
nedeniyle	olan	ölüm	ve	hastalıklarının	azaltılması	
için	“yaralanma	boyutlarının	belirlenmesi,	toplumda	
güven	ve	güvenlik	kavramlarının	geliştirilmesi,	
güvenli	bir	çevrenin	oluşturulması,	kişilerde	güven	
duygusunun	ve	güvenli	davranışların	geliştirilmesi,	
toplumun	her	kademesinin	katılımı”	ile	Güvenli	
Toplumlar	oluşturulabilir.

YAŞLILIK VE EVDE BAKIM
Yrd.Doç.Dr. Ümit ONAT

H.Ü. Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Evde	bakım;	bakıma	muhtaç	kişilere,	yalnız	yaşa-
mayı	seçmiş	yaşlılara,	özürlülere	yatalak	hastalara,		
yıkanma,	barınma,	sağlık	bakımı,	beslenme,	iletişim	
gibi	temel	günlük	bakım	aktivitelerini	ve	her	türlü	
kişisel	ya	da	toplumsal	gereksinimlerini	kendi	
başlarına	karşılayamayan		kişilere	evlerine	giden	
sosyal	yardım	ve	sosyal	hizmet		elemanlarınca	
sunulan	hizmetler	olarak	tanımlanabilir.	Günümüzde	
evde	bakım	hizmetleri	hasta	bakımı,	rehabilitasyon	
ve	kişisel	bakım	yanında	önleyici	hizmetleri	de	
kapsayacak	şekilde	çeşitlenmiştir.	Temizlik,	yemek	
pişirme,	alış-veriş	gibi	günlük	yaşamda	gerek	
duyulan	ev	yardımları,	muhtaç	bireylerin	giyinmesi,	
banyo,	hareket	gibi	konularda	yardımcı	olunması,	
hasta	bakımı,	konuşma	ya	da	fiziksel	rehabilitasyon	
gibi	profesyonel	yardımlar	evde	bakım	hizmetinin	

çerçevesini	oluşturmaktadır.	Bu	hizmetler	merkezi	
yönetim	ve	yerel	yönetimlerin	sosyal	hizmet	birimle-
rince	ya	da	özel	ve	gönüllü	kuruluşlarca	yürütülür.

Evde	bakım	hizmetlerinin	temel	amacı,	yaşlının	
kendine	değer	verme	duygusu	çerçevesinde	bir	
insan	olarak	ihtiyaçlarını	en	iyi	şekilde	karşılayarak	
yaşlıya		ya	da		ailesine	destek	vermek,	işlevselliğini	
artırmak,	olabildiğince	gücünü	muhafaza	etmesine,	
bağımsız	yaşamasına	yardımcı	olmak	ve	iyiliğini	
yükseltmektir.

Evde	bakım	çok	yönlü	hizmet	gerektiren	bir	alan	ol-
duğundan,	sorunun	özelliğine	göre		hekim,	hemşire,	
sosyal	hizmet	uzmanı,	diyetisyen,	fizyoterapist	,	
psikolog,		çocuk	gelişimci,		ev	ekonomisti	vb.	pro-
fesyonel	elemanın	katkılarıyla	gerçekleşir.	Sosyal	
hizmet	bu	alanda	verilen	hizmetlerin	ve	ilgilenilen	
sorunların	psiko-sosyal	yönleri	üzerinde	odaklanır.	
Evde	bakım	hizmetinde	sosyal	hizmet	uzmanı	vaka	
yöneticisi	konumundadır	ve	yardım	alanın	ihtiyacını	
karşılayacak	şekilde	bir	program	yapılmasından	
sorumludur.	

Evde	bakım	kapsamında	verilen	hizmetler		şunlardır:

Evde	yardım	(home	help	service):	Yaşlıların	kendi	
evlerinde	bağımsız	bir	biçimde	yaşayabilmelerini	
sağlayarak	yaşam	kalitelerini	artırmayı	amaç	edinen	
evde	yardım	hizmeti	kapsamında	ev	temizliği,	
çamaşırların	yıkanması	ve	ütülenmesi,	ilaçların	
öngörülen	miktar	ve	saatlerde	verilmesi,	alış-verişin		
ve	ev	dışı	işlerin	yapılması		yanında	psiko-sosyal	
destek	verilmesi	söz	konusudur.	Bu	hizmetin	süresi	
yaşlının	duyduğu	ihtiyaca	göre	şekillenmektedir.	

Evde	takip	hizmeti	(home	attendant	service):	Evde	
takip	hizmeti	genelde	günlük	yaşam	aktivitelerini	
yerine	getirmekte	güçlük	çeken	yaşlılara	öz	bakım	
gereksinimlerini	karşılamak	amacıyla		yaşlının	evine	
her	gün	ulaşmakla	görevli	eleman	sağlayan	bir	
hizmet	türüdür.

Evde	tıbbi	bakım	hizmetleri	(home	health	services):	
Evde	tıbbi	bakım	hizmeti	programları	tıbbi	bakım,	
hemşirelik,	mesleki	terapi,	fiziksel	terapi	ve	konuş-
ma	terapisi	gibi	hizmetlerin	yaşlıların	kendi	evlerinde	
sunulması	ve	izlenmesini	içerir.	Bu	hizmetlerin	bir	
çoğu	özel	sektör	tarafından	belirli	bir	ücret	karşılı-
ğında,	tıbbi	bakım	personeli	ya	da	özel	hemşirelik	
hizmeti	yoluyla	verilmektedir.	Bu	hizmet	yaşlı	hasta-
lar	için	daha	özel	ve	itinalı	bakım	sunmakta		ayrıca	
hastane	bakımından		daha	da	ekonomik	olmaktadır.

Süreli	bakım	(respite	care):	Süreli	bakım	yaşlılara	
bakmakta	olan	kişilerin	tükenmişliklerini	gidermek	
açsından	Kişileri	dinlendirmek	ve	kendilerine	zaman	
ayırmalarını	sağlamak	için	düzenlenmiş	geçici	bir	
bakım	hizmetidir.	Süreli	bakım	hizmetinde	yaşlı	
bakımı	alanında	uzmanlaşmış	kişiler	ve	hemşireler	
yer	almaktadır.	Sosyal	hizmet	uzmanları	ise	süreli	
bakım	hizmetinde	vaka	yöneticisi	(case	manager)	
konumundadır.

Evlere	yemek	servisi	(Meals	on	wheels):	Bu	hizmet	
evinden	çıkamayan	yaşlılara	yöneliktir.	Amaç	
kendi	yemeğini	yapamayacak	olan	ya	da	belli	bir	
süreliğine	kendi	yemeğini	hazırlayamayan	yaşlıların	
yaşadığı	çevreden	uzaklaşmadan	yemek	yiyebil-
mesini	sağlamaktır.	Hizmet	genelde	hafta	içinde	
her	gün	üç	öğün	sıcak	yemeğin	eve	götürülmesini	
kapsar.	Yaşlının	yemek	ihtiyacı	sosyal	hizmet	
uzmanı	ve	hemşire	tarafından	belirlenir.	Bu	tür	bir	
hizmete	ihtiyaç	duyduğu	düşünülen	yaşlıların	dieti	
konusunda	doktoruyla	görüşülür.	Beslenme	yaşlının	
korunmasında	önemli	bir	unsurdur.	Yaşlının	sağlığı	
beslenmesi	ile	yakından	ilişkilidir.	İyi	dengelenmiş	
bir	diet	sağlık	için	esastır.	Bu	hizmet	yalnızca	yaşlı-
nın	beslenme	ihtiyacını	karşılamakla	kalmaz.	İkincil	
amacı	yemek	dağıtımı	sırasında	yapılan	dostça	ziya-
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ret	ve	her	gün	yoklama	ile	yalnız	yaşayan	yaşlıya	
yalnız	olmadığını,	güvende	olduğunu	hissettirerek	
sosyal	ve	duygusal	ihtiyacı	karşılar.

Telefonla	yardım	servisi	(telecare	service):	Telefonla	
yardım	hizmeti	özel	bir	telefon	hattının	(lifeline)	
normal	telefona	bağlanmasından	oluşan	bir	sistemle	
sağlanmaktadır.	Yalnız	yaşayan	yaşlılar	ihtiyaç	
duydukları	acil	durumlarda	düğmeye	basarak	
yardım	isteyebilirler.	Sistemin	kurulmasından	sonra	
yaşlı	bireyin	boynuna	asılan	bir	düğme	verilerek	acil	
durumlarda	bu	düğmeye	basması	söylenmektedir.	
Başvuru	esnasında	acil	durumlarda	ulaşılabilecek	
yakın	akraba,	arkadaş,	doktorun	telefon	numarası	
kaydedilmektedir.	Acil	durumda	yaşlı	düğmeye	
basarak	merkeze	bir	sinyal	gönderir,	operatör	yaşlı	
bireyin	verdiği	telefon	numaralarındaki	kişilere	
ulaşarak	bu	kişileri	yaşlı	bireyin	evine	ulaşmasını	
sağlar.	Operatör	aynı	zamanda	yaşlını	doktorunu,	
sağlık	merkezini,	ambulansı	ve	polisi	de	arar.	Hizmet	
haftanın	yedi	günü	yirmidört	saat	devrededir.

Evlere	bakım	ve	onarım	hizmeti	(handyman	
service):	Bu	hizmet	evlerinde	küçük	tamire	ihtiyacı	
olan	yaşlılara	yardım	götürmeyi	amaçlamaktadır.	
Evlerde	kapı	ve	pencere	tamiri,	anahtar	ve	camların	
değiştirilmesi,	elektrik	ve	su	tesisatının	onarımı	bu	
tür	hizmetlerdendir.	Hizmetten	yararlanmak	isteyen	
yaşlı	evde	bakım	hizmetlerini	organize	eden	merkezi	
telefonla	arar	ve	randevu	alır.	Aranan	tarihten	
itibaren	beş	gün	içerisinde	yaşlının	ihtiyaç	duyduğu	
bakım	ve	onarım	yapılır.	Acil	durumlarda	ise	bu	süre	
daha	da	kısalabilir.

Bu	hizmetlere	ek	olarak	evde	bakım	hizmetini	orga-
nize	eden	sosyal	hizmet	uzmanları	yaşlının	günlük	
yaşamını	izlemek,	varsa	günlük	yaşam	aktivitelerini	
yerine	getirirken	ortaya	çıkan	sorunların	çözümünde	
ona	destek	olmak	amacıyla	her	gün	yaşlının	evine	
telefon	ederler.		Görüldüğü	gibi	evde	bakım	hizmet-
leri	geniş	kapsamlı	psiko-sosyal,	fiziksel	ve	sağlık	
gibi	çok	çeşitli	alanları	kapsayan	ve	yaşlının	yaşam	
kalitesini	arttırmayı	amaçlayan	pek	çok	hizmeti	
içermektedir.	Bu	nedenle	doktor,	hemşire,	sosyal	
hizmet	uzmanı,	psikolog,	fizyoterapist,	beslenme	
uzmanı	ve	ev	ekonomisi	gibi	pek	çok	elemanın	aktif	
olarak	yer	aldığı	ve	disiplinler	arası	ekip	çalışmasını	
gerektiren	bir	hizmettir.

Bu	gün	Amerika	ve	Avrupa	gibi	gelişmiş	pek	çok	
ülkede	yaşlı	refahı	alanındaki	temek	yaklaşım	yaşlıyı	
sosyal	yaşamından,	günlük	aktivitelerinden,	yakın	
akraba	ve	komşu	çevresinden	koparmadan	alıştığı	
hayatı	sürdürebilmesi	yönünde	desteklemek	şeklin-
dedir.	Bu	nedenle	ülkemizde	henüz	gerçekleştirile-
memiş	olsa	bile	gelişmiş	ülkelerin	hemen	hepsinde	
evde	bakım	hizmeti	yaşlı	refahı	bakımında	önemli	
bir	yer	tutmaktadır.


