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Kronik Yaﬂl› Hasta Bak›m›nda Dikkat Edilecek Noktalar
Important Points in Taking Care of Elderly Patients with Chronic Diseases
Hale KARAPOLAT
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Özet

Summary

Son yüzy›lda ortalama yaﬂam süresinin uzamas› ile yaﬂl› nüfusun oran› ve
buna ba¤l› olarak kronik hastal›klar giderek art›ﬂ göstermektedir. Yaﬂl›larda
kronik hastal›klar nedeniyle sa¤l›k düzeninin bozulmas› ve buna ba¤l› fonksiyonel yetinin azalmas› baﬂkalar›na ba¤›ml›l›¤› artt›rmaktad›r. Bu ba¤lamda yaﬂl›lar, sa¤l›k, sosyal ve ekonomik yönden bak›ma daha fazla gereksinim duymaktad›rlar. Yaﬂl› bak›m› aç›s›ndan kurumlara olan ihtiyaç dünya
genelinde artmaktad›r. Gelecekte sa¤l›kl›, huzurlu ve mutlu toplumlar›n kazan›lmas› için bu konuya önem verilerek gerekli ad›mlar›n at›lmas› gerekmektedir. Türk Fiz T›p Rehab Derg 2009; 55 Özel Say› 2: 88-9.
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In the last century, the ratio of elderly population has risen together with
the increment in life expectancy and an associated increase is observed in
chronic diseases. Deterioration of health status due to chronic diseases
and the associated decrease in functional ability increases the individual’s
dependency to others. In this respect, the elderly are in more need of health
care as well as social and economic care. The necessity of institutions
for elderly care is gradually increasing across the globe. The required
attention should be paid to this issue and necessary steps should be taken
in order to ensure healthy, peaceful and content societies in the future.
Turk J Phys Med Rehab 2009; 55 Suppl 2: 88-9.
Key Words: Elderly, chronic diseases, care

Giriﬂ
Son yüzy›lda ortalama yaﬂam süresinin ve toplam nüfus içinde
yaﬂl› oran›n›n artmas›na ba¤l› olarak baﬂl›ca sa¤l›k sorunu olan kronik hastal›klar toplumlarda daha çok görünür hale gelmiﬂtir. Ülkemizde de durum farkl› olmay›p, 65 yaﬂ üzeri nüfus 1985 y›l›nda
%4,2’ye, 2000 y›l›nda %5,6’ya ulaﬂm›ﬂt›r ve 2020 y›l›nda ise
%7,7’ye ulaﬂmas› beklenmektedir (1). Ortalama yaﬂam süresinin ve
toplam nüfus içinde yaﬂl› oran›n›n artmas›na ba¤l› olarak, baﬂl›ca
sa¤l›k sorunu olan kronik hastal›klar toplumlarda daha çok görünür
hale gelmiﬂtir. Dünya Sa¤l›k Örgütü’nün 1998 y›l›nda yay›nlad›¤› rapora göre, 65 yaﬂ üzerindeki nüfusun %65’inde en az 3, 79 yaﬂ üzerindeki grupta ise en az 4 hastal›k bulunmaktad›r (1). Buna ek olarak, nüfusun yaﬂlanmas›na ba¤l› olarak hastal›k yükleri de de¤iﬂim
göstermiﬂ ve geliﬂmekte olan ülkelerde 1990’l› y›llarda hastal›k yükünün %36’s›n› kronik hastal›klar oluﬂtururken, 2020’de %57’sini
oluﬂturaca¤› tahmin edilmektedir (2). Ülkemizde yaﬂl›larda mortalite ve morbiditeye en s›k yol açan kronik hastal›klar s›ras›yla iskemik

kalp hastal›¤›, serebrovasküler hastal›klar, kronik obstrüktif akci¤er
hastal›¤›, diyabetes mellitus, hipertansif kalp hastal›¤› olarak bildirilmiﬂtir (3). Yaﬂl›larda kronik hastal›klara ba¤l› sa¤l›k düzeninin bozulmas› ve buna ba¤l› fonksiyonel yetinin azalmas› yaﬂl›l›k sürecini zor
ve s›k›nt›l› hale getirmekte ve baﬂkalar›na ba¤›ml›l›¤› artt›rmaktad›r.
Fiziksel iﬂlev kay›plar› nedeniyle baﬂkalar›na ba¤›ml› hale gelen ve
kronik hastal›¤› olan yaﬂl›; aile içinde statü kayb›, çal›ﬂma yaﬂam›na
geri dönememe, kontrollere gitme güçlükleri, ekonomik nedenler
gibi ek sorunlar› sebebiyle t›bbi tedaviden etkin yararlanamamaktad›r. Bu ba¤lamda yaﬂl›lar, sa¤l›k, sosyal ve ekonomik yönden bak›ma daha fazla gereksinim duymaktad›rlar. Yaﬂl› bak›m›nda, genel
sa¤l›¤›n ve fonksiyonel yetinin en üst düzeyde olmas›n› sa¤lamak ve
maluliyetleri olabildi¤ince geciktirmek temel amaçt›r. Bu amaçla
h›zla artan yaﬂl› nüfusun fiziksel ve mental sa¤l›¤›n› koruyucu önlemler al›nmal›, yaﬂl›l›kta ortaya ç›kan fizyolojik, psikolojik ve sosyal
de¤iﬂiklikler tan›narak yaﬂl›n›n bak›m› planlanmal›d›r.
Bak›ma gereksinim duyan yaﬂl›lara sosyal bak›m hizmeti formal
ve informal bak›m olmak üzere iki ﬂekilde sunulabilir. Formal bak›m,
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resmi ve özel kurumlar ile sa¤l›k ve sosyal hizmetler deste¤i veren
gönüllü kuruluﬂlar›n verdi¤i hizmetlerdir. Formal bak›mda verilen
sa¤l›k ve sosyal hizmetler; bar›nmaya iliﬂkin hizmetler, gündüz bak›m ve destek hizmetleri, boﬂ zamanlar›n de¤erlendirilmesine yönelik hizmetler ve ekonomik sorunlara yönelik hizmetlerden oluﬂmaktad›r. ‹nformal bak›m ise aile, yak›n akraba, komﬂu ve arkadaﬂlar›n
verdi¤i hizmetlerdir. Evde bak›m olarak da nitelendirilen bu yaklaﬂ›m; yaﬂl›lar›n sa¤l›¤›n› korumak, yükseltmek, yeniden sa¤l›¤›na kavuﬂturmak amac›yla sa¤l›k ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri taraf›ndan bireyin kendi evinde ya da yaﬂad›¤›
ortamda sunulmas›d›r. Ülkemizde sosyal bak›m hizmeti; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu taraf›ndan yürütülen kurumsal
bak›m, yaﬂl› dayan›ﬂma merkezleri taraf›ndan yürütülen sosyal hizmet bak›m› ve belediyeler taraf›ndan sunulmaktad›r (4,5).
Yaﬂl›l›k dönemi sa¤l›k hizmetlerinin amac›, kronik hastal›klarla
baﬂ etmeye yönelik e¤itimin verilmesi, en az say›da ilaç kullan›lmas›n›n sa¤lanmas›, rehabilitasyon hizmetlerinin uygulanmas›,
yeti yitimini önleme ve “aktif yaﬂlanma” dan oluﬂmaktad›r. Aktif
yaﬂlanma; ileri yaﬂlarda beklenmeyen ve erken ölümlerin önlenmesi, kronik hastal›klar› olan yaﬂl›lar›n engellilik durumu yaﬂamamas›, yaﬂl›lar›n toplumun sosyal, politik veya ekonomik alanlardaki aktivitelerine kat›labilmeleri, sa¤l›k harcamalar›n›n az maliyetli
olmas› ve bu giderler için devletin sorumlulu¤unun sa¤lanmas› ile
mümkün olacakt›r. Bunu sa¤lamak için “yaﬂam boyu sa¤l›k” yaklaﬂ›m› benimsenmeli ve sa¤l›¤›n korunmas› ve geliﬂtirilmesi, do¤um an›ndan itibaren uygulanarak yayg›nlaﬂt›r›lmal›d›r (6).
Yaﬂl› döneminde kronik hastal›¤a ek olarak çok yaﬂl›, yaln›z yaﬂayanlar, huzurevinde yaﬂayanlar, izole edilmiﬂ yaﬂl›lar, devlet veya sosyal kuruluﬂlardan çok az destek görenler gibi risk taﬂ›yan
gruplarda fiziksel ve psikososyal sorunlar›n varl›¤›, yaﬂl› bak›m›n›n
biopsikososyal bir bütünlülük taﬂ›mas› gereklili¤ini göstermektedir. Bu noktada, yaﬂl›n›n sa¤l›¤› aç›s›ndan fonksiyonel kapasitenin
artt›r›lmas›, kendi kendine bak›m›n sürdürülmesi ve sosyal iliﬂkilerin desteklenmesi hedeflenmektedir (3). Bu amaçla bak›m veren
ekip taraf›ndan, yaﬂl› bireylerin fiziksel, duygusal, sosyal ve entellektüel potansiyelleri de¤erlendirilmeli, yaﬂl›lar›n temel gereksinimleri ve kiﬂisel sa¤l›klar› en iyi ﬂekilde karﬂ›lanmal›, yaﬂl›lar›n mahremiyetlerine, özsayg›lar›na, yeteneklerine ve duyarl›l›klar›na
önem verilmeli, yaﬂl›lar›n kiﬂiliklerine, özgür iradelerine, özerkliklerine ve risk alma-seçim yapma haklar›na sayg› gösterilmeli, ortam kafalar›n› kar›ﬂt›rmayacak ﬂekilde düzenlenmeli, yaﬂl›lar›n
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birbirleriyle ve sa¤l›k çal›ﬂanlar›yla iliﬂkileri, sosyal ba¤lar›, ilgileri,
faaliyetleri yak›ndan izlenmeli ve mümkün olan en iyi niteli¤e
ulaﬂt›r›lmal›d›r. Buna ek olarak bak›m veren ekibin, yaﬂl›lara hastal›¤›n ne oldu¤u ve beden üzerindeki etkileri, uygulanacak ilaç ve
tedaviler ve bu ilaçlar›n dozu, s›kl›¤›, di¤er ilaç ve besinlerle etkileﬂimi, hastal›kla ilgili günlük yaﬂamda ve kendine bak›mda yap›lmas› gereken düzenlemeler, hastal›k nedeniyle aktivite s›n›rlamas› ve diyet düzenlemesi yap›lacaksa, bunlar›n nas›l planlanaca¤›,
günlük yaﬂamda ba¤›ms›z fonksiyon görebilmeyi sa¤layacak yard›mc› araçlar›n kullan›m›, günlük yaﬂamda sosyal aktivitelere kat›l›m›n önemi konular›n› içeren e¤itim program›n› verecek nitelikte
olmas› gerekmektedir. Bu ﬂekilde bak›m hizmeti yapan ekibin yaﬂl›da bak›m verme ve yaﬂanan güçlüklerin çözümüne yönelik bilgi
sahibi olmas›; konuya duyarl› olmas›nda, hem yaﬂl› hem de ailenin
yaﬂam kalitesini yükseltmede, bak›m verenin tükenmiﬂlik yaﬂanmas›n› önlemede, sorunun çözümüne yönelik yaklaﬂ›mlar›n geliﬂtirilmesinde katk› sa¤layacakt›r.
Sonuç olarak, yaﬂl›l›k dönemi sa¤l›k hizmetlerinin en önemli
amac›, kronik hastal›¤› olan yaﬂl› hastada yaﬂam kalitesini yükseltmek olmal›d›r. Bu da, kronik hastal›¤a ba¤l› olarak geliﬂen yetersizliklerin ve günlük yaﬂam aktivitelerindeki ba¤›ml›l›k durumunun saptanarak buna yönelik tedavinin baﬂlanmas› ile mümkün
olabilir. Yaﬂlanan bireylerin yaﬂam kalitesinin artt›r›lmas›na yönelik al›nacak çok yönlü önlemlerle yaﬂl› refah› sa¤lanabilece¤inden,
bu aç›dan yaﬂl› bak›m›yla ilgili disiplinlerin etkin bir iﬂbirli¤i geliﬂtirmesi gerekmektedir.
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