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Uluslararası Destekli
IV. Geriatri ve Gerontoloji Kursu
Uluslararası Yaşlanma Enstitüsü
(International Institute on AgingINIA), Birleşmiş Milletler (United
Nations), Türk Geriatri Derneği ve
Hacettepe Üniversitesi Geriatrik
Bilimler Uygulama ve Araştırma
Merkezi-GEBAM tarafından düzenlenen, “Uluslararası destekli 4.
Geriatri ve Gerontoloji Kursu” 9-14
Aralık 2013 tarihlerinde Ankara’da
Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Yüksel Noras Toplantı Salonunda gerçekleşti.
Dünyanın pek çok ülkesinde düzenlenmekte olan bu kurs, özgün
formatı gereğince sınırlı sayıda katılımcı ile ve interaktif olarak gerçekleştirildi.
Geriatri ve gerontoloji kapsamındaki tüm konuların ele alındığı kursa,
uluslararası eğiticilerin yanı sıra
Ankara’daki çeşitli üniversitelerden on sekiz öğretim üyesi de konferansları ile katkı sundular.
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PROFESYONEL ÖĞRENCİLİKTEN
MEZUNİYET VE GEBAM
ÖĞRENCİLİĞİ
Prof.Dr. Fethiye ERDİL
Hacettepe Üniversitesi
GEBAM Yönetim Kurulu
Üyesi

Değerli okurlar;
Hacettepe’de 1964 yılında başladığım
hemşirelik lisans eğitimimi, 1968 yılında
tamamladım. Sonra benim için profesyonel
öğrencilik dönemi başladı. O dönem
asistanlık olarak ifade ettiğimiz araştırma
görevliliği ile başlayan profesyonel
öğrencilik sürecim, yaklaşık 46 yıl sürdü.
Bu süre içinde üstlendiğim yöneticilik
gibi farklı görevlerim de oldu, ama asıl
olan öğrencilikti. Akademisyenler hiç
büyümeyen öğrencilerdir ve yaşamları
boyunca öğrenci kalmak isterler.
Öğrenmeye karşı duyulan sevgiyi
göstermenin bir yolu da budur. Çünkü
akademisyenler sürekli öğrenmek,
öğrendiklerini paylaşmak ve öğrencilerine
örnek olmak durumundadırlar. Profesyonel
öğrencilikten 2014 yılında mezun
(emekli) oldum. Bu mezuniyette diploma
almıyorsunuz ama çalıştığınız kurumdaki
ve diğer üniversitelerdeki meslektaş ve
öğrencileriniz tarafından sevgi ve saygı ile
uğurlanmaktan büyük mutluluk ve onur
duyuyorsunuz. Hacettepe’deki yaklaşık
yarım asırlık dönemde hemşirelik mesleği
adına önemli bulduğum bir gelişme de
Hemşirelik Fakültesinin kurulmasıydı.
Ülkemizde Hemşirelik eğitiminin üniversite
bünyesinde yer almasıyla (Ege Üniversitesi
1955) birlikte hemşirelik fakültesi
oluşturulması çabaları da başladı. Bu
çalışmaları yakından izleme ve birçoğuna
da katılma fırsatım oldu. Uzun yıllar
süren bu çabalar sonunda Hacettepe’de
Hemşirelik Fakültesi 2012 yılında,
Hemşirelik lisans eğitim başladıktan 51 yıl
sonra kuruldu. Hemşirelik Fakültesi dekan
vekili olarak 2013 yılında ilk mezunların
diplomalarını imzalama ve Hemşirelik
Fakültesi’nin ilk mezuniyet törenini
gerçekleştirme onurunu da yaşadım.
Profesyonel öğrenciliğim sürerken, 2000
yılında Hacettepe Üniversitesi Geriatrik
Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
(GEBAM) kuruldu. Bu merkezde yönetim
kurulu üyesi olarak yer aldım ve benim için
farklı bir öğrencilik dönemi başlamış oldu.
Bu öğrencilik farklıydı, öğrendiklerimi
yaş alarak kendim de yaşıyorum ve bu
öğrenciliğimin ne zaman sonlanacağını ve
mezuniyetin nasıl gerçekleşeceğini bilme
şansım olmadığını da biliyorum.
GEBAM multidisipliner bir anlayışla
kuruldu ve tüm çalışmalarını da bu anlayış
doğrultusunda sürdürmektedir. Bu anlayışın
sürdürülmesinde GEBAM müdürü Sayın
Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal önemli rol
oynamaktadır.
GEBAM ekinlikleri temel olarak: akademik
eğitim, halk eğitimi, sanata destek
etkinlikleri ve projeler; araştırmalar;
yayınlar olmak üzere altı başlık altında
toplanabilmektedir.
Değerli okurlar, GEBAM yönetim
kurulunun hemşire üyesi olarak,
yaşlanma sürecinin hemşirelik mesleğini
ve hemşireleri nasıl etkilediğini sizlerle
paylaşmak isterim.
Yirmi birinci yüzyılın en önemli
fenomenlerinden biri “nüfusun
yaşlanması ” dır. Tüm dünyada olduğu
gibi ülkemizde de yaşlı nüfus artmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2013
yılı verilerine göre ülkemizde 65 ve üzeri
yaş grubu, toplam nüfusun % 7.7’ sini
oluşturmaktadır.
Yaşlı bireylerin sağlıklı ve üretken bir
yaşam sürdürebilmelerine yönelik
araştırmalar, sağlık bakımının
hemşirelerin etkin bir role sahip olduğu
interdisipliner bir ekiple verilmesinin
önemli olduğunu göstermektedir.

Yaşlının hemşirelik bakımı, insanlığın
var oluşuyla ilgili çok temel ve kapsamlı
soruları yanıtlamayı gerektirir:
- Yaşam ve ölümün anlamı?
- Güçlü olma ve yaşamı sürdürme çabaları?
- Başlangıçlar ve sonlar?
- Varoluşun nedenleri?

YAŞLI BİREYLERDE
KONSTİPASYONUN
ÖNLENMESİNE YÖNELİK
UYGULAMALAR

Bir hafta süreyle “bağırsak günlüğü”
(sıklığı, özelliği, konstipasyon/iç çamaşırı
kirletme ve oral ya da rektal laksatif
kullanma) tutulması,

Bu soruların yanıtları kendimizi ve
nasıl yaşlanacağımızı keşfetmemizi de
sağlayacaktır.
Bertrand Russel, 80 yaşında Nobel
Edebiyat Ödülü’nü alırken yaptığı
konuşmada insan yaşamını şöyle
tanımlamıştır: ‘’İnsan yaşamı bir nehre
benzer. Başlangıçta küçük, kendi yatağını
güç bela dolduran, eski kayaların ve
çağlayanların arasından heyecanla geçen
bir nehir gibidir. Yavaş yavaş nehir daha
geniş bir hal alır, kıyıları birbirinden
uzaklaşır, sular çok daha sakin akmaya
başlar ve sonunda gözle görülebilir bir
kopma olmaksızın denize karışır ve kendi
benliklerini kaybederler”.
Yaşlı nüfusun artmasıyla çok sayıda yaşlı
birey daha kapsamlı sağlık hizmetlerine
gereksinim duymaktadır. Bu hizmetler
sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların
önlenmesi, rehabilitasyon, akut/kronik
bakım ve palyatif bakımı kapsamaktadır.
Hemşirelik bakımının amacı; yaşlı
bireylerin en üst sağlık düzeyine
ulaşmalarına, iyilik durumlarını ve
kaliteli bir yaşam sürdürmelerine
yardımcı olmaktır. Kırılgan, hasta ve
ölmekte olan yaşlı bireylerin bakımı da
hemşirelik hizmetleri içinde önemli bir yer
tutmaktadır.
Yaşlı bireyin bakımı; özel mesleki bilgi,
beceri ve kariyer yapılanmasını gerektiren
bir hemşirelik uzmanlık alanı olarak ele
alınmasını gerektirmektedir.
Hemşireler: bilgi ve becerilerinin yeterli
olmasını sağlamaktan; kaliteli bakımı
planlayıp, uygulamaktan; görevlerini
güvenilir bir şekilde yerine getirmekten
ve verilen hizmetlerin değerlendirilmesini
yapmaktan sorumludurlar.
Sağlık hizmeti verilen alanlarda yaşlı
istismarına yönelik raporlarda artış
olduğu görülmektedir. Hemşirelerin bu
konuyla da ilgilenmeleri gerekmektedir.
Etik standartların geliştirilmesi ve
desteklenmesine verilen önem kadar,
etik sorunların neden ve sonuçlarına
ilişkin farkındalığın artırılmasına da önem
verilmelidir.
Hemşirelerin yaş ortalamaları da
artmaktadır. Yaşlı bakımı için insan
kaynaklarının planlanması ve yönetiminde
yaşlanan hemşirelik gücü de dikkate
alınmalıdır. Yedi milyarı aşan dünya
nüfusuna karşın, 17 milyon hemşire vardır
ve hemşirelerin % 20’si önümüzdeki 5 yıl
içinde emeklilik yaşına ulaşacaktır.
Hemşireler, yaşlı bireylere sağladıkları
klinik bakıma ek olarak artan oranda
hasta savunucusu, bakım verici, danışman
ve eğitici olarak da hizmet vermektedirler.
Hemşireler ve hemşirelik meslek örgütleri
küresel yaşlanma, sağlığı etkileyen
durumlar ve sosyal çevre etkisine
yönelik kapsamlı tartışmaları etkileme
potansiyeline sahiptir. Uluslararası
Hemşireler Birliği (ICN) ve birliğin
üyesi olan ulusal hemşirelik dernekleri,
yaşlı bireylerin gereksinimlerinin
karşılanmasına yönelik toplantılara
daha fazla katılmaktadırlar. Sağlık
ve sosyal sektörlerdeki kaynakların
dağılımına yönelik politikaların yapımında
savunucu ya da destekleyici olarak rol
oynamaktadırlar.
Öğrencilik olarak düşündüğüm yaşamı,
herkesin başarılı olarak sürdürmesini iyi
bir mezuniyetle sonuçlandırmasını dilerim.
Saygılarımla.

faktörlerin ortadan kaldırılması, en aza
indirilmesi ya da kontrol altına alınması
önemlidir. Konstipasyonu önlemeye
yönelik girişimler arasında sıvı alımı,
diyet, fiziksel aktivite ve tuvalet alışkanlığı
düzenlemesi yer almaktadır.
Bu düzenlemeler;

Öğünlerin zamanında ve düzenli olması,

Prof.Dr. Sevilay Şenol ÇELİK
Araş.Gör. Burcu DULUKLU
Hacettepe Üniversitesi
Hemşirelik Fakültesi

Yaşlı bireylerde yaygın olarak görülen
konstipasyonun, yaşam kalitesi üzerine
olumsuz etkileri bulunmaktadır. Günde
üç ile üç günde bir arasında değişen
dışkılama (defekasyon) sayısı normal
kabul edilmektedir. Konstipasyon
(kabızlık) “dışkı oluşumu ve geçişinde
zorluk ya da dışkı sıklığında azalma”
olarak tanımlanmakta olup, kişiden kişiye
değişen ve farklı şekillerde yorumlanan
sübjektif bir semptomdur. Yaşlı bireyin
kullandığı ilaçlar (analjezik, antiasit,
antikolinerjik, antihistaminik, sedatifler
vb), hastalıkları (hiperparatroidi, kolon
neoplazi, demans, depresyon, hipokalemi,
inme, kronik böbrek yetmezliği vb),
yetersiz lifli (posalı) gıda ve sıvı tüketimi
konstipasyon gelişiminde risk faktörleri
arasındadır.
Konstipasyon ve laksatif kullanım bildirimi
yaşla birlikte artmaktadır. Konstipasyon
prevelansının toplumda yaşayan yaşlı
bireylerin %15-20’sinde, huzurevlerinde
yaşayanların ise %75’inden daha
fazlasında olduğu bildirilmiştir.
Yaşlı bireyde konstipasyon gelişimini
önlemeye yönelik uygulamaların etkili
olabilmesi için bireyin hikâyesi alınarak
konstipasyon değerlendirmesinin
yapılması gerekmektedir. Bu
değerlendirmede;
Günlük tüketilen sıvıların cinsi (su, meyve
suları, kahve, alkol vb), miktarı ve lif oranı,
Konstipasyona yol açacak herhangi bir
tıbbi ya da cerrahi durum varlığı,
Konstipasyon gelişme riskini arttırabilecek
ilaçların kullanılıp kullanılmadığı ve çoklu
ilaç kullanımı,
Tuvalete ulaşım ve tuvaleti kullanmadaki
fonksiyonel kapasite (ör: bireyin kendi
kendine tuvalete gidebilmesi, kıyafetlerini
giyebilmesi, normal yükseklikteki bir
tuvalete oturabilmesi) ve
Bilişsel durum hakkında bilgiler yer almalıdır.
Konstipasyon tanısı koymada yaygın olarak
Roma kriterleri kullanılmaktadır. Bu
kriterlere göre; son 1 yılda, en az 12 hafta
aşağıdaki durumlardan iki ya da daha
fazlasının bulunması konstipasyon tanısı
için yeterlidir. Bunlar;
Dışkılamanın %25’inden daha fazla
zamanında ıkınma, fazla gayret gösterme,
Dışkılamanın %25’inden daha fazla
zamanında topak veya sert dışkılama,
Dışkılamanın %25’inden daha fazla
zamanında tam boşalamama hissi,
Dışkılamaların %25’inden daha fazlasında,
boşaltımı sağlamak için elle müdahalede
bulunma (parmakla boşaltma ya da pelvik
tabana destek) ve
Haftada üçten daha az sayıda dışkılamadır.
Ayrıca konstipasyon tanısı koymada yaşlı
bireyde dışkılama sırasında rektal ağrı,
bulantı ya da kusma, abdominal ağrı ya
da huzursuzluk şikâyetlerinin varlığı
önemlidir. Konstipasyonun gelişimini
önlemek, tedavisinden daha ekonomik ve
daha kolaydır.
Konstipasyonun önlenmesinde öncelikle
risk faktörlerinin belirlenmesi ve bu

Sıvı kısıtlaması yoksa alımının arttırılması
(günde 1500-2000 ml sıvı: 8-10 bardak)
ve sıvının gün boyunca yudum yudum
içilmesi,
Kahvaltıdan 30 dakika önce bir su bardağı
ılık su içmesi,
Alkollü ve kafeinli sıvıların tüketiminin
azaltılması,
Hurma, kuru erik, incir ve diğer yüksek
lifli gıdaların tüketiminin arttırılması (lifli
gıda alımının arttırılmasına rağmen, sıvı
alımının az olması özellikle hareketsiz
yaşlı bireylerde fekal tıkaç oluşumuna
neden olabilir). Günlük lif alımının 25-30
gram olması,
Beyaz ekmek yerine tam buğday ve çavdar
ekmeğin tercih edilmesi, haftada 2 kere
kurubaklagil tüketilmesi,
Meyve suyu yerine meyvenin kendisinin
tüketilmesi,
Bağırsak yumuşatıcı ilaçların doktor
önerisi ile kullanılması,
Bağırsak hareketlerinin baskılanmasına ve
dışkının sertleşmesine neden olacağından
defekasyon ihtiyacının ertelenmemesi,
Dışkılama sırasında mahremiyetin
sağlanması,
Dışkılama zamanının düzenlenmesi (her
gün aynı saatte ve özellikle kahvaltıdan
sonra dışkılama için tuvalete oturma),
Dışkılama sırasında çömelme
pozisyonunun sağlanması (ör: alafranga
tuvalet çok yüksekse, bireyin ayaklarının
altına bir tahta konularak destek
sağlanması ve yatağa bağımlı yaşlının
dizlerinin bükülmesi),
Yürüyüş yapılması (günde 1-2 kez 15-20
dakika ya da günde 30-60 dakika veya
haftada 3-5 kez; kısmi hareketli bireylerde
ise günde 2 kez en az 50 metre yürümesi),
Yürüyemeyen yaşlılarda aktif/pasif, kalçayı
kaldırma, alt bedeni çevirme, tek bacağı
kaldırma gibi yatak içi egzersizlerin
yaptırılmasıdır.
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YAŞLILARDA DEHİDRASYON ve
ÖNLENMESİNDE YAKLAŞIMLAR
Prof.Dr. Gülden
PEKCAN

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Bölümü
Yaşamsal önemi nedeniyle günlük
sıvı alımı ile vücuttan sıvı kaybının
dengelenmesi gerekmektedir. Su,
besinlerin sindirimi, besin ögelerinin
emilimi ve hücrelere taşınması, besin
ögelerinin vücutta metabolizması sonucu
oluşan ögelerin atılmak üzere akciğer
ve böbreklere taşınıp dışarı atılması,
vücut ısısının düzenlenmesi, eklemlerin
kayganlığının sağlanması, elektrolitlerin
taşınması, boşaltım sisteminin sağlığı vb.
işlevlerinin sürdürülmesi için elzemdir.
Vücutta su miktarı ve suyun vücutta
hücre içi ve dışı bölümlerde dağılımı
yaşla birlikte değişkenlik göstermektedir.
Yenidoğanda vücut ağırlığının %70’i su
iken, bu oran çocukluk çağında %60’a ve
yaşlılarda %50’ye düşmektedir. Aristotle
günümüzden 2000 yıl önce yaşlılığı “kuru
ve soğuk” olarak tanımlamıştır.
Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (European
Food Safety Authority-EFSA) toplam su
tüketimini yaşlı erkeklerde 2.5 L/gün ve
kadınlarda 2.0 L/gün olarak önermektedir.
Vücuda su; içilen su ve içeceklerden (~1000
mL), tüketilen besinlerin içeriğinden (~1200
mL) ve besinlerin vücutta kullanılması
sonucu oluşan metabolik sudan (~300
mL) sağlanır. Vücut suyunun yaklaşık
%1-2’lik kaybı normal koşullarda 24 saat
içerisinde yerine konulur. Suyun aşırı kaybı
ve yerine konulamaması fiziksel ve bilişsel
performansın, termoregülasyonun ve
kardiyovasküler işlevlerin bozulmasına
neden olur. Su kaybının %10 ve üzerinde
olması genellikle ölümle sonuçlanır.
Yaşlılarda Dehidrasyon ve Etkileri
Dehidration Council, “dehidrasyon,
vücuttan su kaybına bağlı karmaşık
bir durumdur” diye dehidrasyonu
tanımlamakta, “su kaybına” ve “tuz
kaybına” bağlı iki tür dehidrasyondan
söz etmektedir. EFSA ise, dehidrasyonu
“vücuttan su kaybı sonucu hipohidrasyon
(vücutta su eksikliği) görülmesi” olarak
tanımlamaktadır. EFSA da intrasellüler
ve ekstrasellüler dehidrasyonu
vurgulamaktadır. İntrasellüler
dehidrasyonda (hipertonik dehidrasyon)
hücrelerden su kaybı görülür. Bu tür
dehidrasyon hipernatremiye (145 mmol/L)
ve hiperosmolaliteye (300 mOsm/L) neden
olmaktadır. Sıklıkla nedeni sıvı alımı ile
desteklenmemiş ateş varlığıdır. Diüretikle
tedavide hipertonik dehidrasyon nedenidir.
Ayrıca, yetersiz sıvı tüketimi, renal
sorunlar (hiperkalsemi, asido-ketozis)
veya kusma, diyare, aşırı terleme sonucu
oluşmaktadır. Klinik belirtileri, sıklıkla
susama, konvüzyon, arteriyel iskemi,
mukoza kuruluğu ve ateştir.
Ekstrasellüler dehidrasyon (hipotonik
dehidrasyon) vücuttan sodyum ve su kaybı
sonucu görülür. Natremi (135 mmol/L)
ve osmolalite (280 mOsm/L) düşer.
Temel neden diüretik tedavisine bağlı tuz
kaybıdır. Hiponatremi artan morbidite
ve mortalite nedenidir. Diğer belirtilerin
yanısıra proteinemi ve hematokrit
artışı hemokonsantrasyona neden olur.
Ekstrasellüler dehidrasyon sıklıkla renal
sorunlar ve sindirim sisteminden kayıplar
sonucu oluşur. Yaşlılarda renal sorunların
nedeni diüretik kullanımı, diyabet, akut ve
kronik renal yetmezlik olabilir. Sindirim
sistemi kayıpları, kusma, diyare (özellikle
laksatif kullanımı sonrası) sonucu oluşur.
Yaşlılarda dehidrasyon hastalıkların ve
ölümlerin sık görülen nedenidir. Birçok
yaşlının hastanede yatmasına neden
olmakta ve ölümle sonuçlanabilmektedir.
Dehidrasyon sıklıkla bir enfeksiyon ile
ilintilidir. Yaşlı bireylerde dehidrasyon
görülme riski gençlerden daha fazladır.
Yetişkin insan vücudunun yaklaşık %63’ü
(erkeklerde %60’ı, kadınlarda ise %50-55’i)
sudur. Yağ dokusu su içermez. Metabolik
olarak aktif olan yağsız vücut dokusu

%73 oranında su içermektedir. Yaşlılarda
kas kütlesi, toplam vücut suyu ve kemik
kütlesi kaybı sonucunda yağsız vücut
dokusunda azalma görülür. Bu durum
yaşlılarda vücutta su kaybının temel
nedenlerindendir. Normal ve sağlıklı
bireylerde susama duygusu ile su tüketimi
uyarılır. Yaşlılarda fizyolojik değişiklikler
sonucunda susama duygusu azalmakta,
su metabolizması değişikliğe uğramakta,
böbreklerden idrar atımı, renin aktivitesi
ve aldosteron salınımı azalmakta,
dehidrasyon riski artmakta ve bilişsel işlev
kaybı içeceklere erişimi sınırlanmaktadır..
Tüm bu değişiklikler yaşlılarda
dehidrasyonun görülme sıklığının ve
ciddiyetinin bir göstergesidir.
Vücuttan su kaybının %1’in üzerine
çıkması egzersiz performansının,
termoregülasyonun ve iştahın azalmasına
neden olmaktadır. Yüzde 4 kayıp ile
performansta azalma artmakta,
konsantrasyon güçlükleri, başağrısı,
huzursuzluk, uyku hali görülmekte, vücut
ısısı ve solunum hızı artmaktadır. Yaşlılar
dehidrasyon sonucu gelişen bilişsel
işlevlerle, motor denetim bozukluklarına
duyarlıdır. Kronik dehidrasyon idrar
yolları enfeksiyon riskinde artışa neden
olabilmektedir.
Dehidrasyon İçin Risk Etmenleri
Bazı temel belirtiler sağlık çalışanları ve
yaşlının bakımından sorumlu kişiler için
dehidrasyon riski için uyarı niteliği taşır.
Bunlar; yaşlıda sıvı alımının azalması ve sıvı
kaybının artmasıdır. Yaşla birlikte susama
duygusunun azalması, alım ile atım arası
dengenin bozulmasında önemli bir risk
etmenidir. Ayrıca, yaşlının fonksiyonel
kapasitesinde azalma ile hareketlilikte
azalma, görme sorunları, iletişimi bozan
bilişsel kayıplar ile kafa karışıklığı,
dehidrasyon riskini arttıran diüretik,
laksatif ve sedatif gibi ilaçların kullanılması,
ateş, yutma güçlüğü, diare ve/veya kusma
ile seyreden hastalıkların varlığı gibi
etmenler de sıvı tüketiminin azalmasına
neden olmaktadır. Diğer vurgulanması
gereken etmenlerden birisi de, yaşlılarda
besin tüketim miktarının azalmasıdır. Enerji
tüketiminin azaldığı durumlarda, diyet
enerjisinin birimi başına su gereksinmesi
renal yoğunluk kapasitesinin azalmasına
bağlı olarak artmaktadır. Yaşlıların, hareket
sınırlılığı, idrar kaçırma, diüretik kullanımı
ile sık idrara çıkma vb. nedenlerle sık
tuvalete gitmeyi önleme amacıyla, bazen su
tüketimlerini sınırladıkları da bilinmektedir.
Yaşlılarda Su Gereksinmesi
Bireyin su gereksinmesi vücutta intra- ve
ekstrasellüler su hemostazını sağlayan
miktardır. Bu durum yaşa, fiziksel aktivite
vb. durumlara göre değişmektedir. Bu
doğrultuda yetişkinler için önerilen sıvı
gereksinmesi 1 mL/kkal ve yaşlılar için ise
1.1 mL/kkaloridir. Avrupa Gıda Güvenliği
Otoritesi (European Food Safety AuthorityEFSA) yaşlı erkekler için 2.5 L/gün ve
kadınlar için 2.0 L/gün toplam su alımını
önermektedir. Diyetin bileşimine göre
oluşan metabolik su miktarı değişiklik
gösterir. Günlük 2000 kkalori içeren bir
diyetten 267 (~300) gram su (metabolik
su (mL)= 0.41 x g okside protein + 0.60 x g
okside karbonhidrat + 1.07 x g okside yağ)
sağlanmaktadır. İçeceklerle ortalama
günde 1000 mL ve besinlerin bileşiminden
de 1200 mL civarında su sağlanır. Vücuttan
su kaybı deri, akciğer, idrar ve feçes yolu
ile gerçekleşir.
Dehidrasyonun Belirlenmesi
Dehidrasyon; plazma üre/kreatinin oranı,
biyoelektrik impedans analizi (BIA),
vücut ağırlığı değişimi, deuteriyum oksit
dilüsyon yöntemi, serum osmolalite ve
osmolarite, sodyum ve tonisite ölçümleri
ile belirlenebilmektedir. Tümünün olumlu
veya olumsuz yönleri bulunmaktadır.
Plazma üre/kreatinin oranı yaşlılarda
böbrek yetmezliği, kanama, kalp yetmezliği,
sarkopeni, glukokortikoid veya yüksek
protein alımı ile değişebilmektedir. Vücut
ağırlığı değişikliğinin saptanması toplam
vücut su miktarının belirlenmesinde
duyarlı, doğru ve kolay bir göstergedir.
Standart koşullarda ölçülmesi ve başlangıç
vücut ağırlığının bilinmesi gerekir,
ancak yaşlılarda sınırlı bir uygulamadır.
Vücut ağırlığındaki akut kayıplar toplam
vücut suyunun kaybına bağlıdır. Vücut

ağırlığında 7 gün içerisinde görülen
≥%4 kayıp dehidrasyon göstergesidir.
Biyoelektrik impedans analizi (BIA)
ile vücutta su miktarının belirlenmesi
pratik bir yöntemdir. Ancak, vücutta
toplam su miktarındaki akut değişiklikler
değerlendirmede zorluk yaratmaktadır.
Institute of Medicine plazma veya serum
osmolalitesinin saptanmasını hidrasyonun
en iyi göstergesi (altın standart) olarak
tanımlamaktadır. Ancak, yaşlılarda düzenli
olarak kanda düzeyin belirlenmesi zordur.
Yaşlılarda Dehidrasyon Belirtileri
Yaşlılarda erken dönemde dehidrasyonun
belirlenmesi önlemlerin alınması için
önem taşımaktadır. Konfüzyon, baş ağrısı,
letarji, baş dönmesi, kuru buruşmuş
deri ve/veya deri turgorunun azalması
hücre hacminde azalmanın göstergesidir.
Dudak ve ağız kuruluğu, tükrük salgısının
azalması, gözlerde kuruluk, koltukaltı veya
avuçiçi kuruluğu belirtileri izlenebilir. Kan
basıncının düşmesi, nabız zayıflığı, kalp
atım hızında artış, diürezin azalması, idrar
konsantrasyonunun artması vb. durumlar
görülür. Ayrıca kaslarda kramplar, yorgunluk,
gözlerde çökme uyarıcı belirtilerdir.
Dehidrasyonda idrar atımı azalır, idrar
rengi koyulaşır. Pratik bir yöntem, idrar
atım miktarının ve renginin izlenmesi,
idrar renginin açık renkte olmasının
sağlanmasıdır. İdrar atımının yetişkinlerde
100 mL/saat olması sağlıklı bireylerde iyi
bir hidrasyon olduğunu gösterir. Atımın
>300 ve <30 mL/saat olması ise sırasıyla
aşırı ve yetersiz sıvı alımının göstergesidir.
Dehidrasyonun Sağlık Üzerine Etkileri
Yaşlılarda su kaybı ile gözlenen
dehidrasyon, düşme, kırıklar, konfüzyon,
deliriyum, bası ülserleri, yara
iyileşmesinde gecikme, kontipasyon,
idrar yolları enfeksiyonları, enfeksiyonlar,
böbrek taşları, böbrek yetmezliği, ilaç
toksisitesi, inme ve myokard infaktüsü gibi
birçok sağlık sorunu ile ilintilidir.
Hidrasyonun Sağlanması Stratejileri
Öncelikle risk taşıyan yaşlılar
belirlenmelidir. Vücutta su kaybına neden
olan, çoklu risk taşıyan (diyabetli, kusan,
ishali ve ateşi olan) yaşlılar tanımlanmalıdır.
Yaşlının yaşadığı çevre de (huzurevi,
evde yaşama) önem taşır, yaşlının suya
erişimini engelleyici olabilir. Fiziksel ve
mental otonomi kaybı su içme yeteneğini
azaltır. Özellikle hemiplejik, tremorlu ve
Parkinsonlu hastalarda, akut ve kronik
hastalığı, enfeksiyonu ve ateşi, yutma
güçlüğü ve disfajisi, anoreksiyası olan
yaşlılarda, diüretik ve sedatif kullanan,
sosyal yönden yalnız yaşayanlarda sıvı
alımı arttırılmalıdır. İdrar kaçırma (idrarını
tutamama) korkusu olan hastalar su
alımlarını sınırlayabilmektedir, bu yaşlılara
dikkat edilmelidir.
Yaşlılarda Su Tüketimini Arttırmada
Pratik Yaklaşımlar
Yaşlılarda dehidrasyonun önlenmesinde
disiplinlerarası yaklaşım gerekmektedir.
Yaşlı bakımından sorumlu kişiler ile sağlık
çalışanlarının, yaşlılarda dehidrasyon
belirtileri ve dehidrasyona neden olan
etkenler konusunda farkındalıklarının
olması gerekir. Yaşlılarda normal
hidrasyonun sağlanması stratejileri
yeterli sıvı alımı için pratik yaklaşımlar
içermelidir. Yaşlı su içme konusunda
sürekli uyarılmalı, çeşitli içecek
seçenekleri sunulmalı, sık sık sıvı
tüketmesi önerilmeli, çevreye ve ilaçlarına
uyumu sağlanmalıdır.

Yaşlıların tek defada büyük miktar
yerine az az sık sık su ve içecek içmeye
yönlendirilmesi
Yutma güçlüğü ve disjajisi olan yaşlıların
sıvı tüketimlerine dikat edilmesi
Bakıma bağımlı olan yaşlılarda yakın
çevresi önem taşımakta olup, yaşlının su
tüketimini önemsemelerinin sağlanması
Evde yalnız yaşayan yaşlıların
bilgilendirilmesi, erişimi kolay olan suyun
tüketilmesi (sağlıklı içme suyu veya
şebeke suyu gibi)
Hastane, bakımevleri/huzurevlerinde
sağlık personelinin eğitilmesi ve yaşlının
su tüketimlerinin arttırılması, düzenli
olarak su verilmesi
Sonuç olarak; yaşlıların su tüketimlerinin
arttırılması ve dehidrasyonun önlenmesi,
yaşlının sağlığı ve yaşam kalitesinin
arttırılması için büyük önem taşımaktadır.
Yaşlı bireyler, yaşlının bakımından
sorumlu kişiler ile, sağlık çalışanları sıvı
alımının önemi konusunda eğitilmeli ve
farkındalıkları arttırılmalıdır.
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Yaşlıların sıvı tüketimi ve önemi
konusunda sürekli bilgilendirilmesi
Yaşlılarda susamadan su içilmesinin
gerekliliğinin vurgulanması ve su içmeye
teşvik edilmesi
Hava sıcaklığına ve ev içi sıcaklığına bağlı
olarak su tüketiminin arttırılması
Ateşi olan yaşlılarda su tüketiminin
arttırılması (ateşin 38°C üzerinde her
bir derece artışı için 500 mL ek sıvı
alınmasının sağlanması)
Yaşlılara çeşitli içecek seçeneklerinin
sunulması (çay, ıhlamur, bitkisel çaylar, taze
meyve suları, süt, yogurt, ayran, çorba vb.)
Su içeriği yüksek olan taze sebze ve meyve
tüketiminin arttırılması, günde en az 400 g
tüketilmesinin sağlanması

Hacettepe Üniversitesi
Geriatrik Bilimler Uygulama ve
Araştırma Merkezi

www.gebam.hacettepe.edu.tr

e-posta : gebam@hacettepe.edu.tr
Baskı
Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri
Basımevi
e-posta : basimevi@hacettepe.edu.tr
Tel : 0 312 305 1020

www.gebam.hacettepe.edu.tr
yeteneklerini ortaya çıkarmaya çalışmaları
bazen umulanın üstünde güzellikleri ortaya
çıkarabilmektedir. Bu meşguliyetler müzik,
resim, heykel vs., gibi sanat dallarında veya
bahçecilik, antika veya orijinal eser koleksiyonculuğu gibi çeşitli alanlarda olabilmektedir. Bu aktiviteler kişilerde zihinsel çalışma
açısından da yüksek derecede faydalı olurken ömürlerinin bu sürecinde de motivasyonlarının gereğini yerine getirebilirler ve
hayatları dünyadaki misafirliğinin bitmesini
beklemekten ibaret kalmaz diye düşünüyorum. Ben emeklilikle birlikte resim yapmaya
başladım. Daha önce bu yönde çalışmam olmamıştı. Oğlum Can mimardır, güzel perspektif çizer ve resim yapar. Herhalde genetik
bir yatkınlıktır. Benim yaptığım resimlere
ben hep “denemeler” olarak bakmışımdır.
Etrafımdan bunları beğenenler de oldu.

ROPÖRTAJ
GEBAM-Esat Hocam kendinizi tanıtır mısınız?
3 Şubat 1957 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldum. Aslında 1956 sonbaharında bütün sınavlarımı
başarı ile geçerek işi bitirmiştim, ancak
o sene tıp eğitiminin sonuna “liyakat” sınavı eklendi ve o sınavın da zorunlu tarihi
3 Şubat 1957 idi. Yapılan sınavda başarılı olarak doktor oldum ve ihtisas yapmak
için Amerika’da çeşitli hastanelere mektuplar yazarak başvuru yaptım. O zamanlarda bizdeki tıp eğitiminde ‘intern’lük
yoktu. Amerika’da ihtisas yapabilmem için
intern’lüğümü orada yapmam gerekiyordu. Bu amaçla New York, Port Chester’de
United hastanesine kabul edildim. 1958 yılında 12 ay süre ile “rotating internship”lik
yaptım.
GEBAM - ABD’de çalışma koşullarınız nasıldı?
Oldukça yoğun bir tempoda çalıştırılıyorduk. Çoğu kez sabaha kadar acil serviste
çalıştıktan sonra gündüz de cerrahide veya
görev yaptığımız klinikte işe devam ediyorduk; neredeyse hastanede yatıp kalkıyorduk. Tabii o zaman gençlik vardı enerjim
çoktu, bu tempoya dayanabiliyordum. Uzun
zaman çok spor yapmıştım. Atletizmde
1950 yılında “Türkiye Dekatlon Şampiyonu” olmuştum. Eğitim hayatım boyunca
okullarımın voleybol ve basketbol takımlarında oynardım. Atletizmde 110 metre engelli yarışlarında defalarca Türkiye ikincisi
olmuştum. Bu çalıştığım hastane oldukça
büyüktü ve bir baştan bir başa koşarak
giderdik. Çok aktif bir cerrahi departmanı
vardı. Cerrahiye yardıma gidince oradaki
İtalyan asıllı Amerikalı hocamız bana “Dr.
Hersek bu sizde de böyle mi yapılıyor?” diye
soruyordu, oysa biz tıp eğitimimiz sırasında
cerrahinin içine girerek ameliyat masasında çalıştırılmamıştık. Zaman geçtikçe
hocamız beni daha çok tuttu daha yakınlaştık ve “sen mutlaka cerrah olacaksın,
sende bu yetenek var” derdi. O sırada eşim
ve ben şehrin “down town” kısmında küçük
bir dairede oturuyorduk ve oğlumuz Can
dünyaya gelmişti. Hocam beni çok sevmiş
olacak ki, bizi en az ayda bir New York’un
ünlü restoranlarına veya kulüplerine götürürdü. “Bir gün cerrahi ihtisasını bitirdiğin zaman, benimle ortak çalışmak üzere
gelmeni beklerim” derdi. Daha sonra genel
cerrahi ihtisasını yapmak üzere, bu klinikten ayrılıp Cleveland Clinic’e 50 mil yakınlıkta olan ve eğitimde onunla ilişkili olan
Canton, Ohio’daki Aultman Hastanesi’ne
geçtim. Bu klinik 600 yataklı, oldukça aktif
ve daha da büyük bir hastane idi. Beş yıllık tam bir genel cerrahi eğitimi ile “chief residency” pozisyonu vermeye yetkili
idi. İhtisasın bitiminde cerrahide “board
sınavı”na girme hakkı tanınmıştı. Beni
tanımadıkları için başlangıçta çekimser
davranırken, zamanla çok güven duymaya
başladılar. Amerika’da dürüstlüğe ve doğru sözlü olmaya çok değer veriliyordu. Bu-
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radaki ihtisasım sırasında bazı hocalarım
özel hastalarının ameliyatlarını yaptıracak
kadar bana güven duydular. Bu durum beni
mutlu etmiş ve cerrahi bilgi ve becerime
de katkı yapmıştır. Aultman Hastanesi’nde
kaldığım 5 yıl içinde çok yoğun bir tempoda
çalıştım ve ilerleyen zaman içinde yeni teknikleri öğrendim.Ayrılırken kendisine veda
ederken hocam “ABD’de kalmaya devam
edersen veya Amerika’ya tekrar dönersen,
buraya bana gel birlikte çalışalım” dedi. Bu
kıymetli teklife rağmen ben Türkiye’ye dönme kararı vermiştim.
GEBAM-İngilizceyi nasıl öğrenmiştiniz?
Ben köken olarak Bosna Hersek’liyim, 6 yaşında iken Türkiye’ye geldim. Boşnakça’yı
hemen Türkçe kadar bilirim. Orta derecede
Almanca ve birazcık da Macarca biliyorum.
Bizim evde 4-5 lisan konuşulurdu. Belki bu
nedenle İngilizce öğrenmem zor olmadı.
ABD’ye gittiğim zaman, iş hayatında kolaylıkla anlaşabilecek kadar konuşabiliyordum.
GEBAM-Türkiye’ye döndüğünüz dönemdeki
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Türkiye’ye döndüğümüzde iki çocuğumuz
vardı. Kızım Nurdan da orada doğmuştur.
Ben Amerika’ya askerlik yapmadan gitmiştim. Dönünce ihtisas imtihanımı verebilmek
için Amerika’dan getirdiğim materyal ile
3.5 ayda tez hazırlayıp Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü’nde
ihtisas imtihanımı başarı ile vererek 23
Aralık 1963’de genel cerrahi mütehassısı
oldum. O tarihte Hacettepe Tıp Fakültesi
henüz tam kurulmamıştı ve resmen ihtisas
imtihanları yapılamıyordu. Aralık ayı sonundaki askerlik devresine yetişip 30 Aralık
1963 de askere gittim. İki buçuk aylık eğitimden sonra çektiğim kura sonucu tayin
olduğum Mareşal Çakmak Hastanesi’nde
1964 ve 1965 senelerini kapsayan sürede
genel cerrahi mütehassısı olarak çalıştım.
O yıllarda Erzurum gelişmekte olan ve şarkın Paris’i olarak adlandırılmasına rağmen
bazı mahrumiyetleri olan bir bölge idi.
GEBAM-Hacettepe Üniversitesi’nde göreve ne zaman ve nasıl başladınız?
1965 son baharında bir haftalık bir izinle
Ankara’ya geldiğimde Hacettepe kurulmuştu. Sınıf arkadaşlarımdan Amerika’da İhtisas
yapmış olanların bir kısmı orada çalışmaya
başlamışlardı. Benim de orada çalışabilmem
için Sayın Prof.Dr. İhsan Doğramacı ile görüşmem gerekiyordu. Randevu alabilmem
için Dr. Yavuz Renda’nın eşi yardımcı oldu.
Sayın Doğramacı doğrudan konuya girdi.
Herhalde önden vermiş olduğum özgeçmişimi okumuş; Erzurum’da olduğumu bilerek,
fazla konuşmadan “ben Erzurum Atatürk
Üniversitesi’ni kurdum, sen tam oraya göresin, orada Genel Cerrahiyi kurarsın, seni
kısa sürede doçent yaparız” dedi. Ben de
“orada iki sene çalışarak şarka karşı görevimi yaptığımı düşündüğümü” söyledim. “Eğer
beni buraya alırsanız gelmek isterim yoksa

giderim” dedim. “Bir daha düşünün” dedi,
ancak anlaşamadık. 1966 senesinin başlangıcındaki askerlik dönüşünde, Ankara Sosyal
Sigortalar Hastanesi’nde Genel Cerrahi bölümünde eğitim yapacak seviyede mütehassısa
gerek vardı. O sıralarda iyi lisan bilen doktor azdı. Türkiye’de benim formasyonumda
Amerika’da ihtisas yapmış muhtemelen 4-5
kişi vardı. Beni kapar gibi aldılar ve orada
4 sene çalıştım, hiçbir sıfatım olmamasına
rağmen asistanlık yapan beş arkadaşa bildiklerimi öğrettim, yetişmelerinde ve ihtisas
almalarında da ciddi katkılarım oldu. Bu sırada Sigorta Sağlık Dergisi’nde birçok yazılarım,
derleme ve çevirimlerim yayınlandı. Bu yazılar
dikkat çekmiş olacak ki, Dr. Aydın Aytaç Bey
ile karşılaştığımızda “Hacettepe’de öğretim
üyesi olarak çalışmak ister misin” diye sordu.
“Sayın Doğramacı Hoca ile anlaşamadık” dedim. O da “keşke kabul etseydin sonradan seni
buraya alırdık” dedi. Meğerse pek çok kişi öyle
yapmış. Bu sırada tekrar Amerika’ya gitmeyi
düşünürken, Sayın Prof.Dr. Mithat Çoruh beni
Hacettepe’de işe başlamak için ikna etti, Kendisi o sırada başhekimdi, Hacettepe’de pek
çok sınıf arkadaşım vardı ve yeni, çok iyi dostluklarımız oldu. Naci Bor Hoca’nın deney laboratuvarında 2 sene çalışarak hazırladığım
tez ve yayınlarla 1972 Kasımında doçentlik
unvanını kazandım. O sıralarda Hacettepe’de
yeni kurulmakta olan Kayseri, Sivas, Trabzon,
Samsun ve Eskişehir Tıp fakültesi stajyerleri de genel cerrahi stajlarını yaparlardı. Tam
bu sıralarda Dr. Mehmet Haberal Amerika’ya
yanık merkezine eğitim için gönderilmişti
ama kendisi orada yanık eğitiminin ardından
transplantasyona geçmişti. 1975 sonbaharında döndüğünde, Hacettepe’de Yanık, Diyaliz ve
Transplantasyon Üniteleri’ni kurdu. O zamana kadar A B ve C grubu olarak yapılan genel
Cerrahi eğitimine D grubunun başında olarak
katıldı, sayıları 120-130 kişiyi bulan stajyerlerin eğitimi biraz daha iyileşti.
1977 yılında Profesörlüğe yükseltilmem
yapıldı ve 1998 Ağustos ayında emekli olana
kadar sürekli olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalıştım.
GEBAM-Emeklilere neler önerirsiniz,
emekliliğe hazırlık süreci olmalı mı?
Çalışma şartları ağır ve mesuliyetli bir meslek sahibi olanların emekli olmaları her
zaman gelmesi beklenen ve arzu edilen bir
süreç olmuştur. Emeklilik bu anlamda “sabahları erken kalkmadan ve geç kalma endişesi olmadan ağır bir tempo ile dünyaya
karşı görevlerini tamamlamış olmanın zevki
ile hareket edebilmek” olarak düşünülebilir.
Ancak ömür boyunca faydalı olmak temel
prensibi üzerine motivasyon kazanmış kişilerde bu rahatlık ve biraz daha konforlu
gibi olan hayat tarzı olması beklenirken, gayesiz ve bir işe yaramazlık psikozuna kadar
ilerleyen tatsız bir hale gelebilmektedir. Bu
duruma düşmemek için kişilerin kendilerini meşgul etmeyi bilmeleri hatta o zamana
kadar bilmedikleri araştırmadıkları bazı

GEBAM-Emekliler için ne yapılabilir?
Emeklilikte en önemli eksiklik; birçok medeni memleketlerde çalıştıkları kurumlarının lokalleri var. Bu tip lokaller olmalı.
Örneğin Numune Hastanesi’nin doktorlarının gittikleri lokalleri var. Hacettepe’nin
maalesef emeklilere yönelik bir çabası
yok. Mülkiyelilerin lokali var, Sümerbank
mensuplarının, İş Bankası mensuplarının
lokalleri var. Emeklilikte kendi yaşıtlarınızla ve akranlarınızla sohbet etme olanağı
bulmak çok önem taşır. Emekliler sadece gruplar halinde kendileri toplanıyorlar,
oysa bunun daha iyi organize olması gerekir. Emeklilikte yeniliklere açık olmak ve
takip etmek de önemlidir. Örneğin internet
veya akıllı telefonlar gibi. Ömür beklentisi
uzadı, bunu göz önüne alınca, daha önce
ileri olan yaş grupları da şimdi faydalı olabiliyor. Duyduğum kadarı ile Amerika’da
tecrübeli hekimlerden uzun seneler faydalanıyorlarmış. Parasal karşılığı var mıdır
onları bilmiyorum. Bugün için emekli sınıf
arkadaşlarımızın maalesef büyük bir kısmını kaybettik. İlerleyen yıllarda daha sonra hastalıklar, fiziki imkansızlıklar, dimağ
bozuklukları söz konusu olabiliyor. Emeklilikte sanatsal tarafları varsa ve hiç denenmiş olsa bile kesinlikle herkesin bir hobisi
olmasını tavsiye ederim, ayrıca psikolojik
açıdan da kişiye faydası vardır.
GEBAM-Sağlıklı kalmak için önerileriniz var mı?
Tüm yazılanlar ve hekimlerin söyledikleri, beslenmede dikkatli olmak ve fiziksel aktivitenin
devam ettirilmesi şeklindedir. En basit ve doğal
spor olan yürüyüşü kesinlikle bırakmamak gerekli, en az haftada 4-5 kez, 45-60 dakikalık yürüyüşler yapılmalıdır. Mümkünse sosyal olmak
ve dostlarla sohbet etmek de çok önemlidir.
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Ağız diş sağlığı, yaşlılarda genel sağlığı
iyileştirme programları içinde çoğunlukla
ihmal edilmektedir. Oysa diş çürüğü ve
periodontal hastalıklar (diş eti hastalıkları)
yaşlılık döneminde de en sık görülen,
en önemli sağlık problemlerindendir.
Veriler, yaşlı nüfusun yıllar içinde
artığını işaret etmektedir. Türkiye’de
yapılan en son nüfus sayımı da bu bilgiyi
desteklemektedir (1). Bu nedenle de hem
Dünya’da, hem de Türkiye’de yaşlıların
ağız diş sağlığına yönelik çalışmalarda
artma gözlenmektedir.
Ağız-diş sağlığının yaşam kalitesini
artırmadaki rolü nedeniyle daha çok
önleyici yaklaşımlar içeren programların
uygulanabilirliği öne çıkarılmaktadır.
Ayrıca yeni materyaller ve teknikler,
preventif, restoratif ve periodontal
gereksinmelere çare olarak düşünülse
de dişlerin ağızda kalmalarını sağlamaya
yönelik etkin uygulamaların eksikliği
küresel bir sorun olarak önemini
korumaktadır (2). Araştırmalar, hasta
farkındalığının artması, diş hekimliği
hizmetlerinden daha fazla yararlanılıyor
olunması ve oral hijyene daha çok
dikkat edilmesi nedeniyle diş çürüğü
prevalansının düştüğünü gösteriyorsa da
sosyo-ekonomik düzeyleri elvermeyen
yaşlıların durumunun çok fazla
değişmediği de görülmektedir. (3). Çürük
oluşumunda en bilinen etken, gençler
gibi yaşlıların da ağız-diş sağlığına
yeterli ve gereken önemi vermemeleridir.
Yaşlandıkça fiziksel, duygusal ve sosyal
yetersizliklerin artması nedeniyle,
kron/kök çürüklerinde, periodontal
problemlerde ve diğer yumuşak doku
lezyonlarında artış gözlenmektedir.
Diş çürüğünün etiyolojisi komplekstir;
mikrobiyal, genetik, immünolojik, davranış
biçimleri ve çevresel faktörlerden
etkilenmektedir. Dünyadaki en yaygın
hastalıklardan birisi olmasına karşın,
önlenebilir ve tedavi edilebilir bir
hastalıktır. “2004 Ağız-Diş Sağlığı
Profili-Türkiye” araştırmasının verilerine
göre 65-74 yaş grubundaki bireylerin
ağızında bulunan diş sayılsı 7,0±9,1
olarak bulunmuştur. Bu grupta DMFT
(Decayed-çürük, Missing-çekilmiş and
Filled Teeth-dolgulu dişler) indeksinin
(25,8±8,5) en yüksek bileşenini çekilmiş
dişler (MT=24,6±9,1) oluşturmaktadır (4).
Bu veriler, bu yaş grubunda çürüklerin
tedavisinden daha öncelikli olarak, dişlerin
çekilme nedenlerini tespit etmenin çok
önemli olduğunu göstermektedir.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Uluslararası
Diş Hekimliği Birliği (FDI) ve Uluslararası
Diş Hekimliği Araştırmaları Birliği’nin
(IADR) ortaklaşa formüle ettiği 2020
yılı Küresel Ağız-Diş Sağlığı Hedefleri
2000’lerin başında yayımlanmış ve bu
hedeflerin bölgesel ve ulusal verilere
göre belirlenmesi gerektiği bildirilmiştir
(5). “2004-Türkiye” araştırmasının (4)
verilerine göre 65-74 yaş için %92 olan
çürük nedeni ile çekilmiş diş sayısının,
2020 hedefi olarak %50 azaltılarak
%46’ya düşürülmesi için yeterli önlemler
alınmalıdır. Bu hedefe varılabilmesi için
de çürük ve periodontal hastalıkların
ana sebepleri arasında olan oral hijyen
alışkanlıkları, düzenli diş hekimine gitme
gibi bilgi ve davranış eksikliklerinin
düzeltilmeye çalışılması sağlanmalıdır.
Çok ileri yaşlardaki yaşlıların da
profesyonel yardım alabilecekleri
oluşumların kolay ulaşılabilir olması,
hatta bakımevindekiler ya da yatağa
bağımlı olanlar için bu hizmetlerin
geliştirilmesi gerekmektedir.

Kron çürükleri gibi kök çürükleri de
yaş arttıkça artma eğilimindedir. Kök
çürükleri periodontal ataçman kaybıyla
kök yüzeylerinin açığa çıktığı alanlarda ve
genellikle yumuşak, sarıdan kahverengiye
kadar renk değişikliği gösteren ve sement
ve altındaki dentine de inen lezyonlar
olarak tarif edilir (6). Antimikrobiyaller
ve flüorürlerin kullanılması, hijyen
konusunun önemsenmesi ve eğitim
konusunda gayret sarf edilmesi kök
çürüğünün kontrol edilmesinde çok
önemlidir. Kök çürükleri 2004 Türkiye
verilerine göre 65-74 yaş grubunda %28,4
olarak tespit edilmiş olup, ağızda bulunan
diş sayısı arttıkça bu yüzde artmaktadır.
Bu araştırmanın sonuçlarına göre kök
çürüklerinin kırsal kesimde yaşama,
dişlerin fırçalanmaması ve düzenli diş
hekimine gitmeme durumuyla da yakından
ilgili olduğu tespit edilmiştir (7).
Periodonsiyum, dişi çevreleyen ve
destekleyen kemik ve yumuşak doku
olarak tanımlanır. Periodontal hastalıklar
ise diş etlerinin inflamasyonu ve bunun
sonucunda diş köklerini kemiğe bağlayan
periodontal ligamentlerin etkilenmesiyle
dişlere desteğin kaybolmaya başlaması
olarak bilinir; tedavi edilmediklerinde dişler
kaybedilebilir. Yaşlandıkça periodontal
hastalıkların prevalansı da artmaktadır.
2004 Türkiye verilerine göre 35-44 yaş
grubunda %15,1 olan sağlıklı diş etine
sahip olma durumu, 65-74 yaş grubunda
%6,0’a düşmüştür. Aslında bu farklılığı
yaşlı grubun neredeyse yarısının hiç dişi
olmadığını düşünerek değerlendirmek
gerekmektedir. 2004 verilerine göre
65-74 yaş grubunda periodontal
ataçman kaybı olmayanlar ancak
%15,7’sini oluşturmaktadır. Araştırmalar
periodontal sağlığın diyabet ve kalp/
damar hastalıklarıyla da ilişkide olduğunu
göstermektedir (8). Yaşlılarda kronik
hastalık sıklığı da yüksektir. Buna bağlı
olarak çok sayıda ilaç alma durumunda
olabilirler (9). Anti-depresan, diüretik
gibi ilaçlar tükürük akışını azaltır. Azalan
tükürük akışı çiğneme/yutma ve konuşma
zorluklarına neden olabilir (10); ayrıca
çürüklerin oluşumu ve yumuşak doku
problemlerinin oluşmasında da rol oynar.
Epidemiyolojik veriler dişsizlik yüzdesinin
endüstrileşmiş ülkelerde düşme
eğiliminde olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde de bu eğilim geçerlidir.1988
verilerine göre 65-74 yaş grubunda %75
olan dişsizlik düzeyi 2004’de %48,0 olarak
tespit edilmiştir (12). 2020 hedefleri göz
önüne alındığında, bu yaş grubunda
dişsiz kişi sayısının %50 azaltılarak %24,0
düzeyine gerilemesi beklenmelidir. Bu yaş
grubunda hala çok yüksek olan dişsizliğin,
yaş ilerledikçe daha da artacağı kesindir.
“Berlin-Yaşlılık-1996” çalışmasına göre
80-84 yaş grubunda %40 olan dişsizlik,
90-94 yaş grubunda %75’e çıkmaktadır
(13). Dişsizlik süresi uzadıkça da alveolar
kemik rezorbsiyonları gibi birçok orafasial yapıya ilişkin kayıplar oluşur. Tam
protez kullananların da doğal dişlere
sahip olanlara göre çiğneme ve beslenme
kapasitelerinde düşüşler olmaktadır. Bu
nedenle de gereksinimleri olan sebze,
taze meyve gibi gıda seçenekleri yerine
(14), yumuşak olması nedeniyle daha çok
şekerli ve yağlı gıdalara yönelmektedirler.
Özellikle de protezlerin yetersiz olduğu
durumlarda beslenme yetersizliği iyice
belirginleşmektedir. Protezlerin kalitesi
de kaybedilen fonksiyon ve estetiğin
yeniden kazanılmasında etkili olacağından,
protezlerin kullanım süreleri ve bakımları
için de hekim danışmanlığı gerekmektedir.
Ağız diş sağlığının önemli
göstergelerinden birisi de 21 ya da
daha fazla doğal dişe sahip olma olarak
tanımlanan fonksiyonel dentisyondur
(15). Fonksiyonel dentisyon yüzdesinin
65-74 yaş grubunda %12,0 olarak tespit
edilmiştir. 2020 hedefleri göz önünde
bulundurulduğunda, bu yüzdenin
%25 artırılarak %15,0’a yükseltilmesi
sağlanmalıdır. Aynı araştırmada kadın
olma, 70-74 yaş grubunda olma ve okur
yazar olmama da fonksiyonel dentisyonu
azaltan özellikler olarak tespit edilmiştir.
Ancak %15’lik fonksiyonel dentisyon
düzeyinin de gelişmiş ülkelere göre hala
çok düşük bir yüzde olduğu göz önünde
bulundurulmalıdır (16). Dolayısıyla bu

yaş grubunun büyük bir çoğunluğunun
protez kullanmadan rahat bir biçimde
fonksiyonlarını yerine getirebilmeleri
mümkün olamamaktadır (17).
Düzenli diş hekimine gitme dişlerin,
diş etlerinin ve yumuşak dokuların
değerlendirilmesi için gereklidir. Böylece
hastalıklardan korunma, erken tanı ve
tedavi sağlanabilecektir. 2004-Türkiye
araştırması 65-74 yaş grubunda son
5 yılda diş hekimine gitmeyenlerin
prevalansını %61,9 olarak tespit etmiştir.
Diş hekimine gitmeme nedeni olarak
düşünülen en önemli etken, hizmetin
bedelinin yüksek olmasıdır. Ancak
Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan
bir çalışmada, diş hekimliği hizmetleri ile
ilgili ücretler düşürüldüğünde de hizmet
talebinin beklendiği düzeyde artmadığı
gösterilmiştir (18). Ülkemizde diş
hekimine gitme alışkanlığı ile ilgili yaygın
bir davranış biçimi de ancak yakınma
olduğunda diş hekimine gitmedir.
Ülkemizde yaşlı popülasyonda ağız-diş
sağlığı düzeyinin yükseltilmesi için toplum
tabanlı koruma programlarının ivedilikle
planlanıp uygulanması gereklidir.
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Araştırma

Yaşlı Yetişkinlerde Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Kullanımı
İçinde bulunduğumuz bilgi çağı gereğince,
bilginin aktarımı ve iletişim yolları gelişen
teknolojiden etkilenmektedir. Dünyada artan kullanımına paralel olarak ülkemizde de bilgi ve iletişim teknolojileri yaygın
olarak kullanılmaktadır. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (2013) verilerine göre ülkemizde bilgisayar ve internet kullanımı %49’lara
ulaşmıştır. İnternet kullanan bireylerin
%24’ü internette alışveriş yapmakta iken
%75’lik bir kesim online haber, gazete ve
dergi okumaktadır. Ancak bu verilerin 1674 yaş arasındaki bireyleri kapsadığı unutulmamalıdır.
Artan yaş ömrüyle birlikte yaşlı yetişkinlerin nüfus içindeki oranları da artmaktadır.
1902’de, 47 olan ortalama yaş ömrü bu yüzyılda 77’ye ulaşmıştır (Yıldırım Becerikli,
2013). Ülkemizde ise yaşlı (65 ve daha yukarı
yaş) nüfus oranı 2013 yılında %7,7 iken nüfus
kestirimlerine göre 2023 yılında %10,2›ye,
2050 yılında %20,8›e yükseleceği tahmin edilmektedir (Türkiye İstatistik Kurumu, 2014).
Yaşlı yetişkin sayısının nüfus içerisindeki
oranının artmasıyla meydana gelen demografik değişime paralel olarak, gelişen
bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfus
tarafından kullanımı önemli bir konu haline
gelmiştir. Yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilişkisinin incelenmesi gerek üretici
firmalar için gerekse toplumda yaşlılık döneminin verimli ve istenilen düzeyde geçebilmesi için oldukça önemlidir. Vatandaşlık
işlemlerinden hastane işlemlerine, bilet
satın alma gibi günlük işlemlerden bankacılık işlemlerine kadar bir çok alanda online
işlemlere geçilmesi, kullanıcıların teknoloji
kullanımını zorunlu hale getirmektedir (Dönümcü, 2014). Diğer yandan yaşlıların nüfus
içindeki artan oranları tüketici olarak hedef
kitle haline gelmelerine neden olmuştur
(Gallagher, 2010). Bu durumda yaşlı yetişkinlerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımlarının incelenmesi üretici firmalar için
de önemli bir konu olmuştur.

Yaşlılarda bilgi ve iletişim teknolojilerinin
kullanımı diğer yaş gruplarına göre düşük
olmakla birlikte yapılan çalışmalar günümüzde yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımlarında geçmişe göre artış
olduğunu göstermektedir. Yapılan çalışmalarda, günümüzde internette ve bilgisayarda
zaman geçiren yaşlıların sayısının arttığı
görülmektedir (Alm vd., 2002; Grougiou ve
Wilson, 2003; Iyer ve Eastman, 2006; McMellon vd., 1997; Selwyn vd., 2003; akt., Öztürk,
Özata ve Er, 2012). Yaşlıların günlük hayatında televizyon önemli bir yere sahipken bunu
ikinci sırada cep telefonu izlemektedir. 55
yaş ve üzeri kişilerin %86’sı günde ortalama
4 saat televizyon izlerken; %63’ü de cep telefonuna sahiptir (Türkiye Yaşlı Bilimleri ve
Araştırma Vakfı, 2011). Başka bir araştırmada ise, hanelerinde bilgisayar bulunan ve
kullanan katılımcıların ve internet kullanan
katılımcıların sayısının düşük olduğu görülmektedir (Öztürk, Özata ve Er, 2012).Genel
olarak erkekler kadınlara, gençler yaşlılara
ve şehir merkezinde yaşayanlar kırsal kesimde yaşayanlara göre daha sık internet
kullanmaktadırlar. Ayrıca eğitim düzeyi, ailede çalışan birey sayısı ve gelir düzeyi de
internet kullanımını etkileyen faktörler arasındadır (Kaynak ve Karaca, 2012).
Yaşlıların teknolojik gelişmelere kapalı olduğu konusunda önyargılar bulunmaktadır.
Yaşlıların teknolojileri kullanmamasında,
yaşlıların bu teknolojileri işlerine yarar görmemeleri ve kendi yaşamlarında uygun bir
kullanım alanı bulamamaları gibi nedenler
görülmektedir (Melenhorst, Rogers ve Cay-

ğu için muhtemelen katılımcıların pek çoğu
tablet sahibi değildir. Bu aracın kullanım
süresinde bir farklılığın olmaması bu araca
sahip olan kişi sayısının az olmasından kaynaklanmış olabilir.
Yapılan bu çalışmanın çok geniş bir kitleyi
kapsamaması, yalnızca Ankara il merkezinde gerçekleştirilmiş olması, ölçme aracının çok detaylı olmayıp bazı bölümlerinde
sürekli bilgi yerine kategorik bilgi alınması
bu çalışmanın sınırlılıklarındandır. Ayrıca
çalışmanın enlemesine kesitsel doğası bireylerde ortaya çıkan değişimi incelememizi
engellemiştir.

Ayşenur Gölge, Ece Avcı, Ela Altın, Emre Erçin, İbrahim Demirkol,
Kübra Genç, Mehmet Can Demir, Merve Biçer, Merve Işıldar, Nuket Özel,
Rüya Kirman, Selin Gülmez, Zülal Çorlu
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lor, 2001).Eğer teknolojik ürünler bireylerin
ihtiyaçlarını karşılıyor ve bu ürünler kendilerine doğru bir şekilde anlatılıyorsa, yaşlı
tüketiciler yeni ürünleri kabul edebilmektedirler. Ayrıca yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojilerinin ürünlerini gençlere göre daha
az kullanmasında bazı fiziksel dezavantajların etkisi olduğu da unutulmamalıdır.
Mobil cihazlarda ekranın çok küçük olması
gibi özellikler yaşlılarda kullanımı zorlaştırmaktadır (Wilkowska ve Ziefle, 2009).
Yaşlıların bilgi ve iletişim teknolojilerini
kullanımını inceleyen araştırmalar ülkemizde sınırlıdır. Buradan hareketle, bu çalışmada yetişkinlerde medya kullanımının
orta yaşlı ve ileri yaşlı yetişkin grupları arasındaki farkın incelenmesi amaçlanmıştır.
Katılımcıların eğitim ve gelir düzeylerinin
etkilerinin kontrol edildiği çalışmamızda
Ankara’da yaşayan 44-92 yaşları arasında
172 yetişkine anket uygulanmıştır. Uygulanan anket, bireylerin cinsiyet, yaş, medeni
hal, öğrenim durumu gibi demografik bilgileri ile bilgi ve iletişim teknolojileri araçlarından hangilerini ne sıklıkla kullandıklarını değerlendiren sorular içermektedir.
Çalışmaya 86 erkek ve 86 kadın katılmıştır. Çalışmaya katılan erkeklerin 43’ü orta
yetişkin, 43’ü ileri yetişkin; kadınların 52’si
orta yetişkin, 34’ü ileri yetişkin yaş grubundadır. Erkeklerin yaş ortalaması 59,7 ve kadınların yaş ortalaması 57,5’tir.

Elde edilen bulgulara göre ileri yetişkinler
orta yetişkinlere göre gün içerisinde daha
uzun süre televizyon izlerken bu iki grup
arasında radyo dinleme konusunda herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bunun
yanı sıra orta yetişkinlerin ileri yetişkinlere nazaran telefonla konuşmaya daha çok
zaman ayırdıkları ortaya çıkmıştır. Bilgisayar ve internet kullanımında orta yetişkinlerin ileri yetişkinlerden daha aktif olduğu
gözlenmiştir. Tablet kullanımında ise fark
bulunamamıştır (Ortalamalar Şekil 1’de
gösterilmiştir). Kadın ve erkekler arasında
ise bahsi geçen bilgi ve iletişim teknolojileri
kullanımında belirgin bir fark görülmemiştir (Ortalamalar Şekil 2’de gösterilmiştir).

Yapılan bu çalışmadaki bulgular değerlendirildiğinde, bulguların alanyazın ile büyük
ölçüde uyuştuğu görülmektedir. Alanyazın
ile paralel olarak, ileri yaşlı yetişkinler bilgi
ve iletişim teknolojilerini orta yaşlı yetişkinlerden daha az kullanmaktadır. Bu durumun sebeplerinden biri, bilgi ve iletişim
teknolojilerinin yeni bilgi öğrenimi gerektirmesi ve ileri yetişkinlerin de yeni bilgileri
öğrenmek yerine mevcut bilgilerini kullanmaları olabilir. Ayrıca istisnalar olmakla
birlikte yaş ilerledikçe bilişsel esnekliğin
azalmasından dolayı ileri yaşlı yetişkinler
öğrenmede zorluk çekeceklerinden bilgi ve
iletişim teknolojilerini kullanmayı tercih etmiyor olabilirler.

Televizyon izlemenin ileri yetişkinlerde orta
yaşlı yetişkinlere göre daha fazla olması
gün içinde daha fazla boş vakitlerinin olmasından kaynaklanıyor olabileceği gibi, orta
yaşlı yetişkinlerin televizyon dışında internet gibi alanlara daha fazla zaman ayırmalarından da kaynaklanıyor olabilir.
Bilgisayar ve internet kullanımına bakıldığında ise orta yaşlı yetişkinlerde ileri yaşlı
yetişkinlere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bu durumda bilgisayar ve interneti
kullanmayı öğrenmede zorluk çekmeleri ya
da çekeceklerini düşünmeleri de etkili olabilir. Fakat internet ve bilgisayar kullanabilen
yaşlı yetişkinlerin sayısında artışların olması, bu kullanım alanlarının onların yaşamlarına kolaylık sağladığını düşündürmektedir.
Telefon kullanımının orta yetişkinlikte daha
fazla olması ise bu bireylerin halen çalışma
yaşamının içinde olmalarından ve çevrelerinde ileri yetişkinliktekilere göre daha çok
insan bulunmasından kaynaklanabileceği
düşünülmektedir.
Tablet ve radyo kullanımında yaş grupları
arasında anlamlılık bir farklılık bulunamaması bu araçların kullanımın sürelerindeki
düşüklükle açıklanabilir. Radyonun eskisi
kadar kullanılan bir iletişim aracı olmaması
her iki grupta da bu aracın kullanım süresinin düşüklüğünden anlaşılabilir. Bunun yanında tablet yeni yaygınlaşan bir araç oldu-

(0: Hiç kullanılmama 1:Günde 1 saatten az kullanım
2:Günde 1-3 saat arasında kullanım 3:Günde 4-6 saat
arasında kullanımı tanımlamaktadır.)
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Yeryüzünde yaşlı nüfus oranının
artması afetlerde etkilenen ileri yaş
grubu kitlenin sayısını da artırmaktadır.
Yaşlılar hem fiziksel hem de bilişsel
yapılarında meydana gelen değişiklikler
nedeni ile afetlerde özellikli grubunu
oluşturmaktadır. Afetlerin yaşlı grup
üzerinde etkileri üç ana başlık altında
özetlenebilir. Bunlar;
1. Afete bağlı fiziksel yaralanma
2. Mevcut fiziksel ve bilişsel sorunların
alevlenmesi
3. Ev ve barınma yerlerinin kaybı
Yaşlıların mevcut yaşamlarında afet
döneminde daha da kötüleşen birçok
kısıtlılıkları bulunmaktadır. Bunlar;
Hareket sorunları; Yetersizlik-maluliyet,
dayanıksızlık-güç kaybı, protez, koltuk
değneği yada baston, yürüteç, araba yada
tekerlekli sandalye kullanımı ve yatağa
bağımlılık,
Adaptasyon sorunları; Fiziksel, ruhsal,
duygusal ve sosyal problemler,
İncinebilirlik; Duygusal (konfüzyon,
disosiasyon, korku/panik), fiziksel (sağlık
sorunları/ dayanıklılığın azalması,
kemik yapısının zayıflaması), fizyolojik
(kardiyovasküler, endokrin ve renal
problemler/hastalıklar) değişiklikler,
Tedavi ilişkili sorunlar; Çoklu organ
hastalıkları (kardiyovasküler hastalıklar,
kalp yetersizliği, disritmi, endokrin
sorunlar (diyabet), nörolojik problemler
(inme) senil demans, böbrek yetmezliği,
çoklu ilaç kullanımı, ilaç etkileşimleri,
ilaçların gastrointestinal sistem, karaciğer
böbrekten emilim ve atılım sorunlarıdır.
Yaşlıların kolay incinebilir olmasının
nedenleri
Yaşlılar afetlerde aşağıda belirtilen
nedenlerden dolayı kolay incinebilir grubu
oluşturmaktır.
Fiziksel yetersizlikler; Yaşlılar fiziksel
yetersizlikler nedeniyle afetlerde
savunmasız durumdadır. Fiziksel ve
bilişsel sorunlardan dolayı bu grup için
özellikle yeme, içme, giyinme, banyo ve
tuvalet bakımlarında uzmanlaşmış ekibe
ihtiyaç duyulmaktadırlar. İdrar ve gayta
inkontinansı bulunuyorsa sürekli bakım
gereklidir. Kronik hastalıklar, karmaşık
tedavi ve ilaç kullanım protokolünün
uygulanamaması fiziksel yetersizlikleri
artırmaktadır.
Bilişsel yetersizlikler; Yaşlılıkla birlikte
ortaya çıkan bilişsel gerileme ifade ve işlem
yeteneklerinde gerilemeye neden olur
bunun sonucunda ihtiyaçların ve sorunların
anlatımında yetersizlik görülür. Yaş
ilerledikçe bu sorunlar daha belirgin hale
gelir, istatistikler 65 yaş ve üstü altı yaşlının
birinde ileri derece demans ve hafıza kaybı
olduğu göstermektedir. Bununla birlikte
inme ve Parkinson hastalığının bulunması
ve çok ileri yaş bilişsel sorunların ortaya
çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Yaşlı grupta
zayıf dürtü kontrolü ve bakıcıları dışında
sağlanan tedavi, tuvalet ve banyo yardımına
direnç karşımıza önemli bir sorun olarak
çıkabilmektedir. Deliryum gelişmesi acil
tedavi gerektir fakat afet anında acil tedavi
imkanlarına ulaşmak zor olabilir. Hafıza
problemleri acil tedavinin etkin ve doğru
olarak verilmesini zorlaştırır. Bütün bu
olumsuzluklar yaşlılarda mevcut olan
depresyonunun derinliğinin artmasına ya
da yeni depresyon olgularının çıkmasına
neden olur.
Yardımcı cihaz ihtiyacı; Yaşlanma ve
kronik hastalığa bağlı fiziksel gerileme
baston, yürüteç veya tekerlekli sandalye
kullanımı gerekli kılmaktadır. Bu nedenle
banyo, tuvalet ve duşlarda fiziksel
yetersizliklerden dolayı ek ekipmanlar
veya özel donanımları olan tuvalet
gerekli olmaktadır. Görme ve işitme

sorunları nedeniyle yaşlılar işitme cihazı
ve gözlük cihazına ihtiyaç duyarlar.
Beslenme ihtiyaçları yaşlı grupta özellik
göstermektedir. Örneğin, diyabet için
az şekerli, hipertansiyon için az tuzlu
diyet, yutma ve çiğneme sorunları için
doğranmış yada püre şeklinde gıda
sağlanmalıdır. Oral beslenemeyen
hastalar için beslenme aparatı ve cihazlar
gereklidir. Yaşlılar dehidratasyona oldukça
hassastır bu nedenle yeterli sıvı alımı
sağlanmalı ve sıvı alımı dikkatli takip
edilmelidir.
Afet Döneminde Yaşlılar İçin Sorunlar
Afet döneminde yaşlı grupta hastalanma
ve yaralanma oranı artmaktadır. Afetin
meydana çıkardığı stres zayıf, yaşlı,
özellikle psikiyatrik ve tıbbı sorunu olanları
daha çok savunmasız kılmaktadır. Değerli
eşyaların kaybı, evlerinin hasar görmesi
yaşlı gurubun gündelik yaşamında
daha çok yıkıcı etki oluşturmaktadır.
Yaşam boyu elde edilen birikimlerin
kaybı umutsuzluğa neden olur. Aile
bireylerinden ayrı kalma nedeniyle tıbbi
ve psikiyatrik bakım kesilir. Bu nedenle
anksiyete, depresyon, uykusuzluk, hafıza
sorunları ve intihar girişimleri yaşlı hasta
grubunda daha sık görülmektedir.
Psikosomatik sorunların artması sağlık
durumunda kötüleşmeye bu da ölüm
oranlarında artışa neden olur. Yaşlı grup,
stresi azaltmak ve kendilerini daha iyi
hissedebilmek için daha fazla sosyal
desteğe ihtiyaç duyarlar. Bakıcı veya
bağımlı olduğu kişilerin kaybı yaşlıların
fiziksel kapasitelerinde önemli oranda
azalmaya neden olur.
Afet döneminde yaşlılar en savunmasız
grubu oluşturur. İşitme, görme sorunları
ve yabancı bir çevrede bulunma,
fiziksel engeller ve hareket kısıtlılığı
(tekerlekli sandalye kullanımı gibi) yaşlı
hastaların acil tahliyelerini geciktirilebilir
yada önleyebilir. Elektrik kesintileri,
ısıtma ve havalandırma sistemlerinin
çalışmamasına ve buna bağlı olarak
yaşlılarda hipotermi veya hipertermi
gelişmesine neden olur. Ayrıca elektrik
kesintileri nebülizatör cihaz, ev tipi
konsantratör veya ventilatör gibi tıbbi
ekipmanların kullanımını kısıtlar.
Yaşlıların sürekli ihtiyaç duyduğu reçeteli
ilaç, diyaliz ve kemoterapi ilaçlarına
ulaşamama tıbbi sorunların artmasına
neden olur. Aile bireylerinin bulunmaması
yaşlıların mali yardımlara ulaşmasını
zorlaştırır. Günlük aktivitelerde yardım
ihtiyacı (örneğin; yürüme, duş alma ve ilaç
kullanımı) afet sırasında yaşlı bireyleri
yaralanma ve hastalık için savunmasız
hale getirir. Zorunlu taşınma veya yer
değiştirme, zayıf ve yaşlılarda ciddi strese
neden olur, bu durum düşkünlük ve ölüm
oranlarında artışla sonuçlanır.
Yaşlılar ve Bakıcıları İçin Afet Hazırlığı
Yaşlı popülasyonun bulunduğu yerlerde
önceden meydana gelen afetlerin
ne zaman ve nasıl meydana geldiği
öğrenilmeli, yaşılar ve aileleri için olası
acil durumlar için önceden planlar
yapılmalıdır.
Amerikan Kızıl Haçı yaşlı bireylere, acil
durumda onları kontrol edecek en az
üç aile üyesi, arkadaş veya komşular ile
kişisel destek ağı kurmayı önermektedir.
Acil durumlar için düzenlemeler önceden
yapılmalı, acil malzemeler ve depo
anahtarlarının yerini gösteren harita/
kroki/belirteçler hazırlanmalıdır. Acil
durum belgeleri ve yaşlıların sağlık
durum bilgileri kopyalanmalıdır. Yaşlılar
ve destek ağı üyeleri yerleşim yerlerini
terk ederken ve eve geri döndüklerinde
birbirlerine bildirimde bulunmalıdır. Olası
acil durumda iletişim kurulacak kişilerin
iletişim bilgileri muhafaza edilmelidir.
Elektronik ortamda gerçekleşen sosyal
güvenlik, maaş ödemelerinde sorunlar
oluşabileceğinden bu bilgiler güvence
altına alınmalı, banka bilgileri, maaş ve
tasarruf bilgilerini içeren yedek banka
kartları/hesap cüzdanları hazırlanmalıdır.
Afet durumunda ilaç ve tedaviye ulaşımda
sorun olabileceğinden en az 2 hafta
yetecek miktarda ilaç ve tıbbı malzeme
stoku yapılmalı, doz, gıda ve ilaç-alerji
bilgilerini içeren reçeteli ilaçların
listesi hazırlanmalıdır. Bu listeler

hazırlanırken her aşamada doktor ve
eczacıya danışılmalıdır. Bir klinik yada
hastaneden devam eden tedavi varsa
acil durumlar için tedavi ve hastaneye
ulaşım alternatifleri hakkında görüşmeler
yapılmalıdır. Kullanılan işitme cihazı ve
işitme cihazı pilleri, tekerlekli sandalye pil
ve aküleri, oksijen ve gözlük gibi ihtiyaçlar
için yedekler bulundurulmalı veya afet
durumunda nereden temin edileceğine
yönelik planlama yapılmalıdır.
Her evde acil duru kiti hazırlanmalı ve bu
kitte aile bilgilerinin kayıtları, tıbbi kayıtlar,
vasiyet, tapu, sosyal güvenlik numarası,
kredi kartı ve banka hesap numarası,
tıbbi cihazların listesi, seri numaraları ve
kullanma kılavuzları bulunmalı, destek
ağı üyelerine bu dokümanların kopyaları
verilmelidir. Eğer yaşlıların işitme ve
konuşmayı içeren engeli varsa önceden
hazırlanmış belgeler, cüzdan, çanta ve acil
durum bilgileri afet durumunda iletişim
kurmak için en iyi yöntemdir.
Afet Döneminde Uygulama
Afet döneminde mümkünse yaşlılar kendi
evlerinde, aile ve hayvanları ile kalması
sağlanmalıdır. Hassas durumdaki yaşlı
bireyler bir aile üyesi, arkadaşı yada
bakıcı gözetiminde kalmalıdır. Eğer afet
durumunda yaşlı bireyle birlikteyseniz,
sakin kalması ve güvenliği sağlanmalı
ve bireyde bağlılık ve umut duygusu
oluşturulmalı, çevrenin güvenli olduğuna
dair bilgi ve güvence verilmelidir. Yaşlı
bireylerin ihtiyaçları karşılanmalı,
duygularını ifade etmelerine yardımcı
olunmalı, depresyon ve anksiyete belirti
ve bulguları takip edilmeli, eğer bu
bulgular mevcutsa sağlık kuruluşuna
yatırılmalıdır.
Afet dönemi ve sonrasında finansal
yardım prosedürleri karmaşık ve ulaşımı
zor olabildiğinden bu konuda yaşlılara
yardımcı olunmalıdır. Eğer yaşlı birey
taşınmış ve ailesi veya arkadaşları ile
birlikte yaşıyorsa sağlık hizmetlerine
ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmelidir.
Afet sırasında yaşlıların hepsi yardıma
gereksinim duymaz, bazen çok ihtiyaç
duyulan yardımları sağlayabilir. Birçok
yaşlı bulunduğu toplumun şartlarına
aşinadır bu nedenle afet durumunda
onların zaman, bilgi ve uzmanlıklarından
faydalanılmalıdır.
Afet Sonrası Dönem
Afet sonrası dönemde tehlike geçtikten
sonra yaşlıların emniyet, güvenlik ve
istikrar duyguları yeniden sağlanmalıdır.
Yaşlı kişi, aile veya bakıcıları ile tekrar
bir araya getirilmeli ve sosyal temas
sağlanmalıdır. Finansal destek ve sağlık
kuruluşuna yeniden erişimi sağlanmalı ve
ilaç tedavileri düzenlenmelidir. Mümkünse
afet sonrası yaşlı bireylerin evlerine
dönmesi sağlanmalı, yer değiştirme gerekli
ise aile, tanıdık ve arkadaşlar ile aynı
ortamda barınmasını sağlayacak imkanlar
oluşturulmalıdır. Eşyaları kurtarılmalı ve
sık ev ziyaretleri yapılmalıdır.
Üzüntüsünün geçmesi ve iyileşmesi için
zaman tanınmalıdır. Korku, endişe, sinirlilik
veya beklenmedik duygusal reaksiyonlar
hakkında açık konuşulmalıdır.
Yaşlılar için Afet Planı Hazırlama Klavuzu
1-Potansiyel tehditleri öğrenin
Yaşadığınız alanda afet türü ve acil
durumlar öğrenilmelidir.
2- Toplumun kaynaklarının yerini öğrenin
Bölgesel radyon, TV, radyo istasyonu yeri
ve toplumun afet yanıt planı, tahliye planı
öğrenilmelidir.
3-Kaçış yolları planı
Her odadan 2 kaçış yolu belirleyin. Yılda 2
kez pratik uygulama yapın. Evde yaşayan
veya ekiptekilerin görevlerini belirleyin.
Kaçış sonrası buluşmak için güvenli bir alan
belirleyin. Zeminde, merdivende kaçış yönleri
bulunmalıdır. Duman veya yangın durumunda
alternatif 2. kaçış yolunu kullanın.
4- İletişim Planı oluşturulması
Afet durumunda aile bir arada
bulunmayabilir, planda daha sonra nasıl
buluşulacağı belirtilmelidir.
5- Acil Seti Oluşturma
Afet kiti oluşturun ve evdeki her birey
yerini bilmeli. Kit içinde bulunması
gerekenler :

Üç gün yetecek bozulmayan gıda, üç gün
yetecek su-her kişi için günlük 1 galon
su, taşınabilir, pille çalışan radyo veya
televizyon ve ekstra piller, el feneri ve
ekstra piller, ilk yardım seti, sanitasyon
ve hijyen ürünleri (ıslak mendil ve tuvalet
kağıdı), su geçirmez kaplar, ekstra giysi,
battaniyeler, temel mutfak aksesuarları
ve mutfak eşyaları, manuel konserve
açacağı, çok amaçlı cihaz örn. İsviçre
çakısı, kredi kartı fotokopileri ve kimlik
kartları, özel ihtiyaç maddeleri örn. İlaçlar,
gözlükler, kontakt lens solüsyonu ve işitme
cihazı pilleri, şarj cihazı ile cep telefonu,
düdük, ekstra ev ve araba anahtarı.
6- Afet Setinin Muhafazası
Konserve gıdaları serin ve kuru yerde
saklamalıdır. Yiyecekleri zararlılardan
korumak ve ömrünü uzatmak için sıkıca
kapalı plastik veya metal kutularda
saklayın. Zarar görmüş ve bozulmuş
konserveyi atılmalıdır. Tüm kapların
üzerine tarih yazın. Yiyecekleri son
gününden önce tüketip yerine yenisi
ile değiştirin. Her yıl afet kitini sizin ve
ailenizin ihtiyaçlarına göre güncelleyin.
Maddeleri plastik çantalarda saklayın
ve tüm kiti kolay taşıyabilmek için kolay
taşınır bir yada iki kutuya koyun.
7- Acil Durum İletişim Kartları
Her aile bireyi için eksiksiz acil iletişim
ve sağlık kartı oluşturun ve cüzdan,
sırt çantasında saklayın. İlaç, tedavi,
yardımcı cihaz, kan grubu, alerji, aşılar,
iletişim zorlukları ve acil durumda iletişim
bilgilerini kaydedin.
8- Kardiyopulmoner resusitasyon (KPR)
öğrenin
En az bir birey ilkyardım ve KPR öğrenmeli
ve otomatik eksternal defibrillatör
kullanımını bilmelidir.
9- Yangın söndürücüler edinin
Birçok odada yangın söndürücü
bulundurun ve son kullanma gününden
önce doldurun yada değiştirin.
10- Önemli Belgelerin Kopyasını Saklayın
Pasaport, sürücü belgesi sosyal güvenlik
kartı, vasiyetname, tapu, hesap cüzdanı,
sigorta belgesi, evlilik cüzdanı, ilaçlar,
güvenli kutuda saklayın yada güvendiğiniz
birine emanet edin.
11- Yaşlıların Özel İhtiyaçları
Yaşlılar için gerekli ekstra malzemeler,
önekler:
Kişisel Bakım Yardımı: Eğer yaşlı
birey evde bakım hizmeti alıyorsa acil
durumda nereye başvuracağını bilmelidir.
Acil durumlar için alternatif bakıcılar
saptanmalıdır.
Tekerlekli sandalyeler: Eğer anne ve
babada yürümede zorluk varsa nereden ve
nasıl tahliye edeceğinizi planlayın.
Görme sorunu: Yatağın kenarına ekstra
baston ve düdük bulundurun.
İşitme sorunu: İşitme cihazı için ekstra
pil. İşitme cihazlarını yatağın basında belirli
yerinde saklayın ve afet durumunda kolayca
bulunabilir yerde olmasını sağlayın.
12- Hayvanlar için plan
Hayvan oteli ve barınakları, veteriner,
telefon numaralarını bulundurun, kaçış
yolu belirleyin.
Sonuç olarak yaşlılar afetlerde kolay
incinebilir grubu oluşturmaktadır.
Afet planları hazırlanırken yaşlı gruba
özgü kısıtlılıklar göz önüne alınmalı,
planlamalar yaşlı grubunun özellikleri ve
ihtiyaçlarına göre yapılmalıdır.
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YAŞASIN YAŞLILIK!

Eğer sağlığınız ve moraliniz yerindeyse, YAŞLILIK, insan hayatında
keyifli bir süreç olabilir. Bu görüşle,
86 yaşına girmiş bir İHTİYAR olarak
kendi hayatımı irdelemek ve sonuçları sizinle paylaşmak istedim.
Yaşlılığın belirgin bir özelliği UYKU
konusunda karşılaşılan sorunlardır.
Çünkü; İnsanın yaşı ilerledikçe uykuya olan gereksinimi azalıyor. Benim
gece uykusu programımda radyonun
önemli bir yeri vardır. Hayatımın son
yirmi yılında, yatakta kulaklıkla radyo
dinleme alışkanlığım oluştu. Özellikle , internet sayesinde yabancı ülke
radyolarına ulaşmak çok kolaylaştı.
Bu sayede, dünya olaylarındaki gelişmeleri yatağımdan dinliyor ve olayları
yorumlayan programlardan yararlanıyorum. Şunu da belirtmek isterim;
gece uyandığım zaman televizyon
izlemekten uzak duruyorum, gece televizyonu insanı daha uyanık tutuyor.
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Ulusal Yaşlılara
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düzenlendi.

Bir çok dostumu kaybetmiş olmama
rağmen, çevreme bakınca, yaşlanmış
insanların çoğaldığını gözlemliyorum. Babam 1954 yılında vefat ettiği
zaman 57 yaşındaydı. O gün, ben 27
yaşımdayken, babamın yaşına kadar
yaşamayı kendime hedef seçmiştim.
Halbuki, bugün 86 yaşıma adım attım
ve yaşamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Çünkü; yaşlılığın beni olgunlaştırdığını hissediyorum. Yaşanmış
olan yıllarda kazandığım deneyimlerin
benim bilge kişiliğimi (!) zenginleştirdiğini görüyorum. Çevreme olan
sevgimin güçlendiğini yaşıyorum.Bu
iyimserliğimin temelini araştırınca, bir
sürprizle yüzleşiyorum! Planlı yaşamak yerine, fırsatları değerlendirerek
(spontane) yaşamak! Son anda kararlaştırılan yurtiçi – yurtdışı kısa süreli
seyahatlerden keyif alıyorum. Eşimin
Alzheimer rahatsızlığı sebebiyle ondan günlerce uzak kalmak istemiyor.
Kitaplara olan merakıma gelince:
Evimin her odasında küçük bir kütüphanem var. Kitaplar bana heyecan
veriyor ve öğrenme merakımı tetikliyor. Ancak, bir itirafta bulunmak
istiyorum; okumaya başladığım her
kitabı bitirdiğimi söyleyemem!
Çağımıza damgasını vurmuş olan
BİLGİSAYAR, ilerlemiş yaşıma rağmen benim hayatımda da önemli bir
yer tutuyor. Bigisayara olan tutkum
25 yıldır devam ediyor. İnternetli dünya ve akıllı tablet-telefon uygulamaları başımı döndürüyor! Bilgisayarımı

kişisel arşivim olarak kullanıyorum.
Kolaj merakımı photoshop programları ile zenginleştiriyorum. Site’mde
(www.cankirac.com) 735 kolaj ve 390
yazım bulunuyor. Ayrıca; yayımladığım üç kitabım, televizyonlara çıkmış
röportaj ve konuşmalarım, eski ve
yeni fotograflarım da arşivimi zenginleştiriyor. Bugüne kadar bilgisayarda
oyun oynamadım. Çünkü, bilgisayar
oyunlarının tutkum olmasından korkuyorum!
İNTERNETLİ BİLGİSAYAR’ın insanlığa kazandırdığı yenilikleri hayretle
ve hayranlıkla izliyorum. SOSYAL
MEDYA sayesinde güncel olayları takip ediyorum. Facebook, Twitter gibi
uygulamalar insanlar arası iletişimi
hayallerimin ötesinde geliştiriyor.
Böylece, Sosyal Medya sayesinde
şeffaf bir toplum olmaya yöneliyoruz. Bu gelişmeler, benim yarınlara
umutla bakmamı sağlıyor.
Sivil Toplum Kuruluşları’na (STK) çok
ilgi duyuyorum. Başlangıçta buralarda görev almaya heveslenmiştim.
Şimdi, özellikle Taksim Gezisi olaylarından sonra bu kuruluşlarda gençlerin görev almalarını öneriyorum.
Ben, İstanbul’un aydın çevresinden
kopmamak için İstanbul Rotary Kulübü üyeliğine devam ediyorum.
Yaşlılıkta “yatalak” olmaktan korkuyorum. Önlem olarak günlük yaşamıma hareket katmaya özen gösteriyorum. Fizik gücümü canlı tutmak için
profesyonel destek alıyorum. Yemek

rejimime olduğunca (!) dikkat ediyorum. 1987 yılından bu yana sigara
içmiyorum, bunun faydasını bugün
yaşıyorum.
41 yıl süren çalışma hayatımın disiplini dışına çıkınca, “çılgınlık” yapma
heyecanı içimi dolduruyor. Sakal
bırakmak, saçsız kafamın arkasına
“atkuyruğu” sarkıtmak, renğarenk
çorap, gömlek, pantalon giymek
gibi… Bu yıl içime doğan çılgınlık
ise bir motosiklet sahibi olmak. Ve,
Boğaz köprüsünden 200 kilometre
hızla geçmek !Bu çılgınlık beklentimi
açıkladıktan sonra, şair Cahit Sıtkı
Tarancı’nın ABBAS şiirini kendime
uyarlıyor, YAŞLI dostlarıma sağlıklı
günler diliyorum
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haftası etkinlikleri çerçevesinde Çankaya Belediyesi 100 yaş kulübünde
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katkıları ile Doç.Dr. Asuman Doğan ve
Dr. Aytuğ Balcoğlu’nun organizasyonu
ile gerçekleşen, “İhtiyarlamadan Yaşlanmak” konulu sempozyumun açılışı
Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık,
Gebam Müdürü ve Türk Geriatri Derneği Başkanı Prof.Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
tarafından yapıldı.

Prof.Dr. Dilek Aslan, Doç.Dr. Asuman
Doğan, Prof.Dr. Nur Hersek ve Prof.
Dr. Terken Baydar tarafından verilen
konferanslar, dağıtılan kitaplar, daha
sonra gerçekleşen müzik dinletileri
ve söyleşiler katılımcıların yoğun
ilgileri ile karşılandı.

Haydi CANBABA vakit tamam;
Akşam diyordun işte oldu akşam.
Kur bakalım çilingir soframızı;
Dinsin artık bu kalb ağrısı.
Şu ağacın gölgesinde olsun;
Tam kenarında havuzun.
Aya haber sal çıksın bu gece;
Görünsün şöyle gönlümce.
Bas kırbacı sihirli seccadeye,
Göster hükmettiğini mesafeye
Ve zamana.
Katıp tozu dumana,
Var git,
Böyle ferman etti Cahit,
Al getir ilk sevgiliyi ÇAMLICA’dan;
Yaşamak istiyorum gençliğimi yeni baştan.
Küçük Çamlıca
Temmuz 2013

