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Dersin Öğretim Üyesinin Konumu

Dersin Kredisi

GBS Linki

DERS BİLGİLERİ
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Geçen Ders Hakkında

Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar

- Engelli Bireylerde İhmal ve İstismar
- Engelli Çocuklarda İhmal ve İstismar
- Yaşlılarda İhmal ve İstismar
- Yaşlı İstismarını Önleme ve Bakım Stratejileri
- Yaşlı Bireyin Kendisinin Alabileceği Önlemler
- Yaşlı Bireyin Ailelerinin Alabileceği Önlemler
- Toplumsal Önlemler
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Geçen Ders Hakkında

Evde Bakım Hemşireliğinde İhmal ve İstismar

1. Engelli Bireylerde İhmal ve İstismar
2. Engelli Çocuklarda İhmal ve İstismar
3. Yaşlılarda İhmal ve İstismar

Dünya Sağlık Örgütü Engellilik Tanımı:
Bireyin sakatlık sonucu yaşantısını oluşturan rollerini  yaşa, cinsiyete, sosyal, kültürel etkenlere 
bağlı olarak yerine getirememesi, tamamlayamaması, eksik kalmasıdır.
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Geçen Ders Hakkında

Engellilere Yönelik Şiddet ile İlişkili Riskler:
- Ebeveyn ve bakıcıya ait, 
- Aileye ait,
- Engelli bireyin kendisine ait,   
- Çevresel faktörlere bağlı riskler 

Gülümseme gibi yakın davranışları anne babalardan göremeyen çocuklar, duygusal ihmale 
maruz kalmışlardır. 

Duygusal ihmal çocuğun ihtiyaç duyduğu sevgi, ilgi ve yakınlığın gösterilmemesidir. 
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Geçen Ders Hakkında

Yaşlılarda İhmal ve İstismar

1. Fiziksel İstismar
2. Psikolojik ve Duygusal İstismar
3. Ekonomik İstismar
4. Cinsel İstismar
5. Bakım verici İhmali
6. Yaşlının Kendini İhmali

7



Geçen Ders Hakkında

Yaşlı istismarının önlenmesinde temel amaç yaşlı bireyi korumak ve daha ileri istismarı 

önlemektir. 

Yaşlı istismarının önlenmesinde genel olarak üç model benimsenmiştir: 

1. “Eş istismarı modeli”, istismara uğrayan bireyin çatışma çözülene kadar istismar edilen ortamdan 

uzaklaştırılmasını öngörmektedir. 

2. “Destekleyici model”, istismara uğrayan yaşlı birey ile ilişkisi  olmayan bir kişi yaşlı bireye yardım etmektedir.  

3. “Yetişkin koruma modeli”, istismarın zorunlu olarak bildirilmesini ve kurum destekli bakımın 

sürdürülmesini içerir.
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Geçen Ders Hakkında

Önlemler:
- Evde yalnız kalmaması,
- Sosyal ve toplumsal aktivitelere, gönüllü  programlara katılması,
- İlerde yetersizlik yaşayabileceği durumlarda yasal açıdan koruyacak birilerini, örneğin kendisini 
temsil edecek bir avukat veya yasal güçten destek ve öneriler alması,
- Yanında güvenebileceği biri olmadan ve incelemeden herhangi bir doküman veya evrak 
imzalamaması, evden yalnız ayrılmaması,
- Uzun dönem evde bakımı sağlamada ailenin gücünü ve becerisini önceden incelemesi ve 
belirlemesi,
- Ailenin yaşlı bireyin bağımsızlığına engel olmaması ya da gerekli olmadıkça özeline girmemesi,
- Yaşlıya hizmet programlarını daha kapsamlı gerçekleştirecek başka toplum kurumlarının 
araştırılması,
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Haftalık Akış

Yaşam Boyu Evde Bakım ve Yaşam Aktivitelerini Sürdürme -Yaşlılık Dönemi –

- Amaç, Hedef, Temel İlke
- Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları (Yaşlının Yaşamını Aktif Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak 
Amacıyla Sağlığın Korunması Açısından Bazı Temel Stratejiler)
- Aktif  Yaşlanmada Önerilen Standartlar
- Bakım Yükü
- Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler; Bulgular ve Sağlığı Destekleyici Girişimler
- Yaşlı Bireylerde Yaşam Düzenlemeleri (Gelir, Konut, İş, Eğitim, Beslenme, İmmobilite, 
İlaçlar, Güvenlik, Kazalar, Düşmeler)
-Yaşlı Eğitiminde Primer Temalar
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Haftalık Öğrenim Kazanımları

- Sağlıklı Yaşam Alışkanlıklarını bilir
- Aktif  Yaşlanmada Önerilen Standartları açıklar
- Bakım Yükünü bilir ve açıklar
- Yaşlı İstismarını Önleme ve Bakım Stratejilerini bilir, sıralar
- Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler; Bulgular ve Sağlığı Destekleyici Girişimleri bilir, 
yorumlar
- Yaşlı Bireylerde Yaşam Düzenlemelerini bilir, açıklar
- Yaşlı Eğitiminde Primer Temaları bilir, sıralar
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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.

Yüzyılımızda özellikle gelişmiş toplumlarda en önemli demografik hareket yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içerisindeki oranının giderek artmasıdır. 

Yaşlıda Evde Bakım
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Yaşlıda Evde Bakım
o Türkiye’de yaşayan yaşlıların durumuna baktığımızda, Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 1995 

yılında yaşlıların oranı % 4,7 iken bu oran 2002 yılında   % 7,2’ye, 2014 yılında %8 iken, 
2018 yılında %8,8‘e yükseldi. 

o 2021 yılında %9,7'ye yükseldi. TUİK (erişim 21.11.2022)

o Bazı sanayileşmiş ülkelerde yaşlı oranı %12- 18 arasında değişmektedir. 

o Yaşlı nüfusun yüzde 44,3‘ünü erkekler, yüzde 55,7‘ sini   kadınlar oluşturdu. "İstatistiklerle 
Yaşlılar 2021 Raporu" TUİK (erişim 21.11.2022)

o 2050’li yıllarda 65 yaş üstü nüfusun, 15-64 yaş nüfusuna göre 2 kat, gelişmekte olan 
ülkelerde ise 3 kat daha hızlı artacağı, 

o 2025 yılında dünyadaki yaşlı insan sayısının 800 milyonu aşacağı tahmin edilmektedir. 
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Yaşlıda Evde Bakım
o ABD’de2030 yılında toplam nüfusun % 20’sinin yaşlı olması beklenmektedir. 

Gerek dünya ülkelerinde, gerekse de ülkemizde yaşlı nüfus sayısı giderek artmaktadır. 

o Tıptaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler,

o Hastalıkların önlenmesi ve erken dönemde teşhis ve tedavisinin sağlanması, 

o Koruyucu sağlık hizmetlerinin gelişmesi, 

o Doğurganlık hızı ve bebek ölümlerinin azalması,

ortalama yaşam süresine olumlu yansıyarak, ölüm yaşının yükselmesine neden olmuştur.

Böylece 65 yaş ve üstü nüfusun oranı da artmıştır. 

ngelli Birey; 14



Yaşlıda Evde Bakım
Yaşlılar evde bakıma en fazla gereksinim duyan yaş grubunu oluşturmaktadır. 

Hızla artan yaşlı nüfusun;

 Fiziksel ve mental sağlığını koruyucu önlemler alınmalı, 

 Yaşlılıkta ortaya çıkan fizyolojik, psikolojik ve sosyal değişiklikler tanınarak gtffffff

tedavi ve bakımı planlanmalıdır. 

ABD de sağlık hizmetlerinin verilmesinde evde bakımın en hızlı genişleyen sektör olduğu, bu 
hizmeti alanların % 75’ inin 65 ve üzeri yaş grubundaki bireyler olduğu belirtilmektedir. 
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Yaşlıda Evde Bakım
ABD’ de yaşlı bakımına yönelik hizmetlerin geliştirilmesiyle;

1999-2000 yılları arasında 

o Hastaneye kabul edilen her 1000 hastada  %22’lik, 

o Hastanede yatış süresinde %20’lik 

bir azalma olduğu belirlenmiştir. 

Kanada’da evde bakıma ayrılan harcamaların, total sağlık harcamalarının %5’ini oluşturduğu 
bildirilmektedir.
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Yaşlıların hastane ortamında, uzun dönem bakılması; 

-Kişi başına düşen hastane yatak sayısında azalma, 
- Hastada hastaneye yatış ile ilgili birçok 

fiziksel*, 
psikolojik ve sosyal** sorunların eklenmesine  neden olabilmektedir. 

*hastane enfeksiyonlarına maruz kalma
**uzun süreli hastane bakımı aile ve ülke bütçesine yük getirmektedir. 

Yaşlıda Evde Bakım
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Yaşlıda Evde Bakım
Yaşlının evde bakımında amaç;

o Yaşlının sağlık ve sosyal hizmet gereksinimin belirlenip, 

oPara ödenerek alınacak hizmetlerin ve 

oÖdeme yapılmaksızın alınacak aile ve arkadaş yardımlarının koordine edilerek

o Yaşlı bireyin mümkün olduğunca bağımsız yaşamasını sağlamak 

olarak tanımlanmaktadır. 
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Yaşlıda Evde Bakım
Yaşlının evde bakımında hedefler; 
1. Yaşlının sağlığının, fonksiyonunun ve rahatının en üst düzeyde sürdürülmesi,
2. Sağlığının, fonksiyonunun ve rahatının bozulduğu durumlarda gerekli önlemlerin
alınmasını sağlamaktır. 

Bu hedeflere ulaşmada temel ilke; 
Sağlık sistemi içinde yer alan 
koruyucu, tedavi edici, rehabilite edici hizmetlerin ve sosyal destek hizmetlerinin 
entegre edilmesidir. 
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Yaşlıda Evde Bakım
Yaşlı Bireylerin Evde Bakımında  Amaç

1. Hastalık semptomlarını tedavi etme
2. Fonksiyonel yetenekleri sürdürme
3. Kısıtlılığa bağlı olarak gelişen fiziksel yetileri koruma
4. Hastaya ve aileye evde bakım yöntemi konusunda bilgi verme
5. Hasta ve ailesinin günlük yaşam aktivitelerini saptama ve sürdürülmesini sağlama
6. Fiziksel ve çevresel güvenlik önlemlerini saptama
7. Hasta ve ailesinin psikososyal ve kültürel gereksinimlerini saptama
8. Hasta ve ailesine kısa süreli ve uzun süreli gereksinimleri için toplum kaynaklarını sağlama
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Yaşlıda Evde Bakım - Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları* -

**Yaşlının Yaşamını Aktif Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak Amacıyla Sağlığın Korunması 
Açısından Bazı Temel Stratejiler;

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

(*Amaç yaşlının yaşamını aktif bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.) 
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Yaşlıda Evde Bakım
Ülkemizde aktif yaşlanma ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. 

Aktif yaşlanmada; 

- Sağlık ve sosyal hizmetlerin yaygınlığı, 
- Bireysel tercihler, 
- Ekonomik durum etkilidir.

Aktif yaşlanma yaklaşımında; Birleşmiş Milletler, yaşlı bireylerin insan hakları ve sosyal 

haklar bağlamında yaşam kalitesinin yükseltilmesi için standartların geliştirilmesi gerektiğini 

bildirmektedir. 
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Yaşlıda Evde Bakım
stismarAktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartları:

1. Bağımsızlık, 
2. Katılım, 
3. Kaliteli bakım, 
4. Kendini gerçekleştirme,
5. İtibar (Toplumda saygınlığın korunması).
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Yaşlıda Evde Bakım
*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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Yaşlıda Evde Bakım

Evde Yaşlı Bakımında Ekip:

Evde bakımın yürütülmesinde; 
- aile hekimi, 
- hemşire, 
- yaşlı ve ailesi 

çekirdek grubu oluşturmaktadır. 
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Yaşlıda Evde Bakım
Gereksinimler doğrultusunda, 
- Fizyoterapist, 
- Oksijen Tedavi Uzmanı, 
- Meşguliyet Tedavisi Görevlisi, 
- Konuşma Terapisti, 
- Diş Hekimi, 
- Psikolog,
- Sosyal Hizmet Uzmanı 

ekibe katılım göstermektedir. 
* Ekip; yaşlıya evde sağlık hizmetleri ve özellikle koruyucu hizmetleri sunmaktan 

sorumludur.
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Bakım Verici Yükü

ABD’n de yaşlının evde bakımı büyük oranda aile üyeleri tarafından yürütülmektedir. 
Bakım verenlerin 
%56’sı kadın ve 45 yaş üzeridir. 

Primer bakım verenlerin; 
%41,3’ü yaşlının çocukları, 
% 38,4’ü eşleri, 
% 20,4 oranında diğer aile üyeleri tarafından yürütülmektedir.
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Bakım Verici Yükü
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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Yaşlıların Evde Bakımını Güçleştiren Durumlar :

29

1. Hızlı nüfus artışı, 
2. Endüstrileşme ve kentleşme, 
3. İç ve diş göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, 
4. Ekonomik sorunların varlığı, 
5. Kadınların çalışma yaşamına katılması, 
6. Çekirdek aileye dönüşüm sonucu konutların küçülmesi, 
7. Gençlerin yaşlılığa bakış açısı, 
8. Kuşaklar arası iletişim bozuklukları, 
9. Sağlığın bozulması ve bağımlılık.



Bakım Yükü:

-

30

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.



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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Bakım Yükü
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 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.



Bakım Yükü
de İhmal ve İstismar
ması
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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Yaşlı Bireylerde Görülen Fizyolojik Değişiklikler ve Hastalıklar

34

Yaşlılığa bağlı fiziksel değişimler, 
Hastalıklar ya da birkaç hastalığın bir arada yaşanması yaşlının yaşamını oldukça 
güçleştirmektedir.
Yaşlılık döneminde kronik ve dejeneratif hastalıklardır. (Bu sorunların görülme sıklığı yaş 
ilerledikçe artmaktadır). 
Kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, yaşlılarda önde gelen mortalite ve morbitite
nedenleridir. 
Buna ek olarak; kas iskelet sistemindeki dejeneratif hastalıklar sık görülen sağlık sorunlarıdır. 



Türkiye ulusal düzeyde ölüme ve hastalık yüküne (DALY) neden olan ilk beş hastalığın yüzde dağılımı, UHY-ME 
çalışması, 2000, Türkiye.

Ölüme Neden Olan Hastalıklar %

İskemik Kalp Hastalığı 27,0
Serebrovasküler Hastalıklar 20,7
KOAH 9,3
Hipertansif Kalp Hastalığı 4,2
Trakea, Bronş ve Akciğer Kanseri 3,1

DALY’e Neden Olan Hastalıklar %

İskemik Kalp Hastalığı                      20,04
Serebrovasküler Hastalıklar            16,1
KOAH                                                       8,5
Diabetes Mellitus 4,9
Hipertansif Kalp Hastalığı                   3,9
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Yaşlı Bireylerde Fizyolojik Değişiklikler; Bulgular ve Sağlığı Destekleyici Girişimler 

Yaşlılarda sık olarak bir veya birden fazla kronik hastalık bir arada görülmektedir. 

Bu hastalıkların yönetilmesi sırasında diğer sorunların da ortaya çıktığı görülmektedir.

Evde bakım ekibinin amacı; sağlığı destekleyici girişimlerle fizyolojik  değişikliklerin ortaya 
çıkardığı bulguları önlemek ve uygun girişimlerde bulunmaktır.
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Tablo 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 kan basıncı kontrolü

6. İlaç uyumu

7. Kilo kontrolü

21.11.202237

Cardiac output : Kalbin belli

süre içinde damarlara

sevkettiği kan miktarı;



Tablo 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

21.11.2022
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*Rezidüel volüm: Maksimum 

ekspirasyondan sonra 

akciğerlerde kalan volüm.



Tablo 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 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 D 
vitamini 
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Tablo 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 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 21.11.202242



Tablo 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 8. Üriner Sistem

Üriner Sistem Objektif ve Subjektif
Bulgular

Sağlığı Destekleyici Girişimler

ERKEK: BPH
(Benign prostatic hyperplasia)

KADIN:Perineal kaslarda gevşeme
Detrusor instabilitesi(urge ink)

Üretral disfonksiyon(stres Ü l)

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 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 10.1.  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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Tablo 10.2. 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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Günlük Yaşam Aktiviteleri

Günlük yaşam aktiviteleri; 
oHareket etme, 
oBanyo yapma, 
oGiyinme, 
oTuvalete gitme, 
oYemek yeme 

gibi aktivitelerdir. 

Evde bakımda günlük yaşam aktivitelerine ait kişisel bakımlarda hastaya yardımcı olmak 
temel amaçlardan biridir.

Yaşlıların alışılmış günlük yaşam aktivitelerinin sürdürülmesi, yaşlı için yaşam kalitesinin 
bir göstergesidir. 
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Günlük Yaşam Aktiviteleri

Yapılan çalışmalar günlük yaşam aktivitelerinde bağımsız olan yaşlıların yaşam memnuniyeti ve 
yaşam kaliteleri yüksek bulunmuştur. 

Yaşlıların ele alınmasında yaşama yıllar katılması değil, kaliteli yaşam sunmak önemlidir. 

Yaşlıların hemen hemen yarısının 
günlük yaşam aktivitelerinde kısıtlılıklar görülmektedir. 

Ülkemizde yapılan çalışmalar bu bilgiyi desteklemektedir.
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Yaşam Düzenlemeleri

Günümüzde bir çok yaşlı gençliğinde düşündüğü ve düşlediği koşullardan farklı bir yaşam 
biçiminde bulabilmektedir. 

Yaşlıların yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için;

- Yaşam düzenlemelerinin yapılması,
- Yeterli gelir ve barınma gereksinimlerinin sağlanması,
- İş olanakları,
- Eğitim

gibi konular önem taşımaktadır.
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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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Yaşam Düzenlemeleri

Üzgün ve depresif yaşlıların;
- Yemek hazırlama,
- Yemek yeme,
- Banyo yapma,
- Sosyal yaşama ait ciddi kayıpları olduğu bilinmektedir.

Yaşlının fiziksel yeterliliğine uygun ve refahını sağlamak için;
- Doğal ve çevresel faktörlerin, 
- Çevre düzenlemeleri ile günlük faaliyetlerin dikkate alınması gerekir.
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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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Gelir Durumu

- Yaşlılıkta gelirde azalma, işsizlikte artma görülmektedir.

- Çalışan yaşlılar ise düşük ücretle çalıştırılmaktadır.

- Yaşam dinamiklerinin sürdürülebilmesi için ekonomik koşullar temel ögedir.

- Yaşlıların emekli olmaları nedeniyle gelirleri azalmaktadır.

- 1976 yılında çıkan 2022 sayılı kanun ile 65 yaşını dolduran muhtaç ve kimsesiz vatandaşlara 
aylık bağlanmakta ve ekonomik güvence sağlanmaktadır. 
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Gelir Durumu

- 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.

*Gelir yetersizliğinde bireyin zorlanmaması için sektörler arası işbirliği sağlanmalıdır(Fadıloğlu, 2015).

Yaşlıların büyük çoğunluğu gelirlerinin büyük kısmını
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Konut

Ev; 
- Aile yaşamı ve çocuklarla birlikte düşünülen, 
- Konfor ve rahatlığı yansıtan, 
- Bireysel alana sahip olma duygusunu tatmin eden, 
- Mahrem ve samimi duygular ve bireysel hakların kolaylıkla korunduğu, 
- Enerjinin yenilendiği, 
- İdeal bir yaşam alanıdır.

- Türkiye’de yaşlıların birçoğu ailesi ile kendi evinde oturmayı tercih etmektedir.
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Konut

Yaşlı için, evin anlamı; 
. Köklü olma, 
•Alana bağlılık, 
•Süreklilik, 
•Birlik ve düzen, 
•Bireysel kimlik ve toplumsal cinsiyet farklılıkları, 
•Sosyal ilişkiler ve aile ilişkileri, 
•Sosyo-kültürel yapının göstergesi olmak 

gibi birçok anlamı bulunmaktadır.

57



.

Konut

Ayrıca evin anlamı;

• Aile bütünlüğünün korunması, 
• Stresin azaltılması, 
• Bireyin alışık olduğu çevrede yaşamını devam edebilmesi, 
• Alışık olduğu hobi ve sosyal etkinlikleri sürdürebilmesi 

üzerinde etkilidir.
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Konut

u Yaşlılar için ev tasarımı yapılırken; 
• Ev içi alanlar;

- rahat, 
- güvenli, 
- geniş olmalı ya da olanlar tercih 

edilmelidir, 
• Günlük yaşamı kolaylaştırıcı, 

- gürültüsüz, 
- iyi aydınlanmış, 
- uygun yer döşemeleri ve 

mobilyalar, 

•Yaşlıya göre düzenlenmiş; 
- tuvalet, 
- banyo, 
- mutfak 
- olmalı, gerekiyorsa değişiklikler 

yapılmalıdır.
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o- 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 yetersizdir.

Mikro ekonomik politikalarda;
- Yaşlı istihdamının artırılması ve yaşlının istek ve güçleri oranında iş yaşamında yer almaları ve 
deneyimlerini aktarmaları gereklidir. 
- Yaşlı için iş yaşamına katılımın diğer kişilere bağımlılığı azaltacağı dikkate alınmalıdır. 

Bu konuda; yaşlıların yaşam dinamiğini korumada toplumsal bilinç gereksinimi vardır.

İş
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- Eğitim, insana yatırımın en önemli bir parçasıdır. 

- Yaşam boyu süren bir bilgi edinme sürecidir. 

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

- Yaşlanma ile birlikte eğitim gereksinimleri değişir ve önem kazanır.

Eğitim

61



Yaşlılar toplumun eğitim ve kültür etkinliklerine aktif olarak katılmalıdır.

- Teknolojiye uyum, 
- İkinci çalışma yaşamı için eğitim, 
- İş, 
- Boş zaman değerlendirilmesi, 
- Eğlence ile emeklilik yaşamı arasındaki ilişki 

değerlendirilmesi gereken konulardır. 

Eğitimin yaşam boyu sürmesi önem taşımaktadır. 

Eğitim
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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. 

Yaşlıların Ev Ortamında Bakımı İçin Dikkate Alınması Önemli Olan Konular 
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Demans, geçmiş zihinsel fonksiyonlardaki azalma ile karakterize bir klinik sendromdur ve birçok 
nedeni bulunmaktadır.

Bilişsel durumda bozulma veya demans sonucunda bilişsel yetenekler, hafıza, konuşma, 
tanıma, görsel algılama yeteneği ve kişilik değişiklikleri görülmektedir. 

Demansa neden olan bazı hastalıklar geriye dönüşümlü iken bazıları sıklıkla geri dönüşümlü 
değildir. 

Bilişsel Durum 
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1. İlaçlar,
2. Hipotiroidizm veya diğer metobolik bozukluklar,
3. Santral venöz sistem destrüksiyonları (yıkım),
4. Depresyondur.

Yaşlılarda tedavi edilebilen dört demans nedeni;
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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.

Tedavi edilemeyen tek demans nedeni;
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Bakım verenler ekibin temel üyesidir ve davranışsal sorunlar nedeni ile yaşam kalitelerinin 
azalmasına ait problemler yaşamaktadırlar. 

Bu problemleri azaltmada da “ Azaltılmış Stres Eşiği Modeli” ni kullanımının yararlı olacağı 
belirtilmektedir.

Yaşlı bakımında hemşirenin en önemli görevi demans ve deliryumu ayırt edebilmektir. 
Çünkü ikisi de yaşlılarda sık görülen benzer problemlerdir.

Demansa neden olan hastalığı olan yaşlıların bakımı karmaşıktır ve multidisipliner bir 

yaklaşım gerektirir. 
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Yaşlı bakımında hemşirenin en önemli görevi demans ve deliryumu ayırt edebilmektir. 
Çünkü ikisi de yaşlılarda sık görülen benzer problemlerdir.

oDeliryum, ani bilinç değişiklikleri ile gelişen bilişsel değişimlerdir ve genellikle 
ateş, hipoksemi ve diğer metobolik sorunlara neden olan bilinci etkileyen 
akut hastalıklar sonucu gelişir.

oDeliryum ve depresyon yaşlılarda sık sık birlikte görülebilmektedir.
o

oDepresyonda birey disforiktir ve bilişsel yetersizlik yoktur. Depresyonun 
başlangıcı anidir ve sıklıkla etkileyen bir problem vardır. 

oDemanslı hastalarda, bilişsel problemlerin algısı daha az, semptomları daha 
kademeli ve hafıza, düşünme, yargılama, problem çözme yeteneklerinde sorun 
vardır. Hastalığın evresine göre bilişsel problemleri artar.
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Yaşlılık vücut fonksiyonlarında değişikliğe neden olduğu için beslenme de bu durumdan 
etkilenmektedir.
Yaşlı beslenmesini etkileyen etmenler:

- İştah, 
- Enerji dengesi,
- Psikolojik sorunlar, 
- Zorunlu besin kısıtlamaları, 
- Tıbbi tedavinin sonucu ilaç etkileşimleri, 
- Besin ögesi gereksinimindeki değişiklikler. 

Yiyeceklerin sindirim ve besinlerin kullanımı vücuttaki yaş ile ilgili değişikliklerden etkilenmektedir.

Beslenme
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Malnitrusyonun erken dönemde belirlenmesi açısından kalori gereksinimi ve beslenme 
durumunun kapsamlı olarak tanımlanması gerekir (Tablo :Sağlıksız Beslenmeye Ait Riskler). 

Tabloda görülen malnutrisyona ait belirtilerden üç ya da daha fazlasının yaşlıda var olması risk 
altında olduklarını göstermektedir.

Evde Bakım Hemşireleri bu konuda eğitilmeli ve tıbbi, sosyal, hemşirelik ve beslenme 
öykülerini ve fiziksel tanılamayı kapsamlı bir şekilde yaparak gerekli planlamaları yaparak 
uygulamaları gerekir.

Beslenme
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Sağlıksız Beslenmeye Ait Riskler

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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Yaşlılarda İmmobilite
oİmmobilitenin çok sayıda olumsuz ve ciddi sonuçları vardır. 

o85 yaş ve üzerindeki bireylerin yaklaşık olarak %30’unda günlük yaşam aktivitelerini 
yüksek oranda kısıtlılıkları bulunmaktadır. 

oBu kısıtlamalar sağlık sistemine yük getirmektedir. Önemli olan immobiliteyi
engellemeye yönelik girişimlerin yapılması, alttaki nedenlerin iyi belirlenmesi ve gerekli 
bakım ve tedavinin yapılmasıdır. 

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

oYaşlının bağımsızlığının sağlanmasında; sağlık gereksinimlerinin karşılanması, hareket 
etme önemli bir faktördür.
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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 çalışmaboyunca 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
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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.

oBirden fazla kronik hastalığın olması çok sayıda ilaç kullanılmasına neden 
olmaktadır.
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oİlaç 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. 

Evde bakım hemşiresinin, bu metabolik değişikliklerin farkında olması ve evde bakımın 
sürdürülmesinde sorumlu hasta ve aileyi bu konuda eğiterek yeterli beslenmesi sağlanmalıdır.

Yaşlılarda İlaç Kullanımı
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Hemşireler yaşlının akılcı ilaç kullanımını sağlamak için bazı özelliklerini 
saptamalıdırlar .

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 .

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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Güvenlik

Travma riski, evde bakım hizmeti alan yaşlı bireylerde düzenli olarak göz önüne alınması 
gereken bir hemşirelik tanısıdır. 

Yaşlı bireyler kazalara, düşmelere ve kapasiteleri azalmış bir birey olarak istismara daha 
fazla duyarlıdırlar. 

İstismarlar, yaşlıya ait iç ve dış faktörlerden etkilenmektedir. 
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Yaşlı bireyin çevresi tanımlanırken ev dışı, ev içi güvenlik önlemleri dikkate 
alınmalıdır. 

oBunların arasında;
•Duyu disfonksiyonları gibi biyolojik faktörler, immobilite gibi fiziksel faktörler, 
•Artan yaşlanma ile ilgili bakım vericileri talebin artması yer almaktadır. 

oGörme, duyma, denge ve tepki zamanındaki yetersizlikler yaşlıda 
kazalara neden olur. 
oKazalar yaşlanmanın hastalıkların  ya da ilaçların  yan etkisi sonucunda 
da oluşabilmektedir

oEşeher ve ark., 1985 evde bakım hemşirelerinin kullanması için riskleri, accident akrostişi ile 

tanımlamışlardır (Tablo).
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Yaşlıda Olası Kazalar İçin Risk Faktörleri

Kazalar : ACCIDENTS (Kazalar)

A= Günlük yaşam aktiviteleri(fonksiyon seviyesi)
C= Bilişsel, emosyonel durum ( bellek, depresyon)
C= Klinik bulgular (sağlık öyküsü)

I= Inkontinans (idrar kaçırma)

D= İlaçlar (hepsinin kaydı)

E= Gözler, kulaklar, çevre (sensoryal yetersizlikler)

N= Nörolojik yetersizlikler (yürüme, dengesizlikler)

T= Seyahat öyküsü (araç kullanma yeteneği)

S= Sosyal öykü (alkol, ilaç)
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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.

Evdeki Kazalar 
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Yaşlılarda Ev Kazalarının Önlenmesine Yönelik Genel Güvenlik Listesi

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

o Rakamları kolayca seçilen telefonlar tercih edilmelidir.

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

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

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

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

o Zemine kayabilecek özellikte olan halı, kilim vb. serilmemelidir.

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

o Aydınlatma için kullanılan aletler temiz ve iyi durumda olmalıdır.

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

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

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

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

o Mümkünse ev ya da çalışma alanlarında yangın alarmı kullanmalıdır.

o Ev zemini, özellikle ıslak alanlar kolayca kayabilecek materyelden
yapılmamalıdır.

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

o Kullanılmayan, fazlalık ya da dağınıklık yapan eşyalar azaltılmalıdır.

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

o Ayak tabanı kaydırmaz terlik ya da ayakkabı giyilmelidir. Yangın merdiveni ya da acil 
çıkış kapıları olmalıdır.
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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. 

Her yıl yaşlıların 1/3’ü düşmektedir. 

Düşme olsun veya olmasın düşme korkusunun varlığı bile yaşlının fiziksel aktivitelerini 
azaltmasına, sosyal aktivitelerini ve etkinliklerini azaltarak bağımsızlığını 
kaybetmesine neden olabilmektedir 
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Ülkemizde 65 yaşındaki bireylerdeki düşmelerin %60’ı ev 
ortamında gerçekleşmektedir. 

Düşmeler evde bakım hemşiresinin 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
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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 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.

Yaşlı İstismarı
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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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Sosyal Destek

Yaşlı nüfusun hızlı bir biçimde artması ile toplumda 
- teknolojik, 
- ekonomik ve 
- sosyo kültürel değişiklikler ortaya çıkmıştır. 

Bu değişiklikler yaşlıların yaşamlarını zorlaştırmakta ve olumsuz olarak 
etkilemekte ve yalnızlık duygusunun yaşanmasına yol açmaktadır.
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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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o Bu sistemlerden günlük yaşam aktivitelerinin gerçekleştirilmesinde de 
yararlanılmaktadır. 

oAkıllı evler ilaçların zamanında ve güvenli biçimde kullanılmasına olanak 
tanımaktadır. 

oAyrıca kan şekeri ölçer, dijital termometre, hekim uyarı sistemleri, robotik 
teknoloji gelişmesini sürdürmeye devam etmektedir.
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Dikkat!

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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Bakım Süreci Aşamaları

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

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
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Yaşlı Eğitiminde Primer Temalar

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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Bakım verenin eğitiminde bakım verenin yararları yönünden iki çok önemli 
amaç vardır:

1. Bakım vereni güçlendirmek. Bakım verenler kendilerini güçsüz hissettiklerinde fiziksel 
ve ruhsal sağlıkları etkilenir.

2.Bakım verenin yeterlilik düzeyini arttırmak.
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Bakım Verenin Eğitim Gereksinimleri ve Çözüm Önerileri

Bakım Verenin Eğitim Gereksinimleri

1 Aile üyeleri tıbbi problemleri anlamalı

2 Başa çıkma davranışları saptamalı

3 Aile sorunları ile baş etme

4 Yaşlılarla etkin iletişim kurma

5 Toplum servislerini kullanma

6 Uzun süreli planlar
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Çözüm Önerileri

 Gerçekçi amaç ve hedefler koymada 
yardımcı olma

 Beceri kazanmasını sağlama

 Karar verme becerilerini geliştirme

 Problem çözme becerisini geliştirme



Haftanın Özeti
Yaşlının evde bakımında amaç;Yaşlının sağlık ve sosyal hizmet gereksinimin belirlenip, para 
ödenerek alınacak hizmetlerin ve ödeme yapılmaksızın alınacak aile ve arkadaş yardımlarının 
koordine edilerek yaşlı bireyin mümkün olduğunca bağımsız yaşamasını sağlamak olarak 
tanımlanmaktadır. 
Yaşlının evde bakımında hedefler; 
1. Yaşlının sağlığının, fonksiyonunun ve rahatının en üst düzeyde sürdürülmesi,
2. Sağlığının, fonksiyonunun ve rahatının bozulduğu durumlarda gerekli önlemlerin alınmasını 
sağlamaktır.

Bu hedeflere ulaşmada temel ilke; Sağlık sistemi içinde yer alan koruyucu, tedavi edici, 
rehabilite edici hizmetlerin ve sosyal destek hizmetlerinin entegre edilmesidir.
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Haftanın Özeti

- Sağlıklı Yaşam Alışkanlıkları*-Yaşlının Yaşamını Aktif Bir Şekilde Sürdürülmesini Sağlamak 
Amacıyla Sağlığın Korunması Açısından Bazı Temel Stratejiler;
1. Sağlıklı beslenmek, 
2. Düzenli egzersiz yapmak,
3. Sigara, alkol kullanmamak, 
4. Stresten korunmak, 
5. Kazalardan korunmayı sağlamak, 
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

Bakım yükü; bakım veren kişinin üstlendiği bakımın ortaya çıkardığı olumsuz objektif 

ve sübjektif sonuçlardır. 

Bunlar:

Psikolojik sıkıntı, 

Fiziksel sağlık problemleri, 

Aile ilişkilerinin bozulması, 

Kontrolün elinde olmadığı duygusu vb. gibi sayılabilir.
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Haftanın Özeti

Aktif  Yaşlanmada Önerilen Birleşmiş Milletler Standartları:
1. Bağımsızlık, 

2. Katılım, 

3. Kaliteli bakım, 

4. Kendini gerçekleştirme,

5. İtibar (Toplumda saygınlığın korunması).

Yaşam düzenlemelerinde; yaşlının dört temel gereksinimi dikkate alınmalıdır;

1.Sağlık bakımı

2.Bireysel bakım

3.Konut bakımı

4.İletişimin sürdürülmesi

110



Haftanın Özeti

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 sadece yaşlıya ait bir sorun değil, aileye ve topluma önemli bir bakım ve 

mali yük getirmektedir. 
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Soru ve Öneriler

- Yaşlanmayı tanımlayınız.

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.

-Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ne göre düşmeyi tanımlayınız.

Bireyin dikkatsizlik ya da kaza nedeniyle (istemeden) yerde ya da 

kendisinden daha alt bir düzeyde uzanır bir duruma gelmesidir. 
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Önerilen Haftalık Çalışmalar

1. Konu ile ilgili bir  makale inceleyiniz.
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Bir Sonraki Ders Hakkında

Konu: Kronik Hastalıklarda Evde Bakım Yönetimi –
Kardiyovasküler Hastalıklar*

*Tüm dünyada ve ülkemizde mortalite ve morbidite nedenlerinin arasında ilk sıralarda yer 

almaktadır.
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Yaşlılığa karşı en mükemmel ilaç, 

bilgili ve erdemli olmaktır.

M. T. Cicero

(Marcus Tullius Cicero MÖ 3 Ocak 106- MÖ 7 Aralık 43 , Latin kökenli Romalı devlet adamı, bilgin, hatip ve 

yazar. Felsefe öğrenimini, Epikürosçu Phaedros, Stoacı Diodotos ve Akademi'ye bağlı Philon'dan almış olan 

Cicero'nun önemi, Yunan düşüncesini daha sonraki kuşaklara aktarmasından oluşur.)
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