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ÖNSÖZ 

 

“Yaşlanma Teorileri ve Geriatrik Değerlendirme” isimli bu kitap konusunda uzman olan 

farklı üniversitelerden 11 akademisyen tarafından titizlikte yazılarak hazırlanmıştır. Kitapta 

öncelikle yaşlanma teorilerine giriş yapılmış, biyolojik ve sosyolojik yaşlanma teorileri detaylı 

olarak anlatılmıştır. Ardından 8 bölümde yaşlılarda oldukça sık görülen malnütrisyon, bası yaraları, 

üriner inkontinans, uyku sorunları, düşmeler, ağrı, deliryum, demans ve depresyon gibi psikososyal 

sorunlar, ihmal ve istismar ele alınmış, tüm bu olumsuz durumların nasıl değerlendirilmesi gerektiği 
sistematik biçimde anlatılmıştır. Kitabın son bölümünde, yaşlı sağlığında pek az çalışmada ele 

alınan, ev ortamı ve çevrenin değerlendirilmesi konusuna yer verilmiştir.  

Öncelikle kitaba katkı veren tüm akademisyenlere teşekkür ederim. Sizlere de eğitiminizde 

başarılar dilerim. Şansınız bol, yolunuz açık olsun. 

Prof. Dr. Rukiye Pınar Bölüktaş 
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz? 

Bu bölümde, öncelikle geriatrik değerlendirmede hedef kitle, amaçlar ve geriatrik 

değerlendirmeye duyulan gereksinim konuları ele alınacak, geriatrik değerlendirmede farklı 

yaklaşım ve modellerden kısaca söz edilecek; ardından temel değerlendirme alanları fiziksel 

değerlendirme ve fonksiyonel değerlendirme ana başlıklarında incelenecektir. Fiziksel 

değerlendirme ana başlığının altında sağlık durumunun değerlendirilmesi ve fiziksel muayene 

ve incelemeler; fonksiyonel değerlendirme ana başlığının altında SPICES, FANCAPES 

modelleri anlatılacaktır. Son olarak yaşlılarda nörokognitif değerlendirme anlatılacak, EASY-

Care Geriatrik Değerlendirme Modeli’ne geniş olarak, Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme 

Modeli ise bu kitabın başka bir bölümünde anlatılacağı için kısaca yer verilecektir.  
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular 

1. Hangi özelliklere sahip yaşlılar değerlendirmede hedef kitledir? Geriatrik 

değerlendirmenin amacı nedir?, geriatrik değerlendirmeye neden ihtiyaç duyulur? 

2. Yaşlı bireyin fiziksel değerlendirmesi nasıl yapılır? 

3. Yaşlı bireyin fonksiyonel değerlendirmesi nasıl yapılır? 

4. Yaşlı bireyin nörokognitif değerlendirmesi nasıl yapılır? 

5. SPICES, FANCAPES, EASY-Care ve Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme 

modellerini açıklayınız. 
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri 

 

 

Konu 

 

Kazanım 

Kazanımın nasıl elde 
edileceği veya geliştirileceği 

Değerlendirmede hedef 

kitle, amaçlar ve geriatrik 

değerlendirmeye duyulan 

gereksinim 

 

Yaşlı değerlendirmesinin hedef 

kitlesi, amaçları ve kimlerde 

geriatrik değerlendirme yapılması 

gerektiği öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Fiziksel değerlendirme 

 

Yaşlının fiziksel değerlendirmesi, 

sağlık durumunun değerlendirilmesi 

ve fiziksel muayene ve incelemeler 

boyutlarında öğrenilecektir. 

 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Fonksiyonel 

değerlendirme ve 

nörokognitif 

değerlendirme 

Yaşlının fonksiyonel 

değerlendirmesi SPICES ve 

FANCAPES modelleri üzerinden, 

yanısıra nörokognitif değerlendirme 

öğrenilecektir.  

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 

Değerlendirmede 

EASY-Care ve kapsamlı 

geriatrik değerlendirme 

modelleri 

EASY-Care ve kapsamlı geriatrik 

değerlendirme modelleri 

öğrenilecektir. 

Kazanım okuyarak ve 

araştırarak geliştirilecektir. 
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Anahtar Kavramlar 

Geriatrik değerlendirme, fiziksel değerlendirme, fonksiyonel değerlendirme, SPICES, 

FANCAPES, nörokognitif değerlendirme, EASY-Care, kapsamlı geriatrik değerlendirme  
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Giriş 

Yaşlı bireyin değerlendirilmesi, hem yaşlanmanın doğal sonucu olarak ortaya çıkan ve 

birbiri ile etkileşim halinde olan fizyolojik ve psikolojik değişiklikler, fonksiyonel 

yetersizlikler, bu yaş grubunda çokça görülen ve genellikle de birden fazla görülen kronik 

hastalıklar hem de sosyal ve ekonomik yetersizlikler vb nedenlerle güç olmakla birlikte 

gereklidir, zorunludur.  

Değerlendirme yaşlının kendi evinde, huzurevinde, bakımevinde, poliklinikte veya 

hastanede yapılabilir. Yaşlı bireylerin değerlendirilmesi genç ve erişkinlerden daha fazla 

zaman gerektirir. Bu nedenle sabırlı olmak, yaşlıyı yormamak için kısa aralar vermek, sorular 

sormak ve yaşamın ileri dönemlerinde meydana gelen değişiklikleri iyi bilmek gerekir. 

Yaşlının geriatri/gerontoloji konusunda bilgili ve deneyimli biri tarafından değerlendirilmesi 

gerektiği bildirilmektedir, ancak her zaman tecrübeli bir çalışan bulunması mümkün değildir. 

Bu nedenle sabır göstermek, yaşlılıkta oluşan değişiklikleri bilmek ve uygun yöntem ve 

araçları kullanılarak değerlendirme yapmak en doğru sonucu almak açısından önemlidir. 

Yaşlıda fiziksel, mental, sosyal ve fonksiyonel değerlendirmelerin belirli aralarla yapılması 

değişimleri görmek açısından önem arzeder.1 
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4.1. Değerlendirmede Hedef Kitle, Amaçlar ve Geriatrik 

Değerlendirmeye Duyulan Gereksinim 

Değerlendirmede hedef kitle  

Kırılgan yaşlılar  

Kronik hastalığı olan 65 yaş ve  üstü yaşlılar ve 

75 yaş ve üstü yaşlılardır. 

Geriatrik değerlendirmenin amaçları2 

Ø Yaşlının fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgili sorunları belirlemek, 

Ø Yaşlının günlük yaşamındaki mevcut ya da beklenen fonksiyonel 

kısıtlanmalarını belirlemek,  

Ø Hastanın fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini belirlemek,  

Ø Sorunlara yönelik olarak çözüm hedefleri geliştirmek, 

Ø En uygun girişimi seçmek, uygulamak ve sonuçlarını izlemek, 

Ø Yaşam kalitesini korumak ve geliştirmektir. 

Geriatrik değerlendirmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü; 

Ø Yaşlanmaya bağlı fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik /fonksiyonel 

değişiklikler meydana gelir. 

Ø Yaşlılarda hastalıkların ortaya çıkışı gençlerden/orta yaşlılardan 

farklıdır.  

Ø Yaşlılarda yatrojenik tıbbi sorunlar fazladır.1-3  

Yaşlanma ile birlikte organlarda fizyolojik değişikliklerin yanısıra, fonksiyonel 

kapasitede azalma veya kayıplar gelişir. Bir yandan yaşlanma sürecine bağlı olarak bu grupta 

kronik hastalıklar daha fazla görülür; diğer yandan yaşlı giderek yeme-içme, hareket etme ve 

boşaltım gibi günlük yaşam aktivitelerinde güçlükler yaşamaya; alışveriş yapma, bankaya 

gitme ve parayı kullanma vb aktivitelerde başkalarına bağımlı hale gelmeye başlar.1,3 

Ancak yaşlanma süreci, daima hastalık veya fonksiyonel yetersizlik ile sonuçlanacak 

anlamında değildir; yaşlanmaya paralel olarak kronik hastalıkların prevalansı artmakla 

birlikte, yaşlılar fonksiyonel olarak yeterliliklerini sürdürebilirler. Bu nedenle yaşlıda fiziksel 

ve psikososyal fonksiyonların değerlendirilmesi, hastalıkların fonksiyonlar üzerine etkisinin 

belirlenmesi açısından önemlidir. Ayrıca yaşlının bize ifade ettiği uyku hali, uyuşukluk, 
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inkontinans (idrar kaçırma), iştahsızlık, kilo kaybı fonksiyonel bozulmaların göstergesi 

olabilir. Yaşlının ihmal edilmesi ise bireyi daha incinebilir hale getirir.1  

Yaşlıların fizyolojik ve psikolojik sağlık sorunlarını belirlemek güç olabilir; çünkü 

erişkin bireylere uygun olarak hazırlanan hastalık tanı ve tedavi rehberleri her zaman yaşlılar 

için uygun olmayabilir. Örneğin sağlıklı bir erişkinde 80 mg olarak bulunan açlık kan şekeri 

değeri normal olarak kabul edilir, ancak kan şekeri aynı düzeyde olan yaşlılar hipoglisemi 

belirtileri yaşayabilir. Sistolik kan basıncı, yaş artışına paralel olarak artar, o halde sistolik 

hipertansiyon yaşlanmanın doğal bir sonucu olduğuna göre tedavi edilmesi gerekir mi konusu 

da tartışmalıdır.1 JNC VIII-Hipertansiyon Kılavuzu’nda 60 yaş altındaki bireylerde hedef kan 

basıncı değeri <140/90 mmHg, 60 yaş üzerindeki bireylerde ise <150/90 mmHg; Amerikan 

Hipertansiyon Birliği’nin Hipertansiyon Kılavuzu’nda 80 yaş altındaki bireyler için hedef kan 

basıncı değeri <140/90 mmHg iken, 80 yaş üzerindeki bireyler için <150/90 mmHg olarak 

belirtilmiştir.4  

Yaşlıların hastalıklara yanıtı da erişkinlerden farklıdır. Hastalık belirtileri çok bariz 

olmayabilir ya da hastalıklar atipik belirti ve bulgularla karşımıza çıkabilir. Örneğin akciğer 

parankim dokusunun inflamasyonu olarak tanımlanabilecek pnomoni genç ve erişkinlerde 

balgamın eşlik ettiği öksürük şeklinde belirti verirken, yaşlılarda balgam olmaksızın kuru 

öksürükle kendini belli edebilir. Yaşlıda görülen belirti ve bulgular gerçek sağlık sorunu ile 

hiç ilişkili görünmeyebilir; örneğin erişkinlerde üriner yol enfeksiyonu durumunda idrara 

çıkarken yanma, ağrı, sık sık idrara çıkma ihtiyacı olurken, yaşlıda idrar yaparken yanma hissi 

neredeyse hiç yoktur, buna karşın idrar kaçırma, deliryum, düşme ve iştahsızlık görülebilir. 

Erişkinlerde sol omuz, sol kol, sternum arkası ve göğüse yayılan yanma veya baskı tarzında 

ağrı ile kendini belli eden kalp krizi, yaşlılarda hiç ağrı olmaksızın görülebilir. Hipertiroidili 

erişkinler sıcağı tolere edemezken, yaşlılarda hiç böyle bir şikayet olmayabilir, hipertiroidi 

daha çok depresyon ve apati şeklinde kendini gösterebilir.1 

Yaşlı bireylerde deliryum, demans ve depresyon gibi mental sorunlar da oldukça 

yaygındır. Deliryumda yaşlının bilinç durumu saatler içinde bozulur. Amerikan Psikiyatri 

Birliği tarafından yayınlanan sınıflandırma kılavuzuna göre (American Psychiatric 

Association’s Diagnostic and Statistical Manual-DSM-IV) deliryum, demans gibi altta yatan 

nörolojik ve kognitif bir bozuklukla ilişkili değildir; ancak sistemik bir hastalık, metabolik 

dengesizlik ya da ilaç kullanımı/ilacın kesilmesi ile gelişimi tetiklenen bir sağlık sorunudur. 

Deliryum tablosu kısa süre içinde gelişir, dalgalanmalar gösterir; dikkat bozukluğu, 

oryantasyon bozukluğu, düşünme süreçlerinde bozulma ve bilinç düzeyinde değişimler ile 

karakterizedir. Halk arasında bunama olarak bilinen demans ise deliryum gibi çeşitli 
nedenlerle ortaya çıkar, bireylerin günlük yaşantısının bozulmasına yol açacak derecede beyin 

fonksiyonlarında yıllar içinde ilerleyici bozulmalar görülür.5 Demanslı bireylerde hastanın 

davranışlarını yönlendirecek düzeyde hafıza, dikkat, konsantrasyon, konuşma, düşünme gibi 

zihinsel fonksiyonlarda bozulmalar meydana gelir.5 Yaşlı bireylerde depresyon genellikle 

ağlama, keder, karamsarlık, umutsuzluk, sıkıntı ve yaşama sevincinin azalması şeklinde 

tezahür edebilir. Depresyon kilo kaybı, fonksiyonel yetersizlik ve artmış mortalite ile 

ilişkilidir.6 Tüm bu nedenlerle yaşlılarda standart anamnez, fiziksel muayene ve 
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değerlendirme yöntemleri yetersiz kalır. En doğru yaklaşım, yaşlının önceki durumu ile 

şimdiki durumunu karşılaştırmak olacaktır.1  

Yaşlılık döneminde sosyal yaşam ve sosyal destek sistemlerinde değişiklik olur. 

Yaşlıların çoğu çocuklarının evlenmesi vb nedenlerle evlerinde yalnız yaşamak, tek başlarına 

alışverişlerini, ev işlerini yapmak, bankaya, hastaneye gitme vb ev dışı işlerini yapmak 

zorundadırlar.7 Türkiye İstatistik Kurumu Raporuna göre eşi ölmüş yaşlı erkeklerin oranı 

%12.5, yaşlı kadınların oranı %49.8’dir. Yalnız yaşayan yaşlı nüfusun %76.7’sini ise kadınlar 

oluşturmaktadır. Yaşlıların büyük çoğunluğu yeterli gelire sahip değildir; 2017 yılında 

yaşlıların işgücüne katılma oranı %11.8, yoksulluk oranı ise %16 olarak bildirilmiştir.8  

Yaşlı bağımlılık oranı çalışma çağındaki her 100 kişiye düşen yaşlı sayısıdır. 

Türkiye’de her 100 kişinin bakması gereken yaşlı kişi sayısı 2013 yılında %11.3 iken, 2017 

yılında %12.6’ya yükselmiştir.8  

Yaşlılarda intihar oranı giderek artmaktadır. Richman ve Eyman’a göre intihar bir 

“iletişim” biçimidir, “yardım için ağlamak, yalvarmaktır”; “tehdit veya intikam alma 

biçimidir”; “pişmanlık ve belkide bir itiraftır”. Yaşlının intiharı ise “bir yardım çığlığı”, 

“yalnızlık çığlığı” ve “beni işitin”in sessiz ifadesidir.9 TÜİK verilerine göre Türkiye’de 65 yaş 
üzeri grupta intihar oranı 2000 yılında %7.8 iken, 2007 yılında %9.5’e, 2010 yılında %11’e ve 

2015 yılında ise %11.7’ye ulaşmıştır. 80 yaş üzerinde intihar oranları daha da fazladır.10 

Yaşlılarda hangi olayların ve gerekçelerin intihara yol açtığını tespit etmek güçtür. Çünkü 

intiharı seçen yaşlıların çoğunluğu yalnız yaşamakta ve geride intihar nedenini açıklayan 

mektup vs. bırakmamaktadır. Ancak ülkemizdeki intihar nedenleri arasında birinci sırada 

hastalık, ikinci sırada geçim zorluğunun geldiği düşünüldüğünde, yaşlılarda da benzer 

nedenlerle ek olarak başkalarına bağımlılık, yaşamını tek başına sürdürmede güçlük ve 

yalnızlık vb nedenlerle intiharın seçildiği düşünülebilir.10 

Yukarıda anılan nedenlerle yaşlıların gereksinimlerini belirlemek amacıyla 

değerlendirme yapmak son derece zordur. Bu konuda rehber olabilecek tek bir değerlendirme 

yöntemi ya da aracı olmamakla birlikte farklı değerlendirme yaklaşımları ve yöntemleri 

mevcuttur. Yaşlının değerlendirilmesinde mutlaka sağlık durumununun sorgulanması, 

fiziksel, fonksiyonel değerlendirme yapılması, günlük yaşam aktivitelerin değerlendirilmesi 

gereklidir. Değerlendirme fiziksel, mental ve sosyal boyutları içerecek şekilde olmalıdır.1 

4.2. Geriatrik Değerlendirmede Farklı Yaklaşım ve Modeller 

Değerlendirmenin belli modellere göre yapılması ve değerlendirmede çeşitli 
değerlendirme araçlarının kullanılması hem yaşlı, hem geriatri ekibi hem de bakım verenler 

için neyin önemli, neyin önemsiz olduğunun ortaya konulması açısından önemlidir. 

Değerlendirmede yaşlı hangi fonksiyonları yapabiliyor?, hangi fonksiyonları yapmalı?, yaşlı 

için fonksiyonlar nasıl optimize edilebilir? sorularına yaşlı ve sağlık çalışanları açısından 

yanıt aranmalıdır.1  
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Ev ortamında yapılacak değerlendirme ile ihtiyaç varsa, yaşlının hastaneye 

yönlendirilmesi sağlanabilir ya da kurum bakımına olan ihtiyaç belirlenebilir. Ancak evde 

yapılan değerlendirmede yaşlının hangi durumda hastaneye yönlendirilmesi gerektiği net 

değildir. Yine hastanelere hastalık tanısı olmadan, ya da akut bir sağlık sorunu olmaksızın 

hasta kabulü mümkün olmadığından bu alan sorunludur.1  

Sağlık sorunu olan yaşlılarda yapılacak değerlendirme özel bilgi ve beceri ile 

donanmış olmayı ve multidisipliner bir ekip anlayışını gerektirir. Hastanede yapılan 

değerlendirmede yaşlının taburculuk kriterleri yalnızca sağlık durumunun stabil olması 

dikkate alınarak değil, yaşlının evde yaşamını sürdürüp sürdüremeyeceği de dikkate alınarak 

belirlenmelidir.1  

Bu nedenle yaşlıların değerlendirilmesinde kullanılabilecek standart bir değerlendirme 

aracı ve yöntemi yoktur. Ev ortamında yapılacak değerlendirmede EASY-Care Geriatrik 

Değerlendirme Modeli’nin kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. EASY-Care’in güvenilir ve 

geçerli bir değerlendirme aracı olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir.11 

Bütüncül değerlendirme yaşlının tercihleri, yaşam alışkanlıkları ve değerleri, 

öncelikleri, önem verdikleri şeyler, yaşam beklentileri konusunda bilgi edinilmesini sağlar.1,3 

Yaşlıların bütüncül değerlendirilmesinde, özellikle sağlık açısından incinebilir yaşlıların 

değerlendirilmesinde SPICES ve FANCAPES değerlendirme modelleri önerilmektedir. Her 

iki değerlendirme aracı da daha çok yaşlının temel fonksiyonlarına odaklanır ve hangi 

fonksiyonel alanda gereksinim olduğunun belirlenmesini sağlar. Değişim olan alanlarda ileri 

ve detaylı değerlendirme yapılması önerilmektedir. SPICES12-13 ve FANCAPES14 hem ev 

ortamında, hem de hastane ve bakımevi ortamında kullanılabilir.  

4.3. Temel Değerlendirme Alanları 

Fiziksel Değerlendirme 

Fonksiyonel Değerlendirme 

Nörokognitif Değerlendirme1 

4.3.1. Fiziksel Değerlendirme 

Burada sağlık durumu değerlendirilir ve fizik muayene ve incelemeler/tetkikler 

yapılır.1-3 

4.3.1.1.Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi 

Sağlık durumunun değerlendirilmesinde yaşlının tıbbi soygeçmişi, alışkanlıkları, 

mevcut hastalıkları, engellilik durumu, kullandığı ilaçlar (ilaç ismi, dozu, ne kadar süredir ve 

hangi amaçla ilaçları kullandığı, ilaçların reçeteli olup olmadığı), alerjileri, şikayetleri, 

herhangi bir tamamlayıcı yöntem yada destek ürünü kullanıp kullanmadığı, beslenme durumu, 
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yaşam koşulları ve sosyal destek sistemleri (yaşadığı yer, kiminle yaşadığı, gelir durumu, 

sağlık sigortasının olup olmadığı, ihtiyaç duyduğunda yardım alabileceği/aldığı aile bireyleri 

veya arkadaşının olup olmadığı) sorgulanır. Aynı zamanda yaşlının kendi sağlığı ve 

fonksiyonel durumu konusunda ne düşündüğü sorulur. Sağlık durumu aşağıdaki tabloda yer 

alan tüm konular sorgulanarak değerlendirilmeli, takiben mevcut sorunlara ilişkin özet bir 

tablo çıkarılmalıdır.1-3,15-17 

Tablo 1. Sağlık Durumunun Değerlendirilmesi  

Yaşlıyı tanıtıcı özellikler: Adı soyadı, yaş, 
cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, 

çalışma durumu, gelir durumu, sosyal 
güvencesi 

İlaçlar: Kullanılan ilaçların adı, dozu, ne kadar süredir 

kullanıldığı, reçeteli olup olmadığı, en sonra yazılan 

reçetenin tarihi, ilaçlar ile ilgili yan etkilerin olup 
olmadığı, varsa neler? 

Yaşam koşulları ve sosyal destek sistemi: 
Kiminle yaşıyor?, nerede yaşıyor? gelir 

durumu, sağlık sigortasının olup olmadığı, 
ihtiyaç duyduğunda yardım alabileceği/aldığı 
aile bireyleri veya arkadaşının olup olmadığı 

Aşılar: Tetanoz, Difteri, Influanza, Pnomoni, BCG 

Alışkanlıkları: Sigara (adet/gün, kullanılan 

süre/yıl), alkol (kadeh/gün-hafta, kullanılan 

süre/yıl) 

Beslenme: Kilo kaybı/artışı var mı?, özel bir diyet 

kullanıyor mu?, tüketilen yiyecekler (çeşit ve miktar 

olarak), yiyecek alımını olumsuz etkileyen faktörler 
var mı? 

Mevcut sağlık durumu: Geçen yıl ile 

karşılaştırdığında bu yılki sağlık durumunu 
nasıl değerlendiriyor?, geçen yıl ile 

karşılaştırdığında bu yılki fonksiyonel 
durumunu nasıl değerlendiriyor? 

Soygeçmiş: Anne, baba, kardeşlerin ölüm nedeni, 

ailede kalıtsal bir hastalığın olup olmadığı 

Genel sağlık şikayetleri: Yorgunluk, son bir 

yıl içinde kilo kaybı, iştah değişiklikleri, 
ateş, gece terlemeleri, uyku güçlüğü, sık sık 

üşütme, enfeksiyon  

Deri: Lezyon, yara, kaşıntı, renk değişikliği, kanama 

belirtileri, çürükler, döküntü, tonüs değişiklikleri, 
tırnaklarda renk ve şekil değişikliği 

Baş-Boyun: Baş ağrısı, başa travma 
hikayesi, baş dönmesi, kafa derisinde kaşıntı, 

boyunda tutukluk, sertlik, hassasiyet, ağrı, 
şişme/kitle, hareket güçlüğü 

 

Gözler: Görme değişiklikleri, gözlük/lens kullanma, 
ağrı, gözyaşı sekresyonunun artması, gözlerde 

kuruluk, kaşıntı, göz çevresinde şişme, bulanık görme, 
çift görme, ışığa duyarlılık, enfeksiyon hikayesi, en 

son göz muayenesi olduğu tarih, varsa görme 

sorunlarının günlük yaşam aktivitelerini yerine 
getirmeyi engelleyip engellemediği 
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Kulaklar: İşitme değişiklikleri, akıntı, 

çınlama, vertigo, sese duyarlılık, enfeksiyon 

hikayesi, işitme cihazı kullanıp kullanmadığı, 
varsa işitme sorunlarının günlük yaşam 

aktivitelerini yerine getirmeyi engelleyip 

engellemediği 

Burun ve sinüsler: Burundan müküslü akıntının olup 

olmadığı, burun kanaması, tıkanma, horlama, geniz 

akıntısı, sinüsler üzerinde ağrı, alerji, enfeksiyon, koku 
alma 

Ağız-Boğaz: Boğaz ağrısı, lezyon/ülser, 

horlama, ses değişikliği, diş etlerinde 
kanama, tat ve iştah değişiklikleri, çiğneme, 

yutma güçlüğü, diş fırçalama ve diş ipi 

kullanma alışkanlığı 

Memeler: Kitle, şişme, ağrı/hassasiyet, meme ucunda 

değişiklik (içe çekilme vb), akıntı, en son mamografi 
olduğu tarih 

Kan yapım sistemi: Anormal kanama ve 

çürükler, lenf nodu şişmesi, anemi  
Solunum sistemi: Öksürük, solunum güçlüğü, 

hemoptizi (öksürükle birlikte kan gelmesi), wheezing, 

astma, alerji 

Kalp-damar sistemi: Göğüs ağrısı, çarpıntı, 

solunum güçlüğü, dispne, ortopne, ödem, 

kesikli topallama, bacakta renk değişiklikleri, 
duyu değişiklikleri 

Üriner sistem: Dizüri, hematüri, poliüri, pollaküri, 

oligüri, noktüri, inkontinans, idrar yaparken ağrı 
duyma, idrarın kesik kesik gelmesi 

Sindirim sistemi: Yutma güçlüğü, sindirim 
güçlüğü, midede yanma, bulantı/kusma, 

hematemez (ağızdan kusma ile birlikte kan 

gelmesi), iştah değişiklikleri, gıda 
entoleransı, ülser, ağrı, sarılık, ishal, 

kabızlık, melana (dışkıda kan bulunması), 
rektal kanama, hemoraid, dışkılama 

alışkanlıklarının değişmesi, defekasyon 

sıklığı 

Üreme sistemi-Erkek: Lezyon, akıntı, testiste ağrı, 
testiste kitle, prostat büyümesi 

Üreme sistemi-Kadın: Lezyon, akıntı, kaşıntı, pelvis 

ağrısı, prolapsus, cinsel yolla bulaşan hastalıkların 
varlığı, cinsel ilişki sonrasında kanama olması, 

enfeksiyonlar, menapoza girdiği yaş, menapoz ile ilgili 
şikayetleri 

Kas-iskelet sistemi: Eklem ağrısı, eklem 

tutukluluğu, şişme, deformite, spazm, kramp, 

kaslarda güçsüzlük, yürüme problemleri, sırt 
ağrısı, protez kullanıp kullanmadığı, varsa 

kas-iskelet sistemi sorunlarının günlük 
yaşam aktivitelerini yerine getirmeyi 

engelleyip engellemediği 

Santral Sinir Sistemi: Başağrısı, başdönmesi, 

bayılma/düşme hikayesi, felç, his kaybı, duyu 

değişiklikleri, tremor, spazm, koordinasyon sorunları, 
kafa yaralanmaları, hafıza problemleri 

Endokrin sistem: Sıcağa/soğuğa intolerans, 
guatr, deride renk ve tonüs değişiklikleri, 

saçlarda değişiklikler, poliüri, polidipsi, 

polifaji 

Psiko-sosyal: Anksiyete, depresyon, uyku sorunları, 
sinirlilik, karar verme güçlüğü, konsantrasyon 

güçlüğü, kullandığı başa çıkma mekanizmaları, 

gerginlik nedenleri, ölüm hakkındaki endişeleri, varsa, 
psikososyal sorunlarının günlük yaşam aktivitelerini 

yerine getirmeyi engelleyip engellemediği 
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4.3.1.2. Fiziksel Muayene ve İncelemeler 

Fiziksel değerlendirme ile daha önce toplanan subjektif verileri destekleyecek objektif 

veriler elde edilir. Yukarıda ifade edildiği gibi yaşlının sağlık durumu sorgulandıktan sonra 

fizik muayene yapılır. Fizik muayenede hastanın sistemleri incelenir, fonksiyonel yetersizliği 
var mı bakılır. Fizik muayenede tipik olarak inspeksiyon, palpasyon, oskültasyon ve 

perküsyon yapılır.1  

4.3.2. Fonksiyonel Değerlendirme 

Fonksiyonel durum yaşlıların yaşam kalitesinin önemli bir göstergesidir. Fonksiyonel 

durum değerlendirmesi ile yaşlıların kendi günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirebilme ve 

günlük yaşamını sürdürebilme durumu değerlendirilir. Fonksiyonel değerlendirme ile yaşlının 

bağımlılık düzeyi saptanır, bağımlılık düzeyi arttıkça yaşlının yaşam kalitesinin düştüğü ve 

mortalite oranının arttığı bildirilmektedir.1 

Fonksiyonel Değerlendirme 

Ø Günlük yaşam için gerekli olan tüm yetenek ve beceriler (beslenme, 

banyo yapma, giyinme, boşaltım, güvenlik, görme, işitme, ağrı, hareket ve transfer, 

saç tarama, tıraş olma, makyaj yapma vb). 

Ø Kendi kendine günlük yaşamını sürdürebiliyor mu? sorularına yanıt 

aramak amacıyla yapılır.2-3 

Fonksiyonel değerlendirmede en yaygın olarak Katz tarafından geliştirilen Fiziksel 

Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu (FGYA), Lawton ve Brody tarafından geliştirilen 

Instrumental Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu (IGYA) ve Barthel İndeks kullanılmaktadır.1,3 

Son yıllarda ise SPICES ve FANCAPES değerlendirme aracının kullanımı da giderek 

artmaktadır. Bu bölümde FGYA ve IGYA Formları kısaca açıklanacak; SPICES12-13 ve 

FANCAPES14 değerlendirme araçları ise, ülkemizde pek bilinmediğinden detaylandırılarak 

anlatılacaktır.  

FGYA ve IGYA formlarının orjinalinde yaşlının bağımsız yapabildiği her aktiviteye 1 

puan, yardım alarak yaptığı veya hiç yapamadığı aktiviteye 0 puan verilir.18-20 

Türkçe formlarda her bir aktivitenin yapılma derecesinin “yardımsız yapabiliyor”, 

“biraz yardımla yapabiliyor” ve “hiç yapamıyor” olarak gruplanması anlaşılabilirliği 
açıdından daha doğrudur. Çünkü burada elde edilecek puandan çok, yaşlının hangi aktiviteleri 

yaparken yardıma ihtiyacının olduğunu, desteklenecek alanları ve bu alanlarda ne kadar 

desteğe ihtiyaç olduğunu belirlemek önemlidir. Örneğin bir çalışmada FGYA kullanılarak 

yapılan değerlendirme sonunda yaşlıların büyük çoğunluğunda ihtiyaçların karşılanmadığı 
belirlenmiştir.18 
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FGYA ve IGYA yaşlının günlük yaşamındaki fonksiyonlara odaklanırken,18 SPICES 

ve FANCAPES ile yaşlılarda sık görülen ve mutlaka girişim yapılmasını gerektiren uyku 

sorunu, düşme ve inkontinans gibi geriatrik sendromlar sorgulanır, bu nedenle SPICES ve 

FANCAPES girişimde bulunulması gereken alanlar ile ilgili olarak yaşlılarla çalışanlara daha 

fazla yol göstericidir. Ancak yalnızca SPICES ve FANCAPES ile değerlendirme yapıldığında 

bireyin günlük yaşamındaki fonksiyonel yetersizlikleri gözden kaçabilir.12-14 Bu nedenle 

FGYA, IGYA, SPICES ve FANCAPES’in birlikte kullanılması önerilmektedir.  
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Tablo 2. Fiziksel Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu1,19 

Fiziksel Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu 

 

Yardımsız yapabiliyor-3 puan 

Biraz yardımla yapabiliyor- 2 puan 

Hiç yapamıyor- 1 puan 

 

Y
ar

d
ım

sı
z 

y
ap

ab
il

iy
o

r 

B
ir

az
 y

ar
d

ım
la

 y
ap

ab
il

iy
o

r 
 

H
iç

 y
ap

am
ıy

o
r 

 

1. Kişisel temizlik: (Yardımsız yıkanabilme ya da vücudunun 
yalnızca bir bölümünü, örneğin sırtını yıkarken yardım alma) 

 

   

2. Giyinme (Ayakkabılar haricindeki tüm kıyafetleri giyip 
çıkarabilme) 

3. Tuvalete gitme (Tuvalete gidip-gelme, tuvaleti kullanma, 
tuvaletten sonra kendini temizleyebilme. Geceleri ördek/sürgü 
kullanılabilir) 

 
   

4. Hareket (Yardım almaksızın yatağa yatabilme, yataktan 
kalkabilme, sandalye/koltuğa oturabilme/kalkabilme, bir 
yerden bir yere gidebilme. Baston ya da yürüteç kullanılabilir) 

 

   
5. Boşaltım (İdrar ya da dışkı kaçırmaksızın mesane ve barsak 

fonksiyonlarını sürdürebilme) 
 

   

6. Yemek yeme (yiyecekleri kesme ya da ekmeğe yağ sürme 
gibi işlevler hariç, yardım almadan kendi kendine yemeklerini 
hazırlayabilme ve yiyebilme) 

   

 

DEĞERLENDİRME 

Toplam Puan 

6= Bağımlı 

7-12= Yarı bağımlı 

13-18=  Bağımsız 
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Tablo 3. Instrumental Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu1,20 

Instrumental Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu  

 

Yardımsız yapabiliyor-3 puan 

Biraz yardımla yapabiliyor- 2 puan 

Hiç yapamıyor- 1 puan 

 

Y
ar

d
ım

sı
z 

y
ap

ab
il

iy
o

r 

B
ir

az
 y

ar
d

ım
la

 y
ap

ab
il

iy
o

r 
 

H
iç

 y
ap

am
ıy

o
r 

1. Telefonu kullanma 
 

2. Ulaşım aracına binebilme 
 

3. Alışveriş yapma 
 

4.
 Yemek hazırlama*  

 
5. Günlük ev işlerini yapma 

 
6.

 Çamaşır yıkama*  

 
7. İlaçlarını kullanabilme 

 
8. Para ile ilgili işleri yapabilme (Para idaresi) 

 
Not: 4, 5 ve 6 nolu ifadeler kadın ve erkeğe göre modifiye edilebilir. 

DEĞERLENDİRME Toplam Puan 

8= Bağımlı 

9-16= Yarı bağımlı 

17-24= Bağımsız 
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4.3.2.1. SPICES modeli 

Hemşire profesör Terr Fulmer tarafından geliştirilen ve kısaca SPICES olarak 

isimlendirilen değerlendirme aracı, bakım gerektiren geriatrik sendromların İngilizce 

başlıklarının kısaltılmasından oluşmuştur.13 

S: Sleep Disorders (Uyku ile ilgili hastalıklar/sağlık sorunları) 

P: Problems with eating or feeding (Yeme yada beslenme ile ilgili sorunlar) 

I: Incontinance (İnkontinans) 

C: Confusion (Konfüzyon) 

E: Evidence of falls (Düşmeye ilişkin kanıtlar) 

S: Skin Breakdown (Deri bütünlüğünde bozulma) 

SPICES’da ele alınan geriatrik sendromlar sağlık kurumuna daha fazla başvurma, daha 

fazla hastaneye yatma, uzamış iyileşme ve hastanede kalış süresi ve yüksek mortalite oranları 

ile ilişkilidir, bu açıdan geriatrik sendromların hem birey hem de ülke için mali yükü oldukça 

fazladır.12-13, 21 

SPICES istenmeyen sağlık sorunlarını önlemede ya da derinlemesine inceleme 

yapılması gereken sağlık sorunlarını belirlemede kısa, kullanımı kolay, etkili ve pratik bir 

araçtır. Yaşlanmaya bağlı görülen kaçınılmaz ve geri dönüşümsüz sorunlara aşina olmak, 

gereksiz şekilde ilaç kullanımını önler, yaşlının optimal fonksiyonlarının korunması ve 

sürdürülmesine yardım eder; ek olarak yaşlının durumunda ani değişiklikler ve dalgalanmalar 

meydana geldiğinde yapılacak ileri değerlendirmeler ile sorunların erken dönemde 

saptanmasında ve kontrol altına alınmasında yol gösterir.12-13 

SPICES hem sağlıklı hem de kırılgan yaşlılarda geriatrik sendromların varlığının hızlı 

bir şekilde değerlendirilmesinde kullanılır. SPICE bir şekilde uyarı sistemi olarak da 

düşünülebilir; SPICE ile yapılacak ilk hızlı değerlendirmede sorunlar saptandıysa, sorunlu 

alanlara yönelik olarak daha derin inceleme yapılmalı; SPICE kapsamlı değerlendirmeye 

alternatif olarak kullanılmamalıdır. Örneğin uyku sorunu olan hastada uyku sorununa yol 

açabilecek ağrı, değişmiş çevre, hastanede bulunma vb konular sorgulanmalı, yanısıra 

Epworth Uyku Skalası, Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi gibi araçlar ile detaylı değerlendirme 

yapılmalıdır. Yine yeme ya da beslenme ile ilgili sorunlar değerlendirilirken yaşlı kendi 

kendine yemeğini yiyebiliyor mu, ev ortamında gıda alışverişini yapabiliyor mu, yemeğini 

pişirebiliyor mu, hastane ortamında yemek yemesini etkileyen faktörler var mı? (Örneğin 

serumun takılı olması gibi bir nedenle yemek tepsisine ulaşamama, yatak içinde hareket etme 

güçlüğü, hastanın alışkın olmadığı saatlerde yemeğinin gelmesi, yanısıra ağrı, ilaçlara bağlı 
iştahsızlık vb nedenler) sorgulanmalı, yaşlıda dikkat çeken bir zayıflık olup olmadığı 
gözlenmelidir. Yaşlı yemeğini yemiyor ya da yemek istemiyorsa nedeni sorulmalı; yemeğe 
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karşı isteksizliğin altında yatan nedenin ağrı gibi kontrol altına alınabilecek bir sorun olduğu 

akıldan çıkarılmamalıdır. Beslenme sorunu olduğu düşünülen yaşlılarda Bölüm 6’da detaylı 

olarak anlatılan değerlendirmeler yapılmalıdır. Deri bütünlüğü değerlendirilirken hastanın 

derisinde kızarma varsa, Braden Bası Yarası Değerlendirme Aracı vb bir ölçekle bası yarası 

riski değerlendirilmelidir.  

SPICES kullanılarak ev ortamında ilk görüşmede ve takip eden zamanlarda, karar 

verilen belirli aralıklarla; hastane ortamında ve bakım evlerinde ise ilk yatışta, takiben de 

günlük olarak değerlendirme yapılır. Sorun saptanan alanlar ve sorunlu alanlar ile ilgili ileri 

değerlendirmeler hasta dosyasına kayıt edilir.12-13 

4.3.2.2. FANCAPES modeli 

FANCAPES Değerlendirme Aracı yaşlıda gerçek bir sorunun varlığında ya da 

birşeylerin yanlış gittiği düşünüldüğünde sorunun ne olduğunu kesin olarak ortaya çıkarmak 

için kullanılır.14  

FANCAPES akut sağlık bakımı ihtiyacı olan yaşlılar için geliştirilmiş olsa da uzun 

süreli bakım alan yaşlıların değerlendirilmesinde de kullanılmaktadır. FANCAPES aşağıda 

ifade edilen İngilizce başlıklarının kısaltılmasından oluşmuştur.14 

F: Fluids (Sıvılar) 

A: Aeration (Solunum) 

N: Nutrition (Beslenme) 

C: Cognition (Kognitif durum) 

A: Activity/Abilities (Aktivite) 

P: Pain (Ağrı) 

E: Elimination (Boşaltım) 

S: Skin/Socialization (Deri/Sosyalleşme)  

FANCAPES kullanılarak yapılan değerlendirme ile sorun basitçe ortaya çıkarılır; 

takiben belirlenen her bir sorun aşağıda anlatıldığı gibi, detaylı olarak incelenir.14 

Sıvılar: Hastanın hidrasyon durumu ilk bakışta derinin, muköz membranların 

gözlenmesi ve ortostatik hipotansiyon varlığının araştırılması ile ortaya konulabilir. Yaşlılarda 

susama hissinin azalmasına bağlı sıvı alımının azalması, ayrıca birçok yaşlıda var olan 

hipertansiyona ya da diğer kalp hastalıklarına yönelik kullanılan diüretikler vücuttan sıvı 

kaybına neden olarak hidrasyon durumunu bozar. Bu durumda yaşlının cildinde gözle 

görülebilen bir kuruluk göze çarpar, muköz membranların etkilenmesine bağlı ağız, burun ve 
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gözlerde kuruluk hissi olur; vücuttaki su völümünün azalmasına bağlı olarak da yaşlılar 

yataktan ayağa kalkarken baş dönmesi ve tutunma ihtiyacı ile kendini belli eden ortostatik 

hipotansiyon sorunu yaşayabilirler.14 

Hidrasyon durumunun değerlendirilmesi, aynı zamanda şok ve kalp krizi gibi acil 

müdahale edilmesi gereken sağlık sorunlarının değerlendirilmesine de fırsat verir. Örneğin 

şokun ilk belirtisi kan basıncının düşmesi ve sistolik ve diyastolik basınç aralıklarının giderek 

daralmasıdır. Örneğin kan basıncı başlangıçta 160/80 mmHg’den 144/94 mmHh ve 132/110 

mmHg’ye doğru bir düşüş gösterir. Kalpteki kan akımındaki ani bozulma sonucu kalp krizi de 

denilen akut miyokard infarktüsü (AMİ) gelişebilir, AMI’nün klasik belirtisi uzayan tipik 

iskemik göğüs ağrısıdır; ağrı sırta, her iki omuza, üst ya da alt kollara, epigastriyuma ve alt 

çeneye yayılabilir. Yaşlıda AMI çekilen kalp elektrokardiyografisi (EKG) ile teşhis edilebilir; 

ancak kalp krizinin EKG ile tespit edildiği 10 yaşlıdan 4 ile 6’sı kalp krizini düşündürecek bir 

şikayet ile hastaneye başvurmaz. Erişkinlerde kalp krizinin en önemli belirtisi ani başlıyan 

göğüs ağrısı iken; yaşlıların çoğunda kalp krizine göğüs ağrısı eşlik etmez, yaşlılar çoğunlukla 

ani başlayan nefes darlığı ve sindirim ile ilgili şikayetlerle (mide ağrısı, gaz sancısı, yanma, 

bulantı, kusma) hastaneye başvururlar. Bu nedenle yaşlılarda ani başlayan solunum problemi 

ve mide şikayetleri öncelikle akla kalp krizini getirmelidir.14 

Solunum: Solunumun hız ve derinliği ile solunumun özellikleri değerlendirilir. Bir saat 

süre ile solunum hızı dakika’da 20’nin üzerinde ise olası pnömoni açısından ileri 

değerlendirme yapılmalıdır. Steteskop ile solunum seslerinin dinlenemediği durumda (örneğin 

ev ortamında), hastanın yakınında iken hastanın sesli şekilde soluk alıp vermesi, hırıltılı 

solunum, yüzeyel solunum, soluk alıp verirken ağrı çekiyor görüntüsünün olması 

değerlendirmeyi yapan kişiye birçok ipucu verir. Örneğin yüzeyel ve hırıltılı solunum akciğer 

ödemini işaret edebilir; anksiyetesi olan bir hastaya verilen sedatif grubu ilaçlar solunum 

hızını yavaşlatabilir, hatta solunumu durdurabilir.14  

Beslenme: Beslenme yaşlının ağız içinin ve genel beslenme durumunun 

değerlendirilmesi ile yapılır. Ağız boşluğunda bilinen ve yaklaşık %80’ini gram negatif 

çomakların oluşturduğu 300'den fazla bakteri türü mevcuttur.22 Hastanede yatan yoğun bakım 

hastalarında, yatışı takip eden 72-96 saat sonra ağız florasında %76 oranında değişim 

meydana gelmektedir.23 Kötü ağız hijyeni ve sağlığı, solunum sistemi hastalıkları gibi 

hastanede kazanılmış enfeksiyonların gelişimine katkıda bulunmaktadır.24 Bu nedenle 

yaşlılarda ağız içi bakteriyal plak (diş plağı, mikrobiyal plak), diş ve diş eti ile ilgili sorunlar 

(diş eti çekilmeleri ve enflamasyon, diş çürükleri, diş kayıpları), pamukçuk ve kuruluk 

bakımından değerlendirilmelidir.14 

Beslenme durumununun yeterliliğini/yetersizliğini gösteren altın standart plazma 

albümin düzeyidir; Albümin 3.5 g/dl altında ise hücre içi sıvısı hücrelerarası bölgeye geçerek 

ödem oluşur; bu durumda yaşlıların sık kulandığı Ativan ve Coumadin gibi bazı ilaçların 

biyoyararlılığı azalır; doku iyileşmesi gecikir. Değerlendirmenin ev ortamında yapıldığı, 
albümin düzeyinin bakılamadığı durumlarda yara iyileşmesinin gecikmesi ve ödem, öncelikle 

akla beslenme yetersizliğine bağlı albümin eksikliğini akla getirmelidir.14  
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Kognitif Durum: Kognitif durum, algı, hatırlama, hayal kurma, düşünme, muhakame 

ve yargılama yeteneklerinin tümünü kapsar. FANCAPES ile bilişsel durum, özellikle 

deliryum açısından değerlendirilir. Yaşlılarda kullanılan bazı ilaçlar, ilaçların birden 

kesilmesi, ilaç etkileşimleri, elektrolit dengesizlikleri, enfeksiyon, görme, işitme sorunları, 

konuşma bozuklukları gibi duysal uyaranların azalması, inme, kanamalar, menenjit gibi 

intrakranyal sorunlar, üriner retansiyon, fekal tıkaçların oluşması gibi boşaltım ile ilgili 

sorunlar ve kalp dokusunun kanlanması, dolayısı ile beslenmesini bozan durumların hepsi 

deliryuma neden olabilir. Deliryumda bilişsel sorunlar ani başlangıçlıdır. FANCAPES ile 

kognitif durum bozukluğu belirlendiğinde Konfüzyon Değerlendirme Yöntemi kullanılarak 

(Confusion Assessment Method-CAM) kesin tanı konulmalıdır. Delirium konusu Bölüm 

12’de ayrıca ele alınacaktır.14   

Aktivite: Yaşlının kendi bakımını ve günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak 

sürdürme yeteneğinde meydana gelen değişimler; aynı zamanda son 72 saatte (3 gün içinde) 

herhangi bir düşme yaşayıp yaşamadığı değerlendirilir. Dolaşabilen ve günlük aktivitelerini 

yerine getirebilen bir yaşlı düştüğü gün hiçbir ağrı vb sorun yaşamayabilir, ancak 2 gün sonra 

günlük yaşam aktivitelerini sürdüremeyecek duruma gelebilir.14 

Ağrı: Yaşlıda kronik ve akut ağrı varlığı, özellikle ağrının yaşlının öz bakımına 

olumsuz etkisi ve aktivite kısıtlamasına yol açması bakımından değerlendirilmelidir. Ağrının 

güvenirlik ve geçerliği bilinen ve yaygın olarak kullanılan PQRST25 ve COLDSPA26 gibi 

standart ağrı skalaları ve/veya anketleri ile değerlendirilmesi kontrol altına 

alınamamış/alınmamış kronik ağrıların ya da yeni başlayan akut ağrıların belirlenmesinde 

yardımcı olur.14  

PQRST  hem bilişsel durumu bozulmamış olan yaşlılarda hem de demansı olan 

yaşlılarda akut ağrıyı kronik ağrıdan ayırt etmede; ağrının tanımlanması, değerlendirilmesi ve 

kayıt edilmesinde kullanılabilecek; aynı zamanda ağrıya yönelik uygun ilaçların seçilmesinde 

ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde yararlanılabilecek bir değerlendirme aracıdır.25 

COLDSPA ile ağrının karakteri, başlangıcı, yeri, süresi, şiddeti, ağrıyı azaltan ve artıran 

faktörler ile ağrı ile ilişkili diğer semptomlar hakkında bilgi edinilebilir.26 
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PQRST ağrı değerlendirme yöntemi25 

İngilizce Türkçe Örnek Sorular 

P 

(Provokes/palliates) 

Ağrıyı 

azaltan/yatıştıran ve 

ağrıyı 

arttıran/şiddetlendiren 

faktörler 

Ø Neler ağrınızı azaltıyor, bu azalma ne kadar 

sürüyor?, 

Ø Neler ağrınızı daha da şiddetlendiriyor?  

 

Q 

(Quality/quantity)  

Ağrının niteliği Ø Lütfen nasıl bir ağrı yaşadığınızı tanımlar 

mısınız? (batma, yanma, zonklama, ezilme vb)  

R (Region/radiates)  Ağrının yeri ve 

yayılımı 

 

Ø Tam olarak nereniz ağrıyor?  

Ø Ağrınız vücudunuzun diğer bölgelerinde de 

hissediliyor mu? Vücüdun diğer bölgelerine 

yayılıyor mu? (Örneğin kalp krizi geçiren bir 

hasta ağrının göğüste başladığını, sol kol, 

omuz ve sırta yayıldığını ifade edebilir) 

S (Severity)  Ağrının şiddeti Ø 0-10 cm arasındaki bu cetvelde 0 hiç 

ağrınızın olmadığını, 10 çok şiddetli ağrınızın 

olduğunu ifade etmektedir. Lütfen bu cetvelde 

ağrınızın şiddetini işaretleyiniz. 

T (Timing) 

 

Ağrının zamanı ve 

süresi 

Ø Ağrınız tam olarak ne zaman başladı? 

Ø Ağrınız başladığından bu yana şiddetinde 

azalma ya da artma oldu mu? 

Ø Ağrının hissedildiği en kötü zaman hangisi?  

Ø Ağrının şiddeti günün bazı zamanları 

ve/veya bazı aktiviteler ile ilişkili mi? 

Ø Ağrınız ne kadar sürüyor? 
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COLDSPA Ağrı değerlendirme ölçeği 26 

İngilizce Türkçe 

C (Character of the pain)  Ağrının karakteri (batıcı, delici, zonklayıcı vb)  
 

O (Onset) 
 

Ağrının başlangıcı  
(Son zamanda başlayan, günün belli saatlerinde başlayan veya uzun 
süredir var olan ağrı) 
 

L (Location) Ağrının yeri 
 

D (Duration) Ağrının süresi 
 

S (Severity) Ağrının şiddeti, ağrının günlük yaşam aktivitelerini ve yaşlının 
fonksiyonlarını gerçekleştirme ve düşünme ve karar verme yeteneğini 
bozma derecesi, ağrıyı azaltmak için ilaç kullanmaya ihtiyaç duyulup 
duyulmadığı 
 

P (Pattern) Ağrıyı azaltan, arttıran faktörler 
 

A (Associated symptoms)  
 

Ağrı ile ilişkili diğer semptomlar (Örneğin bulantı)  

 

Boşaltım: Bireyin mesane ve barsak fonksiyonları, idrar yapma ve dışkılama şeklinde 

değişiklik olup olmadığı değerlendirilir. Mental durum değişiklikleri ve özellikle konfüzyon 

yaşlı bireylerde kabızlık ile sonuçlanabilir. Akut başlangıçlı karın ağrısında öncelikle dışkı 

tıkaçları ya da ileus olarak bilinen barsak hareketlerinin durması akla gelmeli; yanısıra 

apandisit ve safra kesesi iltihabı düşünülmelidir.14  

Deri/Sosyalleşme: Deri bütünlüğü bası yaraları açısından değerlendirilir. Yaşlılarda 

intiharların önlenmesinde sosyalleşme çok önemlidir. Yaşlıda sosyalleşme (toplum içinde 

fonksiyon gösterebilme, sevme ve sevilme, kendini değerli kılma ve hissetme), kayıplarla 

başa çıkma yeteneği ve başkalarıyla iletişim yeteneği değerlendirilmelidir.14 

4.3.2.3. FANCAPES İle Örnek Vaka Değerlendirilmesi  

Huzurevinde yaşayan 93 yaşındaki OE’nin kognitif durumu normal olup, günlük 

yaşam aktivitelerini bağımsız olarak yerine getirebilmektedir. Huzurevinde O.E ile aynı odada 

kalan bir başka yaşlı size gelerek OE’nin son iki gün içinde 2 kez baygınlık geçirerek 

düştüğünü, daha sonra kendine geldiğini ifade etmiştir. OE’nin yanına gittiğinizde yaşlının 

görünürde herhangi bir sıkıntısının olmadığını, bilincinin açık, oryantasyonunun tam 

olduğunu ve düşmeye bağlı ciddi bir sorun yaşamadığını, yalnızca sol kolda hafif sıyrıklar 

olduğunu gözlemlediniz. İlk düşmenin yataktan kalkarken çarşafa takılma, ikinci düşmenin 

ise tuvalette otururken meydana geldiğini öğrendiniz; nörolojik değişiklik görmediğiniz 

yaşlıyı yine de kontrol amacıyla hastaneye götürmek istediğinizde OE bunu red etti.  
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İki gün sonra yemekhane görevlisi size OE’nin yemeğini yerken iki kez su bardağını 

elinden düşürdüğünü, OE’nin eskisi gibi sağlıklı olmadığını iletti. Tekrar OE’yi odasında 

ziyaret ettiğinizde kendisi de (nörolojik belirti olarak düşünülebilecek) “garip şeyler 

olduğunu, birşeyi tutarken, kaldırırken iyice sakarlaştığını, sol kolunun iyice 

beceriksizleştiğini, özellikle durup dururken gözlüğünü, bardağını düşürdüğünü”  ifade etti; 

herhangi bir çarpıntı, göğüs ağrısı şikayetinde bulunmadı; nabzı sayı ve dolgunluk açısından 

normal idi. OE hastaneye gitmeyi yine red etti, ancak huzurevinde bir doktor muayenesinden 

geçme fikrinizi olumlu karşıladı. 

Bir gün sonra yaşlının yeni bir düşme olayı yaşadığını öğrendiniz; oda arkadaşı size, 

OE’nin giderek bilinçsiz davranmaya başladığını, olmayan kişilerin kendisini görmeye 

geldiklerini ifade ettiğini söyledi. Yaşlı ile konuştuğunuzda, OE size, arkadaşına böyle bir şey 

söylemediğini, kafasının karışık olmadığını, ancak zaman zaman endişe yaşadığını ifade etti. 

Ancak siz OE’nin sorduğunuz sorulara eskisi gibi yanıt veremediğini fark ettiniz. Yapılan 

fizik muayenede sol kolda belirgin bir güçsüzlük mevcut idi. Ölçülen kan basıncının 

başlangıçta 160/80 mmHg olduğu, takiben 144/94 mmHg ve 132/110 mmHg’ya doğru bir 

düşüş gösterdiğini belirlediniz. OE çok fazla ilaç kullanmak istemediğinden, hastaneye 

götürmeden hastanın yakından takip edilmesine karar verdiniz.   

Sıvılar: O.E’nin sorunları vücut sıvı volumü ile ilişkili ortostatik hipotansiyondan 

kaynaklanmamaktadır. İlk düşmesi çevresel faktörler nedeniyle, ikincisi tuvalette otururken 

meydana gelmiştir. Tuvalette meydana gelen düşme olası bir kardiyak olayın meydana 

geldiğini düşündürmektedir; ancak yaşlımız çarpıntı, göğüs ağrısı veya nefes darlığı sorunu 

yaşamadığını ifade etmiştir. “Su bardağını elinden düşürdüğü” gerçeği en azından O.E’nin su 

içmeye çalıştığını, dolayısıyla susamış olduğunu gösteriyor; cilt ve mukoza membranlarında 

kuruluk gözlenmiyor. Basit bir senkop gibi gözüken bu durum kardiyak bir duruma mı işaret 

ediyor, yoksa kardiyak bir durumu maskeliyor mu? Sorusu üzerinde düşünülmelidir? 

Solunum: O.E’nin giderek artan konfüzyonu, kötüleşen pnömoni ya da diğer pulmoner 

sebepler ve hipoksi ile ilişkili olabilir. Yaşlının öksürüğü yok, akciğer sesleri dinleme ile 

temiz, siyanoz yok.  

Beslenme: Gıda ilaç etkileşimi sonucu düşme meydana gelebileceği mümkün iken, bu 

konuda yaşlıya hiç soru sorulmamış. Yaşlının uzun süredir malnütrisyonunun olması 

düşmeleri tetikleyebilir; ancak bu O.E için pek geçerli görünmüyor. O.E yutma ile ilgili bir 

sorun yaşamadığını ifade ederken, bakım veren personel de bunu doğruluyor.  

Kognitif durum: O.E’nin konuşmasında bir bozulma veya değişiklik gözlenmemiştir. 
Yaşlının kognitif durumunda ilerleyici bir bozulma olmasına rağmen, yaşlı hala kendi 

kararlarını kendisi verecek durumdadır ve kendisine çok az tıbbi girişim yapılmasını kabul 

etmektedir. Neyin yanlış olduğunu ve ne kadar tıbbi girişime gereksinim olduğunu biliyor 

muyuz? Sol koldaki güç kaybının devam etmesi, kan basıncının yükselmesi ve bilinç 

durumunun giderek bozulması değerlendirme için anahtar bulgular olacaktır. Bilişsel 
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durumdaki bu değişikliklerden yola çıkarak ek olarak deliryum değerlendirilmelidir. 

Deliryumun değerlendirilmesi için Bölüm 12’ye bakınız.  

Aktivite: Başlangıçta kaza olarak açıklanabilecek bir düşme yaşansa da, takip eden 

dönemlerde tekrarlı düşüşler yaşanmıştır. Ayrıca, sol eliyle bir bardak su içmek gibi, normal 

aktiviteleri yerine getirememektedir. Yaşlı temel günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken 

artan nefes darlığı bildirmiyor. 

Ağrı: O.E’nin ağrı yakınması yok, düşmeye bağlı biraz rahatsızlık hissetse de bu 

rahatsızlığın derecesini önemsiz buluyor.  

Boşaltım: O.E’nin mesane ve barsak fonksiyonları ve alışkanlıklarında herhangi bir 

değişiklik yok. 

Deri/Sosyalleşme: O.E’nin cildinde gözlenen ezilme ve çürükler düşmeler ile uyumlu 

olup, herhangi bir istismar bulgusu bulunmamaktadır. O.E sosyal biri olup, sağlığı hakkında 

endişelenen ailesi ve arkadaşları ile iletişim halindedir.  

FANCAPES değerlendirmesine dayanarak, yaşlı ne zaman hastaneye götürülmeli ya 

da yaşlıyı ne zaman hekim ya da hemşire görmelidir? Yoğun tıbbi müdahale konusundaki 

isteksizliği göz önüne alındığında, yaşlı hastaneye götürülmeli midir? Karar vermek için 

başka hangi bilgilere sahip olmak isterdiniz? 

Ertesi gün, O.E aşırı derecede anksiyeteli olup, belirgin derecede konfüze idi. Tekrar 

düşme deneyimledi, bu düşmenin sonucunda sol omuzunda hafif bir ezilme oldu. Kan basıncı 

200/100 mmHg gibi acil müdahale gerektiren sınırlara ulaştı, ancak hipoksi ve taşikardi 

yoktu. O.E’nin ailesi ile görüşülerek yaşlının hastaneye kaldırılmasına karar verildi.  

4.3.3. Nörokognitif Değerlendirme 

Nörokognitif değerlendirmede amaç yaşlının kognitif ve duygu durumunu 

belirlemektir. Nörokognitif ve davranışsal bozuklukların yaşlının çevresini ve sosyal yaşamını 

etkilemesi, ciddi morbiditeye neden olması nedeniyle kognitif bozukluklara erken tanı 

konması önem arz etmektedir.1 Kognitif değerlendirmede yaşlının hafıza, oryantasyon, dikkat, 

konsantrasyon ve konuşma becerisi; duygu durumunda, depresyon, anksiyete, kendini 

algılamadaki değişiklikler ve sosyal içe kapanma değerlendirilir.1-3 Yaşlılarda kognitif 

bozulma fizyolojik, psikolojik ve çevresel faktörlerin etkisiyle olabilir, duygudurum 

bozukluğu ise daha çok depresyon şeklinde görülür.1 

Nörokognitif değerlendirmede sıklıkla kullanılan değerlendirme araçları 

Mini Mental Durum Değerlendirme Skalası27  

Geriatrik Depresyon Skalası28 

Mini Mental Durum Değerlendirme Skalası (MMSE) 
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Demansın saptanmasında, bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesinde kullanılan 

11 maddelik kısa bir formdur. Form ile oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, 

lisan, motor fonksiyon ve algılama gibi kognitif fonksiyonlar değerlendirilir.27 

Değerlendirme 

24-30 puan arası normal  

18-23 puan arası hafif demans  

17 puan ve altı ciddi demans ile uyumludur. 

MMSE ile değerlendirme yaparken yalancı negatif ve yalancı pozitif olduğu durumlar 

konusunda dikkatli olunmalıdır. Hafif bilişsel bozukluğu, ilerlemiş bilişsel bozukluğu, frontal 

lob demansı olanlarda, eğitim düzeyi düşük olanlarda ve iyi dil bilmeyenlerde yalancı pozitif 

sonuç; eğitim düzeyi yüksek olanlarda yalancı negatif sonuç alınabilir.27 
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Tablo 4. Standardize Mini Mental Test 

Ad/Soyad:  
Yaş: 
Eğitim (yıl): 
Aktif olarak kullanılan el: 

Tarih: 
Toplam puan:   

 
Oryantasyon (Her soru 1 puan, toplam 10 puan) 

(…) Hangi yıl içindeyiz?  

(…) Hangi mevsimdeyiz? 
(…) Hangi aydayız?  

(…) Bugün ayın kaçı? 
(…) Hangi gündeyiz?  

 

(…) Hangi ülkede yaşıyoruz? 

(…) Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız? 
(…) Şu an bulunduğunuz semt neresidir? 

(…) Şu an bulunduğunuz bina neresidir? 
(…) Şu an bu binada kaçıncı kattasınız? 

Kayıt Hafızası (Toplam puan 3) 
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra 

tekrarlayın. (20 sn süre tanınır, her doğru isim için 1 puan verilir) 

(…) Masa  
(…) Bayrak 

(…) Elbise   

Dikkat ve Hesap yapma (Toplam puan 5) 
100’den geriye doğru 7 çıkartarak gidin; dur deyinceye kadar devam edin. 

(Her doğru işlem için 1 puan verilir) (100, 93, 86, 79, 72, 65) 

Hatırlama (Toplam puan 3) 
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin 

(masa, bayrak, elbise). (Her doğru isim için 1 puan verilir)  

Lisan (Toplam puan 9) 
a).Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) (20 sn süre tanınır ve her 

doğru isim için 1 puan verilir) (Toplam puan:  ) 

b).Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar 
edin. “eğer ve fakat istemiyorum” (10 sn süre tanınır, doğru ve tam cümle için 1 puan verilir) 

Motor fonksiyon ve Algılama 
a).Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi 

yapın. “Masada duran kağıdı sağ / sol elinize alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın 

lütfen” (30 sn süre tanınır, her doğru işlem için 1 puan verilir, toplam puan 3)  

b). Şimdi size bir şey vereceğim*. Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın (Doğru işlem 
için 1 puan verilir). 

c).Şimdi size vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın (30 sn süre 
tanınır, anlamlı bir cümle için 1 puan verilir)  

d).Size göstereceğim şeklin aynısını çizin*. (1 dk. Süre tanınır, kenar sayısı tam şekil 

için 1 puan verilir).  
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Tablo 5. Eğitimsizler İçin Standardize Mini Mental Test 

Ad/Soyad:  
Yaş: 
Aktif olarak kullanılan el: 

Tarih: 
Toplam puan:   

 
Oryantasyon (Her soru 1 puan, toplam 10 puan) 
 

(…) Hangi yıl içindeyiz?  
(…) Hangi mevsimdeyiz? 

(…) Hangi aydayız?  
(…) Hangi gündeyiz?  

(…) Şu an sabah mı, öğlen mi, akşam mı?

  

(…) Hangi ülkede yaşıyoruz? 
(…) Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız? 

(…) Şu an bulunduğunuz semt neresidir? 
(…) Şu an bulunduğunuz bina neresidir? 

(…) Şu an bu binada kaçıncı kattasınız? 

Kayıt Hafızası (Toplam puan 3) 
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra 

tekrarlayın. (20 sn süre tanınır, her doğru isim için 1 puan verilir) 
(…) Masa  

(…) Bayrak 
(…) Elbise   

Dikkat ve Hesap yapma (Toplam puan 5) 
Haftanın günlerini geriye doğru sayar mısınız? Örneğin PAZAR’dan önce 

CUMARTESİ gelir, ondan önce hangi gün gelir? Devam edin. Yaşlının toplam 5 günü sırasıyla 

doğru sayması gerekir. 

 (Her doğru cevap için 1 puan verilir) (Cuma, Perşembe, Çarşamba, Salı, Pazartesi) 

Hatırlama (Toplam puan 3) 
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin 

(masa, bayrak, elbise). (Her doğru isim için 1 puan verilir)  

Lisan (Toplam puan 9) 
a). Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) (20 sn süre tanınır ve her 

doğru isim için 1 puan verilir) (Toplam puan: 2) 

b). Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar 

edin. “eğer ve fakat istemiyorum” ya da “sen gidersen ben de giderim” (10 sn süre tanınır, 
doğru ve tam cümle için 1 puan verilir) 

Motor fonksiyon ve Algılama 
a).Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi 

yapın. “Masada duran kağıdı sağ / sol elinize alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın 

lütfen” (30 sn süre tanınır, her doğru işlem için 1 puan verilir, toplam puan 3)  
b). Şimdi yüzüme bakım ve yaptığımın aynısını yapın (Gözlerinizi kapatın) (Doğru 

işlem için 1 puan verilir). 

c).Şimdi evinizle ilgili bir cümle kurun (30 sn süre tanınır, anlamlı bir cümle için 1 
puan verilir)  

d).Size göstereceğim şeklin aynısını çizin*. (1 dk. Süre tanınır, kenar sayısı tam şekil 
için 1 puan verilir).  
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Geriatrik Depresyon Skalası 

Skalada 30 soru bulunmaktadır. Evet yanıtları 1, hayır yanıtları 0 puan alır. 

Puanlamada 1, 5, 7, 9, 15, 19, 21, 27, 29 ve 30 numaralı sorular tersine çevrilir.28 

Alınan 11 ve üzerindeki puan olası depresyonu gösterir. Yaşlılarda depresyonun 

tanılanmasında birçok değerlendirme aracı geliştirilmiştir, geliştirilen araçlar içinde 

en güvenilir olanın GDS olduğu bildirilmektedir.29 

Tablo 6. Geriatrik Depresyon Skalası (Geçen hafta boyunca kendinizi nasıl hissettiğinizi ifade 

eden en iyi yanıtı işaretleyin). 

İfade Evet Hayır 

1. Genel olarak hayatınızdan memnun musunuz?   

2. Aktivite ve zevklerinizin çoğunu bıraktınız mı? / vazgeçtiniz mi?   

3. Yaşamınızın bomboş olduğunu mu hissediyorsunuz?   

4. Sık sık can sıkıntınız oluyor mu?   

5. Geleceğinizden umutlu musunuz?   

6. Çoğunlukla iyi ruh hali içinde misiniz?   

7. Kafanızdan atamadığınız düşünceler canınızı sıkıyor mu?   

8. Bazı kötü şeyler olacak diye korkularınız var mı?   

9. Çoğunlukla mutlu musunuz?   

10. Sık sık kendinizi yardımsız kalmış hissediyor musunuz?   

11. Sık sık kendinizi dinlenmemiş / yorgun hissediyor musunuz?   

12. Dışarı çıkmak ya da yeni şeyler yapmak yerine sık sık evde / odanızda 
kalmayı mı tercih ediyorsunuz? 

  

13. Geleceğiniz hakkında sık sık endişeleniyor musunuz?   

14. Birçok insana göre daha fazla hafıza probleminiz olduğunu hissediyor 
musunuz? 

  

15. Şu anda yaşamanın harika bir duygu olduğunu hissediyor musunuz?   

16. Kendinizi sık sık üzgün ve kederli hissediyor musunuz?   

17. Şu anda kendinizi değersiz mi hissediyor sunuz?   
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18. Geçmişiniz hakkında çok fazla endişeniz var mı?   

19. Yaşamı çok heyecanlı buluyor musunuz?   

20. Yeni şeylere başlamak size çok mu zor geliyor?   

21. Kendinizi enerji dolu hissediyor musunuz?   

22. Durumun umutsuz olduğunu mu hissediyorsunuz?   

23. Birçok kişinin size göre daha iyi durumda olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? 

  

24. Sıklıkla küçük şeyler sizi üzüyor mu?   

25. Sıklıkla kendinizi ağlamaklı hissediyor musunuz?   

26. Konsantre olma / bir işe aklınızı yoğunlaştırmada güçlük çekiyor 
musunuz? 

  

27. Sabahları yataktan kalkmak hoşunuza gidiyor mu?   

28. Sosyal ortamlara girmekten kaçınmayı mı tercih ediyorsunuz?   

29. Kolayca karar verebiliyor musunuz?   

30. Aklınız eskiden olduğu gibi açık / net mi?   

 

4.4. EASY-Care Geriatrik Değerlendirme Modeli 

EASY-Care yaşlıların fiziksel, mental, sosyal fonksiyonlarını ve iyilik durumlarını 

belirlemek amacıyla kullanılan değerlendirme aracıdır. 1989 yılında Belfast’ta yapılan Dünya 

Sağlık Örgütü toplantısında EASY-Care Değerlendirme Aracı’nın geliştirilmesi karara 

bağlanmış, 1993 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin desteklediği proje ile birçok ülkede 

kullanılabilirliği, güvenirlik ve geçerliği test edilmiş, 2010 yılında ise ölçeğe bugünkü hali 

verilmiştir.30 EASY-Care günümüzde dünya’da 40’tan fazla ülkede standart bir değerlendirme 

aracı olarak sağlık bakım sistemlerine entegre edilmiştir.11, 30-32  

Yaşlı ile ilgili kişisel bilgiler ve sağlık durumunun da sorgulandığı EASY-Care ile 

bireylerin fonksiyonel yetersizlikleri ile sağlık ve sosyal gereksinimleri; yanısıra ihtiyaçları ile 

ilgili öncelikleri belirlenebilir. EASY-Care ile görme, duyma, iletişim, kendine bakabilme, 

hareket, dolaşma, güvenlik, barınma, mali durum, sağlıklı kalma, akıl sağlığı ve iyilik hali 

değerlendirilir. Bu alanlarda yaşanan sorunlar tek tek belirlenebileceği gibi, sorulara verilen 

yanıtlar toplanarak “bağımlılık düzeyi”, “bakımını sürdürememe riski” ve “düşme riski” 

belirlenebilir; bu değerlendirmeler daha detaylı inceleme gerektiren sorunlar konusunda da 

yol gösterici olabilir.11,30 
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EASY-Care yaşlıların özellikle sağlık ve sosyal hizmetler açısından birinci basamakta 

ve yaşadığı mekanda değerlendirilmesi için uygundur. EASY-Care yaşlının kendisi tarafından 

doldurulabileceği gibi, aile üyeleri, bakıcılar, yaşlı bakım teknikerleri veya ev ziyareti yapan 

sağlık ekibi ve sosyal çalışan tarafından da doldurulabilir.11,30-32 

Tablo 7. EASY-Care Geriatrik Değerlendirme Formu30 

 

Bu form, sağlık ve bakımınız ile ilgili ihtiyaç ve önceliklerinizin belirlenerek 

kaydedilmesini sağlayacaktır. Formu kendiniz doldurabilirsiniz veya bir sağlık veya sosyal 

çalışmacı size yardımcı olacaktır. Formun doldurulması sırasında ailenizden biri veya bir 

bakıcı yanınızda bulunabilir ve formun doldurulmasında size yardımcı olabilir. Bu formun 

doldurulması sırasında öncelikle bireysel bilgileriniz, ardından mevcut gereksinim ve 

öncelikleriniz ile ilgili sorular sorulacak, ardından verilen yanıtlara göre puanlama 

yapılacaktır.  

 

Kişisel Bilgiler 

 

İsim/Soyisim: 

Adres : 

Telefon: 

Gerektiğinde iletişim kurulacak kişi isim: 

Telefon: 

Cinsiyet:  

(…) Erkek                       (…) Kadın 

Yaş: ………………… 

İkamet edilen bölge 

(…) Kırsal kesim             (…) Kentsel Kesim  

Medeni durum 

(…) Bekar                                       (…) 

Evli/birlikte yaşıyor  

(…) Boşanmış/ayrı yaşıyor             (…) Eşi ölmüş  

Toplam öğrenim gördüğü süre/yıl olarak: 

Yaşama durumu  

(   ) Yalnız yaşıyor  

(…) Karı-koca birlikte yaşıyor  

(…) Geniş ailede yaşıyor  

(…) Bakım evinde kalıyor  

(…) Diğer (Lütfen açıklayınız): 

Çalışma durumu  

(…) Tam zamanlı çalışıyor  

(…) Yarı zamanlı çalışıyor  
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………… 

Genel olarak aileniz bir aylık mali durumu (geliri) 

konusunda ne söyleyebilir siniz? 

(…) Gereksinimleri karşılayacak yeterlikte değil 

(…) Gereksinimleri ancak karşılıyor  

(…) Ay sonunda elimizde biraz paramız kalıyor  

 

(…) İşsiz/çalışmıyor  

(…) Ev hanımı  

(…) Yaşlılık maaşı alıyor  

(…) Emekli  

Bakmakla yükümlü olduğunuz biri var 

mı?  

(…) Var             (…) Yok  

Sosyal güvence  

(…) Var             (…) Yok  

Ayrıntılar/Açıklamalar: 

 

Aile üyelerinizden biri ya da arkadaşınız size bakım veriyor mu? 

(…) Evet             (…) Hayır 

Ayrıntılar/Açıklamalar: 

Özgeçmiş (Kendiniz, geçmiş yaşantınız, işiniz ve ilgi alanlarınız ile ilgili bilgileri 

yazabilirsiniz). 

Değerlendirilme Amacınız (Kendi kelimelerinizle sizce bu formun neden uygulandığını 

anlatın. Mevcut ihtiyaçlarınız ve endişeleriniz nelerdir? Bunları ne kadar süredir 

yaşamaktasınız? Aklınızda ne gibi çözümler var? Bu değerlendirmenin sonucunda nelerin 

değişmesini umuyorsunuz?) 

Tıbbi Hikaye 

Özet olarak mevcut olan tıbbi durumları yazınız: 

Şu anda var olan hastalıklar (akut/kronik hastalıklar):  

Şu anda var olan şikayetler: 

Kullanılan İlaçlar 

 

Dozu Sıklığı 
İlacın neye yönelik 

olduğu? 
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İlacın Adı 

    

    

Son üç yıl içinde hastaneye yatış hikayesi:  

Yatış tarihi: Yatış nedeni: 

1.Görme, duyma ve iletişim kurma 

 

1.1. Görebiliyor musunuz (takıyorsanız gözlükle)? 

(…) Evet  

(…) Zorlukla görebiliyorum 

(…) Hiç göremiyorum 

1.2. Duyabiliyor musunuz (takıyorsanız işitme 

cihazı ile)? 

(…) Evet  

(…) Zorlukla duyabiliyorum 

(…) Hiç duyamıyorum 

 

1.3. Konuşmanızla ilgili sorunlardan 

ötürü başkaları tarafından anlaşılmakta 

zorluk yaşıyor musunuz? 

(…) Zorluk yaşamıyorum  

(…) Bazı insanlarla zorluk yaşıyorum 

(…) Herkesle oldukça fazla zorluk 

yaşıyorum 

1.4. Telefonu kullanabiliyor 

musunuz?/kullanabilir misiniz? 

(…) Kullanabiliyorum (Yardım almadan, 

aranacak numarayı bulmak ve tuşlamak 

dâhil). 

(…) Biraz yardım alarak 

kullanabiliyorum 

(…) Telefonu kullanamıyorum 

Açıklamalar:  

2. Kendinize bakabilme 

 

2.1. Kişisel görünümünüz ile ilgili işleri 

yapabiliyor musunuz? (örn. saç tarama, diş 
fırçalama, tıraş olma, makyaj yapma vb.)? 

2.8. Ağzınız veya dişlerinizle ilgili bir 

sorununuz var mı? 

(…) Evet, Lütfen ne sorununuz olduğunu 
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(…) Yardım almadan yapabiliyorum  

(…) Yardım alarak yapabiliyorum  

2.2. Kendi kendinize giyinebiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan giyinebiliyorum (düğmeleri 

ilikleme, bağcıkları bağlama vb. dâhil) 

(…) Biraz yardım alarak giyinebiliyorum (işin 

yarısını yardımsız yapabiliyor) 

(…) Kendi kendime giyinemiyorum 

2.3. Elinizi yüzünüzü yıkayabiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan yapabiliyorum  

(…) Yardım alarak yapabiliyorum  

2.4. Kendi kendinize banyo yapabiliyor musun? 

(…) Yardım almadan yapabiliyorum  

(…) Yardım alarak yapabiliyorum 

2.5. Ev işlerinizi yapabiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan yapabiliyorum (yerleri 

silmek vb.) 

(…) Biraz yardım alarak yapabiliyorum (hafif ev 

işlerini yapabiliyor ancak ağır işlerde yardıma 

ihtiyacı var) 

(…) Hiç ev işi yapamıyorum.   

2.6. Kendi yemeğinizi hazırlayabiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan yapabiliyorum (kendi 

başınıza tam bir yemek planlayıp pişirebilmek) 

(…) Biraz yardım alarak yapabiliyorum (bazı 

şeyleri hazırlayabiliyor, ancak kendi kendine tam 

bir yemek pişiremiyor) 

(…) Yemeğimi hazırlayamıyorum 

belirtiniz:…….  

(…) Hayır 

2.9. İlaçlarınızı kendiniz alabiliyor 

musunuz? 

(…) Yardım almadan alabiliyorum 

(doğru dozda doğru zamanda) 

(…) Biraz yardım alarak alabiliyorum 

(başkası sizin için hazır ediyor ve/veya 

size hatırlatıyor) 

(…) İlaçlarımı tek başıma alamıyorum. 

2.10. Cildinizle ilgili bir sorununuz var 

mı (örn. bacaklarda yara, yatak yarası)? 

(…) Evet. Lütfen ne sorununuz olduğunu 

belirtiniz:…… 

(…) Hayır 

2.11. İdrar kaçırma sorunu (idrarınızı 

tutamama) yaşıyor musunuz? 

(…) Hayır, yaşamıyorum 

(…) Evet, haftanın bazı günleri idrarımı 

kaçırıyorum 

(…) Sık sık (günde bir defa ya da daha 

fazla) idrarımı kaçırıyorum veya idrar 

sondası var. 

2.12. Dışkı kaçırma (büyük abdestinizi 

tutamama) sorunu yaşıyor musunuz? 

(…) Hayır, yaşamıyorum 

(…) Evet, haftanın bazı günleri 

yaşıyorum 

(…) Sık sık yaşıyorum veya lavman 

yapılmasına gerek var 
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2.7. Kendi kendinize yemeğinizi yiyebiliyor 

musunuz? 

(…) Yardım almadan yiyebiliyorum 

(…) Biraz yardım alarak yiyebiliyorum 

(yiyecekleri kesmek, yağ sürmek vb.) 

(…) Kendi kendime yiyemiyorum 

 

2.13 Tuvaleti (veya lazımlığı) 

kullanabiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan kullanabiliyorum 

(tuvalete/lazımlığa gidip yeteri kadar 

soyunup temizliğini yapıp çıkabiliyor) 

(…) Biraz yardım alarak 

kullanabiliyorum (altını silmek dâhil bazı 

şeyleri yapabiliyor) 

(…) Tuvaleti/lazımlığı kullanamıyorum 

Açıklamalar: 

Hangi sorunlar mevcut? 

Bu sorun/sorunlar sizin için ne kadar önemli? 

Sonuç olarak nelerin değişmesini istiyorsunuz/umuyorsunuz? 

3. Hareket ve Dolaşma 

 

3.1. Yataktan koltuğa/koltuktan yatağa (bunlar yan 

yana duruyorsa), geçebiliyor musunuz? 

(   ) Yardım almadan geçebiliyorum 

(…) Biraz yardım alarak geçebiliyorum 

(…) Yataktan koltuğa/koltuktan yatağa 

geçemiyorum 

3.2. Ayaklarınızla ilgili bir sorununuz var mı? 

(…) Sorun yok 

(…) Bazı sorunlar var (lütfen hangi sorunlar 

olduğunu aşağıdaki boşluğa yazarak belirtin) 

3.3. Ev içinde dolaşabiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan dolaşabiliyorum 

(…) Tekerlekli sandalye ile yardım almadan 

3.5. Bu yıl (son on iki ay) içinde hiç 

düştünüz mü? 

(…) Hayır 

(…) Bir defa 

(…) İki defa veya daha fazla 

3.6. Ev dışında tek başınıza dolaşabiliyor 

musunuz? 

(…) Evet, yardım almadan 

dolaşabiliyorum 

(…) Biraz yardım alarak dolaşabiliyorum 

(…) Ev dışında dolaşamıyorum 

3.7. Kendi kendinize alışveriş yapabiliyor 

musunuz? 

(…) Evet, yardım almadan alışverişimi 
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dolaşabiliyorum 

(…) Biraz yardım alarak dolaşabiliyorum 

(…) Hiç dolaşamıyorum veya yatağa bağımlı 

3.4. Merdiven inip çıkabiliyor musunuz? 

(…) Yardım almadan çıkabiliyorum 

(…) Biraz yardım alarak çıkabiliyorum 

(…) Hiç çıkamıyorum 

 

yapabiliyorum (tüm alışveriş 

ihtiyaçlarınızı kendi başınıza karşılamak) 

(…) Biraz yardım alarak alışverişimi 

yapabiliyorum (alışveriş için her 

çıktığınızda yanınızda biri gerekiyor) 

(…) Hiç alışveriş yapamıyorum 

3.8. Kamu hizmetlerine ulaşmada (örn. 

doktor, eczane, banka vb. yerlere 

gitmede) zorluk çekiyor musunuz? 

(…) Zorluk çekmiyorum 

(…) Biraz yardım gerekiyor 

(…) Kamu hizmetlerine ulaşamıyorum 

Açıklamalar: 

Hangi sorunlar mevcut? 

Bu sorun/sorunlar sizin için ne kadar önemli? 

Bu sorunun/sorunların giderilmesi için girişimde bulunulmasına gerek var mı? 

Sonuç olarak nelerin değişmesini istiyorsunuz/umuyorsunuz? 
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4. Güvenliğiniz 

 

4.1. Evin içinde kendinizi güvende hissediyor 

musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

4.2. Evin dışında kendinizi güvende hissediyor 

musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

4.3. Biri tarafından tehdit edildiğinizi veya kötü 

muameleye maruz kaldığınızı hissediyor 

musunuz/hissettiniz mi? 

(…) Evet             (…) Hayır 

 

4.4. Herhangi bir nedenden ötürü (örn. 

yaşınız, cinsiyetiniz, dininiz, engeliniz) 

ayrımcılığa uğradığınızı hissediyor 

musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

4.5. Hastalık halinde veya acil bir 

durumda size yardım edebilecek kimse 

var mı? 

(…) Evet             (…) Hayır 

 

Açıklamalar:  

5. Kaldığınız Yer ve Mali Durumunuz 

 

5.1. Genel olarak kaldığınız yerden memnun 

musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

5.2. Paranızı ve mali işlerinizi idare edebiliyor 

musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

 

5.3. Mali yardım ve destekler hakkında 

bilgi almak ister misiniz? (Örneğin 

destek alabileceğiniz kurumlar, mali 

haklarınız, sağlığınız ile ilgili 

harcamaların geri ödemeleri vb)  

(…) Evet             (…) Hayır 

 

Açıklamalar: 
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6. Sağlıklı Kalma 

 

6.1. Düzenli olarak (haftada en az 2-3 kez 20-30 

dakika süre ile) egzersiz/spor yapıyor musunuz?   

(…) Evet             (…) Hayır 

6.2. Normal faaliyetler/işler sırasında nefes nefese 

kalıyor musunuz?   

(…) Evet             (…) Hayır 

6.3. Tütün ürünleri kullanıyor musunuz (örn. 

sigara, puro, pipo)? 

(…) Evet             (…) Hayır 

 

6.4. Çok fazla alkol aldığınızı düşünüyor 

musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

6.5. Yakın zamanda tansiyonunuzu 

ölçtürdünüz mü? 

(…) Evet             (…) Hayır 

6.6. Kilonuzla ilgili herhangi bir 

endişeniz var mı? 

(…) Evet             (…) Hayır 

6.7. Önerilen aşılarınızı yaptırdınız mı? 

Bu konuda doktorunuz ile konuştunuz 

mu? 

(…) Evet             (…) Hayır 

Açıklamalar: 

7. Akıl Sağlığınız ve İyilik Haliniz 

 

7.1. Sizin için önemli olan boş zaman faaliyetleri, 

hobiler, iş ve öğrenme faaliyetlerini devam 

ettirebiliyor musunuz? 

(…) Evet             (…) Hayır 

7.2. Genel olarak sizce sağlığınız nasıl? 

(…) Mükemmel 

(…) Çok iyi 

(…) İyi 

(…) Fena değil 

7.6. Geçtiğimiz ay içinde ağrınız oldu 

mu? 

(…) Evet             (…) Hayır 

Evet ise ağrının şiddeti nasıldı? 

(…) Oldukça hafif 

(…) Hafif 

(…) Orta 

(…) Çok şiddetli 

7.7. Geçtiğimiz ay süresince sıklıkla 

mutsuz, bunalmış veya ümitsiz hissettiniz 
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(…) Kötü 

7.3. Kendinizi yalnız hissediyor musunuz? 

(…) Hiçbir zaman 

(…) Bazen 

(…) Çoğunlukla 

7.4. Yakın zamanda sevdiğiniz birini kaybettiniz 

mi? 

(…) Evet             (…) Hayır 

7.5 Geçtiğimiz ay içinde uyumada zorluk 

çektiğiniz oldu mu? 

(…) Evet             (…) Hayır 

mi?   

(…) Evet             (…) Hayır 

7.8. Geçtiğimiz ay boyunca bir şey 

yapmak istemediğiniz veya bir şey 

yapmaktan zevk almadığınız oldu mu? 

(…) Evet             (…) Hayır 

7.9. Hafıza kaybı veya unutkanlıkla ilgili 

endişeniz var mı? 

(…) Evet             (…) Hayır 

 

Açıklamalar: 

 

8. Ek Bilgiler 

Açıklamak istediğiniz başka bir konu var mı? 

Sağlık ve bakımınızla ilgili sizin için önemli olan başka konular/sorunlar var mı? 

 

9. Aile Üyesi/Üyelerinin ya da Sağlık Çalışanı Olmayan Bakıcının Açıklamaları: 

Tanımlanan sorunlarla ilgili görüşlerinizi buraya yazabilirsiniz. 

Bakımını yaptığınız kişi ile ilgili önemli olduğunu düşündüğünüz başka bir şey var mı? 

Bakım veren olarak ifade etmek istediğiniz başka konular var mı? 
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Gereksinimler ve Önceliklerin Özeti 

 

Bilinen gereksinimleri ve öncelikle ele alınması gerekenleri öncelik sırasına göre yazınız. 

 

Gereksinimler Girişimde bulunulması öncelikli olanlar (en 

fazla üç tane) 

 

Acil olarak yapılması gerekenleri ve bu konudaki ihtiyaçları açıklayınız. 

 

Öneriler: 

 

Bilgilendirilmiş Onam 

Bu değerlendirme esnasında kaydedilen bilgiler, bakımınızla ilgili diğer kişilerle 

paylaşılabilir. Bu, söz konusu kişilerin, ihtiyaçlarınızı anlamasına yardımcı olacak ve 

değerlendirmenin bazı kısımlarının tekrar edilmesini önleyecektir. Ayrıca, bazı bilgiler, 

gelecekteki hizmetlerin planlanmasına yardımcı olmak üzere kullanılabilir. Böyle bir 

planlamada kimlik bilgileriniz gizli tutularak, anketteki diğer bilgiler kullanılacaktır. 

 

Bu değerlendirmede kaydedilen bilgilerin, bakımınızla ilgili diğer kişilerle paylaşılmasına 

izin veriyor musunuz? 

(…) Evet………….(…) Hayır 

Bu değerlendirmede kaydedilen bilgilerin gelecekteki hizmetleri planlamada yardımcı olmak 

üzere kullanılmasına izin veriyor musunuz? 

(…) Evet………….(…) Hayır 

Paylaşılmasını istemediğiniz belli bir bilgi var mı? 

(…) Evet (Lütfen açıklayınız)………….(…) Hayır 
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Bilgilerinizin paylaşılmasını istemediğiniz kişiler ya da kurumlar var mı? 

(…) Evet (Lütfen açıklayınız)………….(…) Hayır 

 

Lütfen ayrıntıları yazınız: 

 

Bağımlılık/Bağımsızlık puanı 

 

Aşağıdaki sorular bakım gereksinimi ve desteği ile ilgili durumunuzu ve önceliklerinizi 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yüksek puanlar destek ihtiyacınızın fazla olduğunu 

göstermektedir. 

 

Destek gereksiniminin göstergeleri (puanlar parantez içinde 
gösterilmiştir) 

Soru 
No 

Alınan 
Puan 

Telefonu kullanamıyor (3) veya yardım alarak kullanıyor (2), Yardımsız 

kullanıyor (0)  S 1.4  

Kişisel görünümü ile ilgili işleri yapmada yardıma ihtiyaç duyuyor (5) 

Yardımsız yapabiliyor (0) S 2.1  

Giyinemiyor (6) veya yardım alarak giyiniyor (4), Yardımsız giyinebiliyor 

(0) S 2.2  

Banyo/duş yapamıyor (5), Yardımsız yapabiliyor (0) S 2.4  

Ev işlerini yapamıyor (3) veya yardım alarak yapıyor (2), Yardımsız 

yapabiliyor (0) S 2.5 

 

Yemek hazırlayamıyor(5) veya yardım alarak hazırlıyor (2), Yardımsız 

hazırlayabiliyor (0) S 2.6 

 

Yemek yiyemiyor (8) veya yardım alarak yiyor (3), Yardımsız yiyebiliyor 

(0) S 2.7 

 

İlaç alamıyor (4) veya yardım alarak ilaç alıyor (2), Yardımsız yapabiliyor 

(0) S 2.9 
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Sık sık idrar kaçırıyor (8) veya ara sıra idrar kaçırıyor (5), İdrarını 

kaçırmıyor (0) S 2.11 

 

Sık sık dışkısını (büyük abdestini) kaçırıyor (8) veya ara sıra dışkısını 

(büyük abdestini) kaçırıyor (6), Dışkısını kaçırmıyor (0) S 2.12 

 

Tuvaleti kullanamıyor (7) veya yardım alarak kullanıyor(4), Yardımsız 

kullanabiliyor (0) S 2.13 

 

Yataktan koltuğa/koltuktan yatağa geçemiyor (7) veya yardım alarak 

geçebiliyor (4), Yardımsız geçebiliyor (0) S 3.1 

 

Yatalak (8) veya ev içinde dolaşırken yardıma ihtiyacı var (7) veya 

yardımsız tekerlekli sandalye ile dolaşabiliyor (5), Yardımsız dolaşabiliyor 

(0) S 3.3 

 

Merdiven inip çıkamıyor (4) veya yardım alarak inip çıkıyor (2), Yardımsız 

merdiven inip çıkabiliyor (0) S 3.4 

 

Dışarıda yürüyemiyor (6) veya yardım alarak yürüyor (3), Yardımsız 

yürüyebiliyor (0) S 3.6 

 

Alışveriş yapamıyor (4) veya yardım alarak yapıyor (2), Yardımsız 

yapabiliyor (0) S 3.7 

 

Kamu hizmetlerine ulaşamıyor (5) veya yardım alarak ulaşabiliyor (2), 

Kamu hizmetlerine ulaşmada güçlük yaşamıyor (0) S 3. 8 

 

Para ve mali işleri idare edemiyor (4), idare edebiliyor (0) S 5.2  

Toplam Puan: (0-100) 

Değerlendirmeyi yapan bireyin açıklamaları: 

 

Önerilen/planlanan girişimin/girişimlerin özeti: 

 

 

 

Bakımını Sağlayamama Riski 
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Aşağıdaki sorular mevcut gereksinim ve önceliklerinizi saptayarak yüksek hastaneye yatırılma 

riskini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Yüksek puanlar riskin arttığını göstermektedir. 

Risk Göstergesi Soru No Var olan her bir 
sorun için 1 puan 
verin 

Aşağıdakileri yaparken yardıma ihtiyacı oluyor mu?   

 Giyinme S 2.2  

 Banyo yapma S 2.4  

 Yemek yeme S 2.7  

Tuvalete gitme S 2.13  

İdrar kaçırma (idrarını tutamama) sorunu S 2.11  

Son bir yıl (son 12 ay içinde) düşme S 3.5  

Kilo kaybı ile ilgili endişe S 6.6  

Genel sağlık durumu (iyi veya kötü) S 7.2  

Geçtiğimiz ay içinde deneyimlenen ağrı S 7.6  

Üzgün, bunalımlı veya ümitsiz hissetme S 7.7  

İlgisizlik veya zevk almama S 7.8  

Hafıza kaybı veya unutkanlık S 7.9  

Toplam Puan: (12 üzerinden)  

Değerlendirmeyi yapan bireyin açıklamaları: 

 

Önerilen/planlanan girişimin/girişimlerin özeti: 
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Düşme Riski 

 

 

Aşağıdaki sorular düşme riskini ve düşmeye bağlı yaralanma riskini belirlemek amacı ile 

hazırlanmıştır. Sorulara verilen üç ya da daha fazla olumlu yanıt (Evet yanıtı) yüksek düşme 

riskini göstermektedir. 

Risk Göstergesi Soru No Var olan her bir 
sorun için 1 puan 
verin 

Görme güçlüğü S 1.1  

Hareket güçlüğü S 3.1  

Ayaklar ile ilgili sorun yaşama S 3.2  

Son bir yıl içinde bir ya da daha fazla düşme hikayesinin 

olması S 3.5  

Eve bağımlı mı? S 3.6  

Ev içi güvenli değil S 4.1  

Ev dışı güvenli değil S 4.2  

Aşırı alkol alımı S 6.4  

Toplam Puan (8 üzerinden)  

Değerlendirmeyi yapan bireyin açıklamaları: 

Önerilen/planlanan girişimin/girişimlerin özeti: 

Değerlendirenin Adı-

soyadı…………………….….……..….İmzası………........…..…………….Tarih 
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4.5. Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme Modeli  

Bölüm 5’te detaylı olarak anlatılacak olan Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme (KGD) 

yaşlının tıbbi, sosyal ve fonksiyonel gereksinimlerinin multidisipliner bir anlayışla 

değerlendirilmesi şeklinde tanımlanabilir.2-3  

KGD’nin özellikle hastanede kalan yaşlılarda ve bakımevlerinde standart bir 

değerlendirme modeli olarak kullanımı yaygındır. Çok yaygın olmasa da yaşlıların kendi 

evlerinde ve evde bakım birimlerinde, birinci basamak sağlık hizmetlerinde de 

kullanılabilmektedir.15-17  

Ancak multidisipliner bir ekip gerektirmesi, ekip üyelerinin aynı anda biraraya 

gelememesi, değerlendirmenin uzun süre alması, yapılan değerlendirme sonuçlarını toparlayıp 

nihai gereksinimleri belirleyecek vaka yöneticisine ihtiyaç duyulması gibi nedenlerle hastane 

ve bakımevleri dışında KGD’nin kullanımı maliyet etkili değildir.16-17 
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Uygulamalar 

Bu bölüm teorik bilgi içerdiğinden uygulaması bulunmamaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti 

Bu bölümde, geriatrik değerlendirmede hedef kitle, değerlendirmenin amacı, kimler 

değerlendirmeye alınmalı konuları, geriatrik değerlendirmede farklı yaklaşım ve modeller, 

fiziksel ve fonksiyonel olmak üzere temel değerlendirme alanları, nörokognitif değerlendirme, 

kapsamlı geriatrik değerlendirme ve özel değerlendirme modelleri (SPICES, FANCAPES, 

EASY-Care) öğrenilmiştir.  
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Bölüm Soruları 

Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi geriatrik değerlendirmenin amaçları arasında 

değildir?  

a) Yaşlının fiziksel, ruhsal ve sosyal sağlığı ile ilgili sorunları belirlemek, 

b)Yaşlının günlük yaşamındaki mevcut yada beklenen fonksiyonel kısıtlanmalarını 

belirlemek,  

c)Yaşlının fizyolojik, psikolojik, sosyal gereksinimlerini belirlemek  

d) Yaşam kalitesini korumak ve geliştirmek 

e)Yaşlının mali durumunu iyileştirmek 

Soru 2: Demansın saptanmasında kullanılan değerlendirme aracı aşağıdakilerden 

hangisidir?  

a) Glasgow Koma skalası 

b)Geriatrik depresyon skalası 

c)Barthel Indeks 

d)EASY-Care 

e) Mini Mental Durum Değerlendirme Skalası 

Soru 3: Aşağıdaki değerlendirme yöntemlerinden hangisi mutlaka farklı disiplinlerden 

sağlık çalışanlarının bulunmasını gerektirir?   

a)Anamnez alma 

b)Fiziksel Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu 

c)Barthel İndeks 

d)EASY-Care 

e)Kapsamlı Geriatrik Değerlendirme  

Soru 4: Aşağıdakilerden hangisi kognitif değerlendirmede incelenen alanlardan biri 

değildir?  

a)Hafıza 

b)Dikkat 
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c) Oryantasyon 

d) Konsantrasyon 

e) Depresyon 

Soru 5: Fonksiyonel değerlendirmede en yaygın kullanılan değerlendirme aracı 

aşağıdakilerden hangisidir?  

a) EASY-Care 

b) Katz Fiziksel Günlük Yaşam Aktiviteleri Formu 

c) Fizik muayene 

d) SPICES 

e) FANCAPES 
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