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YAŞLILIK BİR HASTALIK DEĞİLDİR
•	 Organ sistemlerinde meydana gelen fizyolojik deği-

şiklikler sonucu oluşan yaşlanma ile hastalıklara bağ-
lı bulgular ayırt edilmelidir.

•	 Yaşlılarda  fonksiyonel kapasitede azalmalar ve ka-
yıplar olmaktadır

•	 Günlük yaşam faaliyetlerinde azalma ve kısıtlamalar 
sıktır 

YAŞLI HASTA
•	 Hastalıklar sık ve atipik seyirlidir.
•	 “Hastalıkların atipik ortaya çıkışı yaşlılar için tipiktir” 
•	 Geriatrik hastada hastalık etkenleri, semptomları ve 

bulguları farklıdır
•	 Multipl patoloji ve polifarmasi sıktır

YAŞLILARDA KORUYUCU HEKİMLİK
•	 Yaşlı  populasyonda koruyucu hekimlik uygulamala-

rının büyük önemi vardır. 
•	 Yaşlı hastada koruyucu hekimliğin amaçları; erken 

yaşlarda yaşam tarzı ve davranış değişiklikleri ile 
sağlık ve organ fonksiyonlarının korunması ve kronik 
hastalıklara bağlı oluşan kaybın minimalize edilme-
sidir.

HEDEFİMİZ SAĞLIKLI VE MUTLU YAŞLILAR

AVRUPA’DA YAŞLI POPULASYON ARTIYOR

TÜRKİYE(TUİK VERİLERİ)

YAŞLIDA TEDAVİ ZORLUKLARI
•	 Tedavi maliyeti
•	 Sosyal destek zorluğu
•	 Kognitif Fonksiyonlarda bozulma
•	 Polifarmasi 
•	 İlaç yan etkileri
•	 Komorbiditeler 
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80 YAŞ ÜZERİNDE YAKLAŞIM
•	 Fizyolojik Değişiklikler: Yaşla kilo, KB ve kolesterol 

düşer
•	 Epidemiyoloji Farklı:Kilolu ve KB yüksek olanlar daha 

uzun yaşar(Az düşkünlük göstergesi)
•	 Yaşamak istemeyebilir
•	 Bu yaş grubunda kadınlar daha fazladır.

SONUÇ  :
•	 80 Yaşına kadar yaklaşım benzer
•	 80 yaşından sonra bireysel yaklaşım önemli, çoğu 

hastada tedavi esirgenmiyor,
•	 Yakın izlem ve multidisipliner yaklaşım önemli

DEEP-İN:
•	 D-Deliryum,demans,depresyon,ilaçlar(Drugs)
•	 E-Gözler-görme bozukluğu(Eyes)
•	 E-Kulaklar-İşitme bozukluğu(Ears)
•	 P-Fiziksel güç ve düşmeler(Physical Performance)
•	 İ-İncontinans 
•	 N-Beslenme(Nutrisyon)
Geriatrics için Fredrick T. Sherman MD, MSc tarafın-

dan hazırlanmıştır.

•	 Kısaltmanın önerdiği taramalar tanı koydurucu 
değildir;ancak sonuçları hangi hasta grubunun ileri 
test ya da değerlendirmeden yarar görebileceğini 
gösterebilmektedir. 

DELİRİUM :
•	 Ani başlangıç ve dalgalı gidiş
•	 Yoğunlaşamama
•	 Düzensiz düşünme
•	 Bilinç düzeyi değişikliği 

DEMANS :
•	 Üç cisim hatırlama
•	 Hayvan adlandırma
•	 Saat tamamlama testi
                              YA DA
•	 Gündelik yaşamda enstrümantal etkinlik puanı
                     *para yönetimi
                     *tedavi yönetimi
                     *telefon kullanımı
                     *seyahat

DEPRESYON :
•	 Genç ya da orta yaş nüfustan çok daha yaygın değil-

dir, ancak çok daha yıkıcı olabilmektedir.

1. Temel olarak yaşamdan zevk alıyor musunuz?
2. Sık sık canınız sıkılır mı?
3. Sıklıkla kendinizi çaresiz hissettiğiniz olur mu?
4. Dışarı çıkıp yeni şeyler yapmaktansa evde kalmayı mı 

seçersiniz?
5. Şu sıralar kendinizi hayli değersiz-işe yaramaz- hisse-

diyormusunuz?

İŞİTME :
•	 İşitme sorunu olan hastalarda otoskop muayenesi 

mutlaka yapılmalıdır.
•	 Bazen bir buşon temizliği sorunu çözebilir.
•	 “Fısıltı testi” 

GÖRME :
Görme bozukluğunu taramada ilk adım hastaya: “gör-

meniz nedeniyle araç sürme, TV izleme, okuma ya da bir 
başka günlük etkinliği gerçekleştirmekte güçlük çekiyor 
musunuz” sorusunu sormaktır.

Hastanın yanıtı “hayır” olsa bile bu değerlendirmeyi 
doğrulamak için her bir gözü küçük Snellen göz kartı ile 
test etmek gerekir. 

FİZİKSEL İŞLEV-GÜÇ :
•	 Elle para sayma
•	 Hızlı yürüyüş
•	 Sandalyeden kalkma
•	 Düşmeler
İNKONTİNANS :

•	 İnkontinans taraması iki temel soruyu içerir:
1. ”geçen yıl içinde hiç idrarınızı kaçırıp altınızı ıslattınız 

mı? 
2. Eğer öyleyse en az 6 ayrı gün altınıza kaçırma oldu 

mu?”
Bu soruların ikisine de verilecek evet yanıtı, hastanın yük-

sek olasılıkla inkontinanslı olduğunu ve bu olasılığın ürolo-
jik değerlendirmede ortaya konulacağını göstermektedir. 

BESLENME :
“Bunun için özel çaba harcamadığınız halde son altı ay 

içinde beş kilo zayıfladınız mı?
•	 - Vücut ağırlığının 

50 kg’nin altında 
olması

•	 - VKİ’nin 22’nin al-
tında olması 
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•	 İlerleyen yaşla birlikte yanlış beslenme alışkanlıkların-
dan kaynaklanan problemlerde artmaktadır. Diyette-
ki yağ ve kolesterol oranı azaltılarak lif ve komplike 
karbonhidratlar ile yer değiştirmesi sağlanmalıdır . 

YAŞLI HASTADA SIK RASTLANAN SEMPTOM 
KOMPLEKSLERİ :

•	 Halsizlik
•	 Başağrısı 
•	 Vertigo 
•	 Kabızlık
•	 Bası yaraları

HALSİZLİK-BİTKİNLİK :
•	 Her seyden önce halsizlik yakinmasinin akut mu yok-

sa kronik mi oldugu bilinmelidir.
•	 AKUT:Enfeksiyon
 MI
 Serebro vasküler tromboz 
•	 KRONİK: Aterosklerotik Kalp Hastalıkları
 Kr. Pulmoner Hastalıklar
 Kr. Enfeksiyonlar
 Tiroid Fonksiyon Bozuklukları
 İlaç Yan etkileri

BAŞAĞRISI :
•	 Migren:Yaşlılarda oldukça nadirdir.Sıklık ve şiddeti 

yaş ilerledikçe azalır.
•	 Gerilim Başağrısı:Bu yaş grubunda nadirdir.
•	 Ani Gelişen Başağrıları:Sıktır.Nedenleri:
          *İntrakranial kitleler
          *Temporal arteritis 
          *Servikal vertebralardaki dej. Değ.
          *Kök basıları

VERTİGO :
•	 Serebellum-beyin sapı lezyonlarında
•	 Bu bölgenin kanlanmasını sağlayan damar hastalık-

larında
•	 İç kulak sorunlarında
•	 Postural hipotansiyona bağlı

KABIZLIK :
•	 Abdominal kas gücünün azalması
•	 Pelvik tabanda gevşeme
•	 Yetersiz posalı besin alımı

GERİATRİK HASTA DEĞERLENDİRMESİ
1. Belirgin olarak fiziksel engeli olanlar(hemipleji, 

artrit gibi)
2. Belirgin hastalık belirtisi olmayan kronik hastalıklar(Kr.

Kalp Hst,Kr.AC Hst.gibi)
3. Belirgin olarak hastalığı olmayan fakat fiziksel ak-

tivitede kaybı olanlar
4. Tam bağımlı fakat rehabilitasyon potansiyeli olmayan 

hastalar(ağır demans, terminal dönem malignite gibi)
•	 1.ve 2. grup yaslilarda, öncelikle sakatlik nedeni olan 

patolojilerin rehabilitasyonu gerekir. (romatolojik re-
habilitasyon , kardiyak rehabilitasyon, pulmoner re-
habilitasyon, hemipleji rehabilitasyonu...)

•	 3.grup yaslılarda, korunma ön plandadır. Bu gruptaki 
yaşlılar, belirli periyodlarla çesitli hastalık riskleri açı-
sından taranmalı ve önlemler alınmalıdır. 

•	 4.gruptaki hastalar,  ömürlerinin son günlerini aile 
yanında veya bir bakım evinde geçirmek durumun-
da kalırlar. 

Hastaların çoğunda fonksıyonlarını korumak,  sakatlık 
öncesi fonksiyonel düzeye ulaşmaya çalışmaktan daha ger-
çekçi bir hedeftir. 

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ :
•	 Geriatrik hastanın periyodik muayenesi: 
Bu yaş grubunun koruyucu sağlık hizmetine yönelik en 

az yılda bir kez değerlendirilerek, morbiditesi ve mortalitesi 
yüksek olan kalp hastalıkları, kanser, serebrovasküler hasta-
lıklar, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları ve akciğer enfek-
siyonları açısından takip edilmeleri gerekmektedir 

YAŞLILARDA EN SIK GÖRÜLEN MALİGNİTELER :
•	 Meme CA
•	 Prostat CA
•	 Kolorektal CA
•	 Serviks CA 

YAŞLILARDA BAĞIŞIKLAMA :
•	 Son yıllarda kabul gören genel aşı uygulamalarında, 

artık tüm yaşlılara influenza ve pnömokoklara yöne-
lik rutin aşı önerilmektedir.

•	 İnfluenza için aşı tekrarı yılda 1 kez, pnömokok için 
ise aşı tekrarı 5 yıldan sonra önerilmektedir 

•	 Daha önce hiç aşılanmamış hastalarda tetanoz-difteri 
toxoidi ile 3 doz seri uygulama ardından da 10 yılda 
bir booster doz

, daha önce aşılanmışlarda ise 10 yılda 1 booster doz olarak 
uygulamanın devam ettirilmesi uygun görülmektedir.
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ÖZET-1:
•	 Yaşlı hasta grubu multidisipliner yaklaşım gerektirir.
•	 Aile Hekimi Hastanın yaşlı hastaların değerlendirme-

siyle ilgili diğer displinleri aktive edip uygulatan, tüm 
sağlık ve sosyal problemleriyle ilgilenen, bütüncül 
değerlendiren, sevk ve konsültasyon mekanizmala-
rını doğru işleten pozisyonda olmalıdır.

ÖZET-2 :
•	 Aile Hekimine kayıtlı nüfus azaltılmalıdır.
•	 Geriatrik Hasta Grubu için Ulusal Periyodik Muayene 

Klavuzları oluşturulmalıdır.
•	 Aile Hekimlerinin Danışman konsültanları olmalıdır.


