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1.  BASAMAKTAN yAŞlI OlGu ÖrNeKlerİyle yAŞlI HASTAyA yAKlAŞIM
Dr. Aşkın Demirci

İzmir Karşıyaka 20 nolu Fatma Kutluay Aile Sağlığı Merkezi

Yaşlılık nedir ? (Tanım )
Yaşlılık, 65 yaş ve sonrası esas alınarak normal yaşam çevri-

minin son evresi olarak tanımlanmaktadır. Yaşlılık bir hastalık 
değildir. Organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik deği-
şiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağlı bulgu-
lar ayırt edilmelidir. Yaşlılıkta kronik hastalıkların sıklığı, klinik 
seyirleri, sonuçları ve tedavileri farklılıklar gösterir.Koruyucu 
hekimliğin amacı  birincil koruma için, erken yaşlarda özel-
likle orta yaş grubunda yaşam tarzı ve davranış değişiklikleri 
ile sağlık ve organ fonksiyonlarının korunması ve kronik has-
talıklara bağlı oluşan kaybın minimalize edilmesidir. Yaşlılıkta 
genellikle ikincil ve üçüncül koruma daha ön plandadır. 

Klasik kitaplarda yaşlanma süreci 5 aşamada incelen-
mektedir1

1. Moleküler yaşlanma: Kollajen makromoleküllerinin 
birikimi ile oluşan intra-intermoleküler köprülerin, 
tendon, deri ve kan damarlarının elastisitesinde azal-
maya yol açması ile olmaktadır. 

2. Hücresel yaşlanma: Mutasyona uğramış hücrelerde 
artış olarak kabul edilmektedir. 

3. Doku ve organ yaşlanması: Bir çok organda, yapısal 
ve işlevsel değişikliklerin ortaya çıkmasıdır. Hücre 
işlevlerinde ilerleyen bir azalma, stres durumlarında 
devreye giren yedek kapasitenin azalması, sinirsel iş-
levlerde azalma ve duyusal değerlendirme yetisinde 
azalma olmaktadır.

4. Bireysel yaşlanma: Kişinin çevreye uyum yeteneğinin 
azalması ile birlikte, giderek ölümle sonuçlanacak şe-
kilde canlılık fonksiyonlarının bozulmasıdır.

5. Toplumsal yaşlanma: Bir toplumdaki 64 yaş üzeri nü-
fusun tüm nüfusa oranını gösteren bir özelliktir.

Kapsam 
Yaşlı nüfusta %90 yoğunlukta kronik hastalık görülür. 

Bu grupta hastalıkların izlemi ve tedavisi, terminal dönem 

sorunları, sekonder ve tersiyer koruma, rehabilitasyon ve 
sekellerle mücadele, tıbbi beslenme ve yaşam tarzı modifi-
kasyonlarını içeren sağlık hizmetleri sunulmaktadır.%10 dü-
zeyinde hasta olmayan grubun sağlık düzeylerinin değer-
lendirilmesi, olası sağlık sorunlarına yönelik koruyucu sağlık 
hizmeti sunan 1. basamak sağlık hizmeti sunumudur. 

1. Basamakta Yaşlı Hastanın varlığının önemi nedir? 
Bireylere yaşam sirklusu içinde, kendi yerleşim alanların-

da sağlık hizmeti sağlayan, periyodik sağlık bakımı, kronik 
hastaların takip ve sağaltımı, sağlık sisteminin kolay ulaşıla-
bilir, etkin, ucuz, geniş ve bütüncül bir parçasıdır. Bu sebep-
le yaşlı hastalar sıklıkla birinci basamaktan sağlık hizmeti 
almak için başvurmaktadırlar. Ayrıca Türkiye’de yaşlılar ha-
yatlarını çoğunlukla bağımsız olarak veya ailelerinin yanın-
da sürdürmektedirler. Bu durum iktisadi zorluklar ve sosyal 
sistemin yapısından kaynaklanmaktadır. Her ne kadar geniş 
aileden çekirdek aileye bir geçiş olsa bile bu yapının içinde 
yaşlılar bir yer alabilmekte, bakım ve saygı görmektedir, hat-
ta torunların bakım ve gözetimi gibi işlevselliklerini sürdüre-
cek rol alabilmektedirler. Yaşlı bireyler nadiren huzurevi gibi 
kurumlara yerleştirilmekte ve aile içinde son noktaya kadar 
bakılabilmektedirler. Burada yaşlılara hizmet veren huzure-
vi veya bakımevi gibi kurumların koşullarının yetersizliği ve 
kapasitelerinin azlığının da rolü vardır2. Birinci basamak yaş-
lı hastalar için kolay ulaşılabilir ve güvenli merkezlerdir. 

1. basamakta yaşlı hastaya sağlık hizmeti sunmanın 
faydaları nelerdir ?

a. Kronik hastalıkların izlem ve tedavisi hızlı, uygun, gü-
venilir ve ucuz olarak gerçekleştirilir. 

b. Etkin bir sağlık hizmeti sunumuyla kronik hastalıkla-
ra bağlı komplikasyonların azaltılabilir,

c. Hastanın yerleşim yerinde ailesinden, işinden ve sos-
yal yaşamından kopmadan güven içerisinde sağlık 
hizmetlerinden yararlanması mümkündür.
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d. Hastane bağımlılığı ve yatma süresi azalarak sağlık 
giderleri azaltılabilir.

e. Akut komplikasyonlar, etkin bir eğitim ve iletişim ile 
erken tedavi edilebilir,

f. Hastaların tedavi süreci hızlanabilir,
g. Hastaların kendine bakım aktivitelerini üstlenebilirler,
h. Hastalar bağımsızlık kazanabilirler.

2. Neden bu kadar sorunlu bir hasta grubuyla ilgile-
nelim ?

•	 Her insan kendi yerleşim alanında tedavi  olmayı 
tercih eder. Hasta, kendi ortamının rahatlığını, öz-
gürlüğünü ve güvenini hisseder.

•	 Uzun süre tedavi gerektiren hastalıklarda sağlık gi-
derleri makul düzeylerde tutulabilir.

•	 Direnci zayıflamış hastalar hastane enfeksiyonların-
dan korunabilir.

•	 Tedaviyi konforlu şekle sokar.
•	 Hekim, hemşire, hasta ve yakınlarının işbirliği daha 

iyi sağlandığından tedavi başarısı artar.
•	 Hastanede bakılan hastalarda anksiyete, depresyon 

ve performans azalması gibi durumlar daha fazla 
görülmektedir.

3. Yaşlı Grubun özellikleri nelerdir? 
Hastalıklar sık ve atipik seyirlidir. Geriatrik hastada has-

talık etkenleri, semptomları ve bulguları farklıdır. Multipl 
patoloji ve polifarmasi sıktır. Psikolojik, sosyoekonomik, ai-
lesel, toplum sağlığı açısından farklı bir yaş grubudur.  Geri-
atrik hastada fonksiyonel kapasitede azalmalar ve kayıplar 
olmaktadır.  Sıklıkla yaşlıların hastalık ve şikayetleri önem-
senmez, yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak düşünülür. 
Geriatrik hastaya yaklaşımda kültürel farklılıkları göz önün-
de bulundurmak gerekir. Sorunları farklı uzmanlıklar yerine 
bir merkezde çözme gayreti vardır. Günlük yaşam faaliyetle-
rinde azalma ve kısıtlamalar sıktır3. Hastanın ve yakınlarının 
hastalığa yaklaşımı ve tedavi talep etmesi farklıdır. 

Ayrıca Hekimin ve sağlık personelinin yaşlıya bakış açısı 
farklıdır. 

Geriatrik popülasyonda koruyucu hekim uygulamaları-
nın büyük önemi vardır. 

Yaşlı hastalar çevrelerinde düş kırıklığı yaratırlar. 

% 73 duyu bozukluğu ve %90 sistematik hastalığı vardır. 
Yaşlı nüfusda % 3 artış, sağlık hizmeti kullanımında 4 kat ar-
tış olarak yansır

Ülkemizde 60 yaş üzeri nüfus 2000 yılında % 8-10 olarak 

saptanmıştır ve 2020 yılında %12-13 olacağı öngörülmekte-
dir. 2020 yılında bu oturuma katılanların bir bölümü bahse 
konu olan yaş grubunda olacaktır. 

4. Yaşlı hastalar hangi sebepten 1. basamak sağlık 
hizmetlerine gelirler ?

•	 Acil hastalıklar (Hipertansif atak, travma, yanık.....)
•	 Akut hastalıklar (Ateşli hastalıklar, 
•	 Kronik hastalıklar nedeniyle
•	 Periyodik sağlık muayenesi ( TV’de çıkan doktorun 

gazına gelenler)
•	 Hukuki evraklar için sağlık raporu 

5. Kanıta dayalı tıp ve klavuzlar eşliğinde 1. basama-
ğa gelen yaşlı hastaya yaklaşım prensipleri 
	 Acil Durumlar için algoritmalar 
a. ERC Klavuzları ( http://www.erc.edu/index.php/gui-

delines_download_2005/en/ )
a. Travma ve Resustasyon Klavuzları
b. Cerrahi Bilimler Algoritmaları
	 Akut hastalıklar için algoritmalar ve klavuzlar 
a. Tanı ve Tedavi Rehberleri
b. Kanıta Dayalı Tıp Algoritmaları
	 Kronik Hastalıklara yaklaşım 
a. Hipertansiyon Rehberleri(JNC,EHC,BHC
b. Hiperlipidemi Rehberleri (ATP-III )
	 Periyodik sağlık muayenesi 
	 Hukuki belge düzenlemek için
a. Farkındalık sorgulanması 
b. Rutin fizik muayene 
a. Nörolojik muayene
a. Standardize Mini Mental Test4

Hukuki belge almak için 1. Basamağa gelen Yaşlılara 
nasıl Yaklaşıyoruz ?

1. Zaman Uyumu
o Yıl
o Mevsim
o Ay
o Gün

2. Yer uyumu
o Ülke
o Şehir
o Semt
o Bina
o Kat

3. 3 sözcük kaydı
o Masa, bayrak ve elbise gibi 3 sözcüğü 20 saniye 

sonra tekrarlaması istenir
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4. Hesaplama
o 100 geriye 7 çıkartarak sayma

5. Hatırlatma
o Masa, bayrak ve elbise sözcüklerini hatırlayıp 

hatırlamadığı sorulur 
6. İsimlendirme

o Masa ve saat gibi 2 obje gösterilip isimleri so-
rulur

7. Tekrarlanan cümle
o ‘‘Eğer ve fakat istemiyorum’ cümlesini tekrarla-

ması istenir
8. İzleyen emirler

o ‘‘ Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki 
elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen’’ ko-
mutuna uyması beklenir

9. Cümle yapısı
o Bir kağıda yazılmış olan Şimdi size bir cümle ve-

receğim. Okuyun ve yazıda soylenen şeyi yapın 
denerek arkasında ‘Gözlerinizi kapatın’ yazan 
not verilir ve gözleri kontrol edilir.

10. Bir şekli kopya etmek 
o İç içe çizilmiş iki beşgen gösterilerek çizmesi is-

tenir.

Bu muayenenin sonucunda 2 tür kanaat oluşur
1. Mental sağlığı yerinde olan Yaşlı
2. Mental sağlığı aldığı kararların sorumluluğunu taşı-

yacak kadar normal olmayan yaşlı
a. Demans
b. Depresyon
a. Diğer mental bozukluklar

Demans nedir ?
Kişinin Bilişsel işlevlerinde daha önce var olan işlev düze-

yine göre kötüleşme olmasıdır. Bilinci açık bir kişide günlük 
aktivitelerini etkileyecek derecede entelektüel ve sosyal ye-
teneklerinde yıkımla giden ilerleyici, yavaş seyirli ve irrever-
sible bir hastalıktır5. Masum hafıza problemleriyle başlayan 
ve şiddetli beyin hasarıyla sonlanan bir hastalıktır. Hastalar 
tanıdan sonra ortalama 8-10 yıl yaşarlar. Tüm demansların 
% 50-70 Alzheimer Hastalığıdır. 

65 yaş üzerinde % 6-10, ve her yıl % 5 artar,  85 yaş üze-
rinde %30-47 oranında görünür6.

Bozulan kognitif fonksiyonlar

1. Hafıza-bellek
2. Dikkat
3. Lisan-dil

4. Beceri ( praxi)
5. Yürütsel işlevler (Problem çözme, Algılama soyutla-

ma, planlama, sosyal kontak)
6. Görsel mekansal işlevler
7. Tanıma ( gnozi)

Alzheimer Tanısı

1. Hastanın tıbbi öyküsü
2. Hafıza, problem çözme, dikkat, hesaplama, konuşma 

yeteneklerini ölçen testler
3. Tıbbi kan idrar ve spinal sıvı testleri ile beyin görün-

tülemesi

Risk faktörleri

1. Yaş
2. Genetik olarak vakaların % 5-10 u otozomal domi-

nant, (Aile öyküsü)
3. Cinsiyet (kadınlar risk altında)
4. APOE ε4. geni varlığı riski arttırır APOE ε2 gen varlığı 

riski azaltır
5. Kalp kafa bağlantısı ( Beyin sağlığı kalp sağlığına 

bağlıdır, kalp kanın % 20-25 ini beyine pompalar, be-
yin hücreleri kanın O2 ve besin içeriğinin % 20 sini 
kullanır.

6. Stres  (Beslenme duygu-durum ve kafa travması gibi 
)

7. Düşük eğitim düzeyi
8. Orta yaşlardaki Hiperlipidemi veya Hipertansiyon iz-

lemde olan şüpheli risk faktörleridir.
9. İnsülin direnci izlemde
10. Maternal yaş
11. Hipotiroidizm
12. Alüminyum, benzen ve toluen gibi çevresel etmen-

ler.

Alzheimer Tanısından Sonra Risk Altındaki Gruplar 
Nelerdir ?

Tanı almış Alzheimer vakaları, hasta yakınları ve hastanın 
bakımını üstlenenler, komşular  ve sağlık personeli risk altın-
dadır. Aile hekimi bu risk gruplarını depresyon ve anksiyete 
bozukluğu açısından bilgilendirmeli, belirli aralıklarla kont-
rol etmeli ve tedavi süreçlerini planlamalıdır. 

Demans ve büyük bölümünü oluşturan Alzheimer has-
talığı sinsi bir hastalıktır. Hastalar yaşamlarını kısıtlanmış bir 
halde evlerinde sürdürürken yaşadıkları mental ve sosyal 
çökkünlük yakınları tarafından fark edilmeyebilir, normal 



16526 - 30 Mayıs 2010, Kaya Artemis Otel, Gazimağusa, KKTC

1. Basamaktan yaşlı Olgu Örnekleriyle yaşlı Hastaya yaklaşım

sürek olarak algılanabilir. Bu hastaların hekime ulaşmaları 
tıbbi zorunlulukların yanı sıra hasta yakınlarının talebiyle de 
olabilir. Her fırsat değerlendirilerek demans vakaları sorgu-
lanmalı, mümkün olduğunca erken fark edilerek yaşam tarzı 
değişiklikleri ve çevresel önlemlerle hem hasta hem de has-

ta yakınları acısından yaşamın devamı daha konforlu hale 
getirilebilir.
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KAYNAKLAR

Ek 1: STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST

Adı Soyadı:
Tarih: 
Yaş:
Eğitim (yıl): 
Meslek: 
Aktif El:

T. Puan:

YONELİM (Toplam puan 10)
Hangi yıl içindeyiz    ( )
Hangi mevsimdeyiz     ( )
Hangi aydayız     ( )
Bu gün ayın kaç›     ( )
Hangi gündeyiz     ( )
Hangi ülkede yaşıyoruz    ( )
Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız   ( )
Şu an bulunduğunuz semt neresidir   ( )
Şu an bulunduğunuz bina neresidir   ( )
Şu an bu binada kaçıncı kattasınız   ( )

KAYIT HAFIZASI (Toplam puan 3)
Size birazdan söyleyeceğim uc ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın (Masa, Bayrak, Elbise) (20 sn 

süre tanınır) Her doğru isim 1 puan ...................................... ( )

DİKKAT ve HESAP YAPMA (Toplam puan 5) 100’den geriye doğru 7 çıkartarak gidin. Dur deyinceye kadar devam edin. 
Her doğru işlem 1 puan. (100, 93, 86, 79, 72, 65..................... ( )

HATIRLAMA (Toplam puan 3)
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınız söyleyin.
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(Masa, Bayrak, Elbise)............................................................................................................. ( )

LİSAN (Toplam puan 9)
a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) 2 puan (20 sn tut) ........................ ( )

b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar
edin. “Eğer ve fakat istemiyorum” (10 sn tut) 1 puan ............................................................. ( )

c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın. “Masada duran kağıdı sağ/
sol elinizle al›n, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen” Toplam puan 3, sure 30 sn, her bir doğru işlem 1 puan...........
................................................ ( ) 

d) Şimdi size bir cümle vereceğim. Okuyun ve yaz›da söylenen şeyi yap›n. (1 puan)
“GOZLERİNİZİ KAPATIN” (arka sayfada)........................................................................... ( )

e) Şimdi vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın (1 puan)....................... ( )

f ) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin. (arka sayfada) (1 puan) ........................................ ( )


