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GİRİŞ
GİRİŞ
Sevgili Öğrenci,
İnsanlık, ölümsüzlük sırrını arayan insanların veya toplumların öykülerini tarih
boyunca dinlemiş ve dillendirmiştir. Yaşamın hızlı sürecini durdurabilmek ve yaşlanma
olgusunu ertelemek veya tamamen ortadan kaldırmak için birçok insan umutla çabalamıştır.
Binlerce yıllık insanlık tarihinin geldiği noktada yaşlanma süreci durdurulamasa bile
ortalama insan ömrünün giderek uzadığı gözlenmektedir. Bir türlü durdurulamasa da
yaşlanma sürecinin farklı boyutlarıyla araştırılıp bilimsel bulgular neticesinde aydınlatılmaya
başlandığı günümüzde bu sürecin en sağlıklı ve en verimli şekilde yaşanabilmesi için somut
birçok gelişme kaydedilmiştir.
İnsanlar yaşadıkça yaşamın anlamı, özellikleri ve biçimi de değişmektedir. Bu
çalışmada öncelikle yaşlılığın kavramsal tanımlamalarını ve farklı boyutlarıyla yaşam
gerçeği içerisindeki yaşlılık olgusunu, bu dönemdeki gereksinimleri bilmek yaşlılık
sürecindeki sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlar.
Bu modülden edineceğiniz bilgiler ışığında yaşlı bireylerin özellikleri ile ilgili bilgi
toplayarak yakın çevresindeki bireyleri de yaşlılık ve yaşlanma süreci konusunda
bilgilendirebilen bireyler olacaksınız.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1
AMAÇ
Yaşlılık ve yaşlanma süreci ile ilgili doğru bilgi toplayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA





Yaşlılık ve yaşlanma süreci ile ilgili kavramları araştırınız.
Yaşlılıkta görülen değişimler hakkında bilgi toplayınız.
Yaşlılıkta görülen genel sağlık sorunlarını ve sık görülen hastalıkları araştırınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. YAŞLILIK VE YAŞLANMA SÜRECİ
Yaşlanma ve yaşlılık temel anlamda biyolojik olaylardır. Ancak insan söz konusu
olduğunda yaşlanmanın biyolojik yönlerinin dışında sosyal, psikolojik ve ekonomik yönleri
gibi diğer yönleri de ortaya çıkar. İnsanların başka insanları da barındıran büyük ya da küçük
belli bir toplum içinde yaşayan sosyal varlıklar olduğu düşünülürse yaşlılığın psikolojik ve
ekonomik yönleri de yaşlanma sürecinin sosyal boyutu başlığı altında ele alınmalıdır.
Bugün değilse yarın siz de mutlaka yaşlanacaksınız. Peki, yaşlılık hakkında ne
biliyorsunuz? Söz gelimi, yaşlılıkta hangi sistemler nasıl etkilenir? Ne tür psikolojik sorunlar
yaşanır? Çevremizdeki yaşlıların bazı tutum ve davranışlarını nasıl değerlendirmeliyiz?
Onlara ilişkin yargılarımızın dayanağı nedir? Bu tür sorunların yanıtlarını okurken bir yanda
çevrenizdeki yaşlıları daha iyi tanıyacak, öte yanda gelecekteki kendinizi göreceksiniz.

Resim 1.1: Yaşamın temel gerçeklerinden biri de yaşlanma
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1.1. Tanım ve Kavramlar
Yaşlılıkla ilgili birçok kavram günlük hayatta kullanılmaktadır. Ancak bu kavramlar
ayrı anlamları taşımakla birlikte bazen kesin olarak birbirinden ayrılamamaktadır. Yaşlılıkla
ilgili temel kavramlar aşağıda anlatılmaktadır.

1.1.1. Yaş
Biyolojik ve kronolojik yaş olarak ikiye ayrılır. Kronolojik yaş tüm insanlarda aynı
olduğu hâlde biyolojik yaş bireylere göre değişir.



Kronolojik yaş: Doğumdan başlayarak içinde bulunulan zamana kadar geçen
yılların toplamıdır.
Biyolojik yaş: Yaşlanmaya bağlı olarak insan vücudunun yapı ve
fonksiyonlarında meydana gelen değişikliklerdir.

1.1.2. Yaşlı
Genel bir tanım vermek gerekirse yaşlı; somatik, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik
yönden gerilemelere bağlı olarak profesyonel etkinliğini sürdüremeyecek duruma gelen
insanlara denir.
Yaşlı tanımında diğer bir kıstas de kronolojik yaşlanmadır. Gelişmiş ülkelerin önemli
bir kısmında emeklilik yaşı olan 65 yaş, yaşlılığın başlangıcı olarak kabul edilirken Birleşmiş
Milletlerin yaşlılıkla ilgili yayınladığı raporlarda 60 yaş kronolojik yaşlanma sınırı olarak
belirtilmektedir. Birçok ülkede bireyin günlük yaşamındaki işlevselliğinin azaldığı dilimler
olarak yorumlanan 60 ya da 65 yaş, sosyal imkânlardan ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz
yararlanma ve emeklilik açısından sınır olarak kabul edilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü' nün
1998 yılı raporuna göre kronolojik yaş sınıflandırması;





45 – 59 yaş arası orta yaş,
60 – 70 yaş arası yaşlılık,
75 – 89 yaş arası ileri yaşlılık,
90 yaş ve üzeri ise ihtiyarlık olarak belirtilmiştir.

1.1.3. Yaşlılık
Zaman faktörüne bağlı olarak kişinin değişen çevreye uyum sağlama kudreti ile
organizmanın iç ve dış etmenler arasında denge sağlama potansiyelinin azalması ve böylece
yaşlanma ile ölüm olasılığının yükselmesidir. Bir başka tanımla yaşlılık, fizyolojik bir olgu
olup kişilerin fiziki ve ruhi güçlerini bir daha yerine gelmeyecek şekilde yavaş yavaş
kaybetme hâlidir. Yaşlılık, bireyin geçmişine dönük hâlen yaşamın birtakım sorunlarını
yaşadığı ve yaşam sürecini tamamladığı bir dönemdir.
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1.1.4. Yaşlanma
Yaşlanma, organizmanın geriye dönüşü olmayan bir şekilde yıpranması, işlevlerinin
bozulmaya başlaması şeklinde tanımlanmaktadır. Yaşlanma, canlının oluşumundan yaşamın
bitimine kadar devam eden bir süreçtir. Çözülmenin, çökmenin ilk davranış şekillerine
dönüşün, bir gerilemenin başladığı zamandır yaşlanma.
Yaşamın temel gerçekliklerinden birisidir yaşlanma. Genellikle insan yaşamının
bebeklik, çocukluk, gençlik, yetişkinlik ve yaşlılık dönemlerinden söz edilir. Yaşlanma
genellikle aile döngüsünün sekizinci evresine rast gelir. Ancak yaşlanmanın ne zaman
başladığı ya da kime yaşlı denileceği kültüre ve zamana göre değişebilmektedir. Diğer bir
deyişle yaşlanma dört aşamada ele alınabilir. Bunlar:





Gelişme
Büyüme
Duraklama ve gerileme başlangıcı
Gerileme

Yaşlanma, kişinin yalnız dış görünümünde değişiklik olarak düşünülmemelidir. Kişiyi
iç ve dış tüm varlığı ile bütün olarak düşünmek gerekmektedir. Yaşlanma; sıklıkla ağrılar,
zihni durgunluklar, şaşkınlıklar olarak hissedilen değişiklikler de meydana getirir. Topluma
ait olamama ve izole edilme duyguları, içe dönme, vücut fonksiyonlarındaki bozulmaların
çıkardığı sorunlarla devamlı uğraşları ortaya çıkarır. Birçoklarını intihara götürebilen bu
ciddi ve heyecansal karışımları ortadan kaldırmak için yaşlı kişiler, bu duygularıyla gerekli
şekilde uğraşmaya muhtaçtırlar.

1.2. Yaşlılık Dönemi
Yaşlılık, yetişkinliğin bir uzantısı olarak yaşam süresinin ileriki döneminde fiziksel ve
ruhsal değişimlerin görüldüğü bir evre olarak tanımlanmaktadır. Genel anlamda bu şekilde
tanımlanan yaşlılık; fizyolojik değişimler, psikososyal faktörler ve kronoloji gibi farklı
kıstasların tanımlamada göz önünde bulundurulduğu bir dönem olarak kabul edilmektedir.
Yaşlılık döneminde derinin incelmesi ve esnekliğini yitirmesi, boyun kısalması, kas
kuvvetinin azalması, kemiklerde kalsiyum kaybına bağlı olarak kemik yoğunluğunun
azalması, görme ve işitmede problemler gibi çok sayıda fizyolojik değişim gözlenmektedir.
Yaşlılıkta görülen bu tür fizyolojik değişikliklere “fizyolojik yaşlılık” veya “biyolojik
yaşlılık” denilmektedir.
Fizyolojik değişimlerin yanı sıra çok sayıda psikososyal faktör yaşlılık dönemini
etkilemektedir. Bu faktörler arasında ekonomik problemler, emeklilik, çocukların evden
ayrılması, yakınların kaybı ve sosyal rollerde azalma gibi çeşitli yaşam olayları
bulunmaktadır. Bu tür yaşam olayları, değişim sonrası oluşan yeni duruma adaptasyon
gerektirir. Adaptasyon sağlanamadığında uyum problemleri, umutsuzluk, depresyon,
sinirlilik ve kaygı gibi çeşitli psikolojik sorunlar görülebilir.
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Yaşlılığı genel anlamda tanımlamada kullanılan tüm bu kıstaslara rağmen onu
“göreceli” bir kavram olarak ele almak daha doğru bir yaklaşımdır. Bu noktada özellikle
bireysel, sosyal ve kültürel etkenler önem kazanmaktadır.
Bireysel etkenler açısından kişiler arası farklılıklar önemlidir. Kendini yaşlı hisseden
ve yaşlı gibi davranan bireylerin aksine zamanın akışına karşı koyarcasına “Ben yaşlı
değilim, kendimi 18 yaşında hissediyorum.” şeklindeki ifadeleri kullanan çok sayıda yaşlı
vardır. Bu tür ifadeler, “Fiziksel görünüşü itibariyle yaşlı bir birey, kendini ruhsal açıdan
genç görebilir.” tezi ile açıklanabilir. Aynı tezden hareketle bir insan kendini yaşlı
hissettiğinde ve yaşlı gibi davrandığında da yaşlanmış demektir. Buradaki farklılığı yaratan
en önemli etken, yaşamın anlamlılığıdır. Çünkü yaşlılığa karşı en güçlü silah yaşama
bağlılıktır.
Sosyal etkenler açısından “Yaşlı sınıflamasını toplum yapar.” tezi ön plana
çıkmaktadır. Genç yaşta evlenmiş ve erkenden torun sahibi olan 50 yaşındaki bir kadın
köyde yaşlı olarak tanımlanırken şehirde yaşayan geç evlenmiş bir kadın orta yaşlı olarak
kabul edilmektedir.
Kültürel etkenler açısından yaşlılığa verilen değer ve önem, kişinin yaşadığı kültüre
göre değişebilmektedir. Örneğin, Kuzey Amerika’da daha çok gençlere önem verilirken
Çin’de yaşlılar daha saygın görülmekte ve yaşlıların tecrübelerine daha fazla önem
verilmektedir. Gençliğin ön planda tutulduğu, yaşlılara fazla önem verilmediği ve
ilgilenilmediği toplumlarda bireyler kendilerini daha erken yaşlarda “yaşlı”
hissetmektedirler.

"Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu o milletin
yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Geçmişte çok güçlüyken tüm gücüyle
çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle
bakmaya hakkı yoktur."
Mustafa Kemal ATATÜRK

1.3. Yaşlılık Tipleri
Yaşlanma süreci akli ve fiziksel değişikliklerle birlikte gerçekleşir. Yaşlı kişiler
çoğunlukla bu değişiklikleri benimsemekte zorluk çekerler ancak bu değişikliklere alışmayı
öğrenmeleri önemlidir. Son yüzyılda yaşlı insanların sayısı hızla artmış ve toplumdaki
konumları büyük ölçüde değişmiştir. Günümüzde insanlar, genellikle 65 yaşından sonra
çalışmazlar. Oysa eskiden sürekli hasta oluncaya ya da ölünceye kadar çalışmaya devam
ederlerdi.
Yaşlanma sürecinin temelinin neye dayandığı açık değildir. Zaman geçtikçe beden
hücrelerinin temel bileşimlerinin yıprandığı sanılmaktadır. İnsan bedenini oluşturan
maddelerde belirli değişiklikler olduğu gözlenmiştir. Örneğin hücrelerin içerdiği potasyum,
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magnezyum, fosfor ve protein miktarlarında bir azalma ve sodyum klorür, kalsiyum, su ve
yağlarda bir artış olduğu gözlemlenmiştir.
Yaşlanma sürecinin anlaşılmasına yönelik çalışmaların artması, yaşlılığı biyolojik,
sosyal ve psikolojik açılardan ele alan multidisipliner bir bilim dalı olan gerontolojiyi ortaya
çıkarmıştır. Gerontoloji alanında biyoloji, tıp, hemşirelik, dişçilik, psikoloji, sosyoloji,
ekonomi, politika gibi pek çok bilim dalından araştırmacı çalışmaktadır.
Yaşlılık daha çok organizmanın geriye dönüşü olmayan bir şekilde yıpranması,
işlevlerinin bozulmaya başlaması şeklinde tanımlanmaktadır. Gerontologlar yaşlanmayı
birçok faktöre bağlı olarak aşağıdaki tanımlar içinde ele almaktadır.

1.3.1. Biyolojik Yaşlanma
Biyolojik yaşlanma, yumurtanın döllenmesinden başlayıp yaşla birlikte bireyin
geçirdiği fizyolojik, anatomik ve morfolojik değişimlerdir. Yaşam süresine bağlı olarak
bireyin vücudundaki değişimlerdir. Kalıtım, sağlık ve iş gücüne göre saptanan görünüş
yaşlanmasıdır. Biyolojik yaş doğal olan kalıtımsal etmenlerin yanında kimyasal, psikolojik
ve çevresel etmenlerin, yaşam tarzının etkisi altında oluşmaktadır. Kişiden kişiye kronolojik
yaştan ayrılan farklılıklar göstermektedir. Takvim yaşıyla her zaman çakışmayan biyolojik
yaşı belirlemede uzmanlar, tüm organların işlevsel ölçütlerini ve tüm metabolizmalarda
oluşan değişimleri göz önünde tutmaktadırlar.
Organlar düzeyinde fonksiyon azalması, dokularda yıpranma ve tahribatın artması,
dışarıdan görülen saçların ağarması, derinin buruşması biyolojik yaşlanmanın
işaretlerindendir. Hücre sayısındaki azalma ve hücrelerin fonksiyonlarındaki değişimler
organlardaki gerilemenin temel sebeplerindendir. Yaş ilerledikçe hareket ve motor becerileri
alanında da zayıflama ve fonksiyon yitimi görülebilmektedir. Yaşlı insanların kaslarında
kuvvet azlığı, aktivite azalması ve yıkımlar meydana gelerek kasların inceldiği saptanmıştır.
Kemiklerdeki kalsiyum eksikliği sebebiyle kırılma ihtimali artmaktadır. Ayrıca biyolojik
yaşlanma sonucunda yaşlıların çoğunda eklem romatizması ve kireçlenme meydana
gelmektedir. İnsanın biyolojik yaşı, vücut yaşı olarak da ifade edilebilir. Kişinin sağlık
durumu, sosyal çevre, yaşanılan zaman ve mekâna göre yaşlı insanların biyolojik kayıpları
da birbirinden farklı olur.
Yaşlılık, bireyin zamanla olan ilişkisini yani dünya ile ve kendi öz tarihi ile olan
ilişkisini değişikliğe uğratır. Yaşlanma dengeli ilerlemez; bazı kişilerde kronolojik yaşlanma
bazı kişilerde biyolojik yaşlanma önde gider. Ayrıca insan organizmasında organların
yaşlanması birlikte ilerlemez. Bunların kişisel kullanımına ve yapılarına göre ayrı ayrı
yaşlanma ve yıpranma kronolojisi vardır.
Zekâ, hafıza ve duygu gibi alanlarda fonksiyon yitimi olarak ortaya çıkan, bunun yanı
sıra geçmişe özlem, geleceğe dair güvensizlik duygusu, kimi zaman da önceden
gerçekleştirilemeyen idealler ve başarısızlıklar için üzülme biçiminde ortaya çıkar. Bu
bağlamda yaşlılığın insanın kendisini yaşlı hissetmesi ve kabul etmesi ile yakın ilgisi olduğu
söylenebilir.
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Resim 1.2: Takvim yaşıyla biyolojik yaşın her zaman çakışmaması

1.3.2. Ruhsal Yaşlanma
Ruhsal yaşlanma, bireylerin yaşlılık döneminde geçirdikleri davranış, uyum ve mental
fonksiyonlarındaki değişimlerini tanımlar. Bireyin fizyolojik yaşlanmasına bağlı olarak
sosyal konumunun ve rollerinin değişmesi sonucu ortaya çıkan uyum bozukluğudur. Kişinin
kendini yaşlı bulmasına bağlı olarak hayat görüşü ve yaşamının devam şeklinin
değişmesidir. Başka deyişle yaşlılık, karmaşık yönleri olan bir olgudur.
Kimi yaşlılığı bir problem olarak algılamakta kimi yaşlılığa karşı olumlu tutumlar
geliştirmektedir. Yaşlılığa karşı olumsuz yaklaşımı olan Cato “Benim görüşüme göre yaşlı
olmadan önce zamanımı tamamlamayı tercih ederim." diyor. Yaşlılığı bir altın çağ olarak
algılayanlardan Joseph Choate, 70, 80 yaş arasını gerçek mutluluğun yaşandığı bir dönem
olarak görüyor ve “Bir an önce oraya varılmalı.” görüşünü ileri sürüyor.

Resim 1.3: Yaşlılık karmaşık yönleri olan bir olgu
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1.3.3. Kronolojik Yaşlanma
Bireyin doğumdan itibaren geçen yaşını tanımlar. Takvim yaşı büyük olanlar, küçük
olanlara göre yaşlı sayılırlar. Ancak her zaman bireylerin fiziksel sağlık durumları, mental
düzeyleri ve sosyal statülerini belirmede kullanılamaz. Doğum yaşı ya da takvim yaşı olarak
ifade edilebilir. Genellikle kronolojik olarak 65 yaş ve üstünde olan kişiler, yaşlı olarak
kabul edilmektedir. Ancak bu tanımlama, insanların bu devredeki genel sağlık, fiziki, ruhi,
zihnî kapasiteleri ve meziyetleri gibi fonksiyonlarını tanımlamada yetersizdir.
Geçen zamana göre bir yıllık birimler esas alınarak yapılan yaşlılık tanımının
ifadesidir. Toplumda bunun karşılığı yaştır. Yaşlanma asla tek boyutlu bir süreç olarak ele
alınmamalıdır. Toplumda gözlemlerimize dayanarak 65 yaşında olup 45 yaşında gösteren ya
da 65 yaşında olup 85 yaşında gösteren insanların olduğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni,
insanın bir bütün olarak eşinden, ailesinden, komşusundan kısaca herkesten farklı ve
değerlendirme konusunda "tek" oluşudur.
Yaşlanmanın farklı boyutları denince kişinin yalnızca takvim yaşına göre bir
kronolojik yaşlanmasının, organizmanın yapı ve fonksiyonlarındaki değişmelere göre
biyolojik yaşlanmasının, bu değişikliklerin düzenli bir şekilde gelişmesiyle fizyolojik
yaşlanmasının, insanın algılama, öğrenme, problemleri çözme ve davranışlarına göre
psikolojik yaşlanmasının ve sosyal alışkanlıkları ile toplum içindeki rolüne göre bir sosyal
yaşlanmasının olduğu akla gelmelidir. Dolayısıyla biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşın iç içe
geçmesi ve birbirini etkilemesi kişinin gerçek yaşam süresini belirlemektedir.
Yaşlanmanın dört boyutu, kişisel farklılıkları ihtiva eden bir olgudur. Bu açıdan her
insan, yaşlanma sürecinde bu dört boyutu farklı bir biçimde yaşayacaktır. Ancak yaşlılık
sürecinde meydana gelen biyolojik, psikolojik ve sosyal değişikliklerin yavaş ya da hızlı
gelişmesi, çeşitli faktörlere bağlıdır (Örneğin heyecan, stres, yetersiz ve dengesiz beslenme,
yaşama tarzı, spor, kronik hastalıklar, sürekli uykusuzluk, sürekli alkol kullanma, sigara
içme, aktivitelerin fazlalığı veya azlığı, çok soğuk ya da sıcak iklimlerde yaşamak, meslek
hayatı, gelir durumu, aile yapısı, kültürel yapı, yalnız ya da sosyal çevrede yaşama vb.).
Yaşlanma sürecine bu şekilde farklı boyutlardan bakmayı öğrendiğimiz zaman, yaşam
süresi tanımlarımızda da bazı değişikliklerin olması gerekmektedir. "Maksimum potansiyel
yaşam süresi", kazalar ve hastalıkların olmaması durumunda sadece zamana bağlı biyolojik
canlılığı ifade eder ki insan için 115–120 yıl arasındadır. "Beklenen yaşam süresi" ise kişinin
içinde yaşadığı toplum ve çevresi tarafından belirlenir. Bu yüzyılda Batı toplumlarında 75–
80 yıl iken gelişmekte olan ülkelerde 40–50 yıla düşmektedir.
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Resim 1.4: Gerçek yaşam süresini biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşın belirlemesi

1.3.4. Sosyal Yaşlanma
Bireylerin toplumun sosyal yapısı içindeki rollerinin ve sosyal ilişkilerinin
yaşlanmayla birlikte değişmesidir. Kültürel duruma ve sosyal özelliklere göre toplumdan
topluma değişen yaşlılık tanımıdır. Modern anlamda kişinin aktif çalışma dönemini
tamamlayarak sosyal güvence sisteminin katkısıyla ya da birikimleriyle yaşadığı dönemin
adıdır.
Yaşlılık göreceli bir kavramdır. Her yaşlının bir biyolojik geçmişi, iş deneyimleri ve
duygusal yaşamı vardır. Ayrıca yaşlılık bir toplumdan diğerine ve çağa göre de farklılık
gösterir. Her insanda yaşlanmakla ölmek arasında süren mücadelede toplumsal ve kültürel
etmenler önemli rol oynar. Yaşlanma, bireysel bir değişim olarak kişinin fiziksel ve ruhsal
yönden gerilemesidir.
Yaşlanma bireysel olmakla birlikte toplumsal değerler ve diğer etkenler toplumda
yaşlı ve yaşlılığa verilen değeri ve yeri belirlemektedir. Bu nedenle yaşlılık sadece biyolojik
bir olay olmayıp aynı zamanda toplumsal ve kültürel bir olaydır.

1.3.5. Patolojik Yaşlanma
Patolojik yaşlanma, normal biyolojik yaşlanma sürecinden ayrı olarak hastalıklara
bağlı yaşlanmadır. Genellikle dış faktörlerin etkisiyle meydana gelen, normal yaşlanma
süreci ile etkileşen patolojik olaylar (beslenme, sağlık, diş bakımı yetersizliği, aşırı
beslenme, hareket eksikliği vb.) bütününü kapsamaktadır.
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Resim 1.5: Durdurmanın ya da tersine çevirmenin mümkün olmadığı yaşlanma

Tüm toplumlarda sağlıklı ve uzun yaşamın değeri vardır. İnsan bedeni ile ilgili efsane
ve diğer folklor ürünlerinde yaşam uzunluğuna ilişkin temalar yer alır. Örneğin Taoist felsefe
ve pratikte ölümsüzlüğe ulaşmak için diyet, jimnastik, solunum egzersizleri ve seksüel
disiplinleri içine alan uygulamalar yer almaktadır (Simmons 1961).
İnsanlık tarihi boyunca yaşlanmayı durdurma ve engellemeyi sağlayacak çalışmalar
yapılmışsa da bu biyolojik süreci geri döndürmek mümkün olamamıştır. Yaşlanma canlı
varlıkların bir işlevi sayıldığına göre yaşlanmanın durdurulması, ebedi gençliğin
sürdürülmesi demek yaşamın ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir (Kayahan 1966).
Yaşlanmayı açıklamada hangi yollar denenirse denensin yaşlanmayı durdurmak ya da
tersine çevirmek mümkün olamamaktadır. Günümüzde yaşlanmayı yavaşlatma çalışmaları
yapılmaktadır. Yaşlılık ile ilgili gelişmeleri yakından izleyen uzmanlar en çok ilgi gören
konunun tedavi ve kullanılan ilaçlar olduğunu söylüyorlar. Bir hastalık olarak ele alınan
yaşlılıkta tedavi mümkündür. Ancak çeşitli doktorlarla iş birliği yapıp özenle tedaviye
devam etmek gerekmektedir. Özellikle üzerinde durulması gereken konular; genel yaşlanma,
beyin yaşlanması ve hafıza, cinsellikte yaşlanma, cilt yaşlanması ve sağlıklı yaşam
konularıdır.
Yaşlılık sorunu her şeyden önce tıbbi ve toplumsal bir nitelik taşımaktadır. Bu konuda
var olan güçlükleri yenmek için yaşlanmaya ilişkin koruyucu tıp konusuna daha da önem
verilmelidir. Gerontolojinin ana sorunlarından biri yaşlanmanın sebep olduğu değişimlerle
hastalıktan kaynaklanan değişimlerin nasıl ayırt edileceğidir.
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1.3.6. Ekonomik Yaşlanma
Yaşlılık döneminde özellikle emeklilik etkisiyle değişen gelir düzeyinin bireyin yaşam
şeklinde meydana getirdiği değişikliklerdir. Ekonomik yaşlanma, kişinin çalışma yaşamını
sonlandırdıktan sonraki yaşam sürecini belirtir.
Bireyler yaşlandıkça daha az çalışmakta, üretmekte ve kazanmaktadırlar. Emeklilik
sonrası gelir düzeyindeki düşüş, makineleşmenin ve hızlı nüfus artışının yol açtığı istihdam
sıkıntısı, ortaya çıkan sağlık problemleri nedeniyle çalışma yaşamından uzaklaşma, hayat
pahalılığı vb. nedenlerle yaşlılık döneminde ekonomik sıkıntılar ve yoksullukla
karşılaşılabilmektedir. Azalan gelire uyum sağlayamama, daha önceki ölçülere uygun
yaşayamamanın verdiği sosyal ve psikolojik baskı, sağlık, beslenme gibi alanlara yapılan
harcamaların artması, yetmeyen gelir nedeniyle yakınlarından parasal yardım alma ve
yakınlarına yük olmanın getirdiği psikolojik baskılar çoğunlukla yaşlı nüfusun karşılaştığı
problemlerdir.
Yaşlı bireylerin emeklilik dönemlerinden hemen önceki yıllarda gelirleri en yüksek
düzeye ulaşmakta, emeklilikten hemen sonra ise azalmaya başlamaktadır. Yaşlıların
tasarruflarının, varlık birikimlerinin bulunması ve uzun vadeli borçlarının azalması gerçek
gelirlerinin yüksek olduğunu düşündürebilir. Ancak sağlık harcamaları ve barınma için
ayrılan miktarın yüksekliği, gelirlerinin beklenenden yetersiz kalmasına ve pek çok yaşlının
kentlerde yoksulluk sınırının altında yaşamasına yol açmaktadır. Bu nedenle yaşlılar için
sınırlı gelirin planlı harcanmasına ve gelirin akılcı yönetimine ilişkin eğitim programlarına
ihtiyaç vardır.
Yaşlılık, beraberinde kişinin toplum içinde etkili rollerini ve fonksiyonlarını
kaybetmesine de neden olmaktadır. Emeklilik ve beraberinde ortaya çıkan gelir azalması
yaşlı bireyin toplumsal statüsünü düşürmektedir. Bu ise onun topluma uyum sürecinde çeşitli
problemler yaşamasına ve yalnızlaşmasına neden olmaktadır. Yalnızlık, farklı toplumlarda
birçok yaşlının yaşadığı problemlerin başında gelmektedir. Bu da kişinin psikolojisinin
bozulmasına neden olmaktadır. Bunun için yaşlıların yaşamını değerli kılacak sosyal
çevreler ve mekânlar oluşturulmalı ve bunların sürdürülebilir olmasına özen gösterilmelidir.
Yaşlıların üretkenliği arttırılarak yaşlılara uygun aktiviteler ile yaşlının sosyalleşmesi
sağlanarak meşguliyet terapisi yapılmalıdır.
Kentlerde yönetimlerin yapacağı düzenlemelerle sosyal yardımlar çeşitlendirilerek
artırılabilir. Ayrıca mental ve fiziksel açıdan sağlıklı bireyler için yan gelir sağlayıcı iş
olanakları da yaratılmalıdır.
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Resim 1.6: Yaşlının sosyalleşmesi sağlanarak meşguliyet terapisinin yapılması

1.4. Yaşlılık Döneminde Sık Görülen Hastalıklar
Yaşlanma, organizmanın daha kolay ve şiddetli hastalanmasına neden olan bir
etkendir. Yaşla birlikte hücrelerin değişen çevre şartlarına adaptasyon yanıtında azalma
görülür. Bağışıklık sistemi zayıflar, bu da hastalıklara meyli arttırır. Yaşlılıkta hastalık
sıklığının artması bu gruptaki kişilerin daha sık sağlık kontrolü yaptırmalarını
gerektirmektedir.

1.4.1. Yüksek Tansiyon
Yüksek tansiyon modern yaşamın bir hastalığıdır. Bu hastalık, nüfusun yaklaşık %
15’inde görülmektedir. Günümüzde hazır tükettiğimiz besinler genellikle çok tuz
içermektedir. Vücuda alınan fazla tuz, vücudun çok fazla su tutmasına yol açar ve kan
basıncı yükselir.
Yüksek kan basıncı damarları haddinden fazla çalıştırdığından dolayı uzun sürede
damarları zedeler ve damarların elastikiyetlerini kaybetmelerine yol açar. Bu nedenle kalp
daha fazla pompalama yapmak zorunda kalır. Bu durum kalbe aşırı yüklenilerek kalbin
büyümesine yol açar ama aynı zamanda böbrek rahatsızlığı ve diğer iç organların
hastalanması bunu takip eder. Günlük 5 gramdan daha fazla yemek tuzu tüketilmemesine
dikkat edilmelidir. Tuz bir baharat değildir ve bu nedenle sakınılarak kullanılmalıdır. Yemek
tuzu yerine çeşitli bitkiler kullanılmalıdır. Salamura yapılmış etler, sucuk, salam vb. ürünler,
hazır yemekler ve cipslerden uzak durulmalıdır çünkü bunlar oldukça fazla tuz içeriğine
sahiptir.
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1.4.2. Şeker Hastalığı
Diabetes mellitus (DM), pankreasın insülin salgısının tamamen veya kısmen
yetersizliği ya da eksikliği sonucunda meydana gelen hiperglisemi (kanda şekerin normalin
çok üstünde bulunması) ile karbonhidrat, protein ve lipid metabolizmalarının bozulduğu bir
hastalıktır.
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinir. Şeker hastalığı, yalnız kan şekeri
yüksekliği ile seyretmeyip yan etkilere de yol açan bir hastalıktır. Şeker hastalığı
oluşumunda kalıtım, gebelik ve sık doğumlar, uzun süre doğum kontrol haplarının alınması,
psikolojik ve fiziksel sarsıntılar, enfeksiyonlar, yaş, yaşam biçimi, meslek gibi etkenler de
önemli rol oynamaktadır.
Şeker hastalığının nedeni genellikle yanlış beslenmedir. Bunun yanı sıra aşırı kilo, az
hareket etmek ve aileden alınan belirli genler diğer faktörler olarak eklenebilir. Yaşlılıktaki
şeker hastalığında pankreas çok az insülin üretir. Örneğin yemekten sonra vücuttaki kan
şekeri değerleri yükselir. Bu durumda pankreas, insülin salgılayarak kana verir ve vücut
hücreleri kandaki şekeri emer. Kandaki şeker tekrar normal değerlerine iner. Kanda yeterince
insülin yoksa o zaman fazla şeker yok edilemez ve kanda kalır. Bu ise devamında sürekli
susama, sıklıkla idrar basıncı, yaraların zor iyileşmesi, yorgunluk gibi şikâyetlere yol açar.
Yaşlılıktaki şeker hastalığının tedavisi uygun bir diyet ve/ya da ilaçlarla yapılmaktadır.

1.4.3. Kemik Erimesi
Yaşlandıkça kemikler zayıflar ve daha kırılgan olur. Osteoporoz (kemik erimesi),
düşük kemik kitlesi ve kemik dokusunun yapısal bozukluğu sonucu genellikle omurga,
kemik ve kalçada olmak üzere kırık riskinin yükselmesi ile tanımlanan sistemik bir kemik
hastalığıdır. Sıklıkla bu hastalık kendini ilk olarak şiddetli sırt ve bel ağrıları, kemiklerde
kırılganlık ya da boyda kısalma olarak gösterir. Kemik incelmesi başlamışsa kemiklerde
incelme geriye döndürülemez ama ilerlemesi yavaşlatılabilir. Bu ise dengeli beslenme ve bol
hareket etmekle mümkündür. Ağrılar oluşursa hareket yapmak çok faydalı ve zorunludur.
Çünkü kullanılmayan kemikler, hareket yapanlara oranla daha kolay ve hızlı incelir,
güçlerini yitirir.

Resim 1.7: Kemik incelmesi başlamışsa dengeli beslenme ve spor ile yavaşlatılmasının mümkün
olması
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Osteoporoz gelişmesinde yaş, cinsiyet, vücut yapısı, aile hikâyesi, östrojen kaybı,
hareketsiz yaşam ve beslenme ile ilgili faktörler önemli rol oynamaktadır. Yetersiz kalsiyum,
aşırı protein, tuz ve kafein alımının osteoporoz oluşumuna neden olduğu ayrıca fosfor, flor,
bakır, çinko, magnezyum gibi mineraller ile A,C,D,K vitaminlerindeki yetersizliklerin de
osteoporozun beslenme ile ilgili risk faktörleri olduğu bilinmektedir.
Osteoporoz bir kemik hastalığı olduğundan diyette kalsiyum, fosfor ve D vitaminin
yeterli tüketimi oldukça önem taşımaktadır. Bunun için her yaş döneminde yeterli kalsiyum
alımına özen gösterilmelidir. Altmış yaşına kadar kalsiyum emilimi yaşa bağımlı değildir.
Bu yaştan sonra kalsiyum emilimi azalır. Büyüme çağında yeterli düzeyde kalsiyum alımı ile
kemik mineral yoğunluğu en üst düzeye çıkar ve bu durum kadınlarda menopoz sonrası
kemik kaybını olumlu etkileyeceğinden çocuk ve gençlerin özellikle genç kızların kalsiyum
alımına önem verilmelidir. Kalsiyum için en iyi kaynak süt ve türevleridir. Her yaş grubu
için günlük iki su bardağı süt veya yoğurt alımı önerilmektedir.
Diyetlerinde kalori ve doymuş yağ sınırlaması olanlar yağı azaltılmış süt, az yağlı
peynir vb. tüketebilirler. Kalsiyum ihtiyacının diğer kısmı kuru baklagil, sert kabuklu ve taze
meyveler, yeşil yapraklı sebzelerden sağlanmalıdır.

1.4.4. Kan Yağları Yüksekliği, Kalp Damar Hastalığı
Kalp damar hastalıkları, erişkin yaş grubunda en sık görülen hastalık ve ölüm
nedenleri arasındadır. Kalp damar hastalıklarında ölümlerin % 80’ininden çoğu 65 yaşın
üzerindeki insanlarda görülmekte ve ölümlerin de başlıca sebebi sayılmaktadır. Özellikle kan
kolesterol düzeylerinin yükselmesi kalp damar hastalıklarının en önemli risk faktörlerinden
biri olarak tanımlanmaktadır. Vücuttaki yağ metabolizması bozuklukları, kandaki yağ
değerlerinin artmasına ve kolesterolün yükselmesine yol açar. Kolesterol, vücut için
yaşamsal rol oynayan yağ benzeri maddedir. Vücut, bu maddeyi bir yandan kendisi üretirken
diğer yandan besinler üzerinden vücuda alınır. Kolesterolün vücut içindeki transferi çeşitli
şekillerde mümkündür. Bunlar:

“İyi” HDL (yağ taşıyıcı hücreler), vücudun ihtiyaç duymadığı kolesterolü
karaciğere taşır ve oradan fazla kolesterol vücuttan atılır.

“Kötü” LDL (yağ taşıyıcı hücreler), kolesterolü vücutta tutar ve vücut
tarafından tüketilemeyen bu fazla kolesterol damar duvarlarına yapışarak damar
tıkanıklığına yol açar.
Aşırı kolesterol ve diğer nedenler (şişmanlık, egzersiz azlığı, beslenme alışkanlıkları,
şeker hastalığı) damarlarda tıkanmalara neden olabilir. Damar yolları yıldan yıla daralır ve
damarlar esnekliğini kaybeder, kan basıncı yükselir.
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Resim 1.8: Kalp damarlarındaki tıkanıklık ve daralma

Kan damarlarındaki daralma, kan dolaşımını engeller ve bu iç organları ve beyni
olumsuz etkiler. Her şeyden önce kalp bu nedenle tehlikeye girer. Tıkanıklık sonuçta kalp
damarlarına ulaşır ve kalp kasları yeterli beslenemez ve kalp kasları dokuları yavaş yavaş
ölür. Bunu ölümcül kalp krizi takip eder. Buna karşılık damar sertliği rahatsızlığı ağrılarla
ortaya çıkmaz. Oysa kan basıncı ve kolesterol değerleri yükselmiş olabilir. Damar tıkanıklığı
ancak özel bir tıbbi muayene sonucunda açığa çıkarılabilir. Kalp krizi ya da felç/inme damar
tıkanıklığının yol açabileceği en kötü durumlardır. Ancak doğru beslenme ve yeterli hareket
yaparak damar sertliği hastalığı engellenebilir.
Kolesterol değerlerinin sağlıklı yaşam için risk oluşturmaması için dikkat edilmesi
geren hususlar şunlardır:








Hayvansal yağlardan kaçınılmalıdır.
Zeytin, ayçiçeği, susam ya da koza yağı kullanılmalıdır.
Fazla kilolar yavaş yavaş verilmelidir.
Sakatat ve kırmızı et tüketiminden kaçınılmalıdır.
Balık ve sarımsak tüketilmelidir.
Alkol ve sigara alımı azaltılmalı ya da sınırlandırılmalıdır.
Hazır gıda tüketiminden uzak durulmalıdır.

1.4.5. Kanserler
Birçok kanser tipinin yaş ile beraber toplumda görülüş sıklığı da artmaktadır. Kansere
bağlı ölümler, 65 yaş ve üstünde kardiyovasküler sisteme bağlı ölümlerden sonra ikinci
sırada yer almaktadır. Doğumdan 85 yaşına kadar olan dönemde kanserin yaşla orantılı
olarak arttığı ve en çok görülen kanser türünün akciğer kanseri olduğu rapor edilmiştir.
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Resim 1.9: Normal ve kanserli hücre görüntüsü

Kelime anlamı olarak kanser, bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak
bölünüp çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir. Genel anlamda ise kanser vücudumuzun
çeşitli bölgelerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile oluşan 100'den fazla hastalık
grubudur. Çok çeşitli kanser tipleri olmasına rağmen hepsi anormal hücrelerin kontrol dışı
çoğalması ile başlar. Tedavi edilmez ise ciddi rahatsızlıklara hatta ölüme dahi neden olabilir.
Kanser (cancer) terimi, tıbbın babası olarak bilinen Yunan fizikçi Hippocrates (MÖ
460–370) tarafından oluşturulmuştur. Hippocrates “carcinos ve carcinoma” terimlerini ülser
oluşturan ve ülser oluşturmayan tümörler için kullanmıştır. Bütün kanser tipleri, vücudun
temel yaşam ünitesi olan hücrelerimizden gelişir. Kanseri anlamak için normal hücrelerin
nasıl kansere dönüştüğünü bilmek faydalı olacaktır.

Resim 1.10: Kanser hücresinin çoğalması
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Vücudumuzdaki sağlıklı hücreler bölünebilme yeteneğine sahiptir. Ancak kas ve sinir
hücrelerinde bu özellik bulunmaz. Ölen hücrelerin yenilenmesi ve yaralanan dokuların
onarılması amacıyla bu yeteneklerini kullanır. Yaşamın ilk yıllarında hücreler daha hızlı
bölünürken erişkin yaşlarda bu hız yavaşlar fakat hücrelerin bu yetenekleri sınırlıdır, sonsuz
bölünemez. Her hücrenin hayatı boyunca belli bir bölünebilme sayısı vardır. Sağlıklı bir
hücre ne kadar bölüneceğini bilir ve gerektiğinde ölmesini de bilir. Buna “apoptosis” yani
“hücrenin programlı ölümü” denir. Vücudun sağlıklı ve düzgün çalışması için hücrelerin
büyümesi, bölünmesi ve daha çok hücre üretmesine gereksinim vardır. Bazen buna rağmen
süreç doğru yoldan sapar, yeni hücrelere gerek olmadan hücreler bölünmeye devam eder.
Bilincini kaybetmiş kanser hücreleri, kontrolsüz bölünmeye başlar ve çoğalır.
Fazla hücrelerin kütleleri bir büyüklük veya tümör oluşturur. Kanser hücreleri
birikerek tümörleri oluşturur. Tümörler iyi huylu veya kötü huylu olabilir. İyi huylu tümörler
kanser değildir. Bunlar sıklıkla alınırlar ve çoğu zaman tekrarlamaz. İyi huylu tümörlerdeki
hücreler vücudun diğer taraflarına yayılmaz. En önemlisi iyi huylu tümörler nadiren hayatı
tehdit eder. Kötü huylu tümörler kanserdir. Kötü huylu tümörlerdeki hücreler anormaldir ve
kontrolsüz ve düzensiz bölünür. Bu tümörler normal dokuları sıkıştırabilir, içine sızabilir ya
da tahrip edebilir. Kanser hücreleri oluştukları tümörden ayrılırsa kan ya da lenf dolaşımı
aracılığı ile vücudun diğer bölgelerine gidebilir. Gittikleri yerlerde tümör kolonileri oluşturur
ve büyümeye devam eder. Kanserin bu şekilde vücudun diğer bölgelerine yayılması olayına
metastaz adı verilir.
Kanserin sebebi kesin olarak bilinmemektedir. Kanser hastalığı için iki grup risk
faktörü vardır. Bunlar değiştirilebilir faktörler ve değiştirilemeyen faktörlerdir.
Değiştirilemeyen faktörler yaş, cinsiyet ve aile öyküsüdür.
Değiştirilebilir faktörler ise çevresel etkenlerdir. Bunlar;










Sigara ve alkol kullanımı,
Radyasyona maruz kalma,
Bazı virüsler,
Kötü beslenme alışkanlığı,
Gıdalardaki katkı maddeleri,
Uzun süre güneş ışığına maruz kalma,
Aşırı dozda röntgen ışınına maruz kalma,
Bazı kimyasal maddeler (katran, benzin, boya maddeleri, asbest vb.),
Hava kirliliğidir.

Bu risk faktörlerinden biri veya daha fazlasına maruz kalmak bu kişide kesin kanser
gelişeceğini göstermez ama kansere yakalanma ihtimalini arttırır. Bazı insanlar birçok risk
faktörü bulundurmasına rağmen yaşamı boyunca hiç kansere yakalanmazken kanser tanısı
konulan bazı hastalarda ise hiçbir risk faktörüne rastlanmayabilir.
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Modern tıptaki gelişmelere rağmen dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında
hâlen ilk sıralarda yer almasından dolayı kanser önemli bir sağlık sorunudur. Tanısı ve
tedavisi farklı uzmanlık dallarının iş birliğini gerektirmektedir. Kanserde erken tanı
önemlidir. Türkiye'de özellikle meme ve rahim ağzı (serviks) kanserinin erken tanısı
konusunda ulusal tarama programları mevcuttur.

1.4.6. Nörolojik Hastalıklar
Nöroloji beyin ve sinir hastalığı demektir. Beyin ve vücuttaki tüm sinirlerin
hastalıklarıyla ve bu sistemlerin hastalığı sonucu bozulan vücudun diğer organlarının
hastalıkları ile uğraşır. Bu hastalıkların başlıcaları; baş ağrıları, baş dönmeleri, felçler, sara
(epilepsi hastalığı), parkinson hastalığı, MS (multipl skleroz), apallik sendromu, demans vb.
hastalıklardır.


Baş ağrıları: Baş ağrısı tabiri kafada gözlerden başlayıp boyna kadar uzanan
bölgede ortaya çıkan ağrılar için kullanılır. Ağrının kaynağı her zaman bu
bölgede olmayıp yüz, dişler veya boyunda olabilir ve bu tanımlanan alana
yayılabilir. Baş ağrılarının en sık sebebi olan migren ve gerilim tipi (depresyon
ve sıkıntı sonucu olan) ağrılardır.

Resim 1.11: Sebebi migren olabilen baş ağrıları



Migren: Migren Latince yarım baş ağrısı demektir. Çoğunlukla başın
yarısını tutmakla birlikte her tarafını tutabilen şiddetli bir baş ağrısı
çeşididir. Migrenin sebebi tam olarak bilinmemektedir. İleri sürülen
sebeplerden birisi, ağrının ortaya çıktığı bölgedeki damarlarda önce
daralma olması ve bunu takiben genişleme olması ve bu genişleme
esnasında damardan ağrıya yol açan bir takım maddelerin sızmasıdır. Bu
teori de kesinlik kazanmamıştır. Migrende ailesel faktörler de rol
oynayabilmektedir. Anne ve babasında migren tipi baş ağrısı bulunan
insanların pek çoğunda migren ağrısı ortaya çıkabilmektedir. Migren
ağrısı yukarda bahsettiğimiz gibi genellikle yarım baş ağrısı şeklindedir
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fakat başın bütününü de tutabilir. Zaman zaman tekrarlayan zonklayıcı
bir ağrıdır. Hastalar, ağrı ile birlikte ağrının olduğu bölgede damarların
attığını fark ettiklerini ifade ederler. Ağrı esnasında ışığa bakmada zorluk
ve gürültüye tahammülsüzlük en önemli belirti olup bazen mide bulantısı
bunlara eşlik edebilir. Ayrıca ağrı özellikle kadınlarda ve sıklıkla adet
dönemlerinde ortaya çıkar. Bu dönemde ortaya çıkması bu dönemde
kadınlık hormonunun azalmasına bağlanmıştır.
Gerilim tipi baş ağrısı: Gerilim tipi baş ağrısı hemen herkesin yaşamı
boyunca bir veya birden fazla kez çektiği, en sık rastlanan baş ağrısı
tipidir. Baş ağrısı ile ilgili kliniklere başvuran hastaların % 70’inde bu tip
ağrı vardır. Bu tip baş ağrılarında özellikle stres ve yorgunluk ağrıyı
ortaya çıkarabilmektedir. Bu tip baş ağrısından kafa, yüz, boyun ve
omuzların istemsiz olarak devamlı kasılması sorumlu tutulmaktadır.
Gerilim tipi baş ağrısı düşünülen hastaların ruhsal durumları da detaylı
bir şekilde araştırılmalı, gerekiyorsa depresyon testine tabi tutulmalıdır.
Bu tip baş ağrılarının tedavisinde ağrı kesiciler ve depresyon giderici,
ruhsal yönden rahatlatıcı ilaçlar kullanılmaktadır.

Baş dönmeleri: Baş dönmesi ve boşluktaki yönelim değişikliği hissinden
kaynaklanan nörolojik şikâyete vertigo denir. Hareket halüsinasyonu olarak da
betimlenebilen vertigo, tipik olarak dönme ve rotasyon şeklinde oluşur. Tüm
hasta guruplarında sıkça görülebilir ve erkeklere oranla kadınlarda daha sık
gözlenir. Vertigonun toplumda görülme sıklığı yaşla artmaktadır.
Felçler: Kan dolaşım bozukluğuna bağlı olarak ortaya çıkar. % 85 beyne az kan
gitmesi, % 15 ise beyin kanaması sebeptir. Damarın tıkanması genelde
aterosklerozlu (damar sertleşmesi) kişilerde emboli (uzun süreli hareketsizlikten
dolayı genelde bacak kaslarında oluşan kan pıhtısının ilk harekette beyin,
akciğer veya kalbe gitmesi ile oluşan ve ölümle bitmesi muhtemel arıza) sonucu
gelişir. Diabetliler, sigara içenler, yüksek kolesterolü olanlar ve hipertansiyonlu
hastalar risk grubundadır. Ayrıca kalp ritim bozukluklarında önemli bir risk
faktörüdür. Felçlerin günümüzde en sık nedeni pıhtı (emboli) atması ve
hipertansiyondur.
Sara (epilepsi): Epilepsi halk adıyla sara, yenileyen nöbetler ile karakterize
sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan bir durumdur. Ancak bu geçici
bilinç kaybı her zaman oluşmaz. Nöbetler çok farklı şekilde ortaya çıkabilir.
Bazı nöbetten önce bir korku hissi olabilen olağan dışı bir algılama yaşanırken
bazı nöbette kişi yere düşebilir veya ağzı köpürebilir. Bazen de boşluk nöbetleri
denilen kişinin gözünü bir noktaya dikmesi veya donuklaşması gibi durumlar
ortaya çıkar. Epilepsi, ruh ya da akıl hastalığı değildir ve bazı nadir durumlar
dışında zekâ geriliğine yol açmaz.
MS (multipl skleroz): Özellikle genç erişkinlerde görülen, normal gelişimini
tamamlamış olan miyelinin (sinirlerin etrafındaki kılıf) yıkımı
(demiyelinizasyon) ile şekillenen, genellikle atak ve düzelmelerle bazen de
ilerleyici bir seyir gösteren sebebi tam olarak belli olmayan santral sinir
sisteminde dağınık lezyonların bulunduğu bir hastalıktır. Hastalık adını da
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lezyonların özelliklerinden almıştır. Yani santral sinir sisteminin birden çok
yerinde lezyon olması (multipl) ki bunlar beyin yarımküreleri, beyinsapı,
serebellum (beyincik) ve omurilikte olabilir ve yıkılan miyelin kılıfının yerinde
sert bir dokunun (skleroz) gelişmesidir. Miyelin, santral sinir sistemindeki sinir
liflerini çevreleyip onları koruyan ve sinirlerin görevlerini yerine getirmelerini
sağlayan bir kılıftır. Hastalıkta ortaya çıkan miyelin harabiyeti sonucu sinirler
görevlerini tam yapamazlar ve etkilenen yere bağlı olarak klinik belirtiler ortaya
çıkar.

Resim 1.12: MS hastalığında myelin kılıftaki hasar







Demans: Beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişinin
yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Halk arasında
'bunama' denilen durumdur. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve
problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman uyumunu
(Hangi gün, hangi ay hatta hangi yıl olduğunu bilemez.), yer uyumunu (Nerede
olduğunu bilemez.) ve kişi uyumunu kaybeder (Çevresindekilerin kim olduğunu
bilemez.).
Apallik sendrom (koma): Beyin yaralanması ya da iltihaplanmasını takiben
ortaya çıkan, beyin zarının diğer merkezlerden ayrılmasına bağlı gelişen bir
hastalık tablosudur. Koma hâlinde dış dünya ile herhangi bir kontak kurulamaz.
Bu durum yıllarca sürebilir.
Parkinson: Beynin alt kısımlarındaki gri cevher çekirdeklerinin bozukluğuna
bağlı bir sinir sistemi hastalığıdır. Genellikle orta yaş hastalığıdır. Adını
hastalığı ilk defa 1817'de titremeli felç olarak tanımlayan James Parkinson'dan
almıştır. Binde bir sıklıkla görülen, müzmin, ilerleyici, tedavisiz iyileşmeyen bir
hastalıktır. Temel bozukluk, koordineli hareketleri düzenleyen beyin
bölümlerindendir. Hastalığın ana temel belirtileri titreme, sertlik ve hareketlerin
yavaşlamasıdır. Titreme ilk ortaya çıkanı olup genellikle başlangıçta tek eldedir.
Zamanla aynı taraf bacağa ve karşı ele geçebilir. Sıklıkla hastalıktan vücudun
bir yarısı baskın olarak etkilenir. Titreme dinlenirken olup uyurken kaybolur;
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sinirlilik ve yorgunluk titremeyi arttırır. Sertlik veya katılık boyun kaslarından
başlar ve başın gövdeden önde tutulmasına sebep olur. Bel kemiği de etkilenip
bel hafif öne eğilir, diz kalça ve kol eklemleri bükük hâl alır. Hasta, küçük hızlı
adımlarla sendeleyerek yürür, hantallaşır, saatlerce oturur. Yazıya büyük başlar,
harfler gittikçe küçülür ve yazının okunması güçleşir. Monoton bir konuşması
vardır. Kasların tonusu arttığı için (sertleştikleri için) bükülü kolun açılmaya
çalışılması sırasında dişli çark hareket ettiriliyormuş hissi alınır. Yüz adale
faaliyetleri (mimik ve jestler) silinir, donuk, anlamsız çehre (maske yüzü)
vardır. Hareketlere başlamakta güçlük çeker, cildi yağlanır ve % 40 hastada
bunama görülür. Kelimelerin son hecesini tekrar eder. Gözünü kırpmaması
söylenip burun köküne vurulunca kırpma hareketini kontrol edemez. Gözlerin
yukarıya doğru dakikalar hatta saatlerce kayması da hastayı çok rahatsız eden
bir durumdur.

1.4.7. Kabızlık
Tuvalete hiç çıkmama veya çok seyrek çıkmaya kabızlık, peklik ya da inkıbaz denir.
Tıp dilinde ise konstipasyon adı verilir. Yeterince sulu şeyler yememe, sinir bozukluğu,
bağırsak tıkanıklığı, sindirim sistemi bozukluğu, hormon dengesizliği, basur, fıtık boğulması
kabızlığı doğuran nedenler arasındadır. Ayrıca günlerinin büyük bir kısmını oturarak
geçirmek zorunda olanlarla hamileler ve yaşlılarda görülür. Öncelikle kabızlığa neden olan
hastalığı tespit etmek gerekir. Esas nedeni tespit etmeden alınacak müsil ilaçları kötü
sonuçlar doğurabilir. Kabız olmayı önlemek için sebze çorbaları ve yemekleri, mercimek,
ıspanak, salata, balık ve çavdar ekmeği yemek çok faydalıdır. Erik reçeli, bal, üzüm, kayısı
veya elma yemek; bol su veya şerbet içmek de yararlıdır.
Müzmin kabızlıktan şikâyet edenlerin de fazla et, yumurta, peynir, beyaz ekmek, muz
gibi yiyecekleri azaltmaları, kahve çay ve sigarayı en az miktara indirmeleri ve alkolü
bırakmaları gerekir. Kabızlığı gideren ilaçların fazla miktarda ve uzun süre kullanılması kötü
sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle ilaçları kullanırken tavsiye edilen miktarı aşmamak gerekir.

1.4.8. Bağışıklık Sistemi Zayıflığı
İnsanlar doğuştan zayıf bir bağışıklığa sahiptir. Vücutta zaman içinde karşılaşılan
patojenlere karşı oluşturulan antikorlar ve yapılan aşılarla hastalıklara karşı bağışıklık artar.
Bağışıklık sisteminin bu gelişimi insanda 40 yaşında zirveye ulaşır. İlerleyen yıllarda
bağışıklık sistemindeki gelişim yerini gerilemeye bırakır. Bu teori temel olarak yaşlılığın,
bağışıklık sisteminin gerilemesi sonucunda vücudun kendini yaralanmalar, hastalıklar,
mutasyonlar ya da dışarıdan gelen organizmalara karşı koruyamamasıyla ortaya çıktığını
savunur.
Vücudun içinde her tür yabancı canlı ya da cansız maddeye karşı bir savunma
mekanizması vardır. Sağlıklı bir vücut karşılaştığı hastalık etkenleriyle ve yabancı
maddelerle çoğunlukla bizim haberimiz bile olmadan mücadeleyi başlatır. Bağışıklık sistemi
ya da orijinal adıyla immün sistemi, öncelikle hastalık yapan yabancı organizmaların vücuda
girmelerini engeller veya girmiş ise vücuda girdikleri yerde yutmaya çalışır, yayılmalarını
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engeller ya da geciktirmeye çalışır. Bağışıklık sisteminin en önemli özelliklerinden biri;
kendi ve kendisine yabancı milyonlarca değişik düşmanı tanıyıp ayırt edebilmesi,
hatırlamasıdır. İlk karşılaştığı yabancıyı görür, belleğine kaydeder ve daha sonra gördüğünde
de hatırlar. Bir kez bağışıklık hücreleri uyarıyı aldığı zaman, taktiksel birtakım değişiklere
giderek çok güçlü kimyasallar üretmeye başlar ve vücut savunmasını başlatır.

Resim 1.13: Bağışıklık sisteminin çalışması

Bağışıklık sisteminin temel öğeleri:










Lenf düğümleri: Boyun, koltuk altı, kasıklar, göğüs ve karın boşluğunda çok
sayıda lenf düğümü mevcuttur. Bu mücadele sırasında lenf bezeleri şişerek elle
ya da gözle fark edilebilecek boyutlara ulaşabilmektedir. Bademcikler de birer
lenf düğümüdür. Bakteriler ya da virüslerle yoğun bir biçimde savaştığında
bademcikler şişer ve iltihaplanır.
Timus: Göğüs boşluğu içinde yer alan iki parçadan oluşan bir organdır.
Bağışıklık sisteminde rol alan T lenfosit hücrelerini kana salar. Küçük
çocuklarda akciğer filmlerinde rahatlıkla fark edilecek kadar büyük olan bu
organ, 20 yaşından sonra giderek küçülür.
Dalak: Kırmızı kan hücreleri ve immün sistemin beyaz kan hücreleri için depo
görevi yapar, aynı zamanda kandaki yabancı maddelerin büyük bir kısmını
süzer.
Kemik iliği: Kemiklerin ortasında bulunan yağlı ve gözeli bir dokudur.
Bağışıklık sisteminde çok önemli işlevleri olan akyuvarlar da dâhil olmak üzere
bütün kan hücrelerinin yapım yeridir.
Akyuvarlar: Akyuvarlar (lökositler) bağışıklık sisteminin en önemli
savaşçılarıdır.

Bağışıklık sisteminin tüm bölümleri yaşlanma sürecinden aynı miktarda
etkilenmemektedir. Birçok canlıda bulunan ve doğal bağışıklığı sağlayan yapılar, sonradan
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kazanılmış (klonotipik) bağışıklığı sağlayan yapılara göre daha az etkilenir. Yaşlılarda
vücudun savunmasında önemli rol oynayan β hücrelerinin yapıları normal olmasına rağmen
bu hücrelerden çok azı çok özel antikorları sentezleyebilir. Sentezlenen antikorların yapısı
normaldir ancak aşı yanıtına bağlı antikor üretimi çok düşüktür. Ayrıca vücudun temel
savunma sistemi olan enflamasyon, yaşlılarda kronik olarak aktif hâlde bulunmaktadır.
Bağışıklık sistemindeki bu değişimler, vücudun yaşam boyunca karşılaşmış olduğu
antijenlere verdiği tepkilerin birikimi olarak açıklanmaktadır.
Bağışıklık hücrelerinin işlevlerindeki azalma, yaşlılarda enfeksiyon hastalıkları, artrit
(eklem romatizması) ve kansere yakalanma riskini artırır. Bağışıklık sistemindeki
değişmenin olumsuz etkisini azaltmada yaşlının beslenme durumu da önem taşır.
Yaşlılarda malnutrisyon önlenerek diyette bağışıklık sisteminde etkili olan A, E, C, B6
vitaminleri, karotenoidler ve çinkonun yeterli düzeylerde bulunması sağlanarak bu
olumsuzluklar azaltılır. Ayrıca diyetle alınan yağın da bağışıklık işlevinde etkili olduğu
bildirilmiştir. Diyette yağın artması bağışıklık işlevini azaltır.
Son yıllarda kan kolesterolünü düşürücü etkisinden dolayı diyette çoklu doymamış
yağ asitlerinden zengin bitkisel sıvı yağların artırılması önerilmiştir. Yaşlılardaki bağışıklık
sistemi yetersizliğini önleyerek kanser, kardiyovasküler hastalıklar ve yangı hastalıklarının
riskini azaltmak mümkündür. Bağışıklık sistemimizi bozan ve zayıflatan etkenler stres,
çevredeki hava kirliliği, radyasyon, egzoz gazları, böcek öldürücüler, endüstride kullanılan
kimyasal maddeler, işlenmiş gıdalar, sigara dumanı, güneşin zararlı UV ışınları veya alkolün
vücuda girmesi bağışıklık sistemini bozar ve zayıflamasına neden olur.

1.4.9. İdrar Tutmada Zorlanma
İdrarı tutamamak, mesaneden istek dışı bir şekilde idrar kaybetmeyi tanımlamak için
kullanılan terimdir. İdrarı tutamamak asla normal olarak algılanmamalıdır. Daima temel
oluşturan bir sorunun belirtisi veya işaretidir. Mesane denetim sorunları, tedavi edildiğinde
genellikle giderilebilir veya önemli ölçüde iyileştirilebilir. İdrar kaçırmanın oluşumuna
yönelik nedenler genel olarak şöyle sıralanabilir:




Stres tipi (stres inkontinens) idrar kaçırma: Karın içi basıncı arttıran
aktiviteler esnasında (gülerken, hapşırırken, egzersiz yaparken, yürürken,
öksürürken) istemsiz idrar kaybıdır. Stres tipi idrar kaçırmanın bir diğer nedeni
mesane boşalmasını kontrol eden kasların yetersizliğidir. Bu kaslar mesane
dolarken üretrayı kapalı tutar, idrar zamanı gelince gevşeyerek idrar yapmaya
izin verir. Sfinkter denen bu kasların yetmezliğinde kaslar görevlerini
yapamadıkları için çeşitli hareketler sırasında (öksürme, hapşırma vb.) idrar
kaçırılır.
Sıkışma tipi (urge inkontinans) idrar kaçırma: Tuvalete gitme ihtiyacı
hissedildiği anda tuvalete yetişemeden idrar kaçırma olayına bu tipte sık
rastlanmaktadır. Stres tipi idrar kaçırmadan farklı olarak pelvik tabandaki
zayıflıktan değil, mesane kaslarının aşırı aktif ve duyarlı olmasından
kaynaklanmaktadır. Hastaların büyük çoğunluğunda neden bilinmemektedir.
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Miks tip (karma) idrar kaçırma: Stres tipi ve sıkışma tipi idrar kaçırmanın
her ikisinin de birlikte görüldüğü idrar kaçırmalarıdır.
Taşma tip (overflow inkontinans) idrar kaçırma: Bu tip idrar kaçırma
mesanenin aşırı gerilmesine bağlı olmaktadır ve idrar kaçıran kadınların % 5–
10’unda hissetmeden küçük miktarda idrar kaçırma görülmektedir.
Sfinkter yetersizliği: Çok nadir görülür. Tedavisi zordur ve daha çok başarısız
idrar torbası düzeltme ameliyatlarından sonra görülür.

1.4.10. Görme Bozuklukları
Vücuttaki pek çok organ gibi gözler de ilerleyen yaşla birlikte normal işlevini tam
olarak yerine getiremez hâle gelir. Yaşın ilerlemesiyle göz sağlığında bozulmalar olabilir.
Diğer tüm sağlık sorunlarında olduğu gibi erken tanı ile hastalık hâline gelmeleri önlenebilir
veya hastalık ise erken tanı ve tedaviyle ilerlemeleri durdurulabilir ya da tıbbın elverdiği
ölçüde yavaşlatılabilir.
Antioksidanlar ve alınan vitaminler göz sağlığını korumak için etkilidir. A, E, C
vitaminleri birleşimleri ayrıca çinko, selenyum gibi vitaminlerden oluşan birleşimlerden
yararlanılabilir. Havucun içinde Β (betakaroten) bulunur. Bu, damar sertliğini geciktirirken
aynı zamanda göz için de yararlıdır. Özellikle gözün retina tabakası için önemlidir. Sigaranın
retinaya zararı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Yazın ultraviyole ışınlarından gözü korumak
şarttır. Ultraviyoleyi tamamen filtre eden güneş gözlüğü kullanılması gerekir. Böylece gözün
retina tabakasının ve göz merceğinin yaşlanması belli oranda geciktirilebilir.
Göz, vücudun diğer organlarından bağımsız bir doku değildir dolayısıyla vücudu
genel olarak sağlıklı kılan her şey göz için de yararlıdır. Genellikle karşılaşılan problemler:




Görme keskinliğinde azalma: Öncelikle gözlük ihtiyacına bağlı olabilir. Yaş
ilerlemesiyle yakın gözlük daha sonra da uzak gözlük gereksinmesi olabilir.
Yakın gözlük ihtiyacı 40 yaşından sonra meydana çıkar ve her iki senede bir
artabilir. Kişinin yaşadığı yerdeki iklim koşulları ve genetik olarak yakın
gözlüğü takma yaşı ve ilerleme hızı değişebilir. Bu durum da acil olmamakla
beraber göz hekimi muayenesi ile doğru gözlüklerin sağlanması gerekir.
Katarakt: Kataraktta gece ışıklar dağılır, okuma zorlaşır, renklerin netliği
değişir, görme keskinliğinde azalma olur. İlerlemesi yıllar sürer, bir-iki ayda
gelişmez. Hastaların çoğu hâlâ çok iyi gördüğünü iddia eder, görmeleri yüzde
50'ye düşmüş olsa bile araba kullanmaya devam eder. Trafikte göz testleri
yapılmadığı için bu sebeplerle trafik kaza oranları da yükseliyor. Görme
keskinliğinde azalma katarakt yani göz merceğinin bulanıklaşmasına bağlı
olabilir. Genellikle esas nedeni genetiktir; iklim koşulları da ortaya çıkma yaşını
etkileyebilir. Diğer önemli bir nedeni de diabettir. Hastaların bu açıdan ve
katarakta neden olabilecek diğer göz ve sistemik hastalıklar açısından öncelikle
araştırılmaları gereklidir.
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Katarakt tedavisi olan bir hastalıktır ve tek tedavisi ameliyattır. Ailesel faktörler de
katarakt olma oranını artırır.

Resim 1.14: Kataraktlı hastanın görme simülasyonu





Presbiyopi: Genç yaşta yumuşak olan gözlerdeki lens, yaşlılıkta sertleşir. 40'lı
yaşlara gelindiğinde ise şekil değiştirme yeteneğini kaybeder. Bu nedenle
yaşlılar okumakta ve yakını görmekte zorlanır. Presbiyopi adı verilen bu
durumu tersine döndürecek herhangi bir egzersiz veya ilaç yoktur. Gözün
odaklanmasına yardım için okuma gözlüğü gerekir. 40–60 yaş arasında yakını
net görmek için her iki yılda bir gözlük değiştirmek gerekir. Yaşlılıktaki göz
problemlerinden biri de retinanın yaşlanmasıdır. Retina ile damar problemleri
ortaya çıkar. Damarlar ne kadar sağlam tutulursa retina o kadar sağlam kalır.
Miyop 30 yaşından sonra durur. Hipermetrop hastalarının uzağı görememeleri
ise 30 yaşından sonra ortaya çıkıyor. Astigmat doğuştan olur, yaşla bir ilgisi
yoktur.
Glokom (göz tansiyonu): Göz içi basıncın yüksek olmasına bağlı olarak
görmenin etkilendiği ciddi ve sinsi bir hastalık olan glokom ise hiçbir belirti
vermediği için önemli bir hastalıktır. Glokom genellikle 20'li 30'lu yaşlardan
sonra kendini göstermeye başlar. Çünkü uzun yıllar içinde gelişen bir
hastalıktır. Göz sinirlerinin tahrip olması, bu dönemi buluyor. Ama en önemli
şey; bu tahribatı beklemeden glokomu erken yakalamaktır. Mutlaka 40 yaşından
sonra herkesin göz içi basıncı en az yılda bir kez ölçülmelidir. Glokom
katarakta yol açabilir. Bu durumda katarakt ameliyatı ile beraber glokom
ameliyatı yapılması gerekebilir. Glokom tedavi edilmediği takdirde körlüğe yol
açabilecek bir hastalıktır. Sistemik hipertansiyon gözde birkaç soruna yol
açabilir. Bunlardan en sık görülen sorun göz içindeki damarların etkilenmesiyle
ortaya çıkan değişikliklerdir. Büyük veya küçük damar tıkanıklıkları, atar veya
toplardamar tıkanıklıkları, kanamalar bu değişikliklerin bazılarıdır. Bunun
dışında beyin veya şah damarı tıkanıklıklarına bağlı olarak ani görme kaybı
veya çift görme de görülebilir. İlk tedavi daima tansiyonun kontrol altına
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alınması olmalı, sonra göz hekiminin kontrolünde gerekli özgün tedavilerin
yapılması planlanmalıdır.

Resim 1.15: Glokom hastasının görme alanı simülasyonu



Gözyaşı azlığı: Yaş ilerledikçe ciltte meydana gelen kuruluk gözyaşında da
azalma şeklinde kendini gösterir. Özellikle menopozdaki kadınlarda olmak
üzere gözyaşındaki azalma göz kuruluğu, gözlerde yanma, batma, yabancı cisim
varlığı hissine yol açabilir. Göz hekiminin tavsiye edeceği yapay gözyaşı
damlaları ve merhemlerle tedavi edilir.

1.4.11. İşitme Bozuklukları
İnsanda yaş ilerledikçe tüm organlarda görülebilen yaşlanma işitme organında da
görülür ve işitme duyusu gün geçtikçe zayıflar. Yaşlılığa bağlı olarak gelişen işitme kayıpları
tıp dilinde “presbiakuzi” olarak adlandırılır. Sık rastlanan bu durumun nedenleri:




Kulağa giden damarların özelliklerini yitirip artık eskisi gibi kan taşıyamaması
İşitme sinirinin yaşla birlikte özelliğini kaybetmesi
Beyindeki işitme merkezinin özelliğini ve işlevini yitirmesi

İşitme fonksiyonunun yaşla birlikte görevini yerine getirememesi olayında da iki
neden olabilir. Psikolojik ve organik nedenler. Örneğin kadınlar bu konuda biraz daha
şanslılar çünkü onlarda işitme duyularının azalması erkeklere göre daha ileri yaşlarda
başlamaktadır. Yine yapılmış çalışma ve araştırmalarda yaşlılıkla birlikte gelen işitme
kaybının önce tiz seslerde ortaya çıktığı ve duyumun azaldığı ortaya çıkmıştır.
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Resim 1.16: Uzun sürede yavaş gelişen işitme kaybı

Yine yapılan çalışmalar da işitmenin ailesel olarak da farklılık taşıdığı ve bazı
ailelerde daha erken yaşlarda işitme sorunu ortaya çıkabildiği gösterilmiştir. Yaşlının önceki
yıllarda yaptığı iş ve meslek de bu tür kayıplarda etkili olabilir. Yıllarca gürültülü ortamlarda
çalışmış bir orta yaşlı kişi bile işitme kaybına uğrayabilmektedir. Çocukluk yıllarında
geçirilmiş orta kulak iltihapları veya operasyonlar işitmenin daha kolay yitirilmesine yol
açabilir. Yine önceki yıllarda kullanılan ilaçların bazıları da işitme üzerine etkilidir. İşitme
kaybı uzun sürede yavaş olarak gelişir, hızlı bir kayıp var ise başka durumlar söz konusu
olabilir.
Yaşa bağlı işitme kayıplarında çoğu kez kulak çınlaması da olaya eşlik eder bu
nedenle mutlaka ayrıntılı muayene yapılmalı ve multi-disipliner olarak değerlendirilmelidir.
Kalp, nöroloji ve fizik tedavi uzmanları tarafından da muayene edilmeli ve tetkikleri
yapılmalıdır. Yaşlılıkta işitme kayıpları hem işitme merkezinin hem de iletiyi sağlayan
sinirlerin fonksiyon kaybından oluştuğu söylenebilir. Ancak bu sorun, ayrıntılı bir kulak
burun boğaz muayenesi ve işitme ölçümleri yapılarak ortaya çıkarılabilir.
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Kelime avı tekniğini kullanarak yaşlılıkta sık görülen hastalıkları gösteren bir bulmaca
hazırlayınız.
İşlem Basamakları
 Yaşlılıkta sık
araştırınız.

görülen

Öneriler
hastalıkları

 Yazılı
ve
görsel
yayınlardan
faydalanabilirsiniz.
 Çevrenizden görüş sorabilirsiniz.

 Yaşlılık
sürecinde
sık
görülen  Yaptığınız araştırmaların bilgilerinden
hastalıkların neler olduğunu sıralayınız.
yararlanabilirsiniz.
 Kelime
avı
bulmaca
özelliklerini araştırınız.

tekniğinin

 İlgili kitap, dergi vb. yayınlardan
faydalanabilirsiniz.
 Süreli yayınlardan faydalanabilirsiniz.

 Yaşlılık
sürecinde
sık
görülen  Hangi
hastalığı
hastalıkları sağdan sola ve soldan sağa
yerleştireceğinize
yazarak listeleyiniz.
listeleyebilirsiniz.

bu
karar

şekilde
vererek

 Yaşlılık
sürecinde
sık
görülen  Hangi
hastalığı
hastalıkları yukarıdan aşağıya aşağıdan
yerleştireceğinize
yukarıya yazarak listeleyiniz.
listeleyebilirsiniz.

bu
karar

şekilde
vererek

 Yaşlılık
sürecinde
sık
hastalıkları çapraz olarak
listeleyiniz.

bu
karar

şekilde
vererek

görülen  Hangi
hastalığı
yazarak
yerleştireceğinize
listeleyebilirsiniz.
ile

 Hazırladığınız listelerin birbirleri ile
ilişkilerini kurarak nereye hangi
hastalığı
yazacağınıza
karar
verebilirsiniz.

gerekli

 Kaç sütuna ve kaç satıra ihtiyacınız
olduğuna karar vererek oluşturacağınız
tablonun büyüklüğünü ve şeklini
belirleyebilirsiniz.

 Yaşlılık
sürecinde
sık
görülen
hastalıkları yaptığınız tabloya teknikleri
kullanarak yerleştiriniz.

 Sağdan sola ve soldan sağa, yukarıdan
aşağıya ve çapraz olarak listelediğiniz
yaşlılık süreci hastalıklarını yazarak
tablonuzu oluşturabilirsiniz.

 Boş kalan kutucuklara harfler yazınız.

 Anlam oluşturmayacak şekilde yazmaya
dikkat edebilirsiniz.

 Yaptığınız
listeleri
birbirleri
ilişkilendirerek kontrol ediniz.

 Bulmacayı hazırlamak
tabloyu çiziniz.

için

 Bulunmasını
istediğiniz
kelimeleri  Yaşlılık sürecinde sık görülen hastalıklar
oluşturduğunuz
tablonun
üzerine
dışında şaşırtmak amacıyla başka
yazınız.
kelimeler de yazabilirsiniz.
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 Öğrenme
faaliyetinizin
diğer
konularından da yararlanarak kelime
bulabilirsiniz.
 Yaptığınız çalışmayı kontrol ediniz.

 Hatalarınızı düzeltmek ve eksiklerinizin
farkına varmak için hazırladığınız
bulmacayı
çözebilir
ya
da
arkadaşlarınıza çözdürebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Doğumdan başlayarak içinde bulunulan zaman kadar geçen yılların toplamına
.......................... ............ denir.

2.

Somatik, biyolojik, fizyolojik ve psikolojik yönden gerilemelere bağlı olarak
profesyonel etkinliğini sürdüremeyecek duruma gelen insanlara ....................... denir.

3.

................................ organizmanın geriye dönüşü olmayan bir şekilde yıpranması,
işlevlerinin bozulmaya başlaması şeklinde tanımlanmaktadır.

4.

Kalıtım, sağlık ve iş gücüne göre
....................................... ................ denir.

5.

....................................... ................. normal biyolojik yaşlanma sürecinden ayrı olarak
hastalıklara bağlı yaşlanmadır.

6.

....................beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişinin
yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir.

7.

Yaşlılıktaki şeker hastalığında pankreas çok az ........................ üretir.

8.

.........................................kendini ilk olarak şiddetli sırt ve bel ağrıları, kemiklerde
kırılganlık ya da boyda kısalma olarak gösterir.

9.

........................................, vücut için yaşamsal rol oynayan yağ benzeri maddedir.

10.

........................... bir organ veya dokudaki hücrelerin düzensiz olarak bölünüp
çoğalmasıyla beliren kötü urlara denir.

saptanan

görünüş

yaşlanmasına

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2
ÖĞRENME FAALİYETİ–2
AMAÇ
Yaşlı bireylerin özellikleri ile ilgili doğru bilgi toplayabileceksiniz.

ARAŞTIRMA




Yaşlı bireylerin özellikleri ile ilgili yazılı ve görsel kaynaklardan araştırma
yapınız.
Yaşlı bakım evlerini ziyaret ederek gözlem yapınız.
Edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. YAŞLI BİREYLERİN ÖZELLİKLERİ
Yaşlanmanın içerdiği fiziksel ve psikolojik değişmelerin yanı sıra yaşlıların ihtiyaçları
da daha önceki yıllara göre değişmekte; değerleri, alışkanlıkları, rol ve davranışları
farklılaşmaktadır. Bu dönemde sosyal ilişkiler, gelir, barınma, ulaşım, ev ve aile ile ilgili
faaliyetlerin yürütülmesi, aile ilişkileri, zamanın kullanımı vb. alanlara ilişkin sorunlar ortaya
çıkmaktadır. Bu sorunların oluşmasında etken olan faktörler arasında kişinin kendini yaşlı
hissetmesine bağlı olarak yaşam görüşü ve yaşam şekli ile fiziksel, duygusal, psikolojik ve
toplumsal değişim özelliklerinin değişmesi bulunmaktadır.

Resim 2.1: Yaşlanma ile meydana gelen fiziksel değişmeler
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2.1. Fiziksel Değişim Özellikleri
Yaşlılarda biyolojik sistem, kalp–damar sistemi, böbrek ve idrar sistemi, sinir sistemi,
kas ve iskelet sistemi, endokrin sistem, üreme sistemi ve hormon sistem değişiklikleri
meydana gelmektedir. Genellikle belirli bir organın ya da bütün bir organ sisteminin
faaliyetinin azalması ile açıklanır. Bazen bir organ diğerlerinden daha çok yıpranır ama
genellikle organlardaki değişiklikler ile birlikte ortaya çıkar.

Şekil 2.1: Yaşlılıkla başlayan fiziksel değişimlere bağlı rahatsızlıklar

Yaşlanma sürecinde boy kısalmaya başlar. Omuzlar sarkar ve öne doğru çıkar. Bu da
kolların olduğundan daha uzun görünmesine neden olur. Saçlar ağarmış ve canlılıklarını
yitirmiştir. Gözlerde irisin çevresinde beyazımsı bir halka belirir. Deri solar, kırışır ve
Damarların esnekliğini yitirmesi sonucu kalp görevini tam olarak yerine getiremez.
Pompalanan kan miktarının azalmasıyla dokulara taşınan oksijen de azalır. Bu sistemdeki
yaşlılık belirtileri kalp hastalıklarının ortaya çıkışını kolaylaştırır. Buna bağlantı olarak
solunum güçlükleri belirir. Yaşlı insanlar, tüm hastalıklardan gençlere oranla çok daha kolay
etkilenirler.
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Resim 2.2: Yaşlılıkla birlikte kemik erimesi sonucu boy kısalması

Yaşlılardaki hastalıkların bir özelliği genellikle birkaç hastalığın ve rahatsızlığın aynı
zamanda ortaya çıkmasıdır. Bazı bozukluklar yaşlıların bakımını çok güçleştirir. Bunlardan
biri idrara çıkmanın denetlenmemesidir. Bu, kadınlarda çoğunlukla dölyatağının aşağı
sarkmasının, erkeklerde ise prostat büyümesinin bir sonucudur. Yaşlı insanların beslenmesi
de bir sorun olabilir. Fazla yemek yemek çok kilo alınmasına yol açabilir. Bu da eklem
rahatsızlıklarını daha çok arttırabilir. Kötü beslenme ya da çok az sıvı almak yalnız başına
yaşayan yaşlılar arasında yaygındır.
Yaşlı bireylerin emekliye ayrılmasında biyolojik etkenlerin önemli bir payı vardır.
Emeklilerin hemen hemen yarısı kötü sağlık koşulları nedeni ile emekliye ayrılmış kişilerdir.
Yaşlıların yaşam kalitesinde hastalık çok önemli biyolojik etkendir. İnsanın fiziksel sağlığı
yaşlılıktaki doyumlarını, rollerini ve kendi algılayışını fazlası ile etkiler. Emekliler için
sağlık, bu dönemde çok önemli olmasına rağmen ülkemizde sunulan sağlık hizmetlerinin ve
hastanelerin durumu göz önüne alındığında ne yazık ki sağlığın yitirilmesi veya hastaneye
yatmanın emekliler için fazlasıyla stres yarattığı söylenebilir.
Yaşlılık sorunlarıyla uğraşan tıp dalına geriatri denir. Ayrıca gerontoloji normal
yaşlanma sürecini inceler. Son zamanlarda bu bilim dallarına geropsikiyatri bilim dalı da
katılmaktadır. Bu dal yaşlıların psikiyatrik problemleriyle uğraşmakta ve yaşlılara
problemlerine göre tedavi uygulanmaktadır.
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Yaşlılık döneminde meydana gelen sorunların çözümlenmesinde danışmanlık hizmeti
verebilecek, yaşlılık ile ilgili projeler üretip uygulayabilecek, yaşlılık ile ilgili politikaları
belirlemede karar verici, planlayıcı, program yapıcı ve eğitici olabilecek, araştırma
yapabilecek özelliklere sahip kimselerin önemli rolleri bulunmaktadır. Sağlıklı bir çevre
oluşturulmasında, yaşlıların bireysel becerilerinin geliştirilmesinde, bakım verilmesinde,
sorunların ve hastalıkların önlenmesinde ve yaşa bağlı fonksiyon kayıplarının en düşük
düzeye indirilmesinde sorumlulukları bulunan kimselerin bu işlevleri planlarken yaşlı
bireylerin ve ailelerinin katılımlarını almaları gerekmektedir.

2.2. Duygusal Değişim Özellikleri
Çağımızdaki toplumsal gelişmeler aslında yaşlılar için bazı sorunlar yaratılmasına
neden olmuştur. Bunların en önemlileri belki de erken yaşta emeklilik olanağı ve geleneksel
genişletilmiş aile yapılarının yavaş yavaş azalmasıdır.

Resim 2.3: Yaşlının en büyük duygusal değişimlerinden biri yalnız kalma

Eskiden aile yaşamı genellikle üç kuşağı bir arada barındıracak biçimde örgütlenirdi.
Bu toplumda yaşlı kişiler saygıdeğer hatta egemen bir konuma sahiptiler. Özellikle yaşlı
kişilere gösterilen büyük saygı, benzer aile yapıları Batı dünyasının dışında kalan birçok
ülkede hâlâ görülebilir. Batı dünyasında geniş aile yerini çekirdek aileye bırakmıştır. Bu,
yaşlı insanların durumunu büyük ölçüde değiştirmiştir. Son çocuğun da evden ayrılmasıyla
anne baba yalnız kalır.
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Yaşlı kişilerin çocuklarından biriyle birlikte yaşaması giderek istenmemektedir.
Çocuklar anne babanın evinden ayrıldıkları için çocuklarla ve torunlarla yoğun ilişki
kurulabilmesi daha güçleşmektedir. İlişkiler, çoğunlukla hafta sonlarında yapılan "ziyaret"ler
biçimini alır ve içten gelen ziyaretlere hemen hemen hiç rastlanmaz. Üstelik anne baba bu
ziyaretlere çocuklardan daha çok önem verirler ve toplumsal ilişkileri için giderek daha çok
çocuklarına bağımlı olurlar. Bu nedenle çağımızdaki yaşlılık sorununun en önemli
yönlerinden birisi yalnızlıktır.
Yaşamının sonuna doğru yaşlı insan kendisini yalnızca aile bağlarından koparılmış
hissetmekle kalmaz aynı zamanda tüm yaşamı boyunca yapmış olduğu işle ilişkili olan
birçok toplumsal ilişkisinden de koparılmış olduğunu hisseder. Eşini yitirmesi bu duyguyu
daha da güçlendirir.

2.3. Psikolojik Değişim Özellikleri
Yaşlılıkta psikolojik değişiklikler genelde; eskiye aşırı bağlılık, yeni durumlara uyum
sağlayamama ve yeniliklerden korkma ile egoizm başlıkları altında incelenebilir. Bilinçte
bulanıklık, Alzheimer hastalığı, depresyon, intihar, hastalık hastalığı, narsist kişilik
bozukluğu, nevroz, stres, uyku bozuklukları, yönelim bozuklukları, ölüm korkusu bunlardan
bazılarıdır.
Yaşlanmanın yanı sıra bedensel kusurlar ve bedenin dış görünümündeki değişiklikler
kişiden kişiye değişik anlamlar taşıyabilir. Bireyin kişilik yapısı, beden imgesi, fiziksel
görünümünü kabul ediş biçimi ve yorumlar başkalarının kendilerini küçümseyebileceği
kaygılarıyla toplum içine karışmak kişiler arası ilişkiler kurmakta çekinceler yaşayacak
boyuta ulaşabilir. Sonuç olarak yaşlılarda ilerleyen fiziksel gerileme ile birlikte özellikle
psikolojik bakımdan sosyal rollerine ve kendilerine olan güvenlerini ve otoritelerini
kaybetme, yetersizlik, faydasızlık ve çaresizlik duyguları, başkalarına muhtaç olma, yalnız
kalma korkusu ve ölüm korkuları belirmektedir.
Yaşlı ve ölüm arasındaki ilişki göz ardı edilemez. Eşini, arkadaşlarını ve yakınlarını
kaybetmesi yaşlının ölüm korkusunu artırır. Ölümsüzlük, genç kalmak, yaşlanmayı
durdurmak insanlık tarihinden bu güne bilim adamları ve araştırmacıların en çok ilgisini
çeken alanlardan biri olmuştur.
Yaşlanma ve yaşlanma ile birlikte bedenin görüntüsünün değişmesi, bedenin eskimesi,
organların bazı işlevlerinin bozulmasının sonucu olarak bir organın cerrahi olarak
çıkarılması ve fiziksel görüntüsünün bozulması herkeste değişik psikolojik tepkilere neden
olur. Bu tepkilerin derecesi kişiden kişiye ve ortaya çıkan bozulmanın derecesine göre
farklılık gösterir.
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Resim 2.4: Yaşlılıkta görülen en önemli psikolojik bozukluk olan bunama

Yaşlılıkta karşılaşılan önemli bir sorun bellek zayıflığıdır. Çok uzak anılar canlı bir
biçimde anımsanabildiği hâlde, yakın zamanda edinilen izlenimler hemen unutulur. Bu
nedenle birçok yaşlı insan geçmiş hakkında saatlerce konuşabildikleri hâlde son birkaç gün
içinde neler yaptıklarını anımsamakta çok güçlük çekerler.
Yaşlılıkta görülen en önemli psikolojik bozukluklar bunama kavramı altında
özetlenmektedir. Bunun en belirgin özellikleri bellek ve uyum bozukluklarıdır. Bazı yaşlı
kişiler kim ya da nerede olduklarını ya da hangi günde bulunduklarını bilmezler. Bazen
kendi durumlarının tamamen dışındadırlar. Yaşlı kimseler, yalnızca korktukları için ya da
yalnızlığın, depresyonun, bir hastalığın ya da kullandıkları bir ilacın sonucu olarak
olduklarından daha bunamış görünebilirler.
Yaşlı insanlarda gözlemlenen bazı depresyon belirtileri; kendilerini "çökmüş"
hissetmeleri, ilgilerini yitirmeleri, enerjilerinin azalması, iştahlarının kesilmesi, kötü
uyumaları ve bir şey üzerine yoğunlaşamamalarıdır.
Yaşlılardaki zihin karışıklığı genellikle beyne giden kan miktarının azalması gibi
fiziksel etmenlere bağlıdır. Bu, kişinin geceleri tedirgin olmasına yol açabilir. Kahve,
dolaşımı uyardığı için gece yatmadan önce bir fincan kahve içmek bazen rahatlatıcı bir etki
yaratabilir. Ancak bunun kişinin uyumasını güçleştirmek gibi bir sakıncası vardır.
Yaşlılıkta bunama, bazen yalnızca normal yaşlanma sürecinin bir sonucudur. Bu
durumda bunama ya beyin dokusunda bir azalmanın ya da damar sertliği nedeniyle beyne az
kan gitmesinin bir sonucudur. Orta yaşlılarda görülen bunamaya yaşlılık öncesi bunama
denir. Pick hastalığı ve presenil demans gibi belirli beyin hastalıklarının bir özelliğidir.
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2.4. Toplumsal Değişim Özellikleri
Yaşlıların yaşadığı sosyokültürel sorunlar arasında; aile yapısında meydana gelen
değişmeler, barınma ve mekânsal sorunlar, kent yaşamına uyum sağlayamama, yalnızlık, rol
ve statü kaybı, ağır işlerle uğraşma, kuşaklar arası çatışma, ulaşım gibi sorunlar yer
almaktadır. Yaşlı kimselerin bireysel yaşamı için önemli olan değişimler, aynı zamanda
onların aile ve toplum yaşamını da etkilemektedir.

Resim 2.5: Bireysel yaşam için önemli olan değişimlerin yaşlıların toplumsal yaşamını etkilemesi

Yaşlılar açısından aile, başlıca psikolojik, toplumsal nitelikli destek sistemidir.
Kentlerde gelir farklılıkları, daha çok toplumsal hareketlilik aile üzerinde etkisini
göstermekte, aile küçülmekte, ekonomik özelliği değişmektedir. Aile içinde anne ve baba
rolü olan yaşlı bireyin bu rolünün değişmesi yani büyükanne ve büyükbaba olması yaşlı
kimsenin ailede kendini fazla bir kişi olarak görmeye başlamasına neden olabilir. Yaşlılar
aynı zamanda toplum içinde kendilerine gösterilen saygının azaldığını hissederler. Bunu da
kendilerinin yaşlandığına ve artık bir işe yaramaz duruma geldiklerine bağlarlar. Bu da
yaşlının aile ve çevre ilişkilerinin zayıflamasına ve kendilerini yalnız hissetmelerine neden
olur.
Yaşlılığın algılanışı aynı toplumda değişik kesimlerde, bireylerde farklıdır. Bu da
yaşlılığın çok yönlü bir olgu olduğunu göstermektedir. Toplumumuzda yaşlılığın olumlu ve
olumsuz algılanışına ilişkin çeşitli özdeyişler vardır. Bunlardan bazıları:
“Yaşı yetmiş işi bitmiş.”
“Ölünce yer beğensin, kalınca el beğensin.”
“Elin ermez, gücün yetmez.”
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Resim 2.6: Hâkimiyetin kaybı ve yaşlının kendini çaresiz, aciz ve güçsüz hissetmesi

Emekli olduktan sonra bireyin üretkenliğinin ortadan kalkması, kişiler arası ilişkilerin
kısıtlanması ve maddi sorunlar sosyal sorunları yaratmakta ve yaşlıdaki fiziksel ve mental
değişiklikler de sosyal sorunları artırmaktadır. Yaşlıda hâkimiyetin kaybı yaşlının kendini
çaresiz, aciz ve güçsüz hissetmesine neden olmaktadır. Bu sorunlar aile desteği ve sosyal
güvencesi olmayan yaşlılarda daha belirgindir. Ayrıca yaşlının kısıtlılıkları, evde bakım
sorunları ve bağımlı olması, yaşlıyı işe yaramaz ve yük olarak algılamaya neden olmaktadır.
Bu durum da yaşlı bireyi mutsuzluğa ve depresyona itmekte ve yaşlının özgüvenini
sarsmaktadır.
Fiziksel etkinliğin ve gelirin azalması, buna bağlı güvensizlik duyma yaşlıların
toplumsal yaşama daha az katılmalarına sebep olan belli başlı etmenlerdir. Bireysel ve
kurumsal nedenlerden kaynaklanan bu durum yaşlıların sosyal katılımlarını sınırlandırır.
İnsan bedeninin varlığını devam ettirebilmesi için gerek duyduğu maddi ihtiyaçlarının yanı
sıra manevi ihtiyaçlarının da tatmin edilmesi gerekmektedir. Sevgi, saygı ve ilgi sosyal
maneviyatın en önemli temel taşlarını oluşturmaktadır. Yaşlıların toplumdan soyutlanması,
işe yaramaz duygusuna kapılmaları ya da onların belirli ahlaki ve manevi değerlerin eksikliği
nedeniyle uygun davranışı görmemeleri en önemli sorunlardandır.
Yaşlıya, ev işlerine, öz bakımına doğrudan katkılarda bulunarak işe yaradığı duygusu
ve zihinsel kapasitesini geliştirmek için de değişik uyaranlar verilmeli, toplumun ona ihtiyacı
olduğunu hissettirecek yaşlının doyum sağlayacağı bir işle meşgul olmasını sağlamak
gereklidir.

39

Toplumu oluşturan bireyler saygı, sevgi ve ilgi sözcüklerinin yaşlılar için ne ifade
ettiğini çok iyi kavrayabilmelidir. Kendi davranışlarından daha da kötü olanlarının
sonraki nesiller tarafından gelecekte kendilerine uygulanacağının farkına varmalıdır.
Bu nedenle sosyal sorunların çözümünün bir eğitim konusu olduğu ve yaşamın her
döneminde bunun süreklilik içinde devam etmesi gerektiği gözden kaçırılmamalıdır.

Resim 2.7: Saygı, sevgi ve ilgi sözcüklerinin yaşlılar için ne ifade ettiğini çok iyi kavrayan
bireyler
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UYGULAMA FAALİYETİ
UYGULAMA FAALİYETİ
Yaşlılık sürecini ve yaşlı bireylerin özelliklerini gözlemleyerek yaşlılıkta görülen
değişiklikleri gösteren bir sınıf panosu hazırlayınız.
İşlem Basamakları

Öneriler

 Yaşlılıkta görülen değişimlerin neler  Yazılı
ve
görsel
olduğunu araştırınız.
faydalanabilirsiniz.
 Yaşlı bireylerde görülen
değişimleri araştırınız.

 Yaşlı bireylerde görülen
değişimleri araştırınız.

kaynaklardan

 Sağlık
kuruluşlarından
destek
alabilirsiniz.
fiziksel
 Yaşlı bir birey ile yaşlı olmayan
bireylerin
fiziksel
özelliklerini
gözlemleyerek karşılaştırabilirsiniz.
duygusal

 Sağlık
kuruluşlarından
alabilirsiniz.
 Yaşlı
bir
birey
ile
geçebilirisiniz.

 Yaşlı bireylerde görülen
değişimleri araştırınız.

psikolojik  Sağlık
kuruluşlarından
alabilirsiniz.

 Yaşlı bireylerde görülen
değişimleri araştırınız.

toplumsal

destek
iletişime
destek

 Toplumsal ortamlarda (aile toplantıları
vb.) yaşlılara nasıl davranıldığını
gözlemleyiniz.

 İlgili kitap, dergi, broşür vb. yayınlardan
faydalanabilirsiniz.
 Yaşlılıkla ilgili güzel sözler araştırarak
yaşlılık sürecinindeki değişiklikleri  Seçtiğiniz sözleri kendi el yazınızla
vurgulayınız.
okunaklı ve değişik yazı karakterlerini
kullanarak yazabilirsiniz.
 Yazılarınızla
ilişkilendireceğiniz
resimleri
görsel
kaynaklardan
seçebilirsiniz.
 Yazılar ve yaptığınız araştırma sonuçları
ile ilgili resimleri belirleyiniz.
 Vurgulamak istediğiniz öge ile ilgili zıt
konulu
resimlerle
de
dikkat
çekebilirsiniz.
 Elinizdeki
artık
materyallerden
yararlanabilirsiniz.
 Kullanacağınız araç gereçleri temin
ediniz.
 Okunmuş
dergi,
gazete
ve
mecmualardan yararlanabilirsiniz.
 Öncelikle vurgulamak istediğiniz ögeyi
tablonun en dikkat çekici yerine  Dikkatli ve planlı olunuz.
yerleştiriniz.

41

 Her öge ile ilgili destekleyicileri yanına
yerleştiriniz.

 Resim, yazı, güzel sözler ve kendi
duygularınızı ifade eden materyallerden
yararlanabilirsiniz.

 Vurgulamak istediğiniz konu
ilişkilendirerek başlık yazınız.

 Anlatmak istediğinizin dikkat çekmesi
için uyumlu veya zıt ifadeleri tercih
edebilirsiniz.

 Panonuzu asınız.

ile

 Herkes tarafında rahatlıkla fark edilecek
bir yer seçebilirsiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

................................ genellikle belirli bir organın ya da bütün bir organ sisteminin
faaliyetinin azalması ile açıklanır.

2.

Yaşlanma sürecinde ........................... kısalmaya başlar.

3.

Yaşlılıkta, gözlerde irisin çevresinde ...................................... bir halka belirir.

4.

Yaşlılıkta pompalanan kan miktarının azalmasıyla dokulara taşınan ...........................
miktarı azalır.

5.

Yaşlı bireylerin emekliye ayrılmasında ........................... etkenlerin önemli bir payı
vardır.

6.

İnsanın .................................... sağlığı yaşlılıktaki doyumlarını, rollerini ve kendi
algılayışını fazlası ile etkiler.

7.

.................................. normal yaşlanma sürecini inceler.

8.

Çağımızdaki yaşlılıktaki toplumsal sorunların en önemli yönlerinden birisi
...................................... .

9.

Yaşlılıkta karşılaşılan önemli bir psikolojik sorun .................................... zayıflığıdır.

10.

Yaşlı insanlarda gözlemlenen bazı depresyon belirtilerinden biri kendilerini
"........................" hissetmeleridir.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz.
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UYGULAMALI TEST
Yakın çevrenizde bulunan bir yaşlı bakım evine giderek yaşlılara uygulanan sosyal
aktiviteleri gözlemleyiniz. Sonuçlarını sınıf ortamında tartışınız.
DEĞİERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız beceriler için
Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına ( X ) işareti koyarak öğrendiklerinizi
kontrol ediniz.
Değerlendirme Ölçütleri
1.

Gideceğiniz Kurumu belirlediniz mi?

2.

Kurumu ziyaret etme amaçlarınızı belirlediniz mi?

3.

Kurum yetkililerine ve diğer çalışanlara soracağınız soruları
belirlediniz mi?

4.

Giyiminizin görüşme için uygun olmasına dikkat ettiniz mi?

5.

Nezaket kurallarına uygun davrandınız mı?

6.

Kurumda uygulanan sosyal aktiviteleri gözlemlediniz mi?

7.

Kurumun fiziki yapısı ve uygunluğu hakkında bilgi aldınız
mı?

8.

Hazırladığınız bütün resim ve bilgileri sırasıyla bir dosyaya
yerleştirdiniz mi?

9.

Grup olarak hazırladığınız raporunuzu sınıfta arkadaşlarınıza
sunarak birlikte değerlendirdiniz mi?

Evet

Hayır

DEĞERLENDİRME
Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz.
Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız
“Evet” ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.
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MODÜL DEĞERLENDİRME
MODÜL DEĞERLENDİRME
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız.
1.

Yaşlılıkta ............................... bazen yalnızca normal yaşlanma sürecinin bir
sonucudur.

2.

Yaşlılar açısından ........................ başlıca psikolojik, toplumsal nitelikli destek
sistemidir.

3.

............................ göz içi basıncının yüksek olmasına bağlı olarak görmenin
etkilendiği ciddi ve sinsi bir hastalıktır.

4.

............................. beyin ve sinir sistemi hastalığı demektir.

5.

Antioksidanlar ve alınan vitaminler .................... sağlığını da korumak için etkilidir.

6.

Yaşlılıktaki göz problemlerinden biri de .................................... yaşlanmasıdır.

7.

................................... faktörler de katarakt olma oranını artırır.

8.

....................................... bağışıklık sisteminde rol alan T lenfosit hücrelerini kana
salar.

9.

........................... beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluktur.

10.

.........................., santral sinir sistemindeki sinir liflerini çevreleyip onları koruyan ve
sinirlerin görevlerini yerine getirmelerini sağlayan bir kılıftır.

11.

Hem erkeklerde hem kadınlarda en çok görülen kanser çeşidi .......................
kanseridir.

12.

Bütün kanser tipleri vücudun temel yaşam ünitesi olan .................................... gelişir.

13.

Şeker hastalığının nedeni genellikle yanlış ...................................

14.

.................................. hastalıkları erişkin yaş grubunda en sık görülen hastalık ve ölüm
nedenleri arasındadır.

15.

Yaşlanma ile birlikte hücrelerin değişen çevre şartlarına ................................ yanıtında
azalma görülür.

16.

Yüksek kan basıncı damarları haddinden fazla çalıştırdığından dolayı uzun sürede
damarları zedeler ve ............................................... kaybetmelerine yol açar.

17.

Yaşlılardaki zihin karışıklığı genellikle ................................ giden kan miktarının
azalması gibi fiziksel etmenlere bağlıdır.

45

18.

Yaşlılıkla birlikte gelen işitme kaybının önce .................... seslerde ortaya çıktığı ve
duyumunun azaldığı ortaya çıkmıştır.

19.

Yaşlılıkta işitme kayıpları hem işitme merkezinin hem de iletiyi sağlayan
......................... fonksiyon kaybından oluşmaktadır.

20.

............................, tipik olarak baş dönmesi ve rotasyon şeklinde gelişen ve kulakta
oluşan bir hastalıktır.

DEĞERLENDİRME
Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap
verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız.
Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.
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CEVAP ANAHTARLARI
CEVAP ANAHTARLARI
IÖĞRENME FAALİYETİ–1 CEVAP ANAHTARI
1

kronolojik yaş

2

yaşlı

3

yaşlanma

4

biyolojik yaşlanma

5

patolojik yaşlanma

6

demans

7

insülin

8

osteoporoz

9

kolestrol

10

kanser

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 CEVAP ANAHTARI
1

yaşlılık

2

boy

3

beyazımsı

4

oksijen

5

biyolojik

6

fiziksel

7

gerontoloji

8

yalnızlıktır

9

bellek

10

çökmüş
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MODÜL DEĞERLENDİRME CEVAP ANAHTARI
1

bunama

2

aile

3

glokom

4

nöroloji

5

göz

6

retinanın

7

ailesel

8

timüs

9

demans

10

miyelin

11

deri

12

hücrede

13

beslenmedir

14

kalp damar

15

adaptasyon

16

elastikiyetlerini

17

beyne

18

tiz

19

sinirlerin

20

vertigo
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