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Özet
Geriatrik de¤erlendirme yafll› hastalara klinik yaklafl›m› tan›mlayan bir kavram olup, standart t›bbi muayeneden farkl›l›klar› vurgulamak amac›n› güder. Kapsaml› bir de¤erlendirmede uygun hastalar›n seçilmesi
önemlidir. Bu de¤erlendirmeden en fazla yararlanacak olanlar fonksiyonel yetersizlik ve bu nedenle bak›mevine yerleflme gereklili¤i aç›s›ndan en yüksek risk alt›nda olan k›r›lgan yafll›lard›r. Geriatrik de¤erlendirme fiziksel sa¤l›k, mental sa¤l›k, sosyal ve ekonomik durum, fonksiyonel durum ve çevresel durumun de¤erlendirmesinden oluflur.
Anahtar kelimeler: Geriatrik de¤erlendirme, k›r›lganl›k
Abstract
Gerriatric Assessment
Geriatric assessment is a term that is used to describe a clinical approach to older patients, which emphazises differences from that of the standart medical evaluation. Selection of the appropriate candidates
for comphrehensive assessment is important. The frail older indivudials will benefit from this evaluation,
because this group are at risk for functional compromise and and nursing home placement. Elements of
geriatric assessment include domains of physical health, mental health, social and economic status, functional status and enviromental states.
Keywords: Geriatric assessment, frailty

sipliner süreç olup çok miktarda verinin birikimi
ile sonuçlanacakt›r (1-4).

Yafll› hastan›n de¤erlendirilmesi standart
anamnez alma ve fizik muayeneden baz› farkl›l›klar göstermektedir. Yafll›larda baz› hastal›klar
gözden kaçabilmektedir, s›k rastlanan birçok
hastal›k atipik olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r ve
yafll›lar iyatrojenik t›bbi sorunlara karfl› oldukça
duyarl›d›rlar. Bu nedenle, yafll› hastalar›n sa¤l›k
durumlar›n› gözden geçirirken uygulanacak klinik yaklafl›m› tan›mlamak üzere “geriatrik de¤erlendirme” kavram› kullan›ma girmifltir. ‹lgi alan›
özel olarak geriatri olmayan hekimler bile giderek daha fazla say›da 65 yafl›n üzerinde hasta ile
muhatap olduklar›ndan, kapsaml› bir geriatrik
de¤erlendirme tüm branfllarda t›bbi prati¤in
önemli bir parças› olmak zorundad›r. Yafll›n›n
karmafl›k ve birbirini etkileyen sorunlar› nedeniyle, geriatrik de¤erlendirme yo¤un bir interdi-

Fonksiyonel de¤erlendirme kiflinin yetenek
ve k›s›tl›l›klar›n›n tan›mlanmas› yöntemidir. Yafll›larda yaflla iliflkili de¤ifliklikler, sosyal faktörler
ve hastal›klar gibi birçok potansiyel nedenden
ötürü fonksiyonel k›s›tl›l›klara çok s›k rastlan›r.
Altm›fl befl yafl›n üzerindeki bireylerin yaklafl›k
%25’i günlük yaflam›ndaki ola¤an (banyo yapmak, yemek yemek gibi) faaliyetlerini gerçeklefltirebilmek için bir baflka kiflinin yard›m›na ihtiyaç duyarlar. Bu oran 85 yafl›n üzerinde %50’yi
bulur. Yafll›y› de¤erlendirirken mutlaka fonksiyonel bilgiler elde edilmelidir (2). Fonksiyonel
de¤erlendirme kiflinin yetenek ve k›s›tl›l›klar›n›n
tan›mlanmas› yöntemidir. Veriler gerekli yete-
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neklerin ne derecede kullan›ld›¤›n›, görevlerin
ne derecede yerine getirildi¤ini ve sosyal rol
beklentilerinin ne ölçüde karfl›land›¤›n› de¤erlendirmede kullan›l›r. Bu amaçla kullan›lan ölçüm yönteminin amaç ve kapsam› iyi tan›mlanm›fl olmal›, de¤erlendirilecek boyutlar aç›k olup
hedef kitle tan›mlanmal›, yöntem geçerli, güvenilir, özgül, duyarl›, prediktif ve uygulanabilirli¤i iyi olmal›d›r (5).

fazla yarar görecek olan hedef kitle belirlenmeli,
maddi ve manevi imkânlar bu kitleye yöneltilerek en etkin sonuçlar al›nmaya çal›fl›lmal›d›r.
Fonksiyonel eksiklikler aç›s›ndan daha riskli olan
ve bak›mevlerine yerlefltirme aday› olan k›r›lgan
yafll›lar için kapsaml› bir de¤erlendirme sonucunda daha fazla yarar elde edilecektir. ‹stemsiz kilo
kayb›, bitkinlik-tükenmifllik hissi, kas güçsüzlü¤ü, yavafl yürüme ve fiziksel aktivitede azalma gibi 5 özelli¤in 3’ünün varl›¤› yafll›n›n “k›r›lgan” oldu¤unu gösterir. K›r›lgan yafll›n›n yedek kapasitesi çok s›n›rl› olup h›zla azalarak disfonksiyonlar
ortaya ç›kabilir ve yafll› ba¤›ms›zl›¤›n› kaybedebilir. Birlikte bulunan problemlerin say›s›, kulland›¤› ilaçlar›n say›s› ve fonksiyonel k›s›tl›l›klar›n say›s› hastaneye yatma ihtiyac›ndaki art›fllar› öngördüren parametrelerdir. S›k s›k hastaneye yat›r›lma
riski yüksek olan k›r›lgan yafll›lar hastanelerde ve
bak›mevlerinde daha uzun süre kal›rlar, bu hastalar dikkatle de¤erlendirilmesi en uygun adaylard›r. Fonksiyonel k›s›tl›l›klar›n prevalans› yaflla
birlikte artmaktad›r, bundan ötürü 75 yafl ve üzerindeki yafll›lar periyodik fonksiyonel de¤erlendirmeden daha fazla yarar görebilirler (1,6).

Ayr›nt›l› bir geriatrik de¤erlendirme ile mevcut hastal›klar ortaya ç›kar›labilir, ilaçlar ve tedaviler ile iliflkili istenmeyen etkiler azalt›labilir,
afektif ve kognitif fonksiyonlar düzeltilebilir,
fonksiyonel ba¤›ms›zl›k ve yaflam kalitesi art›r›labilir, hastaneye baflvuru ve hastanede yat›fl süresi azalt›labilir, bak›mevlerinde kal›fl ihtiyac›
azalt›labilir, sa¤l›k ve bak›m maliyetleri azalt›labilir, mortalite azalt›larak sa¤kal›m süresi uzat›labilir (1,6).
De¤erlendirme sürecinde riskli popülasyon
ayr›lmal›, gerekli t›bbi ekip üyeleri ve konsültanlar belirlenmeli, fiziksel ve mental sa¤l›k de¤erlendirilmeli, fonksiyonel, sosyal ve ekonomik
durum ortaya konulmal›, çevresel özellikler belirlenmeli, gerekli bulgu ve verilerin toplanmas›
ve gerekli planlanman›n gelifltirilmesi koordine
edilmeli, planlar›n yap›lmas› sa¤lanmal› ve geliflmeler izlenmelidir (1).

De¤erlendirmenin unsurlar›
Fonksiyonel durum fiziksel sa¤l›k, mental
sa¤l›k, sosyoekonomik durum ve çevresel karakteristikler ile karfl›l›kl› etkileflim içindedir; bunlar
da kapsaml› bir de¤erlendirmenin 5 alan›n› olufltururlar. Bu unsurlar›n herhangi birindeki bir
azalma di¤er alanlarla etkileflim içinde, fonksiyonel durum ve sonuç olarak genel iyilik halini etkiler. Yafll›larda optimum sa¤l›k durumu elde etmek için tüm bu alanlar ayn› anda de¤erlendirilmeli ve sorunlar birlikte giderilmelidir (1).

Hedef kitle
Yafll›n›n de¤erlendirme süreci multidisipliner
ve interdisipliner olmal›d›r: yani sa¤l›k ekibi üyeleri ba¤›ms›z olarak gerekli verileri toplarlar, ancak bu bilgileri paylafl›rlar; ayn› zamanda koordineli bir flekilde ve karfl›l›kl› etkileflim içinde birbirine ba¤›ml› bir ekip olarak çal›fl›rlar (1). Bu da
hem genifl bir sa¤l›k ekibi hem de uzun bir zaman ve maddi yük gerektirecektir. Özellikle birinci basamak hekimlik görevinde her zaman
böyle bir çal›flmaya f›rsat bulunamaz. Yafll› ve fakat kuvvetli yap›daki baz› bireyler k›r›lgan yafll›lara yönelik programlardan ayn› derecede yarar
görmeyeceklerdir. Bu nedenle çal›flmalardan en

Fiziksel sa¤l›k
Yafll› kifliler hastal›klara karfl› çok duyarl›d›rlar. S›k rastlanan hastal›klar genellikle atipik olarak ortaya ç›kar ve gözden kaçabilir veya do¤ru
tan› konamayabilir. Yeterli bir anamnez almak
çok önemlidir, bunun için ço¤unlukla bak›c›la-
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‹flitme
‹leri yafllardaki bireylerde iflitme sorunlar› oldukça s›k olup, 65 yafl›n üzerinde genel prevalans %23-48’dir. ‹flitme bozuklu¤unun en s›k nedeni presbiakuzi olup yüksek frekansl› seslere
karfl›, progresif, bilateral iflitme kayb›d›r. Bu hastalar genellikle iflitme bozuklu¤undan flikâyetçi
olmazlar, daha çok konuflmalar› anlamakta güçlük çektiklerini ifade ederler. ‹flitme bozukluklar› kiflinin özsayg›s›n› azalt›r, duygusal incinmeler, iritabilite, sosyal izolasyon, depresyon ve
kognitif bozukluklara yol açar. ‹flitme bozukluklar› taramas›n›n yeterince yap›lmad›¤› görülmektedir, birinci basamak sa¤l›k hizmetinde rutin
olarak ancak beflte bir oran›nda uygulanmaktad›r. Hastalar da maalesef böyle bir konuda yard›m istemeleri gerekti¤ini düflünememektedir.

r›ndan bilgi al›nmas› gerekir. Sigara ve alkol kullan›m›, egzersiz, afl›lanma ve kulland›¤› ilaçlar
üzerinde ayr›nt›l› olarak durulmal›d›r. S›kl›kla
üzerinde durulmayan seksüel fonksiyonlar sorgulanmal›d›r; çünkü yaflam kalitesi ile yak›ndan
iliflkilidir, yafll›lar›n ço¤unda seksüel aktivitelere
yeterli bir ilgi düzeyi devam etmektedir. Tedavi
edilebilir hastal›klar için tarama testleri hastan›n
genel durumuna ve prognozuna göre her birey
için ayr› ayr› de¤erlendirilmelidir. De¤erlendirme sonuçlar›na göre primer, sekonder ve tersiyer koruma giriflimleri ele al›nmal›d›r.
Fizik muayenede öncelikle hastan›n baflvurusuna neden olan flikâyetlerle ilgili noktalara ve
di¤er s›k rastlanan hastal›klara önem verilmelidir. Bu son durumdan görme, iflitme, yürüme ve
denge, beslenme durumu ve kontinans kastedilmektedir. Yafll›larda iyatrojenik problemler çok
s›kt›r, birçok flikâyet polifarmasiye ba¤l›d›r. T›bbi muayene standart fizik muayene ile muhtemel geriatrik sendromlar› da kapsamal›d›r 1,4).

‹flitme için birçok tarama testi mevcuttur; f›s›lt› testi en basiti olup doktor görme alan› d›fl›nda
ve hastan›n ilgili kula¤›na 30 cm kadar uzakta
durur, hastan›n f›s›lt› ile söylenen kelimelerin en
az %50’sini tekrarlamas› beklenir. Tarama testi
olarak alt›n standart odyometrik ölçümdür; 1000
veya 2000 Hz frekanstaki sesleri bir veya iki kula¤› ile duymuyorsa KBB uzman›na sevk etmek
gerekir. ‹flitme fonksiyonunun her y›l kontrol
edilmesi önerilir. Ototoksik ilaç kullan›m›na dikkat edilmelidir. ‹flitme cihazlar› kullan›m› hem
fonksiyonel durumu düzeltir, hem de yaflam kalitesini iyilefltirir (1-3).

Görme
Görme bozukluklar› yafll›larda sakatl›k, düflmeler ve sonunda fonksiyonel bozuklu¤a yol
açan ve s›k rastlanan sorunlardand›r. Görme
keskinli¤inin azalmas›, ayd›nlanma düzeyi ve
parlak ›fl›klardan etkilenme, karanl›¤a uyum sa¤lama gibi fonskiyonlardaki bozulma yaflla artar.
Yafll›lar›n %90’›ndan fazlas› gözlük kullan›r, 85
yafl›n üzerindeki grubun beflte biri gözlükle de
görmekte güçlük çekmektedir. En s›k rastlanan
sorunlar presbiyopi, katarakt, glokom, diyabetik
retinopati ve maküler dejenerasyondur. Genel
olarak 65 yafl›ndan sonra düzenli görme muayenelerinin yap›lmas› önerilir.

Yürüme, denge ve düflme
Yürüme ve denge sorunlar› yafll›larda s›k olup
genel olarak toplumdaki yafll›lar›n %20’sini etkileyerek düflmeye e¤ilimli k›lar. Düflmeler sonucunda yumuflak doku yaralanmalar›, k›r›klar, tekrar
düflme korkusu ve fonksiyonel durumda bir gerileme ortaya ç›kar. Artrit baflta olmak üzere muskuloskeletal hastal›klar, vasküler ve/veya nörodejeneratif hastal›klar gibi yafll›larda s›k rastlanan bozukluklar yürüme ve denge sorunlar›n› art›r›rlar.

Snellen görme kartlar› ile görme keskinli¤inin
muayenesi kolay bir tarama testidir. Hastalar yeterli düzeyde okuyamazlarsa oftalmolo¤a sevk etmek gerekir. Diabetes mellitus, ailede glokom
varl›¤›, hipertansiyon, miyopi, steroid tedavisi
görmüfl olmak görme bozukluklar› için risk faktörleridir (1,3,7).

Tarama ve ayr›nt›l› de¤erlendirme ile düflme
riski tafl›yanlar ayr›lmal› ve riski azaltan tedbirler
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proteini, albumin ve kolesterol düzeyleri bak›l›r. 130 mg/dL alt›ndaki kolesterol düzeyleri kötü prognozu gösterir. Serum albumini normal
yafllanma ile de¤iflmez. Albuminin yar› ömrü 23 haftad›r, yar› ömrü 2-3 gün olan prealbumin
düzeyindeki de¤iflme beslenme durumundaki
akut de¤iflikliklerin izlenmesinde daha yararl›d›r
(1,3,6,10).

al›nmal›d›r. Bir hasta odam›za girdi¤inde yürüyüflünü gözlemek oldukça iyi bir uygulamad›r.
Parkinsonian yürüyüfl gibi spesifik bir yürüme
bozuklu¤u tan› için ip ucu sa¤lar. Yürüme ve
denge testleri yap›lmas› kolay ifllemlerdir. Ellerini gö¤sünde çapraz yaparak bir sandalyeden
aya¤a kalkmas›n› istemek kuadriseps gücü hakk›nda fikir verir. Tandem yürüyüflü denge sorunlar›n› gösterir. Romberg testi proprioseptif
bozuklu¤u de¤erlendirmede yararl›d›r. Uzanarak bir cisme ulaflabilmesi yafll›n›n fonksiyonel
aç›dan iyi oldu¤unun bir göstergedir. “Kalk ve
yürü” testinde, koltuktan kalkarak 2-3 m kadar
yürümesi, geri dönmesi ve tekrar oturmas› istenir, bu test ile postüral stabilite, ad›m atma, yürüme fonksiyonlar› de¤erlendirilir. Bu ifllem 20
saniyeden fazla sürüyorsa daha ileri de¤erlendirme gerekti¤i anlafl›l›r (1-3,6-9).

Kontinans
Yafll›lar üriner inkontinans sorunlar›n› pek bildirmezler, bundan utan›rlar veya yafllanman›n
kaç›n›lmaz bir sonucu olarak kabul ederler. Toplumda yaflayan kad›nlar›n üçte birinde herhangi
bir düzeyde inkontinans mevcuttur. Erkeklerde
80 yafl›na kadar prevalans düflük iken, benign
prostat hipertrofisinin yaflla s›klaflmas› ile birlikte
erkekler de ayn› düzeyde etkilenmeye bafllarlar.
Üriner inkontinans üriner sistem infeksiyonlar›,
düflmeler, uyku bozukluklar›, sosyal çekingenlik
ve depresyon ile iliflkili olup yaflam kalitesini etkiler. Hatta bak›mevlerine yerleflmenin ana nedenlerindendir. Fekal inkontinans daha seyrek
olmakla birlikte nadir de¤ildir. Üriner inkontinans de¤erlendirilirken kognitif fonksiyonlar, s›v› al›m›, mobilite, kullan›lan ilaçlar, geçirilen ürolojik ve jinekolojik ameliyatlar göz önüne al›nmal›d›r. Tüm yafll›larda üriner inkontinans taramas› yap›lmal›d›r, çünkü tedavi ile tam olarak veya önemli oranda düzelme mümkündür.

Beslenme
Malnütrisyon afl›r› beslenme ile yetersiz beslenme aras›nda de¤iflen bir durumdur. Geriatrik
popülasyonda prevalans› hastalar›n yaflad›¤› kurum ve topluma göre de¤iflmek üzere %1-60 aras›nda bildirilmektedir. Obezite de yafll›larda art›k
çok seyrek rastlanan bir sorun de¤ildir. Malnütrisyon immün fonksiyonlarda bozulma, enfeksiyonlara e¤ilim, yara iyileflmesinde gecikme, osteoporoz ve komorbidite ile iliflkilidir. Protein–enerji malnütrisyonu, baz› vitaminlerin (B12
vitamini, folat, D vitamini) eksiklikleri s›kt›r. Kalsiyum al›m› ço¤unlukla yetersizdir.

Basit bir tarama testi olarak “Son bir y›l içinde hiç idrar›n›z› kaç›rd›n›z m› veya alt›n›z› ›slatt›n›z m›?” ve “En az 5 ayr› durumda idrar›n›z› kaç›rd›n›z m›?” sorular› sorulmal› ve olumlu cevap
veriyorsa hasta daha ileri de¤erlendirmeye al›nmal›d›r (1,2,3).

Hastalar›n a¤›rl›klar› izlenmeli ve son 6 ay
içinde istemeden vücut a¤›rl›¤›n›n %10’undan
fazlas›n›n kaybedilip kaybedilmedi¤i araflt›r›lmal›d›r. ‹stem d›fl› kilo kayb› saptan›rsa ileri inceleme gerekir. “Mini Nütrisyon De¤erlendirme” (Mini Nutritional Assessment) antropometrik, genel, diyet ve kendini de¤erlendirme alanlar›ndan oluflan bir tarama testidir. Maksimum
skor 30 olup 17-23.5 aras› malnütrisyon riskini
gösterir, 17’nin alt›ndaki skorlar ise aflikâr malnütrisyonu düflündürür. De¤erlendirmede tam
kan say›m›, total lenfosit say›m›, total serum

Kullan›lan ilaçlar
Yaflland›kça komorbidite s›kl›¤› artt›¤›ndan
yafll›lara çok say›da ilaç tavsiye edilmektedir.
Yafll›lar›n ço¤unlu¤u herhangi bir zamanda ortalama 3 veya daha fazla ilaç kullanmaktad›r. Polifarmasi drog-drog, drog-hastal›k, drog-nutrient
iliflkisindeki riski art›r›r, farmakokinetik ve far-
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Bilinen koroner hastal›¤› olanlarda hiperlipidemi tedavisi gençlerdeki gibi etkilidir. Koroner arter hastal›¤› bulunmayan 65 yafl üzeri bireylerde hperlipideminin taranmas› ve tedavisinin yarar ve dezavantajlar› konusunda veriler s›n›rl›d›r. Bununla birlikte, en az 5 y›l yaflam beklentisi olan ve sigara içimi, hipertansiyon, diyabet gibi risk faktörleri olan 65 yafl›n üzerindeki bireylerde de hiperlipidemi taramalar› önerilmektedir. ‹leri yafllarda ise hastan›n yaflam beklentisi ve hiperlipidemi tedavisinin riskleri de¤erlendirilerek karar verilmelidir. Statinler genel
olarak iyi tolere edilen ilaçlard›r. Rabdomiyoliz
gibi ciddi yan etkileri ise do¤rudan ilaca bir cevap olmaktan çok ilaç etkileflimleri ile iliflkili
olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu nedenle polifarmasinin s›k oldu¤u yafll› hastalarda statin kullan›rken çok dikkatli olunmal›d›r (2,12).

makodinamikteki yaflla iliflkili de¤iflikliklere katk›da bulunur. Bu nedenle yafll›lar istenmeyen
ilaç etkilerine daha e¤ilimlidirler. Düflme, inkontinans, deliryum ve kognitif disfonksiyon yafll›lardaki istenmeyen ilaç etkilerinin baz›lar›d›r.
Periyodik olarak gözden geçirip ald›¤› ilaç rejimini düzenleyerek, istenmeyen ilaç etkileri azalt›labilir. Hastalar›n her vizite kendilerine önerilen veya kendiliklerinden kulland›klar› ilaçlar›,
vitaminleri ve bitkisel ilaçlar› getirmeleri istenmelidir; her bir ilac›n kullan›lmas›na devam edilip edilmeyece¤ine karar verilmelidir (1-4,6-8).
Tarama testleri
Bireyin genel sa¤l›k durumu ve yaflam beklentisine ba¤l› olarak, tarama testleri hastalar ve
bak›c›lar› ile tart›fl›larak kiflilere göre belirlenmelidir. Kad›nlar ve erkekler aras›nda 60 yafl›n üzerinde hipertansiyon oldukça s›kt›r. Hipertansiyon tedavisinin 60-80 yafllar›ndaki hastalarda da
yararl› oldu¤u gösterilmifltir. JNC’nin (Joint National Committee on Detection, Evaluation, and
Treatment of High Blood Pressure; Hipertansiyon Tan›, De¤erlendirme ve Tedavisi için Ulusal
Birleflik Komite) 2003 y›l›nda yay›nlanan 7. raporuna göre, kan bas›nc› için üst s›n›r olarak
önerilen 140/90 mmHg de¤eri yafll›lar için de
geçerlidir. Seksen yafl›n üzerindeki hastalarda
hipertansiyon tedavisinin mortaliteyi azalt›c› etkisi konusunda ise yeterli kan›t yoktur, hatta ileri yafll› erkeklerde (85 yafl üstü) yüksek kan bas›nc›n›n düflük kan bas›nc›ndan daha iyi oldu¤unu düflündüren baz› gözlemler de bildirilmifltir
(11). ‹leri yafll›larda, özellikle multipl komorbidite söz konusuysa, ortostatik hipotansiyon ve
düflme gibi komplikasyonlardan kaç›nmak için
antihipertansif tedavide çok dikkatli olunmal›d›r.
Bununla birlikte, tüm yafll›lar›n aktif antihipertansif tedavi adaylar› oldu¤u ve bu nedenle hipertansiyon aç›s›ndan periyodik olarak muayene edilmeleri gerekti¤i unutulmamal›d›r. Periyodik muayene aral›klar› için optimal süre henüz
belirlenememiflse de, flimdilik 1-2 y›lda bir hipertansiyon aç›s›ndan kontrol uygundur (2).

Tiroid disfonksiyonlar›n›n s›kl›¤› yafll› popülasyonda çok artm›flt›r. Hipertiroidi ve hipotiroidi s›kl›kla klasik belirti ve bulgular› olmaks›z›n
ortaya ç›kar ve tan›s›z kal›r. Yafll›larda 2 y›lda bir
TSH tayini yap›lmas› önerilmektedir (1,4). B12
vitamini eksikli¤i yafll›larda %3-40 aras›nda bildirildi¤inden yine taranmas› gerekir (13).
Diyabetin komplikasyonlar› ve kan flekerinin s›k› kontrolünün önemi bilinmesine ra¤men, yafll›larda erken tan›s›n›n yararlar› konusunda do¤rudan kan›tlar yeterli de¤ildir. Amerikan Diabet Birli¤i (ADA) 45 yafl›ndan sonra
3 y›lda bir açl›k kan flekeri kontrolünü önermektedir. USPSTF (United States Preventive
Services Task Force; Birleflik Devletler Koruyucu Hizmetler Görev Gücü) ise hipertansiyon ve hiperlipidemisi olanlarda diyabet taramas›n› önermektedir (1,2).
Yafll›larda kanser taramas› konusundaki görüfller oldukça çeliflkilidir, çünkü 65 yafl üzerindeki bireyler hakk›ndaki veriler iyi tan›mlanmam›flt›r, halbuki vakalar›n %60’› bu yafl grubunda ortaya ç›kmaktad›r. Elli yafl üzerinde kolorektal
kanser taramas›n›n yararl› oldu¤u konusunda
görüfl birli¤i mevcuttur. Maliyet, fayda ve risk aç›-
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T›bbi dan›flmanl›k
Yafll›lara egzersizler konusunda dan›flmanl›k
yapmak gerekebilir. Egzersizlerin hipertansiyon,
kardiyovasküler hastal›klar, osteoporoz ve di¤er
baz› hastal›klar üzerine yararl› etkileri gösterilmifltir. USPSTF meyve, sebze ve tah›l tüketimini
art›rmay›, ya¤ al›m›n› ise azaltmay› önermektedir. Bir kontrendikasyon yok ise, günde 1001500 mg kalsiyum ve 400-800 IU D vitamini verilmelidir. Sigara içimi b›rak›lmal›d›r. Alkolün zararlar› anlat›lmal›, tüketimi s›n›rland›r›lmal›d›r.
Kazalardan korunma konusunda tedbirler al›nmal›d›r. Yafll› sürücüler fiziksel ve kognitif bozukluklar nedeniyle risk alt›ndad›r (1-4).

s›ndan en uygun tarama testinin hangisi oldu¤u
konusundaki veriler yetersizdir. Amerikan Kanser
Derne¤i (ACS) ortalama risk tafl›yan bir hastada
10 y›lda bir lavman opakl› kolon grafisi veya kolonoskopi, 5 y›lda bir fleksibl sigmoidoskopi ve
her y›l d›flk›da gizli kan tayini önermektedir.
USPSTF ise y›ll›k d›flk›da gizli kan tayini, periyodik sigmoidoskopik tetkik veya bunlar›n kombinasyonunu önermektedir (2, 14).
Prostat kanseri konusunda ise ortak bir kabul
henüz söz konusu de¤ildir. USPSTF rutin prostat
kanseri taramalar›n› tavsiye etmek için yeterli bilgi
olmad›¤›n› düflünmektedir. Buna karfl›l›k ACS dijital rektal muayene ve PSA testleri ile birlikte periyodik taramay› önermektedir, yaflam beklentisi 10
y›l›n alt›nda olan yafll›larda ise taraman›n sonland›rabilece¤ini bildirmektedirler (1,2,15).

Mental sa¤l›k
Kognitif, davran›flsal ve emosyonel durumun
de¤erlendirilmesi yafll›da de¤erlendirmenin en
önemli unsurlar›ndand›r. Yaflland›kça demans,
deliryum ve depresyon prevalans› artmaktad›r.

Meme kanserinden ölüm oran› yafll›larda
artmaya devam etmektedir. Bu nedenle yafll›larda da meme kanseri taramalar› yap›lmal›d›r. Meme kanseri taramas› amac›yla, 20 yafl›ndan sonra her ay kendini muayene, 20-40 yafl aras›nda 3
y›lda bir, 40 yafl›ndan sonra her y›l profesyonel
muayene önerilir; 40-49 yafl aras›nda 1-2 y›lda
bir, 50 yafl›ndan sonra her y›l mamografi çektirilmelidir. Meme kanseri için risk faktörleri tafl›yan kad›nlarda 75-80 yafl›ndan sonra da taramalar sürdürülmelidir (2).

Alzheimer hastal›¤› s›kl›¤› 85 yafl üzerinde
%50’lere ulaflmaktad›r. Tarama testleri olarak “Saat Çizme Testi”, “K›sa Mental Durum Sorgulamas›; Short Portable Mental Status Questionnaire”,
“Bilgi, Haf›za Konsantrasyon Mental Durum Testi;
The Information-Memory-Concentration Mental
Status Test” ve en s›k olarak da “Mini Mental Durum Testi (MMT); Mini-Mental State Examination
(MMSE)” kullan›l›r. MMT k›sa ve uygulanmas› kolay bir testtir; oryantasyon, kay›t, dikkat, hesaplama yetene¤i, haf›za, dil ve basit emirleri yerine
getirebilme yetenekleri de¤erlendirilir. Yafl, e¤itim durumu, dil bilgisi, hastan›n duysal bozukluklar› MMT (Mini-Mental State Examination)’deki
performans ve skorlar› etkileyebilir, skorlar› yorumlamadan önce bu faktörler bilinmelidir. Maksimum 30 üzerinden, 24 ve daha düflük skorlar
kognitif bozuklu¤u gösterir, ancak demans tan›s›
için flart de¤ildir; 24’ün üzerinde bir skor da demans› d›fllamaz, bu nedenle normale yak›n skorlar demans›n erken tan›s›na engel olabilir (1, 6).

Serviks kanseri taramas› için 40 yafl›ndan
sonra her y›l pelvik muayene, 18 yafl›ndan sonra her y›l, 2 ard›fl›k test normalse 3 y›lda bir Pap
smir testi önerilir. Altm›fl befl yafl›ndan sonra serviks kanserinden ölümler azald›¤› için, monogamöz veya tek eflli olan, Pap smirleri normal olan
kad›nlarda taramalar sonland›r›labilir (2).
Y›ll›k muayenelerde deri, mukozalar, testisler, overler, tiroid, lenf dü¤ümleri dikkatle gözden geçirilmelidir (16).
USPSTF 65 yafl üzeri kad›nlarda osteoporoz
taramas›n›n rutin olmas›n›, osteoporotik k›r›k
riski olanlarda tarama çal›flmas›n›n 60 yafl›nda
bafllamas›n› önermektedir (1,2,17).

Yafll›larda depresyon oldukça s›kt›r. Risk faktörleri olarak kronik hastal›klar, fonksiyonel veya kognitif bozukluklar, yak›n›n› kaybetmek ve
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sosyoekonomik faktörler say›labilir. Basit bir tarama testi olarak “Geçen ay içinde, kendinizi s›k
s›k üzgün, mutsuz, umutsuz hissettiniz mi?” ve
“Geçen ay içinde, s›k s›k yapt›¤›n›z ifllere karfl›
ilgisizlik duydunuz mu veya yapt›klar›n›zdan
zevk al›yor musunuz?” sorular› sorulabilir. Bunlara verilecek olumlu cevaplar daha ileri de¤erlendirme gerekti¤ini gösterir. Geriatrik depresyon skalas› 5, 15 ve 30 sorulu versiyonlar› ile tarama testi olarak geçerli, güvenilir ve uygulamas› kolay bir testtir. Hamilton depresyon skalas›
depresyonun ciddiyetini ölçebilir (1,2,6).

Tablo 1. Günlük yaflam aktiviteleri (GYA,)
aletli günlük yaflam aktiviteleri
(AGYA) ve ileri günlük yaflam
aktiviteleri (IGYA)
GYA
• Banyo yapma
• Giyinme
• Tuvalet
• Kontinans
• Seyahat
• Beslenme
AGYA
• Telefon kullanma
• Toplu tafl›m araçlar› ile seyahat
• Al›flverifl yapma
• Yemek yapma
• Ev iflleri yapma
• Kiflisel temizli¤ini yapma
• ‹laçlar›n› alma
• Paras›n› kullanabilme

Fonksiyonel sa¤l›k
Fonksiyonel durum fiziksel sa¤l›k, kognitif
ve yeterli sosyal ve çevresel deste¤e ba¤l›d›r.
Muskuloskeletal hastal›klar, diyabet, inme, inkontinans ve duysal bozukluklar gibi kronik
hastal›klar fonksiyonel k›s›tlaman›n bafllayaca¤›n›n önemli göstergeleridir. Risk faktörlerini erkenden tan›mak ve düzeltici giriflimler fonksiyonlardaki azalmay› önleyebilir. Fonksiyonel
durum hakk›ndaki bilgiler hastay› do¤rudan
gözleyerek veya bak›c› ve ailesinden al›nabilir.
Günlük yaflam aktiviteleri ölçülmesi ile fonksiyonlar de¤erlendirilebilir. Bunun için günlük
yaflam aktiviteleri (GYA), aletli günlük yaflam
aktiviteleri (AGYA) ve ileri günlük yaflam aktiviteleri (‹GYA) incelenir (Tablo 1). (1,18)

Sosyal ve ekonomik durum

Hasta temel GYA’y› yerine getiremiyorsa genellikle yaln›z yaflayamayacak demektir, evde
yard›ma ihtiyac› olacakt›r veya gözetim alt›nda
bir çevrede yaflamas› gerekecektir. AGYA daha
yüksek düzeylerde kognitif fonksiyonlar ve karar verme yetisi gerektiren davran›fllar ve sosyal
aktivitelerdir. ‹GYA ise daha kompleks, aile ve
toplum için tam bir sorumluluk gerektiren yarat›c› ve mesleki faaliyetleri içerir. Günlük yaflam
aktiviteleri ölçümünde Barthel indeksi alt›n standart olarak kabul edilir. Barsak bak›m›, mesane
bak›m›, kendine bak›m, tuvalet kullan›m›, beslenme, tekerlekli sandalye/yatak transferi, mobilite, merdiven inip ç›kma ve y›kanma bafll›klar›
alt›nda hastalar de¤erlendirilir (5).

Sosyal destek durumunun de¤erlendirilmesi
yafll›lar için çok önemlidir; çünkü 75 ve üzerindeki yafll›larda sosyal izolasyon s›kt›r. GYA veya
AGYA’daki bozulma veya ba¤›ml›l›k toplumda
yaflayan kiflilerin bir bak›c› yard›m›na ihtiyaç
duymalar›yla sonuçlan›r. Gerekti¤inde hastalar›n
bak›mlar› ile ilgilenebilecek mevcut veya potansiyel bak›c›lar araflt›r›lmal›d›r. Aile üyesi olan veya ücretli olarak bu ifli yapan ve özellikle kad›n
olan bak›c›lar bazen fiziksel ve emosyonel nedenlerle stres alt›na girerler. Destek gruplar›ndan yard›m istenmesi yararl› olabilir. Hastan›n
ekonomik durumu ortaya konmal›, ihtiyaçlar›
belirlenmelidir. Bireyin kültürel, etnik ve dinsel
de¤erlerine önem verilmelidir (1,6).

‹GYA
• Bofl zamanlar›n› de¤erlendirme
• Seyahat edebilme
• Gönüllü faaliyetler
• Yarat›c› aktiviteler
• Toplumsal hizmetler
• Organize olaylar
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Çevresel karakteristikler
Düflme riski fazla olan k›r›lgan yafll›lar için,
ev ortam› muhtemel tehlikeler aç›s›ndan de¤erlendirilmelidir. Banyo barlar›, tuvaletlerde yüksek klozetler, zeminin kaygan olmamas›, hal› gibi aya¤a tak›lmas› muhtemel cisimlerin kald›r›lmas›, kiflinin düflmemek için tutunabilece¤i eflyalar›n tespit edilmifl olmas› yararl› olabilir
(1,4,6).

Veri toplanmas›n› koordine etmek ve
bir plan gelifltirmek
Ekip üyeleri ve konsültan hekimler taraf›ndan veriler topland›ktan sonra, sorunlar belirlenir, hedefler saptan›r ve tedavi plan› oluflturulur.
Zaman k›s›tl›l›¤›ndan ötürü kronik hastal›klar ve
geriatrik sendromlar›n (demans, düflme, inkontinans vb.) de¤erlendirilmesini genellikle ertelemeye bir e¤ilim gözlenmektedir. Tüm sonuçlar›
ve yaflam kalitesini düzeltmek amac›yla, öneriler
fiziksel, mental, fonksiyonel, sosyal ve çevresel
sorunlara yönelik olmal›d›r (1).
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