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Yazar Notu  

Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak 
için hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.  



I 

 

ÖNSÖZ 

 

 

Yaşlılık genel olarak kronolojik, biyolojik, psikolojik, sosyolojik, toplumsal ve kültürel yönleri olan 

çok boyutlu bir kavramdır. Dünya Sağlık Örgütü 65 yaş ve üzerini yaşlı olarak kabul etmektedir. Hem 

dünyada hem de ülkemizde yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Dünya’da 2017 yılında 962 milyon yaşlı 

bulunduğu bildirilmektedir. Ülkemizde nüfusun %8.5’i 65 yaş ve üzerindedir, yani ülkemiz artık yaşlı 

nüfusa sahip ülkeler sınıfındadır. Yaşlı nüfus artışının en önemli nedeni doğurganlık oranının düşmesi 

ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artmasıdır. Yaşlanma dönemi birçok sorunu da beraberinde 

getirmektedir. Örneğin Türkiye’deki yaşlıların %16’sı yoksuldur, %88.2’si iş gücüne 

katılmamaktadır, %12.6’sı bağımlıdır; %13’ü yalnız yaşamaktadır ve %90’ı kronik bir hastalığa 

sahiptir. Toplumun yaşlanmasının özellikle bu grupta artmış bağımlılık oranları nedeniyle ülke ve 

dünya üzerindeki sosyo-ekonomik yükü fazladır. Bu grubun sahip olduğu hastalıklar, fonksiyonel 

yetersizlikler ve iş gücüne katılımın azlığı ekonomisi çok güçlü olan ülkelerin bile sosyal güvenlik 

sistemlerini tehdit eder hale gelmiştir.  

Bugün dünya, sayıları epidemi halinde artan yaşlı nüfus nerede, kim tarafından ve nasıl bakılacak 

sorularının yanıtlarını aramaktadır. Ülkemizde bu sorulara verilecek kanıt temelli yanıtlar ulusal 

yaşlılık politikalarının yeniden yapılandırılması ve/veya geliştirilmesinde yol gösterici olacaktır. 

Ancak bu sorular yanıtlanırken, yaşlılar sağlık ve sosyal boyutları içerecek şekilde bütünlük içinde 

ele alınmalı ve geriatri ve gerontoloji bilimleri işbirliği halinde çalışmalıdır. 

Bu kitap yaşlılığın tüm boyutlarını bütünleştiren bakış açısı ile Türkiye’nin 10 farklı üniversitesinden 

13 akademisyen tarafından titizlikle hazırlanmış; çalışmanıza rehberlik etmesi açısından bölüm 

sonlarına örnek sorular konulmuştur. Yakın gelecekte ülkemiz yaşlılarına hizmette görev üstlenecek 

sizlere yararlı olması dileklerimle.    
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

 

Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen depresyon, deliryum, demans,  ve ihmal ve istismar 

konularına yer verilecektir.  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

 

1. Yaşlılıkta görülen psiko-sosyal sorunlardan depresyon, deliryum,  demans ve ihmal ve 

istismarı tanımlayınız.  

2. Yaşlılıkta depresyon, deliryum,  demans ve ihmal ve istismara neden olabilecek 

faktörleri açıklayınız? 

3. Yaşlılarda psiko-sosyal sorunlar nasıl önlenebilir ve nasıl yönetilebilir, açıklayınız.  
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

 

Konu  

Kazanım 

Kazanımın nasıl elde 

edileceği veya 

Geliştirileceği 

Depresyon Depresyon kavramı 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Deliryum Deliryum kavramı 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Demans Demans kavramı 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

İhmal ve İstismar İhmal ve istismar kavramları 

ve çeşitleri öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

 

Depresyon, deliryum, demans, ihmal, istismar 
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Giriş 

 

Yaşlı bireylerin sağlık sorunları, ekonomik sorunları yanında sosyal ve psikolojik birçok sorunu 

vardır. İleri yaş, bir yandan sahip olunan yaşam deneyimleri sayesinde stres faktörleri ile baş 

edebilmede avantajlar sağlarken, diğer yandan fiziksel becerilerde yetersizlikler, sosyal 

iletişimde zorluklar ve kimi zaman hayatı da tehdit eden ve birçoğu bir arada olabilen fiziksel, 

psikolojik, sosyal sıkıntıları da beraberinde getirir.1 Aslında tüm insanlar için bu tür sorunlarla 

karşılaşmak söz konusudur, ancak çeşitli sorunların etkileri yaşlılarda daha fazladır. Yaşlılığın 

bir sorun olması modernizmin bir sonucu olduğu gibi, yaşlının karşılaştığı psiko-sosyal sorunlar 

da yenidir ve modern dönemin sorunudur. Örneğin kırsal kesimde yaşlı, ailesi ile birlikte kalır, 

akrabalığa önem verilir ve genç yetişkin çocuklar babalarının yanında açıkça konuşmaz, 

yanlarında sigara içmezler. Türk toplum geleneğinde yaşlılara karşı saygı gösterilir; ancak bu 

durum kırsal kesimde yaşlılarla gençler arasında kuşak çatışmasına yol açmaz.1-2 

 

Kuşak çatışması, yaşlıya karşı saygılı olmama, sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak 

toplumda yaşanan değişim ve dönüşümler, değer yargılarında da değişime neden olmuştur. 

Yine aynı nedenlerle yaşlıdaki rol ve statü değişimi de yaşlının karşılaştığı bir başka psiko-

sosyal sorundur. Sanayileşme ve kentleşmeye bağlı olarak aile yapısının geniş aileden çekirdek 

aileye doğru bir değişim olmuştur. Aile yapısındaki bu değişim yaşlının görev ve 

sorumluluklarında değişikliğe uğramasına neden olmuştur. Geniş ailede, yaşlılar yakın 

akrabaları ile bir arada yaşarlardı. O zaman ailenin tek otoritesi, en yaşlı erkekti. Yaşlı, 

çocuklarını ve yakınlarını koruma bakma görevi ile kendini sorumlu sayıyordu. Çekirdek ailede 

ise yaşlı tek başına kalmıştır veya eşiyle birlikte onunla yaşama durumunda kalan bir yaşlı 

olmuştur. Aile içindeki eski rolü ve statüsü değişmiştir. Tüm bunlar yaşlıları depresyon, 

demans, deliryum, ihmal ve istismar sorunlarıyla karşı karşıya getirmektedir1-2  
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6.1.Depresyon 

 

Yaşlılarda en sık gözlenen psikiyatrik bozukluklardan biri depresyondur. Depresyon yaşlı 

nüfusu etkileyen yaygın psikiyatrik bozukluklardan biridir. Depresyon tanındığında başarılı bir 

şekilde tedavi edilme şansı yüksek olan bir hastalıktır. Depresyondaki bir yaşlının tedaviye 

yanıt vermesi gençlere göre daha uzun zaman almakla birlikte hastayı çökkün ruh durumundan 

çıkararak yaşam kalitesini arttırdığı için, zaman ve emek harcamaya değer görülmektedir.3  

 

Sosyal yaşamda yaşanan kayıplar (eş, iş, statü kaybı gibi), bireyin yalnızlık, kaygı, umutsuzluk, 

karamsarlık gibi duygular yaşamasına neden olur. Tüm bu değişikliklerle baş edilemediğinde 

ise yaşlılarda bir takım ruhsal bozukluklar oluşur. Yapılan araştırmalarda yaşlı nüfusun 

%25’inde kayda değer düzeyde psikiyatrik belirtiler bulunmuştur. Bu psikiyatrik durumların 

başında ise depresyon gelmektedir. Yaşlılıkta gelişen depresyon tablosu, yaşlanma sürecinin 

getirdiği biyo-psikososyal değişiklikler paralelinde gençlerden farklılık göstermektedir. 

Özellikle sosyal bağları zayıflamış, yoksul, yalnız, fiziksel hastalıkları olanlar depresyona daha 

yatkın bireylerdir.3-5 

 

Yaşlılarda depresyona zemin hazırlayan bazı risk alanları vardır. Aile yapısının değişmesi, 

sosyal desteğin azalması, ekonomik zorluklar, düşük sosyo-ekonomik durum, farklı 

hastalıkların varlığı, yeti yitimi, bakımevi veya huzurevinde kalmak, çok sayıda ilaç kullanımı, 

beslenme yetersizliği, sosyal ilişkilerde zayıflık, düşük benlik saygısı ve eş kaybı gibi faktörler 

yaşlıların depresyon geliştirmesinde etkili olabilmektedir. Bunlarla beraber bireyin kişilik 

yapısı, psikolojik yapısı, insanlarla olan ilişkisi, içinde yaşadığı kültür yapısı da depresyonu 

etkileyen faktörler arasında sayılabilmektedir.6  

 

Araştırmalarda depresyon semptomlarında (eşlik eden farklı bir rahatsızlık yoksa) genç-yaşlı, 

cinsiyet, ırk gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik olmadığı savunulsa da,7-8 bazı araştırmalar 

farklı yaş gruplarında, depresyonun farklı semptomlarının daha çok öne çıkabileceğini öne 

sürmüşlerdir.9 Yaşlılarda görülen depresyonda uyku problemi, ilgide azalma, suçluluk duygusu, 

enerji kaybı, konsantrasyon bozukluğu, iştah bozukluğu, psikomotor ve düşünce bozuklukları 

hakimdir.  
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Uyku problemi yaşlılarda kendini sabahları erken uyanma olarak gösterirken, motor 

hareketlerinde gerileme, ajitasyon, ölüm düşünceleri ve buna bağlı olarak öz kıyım (intihar) 

düşünceleri en sık rastlanan belirtilerdir.8 Yapılan bir çalışmada depresif yaşlılarda, öz kıyıma 

bağlı olan ölüm oranlarının, gençlere göre daha yüksek olduğunu belirtmiş ve bunun nedenini 

yalnızlık olarak ifade etmiştir.10  

 

Depresyon semptomlarına bakıldığında yaşlılarda gençlere nazaran intihar düşünceleri ile 

suçluluk düşünceleri daha az görülürken, somatik belirtiler, kaygı hissi ve bilişsel 

fonksiyonların bozulmasıyla ilgili olan alanlardaki bozulmalara daha fazla rastlanır. Depresif 

yaşlılarda duygu durumunda hüzün, elem, üzüntüden ziyade yaygın anksiyete, sinirlilik, 

huzursuzluk, çocuksu davranışlar, inatçılık, yakınma ve aşırı talep edicilik görülür.8 Bedensel 

yakınmalar ve endişeler yaşlılardaki depresyonda ön plandadır. Yaşlılarda major depresyon 

kendini kaygı, somatik yakınmalar veya bilişsel yaralanmalar ve panik semptomlar şeklinde 

gösterir.9 

 

İleri derecede yaşlı olan kişilerde, yaşı daha küçük olan yaşlılara nazaran depresyon daha fazla 

görülebilmektedir.8 Bu durum yaşlanmanın semptomlarıyla açıklanabilir. Örneğin bu yaşlılarda 

kadın sayısının daha çok olması, düşük sosyo-ekonomik durum, daha fazla fiziksel ve bilişsel 

bozulmanın olması depresyon riskini arttırır. Bunlar kontrol altına alındığında yaş ile depresyon 

arasında ilişki bulunmayabilir.8,11 

 

Yaşlılarda görülen depresyon kişinin kognitif yetilerinde azalmaya ve yaşam kalitesini 

düşürmeye neden olur ve sağlık ve bakım servislerini kullanma oranını da arttırır.12 Yaşlılık 

döneminde depresif belirtilerle karşı karşıya kalınması hem yaşlıyı hem de aile üyelerini veya 

bakım veren kişileri zorlamaktadır. Depresyon ileriki yaşamda bir çok hastalıkla beraber 

görülebilir.11 Örneğin kalp rahatsızlığı, diyabet,  kalça kırığı, veya felç olanlarda bu hastalıklara 

sahip olmayanlara kıyasla daha fazla depresyon görülebilir.8 

 

Yaşlılarda görülen depresyonda en önemli sorunlardan biriside tanı sürecinde yaşanan 

zorluklardır. Yaşlılarda depresyon tanısını koymak gençlerdekinden daha zordur. Çünkü 

yaşlılık dönemindeki depresyon çoğu zaman yaşlılığın doğal bir süreci olarak 

görülebilmektedir.8,12-13 Yaşlıların çoğu zaman depresif belirtilerden ziyade bedensel ve fiziksel 
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kayıplarından yakınmaları doktorları depresyon tanısı koymaktan uzaklaştırabilmektedir. Bazı 

yazarlar yaşlılarda görülen depresyonu maskeli veya somatik depresyon olarak 

adlandırmışlardır.7-8,13 

 

Yaşlılarda depresyon tanısının göz ardı edilmemesi için yaşlının klinik değerlendirmesinin iyi 

ve ayrıntılı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Kişinin depresyon geliştirip geliştirmemesinde 

önemli olan geçmiş yaşantısı ile, depresif bir döneme neden olan yaşam olaylarının dikkatli bir 

şekilde ele alınarak depresyon değerlendirmesi yapılması gerekmektedir. Gerekirse yaşlının 

öyküsü ailesinden de ayrıntılı bir şekilde öğrenilmelidir. Genetik yatkınlık, cinsiyet, kişilik, 

yakınının ölümü, ayrılık, kalınacak mekanın değişmesi, maddi sıkıntılar, emeklilik gibi 

psikososyal problemler yaşlılarda depresyon için risk oluşturabilir.3,8 Yaşlı hastalarda 

depresyona zemin hazırlayabilecek fiziksel ve bilişsel rahatsızlıkların ve laboratuar 

sonuçlarının da değerlendirilmesi gerekmektedir. Tanı koymada önemli olan bu durumların 

değerlendirmede yer alması gerekmektedir.14  

 

Yaşlılarda depresyona karşı koruyucu faktörler (sosyal destek, başa çıkma davranışı, iyi 

beslenme, fiziksel uygunluk, problemlere karşı kontrol duygusu) dikkate alınarak tedaviye 

yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Aksi takdirde bu durum yaşlıların yaşam kalitelerini olumsuz 

yönde etkiler ve depresyona bağlı intihar ve ölüm oranlarının artmasına neden olabilir.3,8  

 

6.2.Deliryum  

 

Deliryum, akut olarak gelişen ve başta bilinç olmak üzere çeşitli bilişsel işlevlerde bozulmalarla 

kendini gösteren bir organik ruhsal bozukluktur. Tıbbi hastalıkları nedeniyle hastanede yatan 

tüm erişkinlerin %10-20’sini, hastanede yatan yaşlı hastaların %30-40’ını ve yoğun bakım 

hastalarının %80’lere ulaşabilen bir kısmını etkilediği bildirilmektedir. Deliryum genellikle 

infeksiyöz veya metabolik nedenlere bağlı olarak gelişen akut bir konfüzyon halidir. Bu tablo 

acil tıbbi bir durumdur ve mortalite ve morbidite oranlarında artışa neden olur. Özellikle dikkat, 

zaman mekan oryantasyonundaki akut bozulma bu durumun tanınması açısından önemlidir. 

Belirtilerde gün içinde dalgalanma olabilir. Demansı veya ciddi bir tıbbi durumu olan yaşlıda 

basit bir uyku ilacı ile deliryum gelişebilir.15-16 
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Deliryumun, uyanıklılık derecesi ve davranışsal belirtiler esas alınarak hiperaktif, hipoaktif, 

hiperaktif ve hipoaktif deliryumun tiplerinin karışımı olan miks tip olmak üzere üç alt tipi 

tanımlanmıştır.15-16  

 

Deliryumun karekteristik özellikleri akut olarak ortaya çıkması ve belirtilerin dalgalanma 

göstermesidir. Madde intoksikasyonları ve yoksunlukları ile antikolinerjik ajanlar gibi ilaçların 

beyin nörotransmitter sistemlerini etkileyerek daha çok hiperaktif deliryuma neden oldukları 

bildirilmektedir.15,17 Hiperaktif deliryumda aşırı bir uyarılmışlık-taşkınlık ve hareketlilik hali 

kliniğe egemendir. Hastanede kalma süreleri daha kısa, prognozları daha iyi kabul edilir. 

Hipoaktif deliryumda ise uyuklama, bilinç bulanıklığı ve hareketsizlik söz konusudur. 

İnfeksiyonlar, hipoksemi, hipotermi, hiperglisemi, hepatik ve renal yetmezlikler, tiroid 

hastalıkları gibi akut hastalıklara bağlı süreçler daha çok hipoaktif deliryuma yol açabilir. Bu 

hastalar konfüzedir ve yorgun görünümdedir. Hipoaktif deliryumun atlanma oranı daha 

yüksektir. Bu nedenle bazı önemli metabolik-infeksiyöz durumlar özellikle de tek belirtileri 

hipoaktif deliryum olduğunda kolaylıkla gözden kaçırılabilirler. Hastanede yatmakta olan, 

deliryum açısından risk altındaki hastaların günlük oryantasyon muayenelerinin yapılması 

tanının erken konmasını sağlayabilir. Karma deliryumda ise, hastalar genellikle gündüz 

sedasyon ve gece ajitasyon ve davranışsal sorunlar sergilerler.15-18 

 

6.3.Demans 

 

İleri yaş grubunda demans yaygın bir tanı olup, ilerleyen yıllarda artış göstermektedir. Klinik 

çalışmalar yaşlılarda en fazla Alzheimer hastalığına bağlı demansın görüldüğünü 

göstermektedir. Atmış beş yaş üstü yaşlılarda her 5 yılda bir insidans 2 kat artmaktadır.19 

Türkiye’de demans prevalansı %20, muhtemel Alzheimer hastalığı prevalansı ise %11 olarak 

bulunmuştur. Orta Anadolu bölgesinde yapılan ve 50 yaş üstünün değerlendirildiği başka 

çalışmada ise, genel prevalans %8.4, 55-59 yaş aralığında %2.2, 60-64 yaş arasında %5.3 ve 75 

yaş ve üstünde %30.4 olarak saptanmıştır.20 Aynı çalışmada vasküler demans en yaygın tip olup 

(%51.1), Alzheimer demans %48.8, B12 eksikliği ve tümöre bağlı diğer nedenler ise %0.1 

oranında belirlenmiştir. Risk faktörleri olarak, kadın olmak, düşük eğitim seviyesi, yaş, aile 

öyküsü ve kırsal kesimde yaşamak belirlenmiştir. Parkinson hastalığı sonrası demans başlama 

süresi ortalama 10 yıl olarak belirtilmesine rağmen, bu süre hastadan hastaya değişiklik 

gösterebilmektedir. İleri yaş, ciddi parkinsonizm, rijidite, postural instabilite, yürüme 
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bozuklukları ve başlangıçta ılımlı kognitif bozulma temel risk faktörleri olarak sayılmaktadır.20-

21 

Demans yaşlılarda disabilitenin önemli nedenlerinden sayıldığı için, erken dönemde semptom 

ve bulguların farkedilmesi modifiye edilebilen risk faktörlerini tanımlamak açısından önem 

taşımaktadır. Bunun yanında, tanı sonrası beklenen yaşam süresi ortalama 7 olup, %3’den daha 

az hasta 14 yıldan daha uzun yaşamaktadır. Tüm gelişmelere rağmen, önleme ve kognitif, 

davranışsal ve psikolojik semptomların tedavi yöntemlerinde istenen başarıya 

ulaşılamamıştır.22 

 

6.4.İhmal ve İstismar 

 

İhmal sendromu, ileri yaş kişilerde sağlık ve temizliğe dikkat etmeme, hareketsizlik, yeteneksiz 

veya isteksizlikten ileri gelen sorunlar gibi karmaşık davranış spektrumu ile kendini gösteren 

bir tablodur. Son dönemde artan ve yeni tanınmaya başlayan bu sendrom, yurtdışındaki yetişkin 

koruyucu servislerini en sık arama nedenleri arasında yer almaktadır. Genelde her 5 yaşlıdan 

birinde ihmal görülmektedir.23-25  

 

Demans, depresyon, obsesif bozukluk, alkolizm gibi psikiyatrik ve diğer sağlık problemlerinin 

ihmale neden olduğu veya katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Literatürde tek bir etiyolojik 

faktör ortaya konulamadığından, gerçek risk faktörlerini de her zaman belirlemek mümkün 

olamamaktadır. Ancak tıbbi (anemi, enfeksiyon, obesite, malignite, kalp yetmezliği, inme, 

görme-işitme problemleri) ve psikiyatrik (depresyon, şizofreni, alkolizm, anksiyete) pek çok 

sorunun ihmal için tetikleyici olduğu söylenebilir. Medikal ve psikiyatrik problemlerin, 

medikal, rehabilitatif, sosyal ve davranışçı tedaviler ile tedavisi sıklıkla mümkün 

olabilmektedir. Diğer geriatrik sendromlarla ilişkisine bakıldığında, ihmalin kognitif yetmezlik 

ve depresif semptomlarla ilişkili olduğu belirtilmektedir. Bu hastaların fonksiyonel 

kapasitelerinde azalma görülse de bunun sendrom ile ilişkisi açık değildir. Ancak, bu 

sendromun mortaliteyi arttırdığı ortaya konmuştur. Sendromu tanımlayıcı herhangi bir kriter 

olmadığı için tanıda zorluklar yaşanmaktadır. Geriatrik sendromlar içinde isimlendirilmesi yeni 

olsa da, klinik önemi, erken tanınması ve risk faktörlerinin ortadan kaldırılması yönüyle 

hekimlerde hastalık bilincinin oluşturulması önemlidir.22,24-25  
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Ülkemizde istismar açısından bakıldığında, yaşlıların en fazla psikolojik istismara, en az ise 

cinsel istismara maruz kaldıkları  gözlenmiştir.23 Kadınlarda, eğitim düzeyi düşük olanlarda, 

ekonomik durumu kötü olanlarda ve beraber yaşadığı çocukları ile ilişkileri kötü olanlarda 

istismara maruz kalma riski daha fazladır.22,26 

 

Uluslararası Yaşlı İstismarının Önlenmesi Kuruluşu ve DSÖ 2002 Toronto Deklarasyonu’nda 

yaşlı istismarını “güven beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren, onu strese 

sokan uygunsuz eylemlerin bir defa veya tekrarlayan şekilde gerçekleşmesi” olarak 

tanımlanmıştır.27  

İstismar fiziksel, duygusal, ekonomik ve cinsel olmak üzere dört alt grupta incelenmektedir.28,30 

Fiziksel İstismar: Yaşlının tekme atma, tokat atma, itme, vurma, sarsma, dövme gibi güç 

kullanarak vücuda zarar verme, ağrı verme, yetersizliğe yol açma, fiziksel olarak engel olma, 

zorla besleme ya da yatakta tutma eylemlerine maruz bırakılmasıdır. 

Duygusal istismar: Yaşlıya sözel veya sözel olmayan yolla ruhsal açıdan acı veren ya da onu 

strese sokan davranışların uygulanmasıdır. Bağırmak, hakaret etmek, korkutmak, suçlamak, 

göz ardı etmek ya da aşağılamak gibi eylemlerdir.  

Ekonomik istismar: Yaşlının yasadışı ya da izinsiz olarak mallarının, parasının, banka/emeklilik 

hesabının ya da diğer değerli varlıklarının kullanılması ve değiştirilmesi, kendi evinden 

çıkartılması ve hile yolu ile vekaletinin alınmasıdır. 

Cinsel istismar: Bireyin kendi rızası olmadan herhangi bir cinsel aktiviteye zorlanmasıdır.  

 

Yaşlı ihmali ise bakmakla yükümlü bireylerin (aile üyeleri, sosyal kurum çalışanları, özel 

bakıcılar), yaşlının günlük gereksinmelerini karşılamaması, yaşlının fiziksel güçsüzlük, mental 

hastalık, yetersizlik durumunda gereksinim duyduğu hizmet ve bakımı alamaması ya da yetersiz 

alması olarak tanımlanmaktadır.28 

İhmal türleri yakınlarının ihmali, bakım vericilerin ihmali, kendi kendini ihmal ve devletin 

ihmali olmak üzere dört başlık altında incelenmektedir.30-32 

Yakınlarının ihmali: Yaşlının fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda 

gereksinim duyduğu bakımı yakınları tarafından alamaması veya yetersiz alması durumudur. 
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Bakım vericinin ihmali: Kişinin, yiyecek, giysi, ısınma, temel ilaçlarından veya ihtiyaçlarından 

mahrum edilmesidir. 

Kendi kendini ihmal: Yaşlının kendi kendine gereken dikkat ve özeni sağlamada yetersiz 

olmasıdır. 

Devletin ihmali: Yaşlının fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda 

gereksinim duyduğu hizmet ve bakımı alamaması ya da yetersiz almasıdır. 
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

 

Bu bölümde yaşlılıkta sık görülen depresyon, deliryum, demans,  ve ihmal ve istismar konuları 

hakkında bilgi sahibi olunmuştur.  
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Bölüm Soruları 

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda depresyona zemin hazırlayan riskli durumlardan 
değildir?  

a) Sosyal aktivitelere katılma 

b) Aile yapısının değişmesi 
c) Düşük sosyoekonomik durum  
d) Bakımevi veya huzurevinde kalmak  
e) Çok sayıda ilaç kullanımı 

 

Soru 2: Aşağıdakilerden hangisi deliryum nedenlerinden değildir?  
a) Kırıklar 

b) Madde intoksikasyonları 
c) Madde yoksunluğu 

d) Antikolinerjik ajanlar 

e) Enfeksiyonlar 

 

 

Soru 3: Aşağıdakilerden hangisi yaşlılarda görülen parkinson ve demansın risk faktörleri 
arasında yer almaz?  

a) İleri yaş 

b) Ciddi parkinsonizm, 

c) Rijidite,  

d) Osteoporoz 

e) Yürüme bozuklukları  
 

Soru 4: Yaşlılarda ihmal sorunu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  
a) Yaşlıda ihmal %20 oranında görülmektedir. 
b) Literatürde tek bir etiyolojik faktör ortaya konulamamaktadır. 
c) Tıbbi ve psikolojik pek çok faktör ihmale neden olmaktadır. 
d) İhmal sorunu varsa kesinlikle yaşlıda tıbbi neden vardır. 
e) İhmalde gerçek risk faktörü bilinmemektedir. 

 

Soru 5. “Yaşlının fiziksel güçsüzlük, mental hastalık, yetersizlik durumunda gereksinim 

duyduğu bakımın yakınları tarafından alamaması veya yetersiz alması” aşağıdakilerden 
hangisini açıklamaktadır?  

a) Bakım vericinin ihmali 
b) Yakınlarının ihmali 
c) Devletin ihmali 

d) Kendi kendini ihmal 

e) Ekonomik istismar 

 

 

 

 


