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1.  YAŞLI BİREYDE ANAMNEZ ALMA  

AMAÇ: Yaşlı hastadan doğru ve etkili bir şekilde anamnez alarak fizik muayene yapmayı 

öğretmeyi amaçlar  

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  

Katılımcılar Bu Oturum Sonunda; 

1. Yaşlı hastadan anamnez almanın ve semptom sorgulamasının özelliklerini öğrenme ve 

doğru uygulamanın inceliklerini öğrenir. 

2. Anamnez sırasında genç ve yaşlı hastaya farklı yaklaşımları kavrar.   

3. Yaşlı hasta ile olumlu iletişim kurarak anamnez alma becerisini hatırlar.  

4. Kapsamlı bir anamnez ve fizik muayene bulguları ile yaşlı hastayı bütüncül bir şekilde 

değerlendirmeyi öğrenir.  

SÜRE: 45 dakika x 1  

 

YÖNTEM/TEKNİK  

• Görsel araçlarla anlatma 

• Soru/Cevap 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL  

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 
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Yaşlı Bireyde Anamnez Alma  

• Medikal hikâye geriatrik hasta değerlendirmenin temel taşıdır.  

• Standart bir anamnez çoğunlukla yeterli olmayacaktır.  

• Yaşlanma ile birlikte oluşan birtakım fizyolojik ve morfolojik değişiklikler nedeniyle 

genç ve orta yaşlı hastalara kıyasla bir takım farklılıklar görülebilir.  

• Yaşlı bireylerde; 

• Birçok kronik hastalığın olması, 

• Çoklu ilaç kullanımı,  

• Fonksiyonel kapasitede azalma,  

• Görme ve işitme zorlukları, 

• Kognitif fonksiyonda bozulma hikâye almayı zorlaştırır. 

• Hasta ile görüşürken mümkün olduğunca sakin, iyi ışıklandırılmış ve rahatsız 

edilmeyeceğiniz bir ortam seçilmelidir.  

• Muayene odası yeterince geniş olmalı, aile bireyleri, bakıcı, tekerlekli sandalye, yardımcı 

yürüme aletleri ile rahat hareket edilecek şekilde düzenlenmelidir.  

• İletişimi kolaylaştırmak için kullanıyorsa eğer gözlüklerini, işitme cihazını takıyor olması 

gerekir.  

• Yüksek volümle konuşmak duymayı zorlaştıracağı için kaçınılmalıdır.  

• Hasta ile göz teması kurarak, yavaş ve tane tane konuşulmalıdır. 

• Uygun şekilde omuza dokunarak veya elini tutarak fiziksel temas kurmak hastayı 

rahatlatarak kolay anamnez alınmasını sağlayacaktır.  

• Eğer hastanın kognitif fonksiyonu iyi ise hasta ile yalnız konuşmak tercih edilir.  

• Daha sonra hastanın da onayı alınarak aile bireylerinden ve bakıcılardan da hikâye 

alınmalıdır.  

• Onların hastanın fonksiyonel kapasitesi, kognitif ve emosyonel durumu hakkındaki farklı 

bakış açısı yararlı olacaktır. 

• Yaşlı hastaların sık sık atipik prezantasyon ile başvurur.  

• Bazen tek bulgu fonksiyonel ya da kognitif kapasitede azalma olabilir. Halsizlik, 

yorgunluk gibi nonspesifik bulgular ciddi bir hastalığın tek semptomu olabilir.  

• Bu nedenle "hastalıkların atipik olarak ortaya çıkışı yaşlılar için tipiktir" sözü akılda 

tutulmalı ve hasta geniş bir ayırıcı tanı yelpazesinde değerlendirilmelidir. 

1.1. Ana Şikâyet 

• Çoğunlukla yaşlı hastalardan “ana şikâyet” almak mümkün olmayabilir.  

• Çünkü birbiri ile etkileşim halinde birçok kronik problem bir arada bulunmaktadır. 
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• Hikâyeyi doğru yönlendirmek için;  

• ‘Eğer bugün bir probleminizi seçmeniz gerekirse bu ne olurdu?’ ya da  

• ‘Sizi buraya getiren en önemli şikâyet nedir?’ soruları ile başlanabilir.  

• ‘Bana bir gününüzü nasıl geçirdiğinizden bahseder misiniz?‘ şeklinde açık uçlu bir soru 

ile başlamak da iyi bir seçenektir. 

1.2. Hikâye 

• Yaşlı hastalar hikâye alma sırasında konuya odaklanmakta zorlanabilir, nonspesifik 

semptomlardan veya konulardan bahsedebilirler.  

• Böyle durumlarda klinisyenin sabırlı ve anlayışlı olup, hastayı kırmadan ana konuya 

yönlendirmesi gerekir.  

• Hikâye almaya başlarken hastanın kognitif fonksiyonunu değerlendirmek gerekebilir.  

• Bu hastayı utandırıp rencide etmeden nazik bir şekilde yapılmalıdır. 

• Hastanın anamnez veriş şekli, ses tonu, konuşma temposu, göz kontağı kurup kurmaması 

gibi sözel ve sözel olmayan ipuçları bize ek bilgiler sağlayabilir.  

1.3. Geçmiş Hastalıkları 

• Hastanın geçirmiş olduğu hastalıklar, hospitalizasyonları ve cerrahi işlemler 

sorgulanmalıdır. 

• Özellikle sık karşılaşılan hastalıklar sorulmalıdır. Geçirilmiş tüberküloz, romatoid kalp 

hastalığı olup olmadığı sorgulanmalıdır.  

• Geçirdiği cerrahi işlemler detaylandırılmalı, hatırlamıyorsa aile bireylerinden ve tıbbi 

kayıtlardan yardım alınmalıdır.  

• Ayrıca influenza, pnömokok ve tetanoz aşılarını içeren immünizasyon hikayesi 

alınmalıdır.  

1.4. İlaç Hikâyesi 

• İlk görüşme sırasında ve sonrasında periyodik olarak hastanın kullandığı tüm ilaçlar 

(reçeteli veya reçetesiz), vitaminleri ve suplementleri yanında getirmesi istenir.  

• Yılda bir ve ya iki defa bu tekrarlanmalı, uygunsuz, yanlış veya gereksiz kullanılan ilaçlar 

tespit edilmelidir 

• Çok sayıda ilaç kullanan hastaların hata yapma payı yüksektir. Kullandığı ilaçları tanıyıp 

tanımadığı test edilmelidir.  

• İlaçların adı, kim tarafından verildiği, dozu, ne sıklıkla alındığı detaylı şekilde 

sorgulanmalıdır.  

• Hastanın ilaçları başkası tarafından veriliyorsa, ilaç hikayesi o kişiden alınmalıdır. 
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• Yaşlı hastalar için bir ilaç kullanım cetveli hazırlamak yanlış kullanımları engelleyecek 

ideal bir yöntemdir. 

1.5. Alışkanlıkları 

• Sigara ve alkol hikayesi detaylı sorgulanmalıdır. Sigaranın bırakılması konusunda öneri 

ve tavsiyelerde bulunulmalıdır.  

• Alkol bağımlılığı tanısı yaşlılarda gözden kaçabileceği için bu konuda dikkatli 

olunmalıdır. 

1.6. Aile Hikayesi  

• Yaşlı hastalardan aile hikayesi alınırken ebeveynlerinden ziyade takip eden kuşakları 

sorgulamak daha yararlı bilgiler verecektir.  

1.7. Fonksiyonel Durum 

• Yaşlı hastaların bağımsızlıklarını koruyup koruyamadıklarını, temel günlük yaşam 

aktivitelerinde (GYA) veya enstrümantel günlük yaşam aktivitelerinde (EGYA) yardıma 

ihtiyaç duyup duymadıklarını tespit etmek çok önemlidir.  

• Ayrıca hastalığın ve/veya tedavinin etkilerinin izlenmesini sağlayan bir ölçüt olarak da 

hizmet eder.  

• Hastanın fizik tedavi, konuşma terapisi, iş-uğraş terapisine ihtiyacı olup olmadığı 

konusunda yol gösterir.  

• Bu hastalara açık uçlu sorular sorarak ya da standardize değerlendirme testleri 

uygulanarak sorgulanabilir.  

1.8. Nutrisyon Hikayesi 

• Yaşlı hastalarda kronik hastalıkların sıklığı ve çoklu ilaç kullanımı gibi nedenlerle 

malnutrisyona sık rastlanır.  

• Kilo kaybı malnutrisyon için uyarıcıdır ve son 6 ay içindeki %10 ve daha fazla istemsiz 

kayıp artmış morbidite ve mortalite ile ilişkilidir.  

• Malnutrisyon açısından ileri değerlendirme yapmak gerekir.  

• Diyetle alınan yiyecek tipi, miktarı ve sıklığı sorulmalıdır. Günde ≤ 2 altında öğün sayısı 

malnütrisyon için risk faktörüdür.  

• Yaşlılarda sık görülen kserostomi ve/veya diş problemleri çiğneme ve yutma 

fonksiyonlarını bozabileceğinden bunlar değerlendirilmelidir.  

• Ayrıca tat ve koku alma yaşlanma ile azalabilir ve iştahsızlığa sebep olabilir.  
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1.9. Duygu Durumu Hikayesi  

• Geriatrik hastalarda depresyon, anksiyete gibi psikiyatrik hastalıklar sık karşılaşılmasına 

rağmen atipik formlarda görülebilir ve tespit etmek kolay değildir.  

• Üzüntülü olmak, umutsuzluk ve ağlama epizodları depresyonu düşündürmelidir. 

• Bazen irritabilite ya da bilişsel bozukluk depresyonun tek semptomu olabilir. 

• Anksiyete yaşlılarda en sık karşılaşılan psikiyatrik durumdur ve çoğunlukla depresyona 

eşlik eder. 

• Hikâyede delüzyon veya halüsinasyonlarının olup olmadığı, geçmiş psikiyatrik hikayesi, 

psikotropik ilaç kullanımı, sosyal hayatında yakın zamanda meydana gelen değişiklikler 

sorgulanmalıdır.  

• Bir yakınını kaybetmesi, işitme güçlüğü, fonksiyonel kapasitede azalma, yaşlı bakım 

evine yerleşme gibi değişiklikler depresyona katkıda bulunabilir.  

• Kısa tarama testi olarak şu iki soru sorulabilir; 

•  “Son bir aylık dönemde, kendinizi üzgün veya kederli hissetiniz mi?” ve  

• “Son bir aylık dönemde, iş ve uğraşlarınızda daha az zevk alma ve ilgide azalma oldu 

mu?” 

• Bu nedenle bu sorulara evet olarak cevap veren hastalara “Yesavage Geriatrik Depresyon 

Skalası (GDS)” uygulanması uygundur. 

1.10. Bilişsel Fonksiyon Hikâyesi  

• Yaşlılarda bilişsel fonksiyonlardaki bozulma yaşam kalitesini olumsuz etkiler ve ciddi 

morbiditeye sebep olabilir.  

• Bu nedenle erken taranarak tespit edilmesi önemlidir.  

• Yaşlılarda en sık görülen kognitif bozukluk demansdır. 

• Unutkanlık şikâyeti ile gelen hastalarda hasta ve yakınlarından alınan hikâye çok 

önemlidir.  

• Unutkanlığın süresi ve seyri, eşlik edilen dil ve kişilik değişiklikleri, psikiyatrik 

semptomlar değerlendirilmelidir.  

• Demans tanısı koyabilmek için bellek bozukluğuna ek olarak bilişsel fonksiyonların bir 

ya da daha fazlasında bozulma olması gerekmektedir.  

• Bu bozukluk hastanın sosyal ve iş yaşamını etkileyecek seviyede olmalıdır.  

• Kognitif fonksiyonu taramak için 3 dakikada uygulanabilen Mini-Cog kısa tarama testi 

kullanılabilir. 

• “Mini Mental Durum Değerlendirme Testi (MMSE, mini mental status examination)” 
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1.11. Sosyal Hikâye  

• Klinisyenin hastanın yaşam koşulları ile ilgili bilgi edinmesi önemlidir. 

• Kapsamlı bir sosyal hikâye hastanın hem hâlihazırdaki sağlık durumu hem de ileride 

karşılaşabileceği sorunlarla ilgili ipuçları verecektir.  

• Hastanın sabah uyandıktan sonra tipik bir gününde neler yaptığını (televizyon seyretmek, 

ev işleri, kitap okumak, hobileri, aile bireyleri veya arkadaş ziyaretleri vs) anlatması 

günlük rutini ile ilgili önemli bilgiler verecektir.  

• Özellikle kiminle ve nerede (ev, yaşlı bakım evi, tek başına ya da aile bireyleri, bakıcı ile) 

yaşadığı sorulmalıdır.  

• Evli olup olmadığı, hastanın birine bakıp bakmadığı, yemeklerin kim tarafından 

yapıldığı, ulaşımın nasıl sağlandığı, yardıma ihtiyacı olduğunda arayabileceği birinin 

olup olmadığı sorgulanmalıdır.  

• Ne sıklıkla aile bireyleri ve arkadaşları ile görüştüğü ve ilişkilerinin nasıl olduğunun 

değerlendirilmesi önemlidir.  

• Ayrıca geçimini nasıl sağladığı ve evdeki yaşam koşulları da öğrenilmelidir.  

• Hasta eşini ve yakınlarını kaybetmiş olabilir, bu kayıplarının hastayı ve sosyal yaşamını 

nasıl etkilediği sorgulanır.  

• Yaşlı ihmal ve istismarı açısından ipuçları da sosyal hikâye sırasında uygun şekilde 

değerlendirilmelidir. 

1.12. Sistem Sorgulanması  

• Sistem sorgulaması sırasında hastanın söylemeyi unuttuğu sık rastlanılan kronik hastalık 

ve problemlerin ortaya çıkabileceği akılda tutularak detaylı bir sistem sorgulaması 

yapılmalıdır. 
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KONU 2 

YAŞLI BİREYLERDE FİZİK MUAYENE 



 
15 

YAŞLI BİREYDE FİZİK MUAYENE  

AMAÇ: Yaşlı hastada uygun fizik muayene ile hastanın durum değerlendirmesine yönelik bilgi 

beceri kazandırılmasını amaçlar  

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  

Katılımcılar bu oturum sonunda; 

1. Fizik muayene sırasında genç ve yaşlı hastaya farklı yaklaşımları kavrar.   

2. Yaşlı hasta ile olumlu iletişim kurarak fizik muayene yapma becerisini hatırlar.  

3. Kapsamlı bir anamnez ve fizik muayene bulguları ile yaşlı hastayı bütüncül bir 

şekilde değerlendirmeyi öğrenir.  

SÜRE: 45 dakika x 2  

 

YÖNTEM/TEKNİK  

• Görsel araçlarla anlatma 

• Soru/Cevap 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL  

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

• Steteskop 

• Tansiyon aleti 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 
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2. YAŞLI BİREYDE FİZİK MUAYENE  

• Muayene hasta odaya girdiği andan itibaren başlayacaktır.  

• Hasta ile görüşme sırasında tokalaşırken kas gücüne, tremor, solukluk, konuşma 

bozukluğu, aşikâr görme ve işitme, yürüme ve hareket bozuklukları olup olmadığına 

dikkat etmek gerekir.  

• Hastanın yürüyüşü, sandalyeye oturuş kalkışı, kıyafetleri çıkarıp giyiniş şekli fonksiyonel 

kapasitesi hakkında değerli bilgiler verecektir. 

• Ayrıca kişisel hijyeni, giyiniş şekli, koku olup olmaması (idrar vs) mental kapasitesi ve 

öz bakımı yanı sıra istismar, üriner inkontinans gibi konularda da ipuçları verecektir. 

• Hastanın muayene sırasında mahremiyeti korunmalı ve imkanlar el verdiğince rahat 

etmesi sağlanmalıdır.  

• Odanın ılık olması tercih edilir.  

• Yaşlı hastalar yavaş hareket edeceklerinden giyinip soyunurken ve muayene masasına 

geçerken acele ettirilmemelidir.  

• Muayene masaları rahat çıkabilecekleri yükseklikte olmalı, gerekirse basamak 

kullanılmalıdır.  

• Özellikle kırılgan hastalar masada gözetimsiz bırakılmamalıdır.  

• Bazı hastaları masaya transfer etmek mümkün olmayabilir. Bu durumda muayenenin bazı 

kısımlarını sandalyede tamamlamak gerekir. 

• Fizik muayene sırasında yaşa bağlı oluşan değişiklikler ve sık görülen anomaliler de 

tanınıp diğer patolojilerden ayrılmalıdır.  

• Yaşlı hastalarda özellikle nörolojik, kardiyovasküler, kas iskelet ve mental durum 

muayeneleri önemlidir. 

2.1. Vital Bulgular  

• Boy ve kilo her muayenede ölçülmelidir.  

• Kilo takibi hastanın nutrisyonel durumu, sıvı yüklenmesi ile ilgili konularda bilgi 

verecektir.  

• Yaşlandıkça vücut yağ oranı artacak, kas kitlesi azalacaktır.  

• Bu yüzden kilonun orta yaşlara göre sabit kalması vücut kompozisyonunun değişmediği 

anlamına gelmez.  

• Gerekli olan durumlarda antropometrik ölçümlerle daha detaylı değerlendirme 

yapılmalıdır.  

• Boy uzunluğundaki azalma osteoporozu düşündüreceği için senelik takip edilmelidir. 
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Nabız aterosklerotik değişikliklere bağlı olarak daha güçlü hissedilebilir, en az 30 saniye 

ölçülüp düzenli olup olmadığına bakılmalıdır. 

Ateş ölçülüp kaydedilmelidir. Yaşlılarda ateşin olmamasının enfeksiyonu ekarte 

ettirmeyeceği unutulmamalıdır.  

Kan basıncı ölçümü birçok faktörden etkilenebileceği için hasta dinlendikten sonra 

yapılmalı, gerekirse birkaç defa tekrarlanmalıdır.  

• Ortostatik kan basıncı ölçümleri geriatrik hastalarda rutin olarak yapılmalıdır.  

• Supin pozisyonda kan basıncı ölçüldükten sonra hasta ayağa kaldırılır ve 3 ila 5 dakika 

bekletildikten sonra ölçüm tekrar yapılır.  

• Eğer ayağa kalktıktan sonra sistolik kan basıncı ≥ 20 veya diyastolik kan basıncı ≥ 10 

mm Hg düşerse veya hipotansiyon semptomları gelişirse hasta “ortostatik hipotansiyon” 

tanısı alır.  

Solunum sayısı yaşlıda 16-25/dk’dır.  

2.2. Cilt Muayenesi 

• Yaşlanmayla kollajen, elastin lif dejenerasyonu ve epidermal atrofi meydana gelir. 

Subkutan yağ dokusu azalırken, vasküler frajilite artar.  

• Oluşan bu değişiklikler cilt turgorunda azalma, ciltte kuruma, incelme ve kırışıklığa 

ayrıca kolay ekimoz oluşmasına neden olur.  

• Cilt rengi solukluk ve siyanoz açısından değerlendirilmelidir.  

• Özellikle yaşlılarda cilt premalign ve malign lezyonlar, doku iskemisi ve bası ülserleri 

açısından değerlendirilmelidir. 
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2.3. Baş Boyun Muayenesi 

• Yüz: Kuru cilt, kırışıklıklar, çenenin aşağı doğru inmesi, submandibular çizgi ve boyun 

arasındaki açının kaybolması, kulaklar, burun, üst dudak ve çenede kalın kılların olması 

yaşlanma ile normaldir.  

• Acil değerlendirme ve tedavi gerektiren temporal arterit tanısını kaçırmamak için 

temporal arterler hassasiyet ve kalınlaşma açısından palpe edilmelidir. 

• Burun: Burun ucunun progresif olarak aşağıya çökmesi yaşlanmayla görülen normal bir 

bulgudur. Bu alt ve üst kartilajın ayrılarak burnun uzayıp genişlemesine neden olabilir.  

• Gözler: Yaşlanma ile orbital yağ dokusu azalması gözlerin içe çökmesine ve enoftalmusa 

sebep olabilir. Buna üst göz kapağı kıvrımının derinleşmesi ile periferal görüşün hafif 

kısıtlanması da eşlik eder.  

• Bu yüzden enoftalmus yaşlılarda her zaman dehidratasyon bulgusu olarak 

değerlendirilmemelidir. 

• Göz kapağının gevşemesi yalancı pitoza neden olabilir. Ayrıca entropiyon (göz 

kapaklarının içe dönmesi) ve ya ektropiyon (göz kapağının dışa dönmesi) görülebilir.  

• Yaşlanma ile lens elastisitesini kaybederek yakındaki objelere bakarken adaptasyon 

yeteneğini kaybeder ve presbiyobi gelişir. 

• Işık refleksi ve uyum da yavaştır.  

• Uzak görme kusurları Snellen kartı, yakın görme kusurları da Jaeger kartı kullanılarak 

yapılan tarama testleri ile tespit edilebilir.  

• Katarakt, glokom, maküler dejenerasyon, diyabetik retinopati ve hipertansif retinopati 

yaşlılarda görme kaybına sebep olan en sık patolojilerdir.  

• Bu patolojileri tespit için yaşlı hastaların bir oftalmolog tarafından yılda en az bir kez 

görme değerlendirmesinden geçmesi gerekmektedir.  

• Kulaklar: Kulak kepçesinde görülebilecek tofi yaşa bağlı gelişen normal bir bulgudur. 

•  Dış kulak yolu özellikle hikâyede duyma güçlüğü varsa buşon açısından 

değerlendirilmelidir.  

• Presbikuzi progresif, bilateral, simetrik olarak gelişen özellikle yüksek frekanslı sesleri 

duyma güçlüğüdür. Hastalar duyma zorluğundan ziyade konuşmaları anlayamamaktan 

şikâyet ederler. 

• İşitmeyi test etmek için uygulaması kolay, sensitivite ve spesifisitesi yüksek olan “fısıltı 

testi” uygulanır.  

• Hastanın 30–40 cm arkasına geçilir, bir kulak kapatılır, 3 kelime söylenir ve bu kelimeleri 

tekrar etmesi istenir.  

• Bunun yanı sıra yaşlı hastaların yıllık odyolojik muayene yaptırmaları önerilmelidir.  
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• Ağız: Yaşlı hastalarda ağız ve diş sağlığının korunması önemlidir.  

• Diş ve diş eti ile ilgili problemler özellikle beslenme bozukluklarına yol açabileceği için 

periyodik olarak muayene edilmelidir.   

• Boyun: Tiroid muayenesi yapılarak tiroid bezi büyüme veya nodül açısından 

değerlendirilmelidir.  

• Lenf nodu muayenesi yapılmalıdır.  

• Karotisler oskülte edilerek üfürüm olup olmadığına bakılmalıdır. 

2.4. Göğüs Muayenesi  

• İnspeksiyon ve palpasyonla kifoz, skolyoz ve vertebral çıkıntılarda hassasiyet olup 

olmadığına bakılmalıdır.  

• Kifoz osteoporozu işaret edebilir.  

• Ciddi bel, kalça ve bacak ağrısına eşlik eden belirgin sakral hassasiyet yaşlılarda 

görülebilecek sakrumun spontan osteoporotik kırığına işaret edebilir.  

• Akciğer fonksiyonunda yaşlanmayla birtakım fizyolojik değişiklikler meydana gelir ama 

bunlar fizik muayene bulgularını etkilemez.  

• Tüm alanlar perküte ve oskülte edilmelidir.  

• Sağlıklı yaşlılarda akciğer bazallerinde krepitan raller duyulabilir, birkaç defa derin nefes 

aldıktan sonra kaybolması beklenir. 
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2.5. Meme Muayenesi 

• Yıllık meme muayenesi ile kitle olup olmadığına bakılmalı eğer palpe edilen kitle varsa 

muhakkak ileri tetkik yapılmalıdır.  

• Ayrıca dermatit veya fungal enfeksiyon açısından kıvrım yerleri incelenmelidir. 

2.6. Kardiyovasküler Sistem Muayenesi 

• Kalp boyutları genellikle apeksi palpe ederek değerlendirilebilir.  

• Sistolik üfürümlerin yaşlılarda sık duyulmasına bağlı olarak aort bölgesinde palpasyonla 

tril alınabilir.  

• Temporal, karotis, brakial, radial, femoral, popliteal, dorsalis pedis ve tibialis posterior 

arterler muhakkak bilateral olarak palpe edilmelidir 

• Oskültasyon sistematik olarak yapılarak hız, ritim, üfürümler ve ek sesler 

değerlendirilmelidir.  

• Açıklanamayan ve asemptomatik sinüs bradikardisi sağlıklı yaşlılarda klinik olarak 

anlamlı olmayabilir.  

• Yaşlılarda kardiyak muayenede, en sık karşılaşılan bulgu sistolik üfürümler olup en sık 

nedeni aortik kapak sklerozudur. Felç riskini arttırabilir ama hemodinamik olarak anlamlı 

değildir.  

• Erken diyastolde pik yapar ve nadiren karotislere yayılır.  

• Diğer bir sistolik üfürüm nedeni olan aort kapağı stenozu ise geç sistolde duyulur ve 

karotislere yayılır. 

• Ventriküler kompliyansın azalmasına bağlı oluşan S4 sesi yaşlılarda yaygın şekilde 

duyulur. 

• Diastolik üfürümler ve S3 ise hiçbir zaman yaşlılarda normal olarak kabul edilmemelidir. 

• Kalp pili olan yaşlılarda yeni nörolojik ve kardiyovasküler semptomlar gelişmişse kalp 

sesleri, üfürümler, nabızlar değerlendirilmeli, hipotansiyon ve kalp yetmezliği bulguları 

olup olmadığı araştırılmalıdır.  

• Bu bulgu ve semptomlar atriyoventriküler senkronizasyonun kaybolmasına bağlı olabilir.  

2.7. Batın Muayenesi 

• Abdominal muayenede gençlerle yaşlılar arasında çok önemli bir değişiklik 

bulunmamaktadır.  

• Karın cildinde oluşan atrofi ve kırışıklıklar geçirilmiş operasyon skarlarının görülmesini 

güçleştirebilir bu yüzden dikkatli bakılmalıdır. 
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• Karın kaslarının zayıflığı yaşlılarda sık olup hem hernilere yatkınlık oluşturur hem de 

gençlerde palpe edilemeyen organ, damar ve kitleler kolaylıkla palpe edilip, karışıklıklara 

neden olabilir. İnguinal kanallar ve femoral üçgenler de herni açısından muayene 

edilmelidir. 

• Karaciğer ve dalak boyutları palpe edilmelidir.  

• Bağırsak sesleri değerlendirilmeli, suprapubik alan hassasiyet ve ağrı açısından perküte 

edilerek üriner retansiyon açısından değerlendirilmelidir.  

• Anorektal alan eksternal olarak hemoroid, fissür, kitle ve anal sfinkter tonusu açısından 

muayene edilmelidir.  

• Dijital rektal muayene ile kitle, striktür, hassasiyet veya fekal tıkaç varlığı değerlendirilir. 

2.8. Genitoüriner Sistem Muayenesi 

• Erkeklerde prostat palpe edilerek kıvam, hassasiyet ve nodül açısından 

değerlendirilmelidir. 

• Kadınlarda; 65 yaşına kadar her 2-3 yılda düzenli pelvik muayene ile Papanicolaou (Pap) 

testi tavsiye edilmektedir. Overler menopozdan 10 yıl sonra bimanuel pelvik muayenede 

palpe edilememelidir. Palpe edilebiliyorsa malignite lehinedir.  

• Postmenapozal dönemde östrojenin azalması vajinal ve üretral mukoza atrofisine sebep 

olur. Atrofik vajinit, sistosel, rektosel ve uterus prolapsusu olup olmadığı 

değerlendirilmelidir. 

 

2.9. Kas İskelet Sistemi Muayenesi 

• Eklemler hassasiyet, ödem, subluksayon, krepitasyon ve diğer anomaliler açısından 

değerlendirilmelidir.  

• Heberden nodülleri (distal interfalangial) ve Bouchard nodülleri (proksimal 

interfalangial) osteoatrtriti, kuğu boynu ve düğme iliği gibi deformiteler yaşlılarda sık 

görülen romatoid artriti düşündürür.  

• Bu deformiteler fonksiyonel kapasite ve günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir.  

• Eklemlerin aktif ve pasif eklem hareket açıklığı değerlendirilmelidir.  

 

2.10. Ayak Muayenesi 

• Ayak problemlerinin tanınması ve tedavisi yaşlıların bağımsız olarak yaşamlarını 

sürdürebilmeleri için önemlidir.  

• Haluks valgus (ayak başparmağındaki kemik çıkıntısı) gibi yaşlanmayla ilişkili 

deformiteler, çekiç parmak (proksimal interfalangial eklemin hiperfleksiyonu) ve pençe 
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parmak (proksimal ve distal interfalangial tırnak eklemlerinin hiperfleksiyonu) sık 

görülür ve günlük aktiviteleri etkileyebilir.  

 

2.11. Nörolojik Muayene 

• Nörolojik muayene yaşlılarda gençlere benzer ancak nörolojik olmayan hastalıkların 

varlığı muayeneyi komplike hale getirebilir.  

• Duyma ve görme güçlüklerinin olması kraniyel sinir muayenesini, artrit varlığı kas 

kuvveti muayenesini olumsuz etkileyebilir.  

• Elde edilen bulgular hastanın yaşı, hikayesi ve diğer bulguları ile birlikte 

değerlendirilmelidir. 

• Kraniyal sinirler: Yaşlanmayla birlikte bazı fizyolojik değişiklikler meydana gelir. 

Bunun sonucunda akomodasyonda ve pupillerin ışığa reaksiyonunda azalma, yukarı 

bakışta kısıtlılık bulunabilir.  

• Çoğu yaşlıda koku alma duyusu azalabilir. Ama asimetrik koku kaybı her zaman 

anormaldir.  

• Tad alma duyusu, azalmış koku alma duyusu veya ilaçlara bağlı salivasyonun azalmış 

olmasına bağlı olarak değişebilir.  

• Görme ve duyma problemleri sinir yolaklarındaki problemlerden ziyade göz ve 

kulaklarda gelişen anomalilere bağlıdır.  

• Motor fonksiyon: Yaşlılarda motor kuvvette azalma olabilir. Bu hareket kısıtlılığı, eklem 

ağrısı ve halsizlik olarak kendini gösterebileceği için performans kapasitesinin 

değerlendirilmesi gerekir.  

• Basit aktiveteler veya el sıkma sırasında tremor olup olmadığına bakılmalıdır.  

• Eğer varsa amplitüdü, ritmi, dağılımı, sıklığı ve oluş zamanı (dinlenme halinde, 

hareketle) tanımlanmalıdır.  

• Kas kuvveti: Rutin değerlendirme sırasında özellikle rezistans egzersizi yapmayan 

yaşlıların kas kuvveti zayıf bulunabilir.  

• Eğer bu zayıflık simetrik ise, hastayı rahatsız etmiyor ve aktivitelerini etkilemiyorsa 

nörolojik hastalıktan ziyade sedanter yaşama bağlıdır. Bu zayıflık direnç egzersizleri ile 

tedavi edilebilir. 

• Koordinasyon: Genellikle yaşlılarda belirgin olmayacak ve fonksiyonel kapasiteyi 

etkilemeyecek şekilde azalmıştır. 

• Yürüme ve postür: Yürüme tüm yönleriyle değerlendirilmelidir.  

• Yürümenin başlatılması, adımların uzunluğu, yüksekliği, sürekliliği ve ritmi, yürüme hızı 

ve yürüme postürü değerlendirilmelidir.  
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• Bağımsız ve koordine yürüyebilmek için gerekli olan duyu, kas-iskelet ve motor kontrol 

de göz önünde bulundurulmalıdır. 

• Yürüme hızının <1m/sn olması mortalite riskini ciddi şekilde artıracaktır.  

• Yürüme hızı, hastanın 4 metreyi yürüdüğü süre kaydedildikten sonra saniyede kaç metre 

yürüdüğü hesaplanarak bulunur. 

• “Kalk ve Yürü Testi” ile hem kas gücü, hem de postural stabilite ve yürüme fonksiyonları 

değerlendirilir. Hasta sandalyeden kaldırılır, 3 metre yürütülür, döndürülür ve sandalyeye 

geri oturtulur. Bu işlem 14 saniyeden uzun sürüyorsa ileri tetkik gerekir.  

• Hastanın postural kontrolünü test etmek için Romberg testi uygulanmalıdır. 

• Refleksler: Aşil tendon refleksinin yaşlıların hemen hemen yarısında bozulmuş olmasına 

rağmen genellikle derin tendon refleksleri değişmez.  

• Asimetrik aşil tendon refleksi bozukluğu altta yatan bir patolojiyi düşündürmelidir. 

• Duyular: Dokunma, ısı, propriyosepsiyon ve vibrasyon hissi test edilmelidir.  

• Yaşlanmanın duyu üzerindeki etkisi sınırlıdır. 

• Birçok yaşlı hasta özellikle ayaklarda uyuşmadan şikâyet ederler. Bu periferal sinirlerdeki 

fiberlerin boyutlarının azalmasına bağlı olabilir. Bununla beraber uyuşma şikâyeti ile 

gelen hastalar periferal nöropatiler açısından değerlendirilmelidir. 

• Yaşlılarda dokunma duyusu değişmezken alt ekstremitelerde vibrasyon hissi azalır. 

• Mental Durum Değerlendirilmesi: Demans ve diğer kognitif bozukluğu olan pek çok 

yaşlıda oryantasyon normal olabilir.  

• Değerlendirme sırasında bilinç durumu, muhakeme yeteneği, hesaplama, konuşma, dil, 

praksi, yürütme fonksiyonu, hafıza ve oryantasyon test edilmelidir.  

 

2.12. Değerlendirme ve Plan 

• Detaylı bir anamnez ve fizik muayene sonrası klinisyen bir problem listesi oluşturup ona 

uygun bir tanı ve tedavi stratejisi geliştirmelidir.  

• Yaşlı hastaların birçok kronik hastalığı ve şikâyeti olacağı için öncelikleri belirlemek 

önemlidir.  

• Hastanın sağlığını ve fonksiyonel kapasitesini en çok etkileyen probleme öncelik 

verilmelidir.  

• Geri dönüşümlü ve tedavi edilebilir problemler de öncelikle değerlendirilmelidir.  

• Takibinde ise fonksiyonel kapasitenin periyodik olarak değerlendirmesi tedavinin 

etkinliği hakkında yol gösterecektir.  

• Geriatrik hastalar cerrahi girişimlerden dolayı oluşacak komplikasyonlara yatkındır.  
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• Çoklu ve uygunsuz ilaç kullanımı ve bunlara bağlı gelişebilecek ilaç yan etkileri 

yaşlılarda sık görülen bir problemdir.  

• Bu yüzden uygulanacak tedavilerin yarar ve zararları dikkatli bir şekilde değerlendirilip 

karar verilmelidir.  

• Geriatrik hastalarla ilgili bilgi birikimi ve tecrübe arttıkça klinik muhakeme yeteneği 

gelişerek hastaya en uygun tedavi seçenekleri sunulacaktır.  
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KONU 3 

 

YAŞLI HASTAYI DEĞERLENDİRMEDE 

KULLANILAN DİĞER TESTLER VE 

LABORATUAR TESTLERİ 
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3. YAŞLI HASTADA SIK KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇOK 

YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN TESTLER 

VE LABORATUAR TESTLERİ 

 

AMAÇ: Çok yönlü geriatrik değerlendirme sırasında kullanılan yaşlı hastanın ilk 

değerlendirilmesinde ve takibinde önemli olan testler ve bu testlerin uygulanması ilgili bilgi ile 

tutum kazanması, laboratuar testlerini istemesi ve sonuçlarını yorumlaması   

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Katılımcılar bu oturum sonunda; 

• Birinci basamakta kullanılan çok yönlü geriatrik değerledirmede beslenme, 

kognisyon, duygu durum ve fonksiyonel testler dışında önemli olan diğer testleri 

uygulamayı ve yorumlamayı bilir. 

• Yaşlı bireyin düzenli değerlendirmesinde kullanılan laboratuar testlerinin 

seçimini bilir ve sonuçlarını yorumlamayı bilir.   

 

SÜRE: 90 dakika 

 

YÖNTEM/TEKNİK 

• Konu anlatımı 

• Soru-cevap 

• Pratik uygulama 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL 

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

• Kâğıt, kalem, silgi 

• Snellen Görme Kartı 

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 
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Yaşlıyı Değerlendirmede Kullanılan Tarama Testleri  

Yaşlıda fonksiyonel, koginitif ve duygu durum değerlendirmesi dışında önemli durumlar 

mevcuttur. Yaşlı bireyde düzenli olarak işitme ve görme değerlendirilmeli, ağız ve diş sağlığı 

taranması yapılmalıdır. Ek olarak polifarmasi, yaşlı ihmali ve suistimali açısından tarama 

yapılmalıdır.   

3.1. İşitmenin Değerlendirilmesi 

İşitme kaybı 85 yaş üzerindeki bireylerde % 50, 65 yaş üzerindeki bireylerde yaklaşık %33 

oranında görülür. İşitme azlığı; sosyal izolasyon, depresyon ve fonksiyonel durumda gerilemeye 

neden olur. İşitmeye yardımcı olan araçlarla tedavinin hayat kalitesini düzelttiği gösterilmiştir. 

Tarama testi olarak fısıltı testi uygulanır. En az yılda bir kez yaşlının şikâyeti olmasa bile 

uygulanmalıdır.  Hastanın 20–40 cm arkasına geçilir, bir kulak kapatılır, 6 harf ve rakam 

kombinasyonu söylenir ve hastanın bu kelimeleri tekrar etmesi istenir. Uygulaması kolay, 

sensitivite ve spesifisitesi %70-100 arasında olan bir testtir. Tablo 1’de fısıltı testini 

uygulamasına ait komutlar görülmektedir. Fısıltı testinde hasta kelimeleri işitiyorsa, işitme 30 

dB’lik normal sınırlar içindedir. Fısıltı testinde işitmeyen hastanın işitme kaybının türü ve 

derecesi hakkında bu testle bilgi sahibi olunamaz bu nedenle fısıltı testi bozuk olursa mutlaka 

hasta odiyometri değerlendirilmesi açısından ileri bir merkeze yönlendirilmelidir. Fısıltı testi 

normal olan yaşlılar yılda bir kez değerlendirilmeye devam edilmelidir.   

Tablo 1. Fısıltı Testinin Uygulanması 

1. Her bir kulak, daha iyi işitmesi olan kulaktan başlayarak, ayrı ayrı test edilir. 

2. Teste başlamadan önce hastaya testin neden yapıldığı ve nasıl yapıldığı açıklanır. 

3. Testin yapıldığı ortam mümkün olduğunca gürültüsüz olmalıdır. 

4. Daha sonra test için hastanın 20-40 cm. arkasına geçilir.  

5. Test yapılmayan kulak işaret parmağıyla hafifçe ve nazikçe o kulaktan duymayı 

engellemek için tıkanır. 

6. Muayene eden kişi, olabildiğince sessiz bir ortam sağlamak için fısıldamadan önce 

sessizce nefes vermelidir. 

7. Fısıltı şeklinde, sayı ve harflerin bir kombinasyonunu fısıldar (örneğin, 4-K-2) ve 

ardından hastadan diziyi tekrarlamasını ister. Altı adet sayı-harf kombinasyonu 

fısıldanmalıdır.  

8. Hasta en az üçünü doğru tekrarlayabiliyorsa test normaldir. 

9. Eğer üçten fazla yanlış cevap verirse test tekrarlanır. Eğer yine yanlış cevap verirse 

hastanın duymasının yetersiz olduğu babul edilir.  

10. Diğer kulak, farklı bir sayı ve harf kombinasyonu ile benzer şekilde değerlendirilir. 
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Fısıltı testine basit bir alternatif olarak, hastanın kendi öznel işitme kaybı olup olmadığnı 

sorgulamaktır. Bu sorgulama, hastalara işitme bozukluğu yaşadıklarını hissedip 

hissetmediklerini sormaktan ibarettir. Olumlu cevap, işitme kaybı için pozitif bir test olarak kabul 

edilir ve hastalar bir odyoloğa yönlendirilmelidir. Tarama sorusu şu şekilde olmalıdır; 

“Duymakla ilgili problemler yaşıyor musunuz?” 

3.2. Görmenin Değerlendirilmesi 

Görme bozukluğu, yaşlı popülasyonda sık görülen ve sıklıkla bildirilmeyen bir sorundur. 

Dört ana göz hastalığının (katarakt, yaşa bağlı maküler dejenerasyon, diyabetik retinopati ve 

glokom) her birinin yaşla prevalansında artar. Ayrıca, presbiyopi neredeyse evrenseldir ve 

yaşlıların büyük çoğunluğu gözlük kullanır. Görme bozukluğu, düşme riskinin artması, 

fonksiyonel ve bilişsel gerileme, hareketsizlik ve depresyon ile ilişkilendirilmiştir. Görme 

bozukluklarındaki yüksek oranlar ve bunlarla ilişkili sekeller, tarama sürecinin kısalığı ve görme 

bozukluğu için mevcut olan tedaviler görme bozukluğunun taranmasını haklı gösterir. Yaşlılarda 

görme keskinliği yılda en az bir kere değerlendirilmelidir. Görme keskinliği ile ilgili sorunlar 

için standart tarama yöntemi, hastanın düzeltici lenslerini kullanarak (gözlüğü) tablodan 6 metre 

uzakta durmasını ve harfleri okumasını gerektiren Snellen göz çizelgesidir. 20/40 satırındaki tüm 

harfleri gözlükleriyle birlikte okuyamıyorlarsa (en iyi düzeltilmiş görme) hastalarda görme 

problemi mevcuttur. Bir oftalmoloğa yönlendirmek uygundur. Snellen göz kartı şekil 1‘de 

görülmektedir. Görme duyusunun taramasının basamakları tablo 2’de verilmiştir.  

Şekil 1. Snellen Göz Kartı 
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Tablo 2. Görme Taramasının Basamakları 

 

3.3. Ağız ve Diş Sağlığı 

Diş sağlığının yönetimi de aynı görme ve işitme problemlerinde olduğu gibi ileri uzman 

değerlendirmesi gerektirir. Gene de dişle ilgili problemlerin tanınması ve yönlendirilmesi 

gerekmektedir. “DENTAL” yöntemi tarama amacı ile kullanılmaktadır. 6 madde içerir: kuru 

ağız, oral ağrı, oral lezyonlar, yeme zorluğu, yemek seçiminde değişiklik ve yakın zamanda diş 

bakımı yapılmaması. İlk üç maddeden birinin veya son üç maddeden ikisinin bulunması diş 

hekimine yönlendirilmeyi gerektirir. Tablo 3’te bu tarama soruları sıralanmıştır.  

Tablo 3. Yaşlıda Ağız ve Diş Sağlığını Taramada Sorulması Gerekenler  

1. Ağız kuruluğu yaşıyor musunuz? 

2. Ağız içinizde ağrınız var mı? 

3. Yemek yerken zorluk yaşıyor musunuz? 

4. Ağız problemi veya çiğnemekte zorluk nedeniyle yemek seçiminde veya kıvamında 

bir değişiklik yaptınız mı? 

5. Son 6 ay içinde ağız ve diş sağlığı için diş hekimi ile görüştünüz mü? 

 

Yaşlılar şikayetleri olsun olmasın 6 aylık dönemlerle diş hekimi muayenesine 

yönlendirilmelidir. En az yılda iki kere yaşlılara bu tarama yapılmalıdır. Ek olarak her görüşmede 

diş veya ağızlarında bir problem yaşayıp yaşamadıkları sorgulanmalıdır. Ayrıca hastaların diş 

protezleri mevcutsa diş protezi ile ilgili bir sıkıntıları olup olmadığı da sorgulanmalıdır. Ağız 

kuruluğu yaşlı popülasyonda sık görülen subjektif bir semptomdur. Yaşlılığa bağlı 

değişikliklerden önce, yaşlıda ağız kuruluğu daha çok ilaçlar ve hastalıklara bağlıdır.  Ağız 

kuruluğu yaşayan yaşlıların mutlaka ağız kuruluğuna neden olacak ilaçlar sorgulanmalıdır. Açlık 

kan şekeri değerlendirilmelidir. Özellikle antikolinerjik özellikteki ilaçlar, diüretikler 

antihipertansifler ve antidepresif ilaçlar ağız kuruluğu yapabilir. Yaşlılarda ağzıdan nefes alıp 

1. Teste başlamadan önce hastaya testin neden yapıldığı ve nasıl yapıldığı açıklanır. 

2. Hasta bir sandalyeyee oturtulur.  

3. Kullanıyorsa hasta gözlüğünü takmalıdır.  

4. Snellen kartı 6 metre uzağa getirilir (Duvarada asılı durabilir).  

5. Hastanın en büyük harften (2/200 satırından) harfleri okuması istenir 

6. Eğer hasta 20/40 satırındaki harfleri okuyabilirsa görme keskinliği yeterlidir.  
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vermede unutulmamalıdır. Ağız kuruluğunun sık bir nedeni de üst solunum yolları 

enfeksiyonudur. Ağız kuruluğu olan yaşlılar sık ağzını ıslatmak, sakız çiğnemek ve naneli şeker 

emme gibi yöntemler önerilebilir. Radyoterapinin de ağız kuruluğu nedeni olduğu 

unutulmamalıdır. Açlık kan şekeri yüksek çıkan yaşlılar diyabet tedavisi açısından 

değerlendirilmeli ve gerekirse ileri bir merkeze yönlemdirilmelidir. İlaç değişikliği ile 

düzelmeyen veya sistemik hastalığa bağlı olduğu düşünülürse mutlaka yine ileri bir merkeze 

yönlendirilmelidir.   

3.4. Polifarmasi 

Polifarmasi tanımları değişmekle beraber en sık kullanılan tanımı hastanın 5 veya daha fazla 

ilacı beraber kullanması olarak tanımlanır. Yaşlı hastalarda advers ilaç reaksiyonları, tedavi 

uyumunun azalması ve uygun olmayan ilaç kullanımı ile ilişkilidir. Yaşlı insanlar genellikle 

birden fazla hekimden hizmet alırlar ve bunun sonucunda reçeteli ilaç sayıları artar. Bu nedenle, 

hastalara, tüm ilaçları (hem reçeteli hem de reçetesiz ilaçlar ve bitkisel ilaçlar) her 

değerlendirmede sorgulanmalı, olası ilaç yan etkileri ve potansiyel ilaç-ilaç etkileşimlerini 

kontrol edilmelidir. 

Yaşlı yetişkinlerin çoğunda komorbid hastalık yükü, bilişsel bozulma, kırılganlık ve böbrek 

yetmezliği gibi durumlar ilaç yan etkisi sıklığı artışı açısından risk faktörleridir. Hipertansiyon, 

kalp yetmezliği, diyabet gibi çoklu komorbid hastalığı olan yaşlı bireylerde ulusal ve uluslararası 

hastalık kılavuzlarına göre tedavi etmek önemli olmakla beraber, çoklu komorbid hastalığı olan 

yaşlılarda bu durum falza ilaç kullanımına neden olabilir.  Bireysel hasta bakım hedefleri ile 

kronik hastalık yönetimi için kılavuz ilkelerini dengelemek önemlidir.  

Yaşlılarda Uygunsuz İlaç Kullanımı  

Reçete Kaskadı: Klinisyenler ayrıca, reçete kaskadına dikkat etmelidir. Reçete kaskadı, 

yaşlı hastada ilaca bağlı yeni bir semptom çıktığı zaman bu yeni semptomun ilaca değilde yeni 

bir hastalığa bağlanıp ilaç kesilmesi yerine semptoma veya hastalığa yönelik bir ilaç başlanması 

sonucu oluşur, yeni ilaca bağlı yan etki ortaya çıkar bu da yeni bir hastalık olarak yorumlanır ve 

başka bir ilaç daha başlanırsa kaskad devam eder. Reçete kaskadına ait örnekler Tablo 1 ‘de 

verilmiştir. Bu nedenle, yaşlının her bildirdiği yeni semptom potansiyel ilaç yan etkisi olabileceği 

unutulmamalıdır.  
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Aynı Etkisi Olan İlaçların Beraber Kullanılması: 

Ayrıca, yaşlıda aynı grup ilaçların beraber kullanılıp kullanılmadığına dikkat edilmelidir. 

ACE inhibitörleri ile ARB grubu ilaçların hipertansiyon tedavisi için beraber kullanımları ve 

birden fazla steroid olmayan anti-inflamatuar ilaçların beraber kullanımları bu duruma örnek 

olarak verilebilir.  

Farklı Tip Antikolinerjik İlaçların Beraber Kullanılması: 

Özellikle iki veya daha fazla antikolinerjik ilacın yaşlıda beraber kullanılması antikolinerjik 

yan etki sıklığını artırır ve olumsuz sonuçlara neden olur. Örnek olarak; birinci jenerasyon 

antihistaminik ilaçların, antipsikotiklerin ve trisiklik antidepresanların beraber kullanımı örnek 

verilebilir.   

Yaşlıda polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı engellemek için uluslararası dernekler 

tarafından çeşitli kriterler geliştirilmiştir. Beers kriterleri, Amerikan Geriatri Derneği tarafından 

klinisyenlerin yaşlı yetişkinler için potansiyel olarak uygunsuz ilaçları tespit etmelerine ve 

bunlardan kaçınmalarına yardımcı olmak amacıyla geliştirilmiştir. Buna benzer bir kriterde 

Avrupa Geriatri Derneği tarafından STOPP-START kriterleridir. İlgili derneklerin web 

sitelerinden bu kriterlere ulaşılabilir. Genel olarak yaşlı 10 ilaçtan fazla kullanıyorsa şiddetli 

polifarmasi vardır ve mümkünse bir geriatrist tarafından ilaç azaltımı açısından değerlendirilmesi 

uygundur.  

Yararı Olmayan İlacın Kullanılmaya Devam Edilmesi:  

Artık endikasyonu olmayan ilacın devam edilmesi ilaç yan etkileri açısından risklidir. Bu 

duruma verilebilecek en güzel örnek hastanede yatarken stres ülser profilaksisi için başlana 

proton pompa inhibitörlerinin taburculuktan sonra devam edilmesidir. Bu durumda hastanın 

proton pompa inhibitörlerine bağlı vitamin B12 ekskliği, diyare ve osteoproz gibi yan etkilere 

maruz kalmasına neden olabilir.  

Kullanılması Gereken İlaçların Kullanılmaması: 

Yaşlılar bazı kronik hastalıkların tedavisinden gençlere göre çok daha fazla yarar 

görebilmektedirler, özellikle mortalite açısından. Hipertansiyon tedavisi ve hiperlipidemi 

tedavisi bu hastalıklara örnektir. Bu nedenle yaşlılar kronik hastalıklarının tedavisi açısından 

düzenli değerlendirilmeli ve gerekli tedavi başlanmalıdır.  

Uluslararası geriatri dernekleri yaşlıda ilaç kullanımı ile ilgili çeşitli kriterler 

geliştirmişlerdir. Bu kriterlerde ilaç listeleri yer almaktadır. Bu listeler internet sitelerinde elde 
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eliebilir. BEERS kriterleri Amerika Birleşik Devletleri’ne iait kriterlerdri ve American Geriatric 

Society derneğinin web sayfasından bulunabilir. START/STOOP kriterleri ise European Geriatric 

Society derneğine aittir ve web sayfasından bulunabilir. Yaşlılarda ilaç kullanımı ile ilgili ilkeler 

tablo 4’de verilmiştir.  

 

Tablo 4. Reçeteleme Kaskadına Örnekler 

Semptom Başlanan İlaç-1 İlaç Yan Etkisi Başlanan İlaç-2 

Bulantı Metokloropramid Parkinsonizm Levodopa 

Ağrı Streoid olmayan ağrı 

kesiciler 

Kan basıncı 

yüksekliği 

Antihipertansif ilaç 

Hipertansiyon ACE inhibitörü Öksürük Antibiyotik 
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Tablo 5. Yaşlıda İlaç Kullanımı İlkeleri 

 

3.5. Yaşlı İhmali ve Suistimali 

Genel olarak yaşlı istismarı, yaşlı bireyin sağlık ya da iyilik halini tehdit eden ya da zarar 

veren herhangi bir davranıştır. İstismar bedensel, psikolojik ya da ekonomik olabilir, aynı 

zamanda ihmale de dönüşebilir. Her toplumda, her kültürde ve her ekonomik düzeyde 

görülebilen istismar sadece aile içinde ya da genel nüfusta değil, sağlık ve sosyal hizmetlerin 

1. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz ilaçlar, bitkisel ilaçlar, vitaminler ve besin takviyeleri de dahil 

olmak üzere tüm ilaçların bir listesini hastaya veya bakıcısına verin. İlaç adı (hem jenerik hem de 

marka), dozaj, sıklık, uygulama şekli ve endikasyon her zaman bir arada olmalıdır. Hasta veya 

bakıcısı bu detaylı listeye bakılarak bilgilendirilmelidir.  

2. Hastanın aldığı ilaçlar ile hekim tarafından yazılan reçeteyi kontrol edin. 

 3. Endikasyon, uygunluk ve daha güvenli ya da daha ucuz bir ajana geçme olasılığı, 

minimum etkin dozaj, zamanlama, yan etkiler, toksisite ve potansiyel ilaç-ilaç etkileşimi 

açısından mevcut ilaç tedavisini gözden geçirin. Farmakolojik olmayan yaklaşımları da göz 

önünde bulundurun. Her bir ilaç ile ilgili hastalıkla eşleştirin. Her bir ilacın etkinliğini ve yan 

etkilerini sorun. İlaçların faydalarını ve risklerini ayrı ayrı karşılaştırın. Bu kontrol işlemi 

periyodik olarak (en az yılda bir kez) ve her fonksiyonel kayıpta ya da geriatrik sendromlarda 

kötüleşme geliştiğinde yapılmalıdır.  

4. Genel yan etkiler ve ilaçların kullanımı konusunda ne zaman tıbbi yardıma 

başvurulacağı konusunda hastayı veya bakıcısını bilgilendirin.  

5. İlaç doz programını basitleştirmeye çalışın. Doz sıklığını minimum düzeye indirmeye 

çalışın. Eğer uygunsa, uzun süre etki gösteren ilaçlar reçete edin.  Eğer uygunsa, aynı anda iki 

veya üç rahatsızlığı tedavi edebilecek ilaçlar kullanmaya çalışın.  

6. Bağlılıktan bahsedin.  

7. Mevcut ilaçların olası yan etkileri olarak yeni veya kötüleşen semptomları dikkate alın.  

8. Yüksek riskli ilaçların etkinlik seviyesini ve toksisitesini izleyin.  

9. Potansiyel olarak faydalı ilaçları az kullanmayın.  

10. Her bir hasta için bakım hedefleri belirleyin ve öncelikleri belirleyin. Hastayı ve/veya 

bakıcısını tedavi planına dahil edin, hasta değerleri dikkate alın.  

11. Yaşlı yönetiminin önemli bir parçası olarak yaşam kalitesini göz önünde bulundurun.  

12. İlacı kesme yan etkilerini minimum düzeye indirmek ve semptomların izlenmesine 

olanak sağlamak için ilaçları azaltarak yavaş yavaş kesmeye çalışın.  
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verildiği kurumlarda da görülen fiziksel ve psikolojik olarak yaşlıya zarar verme ve ondan 

faydalanma şeklinde kendini gösteren ciddi toplumsal bir sorundur. Yaşlı istismarı üç temel 

grupta incelenmektedir: Ailesel, kurumsal ve kendi kendini ihmal. Yaşlı istismarı fiziksel, 

psikolojik, cinsel, ekonomik ve hak istismarı şeklinde olabilir. Yaşlıya yaklaşım sorunlarından 

biri de yaşlı ihmalidir. Yaşlı ihmali, kişiyi, yiyecek, giyecek, ısınma ve sağlık hizmeti gibi temel 

gereksinimlerinden mahrum etmek olarak tanımlanabilir. Yaşlı suistimali ve ihmalini 

atlanmaması için hem yaşlı bireyin ilk değerlendirilmesinde hem de düzenli aralıklarla taramak 

gerekir. Özellikle fiziksel travma belirtileri, dehidratasyon, malnutrisyon, sık hastane başvurusu, 

kronik hastalıkların kontrolsüz olması ve bakım ya da hijyenin kötü olması olası istismarı akla 

getirmelidir.   

3.6. Düşmenin Taranması 

Bireyin dikkatsizliği nedeniyle, bulunduğu seviyeden daha aşağıda hareketsiz hale 

gelmesine “düşme” denilmektedir. Düşme yaşlılarda sık karşılaşılan bir durumdur. Düşme sıklığı 

yaşla birlikte artar ve yaşamsal faktörlere bağlı olarak değişir. 65 yaş üstünde, sağlıklı ve toplum 

içinde yaşayanlarda kişi başı yıllık düşme oranı %30–40 iken, uzun dönem bakım merkezlerinde 

yaşayanlarda %50’lere çıkmaktadır. Önemli yaralanma olarak nitelendirebileceğimiz kırık ve 

ciddi yumuşak doku yaralanmaları düşen yaşlıların %10-25’inde gelişmektedir.  

İlk basamak sağlık hizmetlerinde mutlaka senede bir kez hastanın geçen sene iki ve daha 

fazla düşüp düşmediği sorgulanmalıdır.  Düşen yaşlının değerlendirilmesinde, etiyolojide birden 

çok faktör olabileceği için öncelikle altta yatan ve kolaylaştırıcı nedenler tespit edilmeli ve 

bunlara uygun müdahaleler yapılmalıdır. Bu amaçla düşme riski olan tüm yaşlı hastalar, öykü ve 

fizik muayene ile birlikte değerlendirilmelidir. Düşme riski açısından fiziksel testler 

uygulanmalıdır.  

Yaşlıda düşmenin birçok farklı nedeni vardır. Özellikle düşemeye ait risk faktörleri 

gözden geçirilmelidir: Bu risk faktörleri Tablo 6’de verilmiştir.  
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Tablo 6. Düşme için Risk Faktörleri 

Hastaya ait risk faktörleri  Öneriler 

Görme Görme keskinliği, katarakt, çok odaklı lensler kullanılmamalı, gerekirse oftalmolog 

Ortostatik hipotansiyon Yeterli sıvı alımı, ilaç düzenlemesi, engelleyici manevralar, varis çorapları, medikal 

tedavi  

Kardiyovasküler Ritim bozukluklarına medikal tedavi, pacemaker, karotis duyarlılığı varsa her iki 

ventrikülü içeren pacemaker 

Nörolojik BT veya MRG 

Artrit, ayak sağlığı Ağrının medikal tedavisi, cerrahi tedavi, fizik tedavi, yürümeye yardımcı aletler, 

gerekirse podolog 

Kas güçsüzlüğü, denge ve 

yürüme bozukluğu 

Altta yatan nedenleri araştır, fizik tedavi, güçlendirme ve denge egzersileri, yeterli 

protein alımı, gerekirse yürümeye yardımcı aletler  

Diğer medikal durumlar  Kognitif fonksiyon bozukluğu, depresyon, anemi, sık hipoglisemi, diyabetik nöropati 

gibi durumların tedavisi 

Vitamin D eksikliği Eksikliği tamamla ve günlük idame 800 ünite ver 

Psikoaktif ilaçlar Düşme ile ilişkili ilaçlar sedatifler, antipsikotikler, antidepresanlar mümkünse doz 

azaltımı veya kesme  

Diğer ilaçlar Tansiyon ilaçları, antihistaminikler, antikonvülzanlar, opioid ağrı kesiciler: Doz azalt, 

alternatif tedaviler gereksiz ise azaltarak kes 

 

 

Şekil 2. Düşmeyi Önlemede Önerilen Algoritma 
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3.7. Yaşlıda Ağrı  

Ağrı, yaşlılarda en sık bildirilen semptom olup yaşlı bireylerin yaşam kalitesini etkileyen en 

önemli sorunlardan biridir. Yaşlılarda, gençlere göre daha sık görülmektedir. Ancak, genellikle 

hekim ve bakım verenler tarafından yeterince fark edilmez ve yetersiz tedavi edilir.  Tedavi 

edilmeyen ağrı depresyon, anksiyete, kognitif bozulma, sosyal izolasyon, uyku bozuklukları, 

iştah bozuklukları, kilo kaybı, hareket bozuklukları, fonksiyonellikte kısıtlanma gibi yaşam 

kalitesini olumsuz etkileyen pek çok ek problemle sonuçlanabilir ve sağlık maliyetlerinde önemli 

artışlara sebep olabilir. Sağlık kuruluşlarına başvuran tüm yaşlılar, ilk başvuru esnasında, kronik 

ağrı varlığı açısından değerlendirilmelidir. Fiziksel fonksiyon, psikolojik fonksiyon veya yaşam 

kalitesinin diğer yönleri üzerine etkisi olan her kronik ağrı anlamlı bir sorun kabul edilmelidir. 

Akut ağrı genellikle bir hastalık veya yaralanmanın semptomu iken, kronik ve rekürren ağrı başlı 

başına özgün bir sağlık problemi-hastalık sayılmalıdır. Kronik ağrı asla yaşlılığın doğal bir 

parçası değildir. Yaşlıda kronik ağrı sebebi olarak fiziksel patoloji ve/veya psikopatoloji mutlaka 

vardır. Ağrının akut ve kronik ayrımı yapılmalı, daha sonra ayrıntılı hikâye ve fizik muayene ile 

ağrı değerlendirilmelidir. Ağrının şiddetini ölçen “Visual Analogue Scale” (VAS) mutlaka 

kullanılmalıdır. Şekil 2’de VAS örneği verilmiştir.  

Şekil 3. Visual Analogue Scale (VAS) Örnekleri 

 

 

 

3.8. Laboratuar Testleri 

Çeşitli laboratuar testlerinin yaşlılarda uygulanması özellikle bazı hastalıkların erken 

tanınması, ilaç yan etkileri ve vitamin eksiklikleri açısından önemlidir. Yaşla beraber diyabet 

sıklığı artmaktadır ve açlık glukozu en az senede bir kez ölçülmelidir. Böbrek fonksiyonlarının 

değerlendirilmesi özellikle hipertansiyon tedavisinin yan etkileri açısından ve böbrek yetmezliği 
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açısından önemlidir. Yaşlılar akut böbrek hasarına daha yatkındırlar. Ayrıca kreatin klirensi 

yaşlılarda mutlaka uygun formüllerle hesaplanmalıdır. Vitamin B12 ve vitamin D eksikliği yaşlı 

bireylerde sık olarak ortaya çıkmaktadır.  Hemogram ile anemi değerlendirilmelidir, anemi 

yaşlının fonksiyonelliği olumsuz etkilemektedir. Vitamin B12 eksikliği anemi ve nörolojik 

problemlerle neden olurken, yeterli vitamin D kemik erimesinin ve düşmenin önlenmesi 

açısından önemlidir. Ayrıca vitamin D’nin iskelet kas gücünün korunması açısından önemli 

olduğu düşünülmektedir. Tablo 2’de yaşlı bireyi değerlendirirken istenmesi gereken laboratuar 

testleri gösterilmiştir. İlk değerlendirilen yaşlıda bir kez elektrokardiyografi çekilmeside 

gereklidir. Bu testlerde normal değerler dışında sonuçlar saptanırsa durumun akut olması (acil 

bir durum) veya kronik olmasına göre ileri tetkik açısından yönlendirilmelidir.  

Tablo 2. Yaşlıda İlk Değerlendirmede İstenmesi Gereken Laboratuar Testleri  

• Açlık kan şekeri  

• Kreatin  

• Sodyum  

• Potasyum,  

• Kalsiyum  

• Hemogram  

• D vitamini 

• Vitamin B12 

• Folik Asit 

• EKG 
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KONU 4  

YAŞLI HASTAYI DEĞERLENDİRMEDE 

KULLANILAN FONKSİYONEL TESTLER 
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4. YAŞLI BİREYİN FONKSİYONEL DEĞERLENDİRMESİ VE 

KULLANILAN FONKSİYONEL TESTLER 

AMAÇ: Çok yönlü geriatrik değerlendirme sırasında kullanılan yaşlı hastanın ilk 

değerlendirilmesinde ve takibinde önemli olan fonksiyonel testler ve bu testlerin uygulanması 

ilgili bilgi ile tutum kazanması  

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Katılımcılar bu oturum sonunda; 

• Kullanılan fonksiyonel testlerin nasıl ve ne zaman kullanacağını bilir.  

• Bu testleri pratikte uygulayabilir. 

• Testlerin sonucunu yorumlayabilir.  

 

SÜRE: 90 dakika 

 

YÖNTEM/TEKNİK 

• Konu anlatımı 

• Soru-cevap 

• Pratik uygulama 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL 

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

• Kâğıt, kalem, silgi 

• Test formları 

• Koltuk 

• Şerit metre  

• Koli bandı 

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 

Fiziksel fonksiyon değerlendirmesi yaşlıyı değerlendirmenin merkezi olarak kabul 

edilmektedir. Yaşlı yetişkinlerin sağlık durumunu değerlendirmenin en iyi yollarından biri, 

sağlık çalışanlarının yaşlıların sağlık durumundaki gelecekteki azalma veya iyileşmeyi 

gösterebilecek nesnel veriler sağlayan fonksiyonel değerlendirmedir. Fonksiyonel durum:“bir 

kişinin görevlerini yerine getirebilmesi ve günlük yaşam aktivitelerinin (GYA) gerektirdiği 
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karmaşık sosyal rollerini karşılayabilmesi” olarak tanımlanmaktadır. Fonksiyonel yetersizlik 

yaşlı hastalarda yaşa bağlı değişiklikler, sosyal faktörler, hastalıklar gibi pek çok potansiyel 

sebepe bağlı olarak sıktır. Fonksiyonelliği belirleyen önemli bileşkeler şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

 Şekil 1. Yaşlıda Fonksiyonelliği Belirleyen Önemli Bileşkeler 

Fonksiyonel durum değerlendirmesi 3 seviyede yapılır: Temel günlük yaşak aktiviteleri 

(TGYA), enstrümental günlük yaşam aktiviteleri (EGYA) ve ileri enstrümental günlük yaşam 

aktiviteleri (İEGYA). Fonksiyonel değerlendirme ile elde edilen veriler kişisel rehabilitasyon 

ihtiyaçlarını belirlemede ve evde bakım hizmetlerini saptamada önemli veriler sağlar. Ek olarak, 

bireyin tıbbi bir değerlendirmeye ihtiyacı olup olmadığını belirleyebilir. 

GYA’leri banyo yapmak, giyinmek, tuvalete gidebilmek, evin içinde hareketli olabilmek, 

günlük temizliğini yapmak, beslemek, idrarı ve büyük abdesti tutabilme gibi kişisel bakım 

işlerini ifade eder. EGYA'leri, ev alışverişi yapmak, toplu taşıma araçlarını veya araba 

kullanmak, telefonu kullanmak, yemek yapabilmek, ev işlerini yapabilmek, çamaşır 

yıkayabilmek, ilaçları düzgün alabilmek ve parasal konuları halledebilme (faturaları ödeme gibi) 

fonksiyonlarını içerir ve bağımsız olarak evi idare etme yeteneğini ifade eder. 

 İEGYA’leri ise sosyal, toplumsal ve ailesel rollerini yerine getirme ve hobilerini ya da 

çalışmaya devam ediyorsa mesleki görevlerini yerine getirebilmeyi içerir. İEGYA’leri kişiden 

kişiye büyük ölçüde farklılık gösterir, ancak bunların takibini yapmak özürlülük gelişmesi öncesi 

fonksiyonel durumun izlenmesinde değerli olabilir. Fonksiyonelliğe ait aktiviyeler tablo 1’de 

gösterilmiştir. 

 

Fonksiyonel 
Durum

Tıbbi 
Durumlar

Sosyal 
Destek

Duygusal 
Durum

Ekonomik 
Durum

Dinsel 
Yaşam

Kognitif 
Durum 
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Tablo 1. Fonksiyonel Durum ile İlgili Aktiviteler 

Günlük Yaşam Aktiviteleri  Enstrümental Günlük Yaşam 

Aktiviteleri 

İleri Enstrümental Günlük 

Yaşam Aktiviteleri 

• Banyo 

• Tuvalete gitme 

• Günlük temizliğini yapma 

• Evin içinde hareket etme 

• Yemek yeme 

• Kontinans 

• Alışveriş 

• Toplu taşıma kullanma 

• Yemek yapma 

• İlaçlarını kullanma 

• Yemek yapma 

• Parasal konular 

• Ev işleri 

• Çamaşır yıkama 

• Telefon kullanma 

• Sosyal rol 

• Toplumsal rol 

• Ailesel rol 

• Hobiler 

• Mesleki yetenekler 

Ayrıca fonksiyonel durumun sağlanmasında en önemli etken bireyin hareket edebilme 

yeteneğidir. Bu yeteneğin değerlendirilmesi yaşlıda fonksiyonel durumun değerlendirilmesi 

açısından çok önemlidir. Bu amaçla yaşlı bireylerde yürüme ve denge düzenli şekilde 

değerlendirilmeli ve düşmelerin olup olmadığı mutlaka sorgulanmalıdır. 65 yaşın üzerindeki 

toplumda yaşayan bireylerin üçte birinden fazlası her yıl düşmektedir. Düşmeler bağımsız olarak 

fonksiyonel durum ve mobilite azalması ile ilişkilidir. Düşmüş olan veya yürüme denge sorunu 

olan yaşlı bireyler başka bir düşme açısından risk altındadır. Yaşlı bireylerin düşüp düşmedikleri 

yılda bir kez sorgulanmalıdır. Sorgulama sorusu şu şekildedir; 

Geçen sene en az bir kez düştünüz mü?  

Düşmüş olan hastalar daha ayrıntılı değerlendirme açısından yönlendirilmelidir. Ayrıca 

düşme hikayesinden bağımsız olarak yaşlı bireylere yılda en az bir kere yürüme ve denge 

bozuklukları açısından taranmalıdır.  

4.1. Klinik Kırılganlığın Değerlendirilmesi: 

Yaşlanmakla organizmada fizyolojik ve morfolojik değişiklikler olmaktadır. Özellikle organ 

rezerv kapasitesinde azalma, strese karşı adaptasyon cevabında gecikme, bireysel yaşlılık 

farklılığı ortaya koyabilir. Genetik yüke dayalı bu özelliklere kişinin fiziksel aktivitesi, çevresel 

faktörleri indirgeme becerisindeki güçlük, yaşam stili ve hastalıklarını kattığımız zaman ileri 

yaşa varabilen her yaşa kendi başına bir bireydir. Kırılganlık yaşlı hastanın yaşlanma sonucu olan 
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fizyolojik değişikliklere, hastalıklarına, genetik yapısına ve yaşam tarzına bağlı olarak 

gelişebilen dış streslere azalmış adaptasyondur. 

 Kırılganlığın ölüm dahil birçok olumsuz sağlık sonucu mevcuttur. Kırılgangan yaşlı 

geriatrik sendromlar içinde bir fenomendir. Başlıca semptomları, kilo kaybı, düşkünlük, halsizlik 

ve hareketsizliktir. Belirtileri: Sarkopeni, Osteopeni, denge ve yürüme bozukluğu, beslenme 

kusuru ve yavaş yürümektir. Hastaya geriatrik testleri yapmadan önce kırılganlık (düşkün yaşlı) 

durumu belirlenmelidir.  

Ona göre hastanın bağımlılık durumu kategorilendirilmelidir. Kırılganlığın tespiti ve 

kategorilendirme için “Clinical Frailty Scale” “Klinik Kırılganlık Ölçeği” kullanılmalıdır. Bu 

ölçek hastanın sağlık durumuna göre 1-9 arasında değerlendirmektedir. Ölçeğin örneği aşağıda 

verilmiştir.  
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Tablo 2. Klinik Kırılganlık Ölçeği  
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4.2. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi  

Günlük yaşam aktivitelerinin seviyelerin her birinde fonksiyonel durumu ölçen ölçekler 

geliştirilmiş ve doğrulanmıştır. TGYA için Katz Temel Günlük Yaşam Aktivitelerinde 

Bağımsızlık Ölçeği sıklıkla kullanılmaktadır. EGYA için ise en sık Lawton Enstrumental Günlük 

Yaşam Aktiviteleri Ölçeği kullanılmaktadır. İEGYA yaşlı hastaların anamnezi alırken 

sorgulanabilir. Hobileriniz var mı? Sosyal hayatınızda neler yapıyorsunuz? Mesleğinize devam 

ediyor musunuz? gibi.   

4.2.1. Temel Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi  

Genelde Katz TGYA olarak adlandırılan Katz Temel Günlük Yaşam Aktivitelerindeki 

Bağımsızlık Ölçeği, yaşlıların temel günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak gerçekleştirme 

yeteneğinin bir ölçüsü olarak değerlendirmek için en uygun araçtır.  

Bu ölçek, toplumdaki bağımsız yaşlılarda ve tüm bakım ortamlarındaki yaşlılarda etkili bir 

şekilde kullanılmaktadır. Ölçek, banyo yapma, giyinme, tuvalet yapma, evin içinde hareket 

edebilme, kontinans ve beslenme fonksiyonlarında başkalarına bağımlı olup olmadıklarını 

değerlendirir. 

 Hastalar, 6 işlevin her biri için bağımsız olup olmadıklarına göre evet ya da hayır olarak 

puanlanır. Altı puan tam fonksiyonel tutumu gösterirken, 4 orta dereceli bozukluğu, 2 veya daha 

az ise ağır fonksiyonel bozukluğu gösterir.  

Bu ölçek, özellikle yaşlının sağlık durumu iyi olduğunda ve periyodik olarak takip 

edildğinde ve sıralı ölçümler birbirleriyle karşılaştırıldığında en kullanışlıdır. Ölçek sağlık 

durumundaki değişikliklere karşı hassastır.  

Rehabilitasyon gören yaşlıları değerlendirmede ise yetersizdir. Rehabilitasyon sırasındaki 

gerçekleşen küçük değişimleri saptamada faydasızdır. Katz TGYA örnek formu Tablo şekil 3’de 

görülmektedir.  
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Tablo 3. Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 

 

 

4.2.2. Enstrümental Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi  

EGYA’ini deperlendirmede Lawton EGYA ölçeği kullanılabilir. Bu ölçek, bireyin 

mevcut fonksyonellik durumunu saptar ve tekrarlayan ölçümler ile fonksiyonel durumunda artışı 

veya azalışı belirler. Lawton EGYA ölçeği 8 farklı fonksiyonu değerlendirir. Toplam puan 0-8 

arasında değişmektedir. Sekiz puan EGYA açısından tam bağımsız bireyi göstermektedir. Puan 

azaldıkça EGYA’deki bağımlılık düzeyi artmaktadır. Sıfır puan EGYA’de tam bağımlı düzeyi 

gösterir. Değerlendirilen yaşam aktiviteleri; ev temizliği yapabilme, ilaçlarını düzgün 

kullanabilme, araba veya toplu taşıma kullanabilme, yemek hazırlayabilme, parayla ilgili 

konuları halledebilme, çamaşır yıkayabilme, telefon kullanabilme ve alışveriş yapabilme. Bu 

aktiviteler, Katz TGYA ölçeği ile ölçülen TGYA’den daha karmaşık olarak kabul edilir. Lawton 

EGYA ölçeği örnek formu tablo 4’dedir. 

 

 

 

 

Etkinlikler Puan Bağımsız(1) Bağımlı (0) 

Banyo Yapma  …… 

Kendi başına yıkanabiliyor veya 

vücudunun küçük bir parçasının  

yıkanması için yardım alıyor. 

Kendi başına yıkanamıyor veya 

vücudunun büyük bir kısmının  

yıkanmasında başkasına ihtiyaç 

duyuyor. 

Giyinme   …… 

Dolaptan kendi başına kıyafetlerini 

çıkarıp giyinebilir. (Ayakkabısını 

bağlarken yardım alabilir) 

Giyinirken yardım alıyor veya 

tamamen başkası tarafından 

giydiriliyor. 

Tuvalet 

yapma 
  …… 

Tuvalete gitme, tuvaletini yapma, 

temizlenme, üzerini tekrar giyme 

gibi aktiviteleri kendi başına 

yapabiliyor. 

Tuvalete giderken yardım alıyor, tek 

başına temizlenme vb. etkinlikleri 

yapamıyor ya da lazımlık (sürgü) veya 

lazımlıklı iskemle kullanıyor. 

Transfer   …… 

Yataktan kanepeye veya tersi 

etkinliği tek başına veya baston vb. 

cihaz ile yapabiliyor.  

Yataktan sandalyeye geçerken kısmi 

Veya tam olarak bir başkasının  

yardımına ihtiyaç duyuyor. 

Kontinans   …… 
Defekasyon ve mesane üzerine tam 

kontrolü mevcut. 

Kısmi veya tam mesane veya bağırsak 

inkontinansı mevcut. 

Beslenme    …… 

Yemeği tabaktan ağzına kendisi 

götürebiliyor. (Yemeği başkası 

hazırlayabilir) 

Bir başkası tarafından yediriliyor veya 

parenteral beslenmeye muhtaç. 

Toplam:…………….(6 puan: hastabağımsız/0puan:hasta tam bağımlı) 
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Tablo 4. Lawton Enstrumental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 

Ad ve Soyad:        Tarih:   

a. Telefon Kullanma  

1. Tek başına telefon kullanabilir   1 

2. İyi bildiği birkaç telefon numarasını arayabilir 1 

3. Telefona yanıt verebilir ama arama yapamaz 1 

4. Telefon kullanamaz 0 

b. Alışveriş yapma  

1. Tüm alışverişini kendi yapar  1 

2. Ufak tefek alışveriş yapabilir  0 

3. Alışveriş sırasında yardıma ihtiyaç duyar  0 

4. Hiç alışveriş yapamaz  0 

c. Yemek hazırlama  

1. Yemeğini kendi yapıp servis edebilir  1 

2. Malzemeler sağlandığı zaman yemeği kendi yapabilir  0 

3. Hazır yemeği ısıtabilir  0 

4. Yeme başkası tarafından hazırlanıp servis edilir 0 

d. Ev temizliği  

1. Temizliği kendi yapar veya çok az yardıma ihtiyaç duyar  1 

2. Bulaşık, yatak yapma gibi basit işleri kendi yapar  1 

3. Basit işleri yapar ama yeterli düzeyde yapamaz  1 

4. Bütün ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyar  1 

5. Ev işi yapamaz  0 

e. Çamaşır   

1. Kendi çamaşırını kendi yıkar  1 

2. Ufak tefek birkaç parçayı yıkar  1 

3. Bütün çamaşırını başkası yıkar  0 

f. Ulaşım  

1. Araba kullanıyor veya toplu taşıma ile seyahat ediyor  1 

2. Taksi tutabilir ama toplu taşımayı kullanamaz  1 

3. Yardımla toplu taşıma kullanır  1 

4. Yardım ile taksi veya araba ile seyahat edebilir  0 

5. Seyahat etmez  0 

g. Mali işler  

1. Parayla ilgili işleri kendi halleder  1 

2. Az miktardaki para işlerini halleder veya banka ile ilgili işlerde yardıma 

ihtiyaç duyar      

1 

3. Parayla ilgili işleri halledemez  0 

h. İlaç kullanımı  

1.  İlaçlarını doğru zamanda doğru dozda kendi alıyor 1 

2.  Eğer önceden hazırlanırsa ilaçlarını kendi alabilir 0 

3. İlaçlarını kendi alamıyor 0 

Toplam Puan   



 
47 

4.3. Denge ve Yürümenin Değerlendirilmesi  

Değerlendirme yapılan ortamda hızlıca birkaç basit denge ve hareketlilik testi de yapılabilir. 

Bu testle dört metre olağan yürüme hızı testi, kalk ve yürü testi, zamanlı kalk ve yürü testi ve 

sandalyede tekrarlı kalk-otur testidir.  

Dört Metre Olağan Yürüme Hızı 

Hızlı uygulanabilen pratik bir testir. Düz bir çizgide 4 metrelik bir parkur oluşturulur. 

Parkurun başlangıç ve sonlanım noktaları koli bandı ile belirlenir. Parkur boyunca hastanın 

takılabileceği herhangi bir engelin olmadığı ve parkur yüzeyinin düz olduğundan emin olunması 

gereklidir. Yeterince alan varsa başlangıç noktasının birkaç metre öncesine hastanın 

hızlanabileceği bir alan ve bitiş noktasından birkaç metre sonraya hastanın yavaşlayabileceği bir 

alan oluşturulabilir. Hasta başlangıç noktasına getirilir veya mümkünse hızlanma bölgesine 

(başlangıç noktasından birkaç metre önceye) getirilir. Bireye ne hızlı ne yavaş normal yürüme 

hızında yürümesi gerekmektedir. Hastaya sözel talimatlar şu şekildedir; "Başla" dedikten sonra, 

lütfen normal yürüyüşünüzde yürüyün ve lütfen size durabileceğinizi söyleyene kadar her 

zamanki yürüme hızınızda yürüyün. "Hazır ol, başla" deyin hasta yürümeye başladığında 

kronometrede zamanlamaya başlayın. Eğer hasta direk parkurun başlangıç noktasından 

başladıysa kronometreyi başlatın. Eğer hasta hızlanma alanından başladıysa kronometreyi hasta 

parkurun başlangıç noktasını geçtikten sonra başlatın.  Hasta 4 metrelik parkurun bitiş noktasına 

ulaştığında veya geçtiğinde kronometreyi durdurun. Güvenlik için yürürken hasta ile yol boyunca 

yürüyün. Yürüme süresini 4 metreye bölerek yürüme hızını metre/saniye cinsinden hesaplayın. 

Hastaya testi iki kez uygulayın. Her iki test ile elde edilen yürüme hızlarının ortalamasını alın. 

Eğer yürüme hızı 0.8 m/s altında ise bireyin yürüme hızı yavaş anlamına gelmektedir.  Örnek 

vermek gerekirse; 

- Eğer hastanın iki defa yapılan 4 metre yürüme testinde yürüme süresi sırasıylar 8 s ve 16 

s ise yürüme hızı sırasıyla (4/yürüme süresi) 4/8=0.5 m/s ve 4/16=0.25 m/s olarak 

hesaplanır. Ortalama yürüme hızı ise (0.5+0.25)/2=0.375 m/s olarak hesaplanır. Bu 

hastanın yürüme hızı 0.8 m/s altında olduğu için normale göre düşüktür.  

Düşük yürüme hızı, özellikle düşme riski ve GYA’lerinde bağımlılık ile ilişkilidir. Bu tip 

hastalar mutlaka geniş olarak değerlendirilmeli ve gerekirse ileri tetkik ve tedavi için ileri bir 

merkeze sevk edilmelidir.   
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Zamanlı Kalk ve Yürü Testi 

Sandalyeden kalkış 3 metrelik mesafeyi gidip gelme ve tekrar sandalyeye oturma 

şeklindedir. Amaç bireyin bu süreci tamalama süresinin ölçülmesidir. Hastaya bir kez deneme 

testi yaptırılır. Daha sonra test iki defada yapılıp iki ölçümün ortalaması alınır. Hasta baston gibi 

yürümeye yardımcı alet kullanıyorsa test sırasında kullanmasında sakınca yoktur. Hastaya 

verilecek emirler şu şekildedir: 

- Hazır başla dediğim zaman sandalyeden kalkacaksınız, kalkarken veya otururken 

elleriniz kullanabilirsiniz. Kalktığınız zaman kendinizi en güvenli ve rahat edecek şekilde 

ama mümkün olduğunca çabuk bitiş bandına yürüyeceksiniz, her iki ayağınızında bitiş 

bandını geçmesi gerekmektedir. Daha sonra arkanızı dönüp sandalyeye aynı şekilde geri 

dönün ve oturun. 

Hastaya başla dedikten sonra kronometre başlatılmalıdır. Kronometre hasta sandalyeye 

oturduğu zaman durdurulmalıdır. Hastanın durup dinlenmesinde sıkıntı yoktur ama dinlenirken 

oturmamalıdır.   

Testi hasta 10 saniyenin altında tamamladı ise düşme riski düşüktür ve mobilitesi oldukça 

yeterlidir. Bu hastalara düzenli egzersiz yapmaları konusunda cesaret verilmelidir. Testi hasta 20 

saniyenin altında tamamladı ise, hastanın mobilitesi yeterli olmakla beraber orta derecede düşme 

riskleri vardır. Bu hastaların bir fizyoterapist tarafından değerlendirilmesi uygundur. 20-29 

saniyede tamamlayan hastalar için düşme riski yüksektir, fonksiyonellikleri yani GYA açısından 

ise tam bir gri zondur, testi bu derecede tamamlayan hastaların fonksiyonellikleri değişken 

olabilir. Bir uzman arafından değerlendirilmeleri uygundur. Otuz saniyenin üzerinde 

tamamlamış ise hasta düşme açısından çok fazla risk altındadır ve GYA’lerinde başkalarına 

bağımlılığı daha fazladır. Bu tip hastalar, mutlaka ileri bir merkezde çok yönlü geriatrik 

değerlendirmeye alınmalıdırlar.   

Sandalyeden Tekrarlı Kalk-Otur Testi 

Bu test özellikle yaşlı bireyin mobilitesi ve dengesi için önemli olan alt ekstremite gücünü 

ölçer. Yani kas gücünü gösterir. Teste başlamadan önce hastaya şu soru sorulur “Kollarınızı 

kullanmadan beş kez sandalyeden ayağa kalkıp tekrar oturmanın sizin açısından güvenli 

olacağını düşünüyor musunuz ?”. Yanıtı hayırsa test yapılmaz. Testi hastaya göstererek 

açıklayın. Hasta testi yaparken kollarını çapraz şekilde tutumaldır. Öncelikle hasta sandalyeden 

bir kere kalkıp oturtulur. Bunu mümkün olduğunca hızlı şekilde ve durmadan yapması söylenir.  

Tekrarlı kalkıp-oturmanın en az 5 kez yapılması söylenir. Kronometre ile 5 defa güvenli bir 

şekilde kalkıp oturmanın süresi kronometre ile ölçülür. Hastaya hazır başla dedikten sonra 
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kronometre çalıştırılır. Beşinci seferi tamamladığında durdurulur. Her seferde bir, iki, üç, dört ve 

beş olarak sesli olarak sayılmalıdır. Hasta eğer çok yorulur veya nefes darlığı çekerse test 

durdurulmalıdır. Ayrıca hasta ellerini kullanır veya size göre test hastanın güvenliğin tehdit 

ediyorsa durdurulmalıdır. Eğer hasta testi tamamlayamaz ya da 60 saniye üzerinde tamamlarsa 

testten başarısız sayılır. 11.19 saniye altında tamamlarsa hastanın kas gücü yeterli sayılır. 11.2-

16.7 saniye arasındaki değerlerde hastanın kas gücünün giderek yetersizleştiği düşünülür. Bu tip 

hastalar özellikle kas güçlendirici egzersiz programlarına alınmalıdır. Bu teste ait skorlama 

formu şekil 3’te verilmiştir.  

Şekil 3. Tekrarlı Kalk-Otur Testi Skorlaması  

Bir kez kalkıp oturma 

Hastanın kalkıp oturması güvenli mi?                                                 Evet                        Hayır 

▪ Hasta bir kez yardımsız kalkıp oturdu                                       Tekrarlı kalk-otura geç 

▪ Hasta ellerini kullandı                                                                  Test bitti 0 puan 

▪ Testi tamamlayamadı                                                                     Test bitti 0 puan 

Tekrarlayan kalkıp oturmalar 

▪ 5 kez oturup kalkmak güvenli mi?                                            Evet                        Hayır 

▪ 5 kez oturup kalkmayı tamamladı mı?                                      Evet                        Hayır 

▪ Tamamlama süresi:   …saniye 

Skor Puan 

Testi tamamlayamadı veya 60 saniye üzerinde tamamladı ise         
 

0 puan 

≥ 16.7 saniye tamamladı ise 1 puan 

13.7-16.69 s arasında tamamladı ise         2 puan 

11.2-13.69 s arasında tamamladı ise 3 puan 

≤11.19 s tamaladı ise 4 puan 
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4.4. Yaşlı Bireyleri Fonksiyonel Kategorilerine Göre Sınıflandırma 

Yaşlı bireylere ilk önce FRAİL kırılganlık ölçeği uygulanmalı ve daha sonra sonuçlarına 

göre hastaların fonksiyonellikte bağımsızlıkları kategorilendirilmelidir. Fonksiyonel kategorilere 

göre ilgili testler uygulanabilir. Bu kategoriler Tablo 5’de gösterilmiştir. Yaşlı bireylerin 

fonksiyonel kategorilerine göre aşağıda Tablo 6’de yer alan planlamalar yapılabilir.  

Tablo 5. Fonksiyon kaybı Sınıflaması:  

 

 

Skor 0:  

TAM 

BAĞIMSIZ   

 “Sorun yok / herhangi birinden yardım gerekmiyor” İlaç ya da başka bir yardımcı 

malzeme tedavisi ile kontrol altında olduğundan bozukluk söz konusu değil veya 

bozukluk bakım talebi gerektirmiyor. 

Skor 1: 

GÖZETİM   

 “Sorun var: ara sıra yardım, denetim veya kontrolü gerekli” Bozukluk zaman 

zaman bakım talebi gerektiriyor. (Zaman zaman haftada bir ile altı defa 

anlamındadır.)  

Skor 2:  

KISMİ 

DESTEKLE 

“Sorun var: sık sık yardım, denetim veya kontrolü gerekli” Bozukluk sık sık 

bakım talebi gerektiriyor. (Sık sık günde bir ile iki defa anlamındadır)  

 

Skor 3:  

TAM 

BAĞIMLI 

 “Sorun var: sürekli yardım, denetim veya kontrolü gerekli” Bozukluk sürekli 

bakım talebi gerektiriyor. (Sürekli günde üç veya daha fazla anlamındadır.)  

 



 
51 

Tablo 5. Yaşlı Bireyin Fonksiyonel Durumuna Göre İzlenecek Yollar  

Fonksiyon 

Kaybı 

Kısıtlamalar ve katılım 

sorunları 

Bakım Önerisi 

Skor 0:  

TAM BAĞIMSIZ   

Bireyin ilgili faaliyeti herhangi bir 

kısıtlaması yok 

Güvenlik açısından ihtiyaç duyuluyorsa kurumsal 

bakım açısından değerlendirilir. 

Skor 0-1:  

Destekleyici 

Teknolojik 

Aletlerle 

BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti kendi bir alet ile 

yapabiliyor/herhangi birinden 

yardım gerekmiyor. 

Güvenlik açısından ihtiyaç duyuluyorsa kurumsal 

bakım açısından değerlendirilir. 

Teknolojik cihazlara erişim konusunda bilgilendirme 

ve destek sağlanır. 

Skor 1:   

GÖZETİM   

Birey faaliyeti kendisi yapabiliyor, 

ancak başka birinin izlemesi ya da 

teşvik etmesi gerekiyor.  

Grup ortamında bakım (Gündüzlü bakımda bir veya 

daha fazla süren gün dilimleri)  

Skor 2:  

KISMİ 

DESTEKLE 

Birey faaliyeti zorlukla 

yapabilmekte/başka birinin yardımcı 

olması gerekiyor.  

Kısıtlamanın süreli/sürekli olduğu 

değerlendirilir. 

Süreli/Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık 

sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti  

Skor 2-3:  

ORTA 

DESTEKLE 

Birey faaliyeti güçlükle kendisi 

yapabildiğinden bireyin kalan 

özgüvenine saygı gösterilmeli ve 

başka bir kişinin faaliyeti 

devralması gerekiyor. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık 

sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti 

Skor 3:  

TAM BAĞIMLI 

Birey faaliyeti gerçekleştiremediği 

için başka birinin faaliyeti 

gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Süreli/Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık 

sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti 
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https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Joseph+G.+Ouslander&search-alias=books&field-author=Joseph+G.+Ouslander&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Barbara+Resnick&search-alias=books&field-author=Barbara+Resnick&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Michael+L.+Malone&search-alias=books&field-author=Michael+L.+Malone&sort=relevancerank
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KONU 5 

NÖROPSİKYATRİK DEĞERLENDİRME  
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5. NÖROPSİKİYATRİK DEĞERLENDİRME 

AMAÇ: Yaşlı hastalarda sık görülen kognitif bozukluk ve psikiyatrik hastalıkları tanıma ve 

tarama yöntemlerini öğretmeyi amaçlar.  

ÖĞRENİM HEDEFLERİ:  

Nöropsikiyatrik değerlendirme kapsamında yaşlı hastanın kognitif durumu, davranışsal ve 

emosyonel durumu değerlendirilmesi amaçlanır.  Bu oturum sonunda katılımcılar; 

• Psikiyatrik hikâye alınması ve mental durumun değerlendirilmesinin geriatrik 

değerlendirme sırasında mutlaka yapılması gerektiğini öğrenir.  

• Nöropsikiyatrik testlerin hastaların mental durumu, kognitif kapasitesi ve duygu 

durumunun objektif olarak değerlendirilmesi için kullanıldığını öğrenir.   

• Bu testlerin nerler olduğunu ve nasıl uygulandığını kavrar.  

SÜRE: 45 dakika x 2  

 

YÖNTEM/TEKNİK  

• Görsel araçlarla anlatma 

• Soru/Cevap 

 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL  

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

• Testler  

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 
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Nöropsikiyatrik Değerlendirme  

• Kapsamlı geriatrik değerlendirmenin içinde nöropsikiyatrik değerlendirme önemli bir yer 

tutar.  

• Nöropsikiyatrik değerlendirme kapsamında yaşlı hastanın kognitif durumu, davranışsal 

ve emosyonel durumu değerlendirilir.  

• Yaşlılar emosyonel ya da hafıza problemlerinden şikâyet etse de çoğunlukla hasta veya 

yakını tarafından yaşlılığın doğal sonucu olarak kabul edilir ve doktora iletilmeyebilir.  

• Bu nedenle psikiyatrik hikâyenin alınması ve mental durumun değerlendirilmesi geriatrik 

değerlendirme sırasında mutlaka yapılmalıdır. 

•  Hastalar önce yalnız olarak değerlendirilmeli, daha sonra hasta yakınından hikâye 

alınmalıdır. 

• Detaylı hikâye alınmalıdır.  

• Yaşlı hastada psikiyatrik bozukluğun belirtileri özbakımda azalma, ani başlayan 

konfüzyon, kendine zarar verme davranışı, persistan somatik yakınmalar, bakıcı tükenme 

sendromunun gelişmesi, aile ve komşuların tekrarlayan şikayetleridir.  

• Ayrıca organik bir sebebin bulunamadığı, düzelmeyen, geçmeyen somatik yakınmalar da 

olası bir psikiyatrik bozukluğu akla getirmelidir. 

• Demans, deliryum ve depresyon sıklığı yaşla artar.  

• Demans yaşlılarda sık karşılaşılan bir problem olmasına rağmen erken evreleri sıklıkla 

gözden kaçabilmektedir.  

• Erken evrede başlandığı takdirde daha iyi sonuçlar elde edilip hastanın fonksiyonel 

bağımsızlığının korunmasının sağlanması sebebiyle erken evrede tanı konması önem arz 

etmektedir.  

• “Saat çizme testi” ve “Mini mental durum değerlendirme testi” demans taraması için 

kullanılan başlıca testlerdir.  

• Depresyon da yaşlı hastalarda %25'e varan sıklıkta görülmesine rağmen birinci basamak 

sağlık hizmetinde gözden kaçabilmektedir. 

• “Geriatrik depresyon skalası” bu amaçla kullanılan geçerliliği kanıtlanmış, kolay 

uygulanabilir bir tarama testidir.  

• Yaşlı hastalarda depresyon tanısı konduğu zaman intihar girişimi riskinin mevcut olup 

olmadığı değerlendirilmelidir. 

• Nöropsikiyatrik testler hastaların mental durumu, kognitif kapasitesi ve 

duygudurumunun objektif olarak değerlendirilmesi için kullanılır. 

• İdeal test açık, kullanılabilir, uygulaması kolay, efektif olmalı ve ayırıcı tanı 

yapabilmelidir. 
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• Nöropsikiyatrik testlerin sonucunu çeşitli faktörler olumlu veya olumsuz yönde 

etkileyebilmektedir. 

 

Test sonuçlarını etkileyebilecek ve dikkat edilmesi gereken faktörler; 

• Yaş, 

• Cinsiyet, 

• Görme problemi, 

• İşitme problem 

• Eğitim düzeyi, 

• Etnik köken, 

• Sosyoekonomik düzey, 

• Kültürel farklılıklar,  

• Bilinç değişikliği, 

• Tanı almış psikiyatrik hastalık, 

• Madde suiistimali, 

• Çeşitli ilaçlar. 

Testler kognitif ve nonkognitif testler olmak üzere ikiye ayrılır. 

5.1.  Kognitif Testler 

Kısa tarama testleri olarak Mini Mental Durum Değerlendirme (MMSE) Testi ve Saat Çizme 

Testi uygulanmaktadır. Alzheimer için Alzheimer Hastalığı Skalası (ADAS) ve Alzheimer 

hastalığı skalası-kognitif alt skalası (ADAS-cog) uygulanan test gruplarır. Hafıza testleri için Üç 

Nesne Hatırlama Testi örnek olarak yer almaktadır. 

 

5.1.1. Mini Mental Durum Değerlendirme (MMSE) Testi 

• 1975 yılında Folstein ve arkadaşları tarafından geliştirilen bu kısa tarama testi demans 

taraması için en sık kullanılan testtir.  

• On bir sorudan oluşur ve 30 puan üzerinden değerlendirilir. Tamamlanması yaklaşık 10 

dakika sürer. 

• Yirmi dört-otuz puan arası normal, 18-23 puan arası hafif demans, 17 puan ve altı ciddi 

demansla uyumludur.  

• Oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, lisan, motor fonksiyon ve algılama, 

visiospasiyel yetenekleri test eder.  

• Kolay ve hızlı uygulanabilir oluşu en büyük avantajıdır.  

• Yalancı negatif ve yalancı pozitif olduğu durumları bilmek gereklidir.  
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• Hafif kognitif bozukluk, ilerlemiş kognitif bozukluk, frontal lob demansı, eğitim düzeyi 

düşük olanlar ve iyi dil bilmeyenlerde yalancı pozitif sonuç; eğitim düzeyi yüksek 

olanlarda yalancı negatif sonuç alınabilir. 

 

5.1.2. Saat Çizme Testi 

• Demansın erken evrelerinde ilk bozulan testlerden biri olarak kabul edilmektedir.  

• Hastadan saat çizmesi, içine sayıları yerleştirmesi ve söylenen zamanı işaretlemesi istenir.  

• Konstrüksiyonel praksi, anlama, planlama yeteneğini test eder.  

• Altı puan üzerinden değerlendirilir. Dört puanın altı bozulmuş kognitif fonksiyonla 

uyumludur.  

• Doğru yere 12 yazılmış: 3 puan, 

• 12 sayıyı da yazmış: 1 puan, 

• Akrep ve yelkovan çizilmiş: 1 puan, 

• Söylenen zaman doğru işaretlenmiş: 1 puan. 

• Saat çizme testinin avantajları kısa ve çabuk uygulanması ve negatif prediktif değerinin 

yüksekliğidir.  

• Dezavantajları ise puanlamanın subjektif olması ve yalancı negatifliğinin yüksek 

olmasıdır. 
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5.1.3. Alzheimer Hastalığı Skalası (ADAS) 

• Kognitif durum (hafıza, birleştiricilik, kelime hatırlama, öğrenme, isimlendirme, emirlere 

uyma, oryantasyon) ve nonkognitif alanlar (mizaç, vejetatif semptomlar, ajitasyon, 

delüzyon, halüsinasyon, tremor, konsantrasyon) test edilir.  

• On bir testli kognitif ve 10 testli nonkognitif skalalardan oluşur.  

• Avantajları nonkognitif fonksiyonları da değerlendirebilmesi, klinik uzun dönemli 

çalışmalarda ilerleyici bozuklukları hassas ve güvenilir bir şekilde gösterebilmesidir.  

• Dezavantajları ise MMSE ile aynıdır, ayrıca geniş zaman ve tecrübeli uygulayıcı 

gerektirmektedir. 

Alzheimer hastalığı skalası-kognitif alt skalası (ADAS-cog) 

• Kognitif durumu test eden 11 kategori (Konuşma, dil kabiliyetleri, konuşulanı anlama, 

Verilen kelimeleri hatırlama, Kelime bulmada güçlük, emirlere uyabilme, eşya veya 

parmak isimlendirme, çizim, praksi, oryantasyon, Kelime hatırlama, Kelime tanıma) 

puanlanır. Klinik çalışmalarda kognitif durumun objektif olarak değerlendirilmesi en sık 

kullanılan testlerdendir.  

5.1.4. Global Detoriasyon Skalası (GDS) 

• En sık kullanılan iki global evrelendirme skalasından biridir.  

• 1982 yılında Reisberg ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.  

• Hastaların klinik durumu ve mental kapasitesi sorgulanarak demansı yedi evreye ayırır; 

bunlar sağlıklı birey, normal yaşlanma, hafif kognitif bozukluk, hafif Alzheimer hastalığı, 

orta şiddette Alzheimer hastalığı, orta-şiddetli Alzheimer hastalığı ve şiddetli Alzheimer 

hastalığı evreleridir. 

5.1.5. Klinik Demans Derecelendirme Skalası (CDR) 

• Sıklıkla kullanılan global evrelendirme skalalarından ikincisidir.  

• 1982 yılında Hughes ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir.  

• Bellek, oryantasyon, muhakeme ve problem çözme, sosyal hayat, ev-hobiler ve kişisel 

bakımdan oluşan altı kategori değerlendirilerek puanlanır.  

• Hastaları kognitif durumlarına göre beş evreye ayırır; bunlar kognitif yeterlilik, hafif 

kognitif bozukluk, hafif demans, orta şiddette demans, şiddetli demanstır. 

5.2. Nonkognitif Testler 

• Hastaların kognitif durumu dışındaki psikiyatrik ve davranışsal semptomlarının 

değerlendirilmesi için kullanılan testlerdir. 
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• Sıklıkla depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarının objektif olarak 

değerlendirilmesi için kullanılır. 

• Nonkognitif testler uygulanırken, hem hastayla hem de yakınıyla görüşülmelidir. 

Hastalarda inkâr etme ve görmezden gelme gibi durumlarla karşılaşılabileceği için hasta 

yakınının görüşleri mutlaka alınmalıdır. 

 

5.2.1. Geriatrik Depresyon Skalası 

• Yaşlı hastalarda depresyon taraması yapılması için 1983 yılında Yesavage ve arkadaşları 

tarafından geliştirilmiştir.  

• 1991 yılında ise kullanım kolaylığı açısından Burke ve arkadaşları tarafından 15 soruluk 

kısa formun geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmıştır.  

• Geriatrik depresyon skalası kısa formu, hızlı ve kolay uygulanabilir bir tarama testidir.  

• Beş puan üzeri depresyonla uyumlu olabilir, hastanın kliniği ile değerlendirilmesi gerekir.  

• Demanslı hastalara uygulanabilir olması bir avantajıdır.  

•  

5.2.2 Hamilton Depresyon Ölçeği 

• 1967 yılında Hamilton tarafından geliştirilmiş olan depresyon ölçeğidir.  

• Duygudurum, suçluluk duygusu, intihar, uyku alışkanlığı, iş ve aktiviteler, retardasyon, 

ajitasyon, anksiyete, somatik semptomlar, genital semptomlar, hipokondriyazis, kilo 

kaybı ve içgörüyü de içeren 17 kategori puanlanır.  

• Demanslı hastalara uygulanabilir.  

• On altı puan ve üzeri majör depresyon, 8-15 arası hafif depresyon, 7 puan ve altı 

depresyon yok şeklinde değerlendirilir.  

• Depresyonun ciddiyetini ölçmesi açısından önemlidir. 

 

5.2.3. Hamilton Anksiyete Ölçeği 

• 1959 yılında Hamilton tarafından geliştirilen anksiyetenin fiziksel ve psikolojik 

semptomlarının değerlendirildiği bir ölçektir.  

• Hamilton anksiyete skalası demanslı hastalara uygulanabilir, ancak bu durumda 

güvenilirliği kesin değildir. 
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HAMİLTON ANKSİYETE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

0  Yok 

1 Hafif (düzensiz ve kısa sürelerle ortaya çıkar) 

2. Orta (daha sürekli ve daha uzun süreli olarak ortaya çıkar, hastanın bunlarla başa çıkması 

önemli çabaları gerektirir) 

3. Şiddetli (sürekli, hastanın yaşamına egemen) 

4.Çok şiddetli (kişiyi inkapasite durumuna getirici) 

  

 

 

 

 

  Birini 

İşaretleyin 

1. ANKSİYETELİ MİZAÇ: Endişeler, kötü bir şey olacağı 

     beklentisi, korkulu bekleyiş, irritabilite. 
0   1   2   3   4 

2. GERİLİM: Gerilim duyguları, bitkinlik, irkilme tepkileri, kolayca ağlamaya başlama, 

ürperme, yerinde duramama, gevşeyememe. 
0   1   2   3   4 

3. KORKULAR: Karanlıktan, yabancılardan, yalnız bırakılmaktan, 

hayvanlardan, trafik ve kalabalıktan. 
0   1   2   3   4 

4.UYKUSUZLUK: Uykuya dalmada güçlük, bölünmüş uyku, doyurucu olmayan uyku, 

uyanıldığında bitkinlik, düşler,karabasanlar, gece korkuları.   
0   1   2   3   4 

5. ENTELLEKTÜEL (kognitif): Konsantrasyon güçlüğü, bellek zayıflaması. 0   1   2   3   4 

6. DEPRESİF MİZAÇ: İlgi yitimi, hobilerden zevk alamama, 

depresyon, erken uyanma, gün içinde dalgalanmalar. 
0   1   2   3   4 

7. BEDENSEL: (Musküler): Ağrılar, seyirmeler, kas gerginliği,miyoklonik sıçramalar, diş 

gıcırdatma, titrek konuşma, artmış kas tonusu 
0   1   2   3   4 

8.SOMATİK: (Duyusal): Kulak çınlaması, görme bulanıklığı,sıcak ve soğuk basmaları, 

güçsüzlük duyguları, karıncalanma duyumu 
0   1   2   3   4 

9.KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR: Taşikardi, çarpıntı,göğüste ağrılar, damarların 

titreşmesi, baygınlık duygusu, ekstrasistoller 
0   1   2   3   4 

10. SOLUNUM SEMPTOMLARI: Göğüste baskı veya sıkışma,boğulma duygusu, iç çekme, 

dispne 
0   1   2   3   4 

11.GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR: Yutma güçlüğü,bağırsaklarda gaz, karın ağrısı, 

yanma duyumları, karında dolgunluk, bulantı, kusma, gurultu, ishal, kilo kaybı, konstipasyon 

konstipasyon 

0   1   2   3   4 

12.GENİTOÜRİNER SEMPTOMLAR: Sık işeme, amenore,menoraji, firijidite gelişimi, 

erken boşalma, libido kaybı,empotans. 0   1   2   3   4 

13.OTONOMİK SEMPTOMLAR: Ağız kuruluğu, yüz kızarması,solgunluk, terleme eğilimi, 

baş dönmesi, gerilim baş ağrısı,saçların diken diken olması. 
0   1   2   3   4 

14.GÖRÜŞME SIRASINDAKİ DAVRANIŞ: Yerinde duramama,huzursuzluk veya 

gezinme, ellerde titremeler, alında kırışma, gergin yüz, iç çekme veya hızlı soluma, yüz 

solgunluğu,yutkunma, geğirme, canlı tendon sıçramaları, dilate pupiller,egzoftalmus. 

0   1   2   3   4 

TOPLAM:                                          PSİŞİK                              SOMATİK 

                                                                      (1,2,3,5,6)                           (4,7,8,9,10,11,12,13) 
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KONU 6 

YAŞLIDA KORUYUCU HEKİMLİK 
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6. YAŞLIDA KORUYUCU HEKİMLİK 

AMAÇ: Yaşlı bireylerde rutin olarak sorgulanması gereken durumların saptanması ve birinci 

basamakta yaşlıya yönelik koruyucu hekimlik uygulamalarının anlatılması 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Katılımcıların bu oturum sonunda: 

• Yaşlı bireylerin kısa-orta ve uzun dönem sağlık planlarını çizebilmeleri 

• Yaşlı egzersizlerini bilmeleri 

• Alkol ve tütün kullanan yaşlıda yapılacakları bilmeleri 

• Yaşlı ilaç güvenlik ve etkinliği açısından gerekenleri yapabilmeleri 

• Yaşlıda suiistimali tanımaları 

• Hangi hastalarda araç kullanımına müdahale edeceklerini bilmeleri 

• Fizik muayenede dikkat edilmesi gerekenleri bilmeleri  

• Sağlık ve kanser taraması için gereken testleri bilmeleri 

• Yaşlı aşılamayı bilmeleri beklenmektedir.  

 

 

SÜRE: 60 dakika 

 

YÖNTEM/TEKNİK 

 

• Konu anlatımı 

• Soru-cevap 

• Pratik uygulama 

 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL 

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

• Kâğıt, kalem, silgi 

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 
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6.1.  Yaşlı Bireylerde Bakım Hedefleri 

Yaşlı bireyin yaşı; müdahale veya plan için kriter değildir. Tedavi ve bakım planlaması kısa, orta 

ve uzun dönem için yapılmalıdır. 

6.1.1.  Kısa Dönem 

• Semptom yönetimi 

• Bakım koordinasyonu 

• Kişisel güvenlik 

• Yaşam koşullarının değerlendirilmesi yapılmalıdır. 

6.1.2. Orta Dönem 

• Önleyici hekimlik 

• Hastalık yönetimi 

• Psikolojik değerlendirme 

• Baş etme stratejileri hasta ve yakınlarıyla iş birliği içinde planlanmalıdır.  

6.1.3. Uzun Dönem 

• Son evrede yaşlının kötüleşme sürecinin yönetimi de planlanmalıdır. 

6.2.  Yaşlıda Sık Karşılaşılan Sorunların Gözden Geçirilmesi Ve Değişiklik 

Önerileri 

6.2.1. Egzersiz:  

• Haftada 3/5 kez orta ağır aktivite 

• Gücü korumak için ağırlık çalışma veya direnç egzersizleri 

• Hareket genişliği için esneklik aktiviteleri 

• Dengeyi korumak ve düşmeleri önlemek için denge egzersizleri 

6.2.2. Alkol 

• CAGE sorgulaması (hiç alkolü bırakmanız gerektiğini düşündünüz mü, kimse size bunu 

söyledi mi, içmekle ilgili hiç suçlu hissettiniz mi, hiç sabah ilk iş içtiniz mi) 

• İçki kullanımının düzenlenmesi için konsülte etmek 
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6.2.3. Tütün Kullanımı 

• Düzenli konsülte etmek 

• Farmakoterapi açısından değerlendirmek 

6.2.4. İlaç Kullanımı 

• Her vizitte hastanın ilaçları gözden geçirilmeli 

• Eksiklik var mı, doğru mu, ilaç kullanımı düzenli mi, ilacı karşılayabiliyor mu 

• İlaç-ilaç, ilaç hastalık etkileşimi 

• Warfarin, digoksin, antidiabetik, analjezik, antihipertasif, psikotropik ve antikolinerjik 

kullanımı için daha dikkatli davranmak 

6.2.5. İdrar İnkontinansı 

• Yılda iki kez varlığı ve ciddiyeti sorgulanmalı 

• Varsa ilaçlar, genitoüriner muayane ve gerekli kan ve idrar testleri 

6.2.6. Araç Kullanma 

• Görme, hareket veya kognitif bozukluk varlığı 

• Demanslı hastalarda araç kullanımının bırakılması önerilmeli 

6.2.7. Yaşlı Suistimali 

• Rutin, direkt ve açık sorumalı 

6.2.8. Yaşam Sonu İstekleri 

• Onurlu ölüm ve miras 

6.3.  Fizik Muayene Ve Testler 

6.3.1. Kan Basıncı 

• Yıllık  

• Tedavi başlandıysa, ortostatik kan basıncı, renal fonksiyon ve elektrolit bakılması  

• Kan Basıncı ≥140/90 mmHg 

 

6.3.2. Kilo 

• Yılda % 10’dan fazla kilo kaybı beslenme yetersizliğini düşündürür 
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• Tıbbi veya ilaç kaynaklı, diş sağlığı, gıda erişimi, gıda sağlığı, lezzet ve maddi destek, 

yutma güçlüğü, diyet kısıtlamaları 

 

6.3.3. Duyma ve Görme 

• İşitme kaybı için yıllık sorgulama ve inceleme 

• Kognitif bozukluğu olan, fonksiyonel kaybı olan veya düşmesi olan yaşlılarda görme 

değerlendirmesi 

 

6.3.4. Kognisyon 

• Hafıza kaybı tarifleyenlerde veya yeni fonksiyonel kaybı olanlarda hafıza testlerinin 

kullanımı 

 

6.3.5. Duygu Durumu 

• Depresyon taraması için her yaşlıya rutin iki soru sorulmalıdır 

• Son 1 ay içinde 

- Kötü, umutsuz hissettiniz mi? 

- İşlerinizi yaparken ilgi veya zevk kaybı yaşadınız mı? 

 

6.3.6. Yürüme ve Denge 

• Kalk ve yürü testi 

 

6.3.7. Lipid 

• 10 yıllık riski %10 üstünde olan yaşlıları tarayın 

 

6.3.8. Kemik Yoğunluğu 

• 65 yaş üstü kadınlarda kemik mineral yoğunluğu ile tarama 

 

6.3.9. Abdominal Aort Anevrizması 

• Sigara öyküsü olan veya ailede girişim gerektiren AAA olan 65-75 yaş arası erkeklerde 

bir kerelik tarama yapılmalı 
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6.3.10. Diabetes 

• 70 yaşına kadar olan bireylerde, VKI 25 kg/m2 üzerindeyse, hipertansiyon varsa veya 

hiperlipidemi varsa 

 

6.3.11. EKG 

• Hız: Kalp hızı 60-100 atım/dk  

• Ritim: P dalgaları var mı? Her QRS kompleksinden önce P dalgası, her P dalgasından 

sonra QRS kompleksi varmı? P dalgaları ve QRS kompleksleri düzenli mi? PR aralığı sabit mi?  

• Aks: Sol veya sağ aks sapması var mı?  

• İntervaller: PR intervali ölçülür. Kısa PR intervali WPW sendromunu düşündürebilir. 

Uzun PR intervalleri genellikle birinci derece AV blokta görülür. Başka sebepleri de olabilir. 

QRS intervali ölçülür. Uzun QRS intervali dal bloğunu ventriküler pre-eksitayonu, ventriküler 

pacing veya ventriküler taşikardiyi düşündürebilir. QT intervali ölçülür.  

• P dalgası: P dalgasının aksına ve şekline bakılır. Ritim sinüs veya farklı bir atriyal 

bölgeden kaynaklanması bakımından P dalgasının morfolojisinin incelenmesi gerekir. Amplitüd 

ve süresi, sağ veya sol atriyal genişlemeyi tespit etmek için incelenmesi gerekir.  

• QRS Kompleksi: QRS kompleksinde genişleme varmı? Eğer QRS de genişleme varsa 

sağ veya sol dal bloğu veya pre-eksitasyon sendromu olabilir. Bununla beraber voltaj artışı sağ 

veya sol ventrikül hipertrofisini gösterebilir. Q dalgası var mı?  

• ST- T Dalgası: ST elevasyonu veya ST depresyonu var mı? T negatifliği var mı? ST veya 

T dalgası anormallikleri başta miyokardiyal iskemi ve koroner sendroma ait işaretler olmakla 

beraber diğer başka nedenlerde olabilir.  

• Genel Yorumlama: Üstte bahsedilen basamaklar tamamlandıktan sonra genel bir yorum 

yapılması gerekir ve muhtemel tanı belirlenebilir. Bu EKG deki bilgilerin özümsenmesini sağlar 

ve detayların gözden kaçmasını engeller.  

 

6.3.12. Tam İdrar Tetkiki 

Diyabetik, hipertansif hastalarda ve normotansif/prehipertansif özel riski olan bireylerde (50 

yaş üstü, kilolu/obez, sigara içen, şeker hastası olan, ailede kronik böbrek yetmezliği hikayesi, 

ailede erken yaş ateroskleroz, üriner sistem hastalığı belirtileri/öyküsü, taş, prostat hipertrofisi, 

sık idrar yolu enfeksiyonu, idrar inkontinası ve ateroskleroz vb.) öyküsü varsa tam idrar tetkiki  

istenmeli ve erişkinlerde 150 mg/gün, çocuklarda ve adolesanlarda 250 mg/günden fazla 

proteinüri araştırılmalıdır. Stick özellikle albuminuriyi tespit eder ve proteinürinin diğer 
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formlarına (Düşük moleküler ağırlıklı proteinler, Bence Jones proteinleri, gamma globulin) daha 

az duyarlıdır.  

 

6.3.13. Kanser Taraması 

Öncelikle Düşünülmesi Gerekenler 

• Beklenen yaşam süresi: hasta bundan fayda görecek kadar uzun yaşayacak mı 

• Olası zararlar: işlem komplikasyonları, endişe, maliyet ve overdiagnosis 

Meme Kanseri 

• Ortak karar alınmalı 

• En az 10 yıl yaşam beklentisi vara 2 yılda bir mamografi 

Kolorektal Kanser 

• Yıllık GGK 

• 10 yılda bir kolonoskopi 

• 5 yılda bir fleksible sigmoidoskopi 

• Yaşam beklenti 5 yıl üzerindeyse 

Serviks Kanseri 

• 10 yıllık zaman dilimi içinde 3 ardışık negatif pap smear varsa 65 yaş sonrası bırakılabilir 

• Benign sebeple histerektomi sonrası kesilebilir 

Akciğer Kanseri 

• 80 yaşına kadar, yüksek riskli bireylerde yıllık düşük doz göğüs BT 

• Son 15 yılda hasta sigara içmiyorsa veya yaşam süresi kısaysa taramayı bırakın 

Aşı 

Tetanoz, Difteri 

• İlk aşılamayı yapmış olan hastalarda 10 yılda bir booster 

• İnfluenza: Yıllık 

• Pnömokok 13: 65 yaş sonrası bir kez PCV13, 6-2 ay sonra PPSV23 

• 65 yaş öncesi tek doz PPSV23 yapıldıysa 65 sonrası tek doz, eğer üstüden 5 yıl geçtiyse 

• Herpes zoster, 50 yaş sonrası 1 kez 

6.3.14. Diğer 

• Aspirin: 5 yıllık KAH hastalık riski %3 veya üzerinde olanlarda, GIS kanama riski göz 

önünde buludurularak yapılmalı 

• Kalsiyum ve D vitamini: 1200 mg elemental kalsiyum ve en az 800 IU D Vitamini 
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KONU 7 

YAŞLININ ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ 

VE İZLEMİ 
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7. YAŞLININ ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İZLEMİ  

AMAÇ: İlk kez başvuran yaşlı hastanın nasıl değerlendirileceğini ve izleminin nasıl planlanacağı 

konusunda bilgi ve tutum kazanması. 

 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

 

Katılımcılar bu oturum sonunda; 

 

• İlk kez başvuran hastanın nasıl değerlendirileceğini bilir. 

• Çok yönlü geriatrik değerlendirme kapsamında olan testlerden ilk değerlendirmede 

hangilerini uygulayacağını bilir ve bu testleri hangi sıklıkta uygulayacağını bilir. 

• Yaşlıda nasıl bir izlem planlayacağını bilir.  

 

SÜRE: 45 dakika 

 

YÖNTEM/TEKNİK 

• Konu anlatımı 

• Soru-cevap 

• Vaka tartışma 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL 

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 

Hekim tarafından genel sağlık durumu değerlendirmesi, günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirme (fonksiyonel bağımsızlık değerlendirmesi ve mental durum değerlendirmesi) ve 

ilaç kullanım durumu değerlendirmesi en az yılda bir kez yapılır. Değerlendirmede tüm testleri 

normal olarak belirlenen bireyler 5 yıl sonra tekrar değerlendirilir.  

Değerlendirmeler yaşlı bireyin durumuna uygun olarak sağlık kurumunda (aile sağlığı 

merkezi/toplum sağlığı merkezi/sağlıklı yaşam merkezi), bireyin evinde ve/veya huzurevinde/ 

bakımevinde yapılabilir. 
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7.1. Genel Sağlık Durumu Değerlendirilmesi  

65 yaşını aşmış her birey yılda en az bir kez genel durum değerlendirmesi yapmak için 

davet (sms, telefon vb.) edilerek anamnez, fizik muayene, geriatrik testler ve laboratuvar 

incelemesi yapılır ve kişiye ait tüm bilgiler kaydedilir.   

Değerlendirme için SMS, telefon, e-posta vb. ile en az üç kez birey davet edilir. 

Değerlendirme yaşlının bağımlılık durumuna göre sağlık kurumu (aile sağlığı merkezi/toplum 

sağlığı merkezi/sağlıklı yaşam merkezi), bireyin evi ve /veya bakım kurumunda yapılır.  

7.2. Anamnez 

  Yaşlı bireyin sağlık durumuna dair geçirilmiş hastalıklar, Alzheimer/demans varlığı, 

sigara kullanımı, fiziksel aktivite durumu, beslenme alışkanlıkları, işitme ve görme sorunları, 

inkontinans varlığı, ağız ve diş sağlığı sorunları, ilaç kullanım durumu ve sağlığın sosyal 

belirleyicileri vb. bilgiler bütüncül bakışla ele alınmalıdır.  

7.3. Fizik Muayene 

Genel fizik muayene bulguları (Boy, kilo, kan basıncı vb.) kaydedilir.   

 Yaşlı izlemi için önerilen çok yönlü geriatrik değerlendirmeler yapılarak kaydedilir.  

• Mental durum değerlendirmesi  

• Duygu durum değerlendirmesi  

• Görme değerlendirmesi 

• İşitme değerlendirmesi  

• Ağız ve diş sağlığı değerlendirmesi 

• Beslenme değerlendirmesi  

• Bası yarası/ağrı değerlendirmesi 

• Uyku durumu ve uyku bozuklukları 

• Yürüme ve denge bozuklukları 

• İnkontinans 

• İhmal/istismar değerlendirmesi yapılarak kaydedilir. 

Kronik hastalık tarama ve izlemleri (HT, DM, kanser, kardiyovasküler risk 

değerlendirmesi vb. konularda) ilgili kılavuzlara uygun olarak yapılır (HT, DM, kanser ve 

kardiyovasküler risk değerlendirmesi kılavuzlarına bakınız).  
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7.4. Laboratuvar İncelemeleri 

- Kronik hastalığı olan yaşlı bireyde kronik hastalık kılavuzlarına uygun olarak yapılır.  

- Kadınlar için 65 yaş üstü ve erkekler için 70 yaş üstü en az bir kez kemik dansitometrisi 

ölçümü ile tarama yapılması gerekmektedir.  

7.5. Çok Yönlü Geriatrik Değerlendirmede Önerilen Testler 

Her bireye ilk değerlendirmede Clinical Frailty Scale (kırılganlık skalası) (65 yaş üstü) ve 

Mini Mental Test rutin olarak uygulanır. Tablo 1’de Yaşlının fonksiyonel durumuna göre 

planlanması gereken geriatrik testler gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Yaşlının Fonksiyonel Durumuna Göre Geriatrik Testler  

 

  TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI TAM BAĞIMSIZ 

Genel Durum Değerlendirmesi 
Klinik Kırılganlık Ölçeği 

9 puan tam bağımsız 

Klinik Kırılganlık Ölçeği  

2 ve 8 kısmi bağımlı 
Klinik Kırılganlık Ölçeği 

1 puan tam bağımlı 

Mental durum değerlendirmesi 

Mini Mental Test ( 24 ve üstü 

normal, 24 puan altında veya 

hatırlama alanında puan kaybı 

olması durumunda sevk) veya  

Mini Mental Test ( 24 ve üstü 

normal, 24 puan altında veya 

hatırlama alanında puan kaybı 

olması durumunda sevk) veya  

Mini Mental Test ( 24 ve üstü 

normal, 24 puan altında veya 

hatırlama alanında puan kaybı 

olması durumunda sevk) veya  

 Saat Çizme Testi ve 

3 kelime hatırlama:  

3 kelimeyi sorup hatırlaması 

istenir. Eğitimsiz ise haftanın 

günlerini 5 gün geri sayması, 

eğitimli ise 100 den geriye 7 şer 

azaltarak sayması istenir. 3-5 

basamak hatırlaması normal kabul 

edilir. Tekrar 3 kelimeyi sorup 

hatırlaması istenir.  

Saat Çizme Testi ve 

3 kelime hatırlama:  

3 kelimeyi sorup hatırlaması 

istenir. Eğitimsiz ise haftanın 

günlerini 5 gün geri sayması, 

eğitimli ise 100 den geriye 7 şer 

azaltarak sayması istenir. 3-5 

basamak hatırlaması normal 

kabul edilir. Tekrar 3 kelimeyi 

sorup hatırlaması istenir.  

Saat Çizme Testi ve  

3 kelime hatırlama:  

3 kelimeyi sorup hatırlaması 

istenir. Eğitimsiz ise haftanın 

günlerini 5 gün geri sayması, 

eğitimli ise 100 den geriye 7 şer 

azaltarak sayması istenir. 3-5 

basamak hatırlaması normal kabul 

edilir. Tekrar 3 kelimeyi sorup 

hatırlaması istenir.  
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 TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI TAM BAĞIMSIZ 

Duygu durum değerlendirmesi 

 

Yesavage Depresyon Ölçeği  (65 

yaş üstü 

Sorun varsa psikiyatri/geriatri 

uzmanına sevk 

Yesavage Depresyon Ölçeği (65 

yaş üstü 

Sorun varsa psikiyatri/geriatri 

uzmanına sevk 
 

Yesavage Depresyon Ölçeği (65 

yaş üstü) 

Sorun varsa psikiyatri/geriatri 

uzmanına sevk 

Hamilton Anksiyete 

Değerlendirme Ölçeği 

Sorun varsa psikiyatri uzmanına 

sevk  

Hamilton Anksiyete 

Değerlendirme Ölçeği 

Sorun varsa psikiyatri uzmanına 

sevk  

 

Hamilton Anksiyete 

Değerlendirme Ölçeği 

Sorun varsa psikiyatri uzmanına 

sevk  

Beslenme değerlendirmesi 

MNA 

Taramada 12 puanın altında ise 

MNA değerlendirme devam edilir 

ve ilgili uzmana (geriatri, üroloji, 

onkoloji, vb.) sevk edilir. 

MNA 

Taramada 12 puanın altında ise 

MNA değerlendirme devam 

edilir ve ilgili uzmana (geriatri, 

üroloji, onkoloji, vb.) sevk 

edilir. 
 

MNA 

Taramada 12 puanın altında ise 

MNA değerlendirme devam edilir 

ve ilgili uzmana (geriatri, üroloji, 

onkoloji, vb.) sevk edilir. 

Düşme Değerlendirmesi Yapılamaz. 

Son 1 yılda düşüp düşmediği 

sorulur düşme anamnezi varsa 

Morse Ölçeğine geçilir. Tam 

puan alamayan ilgili uzmana 

gönderilir. 

 

Son 1 yılda düşüp düşmediği 

sorulur düşme anamnezi varsa 

Morse Ölçeğine geçilir. Tam puan 

alamayan ilgili uzmana gönderilir. 

Yürüme ve denge bozuklukları 
Kalk ve Yürü Testi yapılamaz 

Fizyoterapiste sevk et 

Yılda 1 kez Kalk ve Yürü Testi 

yapılır. 

Kalk ve Yürü Testi 0,8 m/sn nin 

altında ise ilgili uzmana 

(geriatri, nöroloji, ortopedi, 

fizyoterapist, vb.) sevk edilir. 

 

Yılda 1 kez Kalk ve Yürü Testi 

yapılır. 

Kalk ve Yürü Testi 0,8 m/sn nin 

altında ise ilgili uzmana (geriatri, 

nöroloji, ortopedi, fizyoterapist, 

vb.) sevk edilir 

Ağrı değerlendirmesi 

VAS (Visual Analogue Scale) ağrı 

sorunu varsa işaretlenir. Hekim 

kendisi ağrı tedavisi verebilir veya 

uzmana sevk edebilir. 

VAS (Visual Analogue Scale) 

ağrı sorunu varsa işaretlenir. 

Hekim kendisi ağrı tedavisi 

verebilir veya uzmana sevk 

edebilir. 

 

VAS (Visual Analogue Scale) ağrı 

sorunu varsa işaretlenir. Hekim 

kendisi ağrı tedavisi verebilir veya 

uzmana sevk edebilir. 

 

7.6. Yaşlı Bireyde Tedavi ve İzlem Yaklaşımı 

Yaşlı bireye yeterli süre ayırın, yaşlı bireyin yaşam tarzı ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi 

anladığından emin olun. Yaşam boyunca devam etmiş olan alışkanlıkları değiştirmenin zor 

olabileceğini ve yavaş yavaş ortaya çıkıp devam ettirilen değişikliğin genellikle daha kalıcı 
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olduğunu kabul edin. Yaşam tarzı değişikliği yapmayı kabul etmesini sağlayın. Yaşlı bireyin 

değiştirilecek risk faktörlerini belirleme işine katılmasını sağlayın. Değiştirilecek potansiyel 

engelleri araştırın. Davranışlar ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamak için bireylere yardım edin. 

Davranış değişikliği konusundaki engelleri değerlendirmede bireylere yardımcı olun. 

 Yaşam tarzı değişim planı tasarlayın. Tedavi planını yaşlı birey ile ailesinin katılımı ile 

geliştirin. Diğer sağlık çalışanlarını sürece katın. Her kontrolde ilaç tedavisini yeniden gözden 

geçirin.   

7.7.  Yaşlı Bireyde İzlem Parametreleri Ve Sıklıkları 

Yaşlı bireylerde uygulanan testlerin sonuçlarına uygun olarak önerilen sıklıkta muayene ve 

laboratuvar incelemesi yapın (Tablo 2, 3). 

Tablo 2.  Yaşlı Bireyler İçin Yıllık Muayene Parametreleri ve Sıklıkları 

 

Fizik Muayene 

1.İzlem 2. İzlem 3. İzlem 4. İzlem 

İlk İzlem / Yılın İlk 

izlemi/Hastanın ilk 

değerlendirilmesi 

İlk izlemden 

3 ay sonra 

İkinci izlemden 

 3 ay sonra 

Üçüncü izlemden  

3 ay sonra 

Kan Basıncı Ölçümü √ √ √ √ 

Boy Ölçümü √  √  

Kilo Ölçümü √  √  

Bel Çevresi √  √  

Mental durum değerlendirmesi* √  √  

Duygu durum değerlendirmesi* √  √  

Görme değerlendirmesi √  √  

İşitme değerlendirmesi* √  √  

Ağız ve diş sağlığı 

değerlendirmesi* 

√  √  

Beslenme değerlendirmesi*  √  √  

Polifarmasi değerlendirmesi* √ √ √ √ 

Bası yarası/ağrı değerlendirmesi* √  √  
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İhmal/ istismar değerlendirmesi* √  √  

*Hastanın durumuna göre, yeni başlayan şikâyetlerine göre değerlendirmeler ilk izlemden 

sonraki izlemlerde veya izlem dışı hasta başvurduğunda yapılabilir. Tam bağımlı hastalarda 3 

ayda bir yapılabilirler. Tam bağımsız ve yarı bağımlı hastalarda 6 ayda bir.  
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Tablo 3.Yaşlı Bireylerde Laboratuvar Tetkikleri/Risk Değerlendirmesi Parametreleri ve 

Sıklıkları  

Tetkikler 1.Yıl İzlemi 2. Yıl İzlemi 3. Yıl İzlemi 4. Yıl İzlemi 

 İlk İzlem / 

Yılın İlk 

izlemi/Hasta

nın ilk 

değerlendiril

mesi 

İlk 

izlemden  

12 ay sonra 

İkinci 

izlemden 12 

ay sonra 

Üçüncü 

izlemden 12 

ay sonra 

Kemik dansitometrisi √ √ √ √ 

Lipid profili* 

√    

Açlık glukozu* 

√    

Vitamin D** 

√ √ √ √ 

Vitamin B12** 

√ √ √ √ 

Folik asit** 

√ √ √ √ 

Kreatin**  √   √ 

Kreatin klirensi*** 

√   √ 

Hemogram** √   √ 

Kalsiyum, Sodyum ve 

Potasyum** √   √ 

EKG** √   √ 

*İlk değerlendirmede istenir, daha sonra hastanın risk durumuna ve tedavi planına göre istemler 

zamanları belirlenir.  

** İlk değerlendirmede, önerilen tekrar değerlendirme zamanında ve hastanın klinik durumu 

eksiklik veya bozukluğu düşündürdüğünde.  

*** İlk değerlendirmede, önerilen tekrar değerlendirme zamanında ve özellikle böbrekten atılan 

veya yan etkisi olan bir ilaç başlanması planlandığında.  
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7.7. Yaşlı Bireyin Çok Yönlü Değerlendirmesi Ve İzlem Algoritması 

Davet sonucu gelmeyenlerin davete dair (sms, telefon, e-posta vb. ) bilgilerini kaydedin.

Değerlendirmeyi yaşlının bağımlılık durumuna göre ASM/Ev/Bakım Kurumunda yapınız.

Anamnez alın Muayene Edin Laboratuvar Testlerini Uygulayın 

İ
d

a
r
i 

S
ü

r
e
ç
le

r

– Geçirilmiş hastalıklar

– Alzheimer/demans

– Sigara 

– Egzersiz 

– Beslenme alışkanlıkları 

– Sağlığın sosyal belirleyicileri

– Kan basıncı, 

– Mini mental durum değerlendirmesi 

– Duygu durum değerlendirmesi 

– Görme değerlendirmesi

– İşitme değerlendirmesi 

– Ağız ve diş sağlığı değerlendirmesi

– Beslenme değerlendirmesi 

– Polifarmasi değerlendirmesi,

– Bası yarası/ağrı değerlendirmesi

– İhmal/ istismar değerlendirmesi

– Böbrek fonksiyonlarının (kreatin, Na, K) 

    değerlendirilmesi 

– Dansitometri

– Kanser tarama testleri

– Açlık kan şekeri

– Kreatin

– Sodyum, potasyum, kalsiyum

– Hemogram

– D vitamini

– B12, Folik Asit

– EKG

Davet sonucu gelen kişilere dair aşağıdaki bilgileri kaydedin

65 yaşını aşmış her bireyi yılda en az bir kez değerlendirme (geriatrik/periyodik) yapmak için davet ( sms, telefon vb.) ediniz ve kişiye ait tüm bilgileri kaydediniz.
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Yaşlının Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendiriniz ve Bağımlılık/Bağımsızlık Durumunu Belirleyiniz

 Gerekirse evde sağlık birimine yönlendiriniz  Uzman hekim muayenesi
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Aile hekimine geri bildirim yapınız.

Tam Bağımsız Yarı Bağımlı Tam Bağımlı

• Aile Sağlığı Merkezi nde (ASM) izlem 

planlayınız

• Yaşam tarzına ilişkin tavsiyeler veriniz. 

(yaşlı ve yaşlı yakınına)

• Altı ayda bir kez geriatrik değerlendirme 

yapınız.

• Bağışıklama programı

• Kanser tarama programını uygulayınız.

• İlaç tedavisini yeniden düzenleyiniz.

• ASM/Ev/Bakım Kurumunda 

değerlendirme veya izlem planlayınız.

• Yaşam tarzına ilişkin tavsiyeler veriniz, 

destek ve takip sağlayınız. (yaşlı ve yaşlı 

yakınına)

• Altı ayda bir kez geriatrik değerlendirme 

yapınız.

• Bağışıklama ve kanser tarama 

programlarını uygulayınız.

• İlaç tedavisini yeniden düzenleyiniz.

• Ev/Bakım Kurumunda değerlendirme 

veya izlem planlayınız.

• Yaşam tarzına ilişkin tavsiyeler veriniz, 

destek ve takip sağlayınız.

• 3-6 ayda bir kez geriatrik değerlendirme 

yapınız.

• İlaç tedavisini yeniden düzenleyiniz.

• Eş zamanlı olarak uzman hekime 

yönlendiriniz ve uzman 

geribildirimlerine uygun izlemlerinizi 

sürdürünüz.
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Şekil 1: Yaşlı Birey için Yaşam Tarzı Değişikliği Önerileri  

YAŞLI BİREY İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ ALGORİTMASI

Sağlıklı Beslenme Önerileri Fizik Aktivite Önerileri Tütün ve Tütün Mamülleri Bırakma Önerileri Alkol Bırakma Önerileri

Yeterli ve Dengeli Beslenin 

1- Diyetinizde besin çeşitliliğini arttırın. 

2- Öğün atlamayın, suyu yeterli tüketin.

3- Toplam yağ ve doymuş yağ tüketiminizi azaltın. 
Besinlerin az yağlı olanlarını tercih edin (az yağlı 
etler; yarım yağlı süt, yoğurt, peynir vb.). 

4- Haftada en az 2 kez balık tüketin.

5- Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın (1 çay kaşığı) 

altında tutun. Sofrada yemeklerinize tuz serpmeyin. 

Sodyum içeriği yüksek hazır gıda ve salamura besin 

tüketiminizi sınırlandırın.

6- Bol (en az 400 g/gün) ve çeşitli sebze ve meyve 

tüketin.

7- İlave şeker ve şekerli besin tüketiminizi 

sınırlandırın.

8- Posa tüketiminizi arttırın (25-30 g/gün). Posa 

alımını arttırmada kurubaklagil yemeklerini haftada 

en az 2-3 kez tüketin, ekmek-tahılların en az 

yarısının tam tahıllardan gelmesine dikkat edin, 

sebze-meyve tüketiminizi arttırın.

9- İdeal vücut ağırlığınızı ve kas gücünüzü koruyun.

Fiziksel Aktiviteyi Arttırın

1- Her yaştan sağlıklı yetişkinlerin haftada en az 2,5 saati 

orta şiddette fiziksel aktivite veya aerobik egzersiz 

yapmalarını önerin (Fiziksel aktivite/aerobik egzersizler 

her biri     dk süren ve haftada 4-5 gün boyunca eşit 

olarak yayılmış, çoklu uygulamalar halinde 

gerçekleştirilmelidir).

2- Öyküsünde akut myokart enfarktüsü, KABG, PKG, 

kararlı angına pektoris veya kararlı kompanse kronik kalp 

yetersizliği olan hastalarda kardiyoloji uzmanının bireysel 

önerisine uygun yoğunlukta aerobik egzersiz yapmalarını 

önerin.

3- Sedanter hastaları, uygun şekilde egzersiz ile ilgili risk 

değerlendirmesi yapıldıktan sonra, hafif yoğunlukta 

egzersiz programlarına başlamaları için kuvvetle teşvik 

edin.

4- Yemek sonrası 2 saat hariç, uygun iklim koşullarında 

egzersiz (yürüme, yüzme vs.) yapın.

1- Sigara kullanmayın ve içilen ortamlardan uzak durun

(Sigara kan basıncını ve kalp atım hızını arttırır. HDL kolesterol 

düzeyini düşürür, kanın pıhtılaşma eğilimini arttırır. Ani kalp krizine 

neden olur.)

2. Sigara kullanmayı bırakın.

• Sigara içicisi olarak tanımlanan tüm hastalara sigarayı bırakma 

önerisinde bulunun  (Sigara içicileri, hekime başvurdukları herhangi bir 

sağlık sorunu ile bağlantı kurulduğunda sigarayı bırakma önerisine 

daha açık olabilmektedir).

• Ne söyleneceği ve nasıl söyleneceği öneride bulunan hekime, öneriyi 

alan kullanıcıya ve önerinin bulunulduğu duruma bağlıdır. Hastaya 

bırakma önerisinde bulunurken, net cümleler kurun, kanıtlardan 

yararlanarak güçlü mesaj verin.

• Güçlü ve bireyselleştirilmiş bir şekilde bırakması için aşağıda yer alan 

mesajlar gibi mesajlar vererek teşvik edin.

        - Tütün kullanımı; kalp ve akciğer hastalığını, kalp krizi ve/veya 

inme riskini arttırır

        - Tütün kullanımını bırakmak kalbinizi ve sağlığınızı korumak için 

yapabileceğiniz en önemli şeydir. 

        -   Artık bırakmak zorundasınız vb. 

3- Sigarayı bırakmak için antideprasanları kullanmayın.

Alkol kullanmayın
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7.8. Günlük Yaşam Aktivitelerinin Değerlendirilmesi  

Yaşlı bireylerin genel sağlık durumu değerlendirilerek ICD 10 koduna göre hastalığı yada 

yetersizliği belirlenir. (Somatik, psikogeriatrik ve/veya psikiyatrik durum veya kısıtlamaları olanlar ve 

zihinsel, fiziksel ve/veya duyusal engelliler).  

Kendine yardım aletleri ve ilaç kullanma durumu belirtilir. 

Teşhisleri konup sorunları tespit edildikten sonra fonksiyonel günlük yaşam ve enstrümantal 

günlük yaşam aktiviteleri ve yaşama katılım düzeyi hekim veya hemşire tarafından değerlendirilir.   

Bakım değerlendirme sürecinde sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog 

önerilerinin de alınması sağlanır.  

Bakım ihtiyacında olan bireyin fonksiyon ve yaşama katılım skorları ile bakım hizmet modelleri 

ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. Modeller belirlenirken kişinin tercihi göz önüne alınır. Kişi tercih 

yaparken bakım maliyetleri konusunda bilgilendirilir. Maddi yoksunluk durumunda bakım ihtiyacı 

çözümü için sosyal yardım modellerine yönlendirilir. Kültürel, sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama 

düzeyi ve beklenti ölçeği kullanılabilir. 

Zihinsel yetersizlikle birlikte ve psikiyatrik yetersizlik, fiziksel engele dönüşen somatik 

hastalıklar, zihinsel engellilik, otizm, konuşma/dil bozukluğu birlikte olan bireyler, akkiz beyin hasarı, 

Alzheimer ve/veya demans tanılı bireyler, işitme bozukluğu, şiddetli çoklu engelliler, somatik şikayet 

ile yaşlanan psikiyatrik hastalar ve Karsakov sendromu olan hastalarda bakım seviyesi tespitinin daha 

zor olacağı akılda tutulmalıdır. 

Kinik Kırılganlık Skalası, KATZ ve Lawton Brody Enstrumantal Günlük Yaşam 

Aktiviteleri ölçeği ile fonksiyon ve yaşama katılım ile ilgili detaylı değerlendirme /skorlama yapılır.  

Bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ve yaşama katılım faaliyetlerine ilişkin bozukluk ve kısıtlamalara 

ilişkin skorlama yapılır. (Ek-1 ).  

Fonksiyon Kaybı:  

• Skor 0: TAM BAĞIMSIZ  “Sorun yok / herhangi birinden yardım gerekmiyor” İlaç ya da 

başka bir yardımcı malzeme tedavisi ile kontrol altında olduğundan bozukluk söz konusu değil 

veya bozukluk bakım talebi gerektirmiyor.  

• Skor 1: GÖZETİM  “Sorun var: ara sıra yardım, denetim veya kontrolü gerekli” Bozukluk 

zaman zaman bakım talebi gerektiriyor.( Zaman zaman haftada bir ile altı defa anlamındadır.)  
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• Skor 2: KISMİ DESTEKLE “Sorun var: sık sık yardım, denetim veya kontrolü gerekli” 

Bozukluk sık sık bakım talebi gerektiriyor. (Sık sık günde bir ile iki defa anlamındadır)  

• Skor 3: TAM BAĞIMLI “Sorun var: sürekli yardım, denetim veya kontrolü gerekli” Bozukluk 

sürekli bakım talebi gerektiriyor. (Sürekli günde üç veya daha fazla anlamındadır.)  



 
80 

Fonksiyon Kaybı Kısıtlamalar ve katılım sorunları Bakım Önerisi 

Skor 0: TAM BAĞIMSIZ   Bireyin ilgili faaliyeti herhangi bir kısıtlaması yok Güvenlik açısından ihtiyaç duyuluyorsa kurumsal bakım açısından 

değerlendirilir. 

Skor:0-1 Destekleyici Teknolojik 

Aletlerle BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti kendi bir alet ile yapabiliyor/herhangi 

birinden yardım gerekmiyor. 

Güvenlik açısından ihtiyaç duyuluyorsa kurumsal bakım açısından 

değerlendirilir. 

Teknolojik cihazlara erişim konusunda bilgilendirme ve destek sağlanır. 

Skor 1:  

GÖZETİMLE BAĞIMSIZ   

Birey faaliyeti kendisi yapabiliyor, ancak başka birinin 

izlemesi ya da teşvik etmesi gerekiyor.  

Grup ortamında bakım (Gündüzlü bakımda bir veya daha fazla süren gün 

dilimleri)  

Skor 2: KISMİ DESTEKLE 

BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti zorlukla yapabilmekte / başka birinin 

yardımcı olması gerekiyor.  

Kısıtlamanın süreli/ sürekli olduğu değerlendirilir. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti  

Skor 2-1:  

ORTA DESTEKLE BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti güçlükle kendisi yapabildiğinden 

bireyin kalan özgüvenine saygı gösterilmeli ve başka 

bir kişinin faaliyeti devralması gerekiyor. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti 

Skor 3: 

 TAM BAĞIMLI 

Birey faaliyeti gerçekleştiremediği için başka birinin 

faaliyeti gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti 
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7.9. Hemşire Bakım Değerlendirmesi Ve Bakım Planı Oluşturulması 

Hemşire tarafından hastanın durumuna göre bakım planında her başlık için bireye uygun sıklık ve sürede bakım 

önerilmesi gerekir.  

1. Günlük Kişisel Bakım 

a. Yatak Yarası Önleme  

b. Yatak Yarası Tedavi 

c. Kişisel Günlük Temizlik 

d. Giysi Giydirme 

e. Banyo Yaptırma 

f. Vücut Silme 

g. Yatakta Saç Yıkama 

h. Ağız-Diş Bakım  

i. Bıyık-Sakal Tıraş 

j. El-Tırnak Bakım 

k. Ayak-Tırnak Bakım 

l. Sürgü-Ördek İle Tuvalet Kullanım 

m. Bez Değiştirme 

n. Ev içi hareket  

o. Ekstremite / organ koruma (Hemodiyalize giren hastanın fistül olan kolunun korunması) 

 

2. Enstrümantal öz bakım  

a. Beslenme 

b. Telefon kullanma 

c.  İlaçlarını düzenli kullanımı 

d.  Ulaşım araçlarını kullanma 

e.  Para iradesini gerçekleştirme 

f.  Sofra kurma 

g.  Bulaşık yıkama 

h.  Yemek yapma 

i.  Ütü yapma 

j.  Çamaşır yıkama ve asma 

k.  Ev düzenini sağlama 

l. İletişim  

 

3. Sık karşılaşılan sorun alanları: 

a. Solunum 

b. Yorgunluk 

c. Ağrı 
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d. Uykusuzluk 

e. Düşme 

f. İhmal ve istismar 



 

83 

HEMŞİRE BAKIM DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM PLANI FORMU 

Kişisel Bilgiler 

Adı Soyadı: Geçici Kimlik No: 

Başvuru Tarihi:   Son muayene tarihi: 

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl): ...../....../.......      Cinsiyeti: 1. Kadın     2. Erkek 

Adres: Ev/cep Telefon: 

Başvuru Yöntemi 

5. İletişim koordinasyon merkezi  

6. Hastane çıkışı hekimi    

7. Aile hekimi    

8. Hastane evde sağlık hizmet birimi   

9. Mobil Birim 

Sosyal güvencesi 

 

 

 

Gelir durumu 

4. GSS                 

5. Ücretli     

6. Özel Sigortası     

7. Diğer………… 

8. Maaş alıyor      

9. Gelir yok   

10. Sosyal yardım    

11. Aile reisi bakıyor 

12. Bakıma muhtaçlık yardımı 

Anamnez  ve Bulgular 

Güvenli çevrenin  sürdürülmesi: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

İletişim: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Solunum: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Beden ısısı kontrolü: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Çalışma ve eğlenme: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Cinsel yaşam: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Uyku: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Ölüm: 
1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

İhmal ve istismar 

 

1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

Ekstremite/ organ koruma gereksinimi (Fistül/inme 

tarafı/port/ostomi/lenfödem olan tarafın korunması) 

1. SorunYok 

2. Sorun Var: …………… 

 3. …………………….. 
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Mini Mental Test: (……/30) ( refarans aralıkları) 

MNA: (……… ) (refarans aralıkları) 

Clinical Frailty Scale (kırılganlık skalası)(65 yaş üstü) 

Fonksiyonel Durum: 1. Tam bağımsız  2. Kısmi bağımlı 3.Tam  bağımlı 

KATZ:…… (refarans aralıkları) 

(Entrumantal Öz Bakım Değerlendirmesi:……..(refarans aralıkları): 

Yeme-içme: 

Boşaltım: 

Kişisel temizlik ve giyim: 

Hareket: 

Yesavage Depresyon Ölçeği: 

Bası değerlendirmesi (Braden skalası): 

Ağrı değerlendirmesi(VAS): (0-10 arası değerlendirme formu) 

Kullandığı yardımcı araçlar 

1. Tekerlekli sandalye                     4. Wc yükseltici                             7. Wolker                        

2. Koltuk değneği / baston              5. Havalı yatak                               8. Protez     

3. Diş                                               6. Diğer………… 

Günlük kişisel Bakımın Gerçekleştiren 

1. Kendisi                                        3.Ailesi                                           5. Bakıcısı  

2. Komşusu                                     4. Diğer 

Bakım ve destek ihtiyacı 

1. Var:   

- Tıbbi bakım  

- Sosyal hizmet, destek ve yardım 

2. Yok 

Hasta / ailesine verilmesi Planlanan eğitim 

1. Yok 

2. Var: ……………………………………………………………. 
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Hemşirelik Tanısı Amaç Hemşirelik Girişimi Uygulama sıklığı Değerlendirme  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

HEMŞİRELİK BAKIM PLANI 
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KONU 8 

GERİATRİK SENDROMLAR 
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GERİATRİK SENDROMLAR 

AMAÇ: Yaşlıda sık görülen sendomların tanınması, gereki testlerin yorumlanması birinci 

basamakta yapılacak müdahalelerin anlaşılması 

ÖĞRENİM HEDEFLERİ 

Katılımcıların bu oturum sonunda: 

• İnkontinans sorgusunu yapabilmeleri, geçici inkontinans sebeplerini tanıyarak uygun 

şekilde müdahale edebilmeleri ve ileri tetkik gereken hastaların birinci basamakta tedavi 

gereken hastalardan ayırt edebilmeleri 

• Düşmelerin sebeplerini ve düşmeleri engellemeye yönelik yaklaşımların bilmeleri  

• Osteoporozun hangi yaş grubunda taranması gerektiği, kadın erkek osteoporoz yaklaşım 

farkının bilinmesi ve birinci basamakta nasıl müdahale edileceğini anlamaları 

• Demans-depresyon ve deliryumu birbirinden ayırt edebilmeleri, ileri destek gereken 

hastaları tanıyabilmeleri ve acil müdahale gerekmesi durumunda müdahalede bulunmaları 

beklenmektedir. 

 

SÜRE: 75 dakika 

 

YÖNTEM/TEKNİK 

 

• Konu anlatımı 

• Soru-cevap 

• Pratik uygulama 

 

ARAÇ/GEREÇ/MATERYAL 

• Bilgisayar 

• Projeksiyon cihazı 

• Kağıt, kalem, silgi 

 

EĞİTİCİ BİLGİ NOTU 

 

 

8.1.  Üriner İnkontinans 

Yaşlı bireyde çok sık görülen, ancak gizlenen, her yaşta patolojik kabul edilen ve çoğu zaman 

tedavi edilebilen bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır.  Evdeki yaşlılarda %20-25, hastanede 
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yatan yaşlılar %40, bakımevlerinde %50-75 sıklıkta görülmektedir.  Yaşın etkisiyle mesane 

kontraktilitesi, kapasitesi, işemeyi geciktirme becerisi azalır. Kadınlarda üretral uzunluk ve 

kapanış basıncı,  çizgili sifinkter kas hücreleri ve erkeklerde prostat genişler. İnvolunter detrusor 

kontraksiyonu ve postvoiding rezidü volüm artışı (max 50-100 ml) ve nokturnal diürez meydana 

gelir. 

8.1.1. Önemi  

İnkontinansla birlikte; 

• Deri lezyonları 

• Bası yaraları 

• Üriner sistem infeksiyonları >> sepsis 

• Düşme >> kırıklar 

• Utanma, damgalanma, depresyon 

• Bakımevine yerleştirilme riskinde artış 

• Bakıcıda tükenmişlik, depresyon 

• Hayat kalitesinde bozulma meydana gelebilir. 

 

8.1.2. Geçici İnkontinans Nedenleri 

• Deliryum 

• Atrofik vajinit-Üretrit 

• İlaçlar 

• Psikojenik (ciddi deprtesyon) 

• Aşırı idrara çıkma 

• Hareket kısıtlılığı 

• Fekal impakt 
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Tablo 6. Geçici inkontinansa neden olan ilaçlar  

İlaç Grubu Örnek Etki Mekanizması 

Alfa 

adrenerjik 

agonistler 

Nazal dekonjestanlar Üriner sfinkter tonusunda artma, üriner 

retansiyon, overflow inkontinans 

Alfa 

adrenerjik 

blokerler 

Prazosin, doxazosin, 

tamsülosin 

Mesane çıkımı ve üretrada relaksasyon, 

stres inkontinans 

ACEI   Öksürük >>>stres inkontinans 

Antikolinerjik Sedatif antihistaminikler, 

Antipsikotikler,  

Trisiklik antidepresanlar, 

Antiparkinson ilaçlar 

Mesane kasılmasını etkileyerek ve 

konstipasyona neden olarak, üriner 

retansiyon, overflow inkontinans 

Ca kanal 

blokerleri 

Verapamil, diltiazem Mesane kasılmasını etkileyerek ve 

konstipasyona neden olarak, üriner 

retansiyon, overflow inkontinans 

Diüretikler Tiazid, furosemid, kafein İdrar outputunda artma 

Opioidler Morfin, kodein Mesane kasılmasını etkileyerek ve 

konstipasyona neden olarak, üriner 

retansiyon, overflow inkontinans 

Sedatif 

hipnotikler 

Diazepem, lorazepam 
Mobiliteyi azaltır, urge inkontinansı 

artırır 

8.1.3. Kalıcı İnkontinans Nedenleri 

Eğer geçici ve fonksiyonel nedenler ortadan kaldırıldıktan sonra da inkontinans devam 

ediyorsa alt üriner sistem gözden geçirilmelidir  

• Detrusor hiperaktivitesi  

• Detrusor hipoaktivitesi 

• Çıkış direncinde azalma 

• Çıkış direncinde artış                 

8.1.4. İnkontinansın semptomatik karakterizasyonu 

• Urge:  Detrusor hiperaktivitesi bağlı olara dk-sn süren bir uyarıcı semptom ardından 

büyük volümlü idrar kaçağı görülür. 

•  Stres: Çıkış direncinde azalma sonucu sadece intraabdominal basıç artışı ile birlikte 

kaçak görülür.          

• Overflow: Detrusor hipoaktivitesi ve çıkış direncinde artış nedeniyle sürekli damlama 

tarzında kaçak görülür.                

• Miks: Urge ve stres inkontinans birlikte görülebilir. 
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8.1.5. İnkontinansta Anamnez 

• Sıklığı, ciddiyeti, süresi 

• İnkontinans tipi (urge, stres, overflow, miks) 

• Paterni (diurnal, nokturnal, ilaçlardan sonra...) 

• Eşlik eden semptomlar (ıkınarak idrar yapma, tam boşalamama, disüri, hematüri, 

suprapubik- perineal rahatsızlık hissi) 

• Barsak alışkanlığında veya seksüel fonksiyonlarda bozulma 

8.1.6. Fizik Muayene 

• Diğer medikal durumların ortaya konması 

• Mesane doluyken stresle indüklenen inkontinans testi 

• İdrarını yaptıktan sonra mesane distansiyonu için palpasyon  

• Pelvik muayenede atrofik vajinit, Atrofik üretrit, pelvik kaslarda güçsüzlük (sistosel, 

rektosel, prolapsus uteri) ve pelvik kitle varlığı deerlendirilmeli 

• Rektal muayene deride irritasyon, istirahat tonusu ve istemli anal sifinkter kontrolü (bir 

el karın üzerinde olmalı), prostat nodülü  ve fekal impakt incelenmeli 

• Nörolojik muayene mental durum, duygu durum, mobilite, sakral refleks (S4-5 anal 

refleks, S2-4 bulbokavernoz refleks), perineal duyu ve gluteal kıvrım asimetrisi 

incelenmelidir. 

8.1.7. Laboratuvar 

• Metabolik durum; sodyum, kalsiyum, glukoz, BUN, kreatinin 

• İdrar tetkiki ve kültürü 

• Postvoiding rezidüel volümün kateterizasyon veya portable USG ile ölçümü 

• PVR’sü 100-200ml aşan erkek hastalarda üriner sistem USG 

8.1.8. ÖRNEK VAKA AHMET BEY 

Anamnez ve Bulgular 

• 72 yaşında erkek hasta 

• Dizlerinde ağrı nedeniyle başvuruyor. 

• Hipertansiyon, diyabetes mellitus var. 

• İlaç: Losartan 100 mg/hidroklorotiazid 25 mg, Metformin 2x850 mg, ASA 100 mg, 

Diklofenak potasyum 2x50 mg. 

• Açlık plazma glukozu: 246 mg/dl  

• Dizlerinde osteoartrit mevcut. Hareket kısıtlılığı var. Baston kullanıyor. 

• Dizüri (+) 

• 4 çocuğu var 
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• Günde 2-3 kez idrar kaçırması olduğunu söylüyor. 

Tedavi 

• Genel öneriler 

- Tedavi mutlaka bireyselleştirilmelidir. Tedavi planlanırken öncelikle altta yatan 

hastalığın ciddiyeti, geçici inkontinansın sebepleri ve fonksiyonel bozukluklar 

değerlendirilmelidir. 

- İlk adım geri dönüşümlü sebeplerin tedavi edilmesi ve detrusor hiperaktivitenin 

tanımlanmasıdır. 

- Çoğunlukla altta yatan nedenin çözümüne yönelik spesifik bir tedavi yoktur ya da 

herhangi bir neden bulunamaz. 

- Bu nedenle tedavi çoğu zaman semptomatiktir. 

• Basit önlemler 

- Sıvı atılımının miktarı ya da atılım zamanının ayarlanması 

- Yatak kenarına konulmak üzere tedarik edilecek bir lazımlık  

• Davranış Tedavisi  

Basit önlemler fayda sağlamadığı takdirde; 

Mesane çalıştırma teknikleri  

- Eğer hasta koopere olabiliyorsa önerilir. 

- Mesane çalıştırma teknikleri idrar yapma aralıklarını uzatacaktır. 

- Hastaların gün içinde kazandıkları başarıya paralel olarak gece idrar yapma aralıkları 

da iyileşecektir. Bunun için gece bu tekniği uygulamaları gerekmeyecektir. 

Teşvikli işeme yöntemleri 

- Eğer hasta koopere olamıyorsa;  

- “Prompted voiding” kullanılabilir.  

- Hastaya her iki saatte bir veya saat başı tuvalete gitmek isteyip istemediği sorulur ve 

eğer ihtiyacı varsa tuvalete giderken eşlik edilir. 

- Hastaların sözel olarak desteklenmesi etkinliği arttırır. 

- Negatif yorumlardan kaçınılmalıdır. 

- Huzurevlerinde inkontinans sıklığını %50 azaltmaktadır. 

 

• İlaç tedavisi:  

Trisiklik Antidepresanlar 

-  Doksepin 3-4x10-25 mg, İmipramin 3-4x10-25 mg (Tofranil 10-25 mg) eşlik eden 

stres inkontinansı olan kadınlarda faydalı olabilir.  

- Ortostatik hipotansiyon kullanımını kısıtlayabilir.  

- Yaşlılarda çok tercih edilmez. 



93 
 

Antikolinerjik Ajanlar 

- İntravezikal basıncı azaltır 

- Mesane kompliansını artırır. 

- İdrar yapma eşik volümünü yükseltir. 

- Detrusor kasının istemsiz kontraksiyonlarını önler. 

- Majör semptomları azaltmada %65-70 etkili 

8.1.9. Hiperaktif Mesane Tespit Edilirse Tedavi 

• Tedavi kararı, mesane çıkım obstrüksiyonu elenmesi için yapılan kompleks ürodinamik 

çalışmalarla daha da karışıktır.  

• Prostat ve obstrüksiyon ihtimali elenmiş izole overaktif mesane semptomlu erkekler, 

genelde ilk olarak alfa bloker ajanlarla tedavi edilir.  

• Overaktif mesanenin semptomları alfa bloker tedavi ile azalma eğilimindedir, fakat 

obstrüksiyonunkinden daha azdır. Overaktif mesane tedavisinde alfa bloker ve 

antikolinerjk ajanların kombine kullanımları denenebilir. 

 

8.1.10. Stres İnkontinans Tespit EdilirseTedavi 

• Konservatif tedavi:  

- Kilo verilmesi,  

- Atrofik vaginit veya öksürük varsa tedavisi,  

- Kaçağı önlemek için pelvik kasların güçlendirilmesi vaya bacakların çapraz yapılması 

gibi fiziksel manevralar ve  

- Tampon kullanımı önerilir. 

- Sıvı alımını ve işeme intervallerini ayarlanması 

• Pelvik kas egsersizleri;   

- Abdominal, gluteal kaslar gevşemişken peri vajinal ve perianal kasları içeri çekmek,  

- İşemenin ortasında sifinkteri kasarak işemeyi durdurmak ve  

- Vaginal cone, biyofeedback, elektrik sitümülasyon önerilir 

• İlaç tedavisi: 

- İmipramin veya alfa agonistler, estrojen 

- Duloxetin (Cymbalta 2x40 mg) 

- Propiverin (Mictonorm 3x15 mg) 
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8.1.11. Üretral Obstrüksiyon Tespit Edilirse Tedavi 

• Konservatif metodlar  

- Hidronefroz, artmış rezidüel volüm, rekürren semptomatik İYE ve gros hematüri 

yoksa uygulanabilir 

- Sıvı alımının kısıtlanması 

- İşeme sıklığının ayarlanması 

• Mesane Gevşetici Ajanlar 

- Eğer eşlik eden detrusor hiperaktivitesi varsa, PVR azsa ve cerrahi yapılamayacaksa 

kullanılabilir 

- Alfa antagonistler, finasteride (5alfa redüktaz inhibitörü), antiandrojenler ve/veya 

LHRH analogları 

• Cerrahi 

 

8.1.12. Sonuçta 

• Üriner inkontinansla başvuran hastada tam bir öykü ve FM 

• İlk olarak geçici nedenleri ekarte et 

• Yaptırılabiliyorsa idrar günlüğü 

• Biyokimya, TİT, İK, YDBG, kullandığı ilaçları gözden geçir 

• İnkontinans türüne göre tedavi yaklaşımı 

• Davranış tedavileri denenmeli 

• Kadında detrusor hiperaktivitesi düşünülüyorsa ilaç tedavisi başlanabilir 

• Erkekte başlanmadan önce PVR bakılması gerekli 

• Diğer nedenler düşünülüyorsa Üroloğa ve KHD uzmanına yönlendirilmeli 

8.2. Düşmeler  

Düşmeler yaşlı bireylerde  %25-35 sıklıkta görülür ve %50’si tekrarlayan düşmedir. 

Düşmelerin 1/10’u kalça ve diğer bölge kırıkları, subdural hematom, kafa travması veya ciddi 

yumuşak doku travmasına neden olmaktadır. Mobilitenin kısıtlanmasına, günlük yaşam 

aktivitelerinde bağımlılığa ve bakımevine yerleştirilme ihtiyacında artışa neden olmakta ve çoğu 

doktora bildirilmemektedir.  

 

8.2.1. Risk Faktörleri 

• Kas güçsüzlüğü 

• Düşme öyküsü 

• Yürüme problemleri  
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• Denge problemleri  

• Yardımcı cihaz kullanımı 

• Artrit 

• Depresyon 

• Ortostatik hipotansiyon 

• Kognitif fonksiyon bozuklukları 

• Görme problemleri 

• Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma 

• 4 veya daha fazla ilaç kullanımı 

 

Düşmeye En Sık Neden Olan İlaç Grupları 

• Serotonin geri alım inhibitörleri 

• Trisiklik antidepresanlar 

• Nöroleptik ajanlar 

• Benzodiyazepinler 

• Antikonvülzanlar 

• Klas IA antiaritmik ajanlar 

• Digoksin  

• Diüretikler 

• Alfa-blokörler 

 

8.2.2. Düşmenin Değerlendirilmesi 

• Düşmeler genellikle birçok risk faktörünün etkileşimi sonucu oluştuğu için predispoze 

ve presipite eden faktörler tespit edilmeli, gerekli durumlarda uygun müdahaleler 

yapılmalıdır. 

•  Yaşlı hastalar genellikle düşme konusunda kendiliğinden bilgi vermedikleri için her 

yaşlı hastaya en az yılda bir kez düşme sorulmalı, hasta denge ve yürüme problemleri 

açısından değerlendirilmelidir.  
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8.2.3. Düşme Riski Olan Yaşlılarda Alınacak Önlemler 

Önceki düşmeler  Çevrenin ve aktivitenin değiştirilmesi 

İlaç kullanımı; yüksek riskli 

ilaçlar,4’den fazla ilaç kullanımı 
İlaçların gözden geçirilmesi 

Görme; keskinliğinin, derinliğinin 

azalması. Katarakt 

Isıkların açık tutulması, multifokal gözlüklerin 

takılmaması göz kontrolü 

Postural hipotansiyon(yatar 

durumdan kaldırıldıktan sonra 

Kbında 20mmhgden fazla düşüş) 

İlaçların gözden geçirilmesi, hidrasyon durumu, 

yataktan yavaş kalkması tavsiyesi, ilaç tedavisi 

Denge yürüyüşte problem 

Propioseptif duyumların uygun ayakkabıyla 

sağlanması(ince taban),kognisyonu etkileyecek 

ilaçların kesilmesi, özel egzersizlerin öğretilmesi 

Kas iskelet sisteminin incelenmesi, 

özellikle bacak ve kollar 

Altta yatan sebbin bulunması, fizik tedaviye 

yönlendirilmesi, yardımcı aletlerin kullanımı; 

podiatriste kontrol 

KVS muayenesi (senkop, aritmi) Kardiyoloji, karotid sinüs masajı 

Eviçi kazalar 
Halıların kaldırılması, gecelambası, banyoda 

kaymayan terlikler vs. 

 

8.3. Osteoporoz 

Azalmış kemik kitlesi ve kemik dokusunun mikroyapısında bozulma ile karakterli, kemik 

kırılganlığına ve kırık riskinde artışa yol açan sistemik iskelet hastalığı 

• ABD 50 yaş üstü kadınların %13-18 osteoporoz, %37-50 Osteopenik; aynı yaş 

grubunda erkeklerin %3-6 osteoprotik ve %28-47 osteopenik 

• ABD 1.5 milyon kırık/yıl ( %50 vertebra, %25 kalça, %15 radius ve %10 diğer ), 

İngilterede 250.000 kırık/yıl, tüm dünyada kayıtlı 4 milyon kırık/yıl 

• Sadece kırıkların yıllık maliyeti ABD 10-20 milyar dolar 

 

8.3.1. Primer Osteoporoz 

Postmenopozal (Tip I) 

• 51-75 Yaş arasında yıkım artışı sonucu görülür.  

• Trabeküler kayıp (Vertebra, Colles’) ön plandadır. 
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Senil  (Tip Iı)  

• Yaşa bağlı (> 70 Y), yapım azalması, vit. D eksikliği sonucu görülür. 

• Trabeküler, kortikal (vertebra, femur) kayıp ön plandadır. 

 

8.3.2. Sekonder Osteoporoz 

• Glukokortikoid Fazlalıkları 

• Hipogonadizm 

• Hiperparatiroidizm 

• Hipertiroidizm 

• Malignite 

• İmmobilizasyon 

• Romatoid Artrit 

• Ehlers Danlos 

• Fibrogenesis imperfekta ossium 

• Glikogen depo hastalıkları 

• Sistathionin sentetaz eksikliğine bağlı homosistinüri 

• Marfan’s sendromu 

• Osteogenesis imperfekta 

• Wilson hastalığı 

•  İlaçlar 

 

Osteoporoz Yapan İlaçlar 

• Alimünyum 

• Antikoagulanlar 

• Antikonvülsanlar 

• Sigara 

• Sitotoksik ilaçlar 

• Aşırı alkol alımı 

• Aşırı A vitamini alımı 

• Kortikosteroidler 

• GnRH agonistleri 

• Heparin 

• Litiyum 

• Tamoksifen (Premenapozal hastalarda) 

• Beta karoten 
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• Safra asidi bağlayan reçineler? 

• Diüretikler 

 

Steroid Osteoporozu 

• Glukokortikoid kullanan hastaların %30-50’sinde kemik kaybı görülür.  

• Glukokortikoid çalışmalarında trabeküler kemik kaybını daha ön planda olduğu 

görülmüştür. 

• 5-7.5 mg/gün üzerinde steroid kullanımı hemen tüm vakalarda artmış kemik kaybı ve 

kırık riski demektir.  

• Akciğer hastalıklarında kullanılan inhaler steroidlerle, eklem içerisine yapılan 

steroidlerin kemik kaybına neden olabildikleri gösterilmiştir. 

• Glukokortikoidler 3 temel mekanizma ile etki ederler 

• 1-kalsiyum homeostazı 

• 2-seks hormonlarının etkisi 

• 3-kemik yapımının inhibisyonu ve yıkımını artması 

 

8.3.3. Düşük Kemik Kitlesi Risk Faktörleri 

• Kadın 

• Yaş 

• Hipogonadizm 

• Beyaz ırk 

• <25 BMI, düşük kilo? 

• Annede osteoporoz öyküsü 

• Düşük kalsiyum alımı 

• Sigara, alkol 

• Fiziksel aktivitenin az olması 

• Kronik steroid kullanımı 

• Kırık öyküsü 

• Radyolojik osteopeni 

• Annede kalça kırığı öyküsü 

• Prematür menapoz 

• Uzamış amenore 

• Komorbid hastalık-RA, Çölyak, hipertiroidizm, hiperPTH, inflamatuar barsak.) 
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8.3.4. Tanı 

• Serum Ca, P,prot. elektroforez, ESR  →  Normal  

• Serum ALP normal, kırıkta hafifçe artmış olabilir.  

• PTH normal  

• Kemik turnover indikatörleri artabilir (osteokalsin, idrar pridinium peptid etc.)  

• X-ray radiodansite azalma > 30% kayıpta  

• Dual x-ray absorptiometri (DEXA)    

           KMD T değeri 
Normal                 > -1 

Osteopeni 
                < -1 

                > -2.5 

Osteoporoz                 < -2.5 

 

• Erkeklerde osteoporoz tanısı konduğunda sekonder nedenler araştırılmalı. 

• Libido, traş olma sıklığı, jinekomasti, letarji, purpura, peteşi, stria, poliüri, noktüri, kilo 

kaybı, pubik ve vucut kıllarının durumu sorgulanmalı. 

• Direk Grafi: Çok erken dönemdeki osteoporozu göstermedeki yetersizliğidir. Ancak ileri 

osteoporoz vakalarında çok iyi fikir verebilir. Lateral pozisyonda çekilen lomber ve 

torasik vertebra grafilerinde; 

- Vertebra korpusunda ön, arka ve orta yükseklikler birbirine eşit (deformite skoru 0).  

- Korpusta radyolüsensi belirmesi (deformite skoru 1) 

- Korpusta %20 bikonkavite veya ön yükseklikte % 15 azalma (deformite skoru 2) 

- Her iki uçta çökme veya belirgin bikonkavite (deformite skoru 3) 

- Yaygın kompresyon fraktürü (deformite skoru 4).  

8.3.5. Nonfarmakolojik Tedavi 

• Risklerin azaltılması (düşmeler başta olmak üzere yaşa özgü sorunlar) 

• Diyet1000-1500mg/gün kalsiyum, 400-800IU D vitamini 

• Alkol, sigara bırakılması 

• Egzersiz-kas gücünün arttırılması, düşme risklerinin azaltılması, bisiklet-yürüyüş ve 

yüzme 

• Kalça koruyucular— komplians, maliyet, inkontinans 
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8.4. Demans 

8.4.1. Kognitif Fonksiyonların Evrelemesi 

• Normal 

• Basit unutkanlık  

• Hafif Kognitif Bozukluk 

• Erken evre demans(Alzheimer) 

• Orta evre demans (Alzheimer) 

• İleri evre demans(Alzheimer) olarak tanımlanmıştır. 

8.4.2. Hafif Kognitif Bozukluk 

• Yıllar içinde Alzheimer Hastalığı’na dönüşebilen, yüksek riske sahip bir kognitif 

hastalıktır.  

• Kısa dönem hafıza problemi en önemli bozukluktur. Bunun dışında herhangi bir 

kognitif yeti kaybı yoktur. 

Hafıza testlerinde objektif bozulma saptanır. 

• Günlük yaşam aktivitelerinde bozulma yoktur. 

• Her yıl %10-15’i Alzheimer hastalığına ilerler. 

 

Hafif Kognitif Bozukluk Tedavisi 

• Tedavisinde FDA onayı olan bir ajan yoktur. 

• Antioksidanlar-Vitamin E 

• Antiinflamatuarlar 

• Statinler 

• Antihipertansifler 

• Ginkgo biloba 

• Nöotropik ajanlar 

• ChEI ilaçları verilebilir.  

8.4.3. Alzheimer Hastalığı 

• Alzheimer hastalığı ilerleyici ve ölümcül bir nörodejeneratif hastalıktır. Hafıza ve 

kognitif bozukluk, günlük yaşam aktivitelerinde ilerleyici gerileme, çeşitli 

nöropsikiatrik semptomlar ve davranış bozukluklarıyla karakterizedir.  

 

Majör Risk Faktörleri 

•     İleri yaş 

•     Aile hikayesi 
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•     APOE ε4 allel 

•     Down Sendromu 

  Muhtemel Risk Faktörleri 

• Düşük eğitim seviyesi 

• Kafa Travması  

• Kadın cinsiyet 

• Depresyon 

• Aluminyum? 

• Bakır, demir, çinko 

• Vasküler risk faktörleri 

• Genetik: kromozom 1, 14, 21, 19 

 

Alzheimer Hastalığı Klinik Evreleme 

Erken evre 

• Unutkanlık, kelime bulmada zorluk 

• Kişilik değişikliği 

• Hesaplamada zorluklar 

• Eşyaları kaybetme, yerini karıştırma 

• Soru veya cümlelerin tekrarı 

• Hafif oryantasyon bozukluğu 

Orta evre 

• Bellek kaybı artışı 

• Uygunsuz kelime kullanma 

• Basit bakım yetenekleri kaybolur 

• Kişilik değişikliği, gece-gündüz  

• Uzak akraba, arkadaş hatırlayamama 

• İletişim zorluğu 

• Ajitasyon, amaçsız gezinme, hallusinasyon 

 İleri evre 

• Beslenme bozukluğu 

• Üriner-fekal inkontinans 

• Mobilite sorunu-yatağa bağımlılık 

• Mutism 
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8.4.4. Demans Hastasına Yaklaşım 

• Unutkanlık mutlaka sorgulanmalı, kendi ya da yakını tarafından fark edilen artışın 

önemi, gündelik hayata etkileri sorgulanmalıdır. 

• 3 kelime testi, saat çizdirme testi, MMSE 

• Torunların ya da çocukların isimleri, haftanın günleri, 20’den geriye birer ya da üçer 

saydırma 

• Mutlaka kişi ile beraber kalan ya da gözleyebilen bir yakınından hasta öyküsünün 

birlikte alınması 

8.4.5. Ayırıcı Tanı ve Reversible Kognitif Bozukluk Sebepleri 

        

  İlaçlar Metabolik Endokrin 

 Antikolinerjikler  

 Antihipertansifler 

 Antipsikotikler 

 Sss Depresanları 

 Kortikosteroidler 

 Dijital 

 Narkotikler 

 Fenitoin 

 Polifarmasi 

 Hipotiroidizm 

 Elektrolit Dengesizliği 

 Hipoglisemi 

 Kr. Adrenokortikal Yet 

 Cushing’s Send. 

 Hepatik Yetmezlik 

 Renal Yetmezlik 

Psikiyatrik Diğer 

 Deliryum 

 Major depresyon 

 Anksiyete 

 Bipolar bozukluk 

 Psikoz 

 Vitamin B12 eksikliği 

 KOAH 

 Fekal impakt 

 Görme / İşitmede bozukluk 

  

 

8.4.6. Fonksiyonel Ve Davranış Problemleri 

• Yüksek dereceli günlük yaşam aktivitelerinde bozulma (çek yazma, toplu taşıma 

araçlarını kullanma) 

• Temel günlük yaşam aktivitelerinde bozulma (yemek yeme, giyinme, tuvaleti 

kullanma) 

• Ruhsal durum değişiklikleri, apati erken evrede. 

• Psikoz, ajitasyon orta ve ileri evrede. 

8.4.7. Ölüme sebep olan durumlar: 

• Septisemi 
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• Pnömoni 

• Üst solunum yolu enfeksiyonları 

• Beslenme problemleri 

• Bası yaraları 

• Kırıklar 

• Yaralar 

• Egzersiz 

• Hipertansiyonun kontrolü 

8.4.8. Sağlığı Koruma Tedavileri Ve Genel Medikal Tedaviler 

• Diğer medikal hastalıkların kontrolu 

• Yıllık influenza aşısı, 5 yılda bir pnömokok aşısı 

• Dental hijyen 

• Gözlük gereksinimi 

• İşitme problemleriyle başa çıkma 

             İleri evrede: 

• Beslenme 

• Hidrasyon 

• Deri bakımı 

• Hayatı uzatacak işlemlere hasta ve yakınları ile beraber karar verilmeli.  

• Gastrostomi 

• İntravenöz hidrasyon 

• Antibiyotik kullanımı 

 

8.4.9. Bakım Verenlerle İşbirliği 

• Hastanın bakımı 

• İlaçlarının verilmesi 

• Farmakolojik olmayan tedavinin uygulanması 

• Hastanın genel sağlığı ve hayat kalitesinin sağlanması 

• Ev içinde güvenliliği sağlamak 

• Maddi işlerde yardım 

• Bakım verenler, kendi sağlıklarına dikkat etmiyor. 

• Daha çok hastalık 

• Daha çok somatik yakınmalar 

• Daha çok depresyon ve anksiyete 

• Sağlık hizmetlerinin daha çok kullanırlar 
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• Primer korunma aktivitelerinden daha az faydalanır. 

8.5.  Geriatrik Depresyon 

8.5.1. Genel özellikleri 

• Yaşlıda depresyon en sık görülen ruhsal hastalıktır. Toplumdaki yaşlılarda: %12, 

Hastanede veya bakım evinde alan yaşlılarda %40-70 oranında görülür.  

• Yaşam kalitesini bozar, komorbid hastalıkların kontrolü zorlaşır. 

• Kognitif fonksiyonlar geriler ve mortaliteye kadar giden bir süreç gelişebilir. 

• Yaşlılarda depresyon somatik yakınmalar ve bilişsel belirtilerle maskelenebilir. 

• Yaşlılar sıkıntılarını hatırlayıp bildirmek konusunda güçlük çekebilir.  

• Farklı klinik prezentasyonlar, somatik yakınmalar, asteni, kuvvetsizlik, halsizlik, 

Vücudun farklı yerlerinde ağrılar-başağrısı, karın ağrısı, kabızlık görülebilir. 

• Tanı sıklıkla atlanır - kronik kişilik özelliği olarak algılanabilir. 

• Psikotik belirtiler, anksiyete görülebilir.  

• Erkeklerde sıklık artmaktadır.  

• İntiharla sonuçlanabilir. 

• Yaşlılara trisiklik antidepresan verilirken dikkatli olunmalı ve SSRI’lar tercih 

edilmelidir. 

  

8.5.2. Yaşlıda Depresyona Yol Açan Faktörler 

• Yaşlıda depresyon genç erişkinlere göre daha az görülse de sosyoekonomik düzeyi kötü 

fiziksel hastalıkları olan yeti yitimi bulunan kurumlarda yaşayan yaşlılarda çok yüksek 

oranlarda görülebilir.  

• Aile yapısının giderek değişmesi,  

• Sosyal desteğin azalması 

• Aile desteğinin azalması ve ekonomik zorluklar 

• Normal ve patolojik yaşlanma sürecine ait biyokimyasal değişiklikler 

• Vücut sistemlerini etkileyen fiziksel hastalıklar 

•  Çoklu ilaç kullanımı  

• Beslenme yetersizliği  

• Psiko-sosyal etkiler - çevresel faktörler - sosyoekonomik düzey  

• Sosyal ilişkilerde azalma/sosyal izolasyon  

• Yakınlık kurma kapasitesinde azalma  

• Düşük benlik saygısı  

• Eş kaybı  

• Emeklilik 
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8.5.3. Yaşlıda Depresyonun Önemi 

• Yeti yitimi ve bağımsızlığın azalmasına neden olur.  

• Hayat kalitesinde bozulma ile seyreder. 

• Yaşlıya, aileye, bakıcıya, kurumlara ek yük teşkil eder. 

• Sağlık hizmetlerine daha çok (x4) başvuruya yol açar. 

• Başta kardiyovasküler sebepler olmak üzere tüm sebeplere bağlı mortalite artışına 

neden olur. 

Yaşlıda İntihar  

• Yaşlı depresyonunda intihar oranları genç gruptaki intihar oranından daha yüksektir 

• Yaş intihar için en sık bildirilen risk faktörlerinden biridir. 

• Genel toplumda beklenen intihar oranı ile karşılaştırıldığında  65 yaş üstü kadınlarda 

intihar oranı 5 kat artarken,   85 yaş üstü kadınlarda 6 kat artmıştır.   

• ABD’de her  3-4  erkek intiharına karşılık 1 kadın intiharı görülmektedir. 

• ABD’de tüm intiharların %70’inden fazlası erkeklerde görülür. 

• Yas ve eş kaybıyla gelen yalnızlık ve sosyal izolasyon en önemli intihar nedenidir. 

• İntihar eden yaşlıların çoğu duldur.   

• İntihar düşüncelerinin öncülleri hastaların %10’u için ekonomik sorunlar, kötü tıbbi 

bakım ve depresyon 

• İntihar girişimi olan yaşlı bireylerin sıklıkla depresyon olmak üzere bir psikiyatrik 

bozuklukları olduğu ve bunun için yeterli tedavi almadıkları 

 

8.5.4. Depresyon ve Fiziksel Sağlık 

• Fiziksel sağlığın kötü olması depresyon ortaya çıkmasını kolaylaştıran nedenlerden 

biridir. 

• Fiziksel hastalığın yaşamı tehdit etmesi, kronik bir hastalığa eşlik eden ağrının 

fonksiyonelliğini kısıtlaması ve yeti yitimi sonucu depresyon ortaya çıkabilir. 

• Depresyon da fiziksel hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabilir. 

• Depresyondaki psikomotor retardasyon, iştah azlığı, beslenme yetersizliği, immün 

sistemde zayıflama, fiziksel hastalıkların ortaya çıkma riskini artırır. 

• Depresyonu olan yaşlıların fiziksel hastalık nedeniyle hastanede yatışı uzamaktadır. 

• Kardiyovasküler hastalıkların morbidite ve mortalitesi artar. 

• Depresyon önce psododemansa ardından da demans neden olabilir. 

• Depresyon demansı, depresyonu olan yaşlıların yaklaşık %15’inde ortaya çıkmaktadır.  

• Depresyon belirtilerinden önce demans belirtileri başlamışsa, depresyon tedavisi ile 

demans belirtilerinde değişiklik olmamışsa, depresyondan sonra da demans belirtileri 
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devam ediyorsa ve hasta bilişsel kayıplarının farkında değilse demans lehine 

düşünülmelidir.  

 

 

8.5.5. Yaşlıda Depresyon Tanısı 

Geriatrik Depresyon Skalası  

• 15 soruluk kısa ve sık kullanılan Evet-hayır cevaplarının olduğu testte 5 puan ve 30 

soruluk uzun testte 11 puan ve üstleri depresyon düşündürür. 

• Tanısal değildir.  

• Demans varlığında yorumlanması güçtür. 

• Yas döneminde depresyon ve yas ayırımı yapmaz. 

• Yaşlıda depresyon tanısı için kapsamlı geriatrik değerlendirme gerekir. Tanı klinik ile 

konur; kriterler aranmaz 

• Her yaşlı hastada öyküde ağlama, isteksizlik, can sıkıntısı, somatik yakınmalar, uyku 

sorunları, halsizlik, değersizlik düşünceleri, iştahsızlık- malnutrisyon mutlaka 

sorgulanmalı 

 

8.5.6. Prognoz 

• Kronikleşme: Geç tanı, psikotik belirtiler, medikal hastalıklar, şiddetli belirtiler 

prognozu kötüleştirir. 

• Nüks: ileri yaş, şiddetli ve uzun süren belirtilerde nüks oranı artar 

 

8.5.7. Tedavi 

Genel Öneriler 

• Sosyal destek, aile desteği, sosyal hizmet uzmanı ve psikolog desteği önerilir. 

• Düzeltilebilir medikal sorunların çözümü sağlanmalıdır. 

• Çevresel koşullardaki olumsuzlukların giderilmesi gerekir. 

• Yaşlının günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılığının azaltılmasına yönelik girişimler 

yararlıdır. 

Medikal tedaviler 

• İlaç tedavisi 

• Elektrokonvulsif tedavi 

• Psikoterapi 

• İlaç Tedavisi 

- “Start Low – Go Slow”  
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- Yaşlılarda antidepresan yanıtı daha geç ortaya çıkar: 7-12 hafta 

- Akut tedaviden sonra en az 6 ay idame 

- Yineleme riski yüksek olanlarda 1-2 yıl idame  

- İdame tedavi dozu = atak sırasında kullanılan doz 

 

Yaşlıda Dikkatli Kullanılması Gereken – Tercih Edilmeyen İlaçlar 

• Trisiklik antidepresanlar (Amitriptilin)  

- Antikolinerjik ve kardiyovasküler yan etkileri görülebilir. 

• Mirtazapin 

- Alfa adrenerjik reseptör antagonizması, postsinaptik 5HT2 ve 3 inhibisyonu, H1 

reseptör blokajı görülebilir. 

- Agranusitoz, nötropeni ve hiperlipidemi yan etkileri görülebilir. 

• Venlafaksin 

- Presinaptik seratonin ve noradrenalin gerialımını bloke, zayıf dopamin geri alım 

inhibisyonu görülebilir.  

- Kan basıncında yükselme yan etkileri görülebilir. 

• Opipramol 

- Kalp yetmezliği, KAH, BPH, glokom, epilepside kullanımı uygun değil 

- Sedasyon ve antikolinerjik yan etkiler ve kardiyotoksisite belirgin. 

- Psikolojik bağımlılık yapar 

 

Yaşlıda Tercih Edilen İlaçlar 

• Trazadon (Desyrel®): insomniada 

• SSRI:  

- Citalopram  

- Escitalopram  

- Sertraline  

- Paroksetin  

- Fluoxetin  

- Fluvoksemin 

8.6. Deliryum 

8.6.1. Epidemiyoloji 

• Hospitalize yaşlı hastalardaki en sık komplikasyonlardan biridir. 

• %35-50’si 65 yaş ve üzerinde görülür. 

• Hastaneye kabulde %15-20 hastada tespit edilir. 
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• Hospitalizasyon sırasında %25-60 hastada gelişir. 

• Cerrahi sonrası %35-60 görülür. 

• Yoğun bakım hastalarındaki oran %80** ‘dir. 

• Bakımevinde kalan 75 yaş üstü hastaların %60’ında herhangi bir dönemde deliryum 

gelişebiliyor. 

• Terminal kenseri olan veya AIDS olan hastaların %25-85’inde rastlanır.     

                                                                                              

8.6.2. Önemi 

• %30-60’ı tanı alamaz. 

• Hastanede kalış süresi uzatır.  

• Fonksiyonel kapasite azaltır 

• 3-5 kat mortalite artışına neden olur. .(mortalite %10-65) 

• %25’de kalıcı hafıza bozukluğu görülür. 

• Deliryum geliştiren hastalarda bası yaraları, düşme ve pnömoni oranları artar. 

• Bakımevine yerleştirilme oranları 5 kat artar. 

• Sağlık hizmeti kalitesinin göstergesidir. 

• YBÜ’de mekanik ventilatördeki hastalar 6-aylık mortalitesi ve daha uzun 

hospitalizasyon için bağımsız risk faktörüdür. 

 

8.6.3. Patofizyoloji 

• Patofisyolojisi tam anlaşılamamıştır? 

• Beynin hem kortikal hem subkortikal bölgeleri tutulmuştur, fakat anatomik olarak 

yapısal bir defekt yoktur. 

• Yapısal değil fonksiyonel bir bozukluk 

• EEG: Kortikal zemin aktivitesinde global yavaşlama 

• Serbral oksidatif metabolizmada azalma, kolinerjik iletimde bozulma 

• Retiküler aktive edici sistem sorumlu.  

• Tutulan bölgeler; prefrontal, fusiform ve posteriyor paryetal korteks, talamus, 

bazal gangliyonlar 

• Birden çok nörotransmitter sorumlu ; Asetilkolin (antikolinerjik ilaçlar, kolinerjik 

uyarıda azalma), Serotonin, dopamin artışı, GABA (hepatik ensefalopati, glutamin ve 

glutamat yüksekliği), β endorfin azalma (glukokortikoidler sebep olabilir.) ve histamin 

(antihastaminikler) 

• Deliryum etyolojisi multifaktöriyeldir; predispoze ve presipite eden faktörlerin 

etkileşimi sonucu oluşur. 
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8.6.4. Predispoze edici faktörler 

• İleri yaş 

• Polifarmasi 

• Kardiyopulmoner hastalık 

• Organ yetmezlikleri (böbrek, karaciğer) 

• Malnutrisyon, hipoalbüminemi 

• Santal sinir sistemi hastalığı 

• Görme-işitme problemleri 

• Dehidratasyon 

• Mevcut beyin hasarı ya da kognitif bozukluk 

• Birden fazla, kontrol altında olmayan medikal problem 

• Sosyal çekilme 

8.6.5. Presipite edici faktörler 

• Enfeksiyonlar 

• Elektrolit bozuklukları 

• İlaçlar 

• Ateş, hipotermi 

• Hipoksi 

• Hipotansiyon 

• Fiziksel kısıtlamalar 

• Metabolik dengesizlikler 

• Uzun süren hospitalizasyonlar  

• Cerrahi girişimler (en sık ortopedik) 

• Üriner kateterizasyon 

• Uykusuzluk 

• Konstipasyon 

• Üriner retansiyon 

• Bir çalışmada* predispoze ve presipite edici faktörler multivariete analiz ile araştırılmış 

ve aşağıdaki parametrelerin bağımsız olarak deliryum riskini artırdığı ve bu 

parametrelerin sayısı arttıkça deliryum riskinin de arttığı saptanmış: 

Hastaneye başvuruda saptanan predispoze edici faktörler 

• Görme problemleri 

• Ciddi hastalık 

• Dehidratasyon 

• Kognitif bozukluk 
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Hospitalizasyon sırasında saptanan presipite edici faktörler: 

• Fiziksel kısıtlamalar 

• Malnutrisyon (albumin<3 g/dl) 

• Son 24 saat içinde 3’ten fazla ilaç eklenmesi 

• Mesane kateterizasyonu 

• İyatrojenik olaylar                                             

8.6.6. Risk Faktörleri 

• Enfeksiyonlar: İdrar yolu enfeksiyonu, pnömoni, sepsis, yumuşak doku enfeksiyonu, 

menenjit. Enfeksiyonun diğer bulguları ortaya çıkmadan ilk belirti olabilir. 

• Akut miyokard enfarktüsü 

• Uykusuzluk 

• Ağrı 

• Konstipasyon 

• İdrar retansiyonu 

• Ortam değişikliği 

• Uyaran azlığı 

8.6.7. Tanı 

• DSM-IV tanı kriterleri 

• CAM (Confusion Assesment Method) 

• DRS (Delirium Rating Scale) 

• Neecham skalası 

Dsm-IV Tanı Kriterleri 

• Bilinç değişikliği ile birlikte dikkat ve konsantrasyonda bozulma (dikkatini 

odaklamada, sürdürmede ve başka yere kaydırmada zorluk) 

• Demansla ilişkisiz kognitif fonksiyon bozukluğu (hafıza kaybı, oryantasyon 

bozukluğu-daha çok yer ve zaman, konuşma problemi) veya algıda bozukluk (ilüzyon, 

halüsinasyon, delüzyon) 

• Kısa süreli, gün içinde dalgalanmalar gösteren seyir 

• Hikaye/fizik muayene/tetkikler sonucu organik bir sebebin saptanması 

 Amerikan Psikiatri Birliği’nin kriterleri, bir uzman konsensüsü olup sensitivitesi ve 

spesifisitesi bilinmemektedir. 

CAM (Confusion Assesment Method)* 

Yöntemin sensitivitesi %94-100, spesifisitesi %90-95 

1. Akut başlangıçlı, gün içinde dalgalanmalar gösteren seyir 

2. Dikkat azalması (Söylenenleri aklında tutabiliyor mu? Dikkatini odaklayabiliyor mu?) 
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3. Organize düşünme yetisinde azalma (Anlamsız konuşmalar, mantıksız düşünceler, 

ilgisiz konulara atlamalar) 

4. Bilinç değişikliği 

Kriterlerden 1 ve 2 + 3 veya 4 mevcut olmalı 

             (*Inouye et al. Ann Int. Med. 1990 113: 941-48) 

 Klinik Subtipleri 

• Hiperaktif (%15) *: Aşırı uyanıklık, dezoryantasyon, delüzyon, ajitasyon, 

halüsinasyon. 

• Antikolinerjikler 

• İlaç entoksikasyonu (alkol, benzodiyazepinler) 

• Çekilme sendromları 

• Hipoaktif (%19)** : Letarji, aşırı uyku, yavaşlama. Gözden kaçabilir. Hospitalizasyon 

süreleri daha uzun, bası yaraları daha çok görülüyor. 

• Metabolik sebepler 

• Mikst (%52) 

8.6.8. Ayırıcı Tanı 

• Demans 

• Depresyon 

• Primer psikotik hastalıklar ayırıcı tanıda değerlendirilmelidir. 

• Demanslılarin %40’ında deliryum 

• Deliryumluların %25’inde hafıza problemleri 

• Demansı olan ve olmayanlardaki deliryum tablosunda farklılık yok.  

 Deliryum Demans 

• Akut başlangıç 

• Saatler-günler 

• Bilinçte fluktuasyon 

• Korku, ajitasyon 

• Hallüsinasyon  

• Geri döndürülebilir 

• Konsantrasyon güçlüğü, 

sersemlik hali 

• Orientasyon bozukluğu erken 

dönemde 

• Kronik 

• Aylar-yıllar 

• Bilinç açık, sabit 

• Apatik 

• Hallüsinasyon –orta/ileri 

evrede 

• Geri döndürülemez 

• Afazi, agnozi, apraksi, amnezi 

• Orientasyon bozukluğu geç 

dönemde 
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Ayırıcı Özellikler İlgili 

semptomlar 
Hastalık 

seyri 

Deliryum Bilinç ve dikkat 

bozukluğu, dalgalı seyir 

Dezoryantasyon,  
Vizüel halusinasyon, 

Ajitasyon 

Akut başlangıç, çoğunlukla 

reversibl 

Demans Hafıza bozukluğu Dezoryantasyon, 

ajitasyon 
Kronik, yavaş başlangıç,  

progresif 

Psikotik 

Hastalıklar 
Gerçeği algılamada 

bozukluk Sosyal çekilme, apati 
Yavaş başlangıç, prodromal 

dönemler, alevlenmelerle 

giden kronik seyir 

Depresyon Üzüntü, ilgisizlik 

Uykusuzluk, 

iştahsızlık, 

konsantrasyon ve 

enerji kaybı, 

ümitsizlik, intihar 

düşüncesi 

Tek epizot veya rekürren, 

kronik olabilir. 

 

 

8.6.9. Tanı 

• Hekim aklına getirmeli! 

• Hikaye, fizik muayene, mental durum muayenesi, 

• Kan sayımı, elektrolitler, böbrek ve karaciğer fonksiyonları, 

• Akciğer grafisi, 

• EKG, 

• İdrar tahlili, 

• Lomber ponksiyon, 

• Tiroid fonksiyonları, 

• Vitamin B12, folat, 

• Toksikoloji ve ilaç düzeyleri, 

• EEG (gn. normal olmaz) 

• Kranyal MR veya BT (ayırıcı tanı için) 

8.6.10. Tedavi 

Sebebe yönelik tedavi: 

•  Risk faktörlerinin ve en sık nedenlerin (enfeksiyon, metabolik bozukluk ve ilaçlar) vb 

tüm etkenlerin uzaklaştırılması 

• Yeni başlanan ya da yeni kesilen bir ilaç açısından sorgulanması 
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• Gereksiz ilaçların kesilmesi 

• İdrar retansiyonu ve konstipasyonun önlenmesi 

• Oksijenizasyonun sağlanması 

Çevresel düzenlemeler 

• Sessiz, uyarandan uzak bir ortamda izlem 

• Oryantasyonun sağlanması (saat, takvim) 

• Uyku düzeninin sağlanması, sık yer değişiminden kaçınılması 

• Gözlük, işitme cihazı vs ile duyu defisitinin giderilmesi 

• Mobilizasyon 

• Aile ziyaretlerinin sağlanması, ailenin eğitimi 

• Müzik, masaj 

Farmakolojik tedavi 

 Delirium tablosu hastanın medikal tedavisine engel oluyorsa veya kendisinin ve 

çevredekilerin güvenliğini tehdit ediyorsa farmakolojik tedavi uygulanmalıdır. 

• Amacı hastayı sedatize etmek değil, bilinci açık, sakin, iletişim kurulabilen hasta 

olmasını sağlamak olmalı. 

• Ciddi ajitasyonda antipsikotiklerler verilebilir. 

• Benzodiazepinlerden kaçınılması.  

• Ciddi anksiyetede Lorazepam verilebilir. 

• Uzun dönemde MMSE ile takip edilmelidir. 

• Yaşlı hastada demans açısından araştırılmalıdır. 

Tipik Antipsikotikler (Haloperidol): 

• Daha az hipotansiyon ve antikolinerjik yan etki görülür. 

• Ekstrapiramidal yan etki daha sıktır. (Akut distoni, akatizi, rijidite, akinezi vs) 

• Optimal etki süresi için İM kullanım önerilir.  

• İV kullanımda ekstrapiramidal yan etki daha azdır, ancak QT uzamasına neden olabilir, 

bu nedenle kardiyak monitorizasyon gerekir. 

• 1-2 günde azaltarak kesilir. 

Atipik Antipsikotikler: 

• Ekstrapiramidal yan etki daha azdır, daha az sedasyon görülür. 

•  Daha pahalıdır ve sadece oral yolla uygulanır. 
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Atipik Antipsikotik İlaç Doz Avantajı 

Olanzapin 

(Zyprexa, Rexapin 5-10 mg tablet) 
2.5-10 mg 

1-2 dozda Ekstrapiramidal ve kardiyak toksisite en az 

Ketiapin 

(Seroquel, Gyrex 25-100-200 mg tablet) 
25-50 mg 

2 dozda   

Risperidon 

(Risperdal 1-2-3-4 mg tablet, 1 mg/ml 

solusyon) 
0.25-4mg 

2 dozda Solusyon formu 

 

 

Korunma 

• Doktor ve hemşirelerin deliryum ve risk faktörleri konusunda eğitilerek farkındalığın 

artırılması korunmada en önemli etkenlerden. 

• Deliryum tanısı hasta başında konur. Bu nedenle günlük vizitlerde hastanın deliryum 

açısından değerlendirilmesi. 

• Risk faktörlerinin belirlenerek modifiye edilebilecek olanlara müdahele edilmesi 

- Gereksiz medikasyondan kaçınılması 

- Mobiliteyi sınırlamaktan kaçınılması 

- Konstipasyonun önlenmesi 

- Uykusuzluğun önlenmesi 

- Enfeksiyonların önlenmesi ve uygun tedavinin yapılması 

- Metabolik bozuklukların düzeltilmesi 

- Görme ve işitme problemlerinin tedavisi 

- Dehidratasyondan kaçınılması 

• Tüm yaşlı hastalarda hastaneye yatışta bazal kognitif fonksiyonun değerlendirilmesi 
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İZLEM KILAVUZU 
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ÇOK YÖNLÜ YAŞLI DEĞERLENDİRMESİ ve İZLEM KILAVUZU 

Hekim tarafından genel sağlık durumu değerlendirmesi, günlük yaşam aktivitelerini 

gerçekleştirme (fonksiyonel bağımsızlık değerlendirmesi ve mental durum değerlendirmesi) ve 

ilaç kullanım durumu değerlendirmesi en az yılda bir kez yapılır. Değerlendirmede tüm testleri 

normal olarak belirlenen bireyler 5 yıl sonra tekrar değerlendirilir. 

Değerlendirmeler yaşlı bireyin durumuna uygun olarak sağlık kurumunda, (aile sağlığı 

merkezi/toplum sağlığı merkezi/sağlıklı yaşam merkezi) bireyin evinde ve/veya huzurevinde/ 

bakımevinde yapılabilir. 

1. GENEL SAĞLIK DURUMU DEĞERLENDİRMESİ  

65 yaşını aşmış her birey yılda en az bir kez genel durum değerlendirmesi yapmak için davet 

(SMS, telefon vb.) edilerek anamnez, fizik muayene ve laboratuvar incelemesi yapılır ve kişiye ait 

tüm bilgiler kaydedilir.   

Değerlendirme için SMS, telefon, e-posta vb. ile en az üç kez birey davet edilir. 

Değerlendirme yaşlının bağımlılık durumuna göre sağlık kurumu (aile sağlığı merkezi/toplum 

sağlığı merkezi/sağlıklı yaşam merkezi), bireyin evi ve /veya bakım kurumunda yapılır. 

1.1. ANAMNEZ 

Yaşlı bireyin sağlık durumuna dair geçirilmiş hastalıklar, Alzheimer / demans varlığı, sigara 

kullanımı, fiziksel aktivite durumu, beslenme alışkanlıkları, işitme ve görme sorunları, inkontinans 

varlığı, ağız ve diş sağlığı sorunları, ilaç kullanım durumu ve sağlığın sosyal belirleyicileri vb. 

bilgiler bütüncül bakışla ele alınmalıdır.  

1.2. FİZİK MUAYENE 

Genel fizik muayene bulguları (boy, kilo, kan basıncı vb.) kaydedilir.   

Yaşlı izlemi için önerilen çok yönlü geriatrik değerlendirmeler yapılarak kaydedilir.  

- Mental durum değerlendirmesi  

- Duygu durum değerlendirmesi  

- Görme değerlendirmesi 

- İşitme değerlendirmesi  

- Ağız ve diş sağlığı değerlendirmesi 

- Beslenme değerlendirmesi  

- Bası yarası/ağrı değerlendirmesi 
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- Uyku durumu ve uyku bozuklukları 

- Yürüme ve denge bozuklukları 

- İnkontinans 

- İhmal/ istismar değerlendirmesi yapılarak kaydedilir. 

-  Kronik hastalık tarama ve izlemleri (HT, DM, kanser, kardiyovasküler risk 

değerlendirmesi vb. konularda) ilgili kılavuzlara uygun olarak yapılır (HT, DM, kanser tarama ve 

kardiyovasküler risk değerlendirmesi kılavuzlarına bakınız). 

1.3. LABORATUVAR İNCELEMELERİ 

- Kronik hastalığı olan yaşlı bireyde kronik hastalık kılavuzlarına uygun olarak yapılır.  

- Kadınlar için 65 yaş üstü ve erkekler için 70 yaş üstü en az bir kez kemik densitometrisi 

ölçümü ile tarama yapılmasını sağlar.  

1.4. ÇOK YÖNLÜ GERİATRİK DEĞERLENDİRMEDE ÖNERİLEN TESTLER:  

Yaşlı izlemi için her yaşlı bireye her muayenede MNA, yılda 1 kez Klinik Kırılganlık Ölçeği 

ve Mini Mental Test veya Saat Çizme Testi ve 3 kelime hatırlama rutin olarak yapılır. İlgili alanda 

sorun varsa önerilen diğer çok yönlü geriatrik değerlendirmeler yapılarak kaydedilir. Her 

ölçümden aldığı puana göre işlem yapılır ( reçete vb.) veya uzman hekime sevk edilir. Tablo 1’de 

yaşlının fonksiyonel durumuna göre planlanması gereken geriatrik testler gösterilmiştir.   

Tablo 1. Yaşlının Fonksiyonel Durumuna Göre Geriatrik Testler  

  TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI TAM BAĞIMSIZ 

Genel Durum 

Değerlendirmesi 

Klinik Kırılganlık Ölçeği 

9 puan tam bağımsız 

Klinik Kırılganlık Ölçeği  

2 ve 8 kısmi bağımlı 
Klinik Kırılganlık Ölçeği 

1 puan tam bağımlı 

Mental durum 

değerlendirmesi 

Mini Mental Test ( 24 ve üstü 

normal, 24 puan altında veya 

hatırlama alanında puan kaybı 

olması durumunda sevk) veya  

Mini Mental Test ( 24 ve üstü 

normal, 24 puan altında veya 

hatırlama alanında puan kaybı 

olması durumunda sevk) veya  

Mini Mental Test ( 24 ve üstü 

normal, 24 puan altında veya 

hatırlama alanında puan kaybı 

olması durumunda sevk) veya  

 Saat Çizme Testi ve 

3 kelime hatırlama:  

3 kelimeyi sorup hatırlaması istenir. 

Eğitimsiz ise haftanın günlerini 5 

gün geri sayması, eğitimli ise 100 

den geriye 7 şer azaltarak sayması 

istenir. 3-5 basamak hatırlaması 

normal kabul edilir. Tekrar 3 

kelimeyi sorup hatırlaması istenir.  

Saat Çizme Testi ve 

3 kelime hatırlama:  

3 kelimeyi sorup hatırlaması istenir. 

Eğitimsiz ise haftanın günlerini 5 

gün geri sayması, eğitimli ise 100 

den geriye 7 şer azaltarak sayması 

istenir. 3-5 basamak hatırlaması 

normal kabul edilir. Tekrar 3 

kelimeyi sorup hatırlaması istenir.  

Saat Çizme Testi ve  

3 kelime hatırlama:  

3 kelimeyi sorup hatırlaması istenir. 

Eğitimsiz ise haftanın günlerini 5 

gün geri sayması, eğitimli ise 100 

den geriye 7 şer azaltarak sayması 

istenir. 3-5 basamak hatırlaması 

normal kabul edilir. Tekrar 3 

kelimeyi sorup hatırlaması istenir.  
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 TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI TAM BAĞIMSIZ 

Duygu durum değerlendirmesi 

 

Yesavage Depresyon Ölçeği  (65 

yaş üstü 

Sorun varsa psikiyatri/geriatri 

uzmanına sevk 

Yesavage Depresyon Ölçeği 

(65 yaş üstü 

Sorun varsa psikiyatri/geriatri 

uzmanına sevk 

 

Yesavage Depresyon Ölçeği (65 

yaş üstü) 

Sorun varsa psikiyatri/geriatri 

uzmanına sevk 

Hamilton Anksiyete 

Değerlendirme Ölçeği 

Sorun varsa psikiyatri uzmanına 

sevk  

Hamilton Anksiyete 

Değerlendirme Ölçeği 

Sorun varsa psikiyatri 

uzmanına sevk  

 

Hamilton Anksiyete 

Değerlendirme Ölçeği 

Sorun varsa psikiyatri uzmanına 

sevk  

Beslenme değerlendirmesi 

MNA 

Taramada 12 puanın altında ise 

MNA değerlendirme devam 

edilir ve ilgili uzmana (geriatri, 

üroloji, onkoloji, vb.) sevk edilir. 

MNA 

Taramada 12 puanın altında ise 

MNA değerlendirme devam 

edilir ve ilgili uzmana (geriatri, 

üroloji, onkoloji, vb.) sevk 

edilir. 

 

MNA 

Taramada 12 puanın altında ise 

MNA değerlendirme devam 

edilir ve ilgili uzmana (geriatri, 

üroloji, onkoloji, vb.) sevk edilir. 

Düşme Değerlendirmesi Yapılamaz. 

Son 1 yılda düşüp düşmediği 

sorulur düşme anamnezi varsa 

Morse Ölçeğine geçilir. Tam 

puan alamayan ilgili uzmana 

gönderilir. 

 

Son 1 yılda düşüp düşmediği 

sorulur düşme anamnezi varsa 

Morse Ölçeğine geçilir. Tam 

puan alamayan ilgili uzmana 

gönderilir. 

Yürüme ve denge bozuklukları 

Kalk ve Yürü Testi yapılamaz 

Fizyoterapiste sevk et 

Yılda 1 kez Kalk ve Yürü Testi 

yapılır. 

Kalk ve Yürü Testi 0,8 m/sn 

nin altında ise ilgili uzmana 

(geriatri, nöroloji, ortopedi, 

fizyoterapist, vb.) sevk edilir. 

 

Yılda 1 kez Kalk ve Yürü Testi 

yapılır. 

Kalk ve Yürü Testi 0,8 m/sn nin 

altında ise ilgili uzmana (geriatri, 

nöroloji, ortopedi, fizyoterapist, 

vb.) sevk edilir 

Ağrı değerlendirmesi 

VAS (Visual Analogue Scale) 

ağrı sorunu varsa işaretlenir. 

Hekim kendisi ağrı tedavisi 

verebilir veya uzmana sevk 

edebilir. 

VAS (Visual Analogue Scale) 

ağrı sorunu varsa işaretlenir. 

Hekim kendisi ağrı tedavisi 

verebilir veya uzmana sevk 

edebilir. 

 

VAS (Visual Analogue Scale) 

ağrı sorunu varsa işaretlenir. 

Hekim kendisi ağrı tedavisi 

verebilir veya uzmana sevk 

edebilir. 
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 TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI TAM BAĞIMSIZ 

Günlük Yaşam Aktivitelerinin 

Değerlendirilmesi 

KATZ günlük yaşam 

değerlendirme formu 

(Hangi etkinlikte 0 puan almışsa 

onunla ilgili hizmete/uzmanlığa 

yönlendirilir.) 

6 puan: Hasta tam bağımsız ve 0 

puan: Hasta tam bağımlı) 

 

KATZ günlük yaşam 

değerlendirme formu 

(Hangi etkinlikte 0 puan almışsa 

onunla ilgili hizmete/uzmanlığa 

yönlendirilir.) 

6 puan: Hasta tam bağımsız ve 0 

puan: Hasta tam bağımlı) 

 

KATZ günlük yaşam 

değerlendirme formu 

(Hangi etkinlikte 0 puan 

almışsa onunla ilgili 

hizmete/uzmanlığa 

yönlendirilir.) 

6 puan: Hasta tam bağımsız ve 

0 puan: Hasta tam bağımlı) 

 

Lawton Brody Enstrumantal 

Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testleri 

(Hangi etkinlikte 0 puan almışsa 

onunla ilgili hizmete/uzmanlığa 

yönlendirilir.) 

8 puan: Hasta tam bağımsız ve 0 

puan: Hasta tam bağımlı 

 

Lawton Brody Enstrumantal 

Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testleri 

(Hangi etkinlikte 0 puan almışsa 

onunla ilgili hizmete/uzmanlığa 

yönlendirilir.) 

8 puan: Hasta tam bağımsız ve 0 

puan: Hasta tam bağımlı 

 

Lawton Brody Enstrumantal 

Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testleri 

(Hangi etkinlikte 0 puan 

almışsa onunla ilgili 

hizmete/uzmanlığa 

yönlendirilir.) 

8 puan: Hasta tam bağımsız ve 

0 puan: Hasta tam bağıml 

 

Bası yarası değerlendirmesi 

Gün içerisinde 2 saat ve üzeri 

yatakta/koltukta/immobil olarak 

zaman geçiriyor ise BRADEN 

Ölçeği veya Basınç Ülseri 

Evrelemesi kullanılır. Braden 

ölçeğine göre 16 puan altı ise 

hekim kendisi lokal tedavi 

önerebilir. Basınç ülseri varsa 

ilgili uzmana (geriatri, cerrahi, 

dermatoloji, plastik cerrahi, vb.) 

sevk edilir. 

Gün içerisinde 2 saat ve üzeri 

yatakta/koltukta/immobil olarak 

zaman geçiriyor ise BRADEN 

Ölçeği veya Basınç Ülseri 

Evrelemesi kullanılır. Braden 

ölçeğine göre 16 puan altı ise 

hekim kendisi lokal tedavi 

önerebilir. Basınç ülseri varsa 

ilgili uzmana geriatri, cerrahi, 

dermatoloji, plastik cerrahi, vb.) 

sevk edilir. 

 

- 
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 TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI TAM BAĞIMSIZ 

Görme değerlendirmesi  

Snellen eşeli 

Sorun varsa göz uzmanına 

sevk 

Snellen eşeli 

Sorun varsa göz uzmanına 

sevk 

İşitme değerlendirmesi 

Fısıltı testi 

Sorun varsa KBB uzmanına 

sevk 

Fısıltı testi 

Sorun varsa KBB uzmanına 

sevk 

Fısıltı testi 

Sorun varsa KBB uzmanına 

sevk 

Ağız ve diş sağlığı 

değerlendirmesi 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa ve yılda 1 kez Diş 

hekimine sevk 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa ve yılda 1 kez Diş 

hekimine sevk 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa ve yılda 1 kez Diş 

hekimine sevk 

Uyku durumu ve uyku 

bozuklukları 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa geriatri, psikiyatri, 

KBB, Nöroloji, Göğüs 

Hastalıkları uzmanına sevk 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa geriatri, psikiyatri, 

KBB, Nöroloji, Göğüs 

Hastalıkları uzmanına sevk 

 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa geriatri, psikiyatri, 

KBB, Nöroloji, Göğüs 

Hastalıkları uzmanına sevk 

İnkontinans 

 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa geriatri, Üroloji 

uzmanına sevk 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa geriatri, Üroloji 

uzmanına sevk 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun varsa geriatri, Üroloji 

uzmanına sevk 

İhmal/ istismar 

değerlendirmesi 

Aile hekimi için özel test yok 

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun yoksa bile hastanın 

sosyal hizmet alma seçeneği 

olduğunu anlatmak gerekir. 

Sorun varsa Sosyal 

Hizmetlerle iletişime 

geçilecek 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun yoksa bile hastanın 

sosyal hizmet alma seçeneği 

olduğunu anlatmak gerekir. 

Sorun varsa Sosyal 

Hizmetlerle iletişime 

geçilecek 

 

Aile hekimi için özel test yok  

Sorun var/yok şeklinde 

tanımlanacak 

Sorun yoksa bile hastanın 

sosyal hizmet alma seçeneği 

olduğunu anlatmak gerekir. 

Sorun varsa Sosyal 

Hizmetlerle iletişime 

geçilecek 
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1.5.YAŞLI BİREYDE TEDAVİ VE İZLEM YAKLAŞIMI 

- Yaşlı bireye yeterli süre ayırın. 

- Yaşlı bireyin yaşam tarzı ile hastalıklar arasındaki ilişkiyi anladığından emin olun. 

- Yaşam boyunca devam etmiş olan alışkanlıkları değiştirmenin zor olabileceğini ve yavaş 

yavaş ortaya çıkıp devam ettirilen değişikliğin genellikle daha kalıcı olduğunu kabul edin. 

- Yaşam tarzı değişikliği yapmayı kabul etmesini sağlayın. 

- Yaşlı bireyin değiştirilecek risk faktörlerini belirleme işine katılmasını sağlayın. 

- Değiştirilecek potansiyel engelleri araştırın.                    

- Davranışlar ve sağlık arasındaki ilişkiyi anlamak için bireylere yardım edin. 

- Davranış değişikliği konusundaki engelleri değerlendirmede bireylere yardımcı olun. 

- Yaşam tarzı değişim planı tasarlayın. 

- Tedavi planını yaşlı birey ile ailesinin katılımı ile geliştirin. 

- Diğer sağlık çalışanlarını sürece katın. 

- Her kontrolde ilaç tedavisini yeniden gözden geçirin. 
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1.6. YAŞLI BİREYDE İZLEM PARAMETRELERİ VE SIKLIKLARI 

Yaşlı bireylerde uygulanan testlerin sonuçlarına uygun olarak önerilen sıklıkta muayene ve 

laboratuvar incelemesi yapılır (Tablo 1,2). 

Tablo 2. Yaşlı Bireyler İçin Yıllık Muayene Parametreleri ve Sıklıkları 

 

Fizik Muayene 

1.İzlem 2. İzlem 3. İzlem 4. İzlem 

İlk İzlem/ 

Yılın İlk izlemi/ 

Hastanın ilk değerlendirilmesi 

İlk 

izlemden 

3 ay sonra 

İkinci 

izlemden 

3 ay sonra 

Üçüncü 

izlemden 

3 ay sonra 

Kan Basıncı Ölçümü √ √ √ √ 

Boy Ölçümü √  √  

Kilo Ölçümü √  √  

Bel Çevresi √  √  

Mental durum değerlendirmesi* √  √  

Duygu durum değerlendirmesi* √  √  

Görme değerlendirmesi √  √  

İşitme değerlendirmesi* √  √  

Ağız ve diş sağlığı değerlendirmesi* √  √  

Beslenme değerlendirmesi* √  √  

Polifarmasi değerlendirmesi* √ √ √ √ 

Bası yarası/ağrı değerlendirmesi* √  √  

İhmal/ istismar değerlendirmesi* √  √  

*Hastanın durumuna göre, yeni başlayan şikayetlerine göre değerlendirmeler ilk izlemden sonraki 

izlemlerde veya izlem dışı hasta başvurduğunda yapılabilir. Tam bağımlı hastalarda 3 ayda bir 

yapılabilirler. Tam bağımsız ve yarı bağımlı hastalarda 6 ayda bir.   
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Tablo 3. Yaşlı Bireylerde Laboratuvar Tetkikleri / Risk Değerlendirmesi Parametreleri ve Sıklıkları  

Tetkikler 1.Yıl İzlemi 2. Yıl İzlemi 3. Yıl İzlemi 4. Yıl İzlemi 

 İlk İzlem / Yılın İlk 

izlemi/Hastanın ilk 

değerlendirilmesi 

İlk izlemden 

12 ay sonra 

İkinci 

izlemden 12 ay 

sonra 

Üçüncü 

izlemden 12 ay 

sonra 

Kemik densitometrisi √ √ √ √ 

Lipid profili* 
√    

Açlık glukozu* 
√    

Vitamin D** 
√ √ √ √ 

Vitamin B12** 

√ √ √ √ 

Folik asit** 

√ √ √ √ 

Kreatinin**  
√   √ 

Kreatinin klirensi*** 

√   √ 

Hemogram** 
√   √ 

Kalsiyum, Sodyum ve 

Potasyum** 
√   √ 

EKG** 
√   √ 

*İlk değerlendirmede istenir, daha sonra hastanın risk durumuna ve tedavi planına göre 

istemler zamanları belirlenir.  

** İlk değerlendirmede, önerilen tekrar değerlendirme zamanında ve hastanın klinik 

durumu eksiklik veya bozukluğu düşündürdüğünde.  

*** İlk değerlendirmede, önerilen tekrar değerlendirme zamanında ve özellikle böbrekten 

atılan veya yan etkisi olan bir ilaç başlanması planlandığında.  
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1.7.YAŞLI BİREYİN ÇOK YÖNLÜ DEĞERLENDİRMESİ VE İZLEM ALGORİTMASI 

Davet sonucu gelmeyenlerin davete dair (sms, telefon, e-posta vb. ) bilgilerini kaydedin.

Değerlendirmeyi yaşlının bağımlılık durumuna göre ASM/Ev/Bakım Kurumunda yapınız.

Anamnez alın Muayene Edin Laboratuvar Testlerini Uygulayın 

İ
d

a
r
i 

S
ü

r
e
ç
le

r

– Geçirilmiş hastalıklar

– Alzheimer/demans

– Sigara 

– Egzersiz 

– Beslenme alışkanlıkları 

– Sağlığın sosyal belirleyicileri

– Kan basıncı, 

– Mini mental durum değerlendirmesi 

– Duygu durum değerlendirmesi 

– Görme değerlendirmesi

– İşitme değerlendirmesi 

– Ağız ve diş sağlığı değerlendirmesi

– Beslenme değerlendirmesi 

– Polifarmasi değerlendirmesi,

– Bası yarası/ağrı değerlendirmesi

– İhmal/ istismar değerlendirmesi

– Böbrek fonksiyonlarının (kreatin, Na, K) 

    değerlendirilmesi 

– Dansitometri

– Kanser tarama testleri

– Açlık kan şekeri

– Kreatin

– Sodyum, potasyum, kalsiyum

– Hemogram

– D vitamini

– B12, Folik Asit

– EKG

Davet sonucu gelen kişilere dair aşağıdaki bilgileri kaydedin

65 yaşını aşmış her bireyi yılda en az bir kez değerlendirme (geriatrik/periyodik) yapmak için davet ( sms, telefon vb.) ediniz ve kişiye ait tüm bilgileri kaydediniz.
B
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Yaşlının Günlük Yaşam Aktivitelerini Değerlendiriniz ve Bağımlılık/Bağımsızlık Durumunu Belirleyiniz

 Gerekirse evde sağlık birimine yönlendiriniz  Uzman hekim muayenesi

İ
k

in
c
i 

/ 
Ü

ç
ü

n
c
ü
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k
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Aile hekimine geri bildirim yapınız.

Tam Bağımsız Yarı Bağımlı Tam Bağımlı

• Aile Sağlığı Merkezi nde (ASM) izlem 

planlayınız

• Yaşam tarzına ilişkin tavsiyeler veriniz. 

(yaşlı ve yaşlı yakınına)

• Altı ayda bir kez geriatrik değerlendirme 

yapınız.

• Bağışıklama programı

• Kanser tarama programını uygulayınız.

• İlaç tedavisini yeniden düzenleyiniz.

• ASM/Ev/Bakım Kurumunda 

değerlendirme veya izlem planlayınız.

• Yaşam tarzına ilişkin tavsiyeler veriniz, 

destek ve takip sağlayınız. (yaşlı ve yaşlı 

yakınına)

• Altı ayda bir kez geriatrik değerlendirme 

yapınız.

• Bağışıklama ve kanser tarama 

programlarını uygulayınız.

• İlaç tedavisini yeniden düzenleyiniz.

• Ev/Bakım Kurumunda değerlendirme 

veya izlem planlayınız.

• Yaşam tarzına ilişkin tavsiyeler veriniz, 

destek ve takip sağlayınız.

• 3-6 ayda bir kez geriatrik değerlendirme 

yapınız.

• İlaç tedavisini yeniden düzenleyiniz.

• Eş zamanlı olarak uzman hekime 

yönlendiriniz ve uzman 

geribildirimlerine uygun izlemlerinizi 

sürdürünüz.
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Şekil 1: Yaşlı Birey için Yaşam Tarzı Değişikliği Önerileri  

YAŞLI BİREY İÇİN YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİLERİ ALGORİTMASI

Sağlıklı Beslenme Önerileri Fizik Aktivite Önerileri Tütün ve Tütün Mamülleri Bırakma Önerileri Alkol Bırakma Önerileri

Yeterli ve Dengeli Beslenin 

1- Diyetinizde besin çeşitliliğini arttırın. 

2- Öğün atlamayın, suyu yeterli tüketin.

3- Toplam yağ ve doymuş yağ tüketiminizi azaltın. 
Besinlerin az yağlı olanlarını tercih edin (az yağlı 
etler; yarım yağlı süt, yoğurt, peynir vb.). 

4- Haftada en az 2 kez balık tüketin.

5- Günlük tuz tüketiminizi 5 gramın (1 çay kaşığı) 

altında tutun. Sofrada yemeklerinize tuz serpmeyin. 

Sodyum içeriği yüksek hazır gıda ve salamura besin 

tüketiminizi sınırlandırın.

6- Bol (en az 400 g/gün) ve çeşitli sebze ve meyve 

tüketin.

7- İlave şeker ve şekerli besin tüketiminizi 

sınırlandırın.

8- Posa tüketiminizi arttırın (25-30 g/gün). Posa 

alımını arttırmada kurubaklagil yemeklerini haftada 

en az 2-3 kez tüketin, ekmek-tahılların en az 

yarısının tam tahıllardan gelmesine dikkat edin, 

sebze-meyve tüketiminizi arttırın.

9- İdeal vücut ağırlığınızı ve kas gücünüzü koruyun.

Fiziksel Aktiviteyi Arttırın

1- Her yaştan sağlıklı yetişkinlerin haftada en az 2,5 saati 

orta şiddette fiziksel aktivite veya aerobik egzersiz 

yapmalarını önerin (Fiziksel aktivite/aerobik egzersizler 

her biri     dk süren ve haftada 4-5 gün boyunca eşit 

olarak yayılmış, çoklu uygulamalar halinde 

gerçekleştirilmelidir).

2- Öyküsünde akut myokart enfarktüsü, KABG, PKG, 

kararlı angına pektoris veya kararlı kompanse kronik kalp 

yetersizliği olan hastalarda kardiyoloji uzmanının bireysel 

önerisine uygun yoğunlukta aerobik egzersiz yapmalarını 

önerin.

3- Sedanter hastaları, uygun şekilde egzersiz ile ilgili risk 

değerlendirmesi yapıldıktan sonra, hafif yoğunlukta 

egzersiz programlarına başlamaları için kuvvetle teşvik 

edin.

4- Yemek sonrası 2 saat hariç, uygun iklim koşullarında 

egzersiz (yürüme, yüzme vs.) yapın.

1- Sigara kullanmayın ve içilen ortamlardan uzak durun

(Sigara kan basıncını ve kalp atım hızını arttırır. HDL kolesterol 

düzeyini düşürür, kanın pıhtılaşma eğilimini arttırır. Ani kalp krizine 

neden olur.)

2. Sigara kullanmayı bırakın.

• Sigara içicisi olarak tanımlanan tüm hastalara sigarayı bırakma 

önerisinde bulunun  (Sigara içicileri, hekime başvurdukları herhangi bir 

sağlık sorunu ile bağlantı kurulduğunda sigarayı bırakma önerisine 

daha açık olabilmektedir).

• Ne söyleneceği ve nasıl söyleneceği öneride bulunan hekime, öneriyi 

alan kullanıcıya ve önerinin bulunulduğu duruma bağlıdır. Hastaya 

bırakma önerisinde bulunurken, net cümleler kurun, kanıtlardan 

yararlanarak güçlü mesaj verin.

• Güçlü ve bireyselleştirilmiş bir şekilde bırakması için aşağıda yer alan 

mesajlar gibi mesajlar vererek teşvik edin.

        - Tütün kullanımı; kalp ve akciğer hastalığını, kalp krizi ve/veya 

inme riskini arttırır

        - Tütün kullanımını bırakmak kalbinizi ve sağlığınızı korumak için 

yapabileceğiniz en önemli şeydir. 

        -   Artık bırakmak zorundasınız vb. 

3- Sigarayı bırakmak için antideprasanları kullanmayın.

Alkol kullanmayın
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2. GÜNLÜK YAŞAM AKTİVİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

Yaşlı bireylerin genel sağlık durumu değerlendirilerek ICD 10 koduna göre hastalığı yada 

yetersizliği belirlenir. (Somatik, psikogeriatrik ve/veya psikiyatrik durum veya kısıtlamaları 

olanlar ve zihinsel, fiziksel ve/veya duyusal engelliler).  

Kendine yardım aletleri ve ilaç kullanma durumu belirtilir. 

Teşhisleri konup sorunları tespit edildikten sonra fonksiyonel günlük yaşam ve 

enstrümantal günlük yaşam aktiviteleri ve yaşama katılım düzeyi hekim veya hemşire 

tarafından değerlendirilir.   

Bakım değerlendirme sürecinde sosyal çalışmacı, diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog 

önerilerinin de alınması sağlanır.  

Bakım ihtiyacında olan bireyin fonksiyon ve yaşama katılım skorları ile bakım hizmet 

modelleri ilişkilendirilmesi sağlanmalıdır. Modeller belirlenirken kişinin tercihi göz önüne 

alınır. Kişi tercih yaparken bakım maliyetleri konusunda bilgilendirilir. Maddi yoksunluk 

durumunda bakım ihtiyacı çözümü için sosyal yardım modellerine yönlendirilir. Kültürel, 

sportif ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama düzeyi ve beklenti ölçeği kullanılabilir. 

Zihinsel yetersizlikle birlikte ve psikiyatrik yetersizlik, fiziksel engele dönüşen somatik 

hastalıklar, zihinsel engellilik, otizm, konuşma/dil bozukluğu birlikte olan bireyler, akkiz beyin 

hasarı, Alzheimer ve/veya demans tanılı bireyler, işitme bozukluğu, şiddetli çoklu engelliler, 

somatik şikâyet ile yaşlanan psikiyatrik hastalar ve Karsakov sendromu olan hastalarda bakım 

seviyesi tespitinin daha zor olacağı akılda tutulmalıdır. 

Kinik Kırılganlık Skalası, KATZ ve Lawton Brody Enstrumantal Günlük Yaşam 

Aktiviteleri ölçeği ile fonksiyon ve yaşama katılım ile ilgili detaylı değerlendirme /skorlama 

yapılır.  Bireylerin günlük yaşam aktiviteleri ve yaşama katılım faaliyetlerine ilişkin bozukluk 

ve kısıtlamalara ilişkin skorlama yapılır. (Ek-1 ).  

Fonksiyon Kaybı:  

• Skor 0: TAM BAĞIMSIZ  “Sorun yok / herhangi birinden yardım gerekmiyor” İlaç 

ya da başka bir yardımcı malzeme tedavisi ile kontrol altında olduğundan bozukluk söz 

konusu değil veya bozukluk bakım talebi gerektirmiyor.  
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• Skor 1: GÖZETİM  “Sorun var: ara sıra yardım, denetim veya kontrolü gerekli” 

Bozukluk zaman zaman bakım talebi gerektiriyor.( Zaman zaman haftada bir ile altı 

defa anlamındadır.)  

• Skor 2: KISMİ DESTEKLE “Sorun var: sık sık yardım, denetim veya kontrolü 

gerekli” Bozukluk sık sık bakım talebi gerektiriyor. (Sık sık günde bir ile iki defa 

anlamındadır)  

• Skor 3: TAM BAĞIMLI “Sorun var: sürekli yardım, denetim veya kontrolü gerekli” 

Bozukluk sürekli bakım talebi gerektiriyor. (Sürekli günde üç veya daha fazla 

anlamındadır.)  
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Fonksiyon Kaybı Kısıtlamalar ve katılım sorunları Bakım Önerisi 

Skor 0: TAM BAĞIMSIZ   Bireyin ilgili faaliyeti herhangi bir kısıtlaması yok Güvenlik açısından ihtiyaç duyuluyorsa kurumsal bakım açısından 

değerlendirilir. 

Skor:0-1 Destekleyici Teknolojik 

Aletlerle BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti kendi bir alet ile yapabiliyor/herhangi 

birinden yardım gerekmiyor. 

Güvenlik açısından ihtiyaç duyuluyorsa kurumsal bakım açısından 

değerlendirilir. 

Teknolojik cihazlara erişim konusunda bilgilendirme ve destek sağlanır. 

Skor 1:  

GÖZETİMLE BAĞIMSIZ   

Birey faaliyeti kendisi yapabiliyor, ancak başka birinin 

izlemesi ya da teşvik etmesi gerekiyor.  

Grup ortamında bakım (Gündüzlü bakımda bir veya daha fazla süren gün 

dilimleri)  

Skor 2: KISMİ DESTEKLE 

BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti zorlukla yapabilmekte / başka birinin 

yardımcı olması gerekiyor.  

Kısıtlamanın süreli/ sürekli olduğu değerlendirilir. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti  

Skor 2-1:  

ORTA DESTEKLE BAĞIMSIZ 

Birey faaliyeti güçlükle kendisi yapabildiğinden 

bireyin kalan özgüvenine saygı gösterilmeli ve başka 

bir kişinin faaliyeti devralması gerekiyor. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti 

Skor 3: 

 TAM BAĞIMLI 

Birey faaliyeti gerçekleştiremediği için başka birinin 

faaliyeti gerçekleştirmesi gerekiyor. 

Süreli / Sürekli bakım hizmeti planlanmalıdır. 

- Evde bakım (bakım dakikaları x günlük/ haftalık sayı)  

- Evde sosyal destek hizmeti 
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3. BİREYSEL BAKIM PLANININ HAZIRLANMASI 

Bireysel bakım ve destek ihtiyaçlarının belirlenmesi ve ihtiyaçlara uygun çözüm önerilerinin 

geliştirilmesi, bakım modelleri ile günlük yaşam aktivitelerini desteklenmesi hayati öneme sahiptir. 

Süreli ve sürekli bakım; evde, toplumda, huzurevi ya da bakım evinde sağlanmaktadır.  

Uzun süreli bakım hizmeti; yaşlı ya da kronik hastalığa sahip insanlara medikal olan ya da 

olmayan bakımı içermektedir. Unutulmaması gereken önemli şey uzun süreli bakım ihtiyacı her yaş 

için geçerli olabilmektedir. Bakım hizmetlerinin sağlık hizmetleri ile çoğu zaman birlikte ve iç içe 

olmasından dolayı sağlık hizmet kalite standartları sistematiği ile bakım hizmetlerinin uyumlu 

geliştirilmesi zorunludur.  

Hekim/hemşire tarafından günlük yaşam aktivitelerinde kısmi bağımlı/ tam bağımlı olarak 

değerlendirilen (Skor 2 ve üzerinde puan alan) bireyler için hemşire tarafından bireysel bakım ve destek 

ihtiyaçları belirlenir ve ihtiyaca uygun bakım planı en az ayda bir kez yapılır. Bireyin ihtiyacına uygun 

olarak bireysel bakım planı yapma sıklığı artırılır/azaltılır. Hemşire, yaşlının psiko-sosyal destek 

ihtiyaçlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yaşlıyı sosyal çalışmacıya yönlendirir. 

Yaşlının psiko-sosyal destek ihtiyacı belirli aralıklarla sosyal çalışmacı tarafından değerlendirilir. 

Bireye bakım veren ailesi ise hemşire bakım planını ailesine öğretir, bireyin kurumsal bakım alması 

için bireye/ ailesine/ bakım veren kişiye bilgilendirme yapar. Hemşire, bakım ihtiyacı/talebi/istismar 

durumlarını sosyal çalışmacıya iletir ve işlemi tamamlar. 

Bireysel Bakım Planı Ana Başlıklar: 

• İlaç tedavi planı: Hekim tarafından hazırlanan ilaç tedavi planı aileye/bakım elamanı anlatılır 

ve pekiştirme eğitimleri ile takip edilir. 

• Günlük kişisel bakım: Hemşire tarafından hastanın durumuna göre her başlığın bireye uygun 

sıklık ve sürede önerilmesi gerekir.  

• Enstrümantal öz bakım 

• Sık karşılaşılan sorun alanları 

Bireyin ihtiyaçlarının karşılanmasında, (örn. çamaşır yıkama, banyo yapma, giyinme, yemek 

yapma, temizliğe destek gibi), evde aile üyelerinden, arkadaş ya da gönüllülerden yardım 

alınabilmektedir.  

Evde bakım ihtiyacı duyulması halinde, bir profesyonel yardımcı ya da refakatçi desteği 

sağlanmaktadır. Gündüzlü bakım hizmetleri kapsamındaki aktivitelere katılım yanında, akademik 

kazanım çalışmalarına, Sanat spor etkinliklere, iş yaşantısına, sosyal hayata katılım ilişkin destek 
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hizmet verilmektedir. Sosyal inceleme için sosyal çalışmacıya yönlendirilir. Sosyal çalışmacı 

tarafından yapılacak sosyal inceleme ile bakım hizmetine başlatılmalıdır. 
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4. HEMŞİRE BAKIM DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM PLANI 

OLUŞTURULMASI 

Hemşire tarafından hastanın durumuna göre bakım planında her başlık için bireye uygun sıklık ve sürede bakım 

önerilmesi gerekir.  

4.1. Günlük Kişisel Bakım 

p. Yatak Yarası Önleme  

q. Yatak Yarası Tedavi 

r. Kişisel Günlük Temizlik 

s. Giysi Giydirme 

t. Banyo Yaptırma 

u. Vücut Silme 

v. Yatakta Saç Yıkama 

w. Ağız-Diş Bakım  

x. Bıyık-Sakal Tıraş 

y. El-Tırnak Bakım 

z. Ayak-Tırnak Bakım 

aa. Sürgü-Ördek İle Tuvalet Kullanım 

bb. Bez Değiştirme 

cc. Ev içi hareket  

dd. Ekstremite / organ koruma (Hemodiyalize giren hastanın fistül olan kolunun korunması) 

 

4.2. Enstrümantal öz bakım  

m. Beslenme 

n. Telefon kullanma 

o.  İlaçlarını düzenli kullanımı 

p.  Ulaşım araçlarını kullanma 

q.  Para iradesini gerçekleştirme 

r.  Sofra kurma 

s.  Bulaşık yıkama 

t.  Yemek yapma 

u.  Ütü yapma 

v.  Çamaşır yıkama ve asma 

w.  Ev düzenini sağlama 

x. İletişim  

 

4.3. Sık karşılaşılan sorun alanları: 

g. Solunum 
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h. Yorgunluk 

i. Ağrı 

j. Uykusuzluk 

k. Düşme 

l. İhmal ve istismar 
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HEMŞİRE BAKIM DEĞERLENDİRMESİ VE BAKIM PLANI FORMU 

Kişisel Bilgiler 

Adı Soyadı: Geçici Kimlik No: 

Başvuru Tarihi:   Son muayene tarihi: 

Doğum Tarihi (gün/ay/yıl): ...../....../.......      Cinsiyeti: 1. Kadın     2. Erkek 

Adres: Ev/cep Telefon: 

Başvuru Yöntemi 

10. İletişim koordinasyon merkezi  

11. Hastane çıkışı hekimi    

12. Aile hekimi    

13. Hastane evde sağlık hizmet birimi   

14. Mobil Birim 

Sosyal güvencesi 

 

 

 

Gelir durumu 

13. GSS                 

14. Ücretli     

15. Özel Sigortası     

16. Diğer………… 

17. Maaş alıyor      

18. Gelir yok   

19. Sosyal yardım    

20. Aile reisi bakıyor 

21. Bakıma muhtaçlık yardımı 

Anamnez  ve Bulgular 

Güvenli çevrenin  sürdürülmesi: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

İletişim: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Solunum: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Beden ısısı kontrolü: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Çalışma ve eğlenme: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Cinsel yaşam: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Uyku: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Ölüm: 
3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

İhmal ve istismar 

 

3. SorunYok 

4. Sorun Var: …………… 

Ekstremite/ organ koruma gereksinimi 

(Fistül/inme tarafı/port/ostomi/lenfödem olan 

tarafın korunması) 

4. SorunYok 

5. Sorun Var: …………… 

 6. …………………….. 
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Mini Mental Test: (……/30) ( refarans aralıkları) 

MNA: (……… ) (refarans aralıkları) 

Clinical Frailty Scale (kırılganlık skalası)(65 yaş üstü) 

Fonksiyonel Durum: 1. Tam bağımsız 2. Kısmi bağımlı 3.Tam bağımlı 

KATZ:…… (refarans aralıkları) 

(Entrumantal Öz Bakım Değerlendirmesi:……..(refarans aralıkları): 

Yeme-içme: 

Boşaltım: 

Kişisel temizlik ve giyim: 

Hareket: 

Yesavage Depresyon Ölçeği: 

Bası değerlendirmesi (Braden skalası): 

Ağrı değerlendirmesi(VAS): (0-10 arası değerlendirme formu) 

Kullandığı yardımcı araçlar 

4. Tekerlekli sandalye                     4. Wc yükseltici                             7. Wolker                        

5. Koltuk değneği / baston              5. Havalı yatak                               8. Protez     

6. Diş                                               6. Diğer………… 

Günlük kişisel Bakımın Gerçekleştiren 

3. Kendisi                                        3.Ailesi                                           5. Bakıcısı  

4. Komşusu                                     4. Diğer 

Bakım ve destek ihtiyacı 

3. Var:   

- Tıbbi bakım  

- Sosyal hizmet, destek ve yardım 

4. Yok 

Hasta / ailesine verilmesi Planlanan eğitim 

3. Yok 

4. Var: ……………………………………………………………. 
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Hemşirelik Tanısı Amaç Hemşirelik Girişimi Uygulama sıklığı Değerlendirme  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

HEMŞİRELİK BAKIM PLANI 
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BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET UYGULAMA MODELİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aile Hekimi Tarafından sağlık durumu ve fonksiyonel durum değerlendirilir. 

Genel Sağlık Durum Değerlendirmesi Fonksiyonel Değerlendirme 

 

Hekim ve/veya ASÇ tarafından bağımlılık/bağımsızlık durumu değerlendirilir.  

Tam Bağımsız 

 

Yarı Bağımlı  

 

Tam Bağımlı 

 

Ailesi tarafından evde 

bakım 

 

Huzurevi 

SA
Ğ

LI
K

  B
A

K
A

N
LI

Ğ
I 

A
Ç

SH
B

 

Evde Sağlık Hizmetleri 

Sağlık ihtiyacı ön 

planda ise 
Kişisel bakım ihtiyacı 

ön planda ise 
Konaklama ihtiyacı 

ön planda ise 

İnformal bakıcılarla evde 

bakım  

Karma hizmet ihtiyacı 

ön planda ise 

Alzheimer Bakım 

Merkezleri  

Palyatif Bakım 

Merkezleri 
Yaşlı Bakım Merkezleri  

Gündüzlü Bakım 

Merkezleri 

Umut Evleri 

Evde nakit yardımı  

Hekim tarafından her hastaya tedavi planı yapılır.  

ASÇ tarafından ihtiyacı olan kısmi bağımlı veya tam bağımlı  bireye bakım planı yapılır. Uygun 

sağlık hizmeti ve sosyal hizmet için yönlendirilir.  

Sosyal hizmet uzmanı tarafından evde ya da kurumda bakım ihtiyacı 

değerlendirilir. 

Evde veya hastanede 

sağlık hizmet ihtiyacı 

değerlendirilir. 
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EK-2 

ÖLÇEKLER 
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Tablo 1. Yaşlının Fonksiyonel Durumuna Göre Geriatrik Testler  

 TAM BAĞIMLI YARI BAĞIMLI BAĞIMSIZ 

Mini Mental Test Mini Mental Test Mini Mental Test 

Yesavage Depresyon Ölçeği 

(65 yaş üstü 

Yesavage Depresyon Ölçeği 

(65 yaş üstü 

Subjectif global değerlendirme 

MNA MNA Lawton Brody Enstrumantal 

Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testleri 

VAS (Visual Analogue Scale) Kalk ve Yürü Testi Kalk ve yürü testi 

Lawton Brody Enstrumantal 

Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testleri 

Lawton Brody Enstrumantal 

Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testleri 

KATZ günlük yaşam 

değerlendirme formu ve/veya 

FİM (65 yaş altı için) 

BRADEN BRADEN Yesavage Depresyon Ölçeği 

(65 yaş üstü) 

KATZ günlük yaşam 

değerlendirme formu 

VAS MNA 

 
KATZ günlük yaşam 

değerlendirme formu 
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Tablo 2. Katz Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 

Etkinlikler Puan Bağımsız(1) Bağımlı (0) 

Banyo Yapma  …… 

Kendi başına yıkanabiliyor veya 

vücudunun küçük bir parçasının  

yıkanması için yardım alıyor. 

Kendi başına yıkanamıyor veya 

vücudunun büyük bir kısmının  

yıkanmasında başkasına ihtiyaç 

duyuyor. 

Giyinme   …… 

Dolaptan kendi başına kıyafetlerini 

çıkarıp giyinebilir. (Ayakkabısını 

bağlarken yardım alabilir) 

Giyinirken yardım alıyor veya 

tamamen başkası tarafından 

giydiriliyor. 

  

Tuvalet 

yapma 
  …… 

Tuvalete gitme, tuvaletini yapma, 

temizlenme, üzerini tekrar giyme 

gibi aktiviteleri kendi başına 

yapabiliyor. 

Tuvalete giderken yardım alıyor, tek 

başına temizlenme vb. etkinlikleri 

yapamıyor ya da lazımlık (sürgü) veya 

lazımlıklı iskemle kullanıyor. 

Transfer   …… 

Yataktan kanepeye veya tersi 

etkinliği tek başına veya baston vb. 

cihaz ile yapabiliyor.  

Yataktan sandalyeye geçerken kısmi 

Veya tam olarak bir başkasının  

yardımına ihtiyaç duyuyor. 

Kontinans   …… 
Defekasyon ve mesane üzerine tam 

kontrolü mevcut. 

Kısmi veya tam mesane veya bağırsak 

inkontinansı mevcut. 

  

Beslenme    …… 

Yemeği tabaktan ağzına kendisi 

götürebiliyor. (Yemeği başkası 

hazırlayabilir) 

Bir başkası tarafından yediriliyor veya 

parenteral beslenmeye muhtaç. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam:…………….(6 puan: hastabağımsız/0puan:hasta tam bağımlı) 
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TABLO 3. HAMİLTON ANKSİYETE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 
 

 Birini 

İşaretleyin 

1. ANKSİYETELİ MİZAÇ: Endişeler, kötü bir şey olacağı 

     beklentisi, korkulu bekleyiş, irritabilite. 
0   1   2   3   4 

2. GERİLİM: Gerilim duyguları, bitkinlik, irkilme tepkileri, kolayca ağlamaya başlama, 

ürperme, yerinde duramama, gevşeyememe. 
0   1   2   3   4 

3. KORKULAR: Karanlıktan, yabancılardan, yalnız bırakılmaktan, 

hayvanlardan, trafik ve kalabalıktan. 
0   1   2   3   4 

4.UYKUSUZLUK: Uykuya dalmada güçlük, bölünmüş uyku, 

doyurucu olmayan uyku, uyanıldığında bitkinlik, düşler, 

karabasanlar, gece korkuları.   

0   1   2   3   4 

5. ENTELLEKTÜEL (kognitif): Konsantrasyon güçlüğü, bellek zayıflaması. 0   1   2   3   4 

6. DEPRESİF MİZAÇ: İlgi yitimi, hobilerden zevk alamama, 

depresyon, erken uyanma, gün içinde dalgalanmalar. 
0   1   2   3   4 

7. BEDENSEL: (Musküler): Ağrılar, seyirmeler, kas gerginliği, 

miyoklonik sıçramalar, diş gıcırdatma, titrek konuşma, artmış 

kas tonusu 

0   1   2   3   4 

8.SOMATİK: (Duyusal): Kulak çınlaması, görme bulanıklığı, 

sıcak ve soğuk basmaları, güçsüzlük duyguları, karıncalanma 

duyumu 

0   1   2   3   4 

9.KARDİYOVASKÜLER SEMPTOMLAR: Taşikardi, çarpıntı, 

göğüste ağrılar, damarların titreşmesi, baygınlık duygusu, 

ekstrasistoller 

0   1   2   3   4 

10. SOLUNUM SEMPTOMLARI: Göğüste baskı veya sıkışma, 

boğulma duygusu, iç çekme, dispne 
0   1   2   3   4 

11.GASTROİNTESTİNAL SEMPTOMLAR: Yutma güçlüğü, 

bağırsaklarda gaz, karın ağrısı, yanma duyumları, karında 

dolgunluk, bulantı, kusma, gurultu, ishal, kilo kaybı, konstipasyon 

konstipasyon 

0   1   2   3   4 

12.GENİTOÜRİNER SEMPTOMLAR: Sık işeme, amenore, 

menoraji, firijidite gelişimi, erken boşalma, libido kaybı, 

empotans. 

0   1   2   3   4 

13.OTONOMİK SEMPTOMLAR: Ağız kuruluğu, yüz kızarması, 

solgunluk, terleme eğilimi, baş dönmesi, gerilim baş ağrısı, 

saçların diken diken olması. 

0   1   2   3   4 

14.GÖRÜŞME SIRASINDAKİ DAVRANIŞ: Yerinde duramama, 

huzursuzluk veya gezinme, ellerde titremeler, alında kırışma, 

gergin yüz, iç çekme veya hızlı soluma, yüz solgunluğu, 

yutkunma, geğirme, canlı tendon sıçramaları, dilate pupiller, 

egzoftalmus. 

0   1   2   3   4 

TOPLAM:                                          PSİŞİK                              SOMATİK  

                                                                      (1,2,3,5,6)                           (4,7,8,9,10,11,12,13) 
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Puanlanma:  

0: Yok 

1: Hafif (düzensiz ve kısa sürelerle ortaya çıkar) 

2: Orta (daha sürekli ve daha uzun süreli olarak ortaya çıkar, hastanın bunlarla başa çıkması önemli çabaları 

gerektirir) 

3: Şiddetli (sürekli, hastanın yaşamına egemen) 

4: Çok şiddetli (kişiyi inkapasite durumuna getirici) 

Değerlendirme: 
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Tablo 4. Klinik Kırılganlık Ölçeği 
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Tablo 5. Lawton Enstrumental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği 

Ad ve Soyad:        Tarih:   

i. Telefon Kullanma  

5. Tek başına telefon kullanabilir   1 

6. İyi bildiği birkaç telefon numarasını arayabilir 1 

7. Telefona yanıt verebilir ama arama yapamaz 1 

8. Telefon kullanamaz 0 

j. Alışveriş yapma  

5. Tüm alışverişini kendi yapar  1 

6. Ufak tefek alışveriş yapabilir  0 

7. Alışveriş sırasında yardıma ihtiyaç duyar  0 

8. Hiç alışveriş yapamaz  0 

k. Yemek hazırlama  

5. Yemeğini kendi yapıp servis edebilir  1 

6. Malzemeler sağlandığı zaman yemeği kendi yapabilir  0 

7. Hazır yemeği ısıtabilir  0 

8. Yeme başkası tarafından hazırlanıp servis edilir 0 

l. Ev temizliği  

6. Temizliği kendi yapar veya çok az yardıma ihtiyaç duyar  1 

7. Bulaşık, yatak yapma gibi basit işleri kendi yapar  1 

8. Basit işleri yapar ama yeterli düzeyde yapamaz  1 

9. Bütün ev işlerinde yardıma ihtiyaç duyar  1 

10. Ev işi yapamaz  0 

m. Çamaşır   

4. Kendi çamaşırını kendi yıkar  1 

5. Ufak tefek birkaç parçayı yıkar  1 

6. Bütün çamaşırını başkası yıkar  0 

n. Ulaşım  

6. Araba kullanıyor veya toplu taşıma ile seyahat ediyor  1 

7. Taksi tutabilir ama toplu taşımayı kullanamaz  1 

8. Yardımla toplu taşıma kullanır  1 

9. Yardım ile taksi veya araba ile seyahat edebilir  0 

10. Seyahat etmez  0 

 

o. Mali işler  

23. Parayla ilgili işleri kendi halleder  1 

24. Az miktardaki para işlerini halleder veya banka ile ilgili işlerde yardıma 

ihtiyaç duyar      

1 

25. Parayla ilgili işleri halledemez  0 

p. İlaç kullanımı  

1.  İlaçlarını doğru zamanda doğru dozda kendi alıyor 1 

2.  Eğer önceden hazırlanırsa ilaçlarını kendi alabilir 0 

3. İlaçlarını kendi alamıyor 0 

Toplam Puan   
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Tablo 6. Tekrarlı Kalk-Otur Testi Skorlaması  

Bir kez kalkıp oturma 

Hastanın kalkıp oturması güvenli mi?                                                 
Evet                        

Hayır 

▪ Hasta bir kez yardımsız kalkıp oturdu                                       
Tekrarlı kalk-otura 

geç 

▪ Hasta ellerini kullandı                                                                  Test bitti 0 puan 

▪ Testi tamamlayamadı                                                                     Test bitti 0 puan 

Tekrarlayan kalkıp oturmalar 

▪ 5 kez oturup kalkmak güvenli mi?                                            
Evet                        

Hayır 

▪ 5 kez oturup kalkmayı tamamladı mı?                                      
Evet                        

Hayır 

▪ Tamamlama süresi:   …saniye 

Skor Puan 

Testi tamamlayamadı veya 60 saniye üzerinde tamamladı 

ise         
 

0 puan 

≥ 16.7 saniye tamamladı ise 1 puan 

13.7-16.69 s arasında tamamladı ise         2 puan 

11.2-13.69 s arasında tamamladı ise 3 puan 

≤11.19 s tamaladı ise 4 puan 
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EĞİTİMSİZLER İÇİN MİNİ MENTAL TEST 

 

ORYANTASYON (Her soru 2 puan, toplam 20 puan) 

1. Hangi yıldayız?                                             6. Hangi ülkede yaşıyoruz?  

 2. Hangi mevsimdeyiz?             7.  Şu an hangi kentteyiz?  

 3. Bugün ayın kaçı?                           8. Şu an bulunduğunuz semtin adı nedir?  

 4. Hangi gündeyiz?                           9. Şu an bulunduğunuz bina neresidir?  

  5. Şu an sabah mı, öğle mi, akşam mı?     10. Şu an bu binada kaçıncı kattasınız?  

  

 KAYIT HAFIZASI (Toplam 3 puan) 

Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın.  

(Masa, Bayrak, Elbise 20 saniye süre tanıyın, her doğru isim için 1 puan verin) 

DİKKAT VE HESAP YAPMA (Toplam 5 puan) 

Hastadan haftanın günlerini geriye doğru sayar mısınız? 

(Örneğin “Çarşamba’dan önce salı gelir, ondan önce ne gelir?" gibi sorularla hastayı 

destekleyin.) (Hastanın toplam 5 günü sırasıyla doğru sayması gerekir, her doğru gün için 1 

puan verin) 

HATIRLAMA  (Toplam 3 puan) 

Hastaya, biraz önce sorduğunuz üç kelimenin neler olduğunu sorun. 

Sırası önemli olmaksızın her doğru cevap için 1 puan verin. (Cevap için 10 saniye süre 

tanıyın) 

LİSAN  (Toplam 9 puan) 

A. Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nelerdir? Hastaya etrafındaki nesneleri göstererek ne 

olduklarını sorun. 

(20 saniye süre tanıyın, her doğru isim için 1 puan verin, toplam 2 puan) 

B. Şimdi size söyleyeceğim   cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar edin.  

“Eğer ve fakat istemiyorum."(Cevap için 10 saniye bekleyin. Tamamını doğru tekrarlarsa 4 

puan verin)  
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C. Şimdi sizden birşey yapmanızı  isteyeceğim beni  dikkatle dinleyin ve söylediğimi  yapın.  

"Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen.” 

(30 saniye süre tanıyın, her doğru işlem için 1 puan verin, toplam 3 puan) 

  

D. Şimdi yüzüme bakın ve yaptığımın aynısını yapın. (Gözlerinizi kapatın) 

(Doğru işlem için 1 puan verin) 

E. Şimdi,  evinizle ilgili bir şey söyleyin. 

(30 saniye süre tanıyın, anlamlı bir cümle için 1 puan verin) 

F. Size göstereceğim şeklin aynısını çizin. 

(1 dakika süre tanıyın, kenar sayısı tam şekil için 1 puan verin) 

 
Toplam Puan 0-40: 
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 STANDARDİZE MİNİ MENTAL DURUM TESTİ 

 

ORYANTASYON (Her Soru 1 Puan, Toplam 10 Puan) 

Hangi yıl içindeyiz? ̱ ˍˍˍˍˍˍ              Hangi mevsimdeyiz?ˍˍˍˍˍˍˍ 

Hangi aydayız?ˍˍˍˍ..ˍˍ Bu gün ayın kaçı?ˍˍˍˍˍˍˍ 

Hangi gündeyiz?ˍˍˍˍˍˍˍ Hangi ülkede yaşıyoruz?ˍˍˍˍˍˍˍ 

Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız?ˍˍˍˍˍˍˍ Şu an bulunduğunuz semt neresidir?ˍˍˍˍˍˍˍ 

Şu an bulunduğunuz bina neresidir?ˍˍˍˍˍˍˍ Şu an bu binada kaçıncı kattasınız?ˍˍˍˍˍˍˍ 

Kayıt Hafızası (Toplam puan 3) 

Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın 

(Masa, Bayrak, Elbise) (20 sn. süre tanınır). Her doğru isim 1 puan. 

Dikkat 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 ) 

Hatırlama (Toplam puan 3) 

Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin 

 (Masa, Bayrak, Elbise)  

Lisan (Toplam puan 9) 

a. Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir?  (saat, kalem) 1’er puan toplam 2 puan (20 saniye süre 

ver)ˍˍˍˍˍˍˍ 

b. Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar edin. 

"Eğer ve fakat istemiyorum" (10 saniye süre ver) 1 puan ̱ ˍˍˍˍˍˍ 

c. Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın. 

"Masada duran kâğıdı elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen" 

Toplam puan: 3, süre: 30 sn. her bir doğru işlem: 1 puan ̱ ˍˍˍˍˍˍ 

d. Şimdi size bir cümle vereceğim. Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın. (1 puan) 

GÖZLERİNİZİ KAPATIN(aşağıda) 

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

f. Size göstereceğim şeklin aynısını çizin; aşağıdaki şekli arka sayfaya (1 puan)ˍ 

 

 

 

 

Toplam Puan 0-30: 
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  (MNA) MİNİ NUTRİSYONEL DEĞERLENDİRME (MNA) 
AD:                                                  SOYADI:                                   CİNSİYET:                           YAŞ: 
AĞIRLIK (KG):                                BOY (CM):                                TARİH 

 

   

TARAMA 

A. Son Üç ayda iştahsızlığa, sindirim sorunlarına, çiğneme veya 
yutma zorluklarına bağlı olarak besin alımında bir azalma oldu 
mu? 

□ 0=besin alımında şiddetli düşüş 
□ 1=besin alımında orta derece düşüş  
□ 2=besin alımında düşüş yok                            

B. Son üç ay içindeki kilo kaybı durumu 
□ 0=3 kg’dan fazla kilo kaybı 
□ 1=Bilinmiyor  
□ 2= 1-3 kg arasında kilo kaybı 
□ 3= Kilo kaybı yok 

C. Hareketlilik 
□ 0=Yatak veya sandalyeye bağımlı 
□ 1=Yataktan, sandalyeden kalkabiliyor ama evden dışarıya 

çıkamıyor  
□ 2= Evden dışarı çıkabiliyor 

D. Son üç ayda psikolojik stres veya akut hastalık şikayeti oldu 
mu?                  □ 0=Evet        □ 2=Hayır 

E. Nöropsikolojik problemler 
□ 0=Ciddi bunama veya depresyon 
□ 1=Hafif düzeyde bunama 
□ 2=Hiçbir psikolojik problem yok 

F.Vücut  Kitle İndeksi (VKİ)= ( Vücut ağırlığı-kg) / ( Boy’un metre)² 
□ 0=VKİ 19’dan az (19 dahil değil) 
□ 1=VKİ 19’la 21 arası (21 dahil değil)  
□ 2= VKİ 21’le 23 arası (23 dahil değil) 
□ 3= VKİ 23 ve üzeri 

Tarama Puanı ( Tamamı en çok 14 puan): 

12-14 puan : Normal nutrisyonel durum 
8-11 puan    :Malnütrisyon riski altında 
0-7 puan      :Malnütrisyonlu  

Dikkat: Eğer Tarama Puanı 11 veya altında ise Malnutrisyon 
Gösterge Puanı ‘nı elde etmek için değerlendirme bölümüne 
devam edin !!!! 

Değerlendirme Puanı………………………………: 
(en fazla 16 puan)                              
Tarama Puanı                                                   : 
Toplam Puan  ( en fazla 30 puan )  :…………: 

 DEĞERLENDİRME 

G.Bağımsız yaşıyor (bakımevinde veya hastanede değil) 
□ 1=Evet        □ 0=Hayır 

H.Günde 3 adetten fazla reçeteli ilaç alma 
□ 0=Evet        □ 1=Hayır 

I.Bası yarası veya deri ülseri var 
□ 0=Evet        □ 1=Hayır 

J.Hasta günde kaç öğün tam yemek yiyor? 
□ 0=1 öğün                              □ 1=2 öğün                        □ 2=3 öğün 

K. Protein alımı için seçilen besinler 
* Günde en az bir porsiyon süt ürünü      Evet   □   Hayır     □  
                             ( süt, peynir, yoğurt ) 
* Haftada iki veya daha fazla porsiyon  
   Kurubaklagil veya yumurta tüketiyor Evet   □          Hayır     □ 
*Her gün et, balık veya beyaz et tüketiyor Evet   □          Hayır     □ 
0.0=Eğer evet sayısı 0 veya 1 ise 
0.5=Eğer evet sayısı 2 ise 
1.0=Eğer evet sayısı 3 ise 

L.Her gün iki veya daha fazla porsiyon meyve veya sebze tüketiyor. 
      □ 0= Hayır       □ 1= Evet 

M.Her  gün kaç bardak sıvı ( su,meyve suyu,kahve,çay, süt 
vb.)tüketiyor? 

0.0=3 bardaktan az 
0.5=3-5 bardak 
1.0=5 bardaktan fazla 

N.Yemek yeme şekli nasıl? 
□ 0=Yardımsız yemek yiyemiyor 
□ 1=Güçlükle kendi kendine yemek yiyebiliyor ama zorlanıyor 
□ 2=Sorunsuz bir şekilde kendi kendine yiyor 

O.Beslenme durumu ile ilgili düşüncesi 
□ 0=Kötü beslendiğini düşünüyor 
□ 1=Kararsız 
□ 2=Kendisini hiçbir beslenme sorunu olmayan bir kişi olarak görüyor 

P. Aynı yaştaki kişilerle karşılaştırıldığında, sağlık durumunu nasıl 
değerlendiriyor? 

0.0=İyi değil             1.0=İyi 
0.5=Bilmiyor            2.0=Çok iyi  

Q.Kol Çevresi (cm 
    0.0=21cm’den az           0.5=21cm-22 cm       1.0=22cm veya daha fazla      

R.Baldır Çevresi(cm)           0=31’den az             1=31 veya daha fazla 

Değerlendirme Puanı (En Fazla 16 Puan) : 

Malnütrisyon Gösterge Puanı 
2    4-30 puan arası         □ Normal nutrisyonel durum 

17-23,5 puan arası     □ Malnütrisyon riski altında 
17 puandan aşağı       □ Malnütrisyonlu 
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BRADEN  

 

Visual Analog Skala (VAS) 

Vücudun ağrı olan her bölgesi için ağrı şiddeti kaydedilir. 

 

 

BRADEN SKALASI 

  1 2 3 4 Skor 

Duyusal algı Tamamen Sınırlı Çok sınırlı Biraz sınırlı Oryante   

Derinin nem durumu Her zaman nemli Genellikle 

nemli 

Ara sıra nemli Nadiren nemli   

Hareket yeteneği Tam hareketsiz Kısıtlı 

hareketli 

Az hareket 

ediyor 

Tam hareketli   

Fiziksel aktivite Yatağa bağlı Sandalyeye 

bağlı 

Destekle 

yürüyor 

Yardımsız 

yürüyor 

  

Beslenme Kötü beslenme Yetersiz 

beslenme 

Yeterli 

beslenme 

Çok iyi 

beslenme 

  

Sürtünme/bası Sorunlu Potansiyel 

sorunlu 

Sorunsuz     

Tam bir değerlendirme yapılamadı Total Skor   


