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B Blok SBYO

Ders Günü ve Saati

Görüşme Gün ve Saatleri

Dersin Öğretim Üyesinin Konumu

Dersin Kredisi

GBS Linki

DERS BİLGİLERİ
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Geçen Ders Hakkında

6. Konu: Okul Sağlığı Hemşireliği
Okul Sağlığı Hizmetleri Tanımı:

Toplumda okul çağındaki tüm çocukların mümkün olan en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal 
yönden sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek, 

böylece çocukların ve dolayısı ile toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacıyla 
öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul 

yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, 
öğrenciye ve dolayısıyla topluma 

sağlık eğitiminin verilmesi için yapılan çalışmalarının tümüne 
okul sağlığı hizmetleri denir.
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Geçen Ders Hakkında

Okul Sağlığı Programları okul ve varsa sağlık personelinin katılıp iş birliği yaptığı ortak bir 
etkinliktir.

Üç temel ögesi vardır:

1. Sağlık Hizmetleri

2. Sağlık Eğitimi

3. Sağlıklı ve Güvenli Çevre 
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Geçen Ders Hakkında
Sağlık Hizmetleri:
1. Sağlık problemlerinin gözlenmesi,
2. Sağlık taraması ve ön değerlendirme,
3. Ön değerlendirme bulgularına göre sevk,
4.  Öğrencilere ve ailelere danışmanlık,
5. Bulaşıcı hastalıklarda;

koruma, 
kontrol etme,
acil bakım.
Okul hemşirelerinin ve hekimlerinin bu 

hizmetin yeterli olup olmadığının saptanmasında sorumlulukları vardır.
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Geçen Ders Hakkında

Sağlık Eğitimi

1. Sağlıkla ilgili bilgilerin öğretilmesi
2. Sağlıkla ilgili yeni davranışlar kazandırılması

Örnek:
Temel hijyen: Okul öncesi ve ilkokulun ilk yılları
Beslenme: Her sınıfta uygulanması gerekir
Cinsellik: Daha ileri sınıflar
Sağlık eğitimi hizmet edilen toplumun ihtiyaçlarına yönelik olmalıdır.

7



Geçen Ders Hakkında

Sağlıklı ve Güvenli Çevre

Okul ve onu çevreleyen toplumun 
fiziksel, psikolojik ve sosyal 

çevresine yönelik 
düzeltme ve geliştirme, 

güvenli kılma
çabalarını içerir.
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Geçen Ders Hakkında

Okul ve Çevresinin Kapsamı:

Okulun yeri, 
binası, 
etrafı, 
alt yapı tesisleri, 
oyun alanları, 
su temini, 
çöplerin yok edilmesi, 
tuvaletler, 

ısıtma ve havalandırma, 
aydınlatma, 
sıralar, 
sınıfların büyüklüğü 

gibi 
öğrencilerin karşılaştığı 
tüm fiziksel ve sosyal çevreyi içine alır.
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Geçen Ders Hakkında

Okul Sağlığında Ekip Anlayışı

DSÖ 
okul sağlığı çalışmalarının

sağlık ekibi tarafından yürütülmesi gerektiğini vurgulamıştır. 

Bu ekipte hemşire merkezi konumdadır
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Geçen Ders Hakkında

Okul Sağlığında Ekip Üyeleri

 Okul Doktoru
 Okul Sağlığı Hemşiresi
 Sınıf Öğretmeni
 Beden Eğitimi Öğretmeni
 Okul Psikoloğu
 Sosyal Hizmet Uzmanı
 Diyetisyen/ Beslenme Uzmanı
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Geçen Ders Hakkında

Sağlık Sorunları ve Kontroller

1. Kazalar
2. Bulaşıcı hastalıklar
3. Beslenme bozuklukları
4. Ruhsal sorunlar
5. Görme, işitme ve zeka özürleri ile ilgili sorunlar
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Geçen Ders Hakkında
i
Okul Sağlığı Açısından Bugünkü Sorunlar:

1. Bulaşıcı hastalıklar
2. Çevre kontrolü (içme suyu, ısıtma, aydınlatma, atıklar)
3. Stres (ekonomik sıkıntı, kentleşme)
4. Okul-Aile ilişkilerinde yetersizlik (kekemelik, enurezis, içe dönüklük) 
5. Kazalar
6. Tıbbi bakımın sağlanması sorunları
7. Beslenme ile ilgili sorunlar (malnütrüsyon, anemi)

13-



Geçen Ders Hakkında 

Okulda Temel Korumada Öne Çıkan Konular ve Okul Sağlıkçısının Sorumlulukları
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Konu Sağlıkçı (Hemşire) Sorumluluğu

Devamsızlık Okula devamsızlığın gereğini tayin etmek
Devamsızlığın gereğini aileye izah etmek
Gerekli durumlarda tedavi için sevk etmek
Aileyi ve çocuğu bulaşıcı hastalığın yayılmasını önlemek için eğitmek
Devamsız çocuğu takip ederek uygun tedavi aldığından emin olmak



Geçen Ders Hakkında 

Okulda Temel Korumada Öne Çıkan Konular ve Okul Sağlıkçısının Sorumlulukları
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Konu Sağlıkçı (Hemşire) Sorumluluğu

Bağışıklama Gereğinde aşı hizmetlerini uygulamak
Olağan bağışıklamayı sağlamak
Hepatit A gibi durumuna göre ek bağışıklamayı önermek

Güvenlik Güvenli eğitim sağlamak
Toplumdaki (ortamdaki) tehlikeleri uzaklaştırmak için diğerleri ile işbirliği 
yapmak



Geçen Ders Hakkında 

Okulda Temel Korumada Öne Çıkan Konular ve Okul Sağlıkçısının Sorumlulukları
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Konu Sağlıkçı (Hemşire) Sorumluluğu

Sağlık Eğitimi Sağlık eğitiminin düzenlenmesine katılım
Sağlık eğitiminin önemli konuları hakkında öğretmene danışmanlık vermek
Sınıfta sağlık eğitimi vermek
Sağlık eğitimi konusunda deneyimlerini paylaşmak
Ailelere sağlık eğitimi vermek

Beslenme Okul menüsünün hazırlanmasında danışmanlık vermek
Konuyla ilgili ailelere ve çocuğa eğitim vermek



Geçen Ders Hakkında

Okulda Temel Korumada Öne Çıkan Konular ve Okul Sağlıkçısının Sorumlulukları
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Konu Sağlıkçı (Hemşire) Sorumluluğu

Rol Modeli Çocuklarla iyi ilişkiler kurarak öğretmenler ve diğerleri için rol modeli 
oluşturmak
Çocuğun öz saygısını geliştirmeye yönelik aktiviteler hakkında öğretmenlere 
danışmanlık vermek



Haftalık Akış

7. Konu: Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

- Yaşlılık Tanımı
- Yaşlı Nüfus Sayısının Artış Nedenleri
- Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
- Aktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartları
- Yaşlı Bireylerde Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklar
- Yaşam Düzenlemeleri
- Yaşlılarda İmmobilite
- Düşmeler
- Yaşlı İstismarı
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

7.Konu: Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

- Yaşlılık Tanımını Bilir, Tanımlar
-Yaşlı Nüfus Sayısının Artış Nedenlerini Bilir, Açıklar
- Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını Bilir, Sıralar
- Aktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartlarını Bilir, Açıklar 
- Yaşlı Bireylerde Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklar Bilir, Açıklar
- Yaşlılarda İmmobilitenin Önemini Bilir, Sıralar
- Düşmelerin Önemini Bilir, Önlemleri Tanımlar
-Yaşlı İstismarının Önemini Bilir, Önlemleri Açıklar
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Yaşlı Sağlığı 

Yaşlanma, normal ve kaçınılmaz fizyolojik bir süreçtir. 

Organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile 
ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümü olarak 
tanımlanmaktadır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği- İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı
Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 
2015 yılında 6 milyon 495 bin 239 kişi iken son beş yılda %22,5 artarak 
2020 yılında 7 milyon 953 bin 555 kişi oldu. 

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2015 yılında %8,2 iken, 
2020 yılında %9,5'e yükseldi. 

Yaşlı nüfusun 2020 yılında %44,2'sini erkek nüfus, %55,8'ini kadın nüfus oluşturdu.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği- İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 
2030 yılında %12,9, 
2040 yılında %16,3, 
2060 yılında %22,6 ve 
2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Yaşlı nüfusun %63,8'inin 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldü

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 
2015 yılında yaşlı nüfusun % 61,3'ünün 65-74 yaş grubunda,

% 30,7'sinin  75-84 yaş grubunda ve 
%   8,0'ının    85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken,

2020 yılında %63,8'inin 65-74 yaş grubunda, 
%27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve 
%8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Yaşlı bağımlılık oranı 2020 yılında %14,1 oldu
Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 
2015 yılında %12,2 iken bu oran 
2020 yılında %14,1'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 
2025 yılında %16,4, 
2030 yılında %19,6, 
2040 yılında %25,3, 
2060 yılında %37,5 ve  2080 yılında %43,6 olacağı

öngörüldü.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği- İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı

Nüfus tahminlerine göre 2020 yılı için dünya nüfusunun 7 milyar 693 milyon 348 bin 454 
kişi, yaşlı nüfusun ise 729 milyon 887 bin 660 kişi olduğu tahmin edildi. 
Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %9,5'ini yaşlı nüfus oluşturdu. 
En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla 
%33,5 ile Monako, 
%28,5 ile Japonya ve 
%22,9 ile Almanya oldu. 
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Yaşlı Sağlığı  İstatistiklerle Yaşlılar, 2020
Yaşlı nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu 10 ülke, 2020
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 18,0 yıl oldu

Hayat Tabloları, 2017-2019 sonuçlarına göre,
doğuşta beklenen yaşam süresi 
Türkiye geneli için 78,6 yıl, 

erkekler için 75,9 yıl ve
kadınlar için 81,3 yıl oldu. 

Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam 
süresi farkı 5,4 yıl oldu.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 18,0 yıl oldu

Türkiye'de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18,0 yıl oldu. 
Erkekler için 16,3 yıl
kadınlar için 19,6 yıl olduğu gözlendi. 

Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla 
yaşayacağı tahmin edildi. 
Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 11,0 yıl iken 

85 yaşında 6,0 yıl oldu.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Yaklaşık her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunduğu görüldü

Türkiye'de 2020 yılında toplam 24 milyon 604 bin 86 haneden 
5 milyon 903 bin 324'ünde 

yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldü. 

Diğer bir ifadeyle, hanelerin %24,0'ında en az bir yaşlı fert yaşadığı görüldü.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Türkiye'de 1 milyon 478 bin 346 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü

En az bir yaşlı fert bulunan 5 milyon 903 bin 324 hanenin 
1 milyon 478 bin 346'sını 
tek başına yaşayan yaşlı fertler oluşturdu. 

Bu hanelerin
%75,3'ünü yaşlı kadınlar, 
%24,7'sini ise yaşlı erkekler oluşturdu
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği  - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 5 bin 780 yaşlı olduğu görüldü

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı,
2020 yılında 5 bin 780 oldu. 
Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde en fazla yaşlıya sahip ilk üç il sırasıyla 
800 kişi ile İstanbul, 
267 kişi ile Ankara ve 
262 kişi ile İzmir iken 
en az yaşlıya sahip ilk üç il ise sırasıyla 5 kişi ile Bayburt, 6 kişi ile Bartın ve 7 kişi ile Ardahan 
oldu.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 
2015 yılında %21,9 iken 
2019 yılında %16,9'a düştü. 

Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranının, 2019 yılında yaşlı erkeklerin oranından 4,8 
kat fazla olduğu görüldü. 
Okuma yazma bilmeyen yaşlı kadınların oranı %26,0 iken 

yaşlı erkeklerin oranı %5,4 oldu
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020

• Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu

• Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %14,2 oldu

• Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %12,0 oldu

• Çalışan yaşlı nüfusun %64,7'si tarım sektöründe yer aldı

• Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti
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Ölüm nedeni ve cinsiyete göre ölen yaşlıların oranı, 2019
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020 

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların sayısı arttı
Ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerine göre,
Alzheimer hastalığından hayatını kaybeden yaşlıların sayısı, 

2015 yılında 12 bin 59 iken 
2019 yılında 13 bin 498'e yükseldi. 

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 
2015 yılında %4,3 iken bu oran 
2019 yılında da değişmedi.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - İstatistiklerle Yaşlılar, 2020 

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı arttı

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı cinsiyete göre incelendiğinde, 
erkeklerde azalış, 
kadınlarda artış olduğu görüldü. 

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 
2015 yılında erkeklerde %3,4, kadınlarda %5,2 iken bu oranlar 
2019 yılında erkeklerde %3,2'ye düşerken, kadınlarda %5,4'e yükseldi. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı %66,9 ile 
aileleri oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına 
göre, yaşlı bireylerin 

2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı 
%66,8 ile aileleri, 
%16,5 ile çocukları, 
%7,3 ile torunları, 
%4,7 ile eşleri, iken 

2020 yılında 
%66,9 ile aileleri, 
%16,9 ile çocukları, 
%6,8 ile torunları ve 
%5,4 ile eşleri oldu.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği-Yaşlı bireylerin internet kullanım oranı
(Kaynak: TÜİK, Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2015, 2020)
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Yaşlı Nüfus Sayısının Artış Nedenleri:

1. Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler, 
2. Hastalıkların önlenmesi ve erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, 
3. Koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesi, 
4. Doğurganlık hızı ve bebek ölümlerinin azalması, 

ortalama yaşam süresine olumlu yansıyarak, ölüm yaşının yükselmesini sağlamıştır. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği-

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
Sağlığın korunması açısından bazı temel stratejiler;

1. Sağlıklı beslenmek, 
2. Düzenli egzersiz yapmak,
3. Sigara, alkol kullanmamak, 
4. Stresten korunmak, 
5. Kazalardan korunmak, 
6. Bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması için aşı uygulamaları yaşlı sağlığı açısından 

önemlidir. 
Amaç yaşlının yaşamını aktif bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Aktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartları:

Bağımsızlığın, 
Katılımın, 
Kaliteli bakımın, 
Kendini gerçekleştirmenin ve 
Toplumda saygınlığın korunması.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Yaşlılar sağlıklarının kontrol altında tutulabilmesi için sorumluluk almalıdırlar. 

Bu nedenle;
1. Yaşlı bireylerin başarma deneyimlerini artırarak kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlamak,
2. Amaç oluşturmak ve 
3. Motivasyonlarının sağlanması 
hemşirelerin temel sorumluluklarındandır. 

Yaşlıların güçlendirilmesinde toplum iş birliği de önem taşımaktadır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

 Ülkemizde yaşlıların bakımı; aile üyeleri, özellikle de kadınlar ve eşler tarafından 
yürütülmektedir. 

Yaşlı bireyler kendi evlerinde ve aile üyelerinden bakım almayı tercih etse de, evde bakım 
hizmetlerinin aile üyeleri tarafından verilmesi gittikçe güçleşmektedir. 

Evde yaşayan yaşlıların %69,6’sı eşleri ile yaşamaktadır. 

Eşlerinin de yaşlı olduğu varsayıldığında onların da bakım gereksinmelerinin olduğu 
görülmektedir. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Yaşlı Bireylerde Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklar:

Yaşlılığa bağlı fiziksel değişimler
Hastalıklar ya da birkaç hastalığın bir arada yaşanması yaşlının yaşamını oldukça 
güçleştirmektedir. 
Bu sorunların görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. 
Kardiyo-vasküler hastalıklar, kanserler, yaşlılarda önde gelen mortalite ve morbitite
nedenleridir. 
Kas iskelet sistemindeki dejeneratif hastalıklar sık görülen sağlık sorunlarıdır. 
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Tablo 2. Türkiye ulusal düzeyde ölüme ve hastalık yüküne (DALY) neden olan ilk beş 
hastalığın yüzde dağılımı, UHY-ME çalışması, 2000, Türkiye.

Ölüme Neden Olan Hastalıklar % DALY’e Neden Olan Hastalıklar %

İskemik Kalp Hastalığı 27,0 İskemik Kalp Hastalığı 20,04

Serebrovasküler Hastalıklar 20,7 Serebrovasküler Hastalıklar 16,1

KOAH 9,3 KOAH 8,5

Hipertansif Kalp Hastalığı 4,2 Diabetes Mellitus 4,9

Trakea, Bronş ve Akciğer Kanseri 3,1 Hipertansif Kalp Hastalığı 3,9

7.04.202145Yaşlıda görülen fizyolojik değişiklikler tüm sistemlere ait bazı kronik hastalıkların ortaya çıkmasına 

neden olmaktadır . 



Tablo 3.1 Kardiyovasküler Sistem

Kardiyovasküler Sistem Objektif ve Subjektif Bulgular Sağlığı Destekleyici Girişimler

1. Kardiyovasküler out-put ta 
azalma

2. Stres yanıtında azalma

3. Maksimum ihtiyaç halinde 
kalp hızı ve strok volüm 
artmaz

4. Kalbin toparlanma hızında 
yavaşlama

5. Kan basıncında artma

1. Artan aktiviteyle birlikte 
yorgunluk

2. Kalp hızının toparlanma 
süresinde artma

3. Optimal kan basıncı ≤ 
120/80 mm Hg

1. Düzenli egzersiz

2. Sigarasız yaşam

3. Düşük yağ- düşük tuzlu 
diyet

4. Stres azaltma
aktivitelerine katılma

5. Düzenli TA kontrolü

6. İlaç uyumu
7. Kilo kontrolü
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Tablo 3.2 Solunum Sistemi

Solunum Sistemi Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici Girişimler

1.Akciğerin rezidüel
volümünde artma

2.Solunum kaslarının gücü, 
dayanıklığı ve vital kapasitede 
azalma

3.Gaz değişimi ve düffüzyon
kapasitesinde azalma

4.Öksürüğün etkinliğinde 
azalma

1.Devamlı olan aktivite ile 
yorgunluk ve nefes darlığı

2.Akciğerlerin 
genişlemesinde azalmaya 
bağlı yetersiz ekspirasyon

3. Öksürükte sekresyonları
çıkartmada güçlük

1. Düzenli egzersiz

2. Sigarasız yaşam

3. Sekresyonları yumuşatmak 
için yeterli sıvı alımı

4. İnflüenza aşısı, Pnömoni
aşısı

5. Üst solunum yolu 
enfeksiyonlarından korunma
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Tablo 3.3 Deri ve Ekleri

Deri ve Ekleri Objektif ve Subjektif Bulgular Sağlığı Destekleyici Girişimler

1. Subkutan yağ dokusunda 
azalma
2. İntertisiyel sıvıda azalma
3. Kas tonüsünde azalma
4. Salgı bezlerinin 
aktivitelerinde azalma
5. Duyu reseptörlerinde 
azalmaya bağlı travmalara, 
aşırı ısıya ve güneş ışınlarına 
maruz kalmadan korunmada 
azalma
6. Terleme ve doğal yağların 
sekresyonunda azalma

1. İnce ve kırışık kuru cilt

2. Yaralanmalar, morluklar 
ve güneş yanığı şikayetleri

3. Isıya intolerans şikayetleri

4. Çıkıntı kemik yapıları

1. Vitamin D için güneş 
ışınlarına maruz kalmayı 
günde 10-15 dakika ile 
sınırlaması

2. Isıya uygun giyinme

3. İç ortamın ısısını güvenli 
seviyede sürdürme

4. Küvet banyo yerine duş 
şeklinde banyo yapılması

5. Cildi mineral yağı ya da 
petrolyum içeren losyonlarla 
nemlendirilmesi
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Tablo 3.4 Kas İskelet Sistemi

Kas İskelet Sistemi Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici Girişimler

1. Kemik dansite kaybı

2. Kas gücü ve büyüklüğünde 
kayıp

3. Eklem kıkırdağının 
dejenere olması

1. Boy kısalması

2. Fraktürlere yatkınlık

3. Sırt ağrısı, Eklem ağrısı, 
Kifoz

4. Kuvvet-esneklik ve 
dayanıklılık kaybı

1. Düzenli egzersiz

2. Yüksek Ca’lu diyet

3. Fosfor alımının 
kısıtlanması

4. Reçete edilmişse Ca ve 
vitamini 

7.04.202149



Tablo 3.5 İmmün Sistem

İmmün Sistem Objektif ve Subjektif Bulgular Sağlığı Destekleyici Girişimler

1. İmmün cevapta azalma

2. Otoantikor artar

1. Hastalıkların atipik
prezentasyonu

2. Gecikmiş ya da yetersiz 
iyileşme

3. Yara iyileşmesinde gecikme

4. Ciddi patojenlerden 
kaynaklanan enfeksiyonlar

1. Uygun immünizasyon

2. Korunma

3. Aşılanma

4. Eğitim ve danışmanlık
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Tablo 3.6 Gastrointestinal Sistem

Gastrointestinal Sistem Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici Girişimler

1.Susama hissinde azalma

2.Koku ve tat almada azalma

3.Salivasyonda azalma

4.Yutmada güçlük

5.Özefagial ve gastrik boşalmada 
gecikme

6.Gastrointestinal motilitede
azalma

1. Dehidratasyon gelişme riski

2. Elektrolit dengesizlikleri gelişme 
riski

3. Kötü beslenme riski

4. Ağız kuruluğu şikayetleri, tokluk 
hissi

5. Mide ekşimesi ve hazımsızlık 
şikayetleri, kabızlık, gaz ve 
abdominal rahatsızlık

1. Buz parçaları, gargara 
kullanılması
2. Her gün diş fırçası, diş ipi 
kullanılması
3. Düzenli diş kontrolü
4. Yemeklerin az ve sık sık 
yenilmesi
5. Yemeklerden sonra ağır 
aktivitelerden kaçınılması ve dik 
oturulması
6. Antiasit kullanımının 
kısıtlanması
7. Yüksek lifli, düşük yağlı diyet
8. Laksatifleri kısıtlama
9. Düzenli tuvalete gidilmesi
10. Yeterli sıvı alınması
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Tablo 3.7 Sinir Sistemi

Sinir Sistemi Objektif ve Subjektif Bulgular Sağlığı Destekleyici Girişimler

1. Sinir iletim hızında azalma

2. Fiziksel hastalıklarla 
konfüzyonun azalması

3. Serebral sirkülasyonun 
azalması(bitkin olma, denge 
kaybı)

1. Reaksiyon ve cevapta 
yavaşlama

2. Öğrenmenin uzun zaman 
alması

3. Hastaneye yatışta 
konfüzyon olması

4. Baygınlık geçirilmesi

5. Sık düşmeler

1. Yürüyüş eğitimi

2. Duyusal uyarıyı arttırmak

3. Ani konfüzyon durumunda 
nedeninin aranması

4. Dinlenme durumundan 
yavaş yavaş kalkılması
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Tablo 3.8 Üriner Sistem

Üriner Sistem Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici 
Girişimler

ERKEK: BPH

KADIN:Perineal kaslarda 
gevşeme
Detrusor instabilitesi(urge ink)

Üretral disfonksiyon(stres Ül)

1. Üriner retansiyon
2. Sık idrara çıkma
3. Mesaneyi yeterince 
boşaltamama
4. Gece sık idrara çıkma

1.Acil idrar yapma hissi
2. Sık idrara çıkma
3. “Uyarı zamanında” azalma, 
öksürük, gülme, pozisyon 
değişimiyle damla damla idrar 
kaybı

1. Akşam kafeinli içecekler ve 
alkol gibi içeceklerin içiminin 
sınırlandırılması
2. İdrar yapmak için uzun süre 
beklenmemesi
3. Üroloji takibi
4. Kolay manipüle edilen 
kıyafetlerin giyilmesi
5. Yeterli miktarda sıvı içilmesi
6. Mesane irritanlarından
kaçınılması
7. Pelvik taban kas egzersizlerinin 
öğretilmesi
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Tablo 3.9 Endokrin  Sistem

Endokrin  Sistem Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici 
Girişimler

1. İnsülin etki ve 
sekresyonunda azalma/ 
artma
2. Tiroid hormon etki ve 
sekresyonunda değişiklikler

1. Hipo/hiperglisemi

2. Hipo/hipertiroidizm

3. Glukoz intoleransı

4. Metabolizmanın 
yavaşlaması

1. Stres ile baş etme

2. Eğitim ve danışmanlık

3. Düzenli sağlık kontrolü
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Tablo 3.10 Özel Duyular

Görme Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici 
Girişimler

1. Yakın objelere odaklanma 
yeteneğinde azalma

2. Işığı tolere etmede yetersizlik

3. Işığın yoğunluğundaki 
değişikliklere uyumda güçlük

4. Renkleri ayırt etme yeteneğinde 
azalma

1. Objeleri yüzden uzak tutma

2. Göz kamaşması şikayeti

3. Gece az görme

4. Renklerin karıştırılması

1. Gözlük kullanılması, dışarıda 
güneş gözlüğü kullanılması
2. Aydınlıktan karanlığa ani 
geçişlerden kaçınılması
3. Ortamın yeterli ışıklandırılması
4. Büyük puntolu kitaplar 
kullanılması
5. Okumak için büyüteç 
kullanılması
6. Gece araba kullanılmaması
7. Renklerin kodlanması için 
kontrast renkler kullanılması
8. Parlak yüzeylere ve direkt 
güneşe bakmaktan kaçınılması
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İşitme

İşitme Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici 
Girişimler

1. Yüksek frekans sesleri 
duyma yeteneğinde azalma

2. Timpanik membranda
incelme ve elastikiyet kaybı

1.Uygunsuz cevaplar verme

2. Kelimelerin tekrarını 
isteme

3. Duymak için zorlanma

1.İşitme muayenesi 
önerilmesi

2. Dış ortam gürültülerinin 
azaltılması

3. Yüz yüze iletişim

4. Açık bir şekilde ve düşük 
perdeden konuşulması

5. Sözel olmayan işaretler 
kullanılması 7.04.202156



Tat ve Koku

Tat ve Koku Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici 
Girişimler

Tat ve koku alma 
yeteneğinde azalma

Aşırı şeker ve tuz kullanımı 1.Limon baharat ve otlar 
kullanılması

2. Sigara kullanılıyorsa 
bırakılmasının önerilmesi
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Günlük Yaşam Aktiviteleri:

1. Hareket etme, 
2. Banyo yapma, 
3. Giyinme, 
4. Tuvalete gitme, 
5. Yemek yeme gibi aktivitelerdir. 

Yaşlıların alışılmış günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesi, yaşlı için yaşam kalitesinin bir 
göstergesidir. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Yapılan çalışmalarda; 

Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olan yaşlıların yaşam memnuniyeti ve yaşam 
kaliteleri yüksek bulunmuştur. 

Yaşlıların ele alınmasında yaşama yıllar katılması değil, kaliteli yaşam sunmak önemlidir. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Yaşlılar;
Eşlerinin ölümü,
Evlat kaybı,
En yakın arkadaşlarını kaybetmek,
Aileden ayrılma,
Sağlıkla ilgili kayıplara uğrama 

gibi değişiklikler ve deneyimler yaşamaktadırlar. 

Ciddi yaşam değişiklikleri kilo kaybı veya malnütrisyona neden olabilmektedir.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği -Yaşam Düzenlemeleri 

Üzgün ve depresif yaşlıların;

 Yemek hazırlama,
 Yemek yeme,
 Banyo yapma,
 Sosyal yaşama ait ciddi kayıpları vardır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Yaşam düzenlemelerinde; yaşlının dört temel gereksinimi dikkate alınmalıdır;

1. Sağlık bakımı
2. Bireysel bakım
3. Konut bakımı
4. İletişimin sürdürülmesi

Bu gereksinimler doğrultusunda evinde yalnız yaşayan yaşlılar da hizmet kapsamına 
alınmalıdır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Gelir Durumu

Yaşlılıkta gelirde azalma, işsizlikte artma görülmektedir. Yaşlıların emekli olmaları nedeniyle 
gelirleri azalmaktadır. Çalışan yaşlılar ise düşük ücretle çalıştırılmaktadır.

Yaşam dinamiklerinin sürdürülebilmesi için ekonomik koşullar temel ögedir.

1976 yılında çıkan 2022 sayılı kanun ile 65 yaşını dolduran muhtaç ve kimsesiz 
vatandaşlara aylık bağlanmakta ve ekonomik güvence sağlanmaktadır. (2015 yılı Yaşlı Aylığı: 
437, 43 TL -1 aylık miktar: 145,81 TL- 2021 yılı 864.89 TL)
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Gelir Durumu
 Yaşlıların büyük çoğunluğu gelirlerinin büyük kısmını; temel gıda, barınma gibi temel 

gereksinimlere ayırmaktadır.

Gelir durumlarındaki düşme ya da yetersizlik yaşam standartlarının düşmesi anlamına 
gelmektedir, dolayısı ile temel gereksinimler de yeterince karşılanamamaktadır.

Diğer sorunlara ek olarak yaşlılar yalnızlık ve yoksullukla mücadele etmek zorunda 
kalmaktadır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Konut

Yaşlı için evde yaşamanın  anlamı; 
 Aile bütünlüğünün korunması, 
 Stresin azaltılması, 
 Alışık olduğu çevrede yaşamını devam edebilmesi, 
 Alışık olduğu hobi ve sosyal etkinlikleri sürdürebilmesi ve 
 İyilik halinin sürdürülmesi demektir.

*Ülkemizde yaşlıların birçoğu ailesi ile kendi evinde oturmayı tercih etmektedir.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Konut
Yaşlılar için ev tasarımı yapılırken;

Ev içi alanlar; rahat,  güvenli,  geniş, gürültüsüz, iyi aydınlanmış olmalı ya da olanlar tercih 
edilmelidir, 

Günlük yaşamı kolaylaştırıcı, uygun yer döşemeleri ve mobilyalar  tercih edilmelidir, 

Yaşlıya göre düzenlenmiş; tuvalet, banyo, mutfak 
olmalı, gerekiyorsa değişiklikler yapılmalıdır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

İş

Bireyin mesleki kimliği toplumsal sistem içerisinde belirli bir konum kazandırmakta ve 
gerekli roller vermektedir. 

Emeklilik bu rollerin kaybı olarak görülmektedir.

65 yaş ve üstü bireylerin iş olanakları yeterli değildir.

Yaşlı için iş yaşamına katılımın diğer kişilere bağımlılığı azaltacağı dikkate alınmalıdır. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Eğitim

Eğitim; Birleşmiş Milletlerin belirlediği 16 yaşlılık ilkesinden biri olan bir insan hakkıdır. 

Yaşlanma ile birlikte eğitim gereksinimleri değişir ve önem kazanır.

Eğitimin yaşam boyu sürmesi önem taşımaktadır. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Eğitim
Yaşlıların eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılmaları sağlanmalıdır.

 Teknolojiye uyum, 
 İkinci çalışma yaşamı için eğitim, 
 İş, 
 Boş zamanların değerlendirilmesi, 
 Eğlence, 
 Emeklilik dönemi gibi  konular 
değerlendirilmesi gereken önemli konulardır. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Bilişsel Durum 

Düzenli olarak yapılan bilişsel aktivitelerin (okumak, kart oyunları, satranç, bulmaca) temel 
bilişsel işlevlerde iyilik hali yaratacağı bildirilmektedir. 

65 yaş üzeri yaşlıların %10-15’inde bilişsel yetersizlik görülmektedir. 

Bilişsel yetersizlik(demans) tanımlandığında tipi veya nedeni de tanımlanmalıdır. 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Demans, geçmiş zihinsel fonksiyonlardaki azalma ile karakterize bir klinik sendromdur ve 
birçok nedeni bulunmaktadır.

Yaşlılarda tedavi edilebilen dört demans nedeni;
1. İlaçlar,
2. Hipotiroidizm veya diğer metobolik bozukluklar,
3. Santral venöz sistem destrüksiyonları (yıkım)
4. Depresyondur.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Tedavi edilemeyen tek demans nedeni, Alzheimer tipi demanstır ve demansın % 65-75’ini 
oluşturduğu bilinmektedir. 
Alzheimer;
 yavaş ve sinsi ilerleyen, 
 temel bulgusu unutkanlık olan ve 
 yaşlının yaşam kalitesini düşüren bir hastalıktır.

 65 yaş ve üzerinde %5 oranında görülür. 

*Yeni tedavi yöntemleri ile sürecin yavaşlatıldığı ya da gelişimin engellendiği  
bildirilmektedir.
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Tablo 4. Yaşlılarda Sağlıksız Beslenme Nedenleri:

1 Hastalıklar

2 Diş kaybı

3 Ağızda ağrılı lezyon

4 Sosyal etkileşimde azalma

5 İstenmeyen kilo kaybı/artması

6 80 yaş üzerinde olmak

7 Yetersiz yemek yeme

8 Ekonomik zorluklar

9 Çoklu ilaç kullanımı

10 Öz bakımda yardım gereksinimi
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri
Yaşlılarda İmmobilite
85 yaş ve üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak %30’unda günlük yaşam aktivitelerini yüksek 
oranda kısıtlılıkları bulunmaktadır. 

Önemli olan immobiliteyi engellemeye yönelik girişimlerin yapılması, alttaki nedenlerin iyi 
belirlenmesi ve gerekli bakım ve tedavinin yapılmasıdır. 

Hemşireler hareketsizliğe neden olacak durumları dikkate alarak, yaşlının olanaklar 
ölçüsünde maksimum düzeyde hareketinin artırılmasını sağlamalıdır.

Yaşlının bağımsızlığının sağlanmasında; sağlık gereksinimlerinin karşılanması, hareket etme 
önemli bir faktördür.
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Tablo 5. İnaktivitenin Çeşitli Sistemler Üzerine Etkileri

Kas ve İskelet Sistemi Kas atrofisi, kuvvet kaybı, kontraktürler,Osteoporoz ve kırık riski artışı, Eklemlerde 
ankiloz, Ambulasyonun bozulması

Kardiyovasküler
Sistem

VO2* max’da azalma, Azalmış kalp atım hacmi, İstirahatte ve submaksimal çalışma 
seviyesinde artmış kalp hızı, Submaksimal **çalışma boyunca erken yorulma,
Ortastatik intolerans, Azalmış intravasküler hacim, Artmış venöz tromboz

Gastrointestinal
Sistem

İştah kaybı, Artmış motilite, kabızlık, fekal tıkaç

Metabolik Sistem Hiperkalsüri, negatif nitrojen dengesi, Anormal glukoz toleransı ve insülin direnci

Cilt Artmış bası yarası riski

Nöro-Psikiatrik Sistem Artmış depresyon ve psikoz riski, Denge bozuklukları, zihinsel işlev kaybı

Pulmoner Sistem
Artmış aspirasyon riski ve pnömoni, Azalmış akciğer hacmi,atelektazi, oksijen 
desaturasyonu

Üriner Sistem İdrar yolu taşları, idrar yolu enfeksiyonu, inkontinansı

7.04.202175*Vo2 max Maksimal oksijen tüketimi , **Submaksimal: Maksimal altı. 



Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Yaşlılarda İlaç Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki bireylerin genç nüfusa oranla 3-4 kat fazla ilaç kullandıkları 
görülmektedir.
Yaşlıların;

% 90’ında bir,
% 35’inde iki,
% 23’ünde üç,
% 14’ünde dört veya daha fazla kronik hastalığın olduğu görülmektedir.

Birden fazla kronik hastalığın olması çok sayıda ilaç kullanılmasına neden olmaktadır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

İlaç tedavisinin yönetiminde; ortaya çıkan yan etkiler, bireye verdiği sıkıntılar, karmaşık doz 
şemalar uygulamaları zorlaştırmakta ve uyum sorunlarına yol açmaktadır.

Yaşlılarda yaşa bağlı olarak gelişen emilim, dağılım, metabolizma, atılım, doku 
duyarlılığında farmakokinetik değişiklikler meydana gelmektedir.

Alınan ilaçlar besinlerle etkileştiği durumlarda karbonhidrat, protein, yağ, mineraller ve 
vitaminler etkilenmektedir. 
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Hemşireler yaşlının akılcı ilaç kullanımını sağlamak için bazı özelliklerini 
saptamalıdırlar (Tablo 6).

Tablo 6. İlaç Kullanan Yaşlıda Tanımlanması Gereken Özellikler

o Yetenek ve kısıtlılıklara bağlı olarak kullanılan ilaçlar

o Bilişsel ve efektif durum belirten hafıza problemleri

o Sağlık ve kullandığı ilaçlara ait bilgi durumu

o İlaçların jenerik isimlerini kullanım talimatlarını hatırlama yeteneği
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Hemşireler yaşlının akılcı ilaç kullanımını sağlamak için bazı özelliklerini saptamalıdırlar 
(Tablo 6).

Tablo 6. İlaç Kullanan Yaşlıda Tanımlanması Gereken Özellikler

o Tıbbi rejime ait inançlar, durumlar ve problemler

o İlaç masrafları, bireye ve topluma etkisinin tartışılması

o İlaç kullanımı ile ilgili aile desteği, diğer destekler, ilaç planları

o İlaç alışkanlıklarını etkileyen faktörlerin incelenmesi
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği- Yaşam Düzenlemeleri

Güvenlik

Evdeki kazalar için olası risklerden korunmada yaşlının durumunun değerlendirilmesi önem 
taşır. 

Yaşlının yaşadığı evin düzenlenmesinde güvenlik rehberlerinin kullanılması önerilmektedir. 

Güvenlik rehberleri, başlangıçta ve düzenli olarak belirli aralıklarla uygulandığında kaza 
nedenleri önceden belirlenerek giderilmesine yardımcı olmaktadır. 
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Tablo 7: Yaşlılarda Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Genel Güvenlik Listesi

 Acil telefon numaraları(ambulans, itfaiye vb) her telefona yapıştırılmalıdır.

 Rakamları kolayca seçilen telefonlar tercih edilmelidir.

 Telefonlar mümkünse her odaya yerleştirilmelidir. Düşme durumunda kolay ulaşabilecek 
mesafede olmalıdır.

 Kapı kolları içerden kolay açılma, güvenlik açısından dışarıdan kolay açılmaya izin 
vermemelidir.

 İlaçlar güvenli, direkt ışık almayan serin yerlerde  ve kendi kutularında tutulmalıdır.
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Tablo 7: Yaşlılarda Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Genel Güvenlik Listesi

 Yanlış ilaç kullanımının engellenmesi amacıyla ilaç kutularının üzerine çeşitli uyarıcılar 
yazılmalıdır.

 Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim vb. serilmemelidir.

 Halı, kilim vb. kenarları takılıp düşmeye, kaymaya neden olmayacak biçimde 
olmalıdır.
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Tablo 7: Yaşlılarda Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Genel Güvenlik Listesi

 Aydınlatma için kullanılan aletler temiz ve iyi durumda olmalıdır.

 Elektrik telefon gibi kablolar açıkta ve takılmaya, düşmeye yol açabilecek biçimde 
olmamalıdır.

 Yangın riskine neden olabilecek elektrik kablolarının üzerine aşınma ve zedelenmeye 
yol açacak eşya konmamalıdır.

 Elektrik fiş ve prizleri(topraklı) geceleri acil durumlarda kolayca görünebilecek özellikle 
(ışınımlı, ışıklı vb.) olmalıdır.
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Tablo 7: Yaşlılarda Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Genel Güvenlik Listesi

 Elektrik kabloları mutfak, banyo gibi su kullanılan alanlarda elektrik çarpmasını önleyici 
özellikte olmalıdır.

 Mümkünse ev ya da çalışma alanlarında yangın alarmı kullanmalıdır.

 Ev zemini, özellikle ıslak alanlar kolayca kayabilecek materyelden yapılmamalıdır.

 Çocuk oyuncakları, bilyalar kolayca yuvarlanarak kaymaya neden olabilecek malzemeler 
ortalıkta bırakılmamalıdır.
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Tablo 7: Yaşlılarda Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Genel Güvenlik Listesi

 Kullanılmayan, fazlalık ya da dağınıklık yapan eşyalar azaltılmalıdır.

 Yatakta sigara içilmesi engellenmelidir. Küllükler derin ve çok az miktarda su konulmuş 
olmalıdır.

 Ayak tabanı kaydırmaz terlik ya da ayakkabı giyilmelidir. Yangın merdiveni ya da acil 
çıkış kapıları olmalıdır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği -Yaşam Düzenlemeleri

Düşmeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Düşme Tanımı: Bireyin dikkatsizlik ya da kaza nedeniyle 
(istemeden) yerde ya da kendisinden daha alt bir düzeyde uzanır bir duruma gelmesidir. 

Ülkemizde 65 yaşındaki bireylerdeki düşmelerin %60’ı ev ortamında gerçekleşmektedir. 
Düşmeler hemşirelerin üzerinde durması gereken önemli bir sorundur. Riskli bireyler ilk 
ziyarette belirlenerek bir plan geliştirilmelidir. 
Düşmeler sadece yaşlıya ait bir sorun değil, aileye ve topluma önemli bir bakım ve mali yük 
getirmektedir. 
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Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel  , 2. Çevresel 

Kişisel Faktörler

1 İleri yaş

2 Yürüme ve denge bozuklukları

3 Alt ekstremitelerde kas kuvvetsizliği (kalça-diz ekstansörleri, ayak-ayak 
bileği kasları) ve artrit

4 Postural hipotansiyon
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Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel  , 2. Çevresel 

Kişisel Faktörler

5 İlaçlar

6 Bilişsel bozukluklar

7 Görme bozuklukları

8 Uyku sorunları
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Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel  , 2. Çevresel 

Kişisel Faktörler

9 Eşlik eden diğer hastalıklar
 İnme (güçsüzlük, dispraksi ve ihmal)
 Nörodejeneratif hastalıklar (Parkinson, multipl skleroz…  vb)
 Demans
 Depresyon
 Kardiyovasküler hastalıklar
 Diabetes mellitus (periferik nöropati, otonomik disfonksiyon ve görme 

bozukluğu)
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Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel  , 2. Çevresel 

Çevresel Faktörler

1 Sabit olmayan ve alçak mobilya, dar alanda çok eşya

2 Uygunsuz yükseklikteki yatak, tuvalet ve mutfak dolaplar

3 Duş teknesine girişte basamak

4 Kapı girişlerinde yükseklik farkı

7.04.202190



Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel  , 2. Çevresel 

Çevresel Faktörler

5 Tutunma barlarının olmaması

6 Dengesiz merdivenler ve korkuluğun yetersiz olması 

7 Katlanmış kilim, yıpranmış halı, halı püskülleri, ortalıktaki kablolar ve 
teller

8 Kaygan zeminler ve küvetler
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Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel  , 2. Çevresel 

Çevresel Faktörler

9 Yetersiz ışıklandırma veya fazla parlaklık

10 Pürüzlü ve dengesiz kaldırımlar

11 Çevrede gezinen evcil hayvanlar ve küçük çocuklar

12 Uygun olmayan basamak genişliği ve yüksekliği
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Düşmeye Neden Olan Risk Faktörleri: 1. Kişisel,  2. Çevresel 

Çevresel Faktörler

13 Düzensiz yürüme alanı

14 Buzlu zemin

15 Uygun olmayan ayakkabı

16 Uygunsuz destek cihaz
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Yaşlı İstismarı

Yaşlı İstismarı, güvenilen bir ilişkide daha yaşlı kişiye zarar ve sıkıntı yaratan, tek ya da 
ardışık uygunsuz hareketlerdir. Dünyada ve ülkemizde görülen ancak belirlenmesi zor  
davranışlardır.

Yaşlı istismarı mültifaktöriyel(çok etmenli)dir.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Yaşam Düzenlemeleri

Yaşlı İstismarı

Tedavi;
1. İlk yardım değerlendirmesi, 
2. Bakım olanaklarının saptanması, 
3. Eğitim ve engelleme 

aşamalarını içerir.

95



Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

Destek Sistemleri: 1.Aile, 2.Sosyal Destek, 3.Teknolojik Destek

Aile

Aile; bireyin sosyalleşmesinde, kişilik konusunda ve toplumdaki norm ve değerleri 
özümseyerek gelecek kuşaklara aktarılmasında etkili olan temel sosyal bir kurumdur. 

Yaşlılar için aile psikolojik ve sosyal nitelikli bir destek sistemidir.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Sosyal Destek

Yaşlı nüfusun hızlı bir biçimde artması ile yaşlılar; teknolojik, ekonomik ve sosyo kültürel 
sorunlarla karşılaşmışlardır.

Bu sorunlar yaşlıların yaşamlarını zorlaştırmakta ve yalnızlık duygusunun yaşanmasına yol 
açmaktadır.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Teknolojik Destek
Teknolojinin kullanımı yaşlının bağımsızlığını artırır ve aynı zamanda bakım vericilere de 
rahatlık sağlar. 
Yaşlının sağlık durumu ve ev koşulları hangi cihazın önerileceğini belirler. 
Genellikle fizyo terapistler hastaya özel ve uyarlanabilir cihazlar önerirler. 
Son yıllarda hemşireler yaşlı ve ailesi ile teknolojiyi kullanarak (telefon ve bilgisayar ) 
iletişimi sürdürmektedirler. 
Tele bakım, videophone, internet bağlantılı kameralı bilgisayar kullanarak eğitim, tedavi 
bakım hizmetleri verilmektedir.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği 

Bu sistemlerden günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde de yararlanılmaktadır.

 Akıllı evler ilaçların zamanında ve güvenli biçimde kullanılmasına olanak tanımaktadır. 
Ayrıca kan şekeri ölçer, dijital termometre, hekim uyarı sistemleri, robotik teknoloji 
gelişmesini sürdürmeye devam etmektedir.
Yaşlıda teknolojik destek kullanımı ile ortaya çıkabilecek ikincil sorunlara karşı dikkatli 
olunmalıdır (derin ven trombozu gibi). 
Örneğin elektrikli sandalyeler bağımsızlığı artırır, bakım verene nakilde kolaylık sağlayabilir 
ama...
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

Bakım Süreci Aşamaları

1.Veri Toplama
2. Gereksinimleri Belirleme(Tanı)
3. Bakım Planı Yapma
4. Uygulama
5. Değerlendirme
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

Yaşlı ve Bakım Verenin Eğitimi

İki Aşamalıdır.
1. Sağlığın korunması, hastalıkların önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesine yönelik eğitim.

2. Yaşlanma nedeniyle gelişen fizyolojik, psiko-sosyal değişiklikler ve kronik hastalıklarla baş 
etmeye yönelik eğitim.
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Yaşlı Eğitiminde Primer Temalar

1. Yaşlının normal fizyolojik durumu

2. İlaçlar; amacı, etkisi, dozu, yan etkisi, veriliş yolları

3. Güvenlik önlemleri

4. Bunama, tanımlanması, tedavisi

5. Hareketsizliğin zararları ve tedavisi (deri bakımı, egzersiz programı, iyi bir vücut 
pozisyonu verme, eklem açıklığı egzersizleri, basının önlenmesi, rahatlık sağlayan araçlar, 
bağırsak ve eleminasyon yönetimi)

6. Diyet, yiyecek seçimi, diş sorunları, iştah durumu, ağız durumu

7. Genel öz bakım stratejileri
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Bakım Yükü

Bakım Yükü

Bakım veren kişinin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı olumsuz objektif ve sübjektif sonuçlar: 

1. Psikolojik sıkıntı, 
2. Fiziksel sağlık problemleri, 
3. Aile ilişkilerinin bozulması, 
4. Kontrolün elinde olmadığı duygusu 
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği

Bakım veren yükünü gösteren belirtiler:
- İnkar, 

- Kızgınlık, 
- Sosyal yaşamdan çekilme, 
- Kaygı, 
- Depresyon, 
- Tükenmişlik, 
- Uykusuzluk, 
- İrritabilite*, 
- Konsantrasyon bozukluğu 

vb. gibi değişik sağlık problemlerini içeren 
belirtiler görülmektedir. 

*Hafif uyarılara karşı şiddetli cevap verme , Uyarıya 

aşırı tepki göstermeyle belirgin durum.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Bakım Yükü

 Kadın bakım vericilerde ve eğitimli olanlarda daha fazla oranda bakım yükü ve depresyon 
görüldüğü saptanmıştır. 

 Bakım vericilerin bakım vermeye hazır olmadıkları durumlarda bakım verme stresinin 
arttığı saptanmıştır.

 Bu konuda bakım verenlerin sorumlulukları ile ilgili bilgi, beceri, davranış kazandırılması 
ve destek kaynakları konusunda bilgilendirilmeleri önem taşır. 

 Bakım verme işlevinin sosyal normlardan, kültürel faktörlerden, değerlerden, yaşlıya ait 
hastalık ve sorunlardan etkilendiği belirtilmektedir. 

 Özellikle davranışsal sorunlar bakım vereni etkilemektedir.
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Yaşlı Sağlığı Hemşireliği - Bakım Yükü

Günümüzde sürekli ya da geçici bakıma gereksinim duyulan durumlarda bakım 
sorumluluğunun sadece aile ile çözümlenemeyeceği gerçeği anlaşılmış, topluma da 
sorumluluklar yüklenmiştir. 

Evde bakım hizmeti verilecek yaşlıların belirlenmesinde; 

- Objektif kriterlerin bulunması, 
- Evde bakım verenlerin bakım konusunda eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, 
- Bakım standartlarının oluşturulması, 
- Destekleyici nitelikteki hizmetlerin verilmesi gerekmektedir.
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Haftanın Özeti

Yaşlanma, normal ve kaçınılmaz fizyolojik bir süreçtir. 

Organizmanın molekül, hücre, doku, organ ve sistemler düzeyinde, zamanın ilerlemesi ile 
ortaya çıkan, geriye dönüşü olmayan, yapısal ve fonksiyonel değişikliklerin tümü olarak 
tanımlanmaktadır.
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Haftanın Özeti

Yaşlı nüfus son beş yılda %22,5 arttı

Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranının 2025 yılında %11,0, 
2030 yılında %12,9, 
2040 yılında %16,3, 
2060 yılında %22,6 ve 
2080 yılında %25,6 olacağı öngörüldü.
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Haftanın Özeti

2020 yılında %63,8'inin 65-74 yaş grubunda, 
%27,9'unun 75-84 yaş grubunda ve 
%8,4'ünün 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 167 ülke arasında 66. sırada yer aldı

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 18,0 yıl oldu

Türkiye'de 1 milyon 478 bin 346 yaşlının tek başına yaşadığı görüldü
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Haftanın Özeti

Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 
2015 yılında %12,2 iken bu oran 
2020 yılında %14,1'e yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 
2025 yılında %16,4, 
2030 yılında %19,6, 
2040 yılında %25,3, 
2060 yılında %37,5 ve  2080 yılında %43,6 olacağı 

öngörüldü
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Haftanın Özeti

Yaşlı nüfusun %0,1'ini oluşturan 100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı,
2020 yılında 5 bin 780 oldu. 

Eğitimli yaşlı nüfus oranı arttı

Okuma yazma bilmeyen yaşlı nüfus oranı, 
2015 yılında %21,9 iken 
2019 yılında %16,9'a düştü. 
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Haftanın Özeti

Eşi ölmüş yaşlı kadınların oranı, eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranının 4 katı oldu

Yaşlı nüfusun yoksulluk oranı %14,2 oldu

Yaşlı nüfusun işgücüne katılma oranı %12,0 oldu

Çalışan yaşlı nüfusun %64,7'si tarım sektöründe yer aldı

Yaşlılar en fazla dolaşım sistemi hastalıklarından hayatını kaybetti
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Haftanın Özeti

Alzheimer hastalığından ölen yaşlıların oranı 
2015 yılında 
erkeklerde %3,4, 
kadınlarda %5,2 

2019 yılında 
erkeklerde %3,2'ye düşerken, 
kadınlarda %5,4'e yükseldi. 
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Haftanın Özeti

Yaşlı bireylerin mutluluk kaynağı %66,9 ile 
aileleri oldu
Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına 
göre, yaşlı bireylerin 

2015 yılında en önemli mutluluk kaynağı 
%66,8 ile aileleri, 
%16,5 ile çocukları, 
%7,3 ile torunları, 
%4,7 ile eşleri, iken 

2020 yılında 
%66,9 ile aileleri, 
%16,9 ile çocukları, 
%6,8 ile torunları ve 
%5,4 ile eşleri oldu.
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Haftanın Özeti

Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları
Sağlığın korunması açısından bazı temel stratejiler;

1. Sağlıklı beslenmek, 
2. Düzenli egzersiz yapmak,
3. Sigara, alkol kullanmamak, 
4. Stresten korunmak, 
5. Kazalardan korunmak, 
6. Bağışıklık sistemlerinin güçlü tutulması için aşı uygulamaları yaşlı sağlığı açısından 

önemlidir. 
Amaç yaşlının yaşamını aktif bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır. 
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Haftanın Özeti

Aktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartları:

Bağımsızlık
Katılım
Kaliteli bakım 
Kendini gerçekleştirme
Toplumda saygınlığın korunması (itibar).
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Haftanın Özeti

Yaşlılar sağlıklarının kontrol altında tutulabilmesi için sorumluluk almalıdırlar. 

Bu nedenle;
1. Yaşlı bireylerin başarma deneyimlerini artırarak kendilerini daha iyi hissetmelerini 

sağlamak,
2. Amaç oluşturmak ve 
3. Motivasyonlarının sağlanması 
hemşirelerin temel sorumluluklarındandır. 

Yaşlıların güçlendirilmesinde toplum iş birliği de önem taşımaktadır.
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Haftanın Özeti

Yaşlı Bireylerde Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklar:

Yaşlılığa bağlı fiziksel değişimler
Hastalıklar ya da birkaç hastalığın bir arada yaşanması yaşlının yaşamını oldukça 
güçleştirmektedir. 
Bu sorunların görülme sıklığı yaş ilerledikçe artmaktadır. 
Kardiyo-vasküler hastalıklar, kanserler, yaşlılarda önde gelen mortalite ve morbitite
nedenleridir. 
Kas iskelet sistemindeki dejeneratif hastalıklar sık görülen sağlık sorunlarıdır. 

118-



Haftanın Özeti

Yaşam düzenlemelerinde; yaşlının dört temel gereksinimi dikkate alınmalıdır;

1. Sağlık bakımı
2. Bireysel bakım
3. Konut bakımı
4. İletişimin sürdürülmesi

Bu gereksinimler doğrultusunda evinde yalnız yaşayan yaşlılar da hizmet kapsamına 
alınmalıdır.
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Haftanın Özeti

Demans, geçmiş zihinsel fonksiyonlardaki azalma ile karakterize bir klinik sendromdur ve 
birçok nedeni bulunmaktadır.

Yaşlılarda tedavi edilebilen dört demans nedeni;
1. İlaçlar,
2. Hipotiroidizm veya diğer metobolik bozukluklar,
3. Santral venöz sistem destrüksiyonları (yıkım)
4. Depresyondur.
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Haftanın Özeti

Yaşlılarda İmmobilite

85 yaş ve üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak %30’unda günlük yaşam aktivitelerini yüksek 
oranda kısıtlılıkları bulunmaktadır. 
Önemli olan immobiliteyi engellemeye yönelik girişimlerin yapılması, alttaki nedenlerin iyi 
belirlenmesi ve gerekli bakım ve tedavinin yapılmasıdır. 
Hemşireler hareketsizliğe neden olacak durumları dikkate alarak, yaşlının olanaklar 
ölçüsünde maksimum düzeyde hareketinin artırılmasını sağlamalıdır.
Yaşlının bağımsızlığının sağlanmasında; sağlık gereksinimlerinin karşılanması, hareket 
etme önemli bir faktördür.
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Haftanın Özeti

Yaşlılarda İlaç Kullanımı

65 yaş ve üzerindeki bireylerin genç nüfusa oranla 3-4 kat fazla ilaç kullandıkları 
görülmektedir.
Yaşlıların;

% 90’ında bir,
% 35’inde iki,
% 23’ünde üç,
% 14’ünde dört veya daha fazla kronik hastalığın olduğu görülmektedir.

Birden fazla kronik hastalığın olması çok sayıda ilaç kullanılmasına neden olmaktadır.
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Haftanın Özeti

Düşmeler

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Düşme Tanımı: Bireyin dikkatsizlik ya da kaza nedeniyle 
(istemeden) yerde ya da kendisinden daha alt bir düzeyde uzanır bir duruma gelmesidir. 

Ülkemizde 65 yaşındaki bireylerdeki düşmelerin %60’ı ev ortamında gerçekleşmektedir. 
Düşmeler hemşirelerin üzerinde durması gereken önemli bir sorundur. Riskli bireyler ilk 
ziyarette belirlenerek bir plan geliştirilmelidir. 
Düşmeler sadece yaşlıya ait bir sorun değil, aileye ve topluma önemli bir bakım ve mali yük 
getirmektedir. 
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Haftanın Özeti

Yaşlı İstismarı
Yaşlı İstismarı, güvenilen bir ilişkide daha yaşlı kişiye zarar ve sıkıntı yaratan, tek ya da 
ardışık uygunsuz hareketlerdir. Dünyada ve ülkemizde görülen ancak belirlenmesi zor  
davranışlardır.
Yaşlı istismarı mültifaktöriyel(çok etmenli)dir.
Tedavi;

- İlk yardım değerlendirmesi, 
- Bakım olanaklarının saptanması, 
- Eğitim ve engelleme aşamalarını içerir.

Destek Sistemleri: 1.Aile, 2.Sosyal Destek, 3.Teknolojik Destek
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Haftanın Özeti

Bakım Yükü

Bakım veren kişinin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı olumsuz objektif ve sübjektif 
sonuçlardır. 
Bunlar;
1. Psikolojik sıkıntı, 
2. Fiziksel sağlık problemleri, 
3. Aile ilişkilerinin bozulması, 
4. Kontrolün elinde olmadığı duygusu 
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Soru ve Öneriler

Soru: Bakım Yükü ne demektir?

Öneri: Bakım Yükünün hafifletilmesiyle ilgili  neler yapılabilir?
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

1. Konu ile ilgili bir  makale inceleyiniz.
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Kitabı (Erefe İ. Ed.). Vehbi Koç Vakfı Yayınları, İstanbul, s: 170-178.
- Kılıç D.(2015). Halk Sağlığı Hemşireliği (Erci B Ed.), Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım, Amasya, s: 182-
187, 207-211.
- Tuncel N., Şanlı T., Perk M. (1993). Halk Sağlığı Hemşireliği, A Ü., Açık Öğretim Fakültesi Yayın 
No:266, Etam A.Ş., Eskişehir.
- Tümerdem Y. (1992 ) Yardıma Muhtaç Yaşlılar, Halk Sağlığı II, İÜ. Basımevi ve Film Merkezi, 
İstanbul, s:555-557
- Bahar Ş. (2015) Halk Sağlığı Temel Bilgiler (Güler Ç, Akın L Ed.), Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 
Ankara, s: 1681.
- https://tuikweb.tuik.gov.tr/. ( Erişim 26.03.2021)

128

https://tuikweb.tuik.gov.tr/


Bir Sonraki Ders Hakkında

8. Hafta: Bahar Yarıyıl Ara Sınavı

14 Nisan 2021  Çarşamba 13:00

Sınav süre:40 dk
Sınav soru sayısı:20
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"Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve 

emeklilerine karşı tutumu; 

o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. 

Geçmişte çok güçlüyken, 

tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı 

minnet hissi duymayan bir milletin, 

geleceğe güvenle bakmağa hakkı yoktur." 

M. Kemal ATATÜRK 
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