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Geriatrik rehabilitasyondan amaç yafll›n›n
fonksiyonel kapasitesini, belirlenen gerçekçi bir
hedefte mümkün olan en üst düzeye ç›karmak
ve bunu korumakt›r. Kiflinin kalan ömründe ya-
flam kalitesini art›rmak amac›yla uygulanan etkin
rehabilitasyon program› yafll› bireyin daha ba-
¤›ms›z ve sosyal olmas›na yard›mc› olacakt›r.
Yafll›da rehabilitasyon ilkeleri flunlard›r: rehabili-
tasyon uygulamalar›na erken bafllanmal›, multi-
disipliner olmal›, rehabilitasyon program› yavafl,
al›fl›lm›fl ve basit olmal›, yard›ma ve güvene da-
yal› hasta-ekip iliflkisi olmal›, hastan›n mümkün
olan fiziksel ve mental ba¤›ms›zl›¤›n›n devam›
amaçlanmal›, hastan›n rehabilitasyona aktif kat›-
l›m› sa¤lanmal›d›r (1,2).

Yafll›lara uygulanan rehabilitasyon program›,
gerçekçi olmal›, periyodik tekrarlanmal› ve gere-
kirse de¤ifltirilmeli, mevcut fonksiyonlar› koru-
mal›, kalan ömrünün yaflam kalitesini art›racak,
kiflinin ba¤›ms›z ve sosyal olmas›na yard›m ede-
cek, kiflinin rehabilitasyon sürecini olumsuz et-
kileyen psikolojik sorunlar›n› giderecek flekilde
ve yafll›ya özel olmal›d›r. Rehabilitasyon progra-
m› uygulan›rken yafll›n›n ö¤renmesini kolaylaflt›-
ran stratejiler uygulanmal›d›r: Terapötik yakla-
fl›m yavafl olmal›, ö¤renilecek subje ve objeler
hasta için anlaml› olmal›d›r. Yafll› ö¤renmenin
detaylar›na konsantre olmal›, dikkatin da¤›lma-
mas› için destekleyici bir ö¤renme çevresi sa¤-
lanmal›, cevaplar ödüllendirilmelidir (1,2).
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Özet

Geriatrik rehabilitasyon yafll›lar›n fiziksel, psikososyal, ifl ve meflguliyet aç›s›ndan optimal fonksiyo-
nel düzeylere ulaflt›r›lmas›n› amaçlar. Fiziksel egzersizler yafll› hastalar›n sa¤l›k ve fonksiyonlar› üzerine
yararl› etkiler oluflturur. Egzersiz kardiyopulmoner dayan›kl›l›¤›, kas-iskelet gücünü, dengeyi, fleksibili-
teyi, metabolik kapasiteyi ve sonuç olarak yaflam kalitesini art›r›r. Yafll›larda birçok komorbid hastal›k
oldu¤undan dolay› egzersizler hastan›n fiziksel durumuna göre düzenlenmelidir.
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Abstract

Geriatric Rehabilitation and Exercise

Geriatric rehabilitation is defined as restoration of the elderly to an optimal functional level in relation
to physical, psychosocial, and occupational activity. Physical exercises have clear benefit to health and
function of elderly patients. Exercise can promote cardiopulmonary fitness, musculoskeletal power,
balance, flexibility, and general increase in metabolic capacity and quality of life. Since most older adults
have multipl comorbidities, exercise prescriptions should be modified for physical condition.
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Rehabilitasyon program›ndan önce yafll› has-
tan›n genel sa¤l›k durumu ile fizyolojik fonksi-
yon ve kapasiteleri ayr› ayr› de¤erlendirilmelidir.

Yafll›da organ sistemlerinde oluflan de¤iflik-
liklere göz atacak olursak, akci¤er dokusu elas-
tikiyetini kaybeder, periferik vasküler direnç ar-
tar, ateroskleroz geliflir. Nörotransmiterlerin
azalmas› depresyon ve uyku bozukluklar›na, nö-
ronlar›n say›s›n›n azalmas› denge ve koordinas-
yon bozulmas›na neden olur. Kab›zl›k, peptik
ülser, kolon kanseri s›kl›¤› artar. Nefron say›s›-
n›n ve böbrek fonksiyonlar›n›n azalmas›, prostat
hipertrofisi ve kad›nlarda daha s›k olmak üzere
inkontinans görülür. Lokomotor sistemde postür
bozuklu¤u (kronik bel a¤r›s› ve osteoporozu
olanlarda), boy k›sal›¤›, osteoporoz, osteoartrit
görülür. Deride elastikiyet azalmas›, kuruma ve
duyusal bozukluklar oluflur. Glokom-iflitme, tat
alma ve koku almada azalma görülür. Yafll›n›n
yürüme analizinde, yürüyüflün h›z› dakikada 100
ad›m ve enerji tüketiminin ise 4.3 kilokal/dk ol-
du¤u görülür. Yürüme esnas›nda pelvik rotas-
yon azal›r, basma dönemi artar, ad›m uzunlu¤u
azal›r. Bu de¤ifliklikler yafll›n›n en güvenli yürü-
yüflünü sa¤lamak amac›na yöneliktir (1,2,3).

Yafll›da genel durum de¤erlendirmesi önce-
likle kardiyovasküler, nörolojik ve lokomotor
sistem de¤erlendirmesi ile bafllar, daha sonra
görme ve iflitme fonksiyonlar›, kas gücü, postür
analizi, zihinsel fonksiyonlar ve k›r›k riski için
de kemik mineral yo¤unlu¤u de¤erlendirilir.
Fonksiyonel de¤erlendirme için Pulses profili,
Barthel indeksi s›k kullan›l›r. Ayr›ca kognitif du-
rum, davran›fl, beslenme, sosyal ve aile iliflkileri,
beceri, hobiler ve sosyoekonomik de¤erlendir-
meler yap›lmal›d›r. Bu de¤erlendirmeler baflta fi-
ziksel t›p ve rehabilitasyon uzmanlar› olmak
üzere psikiyatrist, ürolog, fizyoterapist, ifl ve u¤-
rafl› terapisti, psikolog, rehabilitasyon hemfliresi,
sosyal yard›mc›, bak›c›dan oluflan rehabilitasyon
ekibi taraf›ndan gerçeklefltirilir (1,2,3). 

Yafll›da kas-iskelet sistemi rehabilitasyonunda
genel strateji, öncelikle a¤r›y› gidermeye yönelik

olmal›d›r. Sonra yaflam kalitesini üst düzeyde tu-
tacak tedavi program› haz›rlanmal›d›r. Yafll›n›n
kalsiyum (1000 mg/gün), D vitamini (800
IU/gün) ve minerallerden zengin, protein ve
ya¤dan fakir beslenmesi sa¤lanmal›; günlük be-
ceri ve kiflisel özelliklerine yönelik fiziksel akti-
vitesi programlanmal›d›r. Yafll›da fizik tedavi
modaliteleri a¤r›n›n giderilmesi, eklem hareket
aç›kl›¤›n›n (“range of motion”: ROM), motor gü-
cün, dayan›kl›l›¤›n ve becerinin art›r›lmas› için
uygulan›r (4,5,6,7,8).

Yafll›da fiziksel aktivite ve egzersiz

Yafll›da fonksiyonel de¤erlendirmede fonksi-
yonel yetersizlik hücre düzeyinde %15 iken, ge-
nel performansta %40-60 civar›ndad›r. Fiziksel
performans ise, geç orta yaflta (45-65 yafllar) or-
taya ç›kan hormonal de¤iflikliklerden dolay› dal-
galanma gösterir. Yetmifl befl yafl›ndan sonra ba-
z› fiziksel sakatl›klar geliflir; 85 yafl›n üstünde ise
ba¤›ml›l›k gözlenir (9).

Yafll›da egzersiz fizyolojisi
Kardiyovasküler ve solunum sistemi: Kardi-

yak indekste (kardiyak output/vücut yüzey ala-
n›) 80 yafl›na kadar %30 azalma görülür. Maksi-
mum kalp h›z› yavafllar, 65 yafl›nda 155/dk’ya
kadar düfler. Vital kapasitede azalma ve rezidü-
el hacimde artma ile beraber maksimum solu-
num kapasitesi %60 azal›r, dolay›s›yla maksi-
mum oksijen tüketim düzeyi düfler. Üç ayl›k ae-
robik e¤itim program›nda 65 yafl›n aerobik gü-
cünde (maksimum oksijen al›m›) 10ml/kg/dk’l›k
bir art›fl sa¤lanabilir. Seksen yafl›n üzerinde kar-
diyak riskin artmas› dolay›s› ile aerobik egzersiz
pek önerilmez (2,9,10,11).

Yafll›n›n kas›nda konnektif doku ve protein
içeri¤inde azalma olur. Tip I (yavafl) liflerin
oran› azal›r. Tip II liflerde azalma ile kas kitle-
si azal›r (hipotrofi). Yafll›da kas gücünde (65
yafl›nda %25 azalma) ve dayan›kl›l›¤›nda azal-
ma olur. Kas›lma ve gevfleme zaman› uzar.
Tendon, ligaman ve eklem kapsülünde fleksibi-
lite azal›r. Yafll›da erkek/kad›n güç oran› de¤ifl-
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mez, ancak kad›nlarda güç kayb› daha erken
yaflta bafllar (2,9,10,11).

Dokularda su konsantrasyonu, elastisite ve
direnç azal›r. Görsel ve vestibüler kay›plara ba¤-
l› olarak denge ve koordinasyon bozulur. Hasta-
l›klar nedeniyle ilaç kullan›m› yüzünden fiziksel
performans düfler, uzayan yatak istirahatleri ile
sistemik komplikasyonlar ortaya ç›kar. Yafll›da
egzersiz ya¤ ve fleker metabolizmas›n› düzenler.
Miyokardda kollateral damar oluflumu artar. Ka-
n›n koagülasyon e¤ilimini azalt›r, plazma volü-
münü art›r›r, osteoporozu önler, düflme riskini
azalt›r, dengeyi düzenler, fonksiyonel kapasiteyi
art›r›r. ROM’yi koruyarak günlük yaflam aktivite-
leri s›ras›ndaki zorlanmalar› en aza indirir. Ada-
le gücünü, dayan›kl›l›¤›n› ve fleksibilitesini art›-
r›r. Emosyonel stresi azalt›r. Yaflam kalitesini dü-
zeltir (2,9,10,11).

Yafll›da egzersizin özellikleri
Tüm kas gruplar› aktiviteye dahil edilmelidir.

K›sa egzersiz süresini izleyen uygun istirahat dö-
nemi olmal›d›r. Basit egzersizler verilir ve çok
tekrar önerilir. Egzersizin a¤›rl›¤› kiflinin maksi-
mum kalp h›z›n›n %50’sini aflmaz ve iki haftada
bir %5 art›r›l›r, ancak %70 düzeyinin afl›lmamas›
gerekir. Kuvvetlendirme ve fleksibilite egzersiz-
leri öncesi 5 dk. aerobik (yürüme gibi) egzersiz
verilir. Egzersizlerin toplam süresi haftada 3 gün,
40-50 dk. kadard›r. Her gün 30 dk yürüme veri-
lir. Kuvetlendirme egzersizleri genellikle 5-8 haf-
ta süreyle uygulan›r. Su içi ve baz› Uzakdo¤u
egzersizleri (tai-chi vb.) de tavsiye edilir (11,12).

Yafll›da egzersiz verilme amaçlar›
1. Günlük aktiviteleri uygulamak için gerekli

olan enerjiyi art›rmak
2. Yafll›n›n kondisyonunu düzeltmek
3. Hastal›ktan iyileflmeyi çabuklaflt›rmak ve

stresle daha kolay bafla ç›kabilmek
4. Dengeyi düzeltmek
5. Di¤er insanlarla bütünleflebilmek için f›rsat

oluflturmak
6- Yafll›y› daha mutlu k›lmak (13).

Yafll›da egzersizin faydalar›
1. Reaksiyon zaman›n› azalt›r
2. Kas kitlesini art›r›r
3. Kemik kitlesini art›r›r
4. Mental zindelik sa¤lar
5. ‹mmün fonksiyonlar› düzeltir
6. A¤r›n›n azalmas›na yard›mc›d›r
7. K›r›k riskini azalt›r
8. Obezite, diyabet ve hipertansiyon, hiperlipi-

demi üzerindeki olumlu etkileri (14).

Yafll›n›n egzersiz program›nda ayr›ca flu 
noktalara özellikle dikkat edilmelidir

1. Hastaya al›nacak tedbirler ve kontrendikas-
yonlar iyice anlat›lmal›d›r. Ciddi kardiyovas-
küler hastal›klar en önemli kontrendikasyon-
lard›r.

2. ‹leri derecede eklem hareket k›s›tl›l›¤› olan
ve artritik eklemlerde egzersizler modifiye
edilmelidir. 

3. Herhangi bir ilac›n güvenli bir egzersiz üze-
rindeki etkisi belirlenmelidir. Örne¤in, anti-
hipertansif ve antidiyabetik ilaçlarda doz
azalt›m› gerekebilir. 

4. Yafll›da termoregülasyon merkezi bozuldu-
¤undan çok s›cak, çok so¤uk ve nemli or-
tamlarda dikkatli olunmal›d›r. S›cak havalar-
da havaland›rma sistemleri ile, so¤uk havada
kapal› yerlerde yap›lmal›d›r. 

5. Yafll›da susuzluk hissi azald›¤› için egzersiz
süresince dehidratasyona karfl› dikkatli olun-
mal›d›r.

6. Sert yüzeylerde egzersiz yapmaktan kaç›n›l-
mal›d›r. 

7. Dengesi kötü olan hastalar kondisyon bisik-
leti ve kayak yapmamal›d›r. Denge bozuklu-
¤unda oturarak egzersiz yap›lmal›d›r. Bunun
d›fl›nda bisiklet önerilen yafll›larda diz oste-
oartriti semptomlar›n› alevlendirmemek için
diz fleksiyonu 10°’yi geçmeyecek flekilde
yükseklik ayarlanmal›d›r.

8. Egzersiz öncesi kullan›yorsa, antianginal
ilaçlar al›nmal›d›r.

9. Alt ekstremite sorunlar› olan hastalarda, üst
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ekstremite ergometreleri ile kapasite art›r›la-
bilir.

10. ‹p atlama, koflma ve zorlay›c› aerobik egzer-
sizler önerilmez. Bahçe iflleri, golf ve bow-
ling yafll›lar taraf›ndan kolay benimsenmesi-
ne ra¤men dönme ve e¤ilme gibi akiviteler
vertebral k›r›¤› art›rabildi¤inden önerilmezler
(13,14,15).

Yafll›da hangi egzersizler verilmelidir?
Germe- fleksibilite egzersizleri, kuvvetlendir-

me egzersizleri, denge egzersizleri, submaksimal
egzersizler (k›s›tl› kardiyopulmuner kapasite,
laktat birikimi olabilmesi nedeniyle), izotonik ve
izokinetik egzersizler (12).

Germe egzersizleri: Germe, egzersiz prog-
ram›n›n esas tafl›d›r. Germe ve gevfleme fleklin-
de uygulan›r. Eklemlerin fleksibilitesini sa¤laya-
rak düflme ve yaralanmalardan korur. Germe eg-
zersizleri ayakta, otururken ve yatarken uygula-
nabilir. Hasta önce rahat bir pozisyon al›r. Düz-
gün bir solunum ile 20-30 sn germe pozisyonun-
da kal›r, daha sonra tüm kaslar›n› mümkün ol-
du¤u kadar gevfletir ve sonra normal pozisyona
döner (16).

Günlük aktiviteleri yerine getirebilmek için
belli eklemlerde olmas› gereken minimum hare-
ket aç›kl›¤› sürdürülmelidir. Omuzda 90° abdük-
siyon, s›rt›n arkas›na de¤ecek kadar internal ve
bafl›n arkas›na de¤ecek kadar eksternal omuz
rotasyonu ile ön kolda 45° supinasyon ve pro-
nasyon temin edilmelidir. Kalça 90° ve diz 110°
fleksiyona gelebilmelidir. Eklem hareket aç›kl›¤›
egzersizlerine küçük aç›larda bafllanmal› ve na-
zikçe yap›lmal›d›r (15).

Denge egzersizleri: Yap›lan araflt›rmalarda
denge egzersizlerinin yafll› kad›n ve erkeklerde
düflmeyi %50 azaltt›¤› bilinmektedir. Denge eg-
zersizleri haftada 3 kere ve kuvvetlendirme eg-
zersizlerinden sonra tavsiye edilir. Çeflitli denge
egzersizleri içinde klasik yoga pozisyonunun
adaptasyonu olan kollar yanda topuklar bitiflik
erekt pozisyon ve tek ayak üzerinde durma tav-

siye edilir. Bu pozisyonlar 30 sn ile 1 dk aras›n-
da muhafaza edilerek tekrarlan›r. Ayr›ca tek çiz-
gi üzerinde yürüme egzersizleri de önerilen den-
ge egzersizleri içindedir (16).

Kuvvetlendirme egzersizleri: Yafll›da ma-
jor kas gruplar›na (kuadriseps, hamstring, abdo-
minaller) uygulan›r. Makine, serbest a¤›rl›klar,
bilek manflonu, top, elastik bandaj ile çal›fl›labi-
lir. Süre 20-30 dk kadard›r, 60 dk’y› geçmemeli-
dir. Majör kaslara 2 kez/hafta, 8-15 tekrar, 1-3
set verilir ya da 3 kez/hafta, 8-10 tekrar, 5-10 dk,
2 set verilir. Bir defada kald›r›labilecek maksi-
mum yükün %40-60’› ile bafllan›r. Egzersizlerde
set, tekrar say›s›, direnç a¤›rl›¤› ve e¤itim volü-
mü önemlidir. Egzersizlere yorgunluk, kas ve
eklem zorlanmas›, stres fraktürü oluflumu duru-
munda son verilir (16). 

Aerobik egzersizler: Aerobik aktiviteler
hem kardiyovasküler sistem hem de kemikler
üzerine etkili olup, yürüme ve koflma bu tür eg-
zersizlerdendir. Tempolu yürüme gibi aerobik
egzersizlerin kalp hastal›klar›ndan olan ölümleri
azaltt›¤› bildirilmektedir. Aerobik aktiviteler ayn›
zamanda denge ve koordinasyonu düzeltir.
Program ayn› zamanda ›s›nma, so¤uma ve ger-
me egzersizleri ile solunum egzersizlerini de
içermelidir. Vücut a¤›rl›¤› ile yap›lan aerobik eg-
zersizlerin ev içi ya da d›fl mekânda yap›lmas›
aras›nda bir fark yoktur. Ancak düflme riskini
unutmamak laz›md›r. Aerobik ve dirençli egzer-
sizler, kas kuvvetini, fleksibiliteyi ve aerobik ka-
pasiteyi art›r›r, fiziksel fonksiyonlar› düzelterek
sakatl›¤› azalt›r (17).

Yafll›da kondisyonu art›rmada en kolay, en
ucuz, en emniyetli egzersiz yürümedir. Haftada
en az 3 gün ve her seferde 20-40 dakika yürü-
necek flekilde yap›l›r. Bafllang›çta haftada iki kez
10 dakika olacak flekilde bafllan›r, haftal›k art›fl-
lar fleklinde süre ve s›kl›k art›r›l›r. Hep ayn› yer-
de yürümek s›k›c› olabilir, bu nedenle radyo ya
da “walkman“ dinlemek yararl› olabilir (14).

Sadece yafll›l›k süreci de¤il, inaktivite de kas-
iskelet sisteminde kay›plara neden olur. Yürüme
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ve su içi egzersizler gibi düflük yo¤unlukta eg-
zersizler önerilir. Güçlü kaslar ekleme binen yü-
kü da¤›t›rlar, ekleme daha az yük binmesiyle
semptomlar azal›r, hareket yetene¤i artar. ‹zo-
metrik egzersizlere dikkat edilmelidir, kan ba-
s›nc›n› yükseltebilir ve kalbin yükünü art›r›rlar.
Yafll› hangi yaflta olursa olsun egzersiz önerilme-
sinin uygun oldu¤u yönünde görüfl birli¤i vard›r.
Yafll›n›n egzersize tolerans› basitçe konuflma tes-
ti ile anlafl›labilir: Egzersiz esnas›nda konuflmak-
ta güçlük çekiliyorsa yo¤unluk fazla demektir
(13,18). 

Egzersiz sonras› a¤r›y› azaltmak için de hasta
tolerans›na göre s›cak veya so¤uk uygulanabilir.
A¤r› kesici olarak TENS gibi alçak freansl› ak›m-
lar çok kullan›lmaktad›r, kalp pili olanlarda kul-
lan›lamamas› d›fl›nda önemli bir kontrendikas-
yonu yoktur (18).

Kalp hastal›¤› (miyokard infarktüsü, aritmi,
hipertansiyon vb.), pulmoner hipertansiyon, ye-
ni geçirilmifl derin ven trombozu, obstrüktif ve
restriktif akci¤er hastal›¤›, a¤›r kas-iskelet sistemi
hastal›¤› ve psikojenik bozuklu¤u olan hastalar-
da egzersiz uygulanmas› kontrendikedir (18).
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