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XXXVI. Geleneksel Çubukçu Günleri Konuşması

Darüşşafaka Bağışçı Siteleri Bakım Evi,
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
Darüşşafaka Retirement Houses, Nursing Home and
Physical Therapy and Rehabilitation Hospital
fiükrü GÜNDÜZ
Darüflflafaka Ömran ve Yahya Hamuluo¤lu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, ‹stanbul

Özet

Summary

Darüflflafaka Cemiyeti 1863 y›l›nda Sultan Abdülaziz'in liderli¤inde zaman›n bir k›s›m devlet adam›nca kurulmufltur. Amaç Müslüman, babas›z, yetenekli fakir k›z ve erkek çocuklar› bar›nd›rmak ve e¤itmek idi.
Bugün Darüflflafaka Cemiyeti 900 kimsesiz, fakir, kabiliyetli, babas›z
çocu¤u yat›l› olarak modern lisesinde e¤itmektedir.
Kuruluflundan bu yana Darüflflafaka Cemiyeti hizmetlerini geniflletmifl
ve gelifltirmifltir. Bugün Cemiyet ba¤›flç›lar› için ba¤›flç›lar sitesi ad› alt›nda huzur evleri, bir daimi bak›m evi, ve topluma aç›k ve bu iki kurumu da destekleyen bir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine sahiptir. Huzur evleri ba¤›flç›lara ba¤›ms›z, aktif ve kaliteli bir hayat sunmaktad›r. Bak›m evi 24 saat bak›ma ihtiyac› olan ba¤›flç›lar› bar›nd›rmaktad›r. Rehabilitasyon ihtiyac› olan ba¤›flç›lar Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde rehabilite edilirler.
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Darüflflafaka Society was founded in 1863 by the leadership of Sultan
Abdülaziz and some state men in order to give shelter and educate Muslim orphans. Its source of income is based on donations from the citizens. Today, Darüflflafaka Society accommodates and educates 900 gifted poor orphans at Darüflflafaka Lyceum with the support of its donors.
Since its establishment Darüflflafaka Society has expanded its services.
Today, the Darüflflafaka Society includes retirement houses and nursing
homes that serve its donors. The retirement houses offer high quality
services as well as independent living, whereas the nursing home enable a safe and assisted living. In addition, donors who need rehabilitation
admit at the recently founded Darüflflafaka Physical Medicine and Rehabilitation Hospital. Turk J Phys Med Rehab 2006;52(Suppl A):A36-A38
Key Words: Darüflflafaka society, elderly people, retirement house,
nursing home, physical medicine and rehabilitation hospital

en Dünyada Yaflflll›l›k ve ‹lgili Politikalar
De¤iflfle
Yafllanma ve yafll›larla ilgili politikalar›n nas›l olmas› gerekti¤i halen tart›fl›lan ve kesin sonuca ba¤lanmam›fl bir husustur.
Hayat süresindeki ciddi art›fllarla özellikle geliflmifl ülkeler hayata y›llar katm›fllarsa da, y›llara hayat katmaya baflard›klar›n›n
söylenmesi zordur (1).
Hayat beklentisindeki anlaml› art›fl kaç›n›lmaz flekilde varolan hizmetlere yönelik talebin artmas›n› ve bunun yan› s›ra yafll› kifliler özel ihtiyaçlar› karfl›layacak alternatif yaklafl›mlar ve

yeni hizmetlerin vurgulanmas›n› gündeme getirmektedir (1).
Yafll›lar› yük ve pasif varl›klar olarak gören ayr›mc› düflünceler toplumlarda uzunca bir süre hakim olmufltur. Halen de bu ayr›mc› politika ve düflüncelerin devam› toplum hayat›nda gözlenmektedir.
Yafll› nüfusun vurgulanan ihtiyaç ve talepleri genellikle ülkenin ekonomik bak›fl aç›s›ndan mütalaa edilir. Yafll› kifliler s›kl›kla
genellikle ”maliyet faktörleri” veya “gelecekteki yük” olarak tarif edilir (1). Yafll› populasyonun ihtiyaç ve talepleri genellikle ilgili ülkenin ekonomik bak›fl aç›s›ndan de¤erlendirilir. Geçmiflte
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1940'lardan itibaren Bat› ülkelerinde refah devleti politikalar›
yürürlü¤e girmifltir. Birçok hükümet taraf›ndan adapte edilen bu
refah programlar› toplumun yafll› üyeleri için daha fazla bak›m
verici ve daha fazla koruyucu olmay› hedef ald›. Bu politikalar
toplumun bütün üyelerine temel destek ve sosyal refah verilmesi sorumlulu¤u oldu¤unu farz eder. Ancak bu politikalar aile politikalar›n› tamamlamak yerine onlar›n yerine alma e¤iliminde
olmufltur (1). Birçok hükümet taraf›ndan adapte edilen bu refah
programlar› toplumun yafll› üyeleri için daha fazla bak›m verici
ve daha fazla koruyucu olmay› hedef ald›. Ancak bu politikalar›n
yafll› nüfusa uyarlanmas› yafll›lar hakk›ndaki olumsuz önyarg›larla zedelenmifltir, dolay›s›yla gerçeklefltirildi¤i durumlarda bile geçmiflte pek çok hükümet ve gönüllü kurulufllar›n sahip oldu¤u bu korumac› tav›r yafll›lar› daha fazla ba¤›ml›l›k sendromuna, pasifli¤e ve yafll› ve yafll› olmayan grup aras›nda daha sert
bir farkl›l›k oldu¤u izleniminin yarat›lmas›na yol açm›flt›r (1).
Bu sak›ncalar yafll›lar konusunda daha kat›l›mc› politikalar›n
oluflturulmas› aray›fllar›na yol açm›flt›r. Bu politikalar›n odak
noktas› mutlaka yafll› kiflilerin topluma entegrasyonu olmal›d›r
fleklinde özetlenmektedir. Ancak bu politikalar›n gelecekte ne
ölçüde prati¤e girecekleri büyük bir zihniyet devrimini gerektirmektedir.

afaka Cemiyetinin Yaflflll›lar ‹çin
Darüflflflfla
Sosyal Hizmetleri
Darüflflafaka Cemiyeti 1863 tarihinde Padiflah Ferman› ile zaman›n önde gelen devlet adamlar› taraf›ndan kurulmufltur.
Amac› babas›z, fakir, müslüman, kabiliyetli erkek-k›z çocuklar›n›n bar›nd›r›lmas› ve e¤itilmesidir. Kuruluflun gelirleri ba¤›fllara
dayanmaktad›r.
Darüflflafaka Cemiyeti halen, Maslak'taki modern Kampüsü'nde eski ifadeyle ‹lkokul 5. s›n›ftan itibaren bütün Orta Ö¤renimi boyunca 900'e yak›n erkek ve k›z çocu¤u yat›l› olarak e¤itmektedir. Son y›llarda toplumda birçok alanda hay›rseverli¤e
dayal› faaliyetlerin artmas› ve baz› toplumsal farkl›laflmalar sebebiyle ba¤›fllar›n da¤›lmas› Cemiyeti sosyal hizmet arac›l›¤›yla
ba¤›fl toplama konseptine getirmifl ve bunun sonucunda Darüflflafaka Ba¤›flç›lar Sitesi adl› Huzurevleri, bir adet Bak›mevi (Nursing Home) ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi birbirini tamamlayan birimler kompleksi olarak hizmete aç›lm›flt›r.
Ba¤›flç›lar siteleri halen ‹stanbul Yakac›k ve Maltepe'de faaliyet göstermektedir. ‹zmir-Urla Ba¤›flç›lar Sitesinin yap›m› da
sürdürülmektedir. Ba¤›flç› bir seferde kalaca¤› oda veya suit için
gerekli paray› ba¤›fllamakta ve bunun karfl›l›¤›nda ömür boyu bu
odan›n kullan›m hakk›n› sat›n almaktad›r. Ba¤›flç›lar sitesinde
ikamet eden hay›rsever yafll›lar›n t›bbi bak›mlar›n› Cemiyet üstlenmektedir. Bunun yan› s›ra Ba¤›flç› Sitelerinde tabip, hemflire,
fizyoterapist, sosyal hizmet uzman›, diyetisyen, rekreasyon uzman› ve laborant istihdam edilmekte ve bu alanlarda hizmetler
yap›lmaktad›r (örne¤in ba¤›flç›lar fizyoterapist nezaretinde toplu egzersiz yapmaktad›rlar, yine Cemiyet'in tabiplerince reçetelendirilmifl tedavileri mümkün durumlarda sitelerde yap›lmaktad›r. Her sitede kapal› yüzme havuzu imkan› vard›r). Ba¤›flç›lar›n
kendilerini izole edilmifl hissetmelerini önlemek için çeflitli kültür, sanat aktiviteleri düzenleme ve kat›lma, al›fl›verifl ve toplu
yemek gezileri, serbest zaman de¤erlendirme aktiviteleri yap›lmaktad›r. Bunun yan› s›ra ba¤›flç›lar belirli bir özerkli¤e sahiptirler. ‹steklerine ba¤l› olarak yaz tatillerini kendi yazl›klar›nda geçirebilirler. Yat›ya, yeme¤e, oyun oynamaya misafir ça¤›rabilir,
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istedikleri gibi parti verebilirler. Yine ba¤›flç› siteye istedi¤i saatte girip ç›kabilir. Ba¤›flç›lar istedikleri zaman ve istedikleri kadar
zaman› ailelerinin yan›nda geçirebilmektedirler. ‹zolasyon duygusunu k›rmada ve faydal› olma duygusu yaratmada Ba¤›flç›lar
ile e¤itimlerine katk›da bulunduklar› Darüflflafaka ö¤rencileri
aras›ndaki ba¤ son derece ifllevsel olmaktad›r.
Ba¤›flç›lar Siteleri özellikle düflme riskini azaltacak flekilde
döflenmifllerdir. Odalar, koridor ve di¤er mekanlar yanmaz, kaymaz ve flok emici özellikte hal›larla kapl›d›r. Her oda veya suitte
bulunan banyo ve tuvalet pürtüklü özel fayanslarla kapl›d›r ve
bu mekanlarda mutlaka tutamaklar vard›r.
Üçlü kompleksin ikinci aya¤› Darüflflafaka Devaml› Bak›m
Ünitesi'dir. Geriatrik gruptaki ba¤›flç›lar› A, B ve C kategorilerine
ay›rabiliriz. A grubu kendine yetebilen (ba¤›ms›z); B grubu yard›mla kendine yetinebilendir (yard›ml› ba¤›ms›z); C grubu Ba¤›flç›lar› ise 24 saat birebir bak›m gerektiren gruptur. Ba¤›flç› Sitelerinde yaflayanlardan durumu bu kategoriye kötüleflme gösteren ba¤›flç›lar Devaml› Bak›m Ünitesi'ne yat›r›l›rlar. Bu ünite 4
Hekim, 13 Hemflire ve yeterli say›da yard›mc› personel görev
yapmaktad›r. Hastalar›n günlük bak›m›yla ilgili her fley hemflirelerce yap›l›r. Ünitede refakatçi usulü yoktur. Bu ünitede her biri
banyolu, tuvaletli 39 oda bulunmaktad›r. Her iki kat için bir Genel Dinlenme ve Hobi Salonu mevcuttur. Her odada karanl›kta
bile çal›flan bir kamera sistemi vard›r. Hastalar odalar›nda iken
gözetim alt›nda bulundurulmaktad›r. Sistem bu gözetimin internet üzerinde de yap›labilmesini sa¤lamaktad›r. Böylelikle hasta
yak›nlar› isterlerse alacaklar› flifre ile hemen her yerden internet arac›l›¤›yla hastalar›n› görebilirler.
Bak›m evinde bir de merkezi monitör sistemi vard›r. Kardiyak takip gerekti¤inde hasta odas›nda monitörize edilebilir. 39
odan›n hepsinin altyap›s› çok k›sa zamanda pre-yo¤un bak›m
flartlar› oluflturulmaya elverifllidir. Var olan telemetrik sistem
vas›tas›yla hasta hareketli iken de yatak bafl› monitör olmaks›z›n
izlenebilmektedir.
Geriatrik grupta, özellikle de Bak›mevinde kalmaya mecbur
kalan grupta en önemli risk düflmedir. Bu riski minimuma indirmek için eflik, basamak vb. mimari unsurlar kald›r›lm›flt›r. Islak
zeminlerde kaymay› engellemek için di¤er 2 Ünitede de banyolarda kullan›lm›fl pürtük zeminli fayanslar kullan›lm›flt›r. Herhangi bir düflmede darbe etkisini azaltmak için genel mekanlar ve
odalar antibakteriyel, antistatik hal› ile döflenmifltir. Yine güvenlik için her 3 Darüflflafaka Ünitesi'nde banyolarda özel tutamaklar mevcuttur. Musluktan damlayacak s›cak su ile oluflabilecek
yan›klar› önlemek için fotoselli musluklar kullan›lmaktad›r. Bak›mevi ayn› zamanda geçici süre ile d›flar›dan hastalara da aç›kt›r.
Kendileri y›kanamayan hastalar genel banyolarda personelce
y›kan›r.
Bak›mevi'nin ilk iki kat› Alzheimer hastalar› için ayr›lm›flt›r.
Bu bölüm hasta güvenli¤i ön planda tutularak dizayn edilmifltir.
Pencereler, kat kap›lar› ve asansörler kontrollüdür. Girifl ç›k›fllar
denetlenmektedir.
Yafll› populasyonda ciddi bir problem olarak görülen bas› yaralar›n›n geliflimine karfl› önleyici bir program uygulanmaktad›r.
Kullan›fll› ve geliflkin karyolalar, bas›nc› eflit olarak da¤›tan özel
fliltelerle desteklenmifltir.
Kompleksin üçüncü aya¤› Fizik tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi'dir. Hastane 30 yatakl›d›r. Sahip oldu¤u yüksek teknolojik cihazlar (örne¤in tedavi havuzu, fitness grubu ve robot sürüfllü yürüme cihaz›) ve kadrosu ile üst seviyede hizmet üretmektedir. Bu hastanenin aç›lmas› ile hizmetler bütüncül hale ge-
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tirilmifltir. Rehabilitasyona ihtiyaç duyan ba¤›flç›lar›m›z bu hastanede rehabilite edilmektedirler. Bugüne kadar rehabilite edilen Ba¤›flç›lar›n büyük ço¤unlu¤unu kalça k›r›¤› sonras› protez
ameliyatl›lar oluflturmaktad›r. Bunun yan› s›ra çeflitli kas iskelet
sistemi rahats›zl›klar› ile kondisyon yetersizli¤i durumlar› için de
hastaneye baflvurulmaktad›r. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Hastanesi bütün Üniteler içinde d›fla en aç›k olan›d›r.
Bu ileri teknoloji ve yap› imkanlar› elbette ki çok önemlidir.
Ancak bütün bu sistem bilgili ve ilgili insan müdahalesi olmaks›z›n eksik kal›r. Ayr›ca zaman zaman Bat›'dan gelen haberlerde
okudu¤umuz geriatri ile ilgili kurumlarda çal›flan personelin

hastalara yapt›klar› kas›tl› zararlar da göz önüne al›n›rsa bu konu daha da önem kazan›r. Bu bak›mdan her birimde (Bak›mevi
ve Rehabilitasyon Hastanesinde daha a¤›rl›kl›) personel e¤itimi
sürekli yap›lmakta ve çal›flanlar aras›nda dostça bir ekip havas›
yarat›lmaya gayret edilmektedir.
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