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Bakımevinde Hedefler 

 Kronik hastalığı olan veya bağımlı kişiler için güvenli ve 
destekleyici bir çevre  

 En üst düzeyde fonksiyonel bağımsızlık sağlamak ve idamesi 
 Kişisel otonomisini muhafaza etmek 
 En yüksek yaşam kalitesi, kendini iyi hissetme ve doyum 

hissi 
 Hastaneden çıkan bireyin  etkin rehabilitasyon, tıbbi, 

hemşirelik ve psikososyal bakımı ile önceki yaşamlarına geri 
dönmesini sağlamak 

 Terminal dönemde hastalar/yakınlarına konfor ve saygınlık  
 Kronik hastalıkları stabilize etmek ve ilerlemelerini 

yavaşlatmak 
 Akut hastalıkları ve iatrojenik sorunları önlemek, eğer 

oluşurlarsa hızla tanıyıp tedavi etmek 



>3 ay  

Kognitif bozuklukları olanlar 

Hem kognitif hem de fiziksel 
fonksiyonlarında bozukluk olanlar 

Fonksiyonel bozukluğu olanlar 

Uzun Süreli Bakım 



Kırılganlık sürekliliği  
Dinç………………………………………………………….................Kırılgan                                    

Sağlam 
 

Dirençli 
 
 
 
 

Stresörden  
sonra 

 hızlı düzelir 

 
Subklinik kırılgan 

(prefrail) 
Dirençli  

görünümde 
 
 

Stresörden  
sonra 

 yavaşça /kısmen 
Düzelir 

 
ve (-)sonuçları olabilir 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Erken kırılganlık 
 

Düşkün 
 görünümde 

 
 

Stresöre  
toleransı  

zayıf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Geç Kırılganlık 

 
Düşkün 

 görünümde 
 

Stresöre  
toleransı  

zayıf 
Çok ↓ düzelir 

Azalan enerji ve 
 güç nedeni ile 

dizabilite 
 

Son evre  
Kırılganlık 

 
 

Şiddetli kırılgan 
görünümde 

 
 

Güç &kilo kaybı 
 

Bağımlılık & 
↑mortalite 



İstemsiz kilo kaybı 

Bitkinlik-tükenmişlik hissi 

Kuvvetsizlik (-el sıkma kuvveti) 

Yavaş yürüme 

Fiziksel aktivitede azalma 

FİZİKSEL KIRILGANLIK 



  

     ↗ Klinik kötüleşme 

• Kırılganlık   → Alarm tablosu    

     ↘ Fiziksel bağımlılık (dizabilite) 

     ↘ Mortalite! 

 



Kırılganlık konsensus raporu 

 

 
1.Fiziksel kırılganlık önemli 

medikal bir sendrom 
 

 



↑Bağımlılık  
Ölüm 

Azalmış 
fizyolojik 

fonksiyon (+) 

Birden fazla 
neden 

↓Kuvvet 

ve 
dayanıklılık 

Hassasiyet 

• Fizy.değ 
• Hastalıklar 
• Besinsel 

eksiklikler 
• İlaçlar 
• Aktivite 



Kırılganlık konsensus raporu 

 

 

• Objektif olarak kırılgan yaşlıları tanımada yardımcı 

 

 

 Basit ve hızlı tarama testler geliştirilip valide edilmiş 
durumda (FRAIL anketi) 

Kırılganlık 
açısından 
taranmalı >70 yaş 

>%5 kilo 
kaybı 



FRAIL ANKETİ 

Yorgunluk:      0/1 

Dayanıklılık:    0/1 

Ambulasyon:  0/1 

Hastalıklar:     0/1 

Kilo kaybı:       0/1 

1-2: pre-frail 
>3: frail 



Kırılganlığı 
Önleme ve Tedavide 

Neler yapılabilir? 



İştahsızlık 

Sarkopeni 

İmmobilite 

Polifarmasi-İlaç yan etkileri 

Ateroskleroz 

Denge bozukluğu 

Depresyon 

Kognitif bozukluk 

KIRILGANLIK/ROL OYNAYAN 
FAKTÖRLER 



• Sarkopeni → kırılganlığın majör komponenti ve çoğu 

olguda kırılganlık öncesi durum 

• Kırılganlığı olan bireylerin çoğu sarkopenik  

           AMA 

•  Sarkopenik bireylerin sadece bir kısmı kırılgan 

 

KIRILGANLIK-SARKOPENİ 

Nutrition, frailty and sarcopenia Alfonso J. Cruz-Jentoft et al. Aging Clin. Exp. Res 

(2017) 29; 43-48 



Kırılganlık 
tedavisi ve 
önlenmesi 

• Temelde 
sarkopeninin 
tedavisi 
 



Kırılganlık konsensus raporu 
 

 Fiziksel kırılganlık önlenebilir  
Spesifik modaliteler ile tedavi 

edilebilir 
 

Egzersiz 
 

Protein 
kalori 

desteği 

Vitamin 

D  

Polifarmasinin 
düzeltilmesi 



• Yaşlı DM, HT, HL, Obezite  

• Hastalarda rijid kısıtlayıcı diyetlerden mümkün 
mertebe kaçınılmalıdır!! 

                  

          

  malnütrisyon ve fonksiyonel kayıp riski!!! 

         

Volkert D et al. ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics. Clin Nutr. 2018 Jun 18 

Kırılganlık ve Beslenme 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30005900


Kırılganlığın önlenmesi ve tedavisi 

Beslenme (Food intake maintained) 

Egzersiz (Resistance exercises) 

Aterosklerozu önleme (Atherosclerosis prevention ) 

İzolasyondan kaçınma (Isolation avoidance) 

Ağrı tedavisi (Limit pain) 

Egzersizler (Tai Chi or other balance exercises) 

Testosteron eksikliğinin tedavisi (Yearly check for testosterone 
deficiency) 



‘’Umulanlar’’ vs ‘’Bulunanlar’’ 
 

 Yasal düzenlemeler 
 Rapor çıkarma 
 İlaç yazarken hastayı görme zorunluluğu 

 Sosyal yardımlar 
 Kötü kullanım  

 Geriatri uzmanlığı ve uzmanların çalışması  
 Zorunlu  hizmet ve iş tanımı 
 Palyatif bakım 
 Huzurevi/bakımevi 
 Bakımevleri ve Geriatri uzmanı 

 İnterdisipliner ekip çalışması 
 Kültür, eğitim 
 Personel eksikliği ve istihdam politikaları 

 Kalite vs Kantite  
 





CİNSİYET 
DAĞILIMI/HASTANE  

CİNSİYET  
DAĞILIMI/BAKIMEVİ  



YAŞ DAĞILIMI/HASTANE YAŞ DAĞILIMI/BAKIMEVİ 

Yaş Ort. 
72,9+11,9 

Yaş Ort. 
61,6+17,1 



BAĞIMLILIK/HASTANE BAĞIMLILIK/BAKIMEVİ 

%8,2 tam bağımlı %20,1 tam bağımlı 



TANILAR/BAKIMEVİ 



KLİNİKLERDEKİ BAKIM HİZMETİ VEREN 
ÇALIŞAN SAYISI (MEDYAN) /BAKIMEVİ 



BASI ÜLSERİ/BAKIMEVİ 

2017 

2018 



BASI ÜLSERİ RİSKİ TAŞIYAN HASTA 
SAYISI/BASI ÜLSERİ OLAN HASTA 

SAYISI/BAKIMEVİ 

2017 

2018 



BASI ÜLSERİ EVRELERİ 
(n=33 kişi)/BAKIMEVİ (%) 



BASI ÜLSERİ YERİ/BAKIMEVİ 
(%) 



BASI ÜLSERİNDE KORUNMA 
YAKLAŞIMLARI/BAKIMEVİ 

  Hiçbir uygulama yapılmadı %0 %0,4 

  Önleme / tedavi eğitimi %75,6 %29,5 

  Reaktif/aktif yatak yüzeyi  %85,9 %65,3 

  Yatakta pozisyon değişikliği %75,2 %63,7 

  Mobilizasyon %45,5 %27,1 

  Nütrisyon tedavisi ve 
hidrasyon 

%61,6 %85,7 

  Nemlendirici / bariyer krem 
kullanımı 

%92,6 %96,4 

  Diğer bölge basınç azaltma %71,9 %43,8 

  Oturma destek yüzeyi %22,3 %24,3 

  Topuk koruyucu %45,5 %46,6 

  Modifiye tekerlekli sandalye %1,7 %10,0 

  Diğer   %2,9 %4,4 

    2018            2017 



BASI ÜLSERİNDE TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARI/BAKIMEVİ 

  Red %0 %3,2 

  Önleme / tedavi eğitimi %63,6 %48,1 

  Reaktif yatak yüzeyi  %18,2 %37,0 

  Yatakta pozisyon değişikliği %78,8 %74,1 

  Mobilizasyon %57,6 %48,1 

  Nütrisyon tedavisi ve 
hidrasyon 

%54,5 %77,8 

  Nemlendirici / bariyer krem 
kullanımı 

%97 %96,3 

  Diğer bölge basınç azaltma %78,8 %70,4 

  Oturma destek yüzeyi %18,2 %25,9 

  Topuk koruyucu %69,7 %55,6 

  Modifiye tekerlekli sandalye 0 %7,4 

  Aktif yatak yüzeyi  %81,8 %70,4 

    2018            2017 



ÜRİNER İNKONTİNANS/BAKIMEVİ 



Üriner inkontinansı 
olan hastaların 
%9,9’ına kateter 
uygulanmıştır. 

ÜRİNER İNKONTİNANS PREVALANSI /BAKIMEVİ 

Üriner inkontinansı 
olan hastaların 
%8,2’sine kateter 
uygulanmıştır. 

2017 

2018 



ÜRİNER İNKONTİNANSTA 
ÖNLEYİCİ ve TEDAVİ 

YAKLAŞIMLARI/BAKIMEVİ 

 Çevre düzenleme %18,2 %23,5 

 İlaç kullanımı %12,1 %7,4 

 Hiçbir uygulama 
yapılmadı 

%32,2 %26,0 

 Tedaviyi gözden geçirme %14,6 %20,0 

 Bez kullanımı %34,2 %52,9 

 Mesane egzersizi %2,2 %0,8 

 Kişisel planlı tuvalete 
gitme 

%7,1 %25,6 

Planlı tuvalete gitme %10,4 %0,1 

 Pelvis tabanı egzersizi %0 %0,5 

 Diğer %5,3 %4,4 

Üriner inkontinans tipinin 
belirlenmesi 

%12,8 %5,3 

Yaşam tarzı değişiklikleri %2,1 %28,7 

Uzmana yönlendirme %28,4 %23,5 

Mesane günlüğü tutma %3,8 

    2018            2017 



İNKONTİNANS İLİŞKİLİ DERMATİT 
PREVALANSI 

Kategori 1a: Kalıcı kızarıklık 
Kategori 1b: 1a + infeksiyon 
Kategori 2a: Cilt kaybı (açılma) 
Kategori 2b: 2a + infeksiyon 



MALNÜTRİSYON/BAKIMEVİ 

2017 

2018 



MALNÜTRİSYON RİSKİ TAŞIYAN HASTA 
YÜZDESİ 



MALNÜTRİSYONDA TEDAVİ 
YAKLAŞIMLARI/BAKIMEVİ 

 Enerji / protein zengin diyet %23,2 %40,2 

 Enteral beslenme %44,8 %52,7 

 Bilgilendirme %0,8 %19,6 

 Enerji / protein zengin ara 
öğün  

%34,4 %37,3 

 Sıvı balansı takibi %23,2 %59,8 

 Kişi arzusuna göre diyet 
modifikasyonu 

%16,8 %7,1 

 Gıda kıvam modifikasyonu %21,6 %23,2 

 Parenteral beslenme %0 %1,8 

 Tedavi uygulanmayan %5,6 %5,4 

 Diğer %7,2 %2,7 

Diyetisyene başvuru %5,6 %6,3 

Öğün zamanı mevcut ortamın 
düzenlenmesi 

%61,6 %47,3 

Öğün zamanlarında destek %56,8 %54,5 

İzlenme %27,2 %22,3 

      2018           2017 



YUTMA BOZUKLUĞU 

Hastanede hastaların 
%17’sinde, bakımevinde 

hastaların %13,1’inde 
yutma bozukluğu 

mevcuttur. 



DÜŞME/BAKIMEVİ 

2017 

2018 



DÜŞEN HASTA SAYISI/BAKIMEVİ 

2017 

2018 



SEDATİF /PSİKOTROP İLAÇ KULLANIMI 

Genel Düşenler 



TÜM BİREYLERDE DÜŞME RİSKİNE KARŞI 
ÖNLEYİCİ UYGULAMALAR/BAKIMEVİ 

 Hasta eğitimi %11,4 %21,2 

 Alarm sistemleri %0,1 %1,2 

 Destekle yürüme %16 %20,3 

 Hiçbir uygulama 
yapılmadı 

%25 %8,9 

 Mevcut tedavinin 
değerlendirilmesi 

%11,5 %27,4 

 Çevre adaptasyonu %25,4 %40,7 

 Görme muayenesi %11,3 %18,3 

 Güvenli ayakkabı seçimi %32,8 %34,9 

 Yardımcı cihaz kullanımı %26 %27,2 

 Gün içinde aktivasyon 
düzenleme 

%14 %28,9 

 Alçak yatak ve yer şiltesi 
kullanımı 

%51,3 %52,8 

 Terapötik egzersiz %4,7 %6,9 

 Yakın takip %11,2 %7,9 

 Diğer %5,1 %2,8 

Kısıtlama Kullanımı %2,9 %1,7 

      2018                     2017 

!! 



KISITLAMALAR/BAKIMEVİ 

2017 

2018 



KISITLAMALAR/BAKIMEVİ 

% % 

Mekanik  34,5 58,3 

Fiziksel 2,4 3,5 

Medikal 5,1 11,1 

Psikolojik 0,6 6,04 

Elektronik izlem (alarm-
video) 

0 1,7 

Odaya kapama 0,0 0,0 

Kapalı servis 0,7 3,5 

Diğer 2,3 4,1 

Yakın takip 7 11,7 



N % 

Düşme 313 94,8 

Agresif tavır 2 0,6 

Deliryum 1 0,3 

Ajitasyon 4 1,2 

Tedaviye direnç 0 0 

Gezinme 0 0 

Diğer 10 3,0 

KISITLAMA 
NEDENLERİ/BAKIMEVİ 



AĞRI/BAKIMEVİ 



SON 7 GÜNDE AĞRI 
PREVALANSI/BAKIMEVİ (%) 



AĞRI TEDAVİSİ/BAKIMEVİ (%)* 

*Son 7 gündeki ağrı 
tedavisi için 



AĞRININ İLAÇLA 
TEDAVİSİ/BAKIMEVİ 

*Son 7 gündeki ağrı 
tedavisi için 



SARCF 



Deliryum Prevalansı 



Uyku Sorunu Var mıdır? 



Etik Sorunlar 

Otonominin 
korunması 

Seçenekler kısıtlı (yemek zamanı, uyuma zamanı) 
Aile, hekim ve personelin paternalistik yaklaşımı 

Karar verme 
yeterliliği 

Birçok sakinin yeteneği kısıtlı veya sorgulanabilir 
Değerlendirmek için bir standart yok 

Vekil/vasilerin 
karar vermesi 

Birçok sakin tercihlerini net ifade edemiyor veya 
zamanında vekiline bildirmemiş  
Aile üyeleri arasında çatışmalar, gizli planlar, karar 
verme yetenekleri olmaması veya isteksizlik 

Yaşam kalitesi 
Özellikle demanslıda ölçmek zor 
‘’Ageism’’in getirdiği ön yargılar 

Tedavi seçimi 
CPR, mekanik ventilasyon, hastaneye yatırma,   spesifik 
sorunların (infeksiyon gibi) kurumda tedavisi, enteral 
beslenme, sadece destek tedavisi 



Tartışılması Gerekenler 

 Yasal statü 

 Yaşlı turizmi, bakım turizmi 

 Teknolojik gelişmeler, Ar-Ge faaliyetleri 

Bakım verenlerin sorunları, bakım personelinin 

sorunları 




