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DAVET 
 

 

Değerli Katılımcılar, 

 

SARS-CoV-2 pandemisi, Aralık 2019’dan bu yana tüm dünyada ve ülkemizde etkisini sürdürüyor. Bu süreçte yaşlı 

bireyler hastalığın şiddeti ve mortalitesi açısından taşıdıkları risklerin yanı sıra farklı pek çok sağlık, sosyal, 

ekonomik sorunlar ile de karşı karşıya kaldılar. 

 

Ege Geriatri Derneği olarak SARS-CoV-2 pandemisinin yaşlı sağlığına etkilerini, bu dönemdeki uygulamaları 

irdelemek ve öneriler oluşturmak amacıyla 29-30 Eylül 2020 tarihinde Uluslararası Dünyayı Sarsan SARS-CoV-2 

Pandemisi ve Yaşlı Sağlığı Sempozyumu’nu gerçekleştirmekten heyecan ve mutluluk duymaktayız. 

 

Farklı ülkelerden, kurumlardan ve disiplinlerden katılımcılarımızla gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz 

sempozyumumuza katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, sizlerle birlikte keyifli ve verimli bir sempozyum 

geçirmeyi diliyoruz. 

 

Saygılarımızla, 

 

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına 

Doç. Dr. Hatice Şimşek Keskin 

Sempozyum Başkanı 
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BİLİMSEL PROGRAM 

 

29 Eylül 2020, Salı 

 

15:30-15:45 

Sisteme Giriş 

 

15:45-16:00 

Hoş Geldiniz - Açılış Konuşmaları 

Sempozyum Başkanı -Doç. Dr. Hatice ŞİMŞEK KESKİN 

Ege Geriatri Derneği Başkanı- Doç. Dr. Sevnaz ŞAHİN 

Ege Geriatri Derneği Onursal Başkanı -Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK 

 

16:00-17:00 PANEL 1 
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Dünyada ve Türkiye’de SARS CoV- 2 Epidemiyolojisi-Prof. Dr. Reyhan UÇKU 
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19:30-20:30 Sözlü Bildiriler - 1 
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THE CLINICAL COURSE OF COVID-19 IN ELDERLY PATIENTS 

Alper DÖVENTAŞ 

IUC, Cerrahpaşa School of Medicine. Department of Internal Medicine, Division of Geriatrics 

 

The COVID-19 pandemic has started in Wuhan city of China but spread rapidly all over the world from 31 December 31, 2019. 
The pathogen has been identified as a novel enveloped RNA beta-coronavirus called severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2). This infection passing from humans to humans has made our lives difficult in the beginning, but 
now it has become much more dangerous.  
 
Considering the worldwide growth of the elderly population and their multiple comorbidities, the majority of those who were 
hospitalized and died among patients infected with COVID-19 consisted of elderly patients is not surprising. It has been 
reported to cause higher mortality rates, especially in the elderly with cardiovascular disease, chronic respiratory disease, 
diabetes, or other health problem such as cancer. COVID-19 presentations in the elderly can be a mild illness like flu or critical 
illnesses such as sepsis, multiple organ failure, and severe respiratory failure. The disease transmission from person to person 
occurs by droplets, handshakes, or close contact. But touching the dirty surfaces containing viruses with the hands, after then 
transmitted with the person's own mouth, nose, and eye mucous membrane contamination too.  The first symptoms of the 
disease appear within an average of 5-6 days (may extend from 2-14 days) after the virus enters the body. The Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) reported that this year 17% of the total population in the United States is over 65. But 
the elderly patients were exposed to 31% of COVID-19 infections.  45% of hospitalizations and 53% of intensive care unit 
admissions and unfortunately, 80% of deaths were elderly. Many studies had shown that mortality increases with increasing 
age.  In the study with the highest number of cases with 72,314 cases, it was shown that the overall mortality rate was 2.3% 
but increased to 8% between the ages of 70-79 and to 14.5% in patients over 80 years old. So, it is important to know the 
clinical, laboratory, radiological characteristics, and treatment options of elderly patients infected with COVID-19. As of 
September 20, 2020, 31.212.034 confirmed cases of COVID-19, including 965.333 deaths in 218 territories have been reported 
to WHO. Over this time there were 302.867 confirmed cases and 7506 deaths in Turkey. 

Clinical Characteristics: 

It is known that elderly people are more prone to infections due to multiple chronic diseases, reduced immune response and 
their recovery is slower than younger people. As a result of natural changes that occur in the body with aging, the symptoms 
and clinical course of COVID-19 may be different from young individuals either. According to the CDC, 63.1% of adults age 60 
and older have hypertension, 38% of people age 65 and older have chronic kidney disease (CKD), and 26.8% of adults age 65 
and older have diabetes. In a study in which 312 patients infected with COVID-19 aged 65 and older were included, 77.2% of 
the patients were reported to have comorbidity. Esme M et al in a retrospective study has been analyzed the clinical data of 
hospitalized patients aged ≥ 60 years with confirmed COVID-19 from March 11, 2020, to May 27, 2020, using Turkey 
nationwide health database. In this nationwide cohort, a total of 16.942 hospitalized older adults with COVID-19 has been 
enrolled. Their results have confirmed the age-related relationship between specific comorbidities and COVID-19 related 
mortality.  Also, we reported that between March 11 to 28 May 2020, 1808 cases, and 86 deaths related to COVID-19 in 
Cerrahpasa Faculty of Medicine. 908 of the patients were hospitalized in the COVID inpatient clinics or intensive care units. 
251 of the inpatients were over 65 years of age. Mortality was 9.5% among all COVID-19 inpatients, while in the geriatric 
group to 24%. A multivariate logistic regression analysis was done to detect the factors predicting mortality; malignancy, 
dyspnea, neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), the highest values of CRP, creatinine, and LDH, azithromycin take, and on 
admission, SpO2 values were found to be significant in predicting mortality. The risk and severity of infection depend on the 
relationship between the pathogen's virulence, its inoculum, and the host's defense system. Virulence is determined by the 
ability to attach and replicate in a host. Because of the physiological changes in the elderly, macrophage functions and 
mucocutaneous defense are compromised; cytokine production decreases, and T cell function is insufficient. Comorbid 
conditions such as diabetes, congestive heart failure, kidney failure, chronic lung disease, and malnutrition worsen the 
immune system. For these reasons, infections may show an atypical course in geriatric patients. Current data show that 
COVID-19 infections may also start with atypical presentations in the elderly. They may only have fatigue, myalgia, headache, 
or vomiting without fever or cough.  It may cause patients to apply to the hospital later, to be diagnosed later, and to start 
treatment later, and therefore to be more fatal. For example, fever is defined as a body temperature above 38 ° C, but one-
third of the elderly with acute infection usually does not have a fever at these values. A previous report noted that fever may 
be reduced or even absent in elderly patients with bacterial or viral infections due to low basal temperature, impaired thermal 
homeostasis due to aging, and frequent use of drugs. Body temperature tends to be lower in the first three days of the disease 
in elderly patients with moderate to severe pneumonia hospitalized. In addition, healthy elderly people tend to have lower 
body temperatures compared to young people. Elderly with COVID-19 infection, the most common symptoms were reported 
to be shortness of breath (76%), high fever (52%), and cough (48%). Other symptoms include were diarrhea (9.5%), anorexia 
(8.6%), headache (8.6%), myalgia (7.6%), and vomiting (5%,).  
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The median incubation period was 8 days, and the time from the onset of symptoms to hospitalization was 5 days. The 
atypical course of the disease in the elderly and the delayed perception of the symptoms due to the decrease in the cognitive 
functions of the elderly were caused late admissions to the hospital. This caused the late initiation of treatment and a more 
serious and mortal course of the disease. Because of the cough reflexes are weakened, shortness of breath and cough could 
be misleading in older individuals.  Differential diagnosis should be made carefully who present with dyspnea due to the 
prevalence of chronic respiratory failure and heart failure. In the literature, while the complaints of shortness of breath were 
more common in the elderly; it was observed that the complaints of cough and sputum were similar to the young people. 
RADAR COVID-19 study was shown 59% of those with a positive test result found to have anosmia. Fatigue, weakness, 
headache, and gastrointestinal system findings in the elderly were similar to the youngers. Also, elderly patients might 
present with confusion and impaired oral intake. It has been reported that cardiac complications such as myocarditis, 
pericardial effusion, and arrhythmia could be seen in cases with a severe course of the disease. The pre-diagnosis of COVID-
19 infection should be kept in mind in patients presenting with these complaints. 

Laboratory Characteristics: 

Lymphopenia has been observed to occur in 32.5-75.4% of COVID-19 patients. Also, severe cases of COVID-19 were reported 
to have lower lymphocyte count and higher neutrophil count than non-severe cases. Commonly, D-dimer, LDH, and CRP levels 
were increased, and the albumin level was decreased among elderly patients with COVID-19. A study was shown that elderly 
patients had lower lymphocyte counts and higher CRP levels. Some studies reported that CRP height is related to COVID-19 
mortality. Although D-Dimer is a specific marker of fibrinolysis used to predict venous thromboembolism, it may also increase 
inflammation and indicate a poor prognosis. So, there are many studies in the literature that show that high D-dimer levels 
predict COVID-19 mortality. The decreased albumin and increased LDH suggest that SARS-CoV-2 infection is associated with 
extrapulmonary organ injury, such as hepatic or myocardial injury. In addition, there is reliable evidence that increasing LDH 
values reflect the degree of pulmonary damage in ARDS patients. Furthermore, higher procalcitonin levels have been 
reported in moderate-to-severe cases. 

Radiological Characteristics: 

The most important involvement in COVID-19 is the lung. Although the gold standard in the diagnosis of the disease is the 
Real-Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) test, radiological imaging has used extensively due to early false-negative 
results. However, radiological methods are not screening tests in the diagnosis of COVID-19; it should be used to help 
diagnose and monitor the disease. Chest radiography, thoracic computed tomography (CT), and thoracic ultrasonography 
(US) is used for this purpose. Chest radiography is the first choice; however, the limited ground-glass opacification (GGO) in 
the lungs, especially in the early phase of the disease, cannot be seen with this method. The sensitivity of chest radiography 
has been reported to be 30-60%. Typical findings on CT related to COVID-19 pneumonia are GGO, flagstone appearance, 
consolidation, air bronchogram, vascular enlargement, bronchial dilatation, halo sign, inverted halo sign, nodules, air-bubble 
sign, subpleural - parenchymal bands, and pleural changes. In a study evaluating 919 COVID-19 patients, 88% of patients had 
ground-glass opacification (GGO), 87.5% had bilateral involvement, 76% had peripheral distribution, and 78.8% had multilobe 
involvement have seen. Isolated GGO or GGO and consolidations were the most common CT findings. In studies comparing 
the elderly and middle age group, multilobe and widespread involvement was more common in elderly.  Also, bilateral 
reticular-nodular opacities (58%), pleural effusions (about 33%), peri bronchial thickening (about 25%), and focal 
consolidations (20%) have been reported. 

Unfortunately, there is no specific treatment with proven efficacy. Over 100 randomized controlled trials are conducted for 
effective treatment against COVID-19. Since the beginning of pandemi, drugs such as hydroxychloroquine, favipiravir, 
remdesivir, lopinavir-ritonavir, dexamethasone, tocilizumab, anakinra plasmapheresis, extracorporeal membrane 
oxygenation (ECMO), stem cell therapy etc. which were licensed for the treatment of other diseases in humans before, still 
in use.  There is no difference for elderly treatment. 

References: 

1. WHO (2020). WHO, Emergencies, Diseases, Coronavirus disease (COVID-19). Accessed September 20, 2020. 
Available at: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019  

2. Esme M, Koca M, Dikmeer A, Balci C, Ata N, Dogu BB, et al. The Journals of Gerontology: Series A, glaa219, Published: 
September 01, 2020. Available at: https://doi.org/10.1093/gerona/glaa219 

3. Erol F, Suzan V, Döventaş A. Frail Elderly During SARS-CoV-2 Pandemic. Şahin S, Akçiçek SF, editors. SARS-CoV-2 
Pandemic and Elderly. 1st. ed. Ankara: Türkiye Klinikleri COVID-19 Book; 2020. p.39-47. 
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/tr-sars-cov-2-pandemisinde-kirilgan-yaslilar-89362.html 

  



 

9 
 

 
 
 
 

YAŞLILARDA PANDEMİ SÜRECİNDE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ 

Başak BAYRAM 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp AD 

 

Yeni koronavirüs (SARS-CoV-2) salgınının başlaması ve dünya genelinde yayılması sonrasında hastanelere acil hasta 

başvurularında önemli değişiklikler olmaya başladı. Bu dönemde acil servislerde sık görülen hastalıklara bağlı başvurular 

azalırken, solunum sistemi şikayetleri ile hasta başvuruları arttı (1). Pandemide acil sağlık hizmetleri; Hasta bireylerin tanı 

alması, sağlık otoritelerinin bilgilendirilmesi ve izolasyonu, hastane içi enfeksiyonların önlenmesi konularında görev aldı. 

Hastanelere göre uygulama değişmekle beraber bazı hastanelerde ayaktan başvurular için pandemi poliklinikleri kurulurken 

bazılarında acil servisler ayaktan hasta başvurularını da değerlendiren birim olarak görev yaptı (2). Bunların yanında kritik 

durumdaki COVİD-19 hastalarının ilk başvuru yeri olan acil servisler, kritik hasta müdahalelerinin hastanede başladığı yer 

olarak çalıştı.  

Tüm dünya pandemiye odaklanmışken akut sorunlarla hastaneye başvuran diğer hastalar ve elbette kronik sorunları olan 

hastaların hastanelerde takibinin yapılması önemli ve ihmal edilmiş bir sorundu. Ülkemizde hastanelerde yapılan 

polikliniklerin dörtte birinden fazlası acil servislerde yapıldığı göz önüne alındığında bunun etkileri daha iyi anlaşılabilir (3). 

Geçtiğimiz aylar içerisinde acil servisler pandemi koşullarına göre yeniden düzenlendi ve enfekte hastaların enfekte 

olmayanlardan ayrılması için özel alanlar oluşturuldu. Alınan önlemlere karşın, enfeksiyon riski, sokağa çıkma yasaklarının 

etkileri ile enfekte olmaktan korkan halk acil durumlarda dahi hastanelere başvurmaktan kaçındı. Böylece tüm dünyada acil 

hasta başvurularından azalma görüldü. İtalya’da acil hasta başvurularında %50’ye yakın bir azalma görülürken (4), yakın 

zamanda yaptığımız bir çalışmada Kocaeli’nde pandemi sonraki dönemde bir önceki yıla göre acil servis başvurularında %53,5 

azalma olduğunu gördük. Kocaeli tecrübesinde ciddiyeti düşük hasta başvurularında daha fazla azalma olduğunu, resüsitatif 

müdahaleye ihtiyaç duyan hasta başvurularında ise nisbi bir azalma olduğunu gördük. Ancak acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan 

hastalıkları değerlendiren çalışmalarda daha önemli bir sorun saptanmıştır. ABD’de akut koroner sendrom başvurularında 

%23, inme başvurularında %20 azalma olduğu bildirildi (5). İngiltere’de de benzer bir sorun saptandı ve ST eleve MI vakalarının 

başvurularında %23 azalma olduğu bildirildi (6). Bu sonuçlar acil tıbbi müdahale ihtiyacı olan kişilerin pandemi döneminde acil 

servislere başvurmadığını ve pandemi döneminde artan ölümlerin tek sebebinin COVİD-19 olmadığını düşündürmektedir. 

Özellikli hasta grupları COVID-19 korkusu, evde kalma tavsiyelerinin istenmeyen sonuçları veya başka nedenlerle sağlık 

sistemine başvurmaktan kaçınmış olabilir. Bu temel amacı sakatlık ve ölümlerin önlenmesi olan acil sağlık sisteminin önünde 

önemli bir sorundur ve bundan en fazla yaşlıların zarar gördüğü düşünülebilir. Ülke genelinde akut sağlık sorunu yaşayan 

kişilerin acil çağrı istemeleri için uyarılmaları ve hastanelerde enfeksiyon kontrol önlemleri konusunda halka bilgi vererek 

güven oluşması sağlanmalıdır.  

Yaşlı hastalar COVİD-19’dan en fazla etkilenen hasta grubudur ve tüm bilinmeyenlerine karşın bu viral enfeksiyonda ‘yaş’ en 

önemli risk faktörüdür. Ölüm oranı en yüksek hasta grubu 85 yaş üstü hastalardır ve ölüm oranı %10-27 olarak bildirilmektedir 

(7). COVİD-19 enfeksiyonuna bağlı ölüm oranları değerlendirildiğinde ülkede yaşayan yaşlı nüfus oranının ölüm sayılarında 

belirleyici olduğu görülebilir. COVİD-19 tanı ve tedavisinde yaşlıların özel durumları nedeniyle dikkatli değerlendirilmesi 

önemlidir. Ancak güncel Sağlık Bakanlığı rehberlerinde erişkin hasta grubunda yaşlılar ayrılmamıştır. Yaşlıların COVİD-19 

nedeniyle servis ve yoğun bakımlara yatış ihtiyacı daha fazladır. Genel durumu iyi olan yaşlı hastaların ise nerede bakım alacağı 

(hastane ya da ev/bakımevi), bu hastaların tanısal testlerinin nerede yapılacağı ve takiplerine dair çok sayıda soruya rehberler 

çerçevesinde yanıtlar olmalıdır. Ayrıca bakım evlerinde yeni düzenlemeler yapılmalıdır. Bu düzenlemelerde personelin özel 

eğitimi yanında hastanın hangi durumda acil servise gönderileceği ve hangi koşullarda bakımevine geri alınacağı, hasta 

transferi gibi durumlar tanımlanmış olmalıdır. Pandemi döneminde kaynakların kısıtlılığı nedeniyle hasta transferinde daha 

özenli davranılmalı ve acil servisler tetkik bekleyen hastalarla doldurulmamalıdır. Tıbbi olarak stabil olan, uygun şekilde izole 

edilmiş hastaların acil servise nakledilmesi önerilmemektedir (7).  

Bunun dışında olası hastanın tanımı ve yönetimi konusunda güncel rehberlerde erişkinlerde yaşa özel bir farklılık 

bildirilmemektedir. Daha önceki klavuzlarda TC Sağlık Bakanlığı tarafından 50 yaş üstü hastaların daha ayrıntılı 

değerlendirilmesi (örn. her hastaya toraks BT) ve hastane yatışı lehinde karar verilmesi önerilmekteyken güncel klavuzda bu 

ayırım kaldırılmış ve yaşın tek başına risk faktörü olmaması önerilmiştir (8).  
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Ancak herhangi bir nedenle yaşlı hastanın acil servis başvurusu özellik arz etmektedir. Hatta bu nedenle geriatrik acil servisler 

kurulması konusunda tartışmalar sürmektedir. Örneğin COVİD-19 olasılığı sorgulanırken ‘ateş, solunum sıkıntısı ve öksürük’ 

en önemli semptomlardır. Ancak ateş yaşlılarda ciddi enfeksiyonlarda bile nadir ortaya çıkar. Acil servise başvuran influenzalı  

yaşlıların sadece %32’sinde ateş > 37.8∘C olduğu saptanmıştır (9). Bu nedenle Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Derneği 

yaşlılarda ateş yüksekliğini aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır (10): [1] Tek bir oral ölçümde > 37,8 ° C veya [2] Tekrarlanan oral 

ölçümde > 37.2 ° C veya rektal > 37.5 ° C veya [3] Bazal vücut ısısında > 1.1 ° C artış. Yine ülkemizde yapılan bir çalışmada 65 

yaş ve üstü hasta grubunda en sık semptomun güçsüzlük ve kas ağrıları (%89.4) olduğu sonrasında kuru öksürük (%72.1) ve 

ateş(%63.5) semptomlarının görüldüğü bildirilmiştir (11). Ayrıca özellikle demansı olan hastalarda konfüzyon COVİD’in ilk 

bulgusu olabilir ve öksürük ve ateşten önce ortaya çıkabilir. Sonuç olarak yaşlı hastalarda COVİD-19 olasılığı değerlendirilirken 

daha dikkatli davranılmalıdır.  

Yaşlılarda COVİD-19 bakımında deliryum önemli bir sorundur. Ateş ve hipoksemi nedeniyle deliryum gelişebilir ve en sık 

hipoaktif deliryum görülür. Bu nedenlerle yaşlı hastalarda COVİD-19 olasılığı değerlendirilirken hastanın bazal nörolojik 

durumunun değerlendirilmesi ve sorgulanması önemlidir. Deliryum sadece tanı anında değil hasta takibinde de önemlidir. 

Klasik risk faktörlerinin yanında COVİD-19 bakımı sırasında yaşlı bireyin yanında bakıcıların olmaması, KKE ile işitme 

bozukluğunun kötüleşmesi (bakım sağlayıcılarının maske takması nedeniyle yaşlılar daha kötü etkilenir) ve tecrit altına 

alınmasının getirdiği olumsuzluk nedeniyle deliryum olasılığı yaşlılarda yüksektir. Bu nedenle yaşlı COVİD-19 hastasının 

bakımında, hastanın mobilizasyonu, personelin sık fiziksel teması, fizyolojik ihtiyaçların karşılanması (yiyecek, içecek, sıcaklık, 

bağırsak ve mesanenin boşaltılması) gibi durumlara özellikle dikkat edilmelidir (12).  

Son olarak yaşlı hastalarının ciddi bulgularla hastane başvuruları sıktır. Hastaların oksijenizasyon ve ventilasyonunun nasıl 

yönetileceği konusunda son aylarda önemli değişiklikler olmuştur. Günümüzde mekanik ventilasyonun liberal kullanımından 

kaçınılması ve yüksek akışlı nazal oksijen ve noninvaziv ventilasyonun öncelikli tedavi stratejileri olması önerilmektedir. Bu 

noktada hastanın genel durumunun iyi olmasının, oksijenizasyonunun normal olduğu anlamına gelmediği bilinmelidir. COVİD-

19 nedeniyle ‘gizli hipoksemi’ önemli bir sorundur. Hastaların acil servis değerlendirilmesi sırasında hastanelerde ve 

takiplerinde gerekirse evde ya da bakımevinde nabız oksimetre takibinin sağlanması ek tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesinde 

kolay ve etkin bir yöntem olabilir.  
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PANDEMİ, ETİK VE YAŞLI AYRIMCILIĞI 

Ahmet Can BİLGİN 

Dokuz Eylül Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı 

 

ÖZET 

Pandemiyle birlikte bireysel özgürlükler, toplum sağlığı ve sağlık çalışanlarının sorumlulukları açısından etik sorunlar ortaya 
çıkmıştır.  

Bu sorunların çözümünde öncelikle halk sağlığı etik ilkelerini göz önünde bulundurmak gereklidir. American Public Health 
Association (APHA) bu etik ilkeleri şöyle sıralamıştır: 

 Sağlık risklerinin temel nedenlerini belirleme  

 Birey haklarına saygı 

 Toplum katılımı 

 Eşitlik ve hakkaniyet 

 Bilgi sağlama 

 Bilgiyi sunma 

 Yetkinin ve olanakların zamanında kullanımı 

 Farklı değerlere, kültürlere ve inançlara saygı 

 Fiziksel ve toplumsal çevreyi geliştirme 

 Gizlilik 

 İşbirliği sağlama 

 Mesleki yeterlilik 

Dünya Sağlık Örgütü ise 2017’de çıkardığı “Bulaşıcı Hastalık Salgınlarında Etik Konuların Yönetimi İçin Kılavuz”da salgınlarda 
temel etik ilkeleri şöyle belirlemiştir: Adalet, yarar sağlama, yararı en üst düzeye çıkarma, kişilere saygı, özgürlük, karşılıklılık 
ve dayanışma. Bu belgede katılımın sağlanmasına, savunmasız kümelere ve kıt kaynakların dağıtımına dikkat çekilmiştir.  

COVİD-19 Pandemisinde yaşlılara yönelik politikalarda, uygulamalarda ayrımcılık tüm dünyada tartışılmaktadır. Yaş 
ayrımcılığını ilk kez Robert Butler tanımlamış, bunu ırkçılık ve cinsiyetçiliğe benzeterek yaşlı oldukları için onlara karşı 
sistematik bir kalıpyargı oluşturma ve ayrımcılık süreci olarak nitelendirilmişitir. Pandemi sürecinde de 65 yaş üstü kişileri 
korumak amacıyla uygulanan politikalar ayrımcılığa ve damgalamaya dönüşmüştür.   

Huzurevlerinde ölümler, hastanelerde triaj sorunları, sokağa çıkma yasakları gibi uygulamalar etik tartışmaları beraberinde 
getirmiştir.  Bu uygulamaların, varolan sağlık sorunlarının çözümü için gerekli girişimlerin ertelenmesi, günlük yaşam 
aktivitelerinin azalmasıyla oluşan bedensel ve psikolojik sağlık sorunları ve ayrımcılık gibi sonuçları olmuştur.  

Bill Bytheway, yaş ayrımcılığının toplumsal kurulumculuk yanına dikkat çekmiştir. Ona göre, “yaşlı”, “ileri yaş” gibi kategoriler, 
egemen grupların eşitsizliklerden yarar sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Caroll Estes de yaşlanma ve yaşlılık olgularının 
içinde bulundukları genel toplumla bağlantılı olduğunu ve toplumsal cinsiyet, ırk ve sınıfa göre tabakalaşmayı yansıttıklarını 
belirtmiştir. Pandemide tartışılan “yaşlılık” ile ilgili etik tartışmalara bu açılardan bakmak gereklidir. C. S. Wareham belirttiği 
gibi “yaşlılık” yerine yaşlanma sürecini vurgulamak gerekir. 

Sonuç olarak yaşa dayalı ayrımlardan kaçınılmalı, pandeminin getirdiği yüklerin dağıtımının orantılı olmasına özen 
gösterilmeli, hizmetlere ve kaynaklara erişimde adalet sağlanabilmeli, medyada ayrımcı dil kullanılmamalı, etkili bir iletişim 
ve katılım mekanizmaları gerçekleştirilme, pandemi yönetimi saydam ve güven verici olmalıdır. 
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DÜNYAYI SARSAN SARS-COV-2 PANDEMİSİ VE YAŞLILIK ÜZERİNE TÜRKİYE ÖRNEĞİ 

Merve Güner OYTU, Mustafa CANKURTARAN 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı 

 

Aralık 2019’da Çin’in Wuhan Eyaletinden tüm dünyaya yayılan SARS- CoV-2 virüsü 10 Mart 2020 ‘de Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir. Türkiye’deki ilk COVID-19 vakası 11 Mart 2020’de T.C. Sağlık Bakanı, Dr. Fahrettin 

Koca tarafından açıklandı. Ülke çapında yapılan test sayısı 20 Eylül itibariyle 9 milyonu aşmıştır. PCR yöntemi ile doğrulanmış 

hasta sayısı 302.867 olarak duyurulmuştur, hastaların %7’si COVID-19 pnömonisidir. Ayrıca, COVID-19 hastalığına bağlı teyit 

edilmiş ölüm sayısı ise 20 Eylül itibari ile 7506’dır.  

Dünyayı sarsan bu salgına yönelik, Türkiye’de henüz doğrulanmış vaka tespit edilmemişken 10 Ocak 2020 tarihinde Sağlık 

Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu oluşturulmuştur. Enfeksiyon, mikrobiyoloji, viroloji, iç hastalıkları, yoğun bakım ve göğüs 

hastalıkları alanında üniversitelerde akademisyen olarak çalışan tıp bilimcilerinden oluşturulan bu kurul, 38 kişiden oluşur ve 

kurulun başkanlığını Sağlık Bakanı yapmaktadır.  

Türkiye’deki doğrulanmış ilk vaka 10 Martta duyurulmuş ve 17 Martta ise Covid-19 hastalığına bağlı ilk can kaybı yaşanmıştır. 

Vefat eden hastanın 89 yaşında olduğu Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştır. İlerleyen günlerde yapılan açıklamalarda ise, 

vefat eden kişiler ‘yaşlı ve direnci zayıf kişiler’ olarak nitelendirilmiştir. Buna bağlı olarak, 65 yaş ve üzerinde veya kronik 

hastalığı bulunan kişiler, bu hastalıkta riskli grup olarak belirtilmiştir. 

30 Haziran 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yayınlanan COVID-19 Raporunda, toplumda %86.04 iyileşme oranı 

ve %2.57 ölüm oranı olduğu duyurulmuştur. Bu rapora göre, 65- 79 yaş aralığındaki kişilerin %8.4 ve 80 yaş üzerinde enfekte 

kişilerin ise %2.6 olduğu görülmektedir. Hastalığın insidansının en yüksek olduğu yaş grubu, 80 yaş ve üzerindeki 

populasyondur. 11 Mart- 28 Haziran tarihleri arasındaki ölüm vakaları incelendiğinde medyan yaşın 71 olduğu gözlenmiştir. 

Hastalığın % 11’inin 65 yaş ve üzeri grupta görülmesine rağmen, tüm ölümlerin %70’inin yine aynı yaş grubunda olduğu dikkat 

çekmektedir. Bu veriye göre, SARS- CoV-2 virüsünün 65 yaş ve üzerindeki kişileri orantısız etkilediği sonucuna varılabilir. 80 

yaş ve üzeri kadınlarda ölüm hızı %23.14 e çıkarken bu yaş grubu erkeklerde ölüm hızı %32.26 ‘ya yükselmektedir.  

İleri yaştaki bireylerde yüksek enfeksiyon oranı ve artmış ölüm hızı görülmesine rağmen, Sars-Cov-2 tedavisinde kullanılan 

ilaçların geriatrik popülasyondaki etkinliği ve yan etkileri tam olarak bilinmemektedir. Bu yaş grubuna özel bir tedavi 

algoritması bulunmamaktadır. Ayrıca, demanslı hastalarda Covid- 19 hastalığının yönetimi ise özellik göstermektedir. Demans 

hastalarının hijyen kurallarına ve izolasyona uymakta zorlanacağı, şikayetlerini ifade etmekte güçlük çekeceği 

unutulmamalıdır. Sosyal izolasyona bağlı gelişecek ruhsal bozukluklar ve hastalık progresyonu, Covid- 19’un atipik 

prezantasyonu karşılaşılacak diğer sorunlardır.  

Yaşlı hastalarda en sık semptom halsizlik iken demans hastalarında ise en sık semptomun deliryum olduğu görülmüştür. 

Demans hastaları için hijyen kurallarını hatırlatacak broşürler hazırlanmalı, acil destek ve yardım hatlarının numaraları 

hastaların görüş alanında bulundurulmalıdır. Bakım verenler atipik prezantasyonlar konusunda bilgilendirilmelidir. Hastalara 

ait yürüyüş ve egzersiz yapabileceği alanlar oluşturulmalı, eğer böyle alanlar yoksa ev içinde düzenli egzersiz yapması gerektiği 

hastalar tarafından bilinmelidir. Demans hastalarının ve yakınlarının pandemi döneminde olumsuz etkilenmesinin en aza 

indirilebilmesi için alınacak tüm önlemlere ve planlamalara interdisipliner ekip de dahil olmalıdır. İnterdisipliner ekipte yer 

alan fizyoterapistler ve ergoterapistler hastaların fiziksel kısıtlılığının ve bağımlılığının azaltılmasında yardımcı olurken 

diyetisyen hastanın beslenme tedavisinin planlanmasına, psikolog ise demanslı hastanın ruhsal ve bilişsel problemlerinin 

saptanmasına, hemşire ise hastaya özgü bakım planının oluşturulmasına, sosyal hizmetler uzmanı ise hastalar için en uygun 

ekonomik ve sosyal koşulların düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. 

Geriatrik nüfusun enfekte olmasını engellemek yaşlılarımızı korumak için yapılması gereken ilk ve en önemli görevdir.  

İçişleri Bakanlığı tarafından 21 Mart 2020 tarihinde yayınlanan bir genelge ile 65 yaş ve üzeri kişilere ve kronik hastalığı olan 

bireylere sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından sokağa 

çıkma kısıtlaması getirilen bu populasyon için temel ihtiyaçları karşılamak üzere Vefa Destek Grupları oluşturuldu. Destek 

gruplarına 112, 155 ve 156 no’lu acil destek hattlarından ulaşılması sağlandı. Sağlık bakanlığı yayınladığı bir genelge ile 1 Mart 

2020 - 30 Haziran 2020 arası dönemde süresi biten ya da bitecek olan ilaç kullanım raporlarını 30 Haziran 2020 tarihine kadar 

uzattı. Raporlu ilaçların hastaneye başvurmadan reçetesiz eczanelerden temini sağlandı. 
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi yaşlıların sosyal ve ekonomik yardım taleplerini almaya başladı. Yaşlı 

ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yaşlılarımız için görsel betimlemelerin ön planda olduğu ve salgına yönelik önlemlerin 

yer aldığı bilgilendirme rehberleri hazırladı. 

Tüm dünyada huzurevlerinde artmış enfeksiyon oranları ve toplu ölümlerin görülmesi üzerine,  yine Yaşlı ve Engelli Hizmetleri 

Müdürlüğü tarafından huzurevleri ve yaşlı bakım evlerinde COVID-19 enfeksiyonunu önlemek adına bir dizi tedbir alındı. Bu 

kapsamda çalışanlara eğitimler verildi. Yaşlı ve Engelli Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Pandemi Özel 

Bültenine göre ABD, Kanada ve Avrupa ülkelerinde Covid-19’dan ölen huzurevi sakinlerinin tüm Covid-19 ölümlerine oranı 

%25’in üzerindeyken, ülkemizde ise aynı oranın %5’in altında olduğu görülmüştür. 

Huzurevlerindeki günlük vaka sayısı pandeminin ilk günlerinde yüksek seyretmiş olsa da alınan tedbirler etkisini göstermiş ve 

vaka sayıları kontrol altına alınarak azalmıştır. Türkiye’nin huzurevi sakinleri ile ilgili başarısı medyada da yer bulmuştur.  

Halk Sağlığı Uzmanlık Derneği ve Türk Psikiyatri Derneği, huzurevi sakinleri ve çalışanları için hem enfeksiyon kontrolü hem de 

psikolojik iyilik hali için önerilerde bulunmuştur. Yaşlı ve ihtiyaç sahibi kişilerin tespit edilmesi için belediyeler de devreye 

girmiştir. Pek çok belediye tarafından yardım kampanyası düzenlenmiş olup bu kişilerin temel ihtiyaçları ve hijyen kiti 

(dezenfektan, maske vb.) temini sağlanmıştır. 

Akademik Geriatri Derneği tarafından, geriatrik populasyon için görsel betimlemelerin ön planda olduğu, alınacak tedbir ve 

önlemlerin anlatıldığı bir rehber hazırlanmıştır. Ayrıca, evde kalan yaşlılarımızda sarkopeninin önüne geçebilmek için evde 

kendilerinin uygulayabilecekleri egzersizlere dair bir kitapçık yayınlanmıştır. Evde kalan yaşlıların ruhsal iyilik hali de göz 

önünde bulundurularak Akademik Geriatri Derneği ve Türk Psikiyatri Derneği birlikte bir kılavuz hazırlamıştır. Salgınla başa 

çıkabilmek için görev bilinciyle çalışan çeşitli üniversitelerden akademisyenler, halkı bilinçlendirme ve bilgilendirme amacıyla 

alınacak tedbirleri medyada yer alarak vurgulamıştır. Medyada kamu bilgilendirilmesi yapılarak “Koronavirüs Riskine Karşı 14 

Kural” yayınlanmıştır. Buna ek olarak, günümüzde etkin olarak kullanılan sosyal medyada ise Covid-19 salgını hakkında 

bilgilendirme ve önlemlerin yayılması amacıyla çeşitli hashtag kampanyaları yürütülmeye başlanmıştır. 

Koronavirüs salgını mücadelesine rağmen, hastanelerin pandemi hastanesine dönmesiyle rutin sağlık hizmetlerinde 

aksamalar yaşanmıştır. Non- pandemi hastanelerinin azlığı veya bazı durumlarda olmaması sebebi ile ihtiyaç sahibi hastaların 

polikliniklere ulaşmasında ve yatış ihtiyacı olan hastalar için yatak bulunmasında güçlükler gündeme gelmiştir. SARS-CoV-2 

virüsünün bulaşacağı korkusuyla acil durumdaki hastalar da dahil olmak üzere birçok hasta hastanelere başvurmakta tereddüt 

etmiştir. 

Koronavirüs sadece yaşlıları etkilememiş, öncelikle bakım verenler olmak üzere yaşlı yakınlarında da ekonomik ve psikolojik 

sıkıntılara yol aşmıştır. Yaşlı yakınları, bulaş riski sebebi ile sosyal izolasyon uygulamış, bu durum her iki grupta da psikolojik 

sonuçlar doğurmuştur. Yakınlarının COVID- 19 hastalığına yakalanması ve buna bağlı can kaybı gerçekleşmesi anksiyetesi yaşlı 

yakınlarında da azımsanmayacak ölçüdedir.  

COVID-19, akademik yayın yapan dergi ve veritabanlarında en güncel konudur ve her gün yüzlerce yeni yazı yayınlanmaktadır. 

Türkiye’den de hastalığa karşı korunma, yoğun bakımda yapılacaklar ve antiviral tedavi gibi derleme yazılar yazılmıştır. 

Hacettepe Üniversitesi Geriatri Bilim Dalı ve Sağlık Bakanlığının birlikte hazırladığı, ulusal çapta ileri yaştaki hastaların 

verilerinin değerlendirildiği en geniş kapsamlı yayın 1 Eylül 2020’de online veritabanlarına düşmüştür. Çalışmada 11 Mart 

2020 – 27 Mayıs 2020 tarihleri arasında PCR pozitifliği saptanmış olan 60 yaş ve üzeri toplam 24.510 vakanın verileri 

incelenmiştir. Hastaların yaş grubuna göre hastanede veya ayakta tedavi olma oranları, hastanede tedavi olanların yoğun 

bakım ihtiyacı, oksijen ihtiyacı ve entübasyon ihtiyacı oranları hesaplanmıştır. Yaşla doğru orantılı olarak hastalarda, 

hastanede kalış süresinde artış olduğu gözlenmiş ve oksijen ihtiyacı, entübasyon ihtiyacı oranında da artış olduğu görülmüştür. 

Bunlara bağlı olarak ise ölüm oranlarında da artış olduğu görülmektedir. Yoğun bakım hastalarında, entübasyon ihtiyacı olan 

hastaların ölüm oranlarının daha yüksek olduğu ve yaşla birlikte artış gösterdiği saptanmıştır. 65 yaş ve üzeri kişiler ile 

komorbiditesi olan kişilere getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını takiben, yaşlılarda ölüm oranlarında anlamlı bir azalma olduğu 

izlenmiştir. Yaş dışında, eşlik eden komorbiditenin bulunması, demans veya depresyon hastası olmak, malnütrisyon ve 

polifarmasinin de COVID-19’a bağlı morbiditeyi ve mortaliteyi arttırdığı görülmüştür. 

Tüm dünyayı etkisi altına almış salgında en fazla etkilenenler geriatrik bireylerdir. Yaş dışında bu grupta çoklu 

komorbiditelerinin ve çoklu ilaç kullanımının daha sık olması riski arttırmaktadır. Sokağa çıkma kısıtlamaları sonucunda pek 

çok ekonomik, sosyal ve psikolojik sıkıntıyla yüzleşen bu bireyler için toplumun her kesimine önemli görevler düşmektedir.  
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JAPON TOPLUMUNDA COVID-19 VE YAŞLI SAĞLIĞI 

İkuko MURAKAMİ 

Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü 

 

Özet 

COVID-19 hastalığıyla ilgili sıkıntılar, Japonya’da bir geminin bu yılın şubat ayında Japonya’ya ulaşmasıyla ortaya çıkan hastalar 
ile başlamıştır. Bu çalışmada hem ileri yaşlı toplum olan Japonya’da Pandemi sürecinde yaşlıların diğer kuşak insanlardan 
tarafından nasıl görüldügü, toplumda nasıl bir yerde ve konumda bulunduğunun paylaşılması hem de Japonya’da görülen 
toplumsal olay ve olguların yaşlılar için ne anlam taşıdığı ve de bu olay/ olguyu anlamak için arkasında yatan insanların 
psikolojik sağlığına dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada Pandemi sürecinde (2020 yılı Şubat ile Eylül ayı arasında) 
Japon toplumunda Covid-19 ile nasıl karşılandığı, internet ortamında Sağlık Bakanlığı’nın web sayfasında açıklanan datalar 
başta olmak üzere TV ve gazete haberleri veya sosyal medya ile paylaşılan bilgiler toplanmıştır ve analiz edilmiştir. Japonya’da 
sokağa çıkma yasağı gibi zorunlu kısıtlama fazla uygulanmamış ve kronolojik yaş fark edilmeksizin her bireyin hareket ve 
davranışları kendi kararına bırakılmıştır. Bu durumda Sağlık Bakanlığı’nın aldığı önlemler hem yurt içinde hem de dışında 
uzmanlar tarafından eleştirilmiştir. Buna rağmen Batılı ülkelere göre hasta ve ölü sayısı oldukça az olduğu ve bu yüzden 
Japonya’da alınan önlemlerin başarılı olduğuna dikkat çekilmiştir. Ancak Japonya’da da diğer ülkelerde olduğu gibi kısıtlamalar 
kaldırılınca zamanla hasta ve ölü sayısının arttığı görülmüştür. Bu süreçte ortaya çıkan toplumsal olay ve olgularda bazı yaşlılar 
eleştirinin hedefi haline gelmiştir. Ayrıca toplumsal düzeni korumak adına halktan bazı kesim, insanların olumsuz hareket/ 
davranışlarına karşı polis gibi davranarak bunları düzeltmeye kalkışmıştır ancak bu baskıyla yapılan düzeltme, insanların 
psikolojik sağlığı için sağlıklı olmayabilir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı sağlığı, Japonya, Covid-19, toplumsal olay ve olgu 

Giriş 

COVID-19 Pandemi sürecinde Japonya da bir takım sorunlarla baş başa kalmıştır. Japonya’da bu hastalık ile ilgili sıkıntılar, 
Şubat ayında Diamond Princess adlı gemide ortaya çıkan hastalar ile gündeme gelmiştir. O günlerde Sağlık Bakanlığı’nın aldığı 
önlemler hem yurt içinde hem de dışında uzmanlar tarafından eleştirilmiştir(1) Buna rağmen Batılı ülkelere göre hasta ve ölü 
sayısı oldukça az ve bu noktada Japonya’da Pandemiye yönelik alındığı önlemlerin başarılı olduğu değerlendirilmiştir(2).  

 

 

Grafik 1. Bazı ülkede ölü sayısı (Logaritmik ölçek ile) (Financial Times, 2020) 

Japonya’da hasta sayısının az olmasının ardında yatan etkenler olarak; 1) Salgının hızla büyüdüğü alanlara (clusters) ciddi 
şekilde müdahale edilmesi, 2) Japonların maske takma alışkanlığı (örneğin kış ayında ortak alanlarda oldukça fazla sayıda 
maskeli insan görülür) ve her gün banyo yapmaya düşkün olması, 3) Selamlaşırken sarılma ve öpüşme gibi davranışların 
olmaması ve konuşurken yüksek sesle konuşulmaması, 4) Genetik açıdan avantajlı olunması, 5) BCG aşının her vatandaşa 
uygulanmış olması vb. söylenmektedir. Ayrıca Japonya’da yayılan virüsün Batılı ülkelerdeki virüse kıyasla farklı tipte olduğuna 
da dikkat çekilmektedir.  
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Diğer bir sebep olarak;  Prof. Dr. Shinya Yamanaka tarafından Japonya’da Faktör X’ in olma olasılığından söz edilmiştir(3). Bu 
faktörün ne olduğu tam olarak henüz bilinmese de Japonya’daki hasta ve ölü sayısının az olmasının gerekçesi olarak 
açıklanmasında, yeni aşının bulunması ve önlemler sağlanmasında faydalı olacağı söylenmektedir. Dolayısıyla bazı bilim 
adamları Faktör X’ in ne olduğunun arayışı içindedir.  

Hasta ve ölü sayısı ile ilgili istatistik rakamlar ve Japonya’daki alışkanlıklar oldukça olumlu değerlendirilebilir. Ancak bu süreçte 
yaşanılan toplumsal olay ve olgular, yaşlı sağlığı konusuna odaklandığında ilgi çekici ve üzücü olduğu ifade edilmesi gerekir. 
Bu çalışmada hem artık ileri yaşlı toplum olan Japonya’da yaşlıların diğer kuşak insanlar tarafından nasıl görüldüğü, toplumda 
nasıl bir yerde ve konumda bulunduğunun paylaşılması hem de Japonya’da görülen toplumsal olay ve olguların yaşlılar için ne 
anlamı taşıdığı ve de bu olay/ olguyu anlamak için arkasında yatan insanların psikolojik sağlığına dikkat çekilmesi 
amaçlanmıştır.  

Yöntem  

Pandemi sürecinde (2020 yılı Şubat ile Eylül ayı arasında) Japon toplumunda Covid-19 ile nasıl karşılandığı, internet ortamında 
Sağlık Çalışma Bakanlığı’nın web sayfasında açıklanan veriler başta olmak üzere TV ve gazete haberleri veya sosyal medya ile 
paylaşılan bilgiler toplanmıştır ve analiz edilmiştir. 

Bulgular 

En güncel verilere bakılacak olursa; toplam olarak PCR testinin uygulanılan kişi sayısı 1,662,091 kişi, onlardan pozitif sonuç 
alanların sayısı 73,221 kişi, hastanede tedavi alanların sayısı 6,959 kişi, bu kişilerden ağır hasta sayısı 198 kişi, taburcu sayısı 
64,835 kişi ve ölü sayısı ise 1,406 kişidir. Ölüm oranı (hastalardan ölen kişinin oranı) 1.9 % ve 100,000 kişi içinde hasta sayısı 
ise 57 kişidir (Nikkei). Bu rakamları diğer ülkelerle karşılaştırıldığında ölüm oranı en yüksek olan ilk üç ülke (oranı) İtalya (12.8 
%), İspanya (5.6 %) ve Çin (5.4 %)’dir. 100,000 kişi içinde hasta sayısının en fazla olan ilk üç ülke ise Brezilya 1,951 kişi, Amerika 
1,903 kişi ve İspanya ise 1,127 kişidir(4). Bu rakamlarla kıyaslanırsa Japonya’daki ölü sayısı ve hasta sayısının hala az olduğu 
sayılabilir(4). 

Japonya’da Mart ayının başında okullar kapatılmıştır. 7 Nisan’da Tokyo başta olmak üzere büyük yedi Büyükşehir 
Belediyesinde belediyede “Acil durum bildirimi” şeklinde uyarıda bulunulmuştur ve acil durum dışında insanların sokağa 
çıkmamaları önerilmiştir. Bu müdahale Nisan ayının ortasında bütün Japonya’ya da uygulanmış (yaklaşık 40 gün) ve bir süre 
olay sakinleşmiştir. Ancak daha fazla ekonomik sıkıntılara yer vermemek için Mayıs ayının sonuna doğru bu bildiri 
kaldırılmıştır. Okullar yeniden açılmasıyla ve “Yeni yaşam tarzı”nın ilan edilmesiyle yaşam normal temposuna geri dönmeye 
başlamıştır. Buna ilaveten Temmuz ayında turizm ve ulaşım ve de onunla ilgili sektörlerinde görülen zararlarını azaltma 
amacıyla halkın seyahat etmesini teşvik eden bir kampanya düzenlenmiştir. Ondan sonra hasta sayısı zamanla tekrar 
çoğalmaya ve “ikinci dalga” olarak nitelenebileceği sıkıntılar yaşamaya başlamıştır.  

Tablo 1. Japonya’da yaşına göre hasta sayısı, ölü sayısı ve ölüm oranı 

Yaş  Hasta sayısı Ölü sayısı Hastanede tedavi 
alanlardan ağır 

hasta oranı 

Test sonucu pozitif 
olanlardan ölüm 

oranı 

10 yaş altında 409 0 0.0 0.0 

10 – 19  655 0 0.0 0.0 

20 – 29 4987 1 0.0 0.0 

30 – 39  3650 4 0.2 0.1 

40 – 49  3236 14 0.8 0.4 

50 – 59 3210 33 1.9 1.0 

60 – 69  2143 101 8.0 4.7 

70 – 79  1882 268 6.4 14.2 

80 yas üzeri  1968 556 2.4 28.3 

Diğer  94 4 --- --- 

TOPLAM 22234 981 --- --- 

(Japonya Sağlık Çalışma Bakanlığı’nın datalarından, 15.07.2020 tarihinde) 
 

Covid-19 hastalığında yaşlılar, özellikle kronik hastalığa sahip olanlar riskli grup olarak bilinmektedir. Buna ilaveten karantina 
yüzünden yaşlıların daha çok sağlık sıkıntısı yaşayabilecekleri ve kırılgan bir hale kolayca düşebilecekleri vurgulanmıştır. Bunu 
önlemek amacıyla yaşlıların evlerinde yapabileceği hareketler tavsiye edilmektedir(5). Japonya’da da yaşlıların ölü sayısı/ oranı, 
yaş ilerledikçe ölüm oranı yükselmektedir (Tablo 1.). 
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Japonya’da virüse karşı uygulanan önlemler, diğer ülkelerde uygulandığı gibi “mümkünse dışarıya çıkmamalı, dışarıdan gelince 
ellerini yıkamalı, maske takmalı, kapalı alanlarda ve kalabalık yerlerde bulunmamalı, sosyal mesafe korunmalı, vb.” 
şeklindedir. Ancak önlemleri alma sorumluluğu kronolojik yaş fark etmeksizin halka bırakıldı. Hem de kısıtlamalar olsa da 
“kesin yasak” koyulmadı. Okullar kapatıldı ama şirketler, fabrikalar gibi iş yeri, alış-veriş merkezleri, kafe ve restoranlar vb., 
kapatılıp kapatılmaması konusunda halkın kararına bırakıldı. Dolayısıyla bazıları iş yerine gitmek için kalabalık metroya binmek 
zorunda kalmış ve dükkanlar kapatıldığı için gelirin sağlanmaması sebebiyle bazı küçük dükkan, lokanta vb. batmamak için 
müşteriye açık kalması zorunda kalmıştır. 

Halkın çoğu kendi hareketlerine sınırlılık getirse de ciddi derecede yasak koyulmayınca bazen ister istemez dışarıya çıkanlar 
da görüldü. Buna karşı medyada büyük ses getiren eleştiriler yapıldı. Toplumda sorun olarak tartışmaya yol açan insanlar 
olarak öncelikle çocuklar yer aldı. Okullar kapatıldığı için bazı çocuklar eğlence yerinde veya alış-veriş merkezinde bulundular, 
buna “işte gençler!” başlığı ile medyada eleştirel manşetler çıktı. Ancak yaşlılar da dışarıda bulundular. Örneğin ilkbaharda 
Japonya’da kiraz çiçekleri açtığında insanlar çiçek ağacı altında eğlenir. Ancak bu yıl çoğu insan bu mevsimde gezmeye 
çıkmaktan vazgeçti, buna karşın “her zamankinden daha sakin” diye bazı yaşlılar da gezi yerlerinde bulunanlar arasındaydı.  

Baby-boomer kuşağını temsil eden yani simdi 70’li yaşlarında olan ve İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünyaya gelen bu insanlar 
özgürlük havası içinde büyüyen, çalışan ve ülke ekonomisine katkı sunmalarıyla bilinen bir popülasyondur. Onlar bununla 
gurur duyarken diğer taraftan kendi sağlıklarına fazlaca güvendikleri, her zaman kendi kararları ile ön planda olup yasak 
koyulmasına daha doğrusu ‘talimat verilmesine’ tepki gösterdikleri olmuştur(6). Bu şekilde davranan, yaşlıların bir kısmı olsa 
da bu tip bencil bir davranışa karşı “gençlerden daha çok yaşlılar evde kalmalı” şeklinde söz edenler de ortaya çıkmış ve 
toplumda tartışmalara yol açmıştır(7).  

Dikkat çekici başka bir olay ise süpermarkette ve eczanelerde maske, antiseptik solüsyon hatta kağıt havlu ve tuvalet kağıdının 
hepsinin satın alınmış olmasıdır. İnsanlar ya internet aracılığıyla ya da sabah erkenden kuyruk oluşturup bu tür ürünleri almaya 
çalışmışlardır. Ancak insanların uzun süre beklemelerine karşın gerekli malzemelerin sağlanmaması, insanları bir şekilde strese 
sokmuş ve bazıları agresif bir şekilde dükkan elemanlarına şikayetlerde bulunmuş bazen olaylar kavgaya kadar dönüşmüştür(8). 
Genelde Japonların, deprem gibi doğal felaket olduğunda paniğe kapılmadan sakin ve görgülü davrandıkları söylenmektedir, 
ancak bu sefer bir nevi saldırgan bir şekilde davranmaları çok üzücüdür yine de bu da acı bir gerçektir. Bununla birlikte bu 
olayda suçlu insanın yaşlılar olduğu düşünülmüştür çünkü sabah erkenden market önünde bekleyebilen grubun emekli yaşlılar 
olabileceği tahmin edilmiştir. Saldırgan şekilde davrananlar, sadece yaşlılar olmayabilir de en azından bu olay Japon 
toplumunda yaşlıların bencilliğinin göstergesi olarak algılanmıştır. Gemi ile lüks seyahate çıkıp virüse yakalananlardan 
yaşlıların fazla bulunmaları ve bu tip olaylar halkın gözüne çarpmış ve yaşlılara karşı negatif bir bakış açısını savunmak için bir 
gerekçe olmuştur. Hatta bu sorunların kuşaklararası çatışmaya ve bir takım kopukluğa zemin hazırladığına dikkat 
çekilmektedir(9).  

Diğer toplumsal bir olgu olarak; Pandemi sürecinde Japon toplumunda düzeni korumak adına insanlara karantina yapmalarını, 
maske takmasını veya lokanta/ dükkânları açmamasını/ gitmemesini vb. teşvik eden hatta zorlayan ve kontrol eden insanlar 
(Jishuku-keisatsu) ortaya çıkmıştır. Onlar, polis gibi bazen uyarda bulunuyor, bazen tehdit ediyor bazen de eğer bir kişi PCR 
testinde pozitif çıkarsa nerede virüse yakalandığını ve yakalanan kişinin kim olduğunu tespit edip belediyeye haber veriyor 
veya sosyal medyada isimsiz şekilde paylaşıyorlar. Bu davranış, bulaştırılma korkusundan olabilir, evinde kalma sıkıntısı 
yüzünden stresli olduğundan kaynaklandığı(10) veya depresyon durumuna düşmüş olabilir. Yazın tatilde kırsal kesimdeki 
memleketine dönemeyen biri, “virüsü taşımış olabilir diye şüphelenilerek komşulardan dedikodunun hedefi haline 
gelmektense Korona’ya yakalanmak daha kolay gibi” olduğunu söylemiştir. Japonya’nın toplumsal düzeni, genelde huzur 
sağlar ancak kritik zamanda özellikle bu sefer gibi hiç alışmadığı bir olayda aşırı derecede toplumsal baskı haline dönüşebildiği, 
Pandemi sürecinde yeniden belirlenmektedir. 

Tartışma  

Japonya’da Covid-19 olayının başından beri “virüs ile savaşmak” yerine “virüs ile birlikte yaşamak” düşüncesi paylaşılmaktadır. 
Tekrar normal hayata dönmek için, hasta ve ölü sayısının azalması beklenmektedir ancak virüsü tamamen yok etmenin 
mümkün olmadığı, bunun yerine toplumda bağışıklık kazanılması gerektiği düşünülmektedir. Bu gerekçeleriyle artık zorunlu 
kısıtlama olmaksızın hareket/ davranışlar ile ilgili her karar halka bırakılacak gibi görülmektedir. Japonya’nın bu durumu, sanki 
çok demokratik uygulama gibi değerlendirilebilir yine de insanlar, toplumsal düzenleme baskısıyla karşı karşıya kalmak 
zorunda kalabilir. İnsanlar, aylarca Korona sıkıntısı ile baş başa bırakılmaktadır, artık toplumda hastalanmamak ve 
bulaştırmamak için nasıl davranılması gerektiği anlaşılıyor olabilir. Yine de hangisinin doğru olduğu bilinse de bazen herhangi 
gerekçeyle doğru olan hareket/ davranış yapılamayabilir. O zaman insanlar ‘Jishuku-keisatsu’nun baskısıyla yaşamaya devam 
edebilirler. Neticesinde virüse yakalanmasa da hem suçlanan hem de suçlayan bireyin psikolojik sağlığı açısından hiç sağlıklı 
olmayabilir ve her yaş grubundan insanlar sağlıklı yaşamı sağlamayabilir.  
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YAŞLILARIN GÖZÜNDEN YAŞANANLAR VE BEKLENTİLER 

Osman N. TARTILACI 

 

Sayın Başkanlarım, Değerli Katılımcılar,  

Hepinize sevgi ve saygı ile salımlıyorum. Dünyayı Saran SARS-COV 19 salgını hepimizi, özellikle de biz +65 yaş grubunu çok 
etkiledi. Henüz bizler salgın sözcüğünü duymadan Tazelenme Üniversitesinin Ege Senatosu okulun 2 haftalık ara tatiline 
girdiğini bize duyurduğunda bizler kendi aramızdaki konuşmalarda çok tepki göstermiştik. Niye tatile girdik, daha çok erken 
değil mi gibi yorumlar yapmıştık. Ege kampüsü Türkiye genelinde ilk kez eğitime ara veren kurum oldu. Bizim en büyük 
şansımızın Yürütücü kadronun TIP kökenli kişilerden oluşması olduğunu şimdi daha net görüyoruz. Bizim okulun tatile 
girmesinden sonra ilköğretim, Orta ve Yüksek Öğretim kurumları artarda taile girdiler. Bu nedenledir ki 400 üzerinde aktif 
öğrenciye sahip olan Kampüsümüzde COVİT-19 a yakalanan hiçbir arkadaşımızı duymadık. Bu sadece bizim değil yürütücüler 
kurulunun bir başarısdır. 

Evde kaldığımız sürede +65 yaş grubu olarak boş durmadık evde sosyal medya üzerinden etkinliklerimize devam ettik. 
Instagram üzerinden BİZEVDEYİZ etkinliği düzenledik. Bu aktivite çok kısa sürede Türkiye genelindeki tüm Tazelenme 
Üniversitelerinden büyük destek ve ilgi gördü. Ege kampüsü olarak başladığımız bu aktivite tüm Tazelenme Üniversitelerinin 
katılımı ile yürüyen bir etkinlik haline geldi. 

Bizler mutfak ekibi olarak 25-30 kişilik bir gönüllü grubu ile her hafta bir arkadaşımızı arayarak sesini duymak, ihtiyacı halinde 
arkadaşlarımıza ulaşabilmek düşüncesi ile telefon zinciri oluşturduk. Kayıtlı tüm arkadaşların telefonları bu 25-30 kişilik 
arkadaşlara paylaşıldı herkes her hafta 15-20 kişiyi arayarak arkadaşlarımızın kendilerini iyi hissetmeleri için çaba sarfettik. 

Yaş grubu olarak belki RİSK grubunda bireyler olabiliriz. Ama gerçek olan durum da bu kadar birikimi ve görgüsü, kültürü olan 
kişileri eve hapsetmek Corona’dan koruyayım derken çoğunda psikolojik ve fiziksel rahatsızlıkları doğurduğunu düşünüyoeum. 
Ülkeyi yönetenlerin bu konuda biraz daha sağlıklı, biraz daha etraflı düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum.17/09/2020 

Teşekkürler 
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PANDEMİDE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

Sevnaz ŞAHİN 

Ege Üniversitesi Geriatri BD, Ege Geriatri Derneği 

 

Ülkemizde yaşlı nüfus hızla artmaktadır. 2019 verilerine göre ülkemizde 65 yaş üzeri nüfus %9.1 olmuştur. Bu oranın % 7 nin 
üzerinde olması toplumun yaşlı bir toplum olduğunu gösterirken %10 lar çok yaşlılığın bir ifadesidir. İzmir ilindeki yaşlı oranı 
ise %11.3 olmuştur. Ülkemiz yaşlı toplumdan hızla çok yaşlı topluma doğru gitmektedir. 

Artan yaşlı nüfus beraberinde kronik hastalıklarda artışı da getirmektedir. Özellikle 85 yaş üzeri ileri yaşlılarda farklı faktörlerin 
kümülatif etkisi ile bakım ihtiyacı ortaya çıkma riski artmaktadır. Yaşlının ihtiyacı sağlık ve sosyal bakım olabilir. Yaşlı oranının 
yüksek olduğu toplumlarda bu ihtiyaca herhangi bir kurumun tek başına yanıt vermesi mümkün değildir. Sosyolojik bir süreç 
olan yaşlanmanın getirdiklerine yanıt tüm toplumun görevidir. 

İşte toplumsal sorumluluklarımıza dikkat çekmek toplumu harekete geçirmek noktasında sivil toplum Kuruluşlarına iş 
düşmektedir. Türkiye istatistik kurumun 2019 verilerine göre ülkemizdeki STK sayısı 309 761 dirır. Bunun bölgelere göre 
dağılımına baktığımızda Ege bölgesindeki STK sayısı yüzdesi % 13 lerdedir. 

STK'ların çalışma alanlarına baktığımızda yaşlı ve çocuğun birlikte yer aldığı STK sayısı ise sadece 325tir. Sağlık alanındaki STK 
ların oranı biraz daha yüksek olmakla birlikte bunların birçoğunun meslek dernekleri olduğu unutulmamalıdır. 

Bu alanda kurulan ilk dernek sayın Prof. Dr. Turan Örnek hocamızın önderliğindeki GESEV dir. GESEV 1990 ların başlarında 
geriatri alanına dikkat çekmiş, birçok bilimsel faaliyet düzenlemiştir. Yaşlı gündüz bakım evinin ilklerinden olan İzmir’de 
Alsancak’ta kurulan Nebahat Dolman Yaşlı Hizmet Merkezi o dönemin güzel eserlerindendir. GESEV 2008 yılında bayrağı Ege 
Geriatri Derneğine (EGERDER) devretmiştir. Prof. Dr. Fehmi Akçiçek önderliğinde kurulan EGERDER yaşlıya dokunan tüm 
meslek gruplarını içerecek şekilde yapılanmıştır. Temel amacı yaşlıya hizmet veren tüm meslek grupları, tüm kurumların bir 
araya geleceği bir platform oluşturmak olmuştur. EGERDER bu amaçla her yıl yaşlıya saygı haftasında İzmir’deki tüm yerel ve 
merkezi kurumları akademisyenlerle buluşturan Türkiye’de hala bir örneği olmayan İleri Yaş Sempozyumunlarını organize 
etmeye başlamıştır. Son 3 yıldır uluslararası katılımla zenginleşen sempozyumların en önemli özelliği konuyla ilgili bilgi birikimi 
olan karar vericilerin bir araya gelmesidir. Bu sempozyumlar sayesinde İzmir’de yaşlılık alanında yapılan tüm aktivelerde 
kurumlar arası işbirliği şansı doğmuştur. 

Yaşlıya hizmette kuramsal olarak vurgulanan ekip anlayışının uygulamaya geçmesi sağlanmıştır. 

EGERDER Ege Üniversitesi Geriatri Bilim dalıyla ortak birçok projeye imza atmıştır. Bunlardan en önemlisi ileri yaştaki bireylere 
verilen hayat boyu öğrenmenin ileri yaşa denk gelen kısmını ifade eden 3. Yaş Üniversitesi Türkiye modeli Ege Tazelenme 
sosyal sorumluluk Projesidir. 

Bireylerin aktif ve sağlıklı yaşlanabilmeleri için özellikle sosyal hayatlarını devam ettirebilmeleri, öğrenme ve öğretme 
etkinliklerini sürdürebilmeleri oldukça önemlidir. Yaşlanan toplumun artan taleplerini karşılamak ve aktif yaşlanmayı 
desteklemek amacıyla hareket eden bu gönüllü eğitim modeli, Türkiye’nin başarılı yaşlanma politikalarını da destekleyici 
niteliktedir. 

Ege Tazelenme Modeli hem teorik hem de pratik müfredatıyla yaşlı yetişkinlere yeni beceriler ve yetkinlikler sağlamayı 
hedefleyen, hayat boyu öğrenmeyi ve aktif yaşlanmayı ilke edinmiş ve Türkiye’de yaşlı yetişkinler için açılmış ilk 3. Yaş 
Üniversitedir. Şu anda Ege Üniversitesi dışında Akdeniz Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversite’lerinde yüzlerce öğrencisi 
ile aktif olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine bir sosyal sorumluluk projesi olarak devam etmektedir. 

Ege Tazelenme öğrenci sayısı 400 ü bulmuştur. Hem teorik hem de pratik müfredatıyla yaşlı yetişkinlere yeni beceriler ve 
yetkinlikler sağlamanın yanı sıra aktif yaşlanma ilkesini benimseyerek kişilerin sosyal hayatlarını da beslemektedir. Psikoloji, 
tarih, hukuk, anatomi, iletişim, arkeoloji, metin yazarlığı ve öykü atölyesi gibi teorik derslere ek olarak özellikle bilişsel ve 
motor becerileri devam ettirebilmek için erkek öğrenciler örgü, kadın öğrenciler ise evde tamirat dersleri almaktadır. Bunlara 
ek olarak; Aikido, pilates, yoga, tango ve psikodrama gibi dersler kişinin beden ve ruh sağlığını korumak için verilmektedir. 
Tamamı gönüllü öğretim elemanlarından oluşan eğitimci kadrosu ile yürütülen bu sosyal sorumluluk projesinden 60 yaşını 
dolduran her birey ücretsiz bir şekilde faydalanabilmektedir. Özellikle emeklilik ile birlikte sosyal hayatın daraldığı bu yaş 
döneminde, 60+ Tazelenme Üniversitesi öğrencileri torunlarıyla ve çocuklarıyla aynı kampüste eğitim alarak aktif kalmakta ve 
sağlıklı yaşlanmanın temellerini atmaktadırlar. Bireylerin yaşamı anlamlı kılmak, sosyal açıdan yararlı işlerle uğraşmak, 
çevresindeki insanlara örnek ve öğretici olmak amacıyla katıldıkları bu eğitim modeli hayatlarının büyük bir kısmında yer 
almaktadır. 
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Ege Üniversitesi'ndeki öğretim üyelerinin gönüllülük esasıyla eğitim verdiği Tazelenme Üniversitesi'nin dersleri, Tıp Fakültesi 
Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı tarafından koordine edilmektedir. Mesai saati dışında tamamen gönüllükle 
yürüyen bu projede emek veren akademisyenlerimizin sayısı 100 ü geçmiştir. Projeye şu ana kadar dahil olana onlarca bilim dalından 
bazıları Tıp, Hukuk, Psikoloji, İletişim, Ziraat, Diyetetik bölümü, Arkeoloji, Felsefedir.  

Tazelenme üniversitesinin yürütücü organları da gönüllü öğrencilerden oluşmaktadır. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerinden seçilen 
öğrenci temsilcileri ile öğrenciler ve yönetim arasında koordinasyon sağlanmakta, çalışmalar planlanmakta ve yürütülmektedir. 
Dersler dışında, her ay sonu farklı bir konuda gerçekleştirilen seminerler de bu eğitim modelini besleyen faaliyetlerimiz arasında yer 
almaktadır. Buradaki amacımız; öğrenmenin sürekliliği inancıyla etkili fikir ve uygulamaları topluma kazandırmaktır. Buna ek olarak, 
seminerlerdeki katılımcılarımızın akılları ve tecrübelerini birleştirerek topluma da katkı sağlayabilecekleri inancını taşımaktayız. 

Devlet Planlama Teşkilatı’nın 2007 yılında hazırladığı Yaşlanma Ulusal Eylem Planı’nın; yaşlı bireyler için bilgiye erişim, eğitim ve 
öğretimiyle ilgili maddesi göz önünde bulundurulduğunda, yaşlı yetişkinler için geliştirilmiş bu eğitim modelinin ülkemizde yayılması 
için de çalışmalar yürütülmektedir. Ders müfredatı yaşam kalitesinin yükselmesi, aktif ve başarılı yaşlanma hedeflerine yönelik olarak 
hazırlanmış olan; Türkiye’nin ilk yaşlı üniversitesi olan, 60 yaş ve üzeri kişilerin eğitim aldığı Ege Tazelenme öğrencilerinin bu dönem 
aldıkları derslerden biri de metin yazarlığı ve öykü atölyesi dersleridir. Kişilerin hem yaratıcı yönlerini güçlendirmek hem de geçmiş 
tecrübelerinin kalıcı bir esere dönüştürmek için bu proje ile öğrencilerimizin ders kapsamında yazdıkları öyküleri kitap haline getirmek 
ve basmak hedeflenmektedir. 

2019 yılında Çinin Whan şehrinde ortay çıkarak dünyaya yayılan SARS COV2 pandemisi tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkilemiş 
ve etkilemektedir. Riskli grup olan yaşlı nüfus için ülkeler farklı çözümler denerken ülkemizde sosyal kısıtlamalar uygulamaya girmiştir. 
Evden dışarı çıkması mümkün olmayan yaşlı nüfuz için farklı riskler ortay çıkmıştır. Bunların başında kronik hastalıkların kontrolsüz 
kalması, hareketsizliğe bağlı, obesite, kas eklem hastalıkları gelmektedir. Yalnızlığın neden olduğu depresyon ise psikolojik  
etkilenmenin önemini göstermektedir. Bu dönemde yaşlıya bakım veren bazı dernekler digital ortamda sosyal medyada yaşlıya 
destek projeler oluşturmuşlardır. 

Bu projelerden bir tanesi: EGERDER ve Ege Geriatri BD ve Ege Tazelenme olarak 16 Martta başlattığımız ‘Bizevdeyiz’ projesidir. 
Projede temel amaç; evde kalmak zorunda olan yaşlı nüfusa yalnız olmadıklarını hissettirmek olmuştur. Evlerde kalması istenen yaşlı 
nüfusa videolarla, günlük egzersizlerle, bilgilendirme mesajlarıyla ulaşılmış ev içinde sağlıklı yaşam desteklenmeye çalışılmıştır. 
Tazelenme öğrencileri evde yaptıklarını videoları paylaşarak birbirlerine destek oldular moral oldular. Emekli beden eğitimi 
öğrencimizle başlayan egzersiz programları, Ege Üniversitesi Fizyoterapi bölümü hocalarının desteği ile zenginleşti. Canlı yayınlarla 
evlere konuk olduk, ses olduk, görüntü olduk. Bu proje içinden çıkan diğer bir proje ise Tazelenme öğrencilerinin yürüttüğü ‘Mutlu 
olmak ve Mutlu etmek için Bir arkadaşını ara’ projesiydi. Bu sayede her gün onlarca kişi birbiriyle tema ederek yalnızlığını unuttu. 

Alzheimer Derneği İzmir Şubesinin ‘Digital Torunum’ projesi Türkiye Alzheimer derneği tarafından sahiplenilmiş genişletilmiştir. Bu 
günlerde digital gönüllülük önem kazanan diğer bir konudur. Bu konuda yaşlıları motive etmek, evdeyken toplumsal yarar sağlamak 
bireysel ve toplumsal mutluluk açısındna önemlidir.  

Sürecin uzaması sonucu 4 Haziran 2020’de derneğimiz bir bildiri yayınlamıştır. Bu bildiride süreçte sağduyulu yaklaşımıyla örnek olan 
ileri yaşa yönelik yeni düzenlemeler önerilmiştir. 

Eylül ayına gelindiğinde pandeminin devam ettiği gerçeği ile karşılaşılmıştır. Hasta sayısının artmasına paralel olarak yeni kısıtlamalar 
gelebileceği sağlık otoriteleri tarafından belirtilmiştir.  

Olağan üstü durumdan geçtiğimiz günümüzde STK larına daha fazla ihtiyaç var. STK ların gerek uzmanlık alanlarındaki, yol gösterme 
sorumlulukları gerekse topluma hizmet sorumlulukları nedeniyle daha da aktif olacakları bir süreçteyiz. O nedenle gönüllülerle ile 
STK ların desteklenmesinin önemli kazanıyor. Bu sürecin ülkemiz için STK ların daha bilinir olduğu, birbirleriyle bağlantılarının arttığı, 
gönüllüğünün arttığı kazanımlara dönüştürülmesi diliyorum. 
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“NE YAPMALI? ÖNERİLER?” VE “YEREL YÖNETİMLER” 

Sertaç DÖLEK 

İBB Toplum Sağlığı Dairesi 

 

COVID-19 ve bu hastalık nedeniyle alınan önlemler, toplumsal yaşamın hemen her alanını; hastalananları, yakınlarını, 
hastalanmayanları ama en çok sağlık çalışanlarını sağlık çalışanlarını, 

KOAH, obezite, diabet gibi kronik hastalıkları olanları ve yaşlı bireyleri etkiledi. 

Toplum genelinde stresle ilişkili ruhsal belirtilerin yaygınlığının, depresyon, anksiyete belirtilerinin, uyku sorunlarının arttığı 
bildirildi. Bu artışta hastalığın, karantina ve tedavi sürecinin, ölümlerin, tedbirlerin, çalışma ve eğitimle ilgili zorunlu 
değişikliklerin, ekonomik güçlüklerin rol oynadığı gösterildi. 

Başta sağlık çalışanları olmak üzere, yüksek risk altında olan gruplarda etkilenmenin daha yüksek olduğuna işaret eden 
çalışmalar da yayınlandı. 

Herhangi bir enfeksiyon etkeni ile ilişkilendirilmeyen, bulaşıcı olmayan ve çoğu kez uzun süreli olan yavaş seyirli, kronik bir 
dizi hastalığı tanımlayan Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (BOH); 

 Kardiyovasküler Hastalıklar; Koroner Arter Hastalığı, inmeler, periferik arter hastalıkları vb. 
 Kanserler 
 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları; KOAH, astım vb. 
 Obezite 
 Diabetes mellitus 
 Nörobilişsel sağlık sorunları; Demans, Alzheimer vb. 
 Kronik psikiyatrik sorunlar; anksiyete, depresyon, psikozlar vb. 
 Kronik böbrek, inflamasyon, gastrointestinal, hematolojik, genetik, metabolik kökenli hastalıklar vb. 

nedeniyle riskli gruplarda yer alan hastalar, 65 yaş üzerindeyseler COVID-19’dan daha çok etkilendiler. 

Yaşlı bireylerin var olan hastalıklarına eklenen sakatlık, hareket kısıtlılığı, yatağa bağımlılık gibi durumları, onları öz 
bakımlarında yetersiz kalmalarına neden oldu, bu da bağışıklık sistemlerinin daha zayıflamasına yol açtı, Bulaşıcı Hastalıklara 
(BH) ve gündemdeki COVID-19’a yakalanma olasılıklarını artırdı. 

Yoğun bakım ünitelerinde kalan hastalar üzerinde yapılan bir araştırmada, 60 yaş ve üstü bireylerin COVID-19’a bağlı ölüm 
oranının bu yaş seviyesinin altındakilere oranla anlamlı derecede yüksek olduğu görülmektedir. 

Virüsün damlacıklar yolu ile bulaş riskinin beraberinde getirdiği fiziksel mesafenin bir yaşam biçimi haline gelmesi, yaşlı 
bireyleri bu süreçte beden sağlıklarının yanında ruhsal açıdan da olumsuz etkiledi. 

Yaklaşan kış günlerinde grip ve COVID-19 aynı anda görülebileceği ve “Twindemic” olarak adlandırılan bu durumun ciddi 
sonuçlar doğurabileceğine dair taşınan endişeleri hepimiz biliyoruz. 

Virüsün olumsuz etkilerinden korumak adına alınan birtakım önlemler, yaşlı bireylerin evde geçirdikleri zaman diliminde kendi 
yaş grupları ve diğer bireylerle oluşan mesafeleri sonucunda hareketsizlikle birlikte fiziksel ve ruhsal birtakım sağlık 
problemlerine yol açmaktadır. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, COVID-19 Pandemisi’nin yarattığı sorunları aşmak, hızlı çözüm üretmek için 30 Mart 2020 
tarihinde yönerge hazırlayarak “Kriz Belediyeciliği” yönetim modelini uygulamaya başladı. 

İzmir için oluşturulan Bilim Kurulu’nun önerileri, Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın “Sağlıklı Birey, Sağlıklı İzmir, Sağlıklı 
Dünya” amacına ulaşmak için hedeflediği “Koruyucu, Geliştirici, Önleyici, Destekleyici Sağlık Çalışmaları” ve İzmirlilerin gönüllü 
iş birliği sonucunda yapılan çalışmalardan toplumun tüm kesimleri olduğu gibi 65 yaş üstü İzmirlilere de yararlandı. 

Burada ana öznemiz “Yaşlı Sağlığı” olsa da bu özel grup için alınan ve alınması planlanan önlemlerin de toplumun her kesimine 
yönelik olacağı açıktır. 
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “COVID-19 Pandemisi Kriz Belediyeciliği” kapsamında iş birliğiyle yürüttüğü 
çalışmalardan yaşlı bireylerimiz nasıl yararlandı? 

1. Ailelere Yardım 

 Ekmek dağıtımı (İlk sokağa çıkma yasağı sırasında) 
 Gıda Paketi 
 Nakdi yardım 
 Temizlik Paketi (Maske, eldiven, dezenfektan) 
 İftar Sofrası (Halkın Bakkalı aracılığıyla) 
 Kavurma Paketi 

2. Evde Hakım Hizmetleri, çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. 

 Bası yarası pansumanı (Vakaların durumuna göre değişen periyotlarda) 
 Kişisel bakım hizmeti (Haftada iki kez banyo ve kuaför hizmeti) 
 Ev temizliği hizmeti (Üç haftada bir kez) 
 Psikososyal destek hizmeti (Vakaların durumuna göre değişen periyotlarda) 
 Fizik tedavi hizmeti (İki haftada bir kez ya da vakaya göre değişen periyotlarda) 

3. Engelli, yaşlı ve hastalar için malzeme desteği yapıldı. 

 Hasta yatağı 
 Havalı yatak 
 Manuel tekerlekli sandalye 
 Hasta bezi 

4. COVID-19 Eğitim ve Bilgilendirme Kitapçık ve Broşürleri (Yardım paketleri içinde) 

 “Yeni Koronavirüs Enfeksiyonundan Korunmak İçin” başlığı altında Maske, Fiziksel Mesafe, El Yıkama, Asansör 
Kullanımı vb. bilgilendirici afiş ve broşürler 

 COVID-19 Evde Karantina 
 Pandemide Koruyucu Ruh Sağlığı 

5. İzmirTube üstünden tüm İzmirlilere, hatta ülke geneline ulaşan yayınlar aracılığıyla yaşlı bireyler de hem COVID-19 Küresel 
Salgınının ilgili bilgilendiler (Sağlık Okuryazarlığı-SOY) hem yaşadıkları şehirle bağlarını koparmayarak gündemi yakaladılar 
hem de ruh sağlıklarına olumlu katkısı olacak kültürel etkinlikleri izlediler. 

a. COVID-19 Küresel Salgını Bilgilendirme Videoları 

 Karantina döneminde evde nasıl fiziksel aktivite yapılır? 
 Market alışverişleri için gönüllülerin paket teslimi ve eve kabulde alınması gereken önlemler nelerdir? 
 İleri yaş bakımı verenler için koruyucu ruh sağlığı çalışmaları 

b. İzmir Gündemi 

 Belediye’nin özel gün etkinlikleri 
 Açılış törenleri 
 Korona Günlerinde Ev Konseri Canlı Yayınları 
 Canlı Performanslar 

6. Psikososyal Destek Hattı 

7. Doktor Danışma Hattı 

8. Huzurevi, çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. 

9. Alzheimer ve Demans Hastaları ve Aileleri için Buluşma Dayanışma Merkezi’nde verilen hizmetler risk grubunda yer alan 
üyelerimizi korumak amacıyla durduruldu ama Pandemi sürecinde, aileleriyle sürekli görüşülerek durumları hakkında bilgi 
alındı. 

10. Sağlıklı Yaş Alma ve Dayanışma Merkezi üyeleri kronik hastalıklar, yaş vb. nedenlerle risk grubunda oldukları için verilen 
hizmetler durdurulmasına karşın üyelerin çevirimiçi uygulanabilen müzik, el sanatları vb. kurs isteği olumlu karşılanarak 
Whatsapp grupları kuruldu ve bu çalışmaların sürdürülmesi sağlandı. 
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11. Bizİzmir platformu aracılığıyla verilen hizmetler: 

“Duy, Paylaş, Katıl” butonları aracılığıyla ihtiyaç sahibi olan ailelerle onlara destek olmak isteyenleri buluşturan kampanyadan 
yaşlı bireylerimiz de yararlandı. 

 Askıda Fatura 
 Askıda Kitap 

“Şeffaf İzmir” butonuyla da şehriyle ilgili tüm bilgilere ulaşabildi. 

12. Biz Varız Dayanışması 

Bizİzmir platformu üstünden başvurulardan oluşturulan gönüllüler ve Bisi-Destek çağrı merkezi ile bağlantılı çalışan 
bisiklet gönüllüleri, gelen talepler üzerine evden çıkamayan 65 yaş üstü yurttaşların alışveriş ihtiyaçlarını karşıladı. 

13. Tüm ülkede kriz yaratan maske bulamama sorununa İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Maskematik” formülüyle bulduğu 
çözümden yaşlı bireyler de yararlandı. 

14. Yerel Hizmetler İlçe Birimleri, bölgelerinde yaşayan 65 yaş üstü İzmirlileri telefonla arayarak ihtiyaçlarının giderilmesini 
sağladı. 

15. İzmir Büyükşehir Belediyesi Aşevi, yemek dağıtım merkezinin sayısını 4’ten 10’a çıkardı. 

COVID-16 Pandemisi Sürecinde Yerel Yönetimler Daha Ne Yapabilir? 

Yaşlı bakımı ile ilgilenen tüm kurumlarda çalışan personel ve evde yaşlı bakımı verenlerin bakıcı tükenmişliği sendromu 
yaşamamaları için fiziksel ve duygusal sağlıklarını destekleyici eğitimlerini, Acil Çağrı Merkezi ve sorun yaşadıklarında 
başvurabilecekleri telefon numaralarını, COVID-19 bilgilendirme çalışmalarını yerinde doğrudan, telefon ve sosyal medya 
adresleri üstünden uzaktan vermeyi sürdürecektir. 

Telefonla Destek Hattı çalışmaları için, Bizİzmir dijital platformu “bizizmir.com” üzerinden başvuranlar arasından oluşacak 
Toplum Sağlığı Gönüllülerin, kendilerine tanımlanmış yaşlılarla belli aralıklarla bağlantı kurarak onlara tablet, akıllı telefon, 
görüntülü sohbet gibi teknolojik konularda destek vermesi, yaşlılarımızın bağımsız yaşamalarına katkı sağladığı gibi kuşaklar 
arası dayanışma için de bir fırsat yaratır. 

Psikososyal destek hattına daha çok psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanı görevlendirerek yaşlıların aramasını 
beklemeden onlara ulaşmayı, ilgili birimlerle iş birliği çerçevesinde sorunlarına hızlı çözüm üretilmesi sağlanacaktır. 

Evde Bakım tarafından seçilmiş evlere ziyaret düzenlenecek ve evde kalmayı kolaylaştıracak desteğin arması sağlanacaktır. 

İzmir Büyükşehir belediyesi çalışanlarının, 50. evlilik yıldönümlerini kutlayan bir çifte pasta ve balonlarla yaptıkları sürpriz 
kutlama ve benzeri moral artırıcı etkinlerin yaygınlaşması sağlanacaktır. 

Hastalarımızın var olan iyilik halini korumak, bağımsızlıklarını destekleyici çalışmalarla yaşam kalitesini artırmak, COVID-19’un 
olumsuz etkisinden kırılgan yaşlılarımızı korumak hepimizin görevidir. 

Toplum Sağlığı Dairesi Başkanlığı’nın; 

a. Evde Bakım Hizmetleri aracılığıyla hem yaşlılara hem bakım verenlere yerinde, yüz yüze Doğrudan Çoklu Sağlık Eğitimleri, 

b. Eğitim Müdürlüğü’nün Uzaktan Çoklu Eğitim (UÇE) modeline göre sosyal medya hesapları üstünden sağlık okuryazarlığı SOY 
çalışmalarının yaygınlaştırılmasına ve toplumun acil durumlar dahil sağlıkla ve COVID-19 seyri ve alınacak önlemler konusunda 
bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 

Pandemi nedeniyle daha sık konuşulmaya başlanan, belirsizliğin getirdiği risklerine rağmen digital ortam üstünden sunduğu 
çözümlerin olumlu katkıları nedeniyle TeleTıp Uygulamaları gündemde tutulmalıdır. 

Sağlıkçılara eklenecek bilgisayar, yazılım, iletişim, hukuk, ekonomi vb. meslek dallarında çalışanlar, kurulan iş birliği bu süreci 
hızlandıracaktır çünkü TeleTıp, sağlık sektöründe olduğu kadar “bakım sektörü” için de çok önemlidir ve pandemi günlerinde 
yaşlı bireylerin yaşadığı birçok sorunu çözmeye adaydır. 
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Pandeminin zorlamasıyla her yaş grubundaki insanın, yaşamını kendi koşullarına uygun düzenlemek, yeni sürecini, yeni 
normallerini belirlemek için çabaladığı bu zamanlarda dayanışma içinde olunması herkesin işini kolaylaştıracaktır. 

Ruh sağlığı uzmanlarının dediği gibi; 

“Karşısında güçsüz, çaresiz hissettiğimiz bu hastalığa karşı zorlu günlerde ancak birbirimizle kurduğumuz sevgi, saygı, 
şefkat, özen gibi duyguları içeren bağlarımızı koruyarak, kendimiz kadar diğerlerinin de iyilik halini gözeterek ve tüm 
zorluklara, yokluklara karşı dayanışma içinde yer alarak mücadele etmeyi öneriyoruz.” 

KAYNAK: 

1) TÜSEB / Enstitüler / Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü / Makaleler / Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Nelerdir? 

https://www.tuseb.gov.tr/tuhke/makaleler/bulasici-olmayan-hastaliklar-nelerdir#:~:text=%C4%B0leti%C5%9Fim-
,Makaleler%20%2F%20Bula%C5%9F%C4%B1c%C4%B1%20Olmayan%20Hastal%C4%B1klar%20Nelerdir%3F,bir%20dizi%20h
astal%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20ifade%20eder. 

2) COVID-19 Salgını ve Sonrasında Psikiyatri: Türkiye Psikiyatri Derneği’nin Rolü 

http://submission.turkpsikiyatri.com/MGSDosyalar/Yayinlanmamis/TPD20035onyazic313guzB-yhehd8.pdf 

3) COVID-19 ve DAMGALAMA 

https://www.psikiyatri.org.tr/uploadFiles/243202003110-DamgalanmaCOVID.pdf 

4) COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE YAŞLILARA YÖNELİK UYGULAMALARIN İNSAN DEĞERİ AÇISINDAN TAHLİLİ 

http://shuder.org/Resimler/959f9722-72d9-45f0-b560-a6ae6ce3779fsh-dergisi-temmuz-aralik-2020pdf.pdf#page=106 

  

http://shuder.org/Resimler/959f9722-72d9-45f0-b560-a6ae6ce3779fsh-dergisi-temmuz-aralik-2020pdf.pdf
http://shuder.org/Resimler/959f9722-72d9-45f0-b560-a6ae6ce3779fsh-dergisi-temmuz-aralik-2020pdf.pdf
http://shuder.org/Resimler/959f9722-72d9-45f0-b560-a6ae6ce3779fsh-dergisi-temmuz-aralik-2020pdf.pdf
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29 EYLÜL 2020 (SALI) 

19.30-20.30 

SÖZLÜ BİLDİRİLER-1 

Oturum Başkanları: 

Prof. Dr. Arif YÜKSEL, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akif YALÇIN 

 
Bildiri 

Numarası 
 

 
Bildiri Başlığı 

 
Yazarlar 

 
SS1 

 
COVİD 19 HASTALIĞININ TAKİP VE TEDAVİSİNDE D –DİMER 

/ FİBRİNOJEN ORANININ İRDELENMESİ 

 
İsmail DEMİR, Hüseyin ÖZKARAKAŞ, Tahir 

BELİCE, Arif YÜKSEL, Oktay BİLGİR 

 

 
SS2 

 
TAZELENME ÜNİVERSİTESİ EGE KAMPÜSÜ’NDEKİ 60 YAŞ VE 

ÜZERİ BİREYLERDE OBEZİTE VARLIĞI, BEDEN AĞIRLIĞI 
ALGISI VE İLİŞKİLİ ETMENLER 

 
Elif Dila İMANÇER, Hatice ŞİMŞEK KESKİN, 

Sevnaz ŞAHİN, Buğçe Kamer BAYBAŞ 

 
SS3 

 
COVID-19 YAŞLI HASTALARDA PROGNOZ GÖSTERGESİ 

OLARAK NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI 

Ömer KARAŞAHİN, Pınar TOSUN TAŞAR, Bugra 
KERGET, Dogan Nasır BİNİCİ, Emine Fusun 

KARASAHİN, Can SEVİNÇ, Bilge Nur SERİN, Ayşe 
ALBAYRAK 

 
SS4 

 
COVİD 19 PANDEMİSİNDE YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA 

DİRENCİN GELİŞTİRİLMESİ 

 
Cemil YAVUZ, Sevnaz ŞAHİN, Canan İZMİRLİ 

 

 
SS5 

 
İZMİR’DE HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA UYKU 

KALİTESİNİN DÜŞME VARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

 
Hatice Şimşek KESKİN, Zıekııe ALIUMIEROVA, 
Ali AKÖZ, Elif Boncukçu EREN, Reyhan UÇKU 

 

 
SS6 

 
SARS-COV-2 PANDEMİSİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAKİ 

YAŞLILARDA DEPRESYON 

 
Tahsin Barış DEĞER, Huri Seval GÖNDEREN 
ÇAKMAK, Emin BOZKURT, Bedri EMİNSOY 

 

 
SS7 

 
İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATAN YAŞLI HASTALARDA 

POLİFARMASİ İLE FONKSİYONEL DURUM VE 
MALNÜTRİSYON ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 
Aslı KILAVUZ 

 
SS8 

 
GERİATRİK POPULASYONDA ÜST GASTROİNTESTİNAL 
SİSTEM KANAMALARI: TERSİYER MERKEZ DENEYİMİ 

 
Ferit ÇELİK, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ 
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30 EYLÜL 2020 (ÇARŞAMBA) 

14.15-16.00 

SÖZLÜ BİLDİRİLER-2 

Oturum Başkanları: 

Öğr. Gör. Cemil YAVUZ, Uzm. Dr. Aslı KILAVUZ 

 
Bildiri 

Numarası 
 

 
Bildiri Başlığı 

 
Yazarlar 

 
SS9 

 
PANDEMİ GÜNLERİNDE İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİMİZE 

BAŞVURULAR NASIL ETKİLENDİ? 

 
Zeynep ALTIN 

 
SS10 

 
SARS COV-2 PANDEMİSİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE GERİATRİ 

KLİNİGİNDE YATAN HASTALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖN SONUÇLAR 

 
Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Sinem 
SAĞLANMAK KABADAYI, Sevnaz 

ŞAHİN, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK 

 
SS11 

 
HUZUREVİNDE YAŞAYAN İNAKTİF YAŞLILARDA SANDALYE TEMELLİ 

EGZERSİZLERİN ETKİSİ 

 
Tuğba ARSLAN, Emine ASLAN 

TELCİ, Serdar ARSLAN 

 
SS12 

 
ASSESSMENT OF ANXIETY IN ELDERLY POPULATION DURING THE 
COVID-19 PANDEMIC AND THE IMPACT OF COMPULSORY HOME-

STAY: A QUANTITATIVE, QUALITATIVE MIXED METHOD STUDY 

 
Hülya ŞİRİN, Ahmad Abed 

AHMADI, Gamze KETREZ, Asiye 
UĞRAŞ DİKMEN, Çağrı ÖZBEYAZ, 

Seçil ÖZKAN 

 
SS14 

COVID-19 DÖNEMİNDE YAŞLI BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE, KAYGI VE 
DEPRESYON DÜZEYLERİNİN, YAŞLILARDA AKTİVİTE VE DÜŞME 

KORKUSU ANKETİ İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

 
Ayşe ÖZDEN, Goncagül EROĞLU 

 

 
SS15 

 
COVİD-19 PANDEMİSİNDE KORONER YOĞUN BAKIM’ DA NELER 

OLDU? 

 
Hatice SOLMAZ 

 
SS16 

 
EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VERİ TABANINDAKİ 70 YAŞ VE ÜZERİ 

AKCİĞER KANSERLİ 3093 OLGUNUN EPİDEMİYOLOJİK VE GENEL SAĞ 
KALIM ÖZELLİKLERİ 

 
Fatma SERT, Gürsel ÇOK, Burcu 

ÇAKAR, Deniz NART, Deniz 
YALMAN, Ayfer HAYDAROĞLU 

 
SS17 

 
65 YAŞ ÜZERİ NÜFUSTA İLAÇ KULLANIM VE UYUM DURUMUNUN 

TESPİTİ 

 
Sevinç SÜTLÜ, Ayşen TİL 

 
SS18 

 
BALIKESİR KENT MERKEZİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERDE SAĞLIK 

OKURYAZARLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

 
Celalettin ÇEVİK, Hatice ŞİMŞEK 

KESKİN, İbrahim KAYABEK, Geylan 
DOĞAN, Gizem KAHVECİ 

 
SS19 

 
COVID 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN SOSYAL 

HİZMET YÖNÜ 

 
Ahmet Önder PORSUK, Çiğdem 

CERİT 

 
SS20 

 
YAŞLI BİREYLERİN COVİD-19’DAN KORUNMAK İÇİN KULLANDIKLARI 

TAMAMLAYICI ALTERNATİF TEDAVİ YÖNTEMLERİ 

 
Gülsüm Nihal ÇÜRÜK, Songül 

KARADAĞ, Ecem ÖZGÜL 

 
SS21 

 
COVID-19 PANDEMİSİNDE TOPLUMSAL DESTEK OLARAK İLERİ YAŞ VE 

SOSYAL MEDYA KULLANIMI: #BİZEVDEYİZ PROJESİ 

 
Buğçe Kamer BAYBAŞ, Nurgül 

KOCAKOÇ, Sevnaz ŞAHİN 
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SS2 

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ EGE KAMPÜSÜ’NDEKİ 60 YAŞ VE ÜZERİ BİREYLERDE OBEZİTE VARLIĞI, BEDEN 
AĞIRLIĞI ALGISI VE İLİŞKİLİ ETMENLER 

Elif Dila İMANÇER1, Hatice Şimşek KESKİN1, Sevnaz ŞAHİN2, Buğçe Kamer BAYBAŞ2 

1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: İzmir’deki Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü’ndeki 60 yaş ve üzeri bireylerde obezite varlığı, beden ağırlığı 

algısı ve ilişkili etmenleri belirlemektir. 

Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evreni Ege Üniversitesi Tazelenme Üniversitesi’ne 2018-2019 eğitim yılında kayıtlı 

olan 60 yaş ve üzeri 337 bireydir. Örnek seçimi yapılmamış tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Bağımlı değişken obezite 

varlığı ve beden ağırlığı algısıdır. Beden Kütle İndeksi (BKİ) 30 ve üzeri olanlar obez kabul edilmiştir. Kendi bedeninizi nasıl 

değerlendiriyorsunuz sorusuna alınan yanıtlar ölçümle belirlenen BKI sınıflamasıyla farklı ise yanlış beden ağırlığı algısı var 

kabul edilmiştir. Bağımsız değişkenler; sosyodemografik özellikler, sağlık durumu, beslenme alışkanlıkları, ailede obez varlığı, 

obeziteyi sağlık sorunu olarak görme durumu, fiziksel etkinlik durumudur. 

Veri anket aracılığıyla, yüz-yüze görüşme yöntemiyle toplanmıştır. Tanımlayıcı değişkenler yüzde dağılımı, ortalama±standart 

sapmalarıyla sunulmuş, nedenselliği belirlemede Ki-kare ve Çoklu Lojistik Regresyon Analizi kullanılmıştır. 

Etik Kurul izni Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurulundan alınmıştır. 

Bulgular: Ulaşılan 260 bireyin ortalama yaşı 66.8±5.1 (60-85), %80.8’i kadındır. Çoğunluğu 65-69 yaş grubunda (%40), 

üniversite mezunu (%65.0), evlidir (%49.2). Obezite sıklığı %30, yanlış beden ağırlığı algısı sıklığı %63.1’dir. 

Tek değişkenli analizlerde obezite ile anlamlı ilişki belirlenen değişkenlerle literatüre göre önemli olan yaş ve cinsiyete göre 

oluşturulan Lojistik Regresyon modeline göre; sağlıksız ara öğün tüketenlerde 2.1 (OR=2.123, p=0.021, %95GA=1.122-4.016), 

sedanter ya da hafif etkinlik yapanlarda 2.0 (OR=2.053, p=0.032, %95GA=1.062-3.969), sağlıksız beslendiğini düşünenlerde 

2.3 kat (OR=2.257, p=0.037, %95GA=1.051-4.847) obezite riski yüksektir. Sosyodemografik özelliklerle yanlış beden ağırlığı 

algısı arasında anlamlı ilişki yoktur (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmada obezite ve yanlış beden ağırlığı algısı sıklığı yüksektir. Bireylere sağlıklı beslenme alışkanlığını edindirerek 

düzenli fiziksel aktiviteyi sürdürebilir kılmak ve bireylerin doğru beden ağırlığı algısına sahip olabilmeleri için bilinçlendirme 

eğitimleri vermek obeziteyle savaşımda önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, obezite, beden ağırlığı algısı, tazelenme üniversitesi 
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SS4 

COVİD 19 PANDEMİSİNDE YAŞLI YETİŞKİNLER ARASINDA DİRENCİN GELİŞTİRİLMESİ 

Cemil YAVUZ1, Sevnaz ŞAHİN2, Canan İZMİRLİ3 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Muğla, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Geriatri BD, İzmir, Türkiye 

3Fethiye Tazelenme Üniversitesi, Muğla, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Covid 19 pandemisinde tüm dünyada çok yaygın sosyal izolasyon ve kısıtlamalar uygulandı. İzolasyonun 

dönemlerinde sık görülen yalnızlık, kaygı, stres, depresyon gibi olumsuzlukları azaltmak için algılanan izolasyonu azaltan, 

sosyal desteği artıracak önlemler alınması önerilmektedir. Pandemi sürecinde yapılacak müdahaleler, izolasyona adaptasyonu 

güçlendireceği gibi uzun vadede ortaya çıkabilecek birçok ruhsal (TSSB, depresyon, anksiyete bozuklukları vb.) ve fiziksel 

sorunu da önleyebilir. Bunun için başkalarıyla olan bağları, iletişimleri sağlanmalı ve korunmalıdır. Bu çalışma Üçüncü Yaş 

Üniversitesi Fethiye kampüsünde bu kapsamda yapılan faaliyetleri anlatmaktadır.  

Gereç-Yöntem: Bu çalışma 15 Mart 2020 -15 Eylül 2020tarihleri arasındaki 6 aylık sürede Tazelenme Üniversitesi Muğla 

Fethiye kampüsünde yürütülen çalışmaları özetleyen tanımlayıcı bir çalışmadır.  

Bulgular: Üçüncü Yaş Üniversitesi Fethiye Kampüsü bu amaçla izolasyon döneminde şu çalışmalar yapılmıştır. 1. Sosyal medya 

ve watsap gruplarımızdan koruyucu bilgilendirmeler düzenli yapılmıştır. 2. Belediye ile işbirliği yapılarak öğrencilerimiz evde 

5000 tek kullanımlık maske üretimi yapmışlardır. 3. Öğrencilerimizin sağladığı kaynakla belediye ile işbirliği içinde ihtiyaç sahibi 

100 aileye yardım kolisi desteği sağlanmıştır.4. İlçe hastanemiz personelinin ilk dönemde ihtiyaç duyduğu koruyucu ekipman 

(tulum) teminine destek olunmuştur. 5. İlçemiz hastanesi acil servis ve yoğun bakım çalışanlarına haftada 1 gün ev yapımı 

ikramlıklar hazırlanmıştır. 6. Tüm öğrencileri ayrı ayrı seslendirdiği bölümleri birleştirerek oluşturduğu Cahit Külebinin Atatürk 

Orotoryosu videosu ile 19 Mayıs Atatürk’ü anma programını kutlanmıştır. Youtube kanalında 1450 beğeni almıştır. 7. Yeni 

normalleşme ile sokağa çıkma yasakları kalkınca maske mesafe kuralları çerçevesinde öğrencileri ile açık alanda bir sosyal 

programda bir araya gelinmiştir. 8. Kadın Hekimler Vakfı ile ortak projede ilçemizde bir ilköğretim okulunun 7 sınıfının 

boyatılması, perde ve öğretmen masalarının yeniden yaptırılması, tüm okulun temizliği yapılmıştır. Ayrıca bilim koridoru 

olarak isimlendirilen alan öğrencilerimizce resim, şekil vbe figürler çizilip boyanarak süslenmiştir. 9. Pandemi sürecinde tüm 

öğrencileri ile telefonla görüşülmüştür. 10. İngilizce dersi alan öğrenci grubu ile derslere online devam edilmiştir. 11. Sergi 

açmak düşüncesiyle beceri geliştirme dersinde öğrenilen beceriler evde devam ettirilmiştir. 12. 2020-2021 eğitim öğretim 

yılında yeni öğrenci kaydı almıştır. Eğitim müfredatını videokonferans yoluyla sürdürecektir.  

Sonuç: Bu süreçte yapılan çalışmalarla yaşlı yetişkinler arasında iletişim, destek ve dayanışma duygusu korunmaya ve 

güçlendirilmeye gayret edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, pandemi, yaşlı, direnç geliştirme 
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IMPROVING RESISTANCE AMONG ADULTS IN COVID 19 PANDEMIA 

Cemil YAVUZ1, Sevnaz SAHIN2, Canan IZMIRLI3 

1Fethiye Mugla Sıtkı Kocman University Faculty of Health Sciences, Nursing, Muğla, Turkey 

2Ege University Faculty of Medicine, Internal Medicine, Geriatrics US, Izmir, Turkey 

3Fethiye 60+ University of the Third Age, Muğla, Turkey 

Objectives: In the Covid 19 pandemic, very common social isolation and restrictions were applied all over the world. It is 

recommended to take measures that reduce perceived isolation and increase social support in order to reduce negativities 

such as loneliness, anxiety, stress, and depression, which are common during the periods of isolation. Interventions during 

the pandemic process will strengthen adaptation to isolation and prevent many mental (PTSD, depression, anxiety disorders, 

etc.) and physical problems that may arise in the long term. For this, their ties and communication with others should be 

provided and protected. This study describes the activities carried out in this context at the Fethiye Campus of Third Age 

University.  

Material method: This study is a descriptive study that summarizes the work carried out at the Third Age University Muğla 

Fethiye campus during the 6-month period between 15 March 2020 and 15 September 2020.  

Results: Third Age University Fethiye Campus, for this purpose, the following studies were carried out during the isolation 

period.1. Protective information was given regularly from our social media and watsap groups. 2. In cooperation with the 

municipality, our students produced 5000 disposable masks at home.3. With the resources provided by our students, aid 

parcel support was provided to 100 families in need in cooperation with the municipality.4. We supported the provision of 

protective equipment (overalls) that our district hospital staff needed in the first period.5. Homemade treats were prepared 

once a week for the emergency service and intensive care staff of our district hospital.6. With the Atatürk Oratorio video of 

Cahit Küleb, which he created by combining the sections he performed separately by all students, 19 May was celebrated 

Atatürk's commemoration program. It received 1450 likes on the Youtube channel. 7. With the new normalization and 

curfews lifted, students came together in an open social program within the framework of mask distance rules.8. In a joint 

project with the 8th Women Physicians Foundation, 7 classes of a primary school in our district were painted, curtains and 

teachers' tables were rebuilt, and the entire school was cleaned. In addition, the area named as the science corridor was 

decorated by drawing and painting pictures, figures and figures by our students. 9. During the pandemic process, all students 

were interviewed by phone. 10. Lessons continued online with the group of students taking English lessons. 11. With the idea 

of opening an exhibition, the skills learned in the skill development course were continued at home. 12. New student 

enrollment has been enrolled in the 2020-2021 academic year. He will continue his training curriculum through 

videoconferencing.  

Result: In this process, efforts have been made to protect and strengthen the sense of communication, support and solidarity 

among older adults. 

Keywords: Covid 19, Pandemic, Elderly, Improvıng Resıstance 
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SS5 

İZMİR’DE HUZUREVİNDE YAŞAYAN YAŞLILARDA UYKU KALİTESİNİN DÜŞME VARLIĞI İLE İLİŞKİSİNİN 
BELİRLENMESİ 

Hatice Şimşek KESKİN, Zıekııe ALIUMIEROVA, Ali AKÖZ, Elif Boncukçu EREN, Reyhan UÇKU 

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: İzmir’de huzurevinde yaşayan bireylerde uyku kalitesinin düşme varlığı ile ilişkisinin belirlenmesidir. 

Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki araştırmanın evreni İzmir merkezde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı 3 

huzurevinde yaşayan toplam 287 yaşlıdır. Bağımlı değişken son bir yıl içindeki düşme varlığıdır. Bağımsız değişken uyku 

kalitesidir. Uyku kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği (PUKÖ) ile belirlenmiştir. Ölçekte toplam puanın 5’ten büyük olması 

“kötü uyku kalitesini” göstermektedir. Olası karıştırıcı etmenler; yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, medeni durum, sosyal 

güvence varlığı, yaşıtlarına göre sağlık algısı, kronik hastalık varlığı, düzenli egzersiz yapma, düşme korkusu, oda tipidir, günlük 

işlerde yardıma ihtiyaç duyma, engellilik varlığıdır. Veri anket aracılığıyla yüzyüze görüşme yöntemi ile toplanmış, tanımlayıcı 

veri yüzde dağılımları; ortalama±standart sapma biçiminde sunulmuştur. Nedenselliği belirlemede Ki-kare ya da t testi; Lojistik 

Regresyon Analizi kullanılmıştır. Çalışmanın izni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan, etik kurul izni Dokuz Eylül 

Üniversitesi Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan alınmıştır. Çalışma raporu 13 Temmuz 2020 tarihinde Aile, 

Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile paylaşılmıştır. 

Bulgular: Ulaşılan 180 yaşlının verisi sunulmuştur (Ulaşma oranı: %62.7). K atılımcıların ortalama yaşı 78.2±7.9 (63-97), %51.1’i 

erkek, %8.3’ü evli, %20.6’sını sosyal güvencesi yok, %6.7’si yeşilkart sahibi, %27.1’inin diploması yok, %48.9’u ilkokul 

mezunudur. Yüzde 52.8’i sağlığının yaşıtlarından iyi olduğunu, %41.1’i en az bir kez düştüğünü, %39.4’ü düşmekten çok 

korktuğunu, %37.2’si egzersiz yaptığını belirtmiştir. Katılımcıların %24.4’ü tek kişilik odada kalmakta, %29.4’ünün bedensel 

engelliliği bulunmakta, bunların %34.0’ı yürüteç, %66.0’ı baston kullanmaktadır. Yaşlıların %71.1’inin uyku kalitesi kötüdür. 

Tek değişkenli analizlerde düşme ile anlamlı ilişki belirlenen değişkenlerle Lojistik Regresyon Modeli oluşturulmuştur. Bu 

modele göre uyku kalitesi kötü olanlarda düşme riski artmıştır (OR:3.75 [95% GA:1.57-8.93]). Uyku kalitesinin yanı sıra 

kadınlarda (OR:2.46 [95% GA:1.17-5.16]) ve bedensel engeli olanlarda (OR:3.84 [95% GA:1.74-8.47]) düşme riski yüksek 

bulunmuştur. 

Sonuç: Huzurevinde yaşayan her on yaşlının yedisinde uyku kalitesinin kötü olduğu, dördünün son bir yılda en az bir kez 

düştüğü belirlenmiştir. Uyku bozukluğu düşme riskini artırmaktadır. Daha önce bir kez düşen yaşlıda düşme riskinin yükseldiği 

göz önüne alınırsa düşmeleri önleyici önlemlerin alınması önemlidir. Düşmeyle ilişkisi genellikle göz ardı edilen uyku 

bozuklukları belirlenmeli ve ortadan kaldırılmalıdır. Öncelikli olarak bedensel engeli olanların sonra da tüm yaşlıların fiziksel 

ortam koşullarının düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, uyku kalitesi, düşme, huzurevi 
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SARS-COV-2 PANDEMİSİ VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAKİ YAŞLILARDA DEPRESYON 

Tahsin Barış DEĞER1, Huri Seval GÖNDEREN ÇAKMAK2, Emin BOZKURT3, Bedri EMİNSOY4 

1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi / Gerontoloji Bölümü, Çankırı, Türkiye 

2Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO / Yaşlı Bakımı Programı, Çankırı, Türkiye 

3Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan Sağlık Hizmetleri MYO / Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, Çankırı, Türkiye 

4Çankırı Karatekin Üniversitesi, Eldivan sağlık Hizmetleri MYO / Çocuk Gelişimi Programı, Çankırı, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Birçok ülke tarafından kendi vatandaşlarını SARS-CoV-2 pandemisinden korumak için çeşitli önlemler alınmıştır. 

Bu amaçla 21 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de hükümet tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağı 

ilan edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, sokağa çıkma yasağı boyunca yaşlıların yaşam şekillerini ve depresyon seviyelerini 

belirlemektir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmanın verileri telefonun yanı sıra çevrimiçi platform ve sosyal ağlar aracılığıyla toplanmış ve toplam 1311 

yaşlı dahil edilmiştir. Sokağa çıkma yasağındaki yaşlıların sosyodemografik, sağlık verilerini ve yaşam biçimlerini belirlemek 

için araştırmacılar tarafından oluşturulmuş güncel bir form ve yaşlı bireylerde depresyon düzeyini ölçmek için Geriatrik 

Depresyon Ölçeği Kısa Formu (GDS-15) uygulandı. Gruplar arası karşılaştırma testleri ve Çok Değişkenli Lojistik Regresyon 

analizi yapıldı. 

Bulgular: Katılımcılardaki depresyon prevelansı %44.2 olarak belirlendi. 85 yaş ve üzerinde olmak (p < 0.05) (OR= 1.777, 95% 

C.I. = 1.068 - 2.955), okuma yazma bilmemek (p < 0.05) (OR = 0.537, 95% C.I. = 0.305 - 0.946), yalnız yaşamak (p < 0.05) (OR = 

0.666, 95% C. I. = 0.452 - 0.980), kronik hastalığı bulunmak (p < 0.05) (OR = 0.527, 95% C.I. = 0.381 - 0.729), daha önceden 

psikiyatrik bir hastalık tanısı olmak (p < 0.05)(OR = 0.303, 95% C.I. = 0.194 - 0.472), SARS-CoV-2 hastalığına yakalanma endişesi 

taşımak (p < 0.05) (OR = 0.643, 95% C.I. = 0.457 - 0.905) ve sokağa çıkma yasağını doğru bulmamak (p ˂ 0.05, Mann Whitney-

U Test) yaşlılarda depresyon seviyesini önemli ölçüde artıran faktörler olarak belirlenmiştir. 

Sonuç: SARS-CoV-2 salgını sırasında sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma yasağı öncesine kıyasla yaşlı yetişkinlerde depresyon 

düzeylerini artırdı. 

Anahtar Kelimeler: SARS-CoV-2, depresyon, sokağa çıkma yasağı, yaşlı 
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SARS-COV-2 PANDEMIC AND DEPRESSION IN THE ELDERLY IN THE CURFEW 

Tahsin Barış DEGER1, Huri Seval GONDEREN CAKMAK2, Emin BOZKURT3, Bedri EMINSOY4 

1Çankırı Karatekin University, Faculty of Health Science / Gerontology Department, Çankırı, Turkey 

2Çankırı Karatekin University, Eldivan Health Services Vocational School / Elderly Care Program, Çankırı, Turkey 

3Çankırı Karatekin University, Eldivan Health Services Vocational School / Laboratory and Veterinary Health Program, 

Çankırı, Turkey 

4Çankırı Karatekin University, Eldivan Health Services Vocational School / Child Development Program, Çankırı, Turkey 

 

Objectives: Various precautions were taken to protect their citizens from the SARS-CoV-2 pandemic by many countries. For 

this purpose, curfew was declared for the people 65 years and older by the government in Turkey on 21 March 2020. The aim 

of this study is to determine the depression levels and lifestyle of the elderly people during the curfew. 

Materials and Methods: The data of the study were collected via the online platform and social networks, as well as by phone, 

and a total of 1311 elderly were included. An up-to-date form created by researchers to determine sociodemographic, health 

data and life style of elderly in curfew and Geriatric Depression Scale Short Form (GDS-15) for measured to depression level 

in elderly individuals were apllied. Comparison tests between groups and Multivariate Logistic Regression analysis were 

conducted. 

Results: Prevalence of depression was measured as 44.2% in the participants. Being aged 85 and over(p < 0.05)(OR= 1.777, 

95% C.I. = 1.068 - 2.955), illiteracy (p < 0.05) (OR = 0.537, 95% C.I. = 0.305 - 0.946), living alone (p < 0.05) (OR = 0.666, 95% C. 

I. = 0.452 - 0.980)., having chronic disease (p < 0.05) (OR = 0.527, 95% C.I. = 0.381 - 0.729, previous psychiatric diagnosis (p < 

0.05)(OR = 0.303, 95% C.I. = 0.194 - 0.472), anxiety about infection with SARS-CoV-2 (p < 0.05) (OR = 0.643, 95% C.I. = 0.457 - 

0.905) and disapprove of curfew decision (p ˂ 0.05, Mann Whitney-U Test) significantly increased the depression levels in 

older adults. 

The curfew during the SARS-CoV-2 pandemic increased the depression levels in older adults compared to before the curfew. 

Keywords: SARS-CoV-2, curfew, depression, elderly  
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İÇ HASTALIKLARI SERVİSİNDE YATAN YAŞLI HASTALARDA POLİFARMASİ İLE FONKSİYONEL DURUM VE 
MALNÜTRİSYON ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Aslı KILAVUZ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Bu çalışmada iç hastalıkları servisinde yatan yaşlı hastalarda polifarmasi ile beslenme durumu ve fonksiyonel 

durum arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmaya Kasım 2019-Ocak 2020 tarihleri arasında İç Hastalıkları servisinde yatan, çalışmaya katılmayı kabul 

eden, bilişsel olarak sorulara cevap verebilecek düzeyde olan 65 yaş ve üzeri 71 hasta dahil edilmiştir. Hastaların 

sosyodemografik verileri, yatış sırasındaki ilaç kullanımı ve kronik hastalıkları hastane kayıtlarından elde edilmiştir. Son 1 yılda 

doktora gitme ve düşme sayısı ve üst gastrointestinal sistem kanama öyküsü sorgulanmıştır. Beş ve daha fazla ilaç kullanımı 

polifarmasi olarak değerlendirilmiştir. Mini nütrisyonel değerlendirme-kısa form, Katz’ın günlük yaşam aktiviteleri ölçeği ve 

geriatrik depresyon skalası uygulanmıştır. Antropometrik veriler boy, vücut ağırlığı olarak kaydedilmiştir. Beden kitle indeksi 

hesaplanmıştır. Verilerin analizleri SPSS 21.0 paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir. Tanımlayıcı istatistikler 

polifarmasi grupları arasında dağılımları ortalama ± standart sapma (SD), median (minimum-maksimum) ve sayı (n)-yüzde (%) 

olarak ifade edilmiştir. Kategorik değişkenlerin analizinde ki kare veya Fisher’in Kesin olasılık testi, nümerik değişkenler için 

Mann Whitney U testi kullanılmıştır. Sonuçlar p <0.05 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 73,37 ± 7,08 yıl, %59,2’si kadın idi. Polifarmasi ile cinsiyet ve yatalak 

olma durumu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmıştır (sırasıyla, p = 0,009, p = 0,040). Bunun dışında 

polifarmasi ile malnütrisyon, fonksiyonel durum ve depresif semptomlar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

saptanmamıştır (p>0,05). 

Sonuç: Polifarmasi ile malnütrisyon ve fonksiyonel durum arasında literatürde farklı çalışmalarda anlamlı ilişki saptanmış 

olmasına rağmen çalışmamızda istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Çalışmada hasta sayısının arttırılması 

planlanmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, polifarmasi, fonksiyonel durum, malnütrisyon 
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GERİATRİK POPULASYONDA ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI: TERSİYER MERKEZ DENEYİMİ 

Ferit ÇELİK, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Yaş ortalamasının artması ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanan yaşlı nüfusun her geçen gün arttığı 
bilinmektedir. Özellikle acil servislere başvuru nedenleri ve gastroenteroloji kliniğine yatış nedenleri arasında üst 
gastrointestinal sistem kanaması önemli bir yer tutmaktadır. Üst gastrointestinal sistem kanaması, treitz ligamentinin 
proksimalinden kaynaklı kanamalar olup hastalar genelde melena ve/veya hematemez ile prezente olurlar. Bu çalışmanın 
amacı 65 yaş ve üzeri hastalardaki üst gastrointestinal sistem kanama etiyolojilerinin belirlenmesi, mortalite oranı, hastaların 
kullandığı ilaçlar ve kronik hastalıkların tanımlanmasıdır. 

Gereç-Yöntem: Ağustos 2019-Ağustos 2020 tarihleri arasında Üniversite Hastanesine üst gastrointestinal kanama nedeniyle 
yatırılan 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Hastaların yaş, cinsiyet, başvuru şikayeti, başvuru 
hemoglobin düzeyi, endoskopi bulguları (etiyoloji), bilinen hastalık, gastrointestinal sistem kanamasına yol açabilecek ilaç 
kullanımı, hastanede yatış süresi ve mortalite durumu değerlendirilmeye alınmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 77 hastanın 53 (%68,8)’ü erkekti ve yaş ortalaması 75,53±8,23 yıldı. Başvuru 
şikayetleri melena (%35,1), hematemez ve melena (%32,5), hematemez (%31,2), hematemez ve hematokezya (%1,3) idi. 
Hastaların geliş hemoglobin düzeyi ortalaması 8,32±2,54 gr/dl idi. En sık eşlik eden kronik hastalıklar hipertansiyon (%23,4), 
siroz (%20,8) ve koroner arter hastalığı (%18,2) 'dır. Hastaların en sık kullandığı ilaçlar asetilsalisilik asit (%23,4), warfarin 
(%13), klopidogrel (%7,8) ve non-steroid anti inflamatuar ilaçlar (%7,8)'dı. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde en sık 
saptanan etiyolojik faktörler; mide ülseri (%24,7), bulbus ülseri (%23,4) özofagus varisi (%14,3) ve özofajit (7,8) idi. Ortalama 
yatış süresi 7,8 gün idi. Yedi (9,1) hasta takip sırasında eksitus oldu. 

Sonuç: Tüm popülasyonda olduğu gibi en sık üst gastrointestinal sistem kanama nedeni yaşlılarda da benzer şekilde mide ve 
bulbus ülseri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşlı hastalar genç olgulara göre üst gastrointestinal kanama mortaliteleri daha 
yüksek olduğundan bu olguların acil servislerde ve gastroenteroloji kliniklerinde daha ivedi bir şekilde tanınmaları ve tanısı 
koyulan olguların daha yakın izlem ile takip ve tedavilerine devam edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı hastalar, üst gastrointestinal sistem kanamaları, mortalite 
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HUZUREVİNDE YAŞAYAN İNAKTİF YAŞLILARDA SANDALYE TEMELLİ EGZERSİZLERİN ETKİSİ 

Tuğba ARSLAN1, Emine ASLAN TELCİ2, Serdar ARSLAN3 
1Çankırı Karatekin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çankırı, Türkiye 

2Pamukkale Üniversitesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulu, Denizli, Türkiye 
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Konya, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Yaşlılarda fiziksel aktivite önemli olsa da tüm yaş gruplarında olduğu gibi hareketsiz yaşam biçimi yaşlılarda 
yaygındır. Araştırmanın amacı huzurevinde yaşayan inaktif yaşlılarda sandalye temelli egzersizlerin egzersiz algısı, düşme riski 
ve yaşam kalitesi üzerine etkisini incelemektir. 

Gereç-Yöntem: Araştırma paralel gruplarda yürütülen kontrollü tek kör klinik bir çalışmadır. Konya ilinde faaliyet gösteren Dr 
İsmail Işık Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşayan huzurevi sakinleri ile gerçekleştirilmiştir. Gönüllülerin aktivite 
düzeyi Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi ile değerlendirilmiştir. İnaktif olduğu belirlenen gönüllü katılımcılar tercihleri 
doğrultusunda egzersiz grubu ve kontrol grubu olarak iki gruba ayrılmıştır. Egzersiz grubundaki katılımcılar 18 seans süren 
sandalye temelli egzersiz programına katılmışlardır. Kontrol grubundaki katılımcılar ise normal günlük yaşamına devam 
etmiştir. Egzersiz algısını değerlendirmek için Egzersiz Yarar/Engel anketi, düşme riskini değerlendirmek için Tinetti Denge ve 
Yürüme Testi ve yaşam kalitesini değerlendirmek için Nottingham Sağlık Profili kullanılmıştır. Ölçümler egzersiz programı 
öncesinde ve egzersiz programı bitiminde yapılmıştır. Grup içi ve gruplar arası istatistiksel analizler yapılmıştır. 

Bulgular: Araştırmada 65 yaş ve üzerinde olan 17 egzersiz, 44 kontrol olmak üzere toplam 61 katılımcı yer almıştır. İki grubun 
verileri başlangıçta benzerdi. Çalışma sonunda egzersiz grubundaki katılımcıların Egzersiz Yarar/Engel Anketi puanı ile Tinetti 
denge ve yürüme testi puanları kontrol grubuna göre daha yüksekti (p˂0.01), ancak iki grubun Nottingham Sağlık Profili 
puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktu (p˃0.05). 

Sonuç: İnaktif yaşlılarda sandalye temelli egzersiz programının egzersiz algısını olumlu yönde değiştirdiği ve düşme riskini 
azalttığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Sağlıklı yaşlanma, inaktivitenin önlenmesi, sağlıklı yaşam biçimi davranışları, aktif yaşlanma 
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SS14 

COVID-19 DÖNEMİNDE YAŞLI BİREYLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE, KAYGI VE DEPRESYON DÜZEYLERİNİN, 
YAŞLILARDA AKTİVİTE VE DÜŞME KORKUSU İLE İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ 

Ayşe ÖZDEN1, Goncagül EROĞLU2 

1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye 

2Ela Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Lefkoşa, KKTC 

 

Giriş-Amaç: Çalışma COVID-19 pandemi döneminde yaşlı bireylerin fiziksel aktivite, kaygı ve depresyon düzeylerinin, Yaşlılarda 

Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi alt boyutları ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapıldı. Çalışmaya Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde yaşayan 60 yaş ve üstü yaşlı bireyler alındı. 

Gereç-Yöntem: Çalışma 15 Temmuz - 1 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapıldı. Çalışmamıza yaş ortalaması 70,70±7,72 yıl olan 

124 kadın, 92 erkek olmak üzere toplam 216 yaşlı birey dahil edildi. Bireylerin depresyon düzeyi Geriatrik Depresyon Ölçeği- 

Kısa Formu, kaygı düzeyi Geriatrik Kaygı Ölçeği, fiziksel aktiviteleri Yaşlılar için Fiziksel Aktivite Ölçeği, aktivite seviyesi, düşme 

korkusu ve aktivite kısıtlanması Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi kullanılarak değerlendirildi. Çalışmanın 

istatistiksel analizi SPSS 25.0 ile hesaplandı. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak kabul edildi. 

Bulgular: Olguların Geriatrik Depresyon Ölçeği-Kısa Formu ile Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi’ nin düşme korkusu 

ve aktivite kısıtlanması alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ve pozitif yönlü korelasyon bulundu ( r=0,485 

p=0,000, r=0,436 p=0.00). Olguların Geriatrik Kaygı Ölçeği düzeyleri ile Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi’ nin düşme 

korkusu ve aktivite kısıtlanması alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark ve pozitif yönlü korelasyon bulundu 

(r=0,252 p=0.001, r=0,219 p=0.005). Olguların Yaşlılar için Fiziksel Akivite Ölçeği puanları ile Yaşlılarda Aktivite ve Düşme 

Korkusu Anketi’nın aktivite seviyesi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif yönlü korelasyon bulunurken (r= 

0,403, p=0,000) Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi’ nin düşme korkusu ve aktivite kısıtlanması puanları arasında 

anlamlı ve negatif yönlü bir korelasyon bulundu (r= -0,379 p= 0.000, r= -0,361 p= 0.000). 

Sonuç: COVID-19 döneminde yaşlı bireylerin depresyon ve kaygıları arttıkça düşme korkusu ve aktivite kısıtlanmalarının arttığı, 

fiziksel aktivitelerinin de azaldığı bulundu. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yaşlanma, Yaşlılarda Aktivite ve Düşme Korkusu Anketi, depresyon, fiziksel aktivite 
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SS16 

EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ VERİ TABANINDAKİ 70 YAŞ VE ÜZERİ AKCİĞER KANSERLİ 3093 OLGUNUN 
EPİDEMİYOLOJİK VE GENEL SAĞ KALIM ÖZELLİKLERİ 

Fatma SERT1, Gürsel ÇOK2, Burcu ÇAKAR3, Deniz NART4, Deniz YALMAN1, Ayfer HAYDAROĞLU5 

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi, İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Göğüs Hastalıkları, İzmir, Türkiye 

3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji, İzmir, Türkiye 

4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Patoloji, İzmir, Türkiye 

5Ege Üniversitesi, Kanser Savaş, Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir, Türkiye 

 

Amaç: Bu çalışmaya 1992-2017 yılları arasında xx Hastanesi (xxx)’nde akciğer kanseri tanısı alan ve tedavi edilen 70 yaş ve 

üzeri 3093 olgu dahil edilmiştir. Amacımız, geriatrik akciğer kanser olgularının epidemiyolojik ve genel sağ kalım (GSK) 

özelliklerini değerlendirmek ve geniş olgu serimizle yaşlı akciğer kanseri olgulara ilişkin bilgi sunmaktır. 

Gereç ve Yöntem: xxx’de xxxxx tarafından 1992-2017 arasında, 117139 kanser kaydı gerçekleştirilmiş olup bunların 13895’i 

akciğer kanseridir. Bu olguların 1/5’i 70 yaş ve üzerinde tanı almıştır. CANREG özel bilgisayar programına kayıt edilen veriler 

Dünya Sağlık Örgütü ve SEER sistemleri temelinde gruplanarak analizler yapılmıştır. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı 

kabul edilmiştir. 

Bulgular: Olgularımızın ortanca yaşı 73(Aralık, 70-94) olup 2716’sı (%88) erkek, 377’si (%12) kadındır ve erkeklerde 7,2 kat 

fazla görülmüştür. Yıllara göre kadınlardaki doğrusal artış anlamlıdır(p<0,001). Küçük hücreli dışı kanserler %66, küçük hücreli 

kanserler %14 oranındadır. Olguların %47’sinde tümör sağ akciğerde, %36’sında sol akciğerde yerleşmiştir. Skuamöz hücreli 

kanserler %42 oranı ile ilk sırada olup 2. sırada %16 oranıyla adenokanserler yer almaktadır. Olguların %59’una herhangi bir 

tedavi uygulanmıştır. Uygulanan tedaviler yalnız radyoterapi(RT), yalnız kemoterapi(KT), yalnız cerrahi ve kombine RT+KT olup 

uygulanma oranları sırasıyla %33, %22, %8 ve %29’dur. Olgular lokal (%13), lokal ileri (%35) ve uzak metastatik evre (%52) 

şeklinde gruplanmıştır. En kötü sağkalım metastatik evrede mevcuttur(p<0,001). Ortanca genel sağkalım(GSK) süresi 9,7 aydır. 

Bir, 2 ve 3-yıllık GSK oranları sırasıyla %20, %13, %10’dur. Kadınlarda GSK erkeklere göre daha iyidir (p=0,001; erkeklerde 

ortanca 7,8 ay, kadınlarda ortanca 10,1 ay). Tedavi tekniklerindeki gelişmeler göz önüne alınıp yapılan ayrımda, lokal ileri evre 

olgular için 2005 yılı ve sonrasında tedavi alan olguların GSK’ları önceki yıllarda tedavi uygulananlardan anlamlı seviyede iyi 

bulunmuştur (p<0,001). En çok tercih edilen tedavi seçeneği %42 oranıyla tek başına RT’dir. 

Sonuç: Cinsiyet, evre ve histopatoloji diğer yaş grupları ile benzer şekilde GSK’ı etkileyen faktörlerdir. Hem cerrahi hem de 

RT’deki gelişmelerle sağkalım oranlarında iyileşme sağlandığı verilerimizle gösterilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Akciğer kanseri, yaşlı akciğer kanseri, kanser kayıtları 
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SS17 

65 YAŞ ÜZERİ NÜFUSTA İLAÇ KULLANIM VE UYUM DURUMUNUN TESPİTİ 

Sevinç SÜTLÜ, Ayşen TİL 

İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Burdur, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Polifarmasi ve uygunsuz ilaç kullanımı yaşlılarda sık görülen ve ölümcül sonuçlar doğurabilen bir sorundur. Bu 

çalışmada Burdur ilinde 65 yaş üstü kişilerde ilaç kullanım ve uyum durumunun tespiti amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Kesitsel tipteki çalışmanın evrenini Burdur ilinde Aile Hekimlerine kayıtlı 65 yaş üzeri 36809 kişi oluşturmuştur. 

Örneklem büyüklüğü n=Nt²pq/d²(N-1) + t²pq formülünden yararlanılarak hesaplanmış ve 380 kişi olarak bulunmuştur. 

348(%91,6) kişiye ulaşılmıştır. Yaşlıların sosyodemografik özellikleri, kronik hastalık, ilaç kullanım durumu ve ilaç uyumsuzluk 

varlığının tespiti için Morisky tarafından geliştirilen ölçeği içeren soru kağıdı uygulanmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılanların %57,8’si kadın, 48,5’i 75 yaş ve üzerindedir. %50,9’u ilkokul ve üzeri eğitim almıştır. 

%31’inde en az 1 kronik hastalık mevcuttur ve en sık görülen (%58,9) kronik hastalık hipertansiyondur. %37,7’si 5 ve üzerinde 

ilaç kullanmaktadır. Yaşlıların %59,2’si enjeksiyonun diğer ilaç formlarından daha etkin olduğunu düşünmektedir. Reçetede 

yazılan ilaçların bir kısmını almadan eczanede bırakanlar %10,3, Daha önceden reçeteyle verilen ilaçları devam etmesi 

önerilmediği halde tekrar eczaneden alanlar %20,1 ve Reçete edilmeden elden alarak ilaç kullanıyorum diyenler %49,4 

düzeyindedir. İlaç uyumsuzluk durumlarına bakıldığında; İlaçlarını almayı unutanlar %45,4, İlaçlarını alma konusunda zaman 

zaman dikkatsiz olduğunu söyleyenler %32,8, Kendilerini iyi hissettiğinde ilacını almayı bırakanlar %30,2 ve ilacı aldığında daha 

kötü hissettiği için ilaç almayı bıraktığını söyleyenler %55,7 düzeyindedir. 

Sonuç: Yaşlılarda kronik hastalık mevcudiyeti, polifarmasia ve ilaç uyumsuzluk düzeyi yüksektir. İlaç uyumsuzluğu en fazla 

“Yan Etkisinden Dolayı İlacı Bırakmak “şeklinde ortaya çıkmaktadır. Tüm klinisyenler yaşlılarda ilaç etkileşimleri konusunda 

güncelleme eğitimine alınmalıdır. Ayrıca e-reçete uygulamalarına ilaç etkileşim uyarı modülleri eklenmesi düşünülmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, ilaç kullanım, uyumsuzluk 
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SS18 

BALIKESİR KENT MERKEZİNDEKİ 65 YAŞ VE ÜSTÜ KİŞİLERDE SAĞLIK OKURYAZARLIĞI VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 

Celalettin ÇEVİK1, Hatice ŞİMŞEK KESKİN2, İbrahim KAYABEK1, Geylan DOĞAN1, Gizem KAHVECİ1 

1Balıkesir Üniversitesi, Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye 

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışma, Balıkesir il merkezinde yaşayan yaşlıların sağlık okuryazarlığı düzeyleri ve ilişkili faktörlerin 

saptanması amacıyla yürütülmüştür. 

Gereç ve Yöntem: Kesitsel tipte yapılan bu çalışma Ağustos 2019 – Temmuz 2020 tarihleri arasında Balıkesir il merkezinde 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın evreni Balıkesir il merkezinde belirlenen yarıkentsel ve kentsel iki bölgede yaşayan 65 yaş üstü 

bireyler 6580 yaşlı oluşturmaktadır. Araştırmanın örnek büyüklüğü Epi İnfo programında %25 prevelans, %3 sapma, %95 

güven düzeyi ve desen etkisi 1.5 kabul edilerek 1071 kişi ile yürütülmesi planlanmış, 1094 kişiye ulaşılmıştır. Veriler çok 

aşamalı örnekleme yöntemi kullanılarak yüzyüze görüşme tekniğiyle toplanmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkenleri sağlık 

okuryazarlığı düzeyi iken bağımsız değişkenleri ise sosyodemografik özellikler ve sağlıklı yaşam biçimine yönelik özelliklerdir. 

Veri toplama aracı olarak Okyay ve ark. tarafından uyarlanan Türkiye Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği-32 ölçeği kullanılmıştır. 

Analizlerde tanımlayıcı bulgular sayı, yüzde, ortalama, standart sapma ile sunulmuştur. Shapiro Wilk testiyle normallik 

varsayımı sağlandığından tek değişkenli grup ortalamalarının karşılaştırılmasında t testi/ANOVA, kategorik verilerde ki-kare 

testi kullanılmıştır. Tek değişkenli analizlerde anlamlı çıkan değişkenler lojistik regresyon analizinde değerlendirilmiştir. 

Araştırmanın etik kurul izni Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesinden alınmıştır (2019/97). 

Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 72.29±6,74, %51.8’i erkek, %82.1’i evli, %66.7’si yaşamının çoğunluğunu kentsel 

bölgede geçiren, %80.3’ü ilköğretim ve altı düzeyinde eğitim alan kişilerdir. Çalışmaya katılan bireylerin sağlık okuryazarlığı 

düzeyi 34.63±1.27 olarak hesaplanmıştır. Bireylerin %66.2’sinin sağlık okuryazarlığı düzeyi yeterli ve üstü olarak bulunmuştur. 

Bireylerin sağlık okuryazarlığı düzeyini etkileyen faktörler olarak; eğitim durumu, kitap okuma durumu, sağlık güvencesi, 

kronik hastalık durumu, son bir yıl içinde MR, BT gibi görüntüleme cihazı kullanımı, ihtiyaç durumunda ilk başvurulan sağlık 

kuruluşu, fiziksel aktivite ve yemeğin tadına bakmadan tuz atmaya karar verme anlamlı olarak etkilemektedir (p<0.05). 

Sonuç: Çalışmamızda kişilerin büyük çoğunluğunun yeterli ve üstü düzeyde sağlık okuryazarlığına sahip olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, sağlık okuryazarlığı, sağlık davranışları, kesitsel çalışma 
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SS20 

YAŞLI BİREYLERİN COVİD-19’DAN KORUNMAK İÇİN KULLANDIKLARI TAMAMLAYICI ALTERNATİF TEDAVİ 
YÖNTEMLERİ 

Gülsüm Nihal ÇÜRÜK1, Songül KARADAĞ2, Ecem ÖZGÜL1 

1İzmir Ekonomi Üniversitesi, Hemşirelik, İzmir, Türkiye 

2Çukurova Üniversitesi, Hemşirelik, Adana, Türkiye 

 

Giriş: Pandemi nedeniyle 65 yaş ve üstü bireylerde kronik hastalıkların sayısının artacağı varsayılmakta ve bu nedenle, 

yaşlıların günümüzde eskiye nazaran daha sık aralıklarla Tamamlayıcı Alternatif Tıp (TAT) yöntemlerine başvuracakları 

öngörülmektedir. 

Amaç: Bu araştırma yaşlı bireylerin Covid-19’dan korunmak için kullandıkları TAT yöntemlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı nitelikte olan bu araştırmanın örneklemini kolayda örneklem seçme yöntemi kullanılarak online 

olarak hazırlanmış anket formunu dolduran toplam 415 yaşlı birey oluşturmuştur. Veriler yaşlı bireylerin demografik 

özelliklerini ve TAT kullanımına yönelik bilgileri içeren 22 sorudan oluşan anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Verilerin 

istatistiksel analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler (frekans, ortalama, standart sapma) ve ki-kare testi kullanılmıştır. 

Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 70.2±6.1 (65-97), %62.9’u kadın, %38.6’sı ilköğretim mezunu, %67.5’i evlidir; 

%76.6’sında en az bir kronik hastalık bulunmakta, %76.1’i düzenli olarak ilaç kullanmakta, %28.4’ünün Covid-19 tanısı almış 

bir yakını bulunmaktadır. Yaşlıların %55.4’ü TAT yöntemlerinden bir veya daha fazlasını kullanmakta olup, en sık kullanılan 

yöntemin vitamin-mineral takviyesi (%48.5) ve bitkisel ürünler (%37.2) olduğu belirlenmiştir. Yaşlıların %33.9’u TAT 

yöntemlerini neredeyse her gün kullandıklarını, %59.1’i bu yöntemlerden yarar gördüklerini, %2.6’sı yan etki 

deneyimlediklerini (mide problemleri, alerji ve uyuşma), %56.0’ı sağlık personeline bilgi verdiklerini, %29.1’i TAT konusundaki 

bilgilere sosyal medya üzerinden ulaştıklarını bildirmiştir. 

Kadınların (p<0,05), ilköğretim mezunlarının, gelir durumu iyi olanların kronik hastalığı olanların ve düzenli ilaç kullananların 

TAT kullanım oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Sonuç: Çalışmamızda yaşlıların yarısından fazlasının TAT yöntemi kullandığı tespit edilmiş olup, hemşirelerin, pandemi 

sürecinde yaşlı bireylere tamamlayıcı ve alternatif tedavi yöntemlerini kullanıp kullanmadıklarını sorgulamaları ve kullanan 

bireyleri yöntemlerin etki ve olası yan etkileri konusunda bilgilendirmeleri önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, TAT, Covid-19, hemşire 
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POSTER BİLDİRİLER  

Bildiri 
Numarası 

Bildiri Başlığı Yazarlar 

PS1  TAZELENME ÜNİVERSİTESİ FETHİYE KAMPÜSÜ ÖĞRENİLENİNİN EĞİTİMLERİNE 
İLİŞKİN MEMNUNİYETLERİ  

Cemil YAVUZ, Sevnaz ŞAHİN  

PS2  PANDEMİ SÜRECİNDE ACİL SERVİSTE YAŞLI HASTALAR İLE HEMŞİRELİK 
DENEYİMİ ÜZERİNE BİR OTOETNOGRAFİ DENEMESİ  

Orhan ÇAKIR, Aynur ÇETİNKAYA  

PS3  COVİD- 19- YAŞLILARDA BAKIM YÖNETİMİ VE İZLEM  Gönül DÜZGÜN, Fisun ŞENUZUN AYKAR  

PS4  PANDEMİDE HUZUREVİ YAŞLILARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA: FİDANLARDAN 
ÇINARLARA GÜNDELİK HAYAT HİKAYELERİ 

Esin ZENGİN TAŞ  

PS5  TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINI VE YAŞLILIK İLE İLGİLİ SAĞLIK ALANINDAKİ 
BİLİMSEL YAYINLARIN İNCELENMESİ  

Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI  

PS6  ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN YAŞLILARA İLİŞKİN DÜŞÜNCE VE TUTUMLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ  

Dilek DORUK KONDAKÇI, Aslı KILAVUZ, Elif Selime 
YAKUPOĞLU, Simge SARIOĞLU  

PS7  COVİD-19 PANDEMİSİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİ İÇEREN ÇALIŞMALAR  Meltem ADAİÇİ, Gönül DÜZGÜN, Fisun ŞENUZUN 
AYKAR  

PS8  65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) FOBİ ETKİSİNİN 
İNCELENMESİ  

Taner AKARSU, Çağdaş AKGÜLLÜ  

PS9  YAŞLILARDA COVID-19 VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ  Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT, Nilüfer 
ÖZGÜRBÜZ  

PS10  
  

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞLI KANSER HASTALARINA YÖNELİK BAKIM 
ÖNERİLERİ  

Berna DİZER  

PS11  COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR NOKTA: 
KIRILGANLIK  

Hatice YÜCELER KAÇMAZ, Ayser ERAT, Özlem 
CEYHAN  

PS12  YAŞLILARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL İZOLASYONA BAĞLI YAŞADIĞI 
SORUNLAR  

Nilüfer ÖZGÜRBÜZ, Gülendam HAKVERDİOĞLU 
YÖNT  

PS13  İKİ PANDEMİNİN KISKACINDA: COVİD-19 VE YAŞLILARDA FİZİKSEL İNAKTİVİTE  Hüseyin MAHİROĞLU, Özgür BOZAN, Ayşe ÖZDEN  

PS14  60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE DÜŞME KORKUSUNUN TESPİTİ VE EV GÜVENLİĞİ İLE 
İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ  

Nurcan PİRGAN ÇAKIR, Aliye MANDIRACIOĞLU, 
Gönül DİNÇ HORASAN, Hür HASSOY  

PS15  VİDEO GÖRÜŞMELERİ YAŞLI İNSANLARDA SOSYAL İZOLASYON DEPRESYON VE 
YALNIZLIK HİSSİNİ AZALTABİLİR Mİ?  

Arzu TUNA  

PS16  DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN YAŞLILARDA ENDOSKOPİ BULGULARININ EŞ 
ZAMANLI DEĞERLENDİRİLMESİ  

Ali ŞENKAYA, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ  

PS17  YAŞLI COVID- 19 HASTALARI VE MALNÜTRİSYON  Merve YILMAZ, Armağan Aytuğ YÜRÜK, Serap 
DEMİR FİLİZ  

PS18  ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI SAĞLIĞI ÇALIŞMALARINA GÖNÜLLÜ 
KATILIMI MUĞLA ÖRNEĞİ  

Zeynep ACAR  

PS19  YAŞLILARDA COVID-19 SÜRECİNDE AŞIRI SİTOKİN SALINIMI: D VİTAMİNİNİN 
ROLÜ  

Armağan Aytuğ YÜRÜK, Serap DEMİR FİLİZ, Merve 
YILMAZ  

PS20  COVID-19 PANDEMİSİ: YAŞLI POPÜLASYONUN İZOLASYONU VE MENTAL 
SAĞLIK  

Serap DEMİR FİLİZ, Merve YILMAZ, Armağan 
Aytuğ YÜRÜK  

PS21  PANDEMİ VE İLERİ YAŞ KADINLARDA SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM  Ayşegül DÖNMEZ, Çiler ELMAS, Fisun ŞENUZUN 
AYKAR  

PS22  SARS-COV-2 PANDEMİ SÜRESİNCE İLERİ YAŞTAKİ JİNEKOLOJİK KANSER 
HASTALARIN TEDAVİSİNDE YAŞANAN SORUNLAR  

Çiler ELMAS, Ayşegül DÖNMEZ, Fisun ŞENUZUN 
AYKAR  

PS23  65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ, FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK 
DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER  

Celalettin ÇEVİK, Hatice ŞİMŞEK KESKİN, İbrahim 
KAYABEK, Geylan DOĞAN, Gizem KAHVECİ  

PS24  DÜŞÜK KAS KÜTLESİ VE DÜŞÜK KAS GÜCÜNE GÖRE SARKOPENI 
PREVALANSININ KARŞILAŞTIRILMASI  

Sumru SAVAŞ, Aslı KILAVUZ, Fehmi AKÇİÇEK  

PS25  COVID-19 PANDEMİSİNDE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA: DİJİTAL TORUNUM 
PROJESİ  

Buğçe Kamer BAYBAŞ, Sevnaz ŞAHİN, Belgin 
KARAVAŞ  

PS26  COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İZMİR’DE 65 YAŞ ÜZERİ HEKİMLER VE SOKAĞA 
ÇIKMA KISITLILIĞI: İZMİR TABİP ODASI DENEYİMİ  

Gülden AYKANAT, Lütfi ÇAMLI  
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PS1 

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ FETHİYE KAMPÜSÜ ÖĞRENİLENİNİN EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN MEMNUNİYETLERİ 

Cemil YAVUZ1, Sevnaz ŞAHİN2 

1Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik, Muğla, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Geriatri BD, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Tazelenme Üniversitesi Muğla fethiye Kampüsü 2019 yılı güz döneminde 60 yaş ve üzeri 75 öğrenci ile eğitime 

başlamıştır. Eğitimleri haftada 4 gün 13.3-16.30 saatleri arasında yapılmaktadır. Öğrenciler dört zorunlu en az bir seçimlik 

olmak üzere beş ders ve 30 kredi almaktadırlar. Zorunlu dersler Geriatri, Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler, Beceri geliştirme ve 

Spordur. Bu çalışma Tazelenme Üniversitesi Fethiye Kampüsünde eğitim alan 60+ yaş öğrencilerin kampüslerindeki eğitim 

süreçlerine ilişkin memnuniyetlerini değerlendirmek için planlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışma örneklemi eğitime en az bir dönem kesintisiz devam etmiş 51 

öğrenciden oluşmuştur. Veriler 39 sorudan oluşan soru formuyla toplanmıştır. Formdaki ilk 10 soru sosyodemografik verileri, 

sonraki 29 soru memnuniyeti belirlemek için belirlenmiştir. Memnuniyeti 5'li likert tipi sorularla (1: Kesinlikle hiç memnun 

değilim 5: Kesinlikle çok memnunum) aralığında değerlendirmeleri istenmiştir. Verilerin değerlendirmesi SPSS programında 

tanımlayıcı istatistikler ile yapılmıştır. 

Bulgular: Öğrencilerin yaş ortalaması 66,05 dir. Öğrencilerin %76.5 kadın, %58.8 evli’dir. Öğrencilerin %25.5’i önlisans, %33.3’ 

lisans, %5.9’lisansüstü eğitime sahiptir. Öğrencilerin memnuniyetlerinin en yüksek olduğu alan (% 100) öğrenci olmaktan 

duydukları memnuniyettir. Sonra sırasıyla derslerin ilan edilen saatte başlaması (%98), öğrencilerin koordinatörler ile olan 

iletişimi ve ulaşılabilirliği (%97,9), öğretim elemanının seçimi (%95,9), yönetimin öğrencilerin sorun ve önerilerine duyarlılığı 

(%95.7), yürütücülerin öğrenciler ile olan iletişimi ve ulaşılabilirliği (%94.1) dir. Derslerden halk oyunları (%100), tango (%95,8) 

ve Türk müziği (%95.5) memnuniyetin en yüksek olduğu, yabancı dil (%88.9) memnuniyetin daha az olduğu derslerdir. 

Memnuniyet en az olduğu alanlar; tuvalet sayısı ve temizliği (%58.1), kantin hizmetleri (%76.6) ve ders yapılan alanlara ulaşım 

imkanları (%84.1) olmuştur. 

Sonuç: Öğrencilerin memnuniyetleri yüksek düzeydedir. 

Anahtar Kelimeler: Üçüncü yaş üniversitesi, Fethiye kampüs öğrencileri, memnuniyet 
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PS1 

THIRD AGE UNIVERSITY MUĞLA FETHIYE CAMPUS STUDENTS ' SATISFACTION WITH THEIR EDUCATION 

Cemil YAVUZ1, Sevnaz SAHIN2 

1Fethiye Mugla Sıtkı Kocman University Faculty of Health Sciences, Nursing, Muğla, Turkey 

2Ege University Faculty of Medicine, Internal Medicine, Geriatrics US, Izmir, Turkey 

Objectives: Third Age University Muğla fethiye campus started training with 75 students aged 60 and over in the fall semester 

of 2019. Their training is held 4 days a week between the hours of 13.3-16.30. Students take five courses and 30 credits, with 

at least one elective being four compulsory. Compulsory courses are Geriatrics, Health Sciences, Social Sciences, Skills 

Development and Sport. This study was planned to evaluate the satisfaction of 60 + years old students in the campus of 

refresher University, Fethiye 

Material Method: The research is a descriptive study. The study sample consisted of 51 students who continued their 

education without interruption for at least one semester. The data was collected in a question form of 39 questions. The 

sociodemographic data of the first 10 questions on the form was determined to determine the satisfaction of the next 29 

questions. Satisfaction 5'l likert type questions (1: Absolutely not satisfied at all 5: Absolutely very satisfied) were asked to 

evaluate the range. The data was evaluated using descriptive statistics in the SPSS program. 

Results: The average age of students is 66.05. 76.5% of the students are women and 58.8% are married. 25.5% of students 

have associate degree, 33.3% undergraduate and 5.9% graduate education. (100%) is their satisfaction from being a student. 

(97.9%), lecturer selection (95.9%), lecturer selection (95.7%), lecturer selection (95.7%), use and accessibility (94.1%) with 

the work of the executives. Among the lessons, folk dances (100%), tango (95.8%) and Turkish music (95.5%) are the courses 

with the highest satisfaction and foreign language (88.9%) with less satisfaction. Areas with the least satisfaction; The number 

and cleaning of toilets (58.1%), canteen services (76.6%) and transportation services to the areas where the lessons are made 

(84.1%) are required. Students ' satisfaction is high. 

Keywords: Third Age University, Fethiye campus students, satisfaction  
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PS2 

PANDEMİ SÜRECİNDE ACİL SERVİSTE YAŞLI HASTALAR İLE HEMŞİRELİK DENEYİMİ ÜZERİNE BİR 
OTOETNOGRAFİ DENEMESİ 

Orhan ÇAKIR1, Aynur ÇETİNKAYA2 

1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SHMYO, İzmir, Türkiye 

2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Manisa, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Bu çalışma, Covit-19 pandemi sürecinde yaşlı hastalar ile hemşirelik deneyimi hakkında (birinci yazarın) 

otoetnografi yazma deneyimine odaklanmıştır. Otoetnografi (autoethnography), ilgi çekici ve gelecek vaat eden niteliksel bir 

yaklaşımdır. Bu otoetnografi denemesinde, Covit-19 pandemi sürecinde yaşlı hastalar ile hemşirelik deneyimini anlamak için 

kişisel yaşanmışlıkları tanımlama ve sistematik olarak analiz etme amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: Çalışmada yaşam yörüngesinde çok etkili olan ve iz bırakan bir kriz şeklinde yaşanmış pandemi sürecine ait 

yaşlı hastalarla deneyimler ve olaylar, hatırlanan anlar üzerinden incelenmeye çalışılmıştır. Anılarını desteklemek için fotoğraf 

veya arşiv belgelerine yazar gerek duymamış, otoetnografide yaşadığı deneyimin anılarına güvenmiş ve onlara atıfta 

bulunmuştur. 

Bulgular: Otoetnografi kişisel bir hikaye ile başlar, bu durumda benim* hikayem pandemi sürecinde acil serviste yaşlı hastalar 

ile hemşirelik deneyimim üzerine şekillendi. Klinisyen hemşirelik mesleğiminin 5. yılda bölgenin en büyük üniversite 

hastanesinin acil servisinde rutin işlerimize devam ederken, dünyanın düzenini alt üst eden pandemi ile karşı karşıya kalmıştık. 

Hem evlat, hem torun hem hemşire hem de doktora öğrencisi (otoetnografi yazarı denemesi yapan kişi) olarak sosyal 

konumların böylesine karmaşık bir kesişiminden kaynaklanan mücadeleleri ve zorlukları deneyimledim. 

Bağlam hakkında derinlemesine düşündüğümde kliniğim ve aile yaşamıma dair yazmam gerektiği açıktı. Kliniğimde alanların 

bence duygusal karşılıkları vardı: Hastaların ilk korku ve telaş ile başvurduğu Covid-19 hasta değerlendirme alanı, çaresizlik, 

bilinmezlik, yalnızlık ve daha da artmış olan korkuları ile beklediği içeri alanlar olan Covid-19 izolasyon alanı ve turuncu alan. 

Diğer bağlamsal yapıda aile yaşamıma dair. İlk pozitif vaka sonrası ailemden 4,5 aylık süreliğine ayrıldım. Çocukluğumun en 

yoğun yeri olan anneannemi ardından, annemi, babamı ve gelen hastaları ister istemez aklımda eşleştiriyordum. 79 yaşında 

emekli veteriner olan hastamın yaşadığı korku ve çaresizlik, monitör ekipmanlarını koparması 'yalvarırım böyle ölmek 

istemiyorum' diye bağırmasını unutamıyorum. 

Sonuç: Kişisel deneyimlerimin Covit-19 pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının korku ve çaresizliğini alan yazındaki konuların 

çeşitliliği ile ilişkilendirilmesini yapmaya çalıştım. Bu noktada yazdıklarım, "motivasyonlar, duygular, hayal gücü, öznellik ve 

diğer kaynaklardan daha az elde edilebilen yollarla" eylem hakkında iç görü sağlayabilir. 

* Bu otoetnografide "benim" hikayem olarak bahsetmeme rağmen, ikinci yazarın metodolojik desteği ve kuramsal bilgisi ile 

bu hikayenin "yazarı" olduğunu kabul etmeliyim. Acil servisteki sağlık ekibi meslektaşlarım bu hikayenin tabi ki diğer 

“yazarları” dır. 

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, yaşlılık, Covid-19, otoetnografi, nitel yaklaşım 
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PS3 

COVİD- 19- YAŞLILARDA BAKIM YÖNETİMİ VE İZLEM 

Gönül DÜZGÜN1, Fisun ŞENUZUN AYKAR2 

1Tınaztepe Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım, İzmir, Türkiye 

2Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye 

 

Covid-19, ilk kez 2019 Aralık ayında Çin’in, Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve ‘yeni koronavirüs (COVID-19)’ olarak teşhis edilmiş 

solunum yolu hastalığına neden olan bir virüstür. Dünya genelinde görülen vaka örneklerinde Covid-19 için en riskli 

popülasyonun kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü bireyler olduğu görülmektedir. 

Yaşanan pandemi yaşlı dostu hastane politikalarının gerekliliğini ortaya koymakla birlikte kaliteli hemşirelik bakımının da 

önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşlıların hastane ve yoğun bakım izleminde aldıkları kaliteli hemşirelik bakımı 

ile sağlık tesisinde kalış sürelerinin ve olası komplikasyonların azalması hedeflenmektedir. Hemşirelerin yaşlı hastaları 

maksimum seviyede koruma stratejileri ile risklerden koruma, etkin hemşirelik bakımı verme ve erken mobilizasyonunu 

sağlaması salgın süresince yoğun bakım yataklarının etkin kullanımı ve mortalitenin azaltılması açısından çok değerlidir. 

Hastalığın yol açtığı semptomlarda verilecek hemşirelik bakımı; psikolojik destek, anksiyete ve deliryum yönetimi, hava yolu 

açıklığının sürdürülmesi ve oksijen tedavisi, ventilatörde hasta takibi, pozisyonlama, erken mobilizasyon ve taburculuk 

eğitimini kapsamaktadır 

Yaşlı hastaların enfekte olma riskinin genç nüfusa göre yüksek olması nedeniyle izole kalması gerekliliği ve asıl amacın yaşlıları 

korumak olduğu halde toplumda yanlış algılanarak yaşlıların yalnızlaşmasına ve toplumdan ciddi anlamda soyutlanmasına yol 

açmıştır. Dolayısıyla bakımda en önemli basamak yaşlı bireyi korumaya çalışırken onu toplumdan izole etmeden ve 

yalnızlaştırmadan süreci sağlıklı yürütmekle başlamaktır. 

Covid-19 pandemisinin en çok etkildiği popülasyonun yaşlılar olduğu göz önüne alındığında tüm sağlık sistemlerinin yaşlı dostu 

politikalar geliştirmesi gerektiği açıkça görülmektedir. Covid-19 pandemisinde yaşlı dostu hastane modellerinin amacı 

yaşlıların, hastaneye başvuru gereksinimlerini azaltarak, COVID-19 ile enfekte olmasını önlemek, hastanede yatan ya da akut 

ve uzun süreli bakım kurumlarında kalan yaşlıların en üst seviyede güvenliğini sağlamak ve sürdürmektir. Yeterli ve etkili 

önlemlerin zamanında alınması koruyucu sağlık bakım uygulamalarının en önemli çıktısı olmakla birlikte yaşlıları olası risk 

grubundan çıkarmanın da en güvenilir yoludur. Yaşlı dostu hastane modellerinin Covid-19 sürecinde tıp bilişim sistemleri ve 

hastanelerde yapılabilecek bazı basit uygulamalar yaşlıların maksimum korunması sağlanabilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, yaşlı, hemşirelik bakımı, yaşlı dostu hastane 
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PANDEMİDE HUZUREVİ YAŞLILARINA YÖNELİK BİR UYGULAMA: FİDANLARDAN ÇINARLARA GÜNDELİK HAYAT 
HİKAYELERİ 

Esin ZENGİN TAŞ 

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu, Sosyal Hizmetler, İzmir, Türkiye 

 

Giriş: Küresel bir sorun olarak tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı Covid 19 salgınına ilişkin sayısal veriler bu salgından en fazla 

etkilenen grubun ileri yaş olduğunu göstermektedir. Konuya ilişkin vurgular yaşlı bireylerin ve yakınlarının kaygılarını 

arttırmakta; uyulması sağlık açısından zorunlu kurallar ise yaşamlarını kısıtlayabilmektedir. Bunun yanı sıra; pandemi sürecinin 

özellikle ilk başlarında yaşlıların kısıtlamalar çerçevesinde kurallara uymadığı yönündeki olumsuz algı ile birlikte yaşlılara 

yönelik medyaya da yansıyan birtakım ayrımcı uygulamalar göze çarpmıştır. 

Son süreçte tüm bu yaşananlar bir taraftan yaşlıların evlerinden zorunlu haller dışında çıkmadan gıda/yemek, sağlık, temizlik 

ve toplumsallaşma; diğer taraftan da sosyal ihtiyaçlarının nasıl karşılanacağı sorusunu akla getirmektedir. Evlerinde 

yaşamlarına devam eden yaşlılar açısından durum böyleyken; huzurevinde kalan yaşlıların temel yaşamsal ihtiyaçlarının 

kurum tarafından karşılandığı düşünülse de; madalyonun diğer yüzü topluca kalınan bu kurumlarda önlemlerin daha katı ve 

sert olduğu ve yaşlıların sosyal ihtiyaçlarına cevap veren bir mekanizmanın olamayacağı/ kısıtlanabileceği düşüncesini 

doğurmaktadır. Her ne kadar bu önlemler zorunlu olsa da; huzurevlerinde kalan yaşlıların sosyal etkileşim ve “değerli 

hissetme” ihtiyaçlarının baki olduğu da önemli bir gerçektir. Bu açıdan sosyal hizmet mesleğinin önemli bir müracaatçı 

grubunu oluşturan ve özellikle pandemi döneminde huzurevinde kalmakta olan yaşlılara ilişkin olarak düzenlenecek/pandemi 

sürecinin getirileri ile birlikte revize edilecek ve sosyal işlevselliklerine katkı sağlayacak sosyal hizmet uygulamalarının önemli 

olduğu düşünülmektedir. 

Tüm bu gerçeklerden hareketle bu çalışma pandemi sürecinde İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Sosyal Hizmetler Programı 

öğrencileri tarafından huzurevi yaşlılarına yönelik olarak gerçekleştirilen bir sosyal sorumluluk projesi olan “Fidanlardan 

Çınarlara Gündelik Hayat Hikayeleri” isimli çalışmanın tanıtılması ve “sosyal sağlık” vurgusu ile pandemi sürecinde 

huzurevinde kalan yaşlıların özellikle sosyal gereksinimlerine dikkat çekmek amacıyla oluşturulmuştur. 

Sonuç: Gerçekleştirilen çalışma ile öğrencilerin kendi imkanları ile çekmiş oldukları videoların birleştirilerek İzmir ilinde 

bulunan huzurevlerine ulaştırılması ve "fidanlar ve çınarlar"ın herhangi bir fiziksel temas olmaksızın buluşması sağlanmıştır. 

Bu örnek uygulama üzerinden; pandemi sürecinde yaşlıların psiko-sosyal gereksinimlerine cevap verecek mekanizmaların 

devlet kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. yapılanmalar ile planlanması; özellikle huzurevlerinde mevcut 

kısıtlamalar dahilinde “sosyal sağlığın korunması” anlamında gerçekleşecek çalışmaların sosyal hizmet boyutu ile 

planlanmasının önemli bir ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, huzurevi, yaşlılık, sosyal hizmet 
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TÜRKİYE’DE COVID-19 SALGINI VE YAŞLILIK İLE İLGİLİ SAĞLIK ALANINDAKİ BİLİMSEL YAYINLARIN 
İNCELENMESİ 

Nurgül GÜNGÖR TAVŞANLI 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Ebelik Bölümü, İç Hastalıkları Hemşireliği, Manisa, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Çin’de başlayan ve giderek tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (CoV) enfeksiyonunun (COVID -19), 11 Mart 

2020 tarihinde, Dünya Sağlık Örgütü – DSÖ (Word Health Organisation-WHO) tarafından bir salgın hastalık olduğu 

bildirilmiştir. Tüm dünyayı etkisi alan COVID -19 salgını en çok yaşlıları ve kronik hastalığı olan bireyleri etkilemiştir. Salgın 

sürecinde birçok bilimsel makale yayınlanmıştır. Türkiye’de COVID -19 salgını ve yaşlılar ile ilgili bilimsel yayınların içeriği 

incelenmiştir. 

Gereç-Yöntem: Çalışmamız tanımlayıcı ve kesitsel tiptedir. Türkiye’deki bilimsel arama motoru “Google Akademik” de, 

“COVID-19”, “Yaşlılık” ve “Geriatri” anahtar kelimeleri yazılarak tarama yapılmıştır. COVID-19 salgınının ülkemizde görüldüğü 

11 Mart 2020 tarihinden 13 Eylül 2020 tarihine kadar 120 bilimsel yazıya ulaşılmıştır. Bilimsel çalışmalardan sağlık bilim alanı 

ile ilgili olan yayınlar; konusu, içeriği, yöntemi ve sonuçları ile ilgili bilgileri içeren bir soru formu geliştirilmiştir. Elde edilen 

verilerin istatiksel analizi SPSS 21.0 programında yapılmıştır. Verilerin analizinde sayı, yüzde ve ortalama değerleri 

kullanılmıştır. 

Bulgular: 120 bilimsel yayının 8 tanesi konu dışı ve tekrar yayın olduğu için çıkarılmıştır. Sağlık alanı ile ilgili 49, iktisat ve 

ekonomi alanı ile ilgili 20, İlahiyat alanı ile ilgili 8, sosyal bilimler alanı ile ilgili 27, hukuk alanı ile ilgili 8 bilimsel yayına 

ulaşılmıştır. Sağlık alanındaki 49 çalışmanın; %56’sı (27) tıp bilimleri, %10’u (5) hemşirelik, %10’u (5) sosyal hizmet, %10’u (5) 

fizyoterapi ve spor bilimleri, %8’i (4) beslenme ve diyetetik, %2’si ( 1) gerontoloji ve %4’ü (2) afet yönetim alanlarından 

oluşmaktadır. Tıp bilimleri alanındaki 27 çalışmanın %33,3’ü (9) COVİD-19 tedavisine yönelik, %29,6’sı (8) tanı ve semptomlar 

üzerine ve %37,1’i (10) COVID-19 salgının psikososyal boyutu ile ilgilidir. Sağlık alanı ile ilgili 49 çalışmanın %80’i (39) derleme, 

%12’si (6 ) araştırma (3’ü anket, 1’i hayvan deneyi, 1’i veri tabanı üzerine istatiksel çalışma, 1’i Türkiye temsil araştırması 19 

şehirde, 25 hastanede 554 yaşlı ile çalışılmıştır), %8’i (4) kitap bölümüdür. 

Sonuç: Türkiye’deki COVID-19 ve yaşlılık üzerine yapılan yayınların %80’i derleme olarak hazırlanmıştır. Çalışmalar risk 

grubunda bulunan yaşlılarımızı salgın sürecinde korumak amacıyla tanı ve semptom yönetimi, tedavi, beslenme ve yaşadığı 

psikososyal sorunlarla ile ilgili konularda hazırlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yaşlılık, geriatri 
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PS6 

ÖĞRENCİ HEMŞİRELERİN YAŞLILARA İLİŞKİN DÜŞÜNCE VE TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Dilek DORUK KONDAKÇI1, Aslı KILAVUZ2, Elif Selime YAKUPOĞLU3, Simge SARIOĞLU3 

1Trakya Üniversitesi, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Edirne, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları, İzmir, Türkiye 

3Trakya Üniversitesi, Hemşirelik Bölümü Öğrencisi, Edirne, Türkiye 

 

Amaç-Giriş: Öğrenci hemşirelerin yaşlılara yönelik düşünce ve tutumlarının belirlenmesi, ileri ki zaman biriminde bakım 

verecek oldukları yaşlı bireyler konusunda farkındalıklarının arttırılması amacıyla planlandı. 

Gereç-Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Bir devlet üniversitesinde 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı güz 

döneminde eğitim alan 456 hemşirelik bölümü öğrencisinden 200 öğrenci araştırma örneklemini oluşturmuştur. Veri 

toplamada araştırmacılar tarafından oluşturulan öğrenci tanıtım formu ve Kogan Yaşlılara Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. 

Verilerin analizinde SPSS 18.0 programı kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %74’ü kızdır. Öğrencilerin %62.5’i Anadolu Lisesi mezunu olup, %75’i çekirdek aile 

olarak yaşamaktadır. Öğrencilerin %41.5’i şimdiye kadar yaşlılarla birlikte yaşamakta olduğunu belirtmiştir. Birlikte 

yaşayanların %54.2’si büyükanne ve büyükbaba ile birlikte ve %53’ü altı yıldan fazla beraber yaşamaktadır. Öğrencilerin %70’i 

ebeveynleri ile yaşamak istemekte ancak bu oran kendileri evlendikten sonra %58’e inmektedir. Öğrencilerin %32.5’inin 

büyükanne ve büyükbabaları kendi evlerinde birlikte yaşamaktadır. Ölçek ortalama puanı 130.58± 17.02 olarak bulunmuştur. 

Sonuç: Hemşire öğrencilerin genel olarak yaşlılara karşı düşük düzeyde olumlu tutum geliştirdiği belirlenmiştir. Değişen 

toplum desenleri nedeniyle yaşlanan toplumda öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarının geliştirilmesi, yaşlılara sunacakları 

sağlık hizmeti kalitesini etkileyeceğini düşündürmektedir. Bu nedenle hemşirelik eğitiminde öğrencilere Geriatri ve 

Gerontoloji konularında daha fazla bilgi verme, farkındalıklarını arttırma ve deneyim kazandırılması hedeflenmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Tutum, öğrenci, yaşlı 

  



 

51 
 

 

 

PS7 

COVİD-19 PANDEMİSİNDE 65 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERİ İÇEREN ÇALIŞMALAR 

Meltem ADAİÇİ1, Gönül DÜZGÜN1, Fisun ŞENUZUN AYKAR2 

1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, İlk ve Acil Yardım, İzmir, Türkiye 

2İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İzmir, Türkiye 

 

Tüm dünyada hızla yayılan Covid-19 (SARS-CoV-2) virüsü, hastalığa spesifik bir tedavi planı olmayan ve her yaş grubunu 

etkilemekle birlikte özellikle ileri yaş hastalarda ölüme yol açabilen ve hastalık yükü oluşturma gücü çok yüksek olan bir 

virüstür. Dünya Sağlık Örgütü tarafından Covid-19 pandemisinin Uluslararası Öneme Sahip Halk Sağlığı Acil Durumu ilan 

edilmesiyle de klinik araştırmalar önemli ölçüde hızlanmıştır. Virüsün insandan insana hızlı geçişi ve virüse karşı bağışıklık 

eksikliği pandemik yayılıma neden olmuştur. Çoğu kişi hastalığı hafif semptomlarla atlatırken, bazı kişilerde hastalık çok daha 

şiddetli seyretmektedir. Yaşlı ve kronik hastalığı olan bireyler özellikle virüsten daha çok etkilenen grup olmasına rağmen bu 

konudaki bilgiler sınırlıdır. 

Bu çalışmanın amacı; güncel veriler ve literatür (Pubmed, ULAKBIM ve Scholar) taraması ile, Covid-19 pandemisinde yaşlı 

sağlığı ile ilgili yapılmış çalışmaları ve çalışma içeriklerini derlemektir. 

Derlemede 11 Mart - 6 Eylül 2020 tarihleri arasında 65 yaş üstü yaşlılarla ilgili yapılan çalışmalar incelenmiştir ve 47 çalışmaya 

ulaşılmıştır. Bu çalışmalardan 9’u, 15 bireyi içeren olgu sunumu, 2’si ağ modeli çalışması, 9’u sosyal, 38’i ise klinik veriler ile 

oluşturulmuş çalışmalardır. Yapılan sosyal çalışmalar pandemi döneminde yaşlı bireyler için fiziksel mesafe, koruyucu ekipman 

kullanımı ile hastaların kendi bakımlarını planlayabilmeleri için bakım önerilerini içermektedir. Yapılan çalışmaların içeriğini 

kronik hastalığı olan yaşlı bireyler için tedavi kararı, bakım vericilerinin eğitimi, tele sağlık/tele tıp ya da online danışmanlık 

yolu ile uygulanan sosyal destek ve egzersiz programları ile etik sorunlar oluşturmaktadır. Klinik çalışmalar ise; uygulanan 

ilaçlar ve etkileşimleri, spesifik ek hastalığı olan Covid-19’lu yaşlı hastanın bakımı, Covid-19’lu bireyin klinik özellikleri ve genç 

bireyler ile karşılaştırılması, bağışıklık hesaplama modelleri, klinikte sanal ziyaret, mortalite ile ilişkili faktörler ve kırılganlık 

sendromu gibi konuları içermektedir. 

Hastalıktan en çok etkilenen popülasyonun 65 yaş üstü bireyler olmasına rağmen yeterli çalışma yapılmadığı görülmektedir. 

Yaşlıların Covid-19 pandemisi sürecinde yakından takibini ve bakım ihtiyaçlarını içeren çalışmaların arttırılması önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, covid-19, pandemi 
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65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA KORONAVİRÜSÜN (COVİD-19) FOBİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ 

Taner AKARSU, Çağdaş AKGÜLLÜ 

Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yaşlı Sağlığı Bölümü, Aydın, Türkiye 

 

Giriş: Kısa bir süre içerisinde pandemiye dönüşen ve küresel bir salgın olarak devam eden koronavirüs (Covid-19) her yaştan 

insanı etkisi altına almaya devam etmektedir. Bu süreçten en çok etkilenen yaş grubu kaçınılmaz yaşlı bireylerdir. 

Bu çalışmada küresel bir salgın durumuna gelen koronavirüs (Covid19) pandemisinin 65 yaş üstü hastalarda bıraktığı fobinin 

etkisini ölçmek amaçlanmıştır. 

Yöntem: Kesitsel tipteki bu çalışma 01.07.2020-01.09.2020 tarihleri arasında Aydın Devlet Hastanesi Kardiyoloji polikliniğine 

başvuran 65 yaş üstü kronik hastalığı olan yaşlıların, koronavirüs (Covid-19) hastalığına karşı fobi durumlarını değerlendirmek 

amaçlanmıştır. Çalışma kardiyoloji polikliniğine başvuran 65 yaş üstü toplam 60 hastanın gönüllü olur formu alınarak 

tamamlanmıştır. Çalışmada ölçek olarak, koronavirüs-19 fobisi (CP19-S) ölçeği kullanılmıştır. Ölçek "5" dereceli Likert tipi öz 

değerlendirme ölçeğidir. Ölçek 20 madde ve 4 alt boyuttan (psikolojik, psikosomatik, ekonomik ve sosyal) oluşmaktadır. 

Ölçeğin geçerlilik-güvenirliliği yapılmış ve Cronbach alfa değeri 0.925 olarak bulunmuştur. 

Bulgular: Çalışmadan elde edilen likert tipi her bir sorunun skala yüzdeleri hesaplandı. Ayrıca, her bir katılımcının ölçekten 

elde edilen toplam skoru hesaplandı ve genel ortalama skoru bulundu. Katılımcılarda psikolojik tedavi gören yoktu. Erkekler 

ve kadınlar arasında ölçek skorları karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Aile ile birlikte 

yaşama ve yalnız kalma skorları arasında da istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05). Eğitim durumları arasında 

anlamlı bir sonuç bulunmadı. Ayrıca, anketin alt boyut skorları da ayrı ayrı değerlendirildi. Cinsiyet, eğitim durumu gibi 

değişkenlerin karşılaştırmaları yapıldı. 

Sonuç: Savunmasız grupta yer alan yaşlı bireylerin, olası bir salgın hastalık durumuna karşı vermiş oldukları tepkinin, onların 

ruhsal durumuna etkisini incelemek amacıyla yapılmış olan bu çalışmada, 65 yaş üstü hastaların cinsiyet, yaşam koşulları ve 

eğitim durumu fobi etkisi bakımından bir farklılık ortaya çıkarmadı. Çalışmada kullanılan ölçeğin geniş kitlelere uygulanması, 

65 yaş üstü hastalar üzerinde koronavirüsün (covid-19) fobi etkisinin irdelenmesi bakımından faydalı olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, koronavirüs(Covid-19), fobi etkisi 
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YAŞLILARDA COVID-19 VE HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ 

Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT, Nilüfer ÖZGÜRBÜZ 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SBF Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye 

 

Koronavirüs tüm yaş gruplarındaki bireyleri enfekte etmekle birlikte gerek bulaşma ve yayılma hızı gerekse mortalitesi göz 

önüne alındığında yaşlı nüfusun daha fazla etkilendiği ve yaşlı yetişkinlerde farklı klinik özellikler ve sonuçlar gösterdiği 

görülmektedir. Yaşın ilerlemesi ile birlikte yaşlılarda bağışıklık sisteminde görülen değişiklikler enfeksiyonlara yatkınlığa ve 

savunmasızlığa neden olmakta, COVID-19 ile enfekte olma riski kronik hastalığı olan yaşlılarda daha yüksek oranda görülmekte 

ve hastalığın seyri daha ağır geçmektedir. 

Yaşlılığa bağlı kişide görülebilecek fiziksel ve mental sorunların ve kronik hastalıkların yanı sıra COVID-19 nedeniyle yaşanan 

semptomların da sürece eklenmesi yaşlıların bakım gereksinimlerinin artmasına neden olmuştur. COVID-19’ a bağlı genel 

olarak görülen klinik bulgular, ateş, kuru öksürük, dispne, miyalji, yorgunluk, diyare, asemptomatik belirtiler, akut solunum 

yetmezliği sendromu, koku alamama ve özellikle yaşlı bireylerde davranış değişikliği, denge problemleri, düşmeler, yalnızlık, 

sosyal izolasyon ve depresyon görülebilmektedir. Özellikle yaşlı bireylerde genellikle boğaz ağrısı, deliryum ve açıklanamayan 

hipoksi, taşikardi veya taşipne gibi atipik belirtilerde kendini gösterir. Ayrıca sosyal izolasyon nedeniyle kardiyovasküler, 

otoimmün, nöro bilişsel ve zihinsel sağlık sorunları risklerinin artırdığı ve sosyal izolasyonda olan yaşlıların depresyon ve 

anksiyete riskinin daha fazla olduğu belirtilmiştir. 

Hemşireler tarafından yaşlıların yaşadığı sağlık sorunları belirlendikten sonra uygun hemşirelik girişimlerinin planlanması 

gerekmektedir. Yaşlıların yaşadıkları semptomlara yönelik olarak uygulanabilecek hemşirelik girişimleri; Ağrı yönetimi, Ateş 

tedavisi, Banyo yaptırma, Başetmeyi güçlendirme, Beslenme yönetimi, Çevre yönetimi: Güvenlik, Düşmeyi önleme, Egzersiz 

terapisi: denge, Enfeksiyon kontrolü, Enfeksiyondan koruma, İdrar retansiyonunda bakım, İlaç tedavisinin yönetimi, Öz-bakım 

yardımı, Pozisyon verme, Spiritüel destek, Vital bulguları izleme, Solunum izlemi, Anksiyetenin azaltılması, Hipertermi tedavisi, 

Uykunun güçlendirilmesi gibi hemşirelik girişimlerdir. 

Evde veya hastanede bakım hizmeti alan yaşlılara yönelik hemşireler tarafından verilecek kaliteli bakımın, yaşlıya uygulanan 

hemşirelik girişimlerinin yaşlının yaşam kalitesini artıracağı ve semptomlarla başa çıkabilmesini kolaylaştıracağı 

düşünülmektedir. Hemşireler ve bütün sağlık çalışanları bulaşmanın yayılmasını azaltmada, komplikasyonları önlemede ve 

hastalar için olumsuz olabilecek sonuçları azaltmada kilit rol oynamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID 19, yaşlı, hemşirelik girişimleri, hemşirelik bakımı, koronavirüs 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞLI KANSER HASTALARINA YÖNELİK BAKIM ÖNERİLERİ 

Berna DİZER 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SHMYO Ameliyathane Hizmetleri, İzmir, Türkiye 

 

Çin’in Wuhan kentinde ilk olarak Aralık 2019’da tespit edilen yeni tip Koronavirüs (COVİD-19), çok hızlı bir küresel yayılım 

göstererek kısa sürede tüm dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına almıştır. Virüs her yaştan insanı etkilerken, verilerin tutarlı bir 

şekilde artan yaş ve komorbiditelerle mortalitenin daha yüksek olduğunu göstermiştir. Yaşlı bireylerin bu dönemde genel 

sağlık durumu, tıbbi müdahalelerinin yanısıra günlük yaşam aktiviteleride bu süreçte etkilenmiştir. 

Özellikle yaşlı kanser hastaları immünsupresif durumları da göz önünde bulundurulduğunda en kırılgan grubu oluşturmuştur. 

COVID-19 salgını, yaşlı bireylerde kanser tedavisi için kişiselleştirilmiş yaklaşımların uygulanması gerektirmektedir. COVID-19, 

kanserli yaşlı bireyler için terapötik kararlar alırken dikkate alınması gereken ek bir risk faktörü olarak görülmektedir. 

Uluslararası Geriatrik Onkoloji Derneği (SIOG), özellikle COVID-19 enfeksiyonu sırasında kanserli yaşlı bireylerin hasta 

yönetiminde karar verme sürecini yönlendirmek için, geriatrik değerlendirmeyi (GD) ortak bir değerlendirme formatı olmasını 

savunmuşlardır. SIOG bu kapsamda yaşlı hastalarda geriatrik değerlendirme yapılırken, cerrahi, radyoterapi, sistemik tedavi, 

palyatif bakım dahil olmak üzere kanser bakımının çeşitli yönleriyle ele alınarak, pandeminin etkileri hakkında fikir birliği 

geliştirmek için öneriler sunmuşlardır. 

Özellikle GD, karar verme sürecini yönlendirmek için önemli bir parametredir. GD, fizyolojik rezervi ve uyarlanabilir kapasiteyi 

tahmin etmeye, tedaviyi sürdürmek veya geçici olarak durdurmanın risk-faydalarını değerlendirmeye ve hastanın tedavi 

tercihlerini belirlemesine yardımcı olabilir. Kaynakları kısıtlı bir ortamda, kapsamlı GD gerektiren hastaları belirlemek için 

geriatrik tarama araçları uzaktan uygulanabilir. 

Yaşlı kanser hastası çeşitli araçlar ile taranıp yüksek riskli olarak belirlendikten sonra, işlevsellik, bilişsel durum, ruh hali ve 

deliryum, beslenme durumu ve onaylanmış araçlar kullanılarak sosyal desteğin değerlendirilmesi için geriatrik uzmanlığına 

sahip klinisyenler tarafından tele-tıp aracılığıyla daha fazla değerlendirme yapılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, yaşlı, kanser, geriatrik değerlendirme, tele-tıp 
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COVID 19 PANDEMİ SÜRECİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ GEREKEN BİR NOKTA: KIRILGANLIK 

Hatice YÜCELER KAÇMAZ1, Ayser ERAT2, Özlem CEYHAN2 

1Erciyes Üniversitesi, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri, Türkiye 

2Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları Hemşireliği AD, Kayseri, Türkiye 

 

Küresel olarak, 16 Eylül 2020 tarihi itibariyle COVID-19 dünyada yaklaşık olarak 29 milyon insanı enfekte etmiş ve 930 bin 

insanın ise ölümüne neden olmuştur. Tüm dünya COVID-19 enfeksiyonu riski altındayken, özellikle yaşlılar en yüksek risk 

altında olan gruptur. Özellikle çok yaşlı, kırılgan, bilişsel bozukluk ve multikomorbiditeye sahip olanlar bu enfeksiyonun ciddi 

sonuçlarına karşı en savunmasız olanlardır. Diğer faktörlere kıyasla kırılganlık daha az bilinen ve göz ardı edilen bir konudur. 

Dünyada, yaşlanan nüfusun artmasıyla birlikte kırılganlık prevelansının da arttığı görülmekte ve toplumda yaşayan yaşlı 

bireylerdeki kırılganlık prevelansının %4-59 olduğu düşünülmektedir. Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi yaşlı 

hastalara huzurevlerinde ve bakım kurumlarında bakmaya zorlamaktadır. Bu tür tesislerde çoğu kişinin ileri yaşta olması, 

genellikle kırılgan olması ve sıklıkla multikomorbiditeye sahip olması hastalığın yönetimini daha da zorlaştırmaktadır. 

Kırılganlık ile COVID-19 ’un seyri ve COVID-19 nedeniyle ölüm arasında potansiyel bir ilişki olabileceği düşünülmektedir. 

COVID-19 pandemi sürecinde yaşlı bireylerin triyajını sağlama ve kaynak tahsisi sağlama da hastanın sadece yaşının değil 

kırılganlık durumunun bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerekliliğinin önemi vurgulanmaktadır. Bu derleme sağlık 

profesyonellerine COVID 19 pandemi sürecinde kırılganlığın önemi konusunda farkındalık oluşturmak, COVID-19 pandemi 

sürecini yönetirken bireylerin kırılganlık durumlarının ölçülmesi için yararlanılabilecek araçlar hakkında genel bilgi vermek 

amacıyla oluşturulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Koronovirüs hastalığı (COVID-19), kırılganlık, yaşlılık 
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YAŞLILARIN PANDEMİ DÖNEMİNDE SOSYAL İZOLASYONA BAĞLI YAŞADIĞI SORUNLAR 

Nilüfer ÖZGÜRBÜZ, Gülendam HAKVERDİOĞLU YÖNT 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SBF Hemşirelik, İzmir, Türkiye 

 

Çin’de başlayan ve kısa sürede bütün dünyaya yayılan Covid-19 pandemisinin hızla yayılması hükümetleri dramatik önlemler 

almaya zorlamıştır. Toplumda bulaşma riskini minimize etmek amacıyla sosyal mesafe, sosyal izolasyon ve karantina 

uygulamaları başlatılmıştır. Sosyal izolasyon önlemlerinin alınması özellikle mortalite oranının daha yüksek olduğu yaşlı nüfusu 

korumak için gerekli olmakla birlikte, yaşlılarda psikososyal ve fiziksel sorunların artmasına da neden olmaktadır. 

Yaşlılarda bazı kronik kardiyovasküler, metabolik, nörodejeneratif, musküloskeletal ve respiratuar hastalıkların prevelansı 

genç popülasyona göre daha yüksektir. Pandemi açısından yüksek risk grubunda olmalarından dolayı yaşlılarda sosyal 

izolasyon ve karantina önlemleri alınmakta fakat bu önlemler var olan kronik hastalıkların seyrini olumsuz etkilenmekte ve 

sedanter/ inaktif bir yaşam tarzı ve aktivite yetersizliği kas kuvvet kaybına, kas atrofisine ve kardiyovasküler fitness’in 

azalmasına neden olmaktadır. Yaşlılarda bu durum yaşam kalitesini azaltan önemli faktörlerden biridir. Özellikle sarkopeni ve 

“nefesin çabuk kesilmesi” yaşlılarda genel morbiditeyi ve mortaliteyi arttırmaktadır. İzole bir yaşam nedeniyle bilişsel 

uyaranların azalması bilişsel fonksiyonları olumsuz yönde etkilemekte, yalnızlık hissi ile birlikte pandeminin neden olduğu 

hastalanma korkusu depresyon, anksiyete, posttravmatik stress sendromu gibi sonuçları beraberinde getirmektedir. Sağlıklı 

yaşam tarzı alışkanlıkları (yürüyüş ve egzersiz) olan, aktif ve sosyal bir yaşam sürdüren yaşlıların COVID-19 nedeniyle daha 

hareketsiz bir yaşam tarzı sürdürmeleri daha kırılgan hale gelmelerine de neden olabilmektedir. 

Yaşlılarda izolasyon nedeniyle oluşabilecek fiziksel ve psikolojik sorunları azaltmak, fiziksel aktivite düzeyini artırmak amacıyla 

ev egzersiz programları uygulanmalı, kuvvet, denge ve dayanıklılık odaklı çalışmalar yapmaları için teşvik edilmelidir. 

Günümüzde sosyalleşmeyi artıran faktörlerden biri olan internet kullanımı ile yaşlıların sevdikleri ile görüntülü görüşmeler 

yapması, whatsap, twitter ve facebook gibi internet ağlarını kullanarak arkadaşları, komşuları ve sosyal gruplarla etkileşimleri 

sağlanmalıdır. Bunun yanında bilişsel davranış terapisi gibi çevrimiçi terapilerinde yalnız hissetmelerini önleyeceği 

belirtilmiştir. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandeminin yaşlılarda neden olduğu sağlık sorunlarının iyi yönetilmesi, 

desteklenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması gerekmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, Covid-19, sosyal izolasyon, hemşirelik 
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İKİ PANDEMİNİN KISKACINDA: COVİD-19 VE YAŞLILARDA FİZİKSEL İNAKTİVİTE 

Hüseyin MAHİROĞLU1, Özgür BOZAN2, Ayşe ÖZDEN2 

1İzmir Tınaztepe Üniversitesi SHMYO, Fizyoterapi, İzmir, Türkiye 

2İzmir Tınaztepe Üniversitesi SBF, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, İzmir, Türkiye 

 

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyada yüz binlerce insanın ölümüne neden olan COVID-19 pandemisi nedeniyle 

birçok ülkede karantina ve sokağa çıkma yasakları ilan edilmiştir. Özellikle yüksek risk grubunda olan yaşlı bireyler korunmaya 

çalışılmış; ancak bu durum yaşlı popülasyonu 21. yy’ın bir başka sağlık sorunu olan fiziksel inaktiviteyle baş başa bırakmıştır. 

Yapılan araştırmalarda, pandemi sürecinde yaşlılarda fiziksel aktivite (FA) düzeylerinde ciddi düşüşler (ortalama %26.5) 

kaydedilmiştir. Yaşlılarda yetersiz fiziksel aktivitenin, kas-iskelet sisteminde kayıplara, özellikle denge kaybı ve düşme 

sıklığında artışa, kardivasküler hastalıklar ve diyabete, metabolik bozukluklara, obeziteye ve visseral yapılarda yağlanmaya 

neden olduğu kanıt düzeyi yüksek çalışmalarla ortaya konmuştur. Bu durumu önlemeye yönelik girişimlerin pandemi koşulları 

durumunda sürdürülmesi gerektiği düşünüldüğünde, sanal gerçeklik, telerehabilitasyon yöntemiyle uygulananan egzersizlerin 

izolasyona uyarak teması ortadan kaldırdığı ve bireye özgü FA’nın geliştirilmesinde etkili olduğu bildirilmiştir. Bununla birlikte 

bu uygulamaların teknolojik altyapı ve internet erişimi gerektirmesi hedef kitle olan yaşlı bireylere ulaşmada dezavantajlar 

oluşturmuştur. Yaşlı bireylerin sağlık durumunu devam ettirebilmek için uygulanacak düşük düzeyli FA’ların yaşlı sağlığında 

önemli bir fark yaratacağı düşünüldüğünde, yapılan hızlı bir değerlendirme ile yaşlı bireyin fiziksel uygunluk düzeyine özgü 

egzersizlerin broşürler yardımıyla iletilebileceğini belirten çalışmalar da bulunmaktadır. Bazı araştırmacılar ise tüm koşullarda 

geçerli ve güvenli basit ev içi egzersizlerin ve aktivitelerin fiziksel uygunluğu koruyarak bu süreci atlatmada yarar sağlayacağını 

bildirmişlerdir. Sonuç olarak, ülkelerin kendi kültürel, sosyal, ekonomik farklılıklarını gözeterek, sahip olduğu yaşlı 

popülasyonun farklı kesimlerine özgü (ailesiyle yaşayan, yalnız yaşayan, kurum bakımında olan) FA düzeyini koruyacak ulusal 

programları tartışması ve hayata geçirmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Covid-19, yaşlı, fiziksel aktivite, inaktivite 
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60 YAŞ ÜSTÜ BİREYLERDE DÜŞME KORKUSUNUN TESPİTİ VE EV GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ 

Nurcan PİRGAN ÇAKIR1, Aliye MANDIRACIOĞLU2, Gönül DİNÇ HORASAN3, Hür HASSOY2 

1Bornova Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü, İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

3İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Dünya nüfusunun hızla yaşlanmasıyla yaşlı sağlığı sorunları artmaktadır. Yaşla birlikte kazalar da artmaktadır. 

Düşme yaşlıların en sık yaşadığı kazalardan olup yaralanma ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Düşmelerin yaklaşık yarısı iç 

ortamlarda gelişmektedir. Yaşanılan ortam ile insan davranışları, tavırları, tutumları arasında ilişki vardır. Düşme korkusu, 

düşme ile birlikte bulunan bir kaygı durumudur ve yaşlılarda sık rastlanmaktadır. 

Çalışmanın amacı yaşlı bireylerde düşme korkusunu tespit etmek ve düşme korkusu ile ev güvenliği ve güvenli davranışlar 

arasındaki ilişkiyi belirlemektir. 

Gereç ve Yöntem: Bornova Belediyesi’nden evde bakım hizmeti alan 60 yaş üzeri bireylerden dâhil edilme kriterlerine uyan 

ve çalışmaya katılmayı kabul eden 386 kişi ile Mayıs-Ekim 2018 tarihleri arasında bir anket formu aracılığıyla yüz yüze 

görüşülerek kesitsel bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Düşme korkusu Uluslararası Düşmenin Etkinliği Skalası (UDES) ile 

değerlendirilmiştir. Sosyo-demografik özellikleri değerlendiren bir anket formu ve Ev Güvenliği Kontrol Listesi’nden (EGKL) 

yararlanılmıştır. Analizler için SPSS 23.0 programı kullanılmıştır. Tanımlayıcı analizlerde sayı, yüzdeler, ortalama ve standart 

sapma hesaplanmıştır. Çözümleyici analizlerde ki-kare analizi kullanılmıştır. P<0,05 istatistiksel anlamlılık düzeyi olarak 

belirlenmiştir. 

Bulgular: Araştırma grubunun yaş ortalaması 77,66±7,59 olup, %74,6’sını kadınlar oluşturmaktadır. Katılımcıların %74,1’inde 

düşme korkusu tespit edilmiştir. İleri yaşlarda, kadınlarda, kronik hastalığı olanlarda, düşme öyküsü olanlarda düşme korkusu 

fazladır (p<0,05). Ev güvenliği ve güvenli davranışlar açısından katılımcıların çoğunluğu güvenli bulunmuştur. Düşme korkusu 

ile EGKL arasında anlamlı ilişki saptanmamıştır. 

Sonuç: Araştırma grubundaki yaşlı bireylerin ev ve davranış güvenlikleri yeterli bulunmuş ve düşme korkusunu etkilemediği 

anlaşılmıştır. Düşme korkusu ile ilişkili bulunan düşmelerin azaltılması ve yaşlıların sosyal yaşama kazandırılması için 

multidisipliner çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, düşme, düşme korkusu, ev güvenliği ve güvenli davranışlar 
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VİDEO GÖRÜŞMELERİ YAŞLI İNSANLARDA SOSYAL İZOLASYON DEPRESYON VE YALNIZLIK HİSSİNİ 
AZALTABİLİR Mİ? 

Arzu TUNA 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, İzmir, Türkiye 

 

Yaşlı yetişkinler, COVID-19'a karşı en savunmasız popülasyonlardan biridir. Bu nedenle fiziksel mesafeyi korumak adına evden 

dışarı çıkma aktiviteleri azaltılmalıdır. Ancak evden dışarı çıkmayarak fiziksel mesafeyi korurken yaşlıların sosyal kalmaları da 

çok önemlidir. Hatta COVID-19 öncesi dönemde bile yaşlı yetişkinler yalnızlık hissi ile yaşıyor olabilir. Bununla birlikte 

izolasyonu, depresyon gibi psikolojik sıkıntılar koronavirüs pandemisiyle vurgulanmış ve şiddetlenmiştir. 

Geriatri alanında çalışan sağlık çalışanları COVID-19'dan önce, yaşlıların depresyon, sosyal izolasyon ve yalnızlıkla mücadele 

etmek için planlamalar etkinlikler bilimsel araştırmalar yapmaktaydı ancak, Covid 19 doneminde fiziksel olarak uzaklaşma 

zorunluğu son derece gereklilik arz etmektedir. Ancak fiziksel mesafeyi azaltmak, yaşlı yetişkinlerle bağlantının kesilmesi 

anlamına gelmemelidir. Mesafeyi hafifletmek için yaşlı yetişkinlerle video ile görüntülü konuşmak etkili olabilir. 

Ek olarak; yaşlı yetişkinlerin kronik hastalıklarına yönelik ilaç kullanım zamanları, beslenmeleri, günlük yaşam aktiviteleri, kas 

kontaktürünü ve atrofisini önleyecek egzersizleri de video ortamında online yüz yüze danışmanlık hizmetleri ile sürdürülebilir. 

Yaşlıların COVİD dönemi alacakları tıbbi danışmanlık hizmeti ile hem fiziksel, hem psikososyal kayıplar kontrol altında 

tutulabilir. Bu süreci yönetmek için yaşlı yetişkinin internet kullanabilmesi, internet ağının android telefon veya bilgisayarının 

olması da önemlidir. Yaşlı sağlığını sürdürmek için belediyeler, yerel hükümetler, aile sağlığı birimleri, hastanelerde kurulacak 

geriatri birimleri bu koordinasyonu sağlayabilir. Lakin; ilgili literatürde yaşlıların 

özellikle sosyal izolasyon, depresyon gibi sıkıntıları internet ortamında video ile görüşmelerle, video ortamında online verilen 

eğitimler ve videolar ile azalmasının uzun dönemde (3 ay ve üstü) zor olduğu da tartışılmaktadır. 

Sonuç olarak; bugünlerde yaşanılan COVİD 19 virüsünün yarattığı sosyal izolasyon yaşlı bireylerin fizyolojik-psikolojik -sosyal 

sıkıntılar yaratabilir. Sağlık çalışanları yaşlı bireylerin sağlığının devamını sağlamak, sağlığını yükseltmek için; video eğitimleri 

çekebilir, internet desteği ile danışmanlık hizmetlerini sürdürmeleri gerekebilir. Verilen bu hizmetler kısa dönemde psikolojik 

sıkıntıları ve sosyal izolasyonu azaltabilir, fizyolojik iyilik halini artırabilir. Ancak uzun dönem için etkileri de sorgulanmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, sosyal izolasyon, depresyon, fiziksel iyilik hali 
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DEMİR EKSİKLİĞİ ANEMİSİ OLAN YAŞLILARDA ENDOSKOPİ BULGULARININ EŞ ZAMANLI DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ali ŞENKAYA, Ahmet Ömer ÖZÜTEMİZ 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Gastrointestinal sistem kaynaklı kronik kan kaybı, erkek ve postmenopozal kadınlarda demir eksikliği anemisinin 

en sık nedenidir. Endoskopi ünitelerinde, demir eksikliği anemisi nedenini saptamaya yönelik işlemler yapılmaktadır. Bu 

çalışmada demir eksikliği anemisi nedeni ile özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi yapılan geriatrik popülasyonda, 

endoskopik bulguların incelenmesi amaçlandı. 

Gereç-Yöntem: Ağustos 2019 ve Ağustos 2020 tarihleri arasında demir eksikliği anemisi nedeni ile 

özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi yapılan ≥65 yaş 60 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların verilerine 

Endocam endoskopi veri tabanından ulaşılarak analiz yapıldı. Bilinen alt ve/veya üst gastrointestinal sistem ameliyat öyküsü 

olanlar, daha önceden gastrointestinal sistem malignite tanısı olanlar, hematolojik malignitesi olanlar, inflamatuvar bağırsak 

hastalığı olanlar ve karaciğer sirozu olanlar çalışma dışı bırakılmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya dahil edilen toplam 60 hastanın 30 (%50)’u erkekti ve yaş ortalaması 72,47±6,07 yıldı. Hastaların 41 

(%68,3)’i genç yaşlı, 17 (%28,3)’si orta yaşlı ve 2 (%3,3)’si ileri yaşlıydı. H. Pylori histpatolojik olarak 21 hastada (%35) pozitifti. 

Üst gastrointestinal sistemde en sık saptanan etiyolojik nedenler atrofik gastrit (%21,2), H. Pylori (+) gastrit (%20), mide polibi 

(%11,7) ve mide kanseri (%3,3) idi. Alt gastrointestinal sistemde en sık saptanan etiyolojik nedenler ise kolon polibi (%23,3), 

divertikülozis koli (%15), anjiodisplazi (%15) ve kolon polibi+divertikülozis koli (%10) idi. Hastaların 11 (%18,3)’inde 

özofagogastroduodenoskopi, 16 (%26,7)’sında kolonoskopi, 28 (%46,7)’inde özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi 

bulguları demir eksikliği anemisini açıklayacak etiyolojik neden saptanırken, 5 (%8,3)’inde her iki incelemde de demir eksikliği 

anemisini açıklayacak neden saptanmamıştır. Yaş gruplarına göre özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopi bulguları 

arasında anlamlı farklılık saptanmadı (sırasıyla p=0,195, 0,130). 

Sonuç: Demir eksikliği anemisine neden olan etiyoloji oranları literatür ile uyumluydu. Demir eksikliği anemisinde 

özofagogastroduodenoskopi ve kolonoskopik incelemenin birlikte yapılması olası diğer etiyolojilerin atlanmaması açısından 

önemlidir. 

Anahtar Kelimeler: Demir eksikliği anemisi, endoskopi, geriatrik hasta, etiyoloji 
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YAŞLI COVID- 19 HASTALARI VE MALNÜTRİSYON 

Merve YILMAZ, Armağan Aytuğ YÜRÜK, Serap DEMİR FİLİZ 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: Tüm dünyaya yayılan COVID-19, Dünya Sağlık Örgütü tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak kabul 

edilmiştir. Özellikle birden çok komorbiditeye sahip yaşlılar, COVID-19'un olumsuz sonuçları açısından daha riskli grubu 

oluşturmaktadır. Bu derlemede, yaşlılarda COVID-19 hastalığı ve malnütrisyon arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. 

Gereç-Yöntem: COVID 19, yaşlı ve malnütrisyon anahtar kelimeleri Pubmed, Scholar veri tabanlarında taranmıştır. 

Bulgular: Bu hastalıkta, yaş ve altta yatan kronik hastalık mortalite açısından en önemli risk faktörleridir. Obezitenin, COVID-

19 hastalığının şiddetli formları için bir risk faktörü olduğu ve malnütrisyonun, hastalığın nedensel etkeni ne olursa olsun, 

hastaneye yatma riskini arttırdığı bildirilmiştir. COVID-19'un etiyolojisinde malnütrisyonun etkisi hakkında ayrıntılı veriler 

henüz bulunmasa da yapılan çalışmalar mevcuttur. Wuhan'da yapılan çalışmalarda, COVID-19 sebebiyle ölenlerin çoğunda 

malnütrisyonun var olduğu belirtilmekte ve 182 hasta ile yapılan bir çalışmada hastaların % 27,5'inin malnütrisyon riski 

altında, % 52,7'sinin malnutrisyonlu olduğu belirtilmiştir. Başka bir çalışmada hastaların (n:141; 46’sı hafif, 73’ü şiddetli, 22’si 

çok şiddetli) NRS 2002 ile %85.8’i malnütrisyon riski altında, MUST ile %41,1, MNA-sf ile %77,3, NRI ile %71,6’sı malnütrisyonlu 

bulunmuştur. Çok değişkenli regresyon analizinde karıştırıcı faktörlerin düzeltilmesinden sonra, risk grubundaki hastaların 

önemli ölçüde daha fazla hastanede yatış, maliyet, iştahsızlık, kilo kaybı ve daha ağır hastalık şiddetine sahip olduğu 

gösterilmiştir (p < 0.05). Yaşlılarda COVID-19 tanısı ve yönetimi ile ilgili olarak hem Uluslararası hem de Ulusal düzeyde özel 

öneri ve raporlar yayınlanmıştır. Bununla birlikte, farklı bakım ortamlarında yaşlı, zayıf ve multimorbid hastalar ve geriatrik 

sendromların tedavisi için çok az şey önerilmiştir. 

Sonuç: COVID-19'lu yaşlı hastaların hassas durumu göz önüne alındığında, malnütrisyonla ilişkili birçok olumsuz sonucu 

önlemek için beslenme durumunun değerlendirilmesi ve erken beslenme desteği bugün geçmişten çok daha önemlidir. Başta 

bağışıklık sisteminde önemli rolü olanlar olmak üzere, tüm besin maddelerinin optimum alımı, yeterli ve dengeli bir diyetle 

sağlanmalıdır. Nütrisyon değerlendirmesi ve desteği, COVID-19 hastaları, özellikle yaşlılar, zayıf ve komorbiditesi olan 

hastaların bakımının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. 

Anahtar Kelimeler: Malnütrisyon, yaşlı, COVID-19 
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN YAŞLI SAĞLIĞI ÇALIŞMALARINA GÖNÜLLÜ KATILIMI MUĞLA ÖRNEĞİ 

Zeynep ACAR 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü Yaşlı Bakımı Programı, Muğla, Türkiye 

 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencilerinden yaşlı sağlığı alanına gönüllü katkı vermek isteyen öğrencileri bir araya getirme 

ve bir topluluk kurma fikri ile yola çıkılmıştır. 2019-2020 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine başlayan Sağlık Hizmetleri Meslek 

Yüksekokulu Yaşlı Bakımı Programı öğrencilerinin hemen hepsi bu toplulukta yer almak için gönüllü olmuştur. İlk olarak 

belgelerini tamamlayan 12 öğrenci ile ‘Yaşlı Sağlığı Topluluğu’ adıyla Eylül 2019’da resmi olarak kurulan ve sonra diğer 

öğrencilerin de katılım sağladığı topluluğun kuruluş amaçları arasında: 

“-Gençler arasında yaşlıların sosyal, fiziksel, maddi ve manevi ihtiyaçlarına farkındalık oluşturmak. 

-Huzur/bakım evlerini belli aralıklarla ziyaret ederek kuşaklar arası etkileşimi sağlamak ve sürdürmek, kültür ve toplumsal 

değerlerin genç kuşaklara aktarımı için ortam yaratmak 

-Konferans, sempozyum, panel gibi bilimsel etkinlikler düzenleyerek, yaşlı sağlığının korunması, geliştirilmesi, aktif ve sağlıklı 

yaşlanma konusunda yaşlıların, toplumun ve karar vericilerin dikkatini çekmek ve farkındalık yaratmak. 

-Sosyal sorumluluk projeleri üretmek/projelerde görev almak, yaşlı sağlığını geliştirecek, yaşlı bakımında kullanılabilecek 

materyaller tasarlamak” yer almaktadır. 

Topluluğun ilk faaaliyeti 25 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilen “1. Ulusal Muğla Yaşlı Sağlığı Sempozyumu” dur. , Müzikle yaş 

alan dünyaca ünlü iki sanatçımızın açılışı ile başlayan sempozyum, Yaşlı Sağlığı alanında uzman çok değerli panelistlerin 

sunumları ile devam etmiştir. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı, Menteşe Belediye Başkanı, üniversitemizin değerli 

yöneticileri, akademisyenleri, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, Muğla Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çok sayıda 

kurum ve kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve halkın katılımıyla gerçekleşmiş, Muğla’da bu konuya dikkat çekilmesi sağlanmıştır. 

Topluluk öğrencileri sempozyum öncesi ve sırasında her aşama büyük özveri ile görev almıştır. 

Topluluğun görünürlüğünü sağlamak, faaliyetlerini paylaşmak, sosyal medya aracılığı ile yaşlı sağlığı konusunda çeşitli mesajlar 

vermek üzere bir İnstagram hesabı açılmış, özellikle covid-19 pandemisi sürecinde aktif bir şekilde kullanılmıştır. 

Pandemi öncesi yerel iki projenin hazırlıkları için çalışmalara başlanmış ancak süreç nedeniyle gerçekleştirilememiştir. Grubun 

iletişimi pandemi sürecinde devam etmekte yapılabilecek projeler ve faaliyetlere ilişkin bilgi paylaşımında bulunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı sağlığı, öğrenci topluluğu, öğrenci çalışmaları 
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YAŞLILARDA COVID-19 SÜRECİNDE AŞIRI SİTOKİN SALINIMI: D VİTAMİNİNİN ROLÜ 

Armağan Aytuğ YÜRÜK, Serap DEMİR FİLİZ, Merve YILMAZ 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: COVID-19 her yaş grubunu etkilemektedir ancak yaşlılarda daha sık görülmekte ve klinik tabloyu olumsuz yönde 

etkilemektedir. D vitamini yetersizliği, yaşlılarda pro-inflamatuvar sitokinlerin salınımını uyararak morbidite ve mortaliteyi 

arttırmaktadır. Bu derlemenin amacı SARS-CoV2 enfekte yaşlı bireylerde aşırı sitokin salınımı ve D vitamini düzeyi arasındaki 

ilişkiyi incelemektir. 

Gereç-Yöntem: Eylül 2020 tarihinde “Pubmed” ve “ScienceDirect” veri tabanlarında “COVID-19”, vitamin D”, “elderly”, 

“cytokine storm” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. 

Bulgular: Yaşlı bireyler; diyetle yetersiz D vitamini alımı, artmış adipozite, azalmış böbrek fonksiyonları ve güneşe maruziyetin 

azalması gibi nedenlerle D vitamini yetersizliği riski altındadır. D vitamini eksikliği/yetersizliği olan yaşlı bireylerde solunum 

yolu enfeksiyonu riski artmaktadır. Plazma D vitamini düzeyi ile COVID-19 morbidite ve mortalitesi arasında negatif korelasyon 

olduğu; İtalya, İspanya, İsviçre gibi yaşlı nüfusun kalabalık, COVID-19 vakalarının yoğun olduğu ülkelerde plazma D vitamini 

düzeylerinin düşük olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca başka bir çalışmada COVID-19 vakalarının %50’sinde ve COVID-19 kaynaklı 

ölümlerin %70’inde D vitamini yetersizliği olduğu bildirilmiştir. COVID-19 sırasında yaşlılarda görülen aşırı sitokin salınımının 

mekanizması net değildir ancak reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimi ve apoptotik/otofajik süreçlerdeki patofizyolojik 

değişimlerin etkili olduğu düşünülmektedir. D vitamininin bu süreçlerle direkt ilişkisi olduğu bilinmektedir. Monositler, 

makrofajlar ve lenfositlerde D vitamini reseptörü bulunmaktadır ve D vitamini immun sistemde intakrin etki göstermektedir. 

D vitamini bağışıklık hücrelerinde aşırı ROS üretimini baskılayarak, intraselüler glutatyon düzeylerini arttırarak pro-

inflamatuvar sitokinlerin salınımını azaltmakta ve T lenfositlerin proliferasyonunu baskılayarak anti-inflamatuvar sitokin 

salınımını uyarmaktadır. 

Sonuç: SARS-CoV2 enfeksiyonunda genç yetişkinlerde pro/anti-inflamatuvar sitokin dengesi korunabiliyor olsa da yaşlılarda 

bu denge pro-inflamasyon yönünde bozulmaktadır ve bu durum mortaliteyi yükseltmektedir. Bu nedenle özellikle ileri 

yaşlarda diğer faktörlerle birlikte plazma D vitamini düzeyinin optimum aralıkta tutulması COVID-19 morbidite ve 

mortalitesinin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. Sonuç olarak yaşlı bireylerde beslenme durumunun yakından takip 

edilerek diyetle yeterli miktarda D vitamini alımının sağlanması, gerekli durumlarda takviye yapılması hayati önem 

taşımaktadır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, yaşlılık, aşırı sitokin salınımı, D vitamini 
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COVID-19 PANDEMİSİ: YAŞLI POPÜLASYONUN İZOLASYONU VE MENTAL SAĞLIK 

Serap DEMİR FİLİZ, Merve YILMAZ, Armağan Aytuğ YÜRÜK 

İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik, İzmir, Türkiye 

 

Giriş-Amaç: COVID-19 yaşlıların günlük rutinlerini, ihtiyaç duydukları bakım ve desteği, sosyal olarak hayata bağlı kalma 

yeteneklerini ve bu süreçteki algı durumlarını önemli ölçüde değiştirmiştir. Birinci dalgada yayımlanan güncel çalışmalardan 

elde ettiğimiz bilgilerin her geçen gün artmasına karşın, bu sürecin yaşlılarda mental sağlığı nasıl etkilediğini gösteren 

çalışmalar sınırlıdır. 

Gereç-Yöntem: Eylül 2020’de “Google Scholar”, “Pubmed” ve “Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı (EKUAL)” veri 

tabanları kullanılarak “COVID-19”, “geriatrics”, “elderly” ve “mental health” anahtar kelimeleri ile tarama yapılmıştır. 

Bulgular: Sağlık profesyonellerine göre 60 yaş üstü bireylerin hem klinik hem de sosyal nedenlerden dolayı COVID-19 

morbiditesi genç yetişkinlere kıyasla daha yüksektir (~%8-15). Eşlik eden kronik hastalık bulunmasa dahi hastalığın 

progresyonu ve yaşamı-tehdit etme durumu bu bireylerde daha hızlı gelişebilmektedir. Global düzeyde enfekte bireylerin 

sayısındaki hızlı artış, “yüksek risk” grubunda olan yaşlılara “sosyal izolasyon” önerileri getirilmesi; yaşlıların evde daha uzun 

süre geçirmesine, sosyal çevreleri ile fiziksel temaslarının kısıtlanmasına, geçici süreli işten çıkarılmalara ve ev dışındaki 

aktivitelerinin sınırlandırılması ile sonuçlanmıştır. 2003 SARS epidemisine ilişkin retrospektif araştırmalar, yaşlı bireylerde 

depresyon, duygu durum bozukluğu, anksiyete ve intihar girişimi sıklığının arttığını gösterirken; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 

SARS-CoV-2 pandemisinin ilk dalgası sonucunda izole yaşlılarda benzer olarak stres, anksiyete, depresyon görülme sıklığı ile 

hastalıktan/ölümden korku durumları sıklığının arttığını rapor etmiştir. Editoryal raporlarda, aileleri ile yaşayan yaşlılarda (1) 

irritasyon ve bağırma davranışı, (2) uyku ve beslenme alışkanlıklarının bozulması, (3) duygusal patlama durumlarının arttığı; 

yalnız/yaşlı bakım evlerinde yaşayan yaşlılarda ise benzer olumsuz davranışların sergilediği belirtilmektedir. 

Sonuç: Bilimsel çerçevede genel görüş; yalnız/aile ve yaşlı bakım evlerinde yaşayan yaşlıların aileleri/yakınları tarafından 

günlük olarak düzenli olarak kontrol edilmesi, değişen/değişmesi olası yaşam tarzı değişkenlerinin bireyden sorumlu sağlık 

profesyoneli ile paylaşılması şeklindedir. Yaşlı sağlığı açısından bir “halk sağlığı sorunu” haline gelen bu süreçteki mental 

bozuklukların erken tanı/teşhisinin yapılması önemlidir. Güncel veriler dikkate alınarak acil bir eylem planına geçmek, 

pandeminin kısa ve uzun vadedeki olumsuz sonuçlarını minimize edilmesinde etkili olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, geriatri, yaşlılık, mental sağlık 
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PANDEMİ VE İLERİ YAŞ KADINLARDA SAĞLIKLI CİNSEL YAŞAM 

Ayşegül DÖNMEZ1, Çiler ELMAS1, Fisun ŞENUZUN AYKAR2 

1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Ebelik Bölümü, İzmir Buca, Türkiye 

2İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SBF, İzmir Buca, Türkiye 

 

Yaşlanma ile erkekler ve kadınlarda fiziksel değişiklikler görülse de cinsellik, her iki cinsiyette de normal sağlıklı şartlarda nitelik 

ve nicelik olarak azalsa bile 80’li yaşlara kadar devam edebilmektedir. Yaş ile görülen değişiklikler nedeniyle kadınların cinsel 

yaşamı olumsuz yönde etkilenerek seksüel aktivitelerinin azalmasına ve/veya zevk almamasına neden olabilir. Kadınların 

cinsel yaşamında fiziksel görüntü kaygısı, genital organlardaki atrofi, hormonal değişim, yaşam tarzı, kronik hastalıklar ve 

ilaçların etkili olduğu bilinmektedir. Cinsellik ileri yaşlarda yalnızca fizyolojik sebeplerle değil, psikolojik ya da sosyolojik 

nedenlerle de baskılanabildiğinden yaşam kalitesini düşürmektedir. Pandemiye neden olan SARS–CoV-2 yakın fiziksel temas 

ve damlacık yolu ile kolaylıkla bulaşan bir virüs olup ileri yaş grubunda riskler çok daha yüksek oranlarda bildirilmiştir. 

Ülkemizde ve dünyada yaşlı bakım hizmetlerinde kadınların cinsel yaşam ve sorunlarına yönelik hizmetler oldukça kısıtlıdır. 

Pandemi döneminde özellikle 65 yaş ve üzerindeki bireylere uygulanan sosyal izolasyon ve sağlık kuruluşlarına başvuruların 

durdurulması sonucu ileri yaştaki kadınlar bu konudaki sorunları ile başbaşa kalmışlardır. İleri yaşlarda sağlıklı cinsel yaşam 

konusunda yapılan sınırlı sayıdaki çalışmalarda, yaşlı bakımı yapan sağlık profesyonellerinin ileri yaştaki bireylerin cinsel 

sağlığını değerlendirmedikleri, bu konuda yeterince bilgilerinin olmadığı bildirilmiştir. Bir bakım merkezinde yapılan çalışmada 

da, toplumda cinselliğin ve cinsel arzunun sadece gençlik döneminde yaşanabildiği, orta derecede önemli bir gereksinim 

olduğu, sağlık bakım personelinin ileri yaş kadınlardaki cinsel davranışları anlamaktan uzak olduğu ve yaşlılıkta cinsel yaşamın 

kolay olmadığı belirtilmiştir. Bu nedenle yaşlı bakımına yönelik yapılan hizmet sunumlarına ileri yaştaki kadınların sağlıklı cinsel 

yaşamlarına yönelik hizmetlerin entegre edilerek geliştirilmesi için daha çok güncel bilgiye gereksinim bulunmaktadır. 

Literatüre dayalı olarak hazırlanan bu makalede ileri yaş kadınlarda sağlıklı cinsel yaşam sürdürülmesini de kapsayan yaşlı 

bakım hizmetlerinin pandemi dönemi ve sonrasında da uygun koşullarda sunulmasına yönelik güncel bilgilerin paylaşılması 

hedeflenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Koronavirüs, cinsel sağlık, pandemik, ebelik, ileri yaş 
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PANDEMIC AND HEALTHY SEXUAL LIFE IN ELDERLY WOMEN 
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2Izmir Tınaztepe University SBF, Buca, Turkey 

Although there are physical changes in men and women with aging, sexuality can continue until the age of 80s even if it 

decreases in quality and quantity in normal healthy conditions in both genders. Due to the changes seen with age, women's 

sexual life can be negatively affected, causing their sexual activity to decrease and / or to not enjoy. It is known that physical 

image anxiety, atrophy in the genital organs, hormonal changes, lifestyle, chronic diseases and drugs are effective in women's 

sexual life. Since sexuality can be suppressed not only for physiological reasons but also for psychological or sociological 

reasons, it decreases the quality of life. SARS-CoV-2, which causes pandemic, is a virus that is easily transmitted by close 

physical contact and droplets, and it is known that the risks are much higher in the advanced age group. Services for sexual 

life and problems of women in elderly care services in our country and in the world are quite limited. During the pandemic 

period, elderly women were left alone with their problems in this regard, as a result of the social isolation applied to 

individuals aged 65 and above and the suspension of applications to health institutions. In a limited number of studies on 

healthy sexual life in older ages, it has been reported that healthcare professionals who care for the elderly do not evaluate 

the sexual health of elderly individuals and do not have enough information on this subject. In a study conducted in a care 

center, it was stated that sexuality and sexual desire in the society can only be experienced during youth, it is a moderately 

important requirement, health care personnel are far from understanding sexual behaviors in older women, and sexual life 

in old age is not easy. For this reason, more up-to-date information is needed in order to integrate and develop services for 

the healthy sexual lives of older women to the service provision for elderly care. In older women made in this article based 

on the literature, including the maintenance of a healthy sex life and after a pandemic is aimed at elderly care services for 

providing updated information be shared in appropriate circumstances. 

Keywords: Coronavirus, midwifery, pandemic, elderly, sexual health 
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SARS-COV-2 PANDEMİ SÜRESİNCE İLERİ YAŞTAKİ JİNEKOLOJİK KANSER HASTALARIN TEDAVİSİNDE YAŞANAN 
SORUNLAR 

Çiler ELMAS1, Ayşegül DÖNMEZ1, Fisun ŞENUZUN AYKAR2 

1İzmir Tınaztepe Üniversitesi, Ebelik, İzmir, Türkiye 

2İzmir Tınaztepe Üniversitesi, SBF, İzmir, Türkiye 

 

Tüm dünyada jinekolojik kanserler kalp damar hastalıklarından sonra en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer almaktadır. 

Jinekolojik kanser türleri arasında dünyada en sık görülen uterus korpus kanseridir. Türkiye’de kadınlarda en fazla görülen 

jinekolojik kanser görülme sıralaması 50-69 yaş aralığında uterus korpus (%7.4), over kanseri (%3.2) ve serviks kanseri (%2.5), 

70 yaş üzerinde uterus korpus (%3.7), over kanseri (%2.8)’dir. Ayrıca vulva kanseri genç popülasyona oranla yaşlı kadınlarda 

daha fazla rastlanmaktadır. Bu nedenle ileri yaşta kadınların erken tanı ve tedavisi önem arz etmektedir. Bulaş riski yüksek ve 

dünya genelinde salgına sebep olan SARS-COV-2 enfeksiyonun yol açtığı ciddi sağlık sorunlarının ileri yaş grubu kişileri daha 

fazla etkilediği bilinmektedir. SARS-COV-2 enfeksiyonun jinekolojik kanser tedavisinde etkisine yönelik sınırlı sayıdaki 

çalışmalarla olumsuz etkilerine dair güçlü bir kanıt olmadığından dolayı, tüm dünyada tedbir kapsamında hastaların nasıl 

tedavi edilmesi gerektiği konusunda belirsizlik oluşturmuştur. Bu konuda ülkemizde tüm hastalar için yayınlanan genel bir 

yönergede acil olmayan (elektif), her tür cerrahi işlemin ve acil olmayan ayakta tedavilerin ertelenmesi önerilmiştir. 

Tedavilerinin ertelenmesi tıbbi bakıma ulaşmayı zorlaştıracağından özellikle ileri yaştaki jinekolojik kanser hastaların 

tedavisinin zamanlaması açısından daha fazla önem arz edeceği düşünülmekte ve bu sürece yönelik çalışmalara gereksinim 

duyulmaktadır. Literatüre dayalı olarak hazırlanan bu çalışmada SARS-COV-2 salgını süresince yaşam kalitesi ve süresi 

açısından öncelikli hasta grubu olan ileri yaş jinekolojik kanser tedavisi gören hastaların yaşadıkları sorunlara ve etkilerine 

dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Koronovirüs, pandemi, kanser, ileri yaş, ebelik 
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All over the world, gynecological cancers are among the most common causes of death after cardiovascular diseases. Among 

the gynecological cancer types, it is the most common uterine corpus cancer in the world. The most common gynecological 

cancer incidence ranking women in Turkey; In the age range of 50-69, uterine corpus (7.4%), ovarian cancer (3.2%) and 

cervical cancer (2.5%), over 70 years old uterus corpus (3.7%), ovarian cancer (2.8%). In addition, vulvar cancer is more 

common in older women than in the young population. Therefore, early diagnosis and treatment of elderly women is 

important. It is known that serious health problems caused by SARS-COV-2 infection, which has a high risk of transmission 

and causes an epidemic worldwide, affect elderly people more. Since there is no strong evidence regarding the negative 

effects of the SARS-COV-2 infection in the treatment of gynecological cancer with a limited number of studies, it has created 

uncertainty about how patients should be treated within the scope of precaution all over the world. In a general guideline 

published for all patients in our country on this subject, it is recommended to postpone all kinds of non-emergency (elective) 

surgical procedures and non-emergency outpatient treatments. Since postponement of their treatment will make it difficult 

to access medical care, it is thought that it will be more important in terms of the timing of the treatment of elderly 

gynecological cancer patients, and studies are needed for this process. In this study, which was prepared based on the 

literature, it was aimed to draw attention to the problems and effects of elderly patients receiving gynecological cancer 

treatment, which is a priority patient group in terms of quality of life and duration during the SARS-COV-2 epidemic. 

Keywords: Coronavirus, pandemic, cancer, eldery, midwifery 
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65 YAŞ VE ÜSTÜ BİREYLERİN YAŞAM KALİTESİ, FONKSİYONEL BAĞIMSIZLIK DURUMU VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER 
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1Balıkesir Üniversitesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Balıkesir, Türkiye 

2Dokuz Eylül Üniversitesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı, Balıkesir ilindeki 65 yaş ve üstü kişilerde yaşam kalitesi ve fonksiyonel bağımsızlık 

durumları ve ilişkili faktörleri saptamaktır. 

Gereç–Yöntem: Kesitsel tipteki çalışma Ağustos 2019 – Temmuz 2020 tarihleri arasında Balıkesir il merkezinde belirlenen iki 

bölgede yüz yüze görüşülerek yürütülmüştür. Örnek büyüklüğü OpenEpi programında evren 6580 kişi, prevelans %25, sapma 

%3, Tip-1 hata %5, desen etkisi 1.5 kabul edilerek 1071 hesaplanmış 1094 kişiye çok aşamalı örnekleme yöntemiyle 

ulaşılmıştır. Çalışmanın bağımlı değişkenleri yaşam kalitesi ve fonksiyonel bağımsızlık durumu, bağımsız değişkenleri ise 

sosyodemografik özellikler ve sağlık davranışlarıdır. Tanımlayıcı analizlerde sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanılmış, 

normallik varsayımı sağlandığından tek değişkenli grup ortalamalarının karşılaştırılmasında Anova, t testi, kategorik verilerde 

ki-kare testi kullanılmıştır. İleri analizlerde lojistik ve linear regresyon kullanılmıştır. 

Bulgular: Araştırma grubu 1094 kişi olup yaş ortalaması 72.29±6,74, %51.8’i erkek, %82.1’i evli, %66.7’si kentsel bölgede 

yaşamaktadır. Linear regresyon analizi sonucunda özerklik boyutunu; medeni durum, eğitim durumu, meslek, kitap okuma 

durumu, sağlık durumu, kronik hastalık durumu, sağlıkla ilgili bilgi kaynakları, fiziksel aktivite yapma, sebze ve meyve yeme; 

sosyal katılım boyutunu yaşanılan bölge, medeni durum, eğitim durumu, kitap okuma durumu, sağlık güvencesi, sağlık 

durumu, kronik hastalık durumu, son 1 ayda sağlık kuruluşuna başvuru durumu, sağlıkla ilgili bilgi kaynakları, fiziksel aktivite 

yapma, sebze ve meyve yeme etkilemektedir. Ölüm ve ölmek boyutunu; yaşanılan bölge, eğitim durumu, meslek, kitap okuma 

durumu, kronik hastalık durumu, son 1 ayda sağlık kuruluşuna başvuru, sağlık bilgisini anlama, fiziksel aktivite yapma 

etkilemektedir (p<0,05). 

Lojistik regresyon analizine göre fonksiyonel bağımsızlık durumunu puanlarını yaş, eğitim durumu sağlık eğitimi alma durumu, 

sağlık durumu, ilk başvurulan sağlık kuruluşu, kullandığı ekmek türü etkilemektedir (p<0,05). 

Sonuç: Sağlıklı yaşam biçimi olanlarda yaşam kalitesi yüksek iken; fonksiyonel bağımsızlık, sağlık durumu iyi olanlar, sağlık 

eğitimi alanlarda daha yüksektir. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, fonksiyonel bağımsızlık, yaşam kalitesi 
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DÜŞÜK KAS KÜTLESİ VE DÜŞÜK KAS GÜCÜNE GÖRE SARKOPENI PREVALANSININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Sumru SAVAŞ, Aslı KILAVUZ, Fehmi AKÇİÇEK 

Ege Üniversitesi, Geriatri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıp Fakültesi 

 

Giriş-Amaç: Sarkopeni düşük yaşam kalitesi, artmış morbidite ve mortalite gibi sonuçlarla ilişkili olduğu için yaşlı hastalarda 

oldukça önemli bir konudur. Sarkopeni; düşük kas kütlesi, düşük kas gücü ve çeşitli tanımlamalarla farklı şekillerde 

tanımlanmaktadır. Bu çalışmada, sarkopeniyi düşük kas kütlesi ile düşük kas gücüne göre tanımlayarak yeni EWGSOP2 kesme 

değerlerini kullanarak araştırmayı amaçladık. 

Gereç-Yöntem: İç hastalıkları polikliniğine 01.08.2019-28.08.2020 tarihleri arasında başvuran 65 yaş ve üzeri hastalar 

çalışmaya dahil edildi. İskelet kas kütlesi Biyoelektrik empedans analiz cihazı ile ölçüldü. El sıkma gücü, Takei dijital el 

dinamometresi ile ölçüldü. İskelet kas kütlesi, apendiküler kas kütlesi şeklinde formüller ile hesaplandı. Düşük apendiküler kas 

kütlesi ve el sıkma gücü EWGSOP2 kriterlerine göre hesaplandı. 

Bulgular: İç hastalıkları polikliniğine başvuran 75 yaşlı hasta (Ortalama yaş 72±1.3) çalışmaya alındı, 1/3’ü erkek ve cok az bir 

orandaki bölümü az kiloluydu (%6). Apendiküler kas kütlesi düşüklüğü tanımlı sarkopeni prevalansı tüm grupta %24.2, kadınlar 

için %11.2, erkeklerde %49 olarak bulundu. Düşük el sıkma gücü tanımlı sarkopeni tüm grupta %25.5, kadınlarda %21.9, 

erkeklerde %33.8 idi. 

Sonuçlar: Tüm grupta sarkopeni prevalansı her iki tanım ile benzerdi. Ancak düşük apendiküler kas kütlesi tanımı ile kadınlarda 

daha düşük, erkeklerde daha yüksek idi. 

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, sarkopeni, tanımlamalar 
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COMPARISON OF SARCOPENIA PREVALENCE DEFINED WITH LOW MUSCLE MASS AND LOW HAND GRIP 

STRENGTH 

Sumru SAVAS, Aslı KILAVUZ, Fehmi AKCICEK 

Ege University, Geriatrics Section, Internal Medicine Department, Faculty of Medicine, Izmir, Türkiye 

Aim: Sarcopenia is a very important issue in older patients because it is associated with low quality of life, increased morbidity 

and mortality. Sarcopenia has been defined with various methods including low muscle mass, low hand grip strength, and 

some consensus definitions. In this study, we aimed to calculate sarcopenia defined both with low muscle mass, and low 

hand grip strength with new EWGSOP2 thresholds. 

Methods: Patients ≥65 years of age who applied to internal medicine outpatient clinic between 01.08.2019-28.08.2020 were 

enrolled. Skeletal muscle mass was measured with Biolectrical imdepance analysis. Hand grip strength was measured with 

Takei digital hand dynamometer. Skeletal muscle mass was calculated with equations as appendicular muscle mass. Low 

appendicular muscle mass and hand grip strength were identified according to EWGSOP2 criteria. 

Results: A total of 75 older patients (Mean age 72± 1.3 ) from the internal medicine outpatient clinic were enrolled in the 

study. About 1/3 was men, and a very low percent was underweight (6%), The prevalence of low appendicular muscle mass 

defined sarcopenia was 24.2% in total, 11.2% for women, and 49% for men. The prevalence of low hand grip strength defined 

sarcopenia was 25.5% in total, 21.9% for women, and 33.8% for men. 

Conclusion: The prevalence of sarcopenia with both definitions was similar in total. But, lower for females, and higher for 

males with low appendicular muscle mass definition. 

Keywords: Aged, sarcopenia, definitions 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE KUŞAKLARARASI DAYANIŞMA: DİJİTAL TORUNUM PROJESİ 

Buğçe Kamer BAYBAŞ1, Sevnaz ŞAHİN 2, Belgin KARAVAŞ3 

1Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Sağlığı Doktora Programı, İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD, Geriatri BD, İzmir, Türkiye 

3Türkiye Alzheimer Derneği, İzmir Şubesi, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: 11 Mart 2020 tarihinde ülkemizde ilk vakanın görülmesiyle beraber Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi'nin 

aktivitelerine ve fiziksel bir aradalık gerektiren tüm projelerine Covid-19 Pandemisi nedeniyle ara verilmiştir. Derneğin üyeleri, 

hasta ve hasta yakınları, gönüllüleri çoğunlukla risk grubunda olduğundan ev karantinasında kalmıştır. Karantina sürecinde 

derneğin hasta ve hasta yakınlarına vereceği desteğin "uzaktan” hale gelmesi kaçınılmaz olmuştur. Tüm bu nedenlerle; bu 

gruba salgının riskleri ve kısıtlamalar nedeniyle mevcut dernek faaliyetleriyle verilemeyen sosyal ve psikolojik desteği uzaktan 

vermek, ihtiyaçlarını saptamak ve tüm bu desteği kuşaklar arası boyutuyla sağlamak amaçlanmıştır. 

Gereç ve Yöntem: Proje kapsamında öncelikle Nisan ayında derneğin gönüllü gençleri; Konak Atatürk Mesleki ve Teknik 

Anadolu Lisesi öğrencileri, Yamanlar Lions Kulübü gençleri ve diğer gönüllüler ile proje ekibi oluşturulmuştur. Gönüllü 

öğrenciler derneğin 60 yaş ve üzerindeki üyelerini, hasta ve hasta yakınlarını, gönüllülerini sesli veya görüntülü arayarak hem 

sosyal hem psikolojik hem de iletişim teknolojilerini etkili kullanabilmeleri için destek olmuştur. Görüntülü sohbetlerin yanı 

sıra genç gönüllüler her hafta bir performans videosu hazırlayarak hasta ve hasta yakınları için içerik üretmişlerdir. 

Bulgular: Proje kapsamında 20 hasta ve hasta yakını ile düzenli olarak sesli ve görüntülü görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Dernek üyeleri, gönüllüleri, hasta ve hasta yakınlarına psikolojik, sosyal ve iletişim teknolojilerini etkili kullanma desteği 

verilmiştir. Proje kapsamında hasta ve hasta yakınları için 23 performans videosu hazırlanmıştır. Kuşaklar arası ilişkiler 

pekiştirilmiş ve proje faaliyetleri çarpan etkisiyle önce ulusal ardından uluslararası tanınmış ve yaygınlaştırılmıştır. 

Sonuç: Proje ile salgın riski ve yasal kısıtlamalar nedeniyle ev karantinasında olan bu grubun sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarının 

sekteye uğramamasına, iletişim teknolojileri kullanım becerilerinin geliştirilmesine, bütüncül sağlığın korunmasına ve kuşaklar 

arası ilişkilerin pekiştirilmesine destek olunmuştur. Projenin TAD genel merkezi tarafından Türkiye genelinde uygulanma ve 

yaygınlaştırma kararı alınmıştır. Dünya Alzheimer Federasyonu ise Ağustos sayısında yer vererek projenin uluslararası 

tanınırlığını sağlamıştır. Proje; İzmir Tülay Aktaş Güç Birliği tarafından Suna Kıraç Karşılıksız Hizmet Ödülüne layık görülmüştür. 

Bu dayanışma modelinin ülkemizde ve tüm dünyada örnek alınması ve yaygınlaştırılmasını umut etmekteyiz. 

*Projeye destek olan Konak Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Yamanlar Lions Kulübü gençleri ve tüm genç 

gönüllülerimize en içten teşekkürlerimizle... 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, yaşlılık, alzheimer, kuşaklararası dayanışma, sivil toplum 
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COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE İZMİR’DE 65 YAŞ ÜZERİ HEKİMLER VE SOKAĞA ÇIKMA KISITLILIĞI: İZMİR 
TABİP ODASI DENEYİMİ 

Gülden AYKANAT, Lütfi ÇAMLI 

İzmir Tabip Odası, İzmir, Türkiye 

 

Giriş ve Amaç: Ülkemizde SARS-CoV-2 pandemisi nedeni ile 21 Mart 2020 tarihinde başlayan ve yaklaşık 2 ay süren 65 yaş 

üzeri sokağa çıkma kısıtlaması, sıkıntılı bir süreç olmuştur. Bu dönemde yaşanan sıkıntıları saptamak ve çözüm üretebilmek 

için ilimiz Tabip Odası Nisan ayında bir çalışma başlatmıştır. Çoğunluğu emekli olan 65 yaş üzeri olan hekimlerin bu dönemde 

yaşadıklarını anlamak üzere bir hekim grubundan oluşan bir ekiple bu üyelerle, telefonla iletişime geçilmiştir. 

Gereç ve Yöntem: Tabip Odası özellikle emekli olan bu 65 yaş üzeri olan hekimlerin bu dönemde yaşadıklarını anlamak üzere 

11 hekimden oluşan bir ekiple, bu üyelerine önce telefonla ulaşmış, genel olarak durumlarını sormuş, konu ile ilgili sıkıntılarını 

sorgulamış ve isteklerine yönelik çözüm için eyleme geçmiştir. 

Bulgular: Tabip Odası 65 yaş üzeri üye sayısı, Nisan 2020 ortası itibari ile 1396 olarak saptanmıştır. Bu üyelerin 1116’sı (% 

79.94) erkek ve 280’i (% 20.06) kadın idi. Aktif olarak mesleğine devam eden 734 (% 42.75) üye vardı. Bu üyelerin 1196’sına 

(% 85.67) ulaşılmıştır. Bu yaş grubu üyelere telefonla ulaşan ve konuşan hekimlerin beşi pratisyen hekim, diğerleri bir 

psikiyatrist, ortopedist, nörolog, jinekolog, pediatrist ve tıbbi mikrobiyologdu. Yapılan çalışma sonucunda ulaşılan 1196 

hekimin % 4’ünün cerrahi maske ve hukuki desteğe gereksinimi olduğu saptandı. Görüşmeler sonunda 28 hekime maskeleri 

ulaştırıldı ve Tabip Odası avukatı aracılığı ile hukuki destek talep eden 20 hekimimize destek olundu. 

Sonuç: Çalışma grubunun cerrahi maske ve hukuki desteğe gereksinimi saptandı ve konu için çözüm üretildi. Bu çalışmanın 

en önemli kazanımı ise 65 yaş üzeri hekimlere ulaşmak, onların süreç içerisindeki durumlarını öğrenmek ve iletişimde olmaya 

devam etmekti. Oda tarafından yapılan değerlendirmede, pandemi sürecinde gelişebilecek benzer durumlarda bu çalışmanın 

yinelenmesi ve bu süreçte de yaşananların paylaşılması gerektiği vurgulandı. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, 65 yaş üzeri hekimler, sokağa çıkma yasağı, SARS-CoV-2 pandemisi 
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COVİD 19 HASTALIĞININ TAKİP VE TEDAVİSİNDE D –DİMER / FİBRİNOJEN ORANININ İRDELENMESİ 

İsmail DEMİR1, Hüseyin ÖZKARAKAŞ2, Tahir BELİCE1, Arif YÜKSEL1, Oktay BİLGİR1 

1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Bozyaka İzmir 

2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim Araştırma Hastanesi Aneztezi ve Reanimasyon Kliniği Bozyaka İzmir 

 

AMAÇ-GİRİŞ: Covid19 hastalığında trombo enflamatuvar patoloji nedeniyle birçok laboratuar parametrelerinde değişiklikler 
olmaktadır. Pandemik viral enfeksiyonun patofizyolojisini – hastalığın takip ve tedavisinde bilinmeyenleri ortaya çıkarmak için 
hastanemiz covid yoğun bakım ünitesinde rutin olarak bakılan laboratuar parametrelerinde D-dimer -fibrinojen parametreleri 
ile yaş ve mortalite ilişkisini irdeledik.  

GEREÇ-YÖNTEM: Hastanemiz covid yoğun bakımlarında Mart –Ağustos 2020 tarihlerinde Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle 
takip ve tedavisi yapılan 260 hastadan kriterlerimize uyan 214 hastanın yoğun bakıma kabüllerindeki hemogram, biyokimya, 
prokalsitonin, crp, A-PTT, PT, fibrinojen, D-dimer, akciğer tomografileri ve demografik özelikleri komorbit hastalıkları, 
komorbit hastalıklarına göre tetkikleri kayıt altına alındı. 

BULGULAR: Çalışmaya Covid19 enfeksiyonlu 260 hastadan kriterlerimize uyan 214 hasta dahil edildi. Hastaların genel yaş 
ortalaması 65,5±14,6 yıl min-max [18-96] olarak hesaplandı. Çalışmada, 65 yaş ve üstünde 135 (%63,1), 65 yaş altında 79 
(%36,9) hasta bulunurken 113 (%52,8) erkek, 101 (%47,2) kadın hasta yer almıştır. Hastaların 51'i (%23,8) ex olurken 163'ü 
(%76,2) taburcu olmuştur. Çalışmanın ana odak noktası D-Dimer/Fibrinojen oranı olduğu için bu orana göre 1'in altında 156 
(%72,9), 1 ve üstü orana sahip 58 (%27,1) hasta olduğu tespit edilmiştir. Yaş gruplarına göre ise 65 yaş ve üstündeki hastalar 
daha fazla ex olduğu gibi D-dimer/fibrinojen oranına bakıldığında 1 ve üstündekilerin ex olma durumu %64.7'lik oran ile 1'in 
altındaki orana sahip olanlara göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Ayrıca D-dimer/fibrinojen oranı 1 ve 
üstü olanlarda yaşı 65 ve üstü olanların sayısı 52 (% 89.7), yaşı 65'in altında olanların ise 6 (%7.6) olarak bulunmuş ve aralarında 
istatistiksel olarak anlamlı fark vardır (p<0.001). D-dimer/fibrinojen oranına göre oluşan grup ile cinsiyet grupları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

SONUÇ: Klinik ağır seyreden COVİD -19 hastalığında D-dimer-fibrinojen seviyesi artmış olmakla birlikte mortal seyreden 
hastalarda D-dimer /fibrinojen oranı 1 in üzerinde olması istatiksel olarak anlamlıydı. D-dimer /fibrinojen oranının yüksekliği 
tedavide ileri yöntemlerine başlamamız için uyarıcı bir bulgu olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Covid 19, D dimer / Fibrinojen oranı, Mortalite 

GİRİŞ: Covid 19 Enfeksiyonu Aralık 2019 ‘da ilk olarak Çin’in -Wuhan kentinde tespit edilen, temas ve damlacık yoluyla bulaşan, 
respiratuvar RNA virüsünün etken olduğu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) enfeksiyonudur 
(1).Pandeminin etkilediği vakaların çoğu karşımıza asemptomatik veya hafif - orta semptomlara maruz kalırken, yaşlı nüfus 
morbidite ve mortalite yönünden daha ciddi klinik durumlarla karşımıza çıkmaktadır. klinik olarak ağır seyirden 
tromboembolik- tromboenflamasyon ve koagulasyon bozukluğu patofizyolojisinin neden olduğu düşünülmektedir. İlk olarak 
ARDS tablosuna benzer bir tablo olsa da çoklu organı hedef alarak birçok vakada yüksek mortaliteye sebeb olmaktadır(2).  

Covid 19 enfeksiyonlu hastalarda trombo-enflamatuvar patoloji sonucu birçok laboratuvar parametrelerinde değişiklikler 
olmaktadır(3). Bu parametrelerden bir glikoproten olan fibrinojen; karaciğerden sentezlenen pıhtılaşma ve yara iyileşmesinde 
önemli fonksiyonları olan, enflamasyon, malignite ve tromboembolik olaylarda akut faz reaktanı olarak görev alabilmektedir. 
Diğer klinik tablodan sorumlu olabilecek bir parametre olan D-dimer pıhtalaşmada fibrinojenden oluşmuş fibrinin plazmin 
tarafından parçalanarak ortaya çıkan trombotik ve fibrinolitik patofizyolojiyi yansıtan bir molekül olarak düşünülmektedir. 
Covid 19 enfeksiyonu fibrinojen dahil birçok enflamasyon markerlerini prokoagulan faktörlerin düzeylerini yükseltmekle 
beraberinde D- dimer artışıyla birlikte Covid 19 Enfeksiyonunun koagulasyon anormallikleriyle ilişkili olabileceği 
düşünülmektedir (6).Covid-19 ile ilişkili koagülopatinin çözülebilmesi için pıhtılaşma değişikliklerinin ölçülebilir parametrelerin 
ortaya konulması önemli olup bu konuda çalışmalara ihtiyaç olduğu açıktır. 

SARS-CoV-2 ile enfekte hastalarda görülen pıhtılaşma testi anormalliklerinin gelişimi, büyük olasılıkla enflamasyonun 
tetiklediği trombüs oluşumu ve bozulmuş fibrino- trombotik yanıtın bir sonucu olabilir(7-8).Bu nedenle enfeksiyonun 
başlangıç, orta ve ileri dönemlerinde patofizyolojiye bağlı olarak "COVID-19 ile ilişkili koagülopati" testlerdeki anormallikler 
kliniğe farklı şekilde yansımaktadır. Bu duruma istinaden enfeksiyon esnasında organizmada, protrombotik enflamatuar 
substratlarda belirgin yükselmeler, artan fibrin -trombin oluşumu ve artan fibrinoliz ile dengelenmeye çalışıyor gibi 
görünmektedir. Bu durumu laboratuvar bulgusu olarak karşılığı olan D-dimer ölçümü ile değerlendirmek mantıklı 
olabilecektir. 
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Pandemiye neden olan covid 19 enfeksiyonun özellikle risk grubu olan yaşlı nüfusta mortalitesi % 30-38 lere kadar 
çıkmaktadır. Bu risk yaşla beraber artan komorbit hastalıklar nedeniyle daha da artmaktadır.Covid19 tedavisinde, klİnik ve 
laboratuvar bulguları, başta hemogram ve koagulasyon parametrelerdeki saptamalar tedavinin şekli protokolü ve 
yoğunluğunu belirlemektedir. 

Hastanemiz Covid19 ile infekte olmuş ciddi vakaların takip edildiği yoğun bakımımızda 214 vakanın demografik özellikleri ve 
laboratuvar parametrelerinden D-dimer /fibrinojen parametreleri dökümante edilerek aralarındaki ilişkilerin mortalite 
üzerine etkilerini araştırmak amacımız olmuştur. 

GEREÇ -YÖNTEM: Hastalar çalışmaya alındıklarında şu koşullarla alındı. 

Çalışmaya Dahil Edilme Kriterleri 

(1) Epidemiyolojik ve klinik olarak vaka tanımına uyanlar 

i) ANTA(Ateş, nabız, tansiyon değerleri)ve solunum semptomları, ii)Viral pnömoninin tipik CT görüntü anormallikleri iii) SARS-
CoV-2 RNA için RT-PCR'nin pozitif sonucu. İv) Balgam, boğaz-burun sürüntülerinin kabul sırasında alınarak 3 saat içinde SARS-
CoV-2 RNA için gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) pozitifliği  

Çalışmadan Hariç Tutulma Kriterleri 

Hematolojik ve onkolojik takipli hastalari veya başka bir nedenle immunsüpresif hastaların çalışma dışı bırakıldı 

Klinik özellikler ve laboratuvar verileri, hastaların temas öyküsü, klinik semptomlar ve belirtiler, laboratuvar bulguları dahil 
olmak üzere epidemiyolojik özellikleri, elektronik tıbbi kayıtlardan elde edilmiştir. COVID-19'un ciddiyeti, toplum kökenli 
pnömoni için uluslararası kılavuzlar temel alınarak tanımlanmıştır. Çalışmanın sonlanım noktası, 28 gün içinde yoğun 
bakımdan ve/veya hastaneden taburculuk ve ölüm ile sonuçlanma kriterleridir. 

Bu kriterler dahilinde hastanemiz covid yoğun bakımlarında Mart –Ağustos 2020 tarih aralığında, Covid-19 enfeksiyonu 
nedeniyle takip ve tedavisi yapılan 260 hastadan kriterlerimize uyan 214 hastanın yoğun bakıma ilk kabullerinde rutin olarak 
bakılan hemogram, biyokimya, prokalsitonin, crp, A-PTT, protrombin zamanı, fibrinojen, D-dimer, akciğer tomografileri ve 
demografik özelikleri komorbid hastalıkları, komorbidhastalıklarına göre gerekli tetkikleri kayıt altına alınarak incelendi. 

BULGULAR  

Çalışmaya 214 Covid-19 tanısı almış hasta dahil edildi. Hastaların genel yaş ortalaması 65,5±14,6 yıl min-max [18-96] olarak 
hesaplandı. Çalışmada, 65 yaş ve üstünde 135 (%63,1), 65 yaş altında 79 (%36,9) hasta bulunurken 113 (%52,8) erkek, 101 
(%47,2) kadın hasta yer almıştır. Hastaların 51'i (%23,8) ex olurken 163'ü (%76,2) taburcu olmuştur. Çalışmanın ana odak 
noktası D-Dimer/Fibrinojen oranı olduğu için bu orana göre 1'in altında 156 (%72,9), 1 ve üstü orana sahip 58 (%27,1) hasta 
olduğu tespit edilmiştir.  

COVID-19 nedeniyle mortalite ile biyokimya parametrelerinin karşılaştırılması Table 1.'de gösterilmiştir. Sağkalımda önemli 
değişim gösteren ve anlamlı fark gösteren parametreler sırasıyla; hemoglobin, PDW, D-Dimer, Fibrinogen, LDH, Glucose, Urea, 
Creatinine, ALT, AST, APTT, CK, Total-Bilirubin ve cRP'dir. 

  



 

77 
 

 

 

 

Table 1. COVID-19 hastalarında mortalite durumuna göre biyokimya parametrelerinin karşılaştırılması (N=214) 

Parameters EX (n=51) LIVE (n=163) p Value 

HEMOGLOBIN 2.5±2.2 1.4±2.8 <0.001 

RDW 2.8±4.2 2.2±5.6 0.853 

PDW 2.9±3.5 1.8±7.6 <0.001 

D-DIMER 5520.0±10799.8 238.4±952.4 <0.001 

FIBRINOGEN 884.0±307.3 605.4±213.7 <0.001 

LDH 122.6±242.2 17.7±50.1 <0.001 

GLUCOSE 87.2±79.2 22.2±33.6 <0.001 

UREA 82.4±53.9 7.3±14.1 <0.001 

KREATININ 11.8±6.8 8.5±11.9 0.002 

ALT 165.6±436.4 12.2±25.5 0.001 

AST 213.4±560.5 8.7±11.0 <0.001 

PT 15.6±21.4 8.9±12.1 0.812 

APTT 34.6±15.2 29.7±4.3 0.023 

INR 2.4±2.7 1.9±3.2 0.702 

CK 341.0±766.1 8.5±32.1 <0.001 

BILIRUBIN-TOTAL  11.1±16.9 3.6±3.2 0.042 

CRP 620.2±901.8 161.1±282.9 0.001 

FERRITIN 246.5±389.7 102.4±297.7 0.303 

*Independent t-test wasusedand p<0.05 wasconsideredsignificant. 

 

Ex olan hastaların özellikle D-dimer ve fibrinojen parametreleri ROC analizi ile ele alındığında mortalite durumuna göre cut-
off değerleri ve sensivite-spesifite oranları Tablo 2.'de gösterilmiştir. D-dimer parametresinin güçlü bir belirteç olduğu 
görülmektedir (Graph 1.). D-Dimer ve fibrinogen arasındaki korelasyon da incelendiğinde pozitif yönde güçlü ve istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu tespit edildi (r=0.792; p<0.001) 

Table 2. Compare of parametersaccordingtomortality 

Parameters Cut-off Value AUC p-Value CI [min-max] 
Sensitivity (%) Specificity (%) 

D-Dimer* 321.5ng/mL 0.905 <0.001 0.863 0.946 92,2 74.2 

Fibrinogen 698.5mg/dL 0.768 <0.001 0.691 0.846 70.6 68.7 

AUC; Area Under Curve, CI; ConfidenceInterval (95%), p<0.05 wasconsideredsignificant. 

* Strongparametersfortakingintothemortality 
 

 

Graph1. ROC AnalysisforD-DimerandFibrinogen  
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Tablo 3.'de görüldüğü üzere erkekler kadınlara göre yaklaşık %30 daha fazla ex olma durumu göstermiştir ancak bu durum 
istatistiksel olarak anlamlı değildir. Yaş gruplarına göre ise 65 yaş ve üstündeki hastalar daha fazla ex olduğu gibi D-
dimer/fibrinojen oranına bakıldığında 1 ve üstündekilerin ex olma durumu %64.7'lik oran ile 1'in altındaki orana sahip olanlara 
göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermektedir. Bu bulgulara ek olarak D-dimer/fibrinojen oranı 1 ve üstü olanlarda 
yaşı 65 ve üstü olanların sayısı 52 (% 89.7), yaşı 65'in altında olanların ise 6 (%7.6) olarak bulunmuş ve aralarında istatistiksel 
olarak anlamlı fark vardır (p<0.001). D-dimer/fibrinojen oranına göre oluşan grup ile cinsiyet grupları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). 

 

Table 3. Compare of parametersbetweenexandlivepatients (N=214) 

Parameters Subgroups 

Survival 

p-value χ2 Ex Live 

n(%) n(%) 

Gender      
 Male 32 (62.7) 81 (49.7) 

0,103 2,655 
 Female 19 (37.3) 82 (50.3) 
Age       
 <65 7 (13.7) 72 (44.2) 

<0,001 15,462 
 >=65 44 (86.3) 91 (55.8) 
D-Dimer/Fibrinogen      
 <1 18 (35.3) 138 (84.7) 

<0,001 47,92 
  >=1 33 (64.7) 25 (15.3) 

Pearson'sChiSquare test wasusedand p<0.05 wasconsideredsignificant. 
 

TARTIŞMA: Covid-19 enfeksiyonu trombo enflamatuvar reaksiyonlarını tetiklemesi ile karakterli ciddi ve hatta ölümle 
sonuçlanan olgularda mikrotrombüslerin karmaşık fizyopatolojik yollar sonucu oluşarak klinik tablonun ağırlığını belirlediği bir 
antite ve morbid durumdur(15). 

Chen N ve arkadaşlarının Covid 19 ilişkili anormal pıhtılaşma parameteleri Çin Wuhan’da hastaneye yatırılan ilk 99 hastanın 
%6’sında APTT yukselmesi,% 5 ‘inde artmış protrombin zamanı %36 ‘sında artmış fibrinojen D-dimerin yanında interlökın 6, 
crp, sedimentasyon yuksekliği saptanmıştı. Bu çalışmada fibrinojen ve D-dimeri koagulasyon degerleri yüksek olan hasta 
grubunda mortalite oranlarının çok yüksek olduğu saptanmıştı. Bizim çalışmamızda yoğun bakıma alınan hastaların ilk D-dimer 
ve fibrinojen seviyelerinin yüksek olduğu ve D-dimer / fibrinojen oranının yüksekliği ile D/F oranın 1’ den büyük olmasının 
mortaliteyi daha da arttırdığı görüldü. 

Tang N ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada covid 19 lu 449 hastanın D-dimer seviyesi yüksek olan hastalara koagulapatisi olan 
hasta grubunda enoksiparin (40-60 mg) verilen hasta grubunda mortalıte oranı %40 karşı %64.6 olarak saptandı. Özellıkle D-
dimer yüksek saptanan grupta proflaktik dozda verilen heparinden sonra %20 daha düşük mortalite oranı bulunmuştur. 
Koagulasyon parametreleri yüksek olan hastalarda kullanılan heparinizasyonun mortaliteyi azalttığını vurgulamakla birlikte, 
yükselen D-dimer ve fibrinojenle mortalİtenin ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. Bizim çalışmamızdada artan D-dimer / 
fibrinojenle mortalitenin artması bu çalışmayla paralel saptanan ortak bulgu olmuştur. 

WangD ve arkadaşlarının yaptğı çalışmada Covid 19 enfeksiyonu olan ve hastaneye yatışta D-dimer PT, APTT, fibrinojen ve 
trombosit sayısının ve bunların 7 -10 gunluk takipleri sonrasında exitusolgularında artan D-dimermiktarları ve fibrinojen 
seviyelerinin kötü prognozla etkili olabileceğine vurgu yapmışlardır. 

Xiaojie Bi ve arkadaşlarının Covid 19 enfeksiyonunda fibrinojen/albumin ve trombosit sayıları ile ilişkili çalısmasında sonuçlar, 
klinıik olarak ağır ve ağır olmayan hastalar arasında pıhtılaşma parametrelerinde çok sayıda farklılığın tespit edildiğini 
göstermiştir(9). Klinik olarak ağır seyreden hastalar, en erken aşamada bile yüksek düzeyde fibrinojen /albumin oranın artması 
ve trombositopeni olmasının yanında fibrinojen ve D-dimerın hastalık ağırlaştıkça özellikle D-dimerda olan artışın belirgin hale 
geldigini görülmüştü. COVID-19'lu ölüm hastalarının son takiplerinde belirgin şekilde yüksek D-dimer düzeylerinin yaygın 
olduğunu ortaya koymuştu. 
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Cristopher D ve arkadaşları İtalyada’ ki çalışmalarında yüksek fibrinojen ve D-dimer düzeylerinin tromboz ile yakından ilişkili 
oldugunu ve fibrinojenin seviyeleri 800- 900 mg / dL üzerinde ulaştığında ise kan viskozitesinde üç kat artış olduğunu, 
Virchow'un tromboembolik olayların fizyopatolajındeki staz, hiperkoaagülarite endotel hasarı ile trombus oluşuma katkıda 
olduğunu vurgulamışlardır(10).COVID-19'da hiperfibrinojemive diger artan prokoagulan maddelerle artan pıhtılaşmanın, 
ARDS'lerin yangın tromboembolik olayların ortaya çıkmasına katkısı önemlidir. Bu durum COVID-19'daki postmortem otopsi 
bulgularıyla desteklendiği saptanmıştır. Bunun bir sonucu olarak; organ ve dokulardaki mikrovasküler trombozda erken 
yapılan efektif antikoagülan tedavilerin daha agresif bir rejimle, ARDS'i ve çoklu organ yetmezliğini azaltmada ve önlemede 
anahtar rol olabileceğini savunmuşlardır. 

Bizim çalışmamızın odağında olan COVİD-19 vakalarında, hastaların yoğun bakıma yatış sırasında ilk bakılan D-
dimer/fibrinojen oranı artışının yoğun bakım takip ve tedavi sürecinde yüksek mortaliteye neden olabileceğini saptadık. Klınik 
olarak ağır seyreden hastalarda D-dimer / fibrinojen seviyesi artmış olmakla birlikte mortal seyreden hastalarda D-dimer 
/fibrinojen oranı 1 in üzerinde bulundu. Bu oranın sıklığı istatiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı. Araştırmamız artmış 
fibrinojen ve D-dimer seviyesinin mortaliteile ilişkisi yüksek olması temel patofizyolojiyi etkilediği, hem fibrinojenin hemde 
artan fibrinojene göre daha hızlı ve fazla artan D- dimerını vücutta trombo embolik ve tromboliz yolunun yoğunluğunun 
göstergesi olduğunu desteklemektedir. Hastaların yoğun bakıma kabül ve takiplaerinde yüksek D-dimer seviyeleri fibrinojen 
veya zamanla dahada artan D-dimer seviyeleri, ilk başvuruda yüksek D dimer / fibrinojen düzeyi COVID-19 ile artan mortalite 
ile ilişkili görülmektedir. COVİD- 19 da görülen koagülopatinin önemli kanamaya neden olduğu bildirilmese de daha çok 
trombus oluşumu ile seyrettiği kabul görmektedir. Bozulan koagulasyon parametrelerinin mortaliteyi etkilemesinden dolayı 
yakın takibi, COVİD- 19 ile ilgili tedavide efektif antikoagulan ve ileri basamak COVİD-19 tedavilerİne geç kalınmaması 
konusunda uyarıcı olduğu kanatindeyiz. D-dimer /fibrinojen oranının yüksekliği hastalığın ağır klinik seyri ve mortalite ile 
doğru orantılı olduğu tedavi sürecinde ileri yöntemlere başlamamız için uyarıcı bir bulgu olabilir. 

SONUÇ: Klınik olarak ağır seyreden COVİD -19 hastalığında D-dimer - fibrinojen seviyesi artmış olmakla birlikte mortal 
seyreden hastalarda D- dimer /fibrinojen oranı 1 in üzerinde olması istatiksel olarak anlamlı oranda yüksek saptandı. D- dimer 
/fibrinojen oranının yüksekliği hastalığın ağır klinik seyri ve mortalite ile doğru orantılı olduğu tedavi sürecinde ileri yöntemlere 
başlamamız için uyarıcı bir bulgu olabilir. COVİD- 19 enfeksiyonu takip ve tedavisınde ileri basamak tedavileri değerlendirmede 
daha fazla calışma yapılmasına ihtıyaç vardır. 
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SS3 

COVID-19 YAŞLI HASTALARDA PROGNOZ GÖSTERGESİ OLARAK NÖTROFİL-LENFOSİT ORANI 

Ömer KARAŞAHİN1, Pınar TOSUN TAŞAR2, Buğra KERGET3, Doğan Nasır BİNİCİ4, Emine Füsun KARAŞAHİN5, Can SEVİNÇ6, 
Bilge Nur SERİN7, Ayşe ALBAYRAK8 

1Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği 

2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı 

3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı 

4Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği 

5T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 

6Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Nefroloji Bilim Dalı 

7Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı 

8Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı 

Özet:  

Yaşlı hastalarda COVID-19 enfeksiyonu sırasında akut solunum yetmezliği, metabolik asidoz, koagulapati, septik şok 
gelişebilmekte ve ölümle sonuçlanabilmektedir. Bu nedenle riskli hastaların uygun zamanda seçimi, erken dönemde yoğun 
bakım izleniminin sağlanması yarar sağlayacaktır. Çalışmamızda COVID-19 enfeksiyonu olan yaşlı hastalarda nötrofil-lenfosit 
oranının prognoz göstergesi olarak kullanılması amaçlanmıştır. 

Çalışmamıza COVİD -19 olası vaka tanımına uygun olarak 65 yaşından büyük 61 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Çalışmaya 
dahil edilen hastaların, demografik özellikleri, hastane yatışı sırasında akciğer bilgisayarlı tomografi bulguları, Nötrofil-Lenfosit 
oranı (NLR), Hemoglobin (g/dL), Trombosit sayısı (109/L), Alanin aminotransferaz (ALT) (U/L), Aspartat aminotransferaz (AST) 
(U/L), Total Bilirubin (mg/dL), Direk Bilirubin (mg/dL), Laktat Dehirohenez (LDH) (U/L), Kreatinin Kinaz CK (U/L), Blood Urea 
Nitrogen (BUN) (mg/dL), Kreatinin (mg/dL), Albümin (mg/dL), D-dimer (ng/mL), Ferritin (ng/mL), Troponin (ng/mL) C-reaktif 
protein (CRP) (mg/L) ve Prokalsitonin (PCT (ng/mL) gibi biyobelirteç değerleri, izlem sırasında hastada gelişmiş olan 
komplikasyonlar, verilen tedaviler hasta dosyalarından ve elektronik kayıtlardan geriye dönük olarak kayıt altına alınmıştır. 
Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 71,13±7,68 ve 32 ‘si (%52,5) erkekti. Hastane izleminde 18 (%29,5) hasta 
yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş ve 10 (%16,4) hasta ölmüştür. Ölüm ile sonuçlanan hastalarda istatistiksel anlamlı olarak 
daha yaşlı olduğu bulunmuştur. Başlangıçta, nötrofil-lenfosit oranı, LDH, CK, BUN, kreatinin, troponin, D-dimer, CRP ve 
prokalsitonin değerleri ölen hastalarda daha yüksek saptanırken, albümin daha düşük bulunmuştur. Hastanede yatış süresini 
istatistiksel olarak anlamlı olarak uzamasına neden olan durumlar ile oluşturulan Cox regresyon modelinde izlem sırasında en 
yüksek nötrofil/lenfosit oranın mortalite açısından bağımsız risk faktörü olduğu ve ölüm riskini 10,67 kat (%95 GÜ 1,183 – 
96,309) artırdığı bulunmuştur (p=0,035). 

En yüksek nötrofil/lenfosit oranın mortalite açısından bağımsız risk faktörü olduğu ve ölüm riskini 10 kat artırdığı bulunmuştur. 
Bu hastalarda mortaliteyi azaltmak için yakın izlem ve kapsamlı tedavi gerekmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Yaşlı, mortalite, COVİD 19 

 

NEUTROPHIL–LYMPHOCYTE RATIO AS A PROGNOSTIC INDICATOR IN OLDER ADULTS WITH COVID-19 

Abstract:  

COVID-19 can cause acute respiratory failure, metabolic acidosis, coagulopathy, septic shock, and death in older adults. The 
timely identification of at-risk patients will facilitate early intensive care intervention. This study evaluated the utility of 
neutrophil–lymphocyte ratio (NLR) as a prognostic indicator in older COVID-19 patients. 

A total of 61 patients over 65 years of age with presumed COVID-19 were included in the study. The patients’ demographic 
characteristics, chest computed tomography findings at admission, biomarkers such as NLR, hemoglobin (g/dL), platelet count 
(109/L), alanine aminotransferase (ALT) (U/L), aspartate aminotransferase (AST) (U/L), total bilirubin (mg/dL), direct bilirubin 
(mg/dL), lactate dehydrogenase (LDH) (U/L), creatine kinase (CK) (U/L), blood urea nitrogen (BUN) (mg/dL), creatinine 
(mg/dL), albumin (mg/dL), D-dimer (ng/mL), ferritin (ng/mL), troponin (ng/mL), C-reactive protein (CRP) (mg/L), and 
procalcitonin (PCT) (ng/mL), complications during follow-up, and treatments received were recorded retrospectively from 
patient files and electronic records.  
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The mean age was 71.13 ± 7.68 years and 32 (52.5%) of the patients were men. During hospitalization, 18 patients (29.5%) 
were admitted to the intensive care unit and 10 (16.4%) died. Nonsurviving patients were significantly older. Mean admitting 
NLR, LDH, CK, BUN, creatinine, troponin, D-dimer, CRP, and procalcitonin values were higher and mean albumin level was 
lower among the nonsurviving patients. A Cox regression model based on variables associated with significantly prolonged 
hospital length of stay showed that highest NLR during follow-up was an independent risk factor for mortality and increased 
the risk of death by 10.67 times (95% confidence interval: 1.183–96.309) (p=0.035). 

Highest NLR was found to be an independent risk factor for mortality and was associated with a 10-fold higher risk of death. 
Close monitoring and comprehensive treatment are required to reduce mortality in these patients.  

Keywords: Elderly, mortality, COVID 19 

GİRİŞ:  

Coranovirus soğuk algınlığından Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) ve Şiddetli Akut Solunum Sendromu (SARS) gibi daha 
şiddetli hastalıklara kadar solunum yolu enfeksiyonlarına neden olduğu bilinmektedir [1-3]. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 
12 Ocak 2020’da COVID-19 tanımlanmış ve pandemi olarak kabul edilmiştir [4].  

COVID-19 ile enfekte olan hastaların klinik gidişatları farklı olabilmektedir. Ateş, kuru öksürük, halsizlik, yorgunluk hastalığın 
bulguları arasındadır. Çoğu hastada bulgular grip benzeri olmakta ve hastalar hızla düzelmektedir. Ancak yaşlı hastalarda virus 
solunum yetmezliğine neden olabilmekte akut solunum yetmezliği gelişebilmektedir [5].  

Bu nedenle riskli hastaların uygun zamanda seçimi, erken dönemde yoğun bakım izleniminin sağlanması yarar sağlayacaktır. 
Çalışmamızda COVID-19 yaşlı hastalarda prognoz göstergesi olarak nötrofil-lenfosit oranının prognoz göstergesi olarak 
kullanılması amaçlanmıştır. 

YÖNTEM:  

Çalışmaya 22 Mart ile 6 Haziran arasında COVID-19 olası vaka tanımına uygun olarak bölgemizdeki Üniversite ve Eğitim 
Araştırma Hastanesi’ne yatırılan, COVID-19 açısından akciğer bilgisayarlı tomografisi uyumlu ve COVID-19 polimeraz zincir 
reaksiyon ve/veya hızlı antikor testi pozitifliği olan 65 yaşından büyük 61 hasta çalışmaya dahil edilmiştir.  

Çalışmamız retrospektif kesitsel bir çalışma olarak kurgulanmıştır. Çalışmaya dahil edilen hastaların, demografik özellikleri 
kronik hastalıkları, hastaneye yatış sırasındaki yakınmaları, şikâyet başlangıcından hastaneye başvuru arasında geçen süre, 
hastaneye başvuru anındaki vital bulguları, hastane yatışı sırasında akciğer bilgisayarlı tomografi bulguları, nötrofil-lenfosit 
oranı (NLR), hemoglobin (g/dl), trombosit sayısı (109/l), alanin aminotransferaz (alt) (u/l), aspartat aminotransferaz (ast) (u/l), 
total bilirubin (mg/dl), direk bilirubin (mg/dl), laktat dehidrohegenaz (LDH) (u/l), kreatinin kinaz (CK) (u/l), blood urea nitrogen 
(BUN) (mg/dl), kreatinin (mg/dl), albümin (mg/dl), d-dimer (ng/ml), ferritin (ng/ml), troponin (ng/ml) c-reaktif protein (CRP) 
(mg/l) ve prokalsitonin (PCT) (ng/ml) gibi biyobelirteç değerleri, izlem sırasında hastada gelişmiş olan komplikasyonlar verilen 
tedaviler hasta dosyalarından ve elektronik kayıtlardan geriye dönük olarak kayıt altına alınmıştır.  

ARDS, akut başlangıçlı oksijenasyon indeksi (arteriyel kısmi oksijen basıncı / inspire edilen oksijenin fraksiyonu) <300 mm Hg 
ve yamalı infiltrasyonlar gösteren bir akciğer grafisi olarak tanımlanmıştır [5]. Hastalar hastaneye yatış sırasında ölüm 
gelişenler ve gelişmeyenler olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Hastaların CT’lerine hastanenin bilgi sisteminden ulaşılmıştır. CT 
bulguları uluslararası terminolojiye göre tanımlanmıştır [6, 7].  

Veriler SPSS-21 paket programına kaydedilmiş ve tekrar aynı program kullanılarak analizler yürütülmüştür. Verilerin 
değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler kullanılmış ve veriler ortanca sayı ve yüzde dağılımı ile sunulmuştur. Elde edilen 
veriler mortalite gelişen ve gelişmeyen hastalar açısından karşılaştırılmıştır. Verilerin karşılaştırılmasında Ki-kare ve Mann-
Wihtney U testleri kullanılmıştır. 

Çalışma Atatürk Üniversitesi Etik kuruldan ve T.C. Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilmiştir.  

BULGULAR:  

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 71,13±7,68 ve ortancası 68 (min – max; 65 – 96) olup 32 ‘si (%52,5) erkekti. 
Hastane izleminde 18 (%29,5) hasta yoğun bakım ünitesinde takip edilmiş ve 10 (%16,4) hasta ölmüştür. Ölüm ile sonuçlanan 
hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha yaşlı olduğu bulunmuştur. Altta yatan hastalıklardan diyabetes mellitus, başlangıç 
şikayetlerinden somnolans ve başlangıç vital bulgularında takipne ve hipotansiyon ölen hastalarda istatistiksel anlamlı olarak 
daha fazla görülmüştür. Komplikasyon gelişimi ve yoğun bakım ünitesinde yatış ölen hastalarda istatistiksel anlamlı olarak 
daha fazla sıklıkta görülmüş ve ölen hastalarda istatistiksel anlamlı olarak daha fazla tedavi uygulanmıştır. Hastaların 10’unda 
(%16,3) sekonder bakteriyel enfeksiyon gözlenmiştir. Bu hastaların, 4’ünde (%40,0) Acinetobacter baumanii, ikişer hastada 
(%20) Enterococcus Faecalis ve E.coli, birer hastada ise (%10,0) Koagülaz negatif stafilokok ve Klebsiella Pneumoniae tespit 
edilmiştir. 
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Başlangıçta, nötrofil-lenfosit oranı, LDH, CK, BUN, kreatinin, troponin, D-dimer, CRP ve prokalsitonin değerleri ölen hastalarda 
daha yüksek saptanırken, albümin daha düşük bulunmuştur. İzlem sırasında ise en yüksek nötrofil-lenofsit oranı, ALT, AST, 
LDH, CK, BUN, kreatinin, troponin, D-dimer, CRP ve prokalsitonin değerleri ölen hastalarda daha yüksek bulunurken en düşük 
albümine ve trombosit sayısı ise ölen hastalarda daha düşük tespit edilmiştir.  

Hastane yatışı ve izlem sırasında bazı biyoberteçlerin belirlenen cut-off değerleriyle mortalite öngörü gücü, duyarlılığı ve 
özgüllüğü Tablo 1’te sunulmuştur. Başlangıçta değerlendirilen biyobelirteçlerden mortalite tahmin gücü en yüksek 
prokalsitonin, BUN, D-dimer değeri ve Nötrofil-lenfosit oranı bulunurken, izlem sırasında ise tahmin gücü en yüksek 
biyobelirteçler en yüksek BUN değeri ve en yüksek Nötrofi-lenfosit oranı ile en düşük albümin sayısı olarak bulunmuştur.  

Tablo 1. Hastane yatışı ve izlem sırasında bazı biyoberteçlerin belirlenen cut-off değerleriyle mortalite öngörü gücü, 
duyarlılığı ve özgüllüğü 

Başlangıç  Cut-off value AUC Duyarlılık Özgüllük  p 

Nötrofil/Lenfosit 4,70 0,814 (0,665 – 0,973) %80,0 %76,5 0,002 

LDH  811 (U/L) 0,811 (0,700 – 0,921) %100 %62,7 0,002 

CK  330,5 (U/L) 0,784 (0,596 – 0,972) %60  %93,9 0,005 

BUN  24,8 (mg/dL) 0,838 (0,711 – 0,965) %80 %78,0 0,001 

Kreatinin  1,01 (mg/dL) 0,770 (0,635 – 0,904) %80 %70,6 0,007 

Albümin  3,64 (mg/dL) 0,719 (0,529 – 0,909) %72,5 %80 0,003 

D-dimer  1345 (ng/mL) 0,814 (0,646 – 0,983) %70 %87 0,002 

Troponin  0,035 (ng/mL) 0,784 (0,643 – 0,925) %90 %68,3 0,006 

C-reaktif protein  152,5 (mg/L) 0,712 (0,524 – 0,900) %60 %90 0,036 

Prokalsitonin  0,205 (ng/mL) 0,840 (0,730 – 0,951) %90 %78 0,001 

İzlem      

Nötrofil/Lenfosit  5,98 0,972 (0,976 – 1,000) %90 %96,1 <0,001 

ALT  70 (U/L) 0,894 (0,766 – 1,000) %90 %82,4 <0,001 

AST 113 (U/L) 0,930 (0,817 – 1,000) %90 %96,1 <0,001 

LDH  561 (U/L) 0,895 (0,794 – 0,996) %80 %92 <0,001 

CK  226,5 (U/L) 0,961 (0,914 – 1,000) %100 %85,7 <0,001 

BUN  49,5 (mg/dL) 0,998 (0,991 – 1,000) %100 %97,1 <0,001 

Kreatinin  1,31 (mg/dL) 0,944 (0,958 – 1,000) %90 %85,4 <0,001 

Albümin 2,33 (mg/dL) 0,985 (0,958 – 1,000) %98  %90 <0,001 

D-dimer  1985 (ng/mL) 0,907 (0,827 – 0,987) %100 %77,8 <0,001 

Ferritin  875 (ng/mL) 0,923 (0,835 – 1,000) %80 %91,7 <0,001 

Troponin  0,23 (ng/mL) 0,893 (0,803 – 0,982) %100 %78,6 <0,001 

C-reaktif protein  129,9 (mg/L) 0,944 (0,884 – 1,000) %100 %76 <0,001 

Prokalsitonin  1,805 (ng/mL) 0,937 (0,870 – 0,987)  %100 %85,4 <0,001 

AUC: Area Under the ROC Curve; 

Sağkalım üzerine yapılan  

Hastanede yatış süresine etki eden durumlar tablo 2 de gösterilmiştir. Hastanede yatış süresini istatistiksel olarak anlamlı 
olarak uzamasına neden olan durumlar ile oluşturulan Cox regresyon modelinde izlem sırasında en yüksek nötrofil/lenfosit 
oranın mortalite açısından bağımsız risk faktörü olduğu ve ölüm riskini 10,67 kat (%95 GÜ 1,183 – 96,309) artırdığı 
bulunmuştur (p=0,035). 

Tablo 2. Hastanede yatış süresine etki eden durumlar 

  Ortalama (%95 GÜ) p 

En yüksek Nötrofil/lenfosit >5,98 Var  33,2 (18,1 – 48,2) 0,011 

 Yok 30,0 (30,0)  

Sekonder bakteriyel enfeksiyon Var 34,9 (23,9 – 25,3) 0,027 

 Yok 24,6 (21,0 – 48,8)  

En yüksek Ferrin >875 ng/mL Var 36,9 (21,2 – 52,5) 0,046 

 Yok 24,5 (23,2 – 25,7)   

Bilateral akciğer bulguları Var 44,0 (29,9 – 58,9) 0,043 

 Yok 15,9 (14,6 – 17,1)  
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SONUÇ VE TARTIŞMA:  
Yakın zamanda yapılan çalışmalarda lenfosit sayısının CRP ye oranının [8] trombosit sayısının lenfosite oranının [9] ve 
trombositopenin [10] mortalite üzerinde etkili olduğu gösterilmiştir. Bizim çalışmamızda da literatüre benzer şekilde 
nötrofil/lenfosit oranın mortalite açısından bağımsız risk faktörü olduğu ve ölüm riskini 10,67 kat arttırdığı gösterilmiştir.  
Sonuç olarak en yüksek nötrofil/lenfosit oranın mortalite açısından bağımsız risk faktörü olduğu ve ölüm riskini 10 kat artırdığı 
bulunmuştur. Bu hastalarda mortaliteyi azaltmak için yakın izlem ve kapsamlı tedavi gerekmektedir.  
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SS9 

PANDEMİ GÜNLERİNDE İÇ HASTALIKLARI POLİKLİNİĞİMİZE BAŞVURULAR NASIL ETKİLENDİ? 

Zeynep ALTIN 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları, İzmir, Türkiye 

 

ÖZET:  

Covid 19 pandemisi sadece sağlık sorunu değil, sosyal, ekonomik, toplumsal ve psikolojik yönleriyle çok boyutlu sorundur. 
Bütün toplumları etkileyen pandemi, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sağlık sisteminde aksaklıklara neden 
olmuştur. Bu nedenle ikincil sağlık problemlerinin pandemiden nasıl etkilendiğine dair, kendi çalışma alanımızdan bir bakış 
sunmayı amaçladık. 

GİRİŞ:  

31 Aralık 2019 tarihinde, Çin’in Hubei eyaletinin Vuhan şehrinde, sebebi o an için bilinmeyen pnömoni vakaları bildirmiş ve 5 
Ocak 2020 tarihinde, daha önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir coronavirüs tanımlanmıştır (1). Başlangıçta 2019-nCoV 
olarak tanımlanan bu hastalık, daha sonra Covid-19 olarak adlandırılmış ve Çin’de ortaya çıktıktan sonra, üç ay gibi kısa bir 
süre içerisinde tüm dünyayı etkisi altına almıştır. 12 Mart 2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan 
edilen Covid-19 salgını; fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak dünya insanlığını tehdit etmeye devam etmektedir.  

Bu araştırmada ikincil sağlık problemlerinin pandemiden nasıl etkilendiğine dair, kendi çalışma alanımızdan panoramik bir 
bakış sunuldu.  

YÖNTEM:  

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği ülkemizin en fazla poliklinik hizmeti veren hastaneleri arasındadır. 
Bu araştırma, kliniğimize bağlı İç Hastalıkları polikliniklerine 2019 ve 2020 Mart-Nisan-Mayıs aylarında başvuran hastaların en 
sık görülen hastalıklar, yaş grupları ve cinsiyete göre retrospektif olarak karşılaştırılması yoluyla yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Pandemi, İkincil sağlık sorunları, Covid- 19 

BULGULAR: 

Tablo 1’de yaş gruplarına göre 2019 ve 2020 yılı erkek ve kadınlarda toplam poliklinik sayıları yer almaktadır.  

 ERKEK KADIN 

 2019 2020 2019 2020 

18-44 6693 1745 16524 4707 

45-64 8843 2637 19293 4775 

65-74 3405 992 6126 1531 

75-84 1317 414 2494 658 

85+ 254 106 566 146 

TOPLAM 20512 5894 45003 11817 
Tablo.1 

Hasta sayıları 2020 Mart-Nisan-Mayıs aylarında 2019 rakamlarının 18-44 yaş erkeklerde %26, kadınlarda %28 ‘i ve 45-64 yaş 

erkeklerde %29, kadınlarda %24’üdür.  65-74 yaş erkeklerde %29, kadınlarda %25’i; 75-84 yaş erkeklerde %31, kadınlarda 

%26 ve 85 yaş üstü için erkeklerde %41 ve kadınlarda %25’idir. Toplam poliklinik sayıları erkeklerde 2019 yılının %28’i; 

kadınlarda %26’sıdır. Suriyeli hasta sayılarımızın 2019 yılında bahsi geçen 3 ay için toplam sayısı 2195, 2020 yılı için 637’dir. 

2020 yılında, 2019 yılının %29’u oranında başvuru olmuştur.  
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Ülkemizde sağlık sisteminden kaynaklı 3. basamak hasta başvuruları olması gerekenin üstündedir. Bu nedenle sürekli tıbbi 

bakım ve takip gerektiren ve iç hastalıkları polikliniğinde en fazla gördüğümüz iki ana hastalık için ICD kodları üzerinden yapılan 

hasta başvurularına göre inceleme yapılmıştır. Hasta sayıları E11 (diyabet) ve I10 (hipertansiyon) kodlarına göre 

karşılaştırılmıştır. (Tablo.2) 

 
E11 ERKEK E11 KADIN I10 ERKEK I10 KADIN 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

18-44 492 186 621 309 308 77 370 130 

45-64 2359 742 3622 1004 1160 389 2418 597 

65-74 784 291 1518 394 571 148 1129 286 

75-84 235 78 512 154 246 71 553 133 

85+ 27 19 69 19 43 20 148 39 

TOPLAM 3897 1316 6342 1880 2328 705 4618 1185 
 

Tablo.2 

Mevcut hastalıklar için hastane başvuruları 2019 yılı Mart-Nisan-Mayıs aylarının yaklaşık %30’u kadardır. Hastane başvuruları 
diyabetik erkekler dışındaki gruplarda 65 yaş üstünde 65 yaş altına göre daha düşüktür. Ayrıca gerek 65 yaş altı, gerekse 65 
yaş üstü gruplarda kadınlarda erkeklere göre daha düşüktür.  

TARTIŞMA:  

Covid 19 pandemisi olağandışı bir durumdur. Pandemi ortaya çıkan tüm yönlerine nasıl çözümler getirileceğine dair tüm 
toplumları ve yönetim biçimlerini bir sınavdan geçirecektir. Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye' deki ilk tespit 
edilen COVID-19 vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020'de açıklandı (2). Bu tarihten itibaren sağlık sistemi kendisini 
pandemi koşullarına göre revize etti. Hızla ve her gün yeni kararlar alındı.  Ancak, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de 
sağlık sistemleri pandemi nedeniyle artan sağlık talebini karşılamakta yetersiz kaldı. Pandemi yönetimi ile eş zamanlı acil sağlık 
sorunları, kronik hastalıklar ve ikincil sağlık sorunlarının yönetiminde aksamalar oldu (3-4).  Sağlık hizmetine ulaşım zorlaştı 
(5).  Pandemi gibi olağandışı her durumda toplumda zaten varolan eşitsizlikler daha da derinleşir. Pandemi nedenli yaşanan 
ekonomik ve sosyal sorunların dezavantajlı gruplar olan yaşlılar, kadınlar, çocuklar, engelliler ve mültecileri daha çok mağdur 
ettiği aşikardır.  

Çok sayıda çalışma, akut miyokard enfarktüsü (MI) nedeniyle hastaneye yatış insidansının ve çoğu tanı için hastaneye yatışların 
pandemi sırasında yüzde 40 ila 50 oranında azaldığını bulmuştur (6-8). Bu araştırmada poliklinik sayıları üzerinden ikincil 
sapğlık sorunlarının mevcut durumunu değerlendirdik. Pandemi ile ilgili kısıtlamaların en yoğun olduğu Mart-Nisan-Mayıs 
aylarındaki poliklinik sayıları bir önceki yıl aynı aylardaki toplam sayının yaklaşık olarak %30’u kadardır.  Hastanemiz, sosyal 
pozisyonu nedeniyle daha çok toplumun dezavantajlı gruplarının başvurduğu bir hastanedir. Toplam başvuruların üniversite 
hastanelerinde veya özel hastanelerdeki oranının ne olduğu araştırılmaya değerdir. Yaş grupları arasında hastaneye başvuru 
oranlarındaki azalma benzerdir. Ancak kadınlarda başvuru daha az olmuştur.  

Ülkemizde sağlık sisteminin talebe dayalı olması ve basamaklı sağlık sisteminin olmaması nedeniyle poliklinik sayılarımız 
olması gerekenin üstündedir. Bu nedenle başvurular, takip gerektiren ve en sık gördüğümüz hastalık tanıları üzerinden de 
değerlendirildi. 2020 yılı Mart-Nisan-Mayıs ayları toplam poliklinik başvuru sayısı 2019 yılı aynı dönem başvuru sayısının 
%30’udur. Hastane başvuruları diyabetik erkekler dışındaki gruplarda 65 yaş üstünde 65 yaş altına göre daha düşüktür. Ayrıca 
gerek 65 yaş altı, gerekse 65 yaş üstü gruplarda kadınlarda erkeklere göre daha düşüktür. Daha geniş gruplarda ve farklı sosyal 
kesimler ile karşılaştırılmaya ihtiyacı olan bu sonuçlar dezavantajlı gruplar olan yaşlılar ve kadınlarda kısıtlıdır. Poliklinik sayıları 
üzerinden yapılan değerlendirmenin geniş çaplı taramalar ve mortalite değerlendirmeleriyle beraber sunulması, modern 
toplumların gelişimine katkı sunacaktır. 
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Küreselleşen dünyada salgınlarla karşı karşıya kalınacağı ve bu hastalıkların, ayırt etmeksizin bütün toplumları etkileyeceği 
beklenen bir durumdur.  Salgınların seyrini siyasi karar mekanizmalarının durumu nasıl yöneteceği, toplumların alınan 
kararlara uyumu gibi birçok etken belirleyecektir. Gelişmiş birçok ülkenin (İngiltere, Amerika, İtalya, ispanya vb.), Covid 19 
pandemisi ile birlikte mevcut sağlık sistemlerinin ne kadar güvenilir olduğu sorgulanır hale gelmiştir. Gelinen aşamada 
görülmüştür ki, talebe dayalı sağlık sistemi yeni dönemin sorunları ile başedemeyecektir.  Koruyucu sağlık hizmetlerinin 
yaygınlaştırılması, salgın yönetiminin tüm insanlık için eşit ve ulaşılabilir olarak yönetilmesi ve politikaların temeline insanlığın 
bedensel ve ruhsal sağlığının konulması sağlanmalıdır. Covid-19 birçok ‘’görünmez’’ gerçeği deşifre etmiştir. Ekonomik, sosyal 
ve askeri imkânlara sahip olma açısından dünyanın en güçlüleri arasında yer alan ülkelerin, salgın karşısında nasıl kağıttan 
kaleler haline geldiklerini hep birlikte gözlemledik.   Bu sebeple tüm dünyada sağlık sistemleri insan sağlığı temelli yeniden 
planlanmalıdır. Ayrıca toplumun eğitilmesi, sağlık okuryazarlık seviyesi ve edinilen bilginin gündelik davranışlara aktarılma 
derecesini artırmaya yönelik planlamaların yapılması gerekmektedir. Kronik hastalıkların yönetimi açısından tele-tıp, online 
görüşmeler gibi yöntemler bilimsel ve etik açıdan tartışılarak sağlık uygulayıcılarının değerlendirmesine sunulmalıdır (9). 
Pandemide sağlığa en fazla ihtiyacı olan dezavantajlı gruplara kolaylıklar sağlanmalıdır. Bu sosyal kesimlerle sağlık hizmeti 
randevusu alınması, hastanelere ulaşımın sağlanması, gereğinde tercümanlık hizmetlerinin verilmesi gibi kolaylaştırıcı 
faliyetler örgütlenmeli, daha önemlisi olağandışı durumlarda katmerleşen ekonomik, sosyal ve psikolojik sorunlar ile 
başedebilme açısından toplumsal dayanışma ve kamusal destek sağlanmalıdır. 

KAYNAKLAR: 

1. Gorbalenya AE, Baker SC, Baric RS, et al. Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus: The species 
and its viruses - a statement of the Coronavirus Study Group. bioRxiv 2020. 
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.02 .07.937862v1 (Son erişim tarihi:12.02.2020).  

2. https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye%27de_COVID-19_pandemisi (Son erişim tarihi:16.09.2020) 
3. Garcia S, Albaghdadi MS, Meraj PM, et al. Reduction in ST-Segment Elevation Cardiac Catheterization 

Laboratory Activations in the United States During COVID-19 Pandemic. J Am Coll Cardiol 2020; 75:2871. 
4. De Filippo O, D'Ascenzo F, Angelini F, et al. Reduced Rate of Hospital Admissions for ACS during Covid-19 

Outbreak in Northern Italy. N Engl J Med 2020; 383:88. 
5.  Solomon MD, McNulty EJ, Rana JS, et al. The Covid-19 Pandemic and the Incidence of Acute Myocardial 

Infarction. N Engl J Med 2020; 383:691. 
6. De Rosa S, Spaccarotella C, Basso C, et al. Reduction of hospitalizations for myocardial infarction in Italy in the 

COVID-19 era. Eur Heart J 2020; 41:2083. 
7. Garcia S. Reduction in ST-segment elevation. J Am Coll Cardiol 2020; :2871. 
8. Mahfam MM, Spata E, Goldacre R, et al. COVID-19 pandemic and admission rates for and management of 

acute coronary syndromes in England. Lancet 2020. 
9. Rogers LC, Armstrong DG, Capotorto J, et al. Wound Center Without Walls: The New Model of Providing Care 

During the COVID-19 Pandemic. Wounds 2020. 

  

https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/6
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/6
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/7
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/7
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/8
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/8
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/9
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/9
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/10
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/11
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-myocardial-infarction-and-other-coronary-artery-disease-issues/abstract/11
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-issues-related-to-wound-care-and-telehealth-management/abstract/11
https://www.uptodate.com/contents/coronavirus-disease-2019-covid-19-issues-related-to-wound-care-and-telehealth-management/abstract/11


 

87 
 

 

 

SS10 

SARS COV-2 PANDEMİSİ NORMALLEŞME SÜRECİNDE GERİATRİ KLİNİGİNDE YATAN HASTALARIN 
DEĞERLENDİRİLMESİ, ÖN SONUÇLAR 

Zehra KOSUVA ÖZTÜRK, Sinem SAĞLANMAK KABADAYI, Sevnaz ŞAHİN, Selahattin Fehmi AKÇİÇEK 

Ege Üniversitesi Tip Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 

 

ÖZET: 

Giriş-Amaç: Yeni koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı pandemi özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde daha şiddetli 

seyretmekte hatta ölümlere neden olmaktadır. Yaşlı nüfus, ülkemizde sosyal ortamlardan ayrılan ilk grup olmuştur. Sağlık 

sorunları yaşadıklarında, hastane ve sağlık merkezlerine gitme korkusu yaşlının alması gereken bakım ve tedavinin 

gecikmesine neden olabilir. Bu çalışmada pandemi ve izolasyon sürecinden olumsuz etkilenen geriatrik grupta, normalleşme 

sürecinde geriatri kliniğine yatışı yapılan hastaların epidemiyolojik verilerinin ve hastaneye yatış endikasyonlarının 

incelenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: 65 yaş üzeri, haziran-temmuz-ağustos 2020 tarihlerinde geriatri kliniğine yatışı yapılan 

hastaların verileri retrospektif olarak dosya sisteminden elde edilmiştir. Çalışmaya sağlık bakanlığı onayı alınması sonrasında 

başlanmıştır. 

Bulgular: Çalışmaya 23 hasta dahil edilmiş olup ortalama yaşları 81,4 (min:68, Max:94), 12’si kadın, 11’i erkektir. Hastanede 

ortalama yatış süreleri 24,2(3-66+-17,2) gündür. Hastaların %8,7’si hastane yatısından önce yalnız yasamaktaydı. En sık 

başvuru semptomlarını %34,7’sinde bilinç değişikliği, %17,3’ünde kilo kaybı, %13’ünde beslenme bozukluğu oluşturmaktadır. 

Bazılarında birden fazla başvuru semptomu birlikteydi. Semptomlar hastaların %56,5’inde bir aydan daha kısa zamandır, 

%17,4‘ünde 1-3 ay arasında, %26,1’inde ise 3 aydan daha uzun süredir mevcuttu. En sık yatış endikasyonlarını %26’sında 

deliryum, %17,3’ünde idrar yolu enfeksiyonu, %17,3’ünde akut böbrek yetmezliği oluşturmaktadır. Yatan hastaların %73,9’u 

ayaktan, %26,1’i acilden başvurmuştur. Kronik hastalıkları incelendiğinde en sık kronik hastalıkların %82,6’sında 

hipertansiyon, %56,5’inde kalp yetmezliği, %52,2’sinde demans, %52’sinde diyabet olduğu görülmektedir. Hastaların yatış 

süreçlerinde %43,5’inde deliryum, %21,7’sinde bası yarası mevcuttu. %47,8’inin yatışı sırasında ateşi vardı. %82,6’sına en az 

bir kez covıd bakılmıştı ve bakılanlar negatif saptanmıştı. Sonuç: Bu çalışma sonucunda sarscov2 pademisi normalleşme 

sürecinde hastaneye yatırılan ileri yaş popülasyonun yatış endikasyonlarının çok çeşitli olduğu, poliklinikten yatışların daha 

fazla olduğu ve yatış süresinin normalden daha uzun olduğu görülmektedir. Hastaların yaklaşık yarısında semptomların uzun 

süredir var olduğu saptanmıştır ve bu konu araştırılması gereken bir noktadır. Ayrıca, bu süreçte deliryum ve bası yarası giibi 

geriatrik sendromlarda da artış olduğu görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Geriatri, normalleşme süreci, SARSCOV2 

 

EVALUATION OF PATIENTS HOSPITALİZED IN GERIATRIC CLINIC DURING NORMALIZATION PROCESS OF SARS 

COV-2, PRELIMINARY RESULTS 

Introduction-purpose: The pandemic due to new coronavirus(SARS-CoV-2) is more severe especially in elderly and individuals 

with chronic diseases, even causes death. The elderly population has been the first group to leave social environments. When 

they have health problems, the fear of going to hospitals and health centers may delay the care. In this study, it was aimed 

to examine the epidemiological data of the patients who were admitted to geriatric clinic during the normalization process 

Method: The data of patients ≥65 who were admitted to geriatric clinic between June-July-August 2020 were retrospectively 

obtained from file system. The study started after approval of the Ministry of Health. 

Results:23 patients were included and their average age was 81.4years (min:68, Max:94),12 were female and 11 were male. 

Average length of stay in hospital is 24.2days. 8.7%of patients lived alone before the hospitalization. The most common 

admission symptoms are change in consciousness in 34.7%, weight loss in 17.3%, and malnutrition in 13%. Some had more 

than one admission symptom together. Symptoms were present for less than a month in 56.5%of patients, between 1-3 

months in 17.4%, and longer than 3 months in 26.1%. The most common indications for hospitalization are delirium in 26%, 

urinary tract infection in 17.3%, and acute renal failure in 17.3%. 73.9%of the patients applied from outpatient clinic and 

26.1%from emergency.  
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The most common chronic diseases are hypertension in 82.6%, heart failure in 56.5%, dementia in 52.2%, and diabetes in 

52%.43.5% of the patients had delirium and 21.7% had pressure incuries during their hospitalization period. 47.8% of them 

had fever during hospitalization. 82.6% of them had a covid examination at least once and those were found negative. 

Conclusion: As a result, the hospitalization indications were varied, outpatient hospitalizations were higher and the duration 

of hospitalization was longer than normal. Approximately half of the patients have been found to have symptoms for a long 

time, and this is a point to be investigated. In addition, geriatric syndromes such as delirium and pressure incuries increase in 

this process. 

Keywords: Geriatrics, normalization process, SARSCOV2 

GİRİŞ: 

2019 yılı, aralık ayında Çin’in Wuhan kentinden bildirilen viral pnömoni vakaları için sekans analizleri yapılmış ve etken 2019 

novel koronavirüs (2019 nCoV) olarak adlandırılmıştır.  Yeni Koronavirus resmi olarak SARS-CoV-2 olarak adlandırılmış, yol 

açtığı hastalığın adı COVID-19 olarak belirlenmiştir. Çin dışında dünya genelinde vakaların bildirilmesi ile birlikte 11 Mart 

2020’de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilmiştir(1). 

Eylül ayı itibariyle tüm dünyada konfirme edilmiş vaka sayısı 30 milyonu aşmış durumdadır. SARS- CoV-2 enfeksiyonuna bağlı 

ölüm sayısı ise 900 binin üzerindedir. Türkiye’de ise eylül ayı itibariyle COVID-19 hastalığı doğrulanmış olan kişi sayısı 300 bin 

üzerinde olup, SARS-CoV-2 enfeksiyonuna bağlı ölenlerin sayısı 7000’in üzerindedir(2). 

Yeni koronavirüse (SARS-CoV-2) bağlı pandemi özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan bireylerde daha şiddetli seyretmekte 

hatta ölümlere neden olmaktadır En yüksek risk ise 85 yaş ve üzeri kişilerde karşımıza çıkmaktadır.70-79 yaşları arasında 

tahmin edilen ölüm riski %8.0 olarak bulunmuşken, 80 yaş ve üzerinde bu oran %14’e çıkmaktadır(3). 

Koronavirüsün öncelikle yaşlılarda ölümcül risk yarattığı tecrübelerinin ardından ülkemizde 65 ve üzeri yaştaki kişilere sokağa 

çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştır(4). Sosyal uzaklaşma önlemlerine yönelik dramatik değişim, toplulukta yaşayan yaşlı 

yetişkinlerin, özellikle de kırılgan, çok yaşlı veya birden çok kronik rahatsızlığı olanların sağlığı ve refahı için önemli zorluklar 

ortaya koymaktadır(5). Bu yaşlı yetişkinlerin, COVID-19'dan ölme riski yüksektir. Yine de diğer akut ve kronik koşullardan 

kaynaklanan yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sahiptirler. Agresif fiziksel mesafeye ve buna eşlik eden değişen sağlık sistemi 

yapılarına kötü şekilde uyum sağlayabilirler. Sağlık sorunları yaşadıklarında, hastane ve sağlık merkezlerine gitme korkusu 

yaşlının alması gereken bakım ve tedavinin gecikmesine neden olabilir(6). 

Karantina ve bununla ilişkili sosyal ve fiziksel uzaklaştırma önlemleri; intihar, anksiyete bozuklukları, depresyon, kendine zarar 

verme, alkol ve madde kötüye kullanımı gibi durumlara yol açmaktadır. Sosyalleşme ve daha geniş dünyayla ilişki kurma ile 

birlikte gelen bilişsel uyarımda azalma, demansın bilişsel ve davranışsal semptomlarını kötüleştirebilir(7). Evde izole edilmeye 

bağlı egzersiz eksikliği, daha sonra kırılganlık ve düşmelerle birlikte engelliiğe neden olabilir (8) 

Vaka sayısının azalması ve sürecin olumsuz etkilerine karşı alınması gereken tedbirlerin ardından normalleşme sürecinin ilk 

adımları atıldı. 01.06.2020 tarihinden itibaren şehirlerarası seyahat kısıtlamaları kaldırıldı. Kamu dinlenme ve eğlence alanları 

ile bahçeler, dernek merkezleri, spor salonu tesisleri gibi yerlerin yeniden açılmasına izin verildi. Müze ve ören yeri sitelerinin 

kurallara uyulması şartıyla kontrollü bir şekilde yeniden açılmasına izin verildi Plaj, deniz turizmi ve ulaşım üzerindeki yasaklar 

da belirlenen kurallarla kaldırıldı. Anaokulları, kreşler, sürücü kursları vb. Yerler tarihinden itibaren hizmet vermeye 

başladı.03.06.2020’de 65 yaş üzeri üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.(9).  

Bu çalışmada pandemi ve izolasyon sürecinden olumsuz etkilenen geriatrik grupta, normalleşme sürecinde geriatri kliniğine 

yatışı yapılan hastaların epidemiyolojik verilerinin ve hastaneye yatış endikasyonlarının incelenmesi amaçlanmıştır. 

YÖNTEM: 

Ege Üniversitesi, tıp fakültesi geriatri kliniği SARS-CoV2 pandemisi sürecinde, 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı olması ve klinik 

yataklarının pandemi nedeniyle yeniden düzenlenmesi sebebiyle Mart-Nisan ve Mayıs aylarında kapatılmıştır. Bu çalışmada 

pandemi ve izolasyon sürecinden olumsuz etkilenen 65 yaş üzeri grupta, Haziran-Temmuz -Ağustos 2020 tarihlerinde geriatri 

kliniğine yatışı yapılan hastaların verileri retrospektif olarak dosya sisteminden elde edilmiştir. Bu çalışma için 2020-08-

31T21_23_39 form numaralı sağlık bakanlığı onayı alınmıştır. Çalışmanın ön sonuçları değerlendirilmiştir. 
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BULGULAR: 

Çalışmaya 23 hasta dahil edilmiş olup ortalama yaşları 81,4 (min:68, Max:94) yaştır, Çalışmaya dahil edilen hastaların 12’si 

kadın, 11’i erkektir. Hastanede ortalama yatış süreleri 24,2(3-66+-17,2) gündür. Hastaların %8,7’si hastane yatısından önce 

yalnız yasamaktaydı. 

Hastaların başvuru semptomları incelendiğinde en sık 3 başvuru semptomunun %34,7’sinde bilinç değişikliği, %17,3’ünde kilo 

kaybı, %13’ünde beslenme bozukluğu olduğu görülmektedir (tablo-1). Hastaların bazılarında birden fazla başvuru semptomu 

birlikteydi. Semptomlar hastaların %56,5’inde bir aydan daha kısa zamandır, %17,4‘ünde 1-3 ay arasında, %26,1’inde ise 3 

aydan daha uzun süredir mevcuttu. 

En sık yatış endikasyonlarını hastaların %26’sında deliryum, %17,3’ünde idrar yolu enfeksiyonu, %17,3’ünde akut böbrek 

yetmezliği oluşturmaktadır (tablo1). Yatan hastaların %73,9’u poliklinikten, %26,1’i acilden başvurmuştur 

TABLO 1. Hastaların hastaneye başvuru semptomları ve yatış endikasyonları 

Semptom Tüm hastalardaki yüzde oranı Yatış endikasyonu Tüm hastalardaki yüzde 
oranı 

Bilinç değişikliği %34,7 Deliryum %26 

Kilo kaybı %17,3 İdrar yolu enfeksiyonu %17,3 

Döküntü %17,3 Akut böbrek yetmezliği %17,3 

Ateş %13 Malignite tetkik %13 

Düşme %13 Asiprasyon pnomonısı %8,6 

Beslenme bozukluğu %13 Peg takılması %8,6 

Döküntü %8,6 Dekompanse kalp yetmezliği %8,6 

Nefes darlığı %8,6 Büllöz pemfigoid %4,3 

Ülsere yara %4,3 gastroenterit %4,3 

Karın şişliği %4,3 Yara yeri enfeksiyonu %4,3 

Rektal kanama %4,3 Asit etyoloji %4,3 

  Gis kanama %4,3 

 

Çalışmaya dahil edilen hastaların kronik hastalıkları incelendiğinde en sık kronik hastalıkların %82,6’sında hipertansiyon, 

%56,5’inde kalp yetmezliği, %52,2’sinde demans, %52’sinde diyabet olduğu görülmektedir (tablo 2). Hastaların yatış 

süreçlerinde %43,5’inde deliryum, %21,7’sinde bası yarası mevcuttu. %47,8’inin yatışı sırasında ateşi vardı. %82,6’sına en az 

bir kez covıd bakılmıştı ve bakılanlar negatif saptanmıştı. Hastaların %13’ü hastane yatışı sırasında ex olmuştu.  

TABLO 2. Çalışmaya dahil edilen hastaların kronik hastalıkları  

Kronik hastalıklar  Tüm hastalardaki yüzde oranı 

Hipertansiyon %82,6 

Kalp yetmezliği %56,5 

Demans %52,2 

Diyabet %52,2 

Kronik böbrek yetmezliği %52,2 

Koroner arter hastalığı %34,8 

Atrial fibrilasyon %30,4 

Malignite %30,4 

Svo %21,7 
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TARTIŞMA-SONUÇ: 

Bu çalışma sonucunda SARS-CoV-2 pademisi normalleşme sürecinde hastaneye yatırılan ileri yaş popülasyonun yatış 

endikasyonlarının çok çeşitli olduğu, poliklinikten yatışların daha fazla olduğu ve yatış süresinin normalden daha uzun olduğu 

görülmektedir. Hastaların yaklaşık yarısında semptomların uzun süredir var olduğu saptanmıştır ve bu konu araştırılması 

gereken bir noktadır. Ayrıca, bu süreçte deliryum ve bası yarası giibi geriatrik sendromlarda da artış olduğu görülmektedir. 

Bu süreçte bakıcı olarak hizmet veren aile ve arkadaşlar ileri yaş bakımından korkabilir veya ziyaret edemeyebilir. Yaşlı 

yetişkinlerin yiyecek ve benzeri şeyler satın almalarına yardımcı olmak için gönüllü ağların ortaya çıktığını görmek cesaret 

verici olsa da, banyo yardımı, temel ev temizliği ve bunama destekleri gibi diğer temel ihtiyaçlar karşılanmayabilir. 

Sağlık problemleri meydana geldiğinde, tıbbi tesislere gitme korkusu insanların ihtiyaç duydukları bakımı almalarını 

engelleyebilir. Bu, COVID dışı ciddi hastalıklar nedeniyle hastaneye yatışta belirgin düşüşlere, yatan hastaların uzun süreli 

semptomlarla ve hastalıkların daha komplike olması ile karşımıza gelmesine sebep olabilir. Dahası, yüz yüze değerlendirme 

için telefon ve video ikameleri bazı yaşlı yetişkinler için özel zorluklar oluşturmaktadır. İşitme kaybı, bilişsel bozukluk ve yeni 

teknolojiye aşina olmamak, bu yöntemleri etkin bir şekilde kullanma becerilerini tehlikeye atabilir. Bu teknoloji platformları 

yaşlı yetişkinlerde titiz bir şekilde değerlendirilmemiş ve kolay kullanım için yapılandırılmamış olabilir.(10).Yine de bu süreçte 

birçok yaşlı yetişkin için sağlık sistemi ile tek bağlantı kaynağı haline gelmiştir. 

Bu çalışmanın kısıtlılığı vaka sayısının az olmasıdır. Vaka sayısının artırılması için çalışma devam etmektedir. 

Yaşlı yetişkinlerin, genç yaşa göre COVID-19 nedeniyle ölüm riski daha yüksek olsa da, COVID-19 dışı hastalıkları için bakımları 

unutulmamalıdır. Fiziksel mesafe ve sosyal izolasyon, yalnızca zihinsel sağlıklarına değil, aynı zamanda fiziksel sağlıklarına ve 

işleyişine de ağır bir zarar verebilir. Pandemi sürecinde, fiziksel mesafenin kırılgan yaşlı yetişkinler için yarattığı zorluklara 

dikkat etmek ve bu zorlukları doğrudan ele almak önemlidir. 
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Abstract 

Objective: This study aimed to determine the level of anxiety in elderly individuals during the COVID-19 pandemic in Ankara 
province of Turkey and determine its associated factors. 

Materials-Methods: a quantitative, qualitative mixed method study performed in June 1-10, 2020 during the compulsory 
homestay for elderly people in Turkey. The quantitative study was conducted using a structured online questionnaire with 
278 participants aged 65 or older. The Geriatric Anxiety Inventory (GAI) was used to assess the anxiety. An in-depth interview 
with 20 participants was used to fill the gap of face to face interview due to pandemic situation and strengthen the results of 
quantitative survey. Qualitative and quantitative data were analysed separately. 

Results: Of all participants, 88 (31.7%) had a score above the cut-off point for GAI. The prevalence of Generalized Anxiety 
Disorder (GAD) was significantly higher in female (37.8%) than in male (23.8%). Female gender, economic loss, uncertainty, 
and the time participants expend to follow news about COVID-19 pandemic were risk factors of GAD. On the other hand, 
higher education level, hobbies, and regular physical activity were protective factors against GAD. During the pandemic, social 
isolation and lockdown for elderly people make serious risk factor for their mental well-being. Measures must be taken to 
support the psychological well-being of elderly by promoting physical activity and hobbies at home and reducing their 
economic concerns. 
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INTRODUCTION: 

The novel coronavirus disease (COVID-19), which emerged in Wuhan, China in December 2019, was declared as a pandemic 
by WHO on March 11, 2020. A recent study shows that the prognosis of COVID-19 disease is more severe in those with chronic 
illness and the elderly; especially individuals over 60 years old, moreover; those with serious chronic diseases such as heart 
disease, hypertension, diabetes, chronic respiratory disease, cancer are considered as the risk group (1).   

According to the Turkish Statistical Institute data, the population aged 65 and over increased from 8.0% in 2014 to 9.1% in 
2019 compared to the general population. 

Considering the increased fatality rate of COVID-19 in elderly people, the Turkish government took some measures including 
the lockdown for citizens aged 65 and over in order to protect their health status.  

The lockdown for people aged 65 and over is a successful application in terms of breaking transmission chain and reducing 
mortality from COVID-19, but it can also impact the mental health of individuals staying at home for a long time. The most 
important psychological consequences of isolation are loneliness, uncertainty, and anxiety.  

In the studies conducted to determine the stress, anxiety and depression levels of the society during the COVID-19 pandemic, 
it was observed that the epidemic had a negative effect on the mental health of the society (2). It is anticipated that both the 
uncertainty caused by the epidemic, the disease or death, and the concerns about compulsory home-stay can increase the 
level of anxiety on the individuals aged 65 and over.  

In the light of existing studies, we assumed that the compulsory home-stay during the COVID-19 pandemic negatively effects 
the mental well-being and is associated with the level of anxiety level in elderly population. Thus, this study aimed to 
determine the level of anxiety in elderly individuals during the pandemic in Ankara province of Turkey and determine its 
associated factors. 

MATERIALS AND METHODS: 

This is a quantitative and qualitative mixed method study. The qualitative study was developed in order to fill the gap of face 
to face interview due to pandemic situation and strengthen the results of quantitative survey. 

Quantitative study was performed using a cross-sectional survey design to evaluate the anxiety level of elderly during the 
COVID-19 pandemics in Ankara. The study was implemented through social media platforms (WhatsApp, Facebook, and 
Instagram) and based on a snowballing sampling strategy. Based on 95% confidence interval and total population of 486,811, 
we estimated a minimal sample size of 227 participants. A total of 278 participants included in the study. 
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A request statement was placed at the end of the online quantitative questionnaire asking the participants whether they 
want to participate in the qualitative study. From the volunteers ten men and ten women were selected from different 
educational backgrounds for the qualitative study.  

For the qualitative component, structured In-depth Interview (IDI) were held to generate information regarding their 
perceptions and opinions, as well as their thoughts on COVID-19 pandemic. Among the participants of the study, 20 
volunteers were interviewed one-to-one, using an online video call (Facetime, WhatsApp). COVID-19 disease, the compulsory 
home-stay process and anxiety levels were inquired with open-ended questions. 

Ethics approval was obtained from Gazi University (2020-388). The data collection took place on June 1-10, 2020. 

The structured quantitative questionnaire consisted of questions on socio-demographic characteristics of participants, 
knowledge and concerns about COVID-19, the psychological and social impact of COVID-19.  

The level of anxiety was measured using the Geriatric Anxiety Inventory (GAI) included 20 items and was designed particularly 
for elderly adults (3). In this study, we used a cut-off point of 10 for detecting Generalized Anxiety Disorder (GAD).  

The qualitative questionnaire consisted of six questions inquired the knowledge of participants about COVID-19, healthy life 
style practices (Physical activity, hobby, diet) during COVID-19 pandemic, social impact of COVID-19, participants’ thoughts 
about the compulsory home-stay during COVID-19 pandemic, and the reliability of COVID-19 related news in mass media. 
During the individual interviews, follow-up questions and probes were used to deepen the participants’ answers. Qualitative 
and quantitative data collected by the mixed-method approach were analysed separately.  

Descriptive analyses were conducted to describe the socio-demographic characteristics and COVID-19 related knowledge and 
concerns of participants. Using the cut-off point for GAI, the prevalence of GAD was stratified by socio-demographic 
characteristics and other independent variables. A binary logistic regression was developed to explore potential influence 
factors for GAD. All analysis was performed in the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) version 25.0. P-values of less 
than 0.05 were considered statistically significant. 

RESULTS: 

Of all 278 participants in the study, 156 (56.1%) were female. The mean age of the respondents was 72.64 (SD ± 6,323) years, 
166 (59.7%) had university and higher education level, and only 46 (16.5%) were currently employed. Most of the participants 
(79.9%) lived with their family. Of all participants, 93 (33.5%) stated that they do physical exercise at least for three days in a 
week, and most participants (72.7%) expressed that they had a hobby to spend their time during home-stay. 208 (74.8%) 
participants thought that their communications with their friends and relatives decreased comparing to non-pandemic period 
and only 49 (17.6%) faced financial loss during the COVID-19 pandemic. 

The average time participants allocated to follow news regarding COVID-19 on TV or social media was 2.74 (SD±2.107) 
hours/day. 106 (38.1%) believed that lockdown for people aged ≥65 during COVID-19 pandemic is not a correct decision and 
129 (46.4%) believed that the pandemic will not be successfully controlled in Turkey. 196 (70.5%) participants correctly 
answered all the five knowledge questions about COVID-19.  

The prevalence of GAD stratified by participants characteristics were shown in Table 1. Of all participants, 88 (31.7%) had a 
score above the cut-off point for GAI. The prevalence of GAD was significantly higher in female (37.8%) than in male (23.8%) 
as well as in high school graduated participants (46.5%) compared to the participants with a university degree or higher 
(21.1%). Participants with no physical exercise had a higher prevalence of GAD (38.5%) compared to participants with a 
physical exercise of at least 3 days/week (22.6%). Similarly, the prevalence of GAD was significantly higher in participants who 
stated that they don’t have a hobby (43.4%) than participants with a hobby (27.2%).  

The associations of potential influence factors with GAD were presented in Figure 1. In the bivariate logistic regression model, 
gender, financial loss, knowledge about COVID-19, the belief of whether Turkey can successfully control or not COVID-19 
pandemic, and the daily amount of time participants allocated to follow the news about COVID-19 were positive and 
significant predictors of GAD. 

Participant’s education and hobby were negative and significant predictors of GAD with an OR of 0.238 for participants with 
an education level of university or higher and OR of 0.456 for participants with a hobby, respectively.   

Of the 20 people who participated in IDI, 10 were women and 10 men. The average age was 69. Regarding the educational 
level, 11 participants had a bachelor’s degree and above, 5 participants were high school graduates, and 4 participants were 
secondary school graduates and below.  
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The general knowledge level of qualitative survey participants about COVID-19 was as good as in quantitative survey. Most 
of participants in the qualitative survey stated that, their exercise level and their communication with their friends and 
relatives decreased compared to pre-pandemic period but instead they spent more time for their hobbies. Participants also 
indicated that, their nutritional habits became less healthy and they could not perform their regular medical check-up. Two 
of twenty suffered from an economic loss during the pandemic. Most of the participants watch TV programs related to the 
epidemic and they trusted this information.  

DISCUSSION: 

In this study, we investigate the effects of the pandemic measures on the mental health status of elderly in Ankara.  

The prevalence of GAD in our study is way higher than the study conducted in the pre-pandemic period (%18.6) (4). It is 
important to note that perceived isolation and social disconnectedness play a vital role in the elderly population at the time 
of crises are associated with both depression and anxiety (5). 

In our study the prevalence of GAD was higher in women, and female GAD risk was 2.27 times compared to males. Several 
previous studies in Turkey has shown that the GAD is more frequent in women, and the risk of GAD is higher in female gender 
(2,4). It suggests that the psychiatric impact during the COVID-19 pandemic may be greater on women.  

In our study the prevalence of GAD is significantly lower in those who exercise at least three days a week. A recent meta-
analysis suggests that exercise significantly decreased anxiety symptoms and has a positive impact on mental health (6). 
Physical activity is particularly important during social isolation and quarantine.  

We also found a negative relationship between education level and anxiety level, and high education level plays a protective 
role against GAD. A study showed that elderly individuals with lower level of education tended to have higher values for both 
depression and anxiety (7).  

According to our results, individuals who are doing hobby during the quarantine period have lower anxiety levels, and hobby 
is a negative predictor for GAD. A prospective observational study in Japan resulted that, having a hobby and/or a purpose in 
life has a positive impact on mental and physical well-being of elderly people (8).  

Financial loss during COVID-19 pandemic is another risk factor for GAD in our study population. Participants who stated a 
financial loss during pandemic had a GAD risk of 2.31 times than those with no financial loss.  

The daily amount of time participants allocated to follow the news about COVID-19 was another positive predictor of GAD in 
our study. One of the biggest challenges of information and news in media is the problem of unreliability and fake information 
which can affect the mental health of population (9). Let it not be unsaid that according to TurkStat report between 2013 and 
2017, the rate of elderly people using the internet increased 2.7 times in Turkey. 

The odds of GAD for participants who do not believe that the COVID-19 pandemic can be controlled in Turkey is 2,503 times 
than those who believe that COVID-19 can be controlled. This variable is related to the term of uncertainty which is negatively 
associated with affect disorders in older people (10).  

The participants taking part in IDI also stated doing physical activity and hobby help them to relax. Some participants during 
the interviews used words and facial expressions, indicating that not being able to face to face meeting with their families 
increased their anxiety levels. The quantitative and qualitative findings in our study were compatible with each other in 
important points. 

Supporting the results of quantitative survey by conducting a qualitative study is one of the strength points of this study.  

Due to pandemic situation and lockdown for elderly people, most of the participants in our study were higher educated and 
users of internet.  

CONCLUSION: 

It seems quite obvious that COVID-19 pandemic and its consequences will occupy the world public agenda for a long period. 

During the pandemic, social isolation and lockdown for elderly make serious risk factor for their mental well-being. Measures 
must be taken to support the psychological well-being of elderly by promoting physical activity and hobbies at home and 
reducing their economic concerns. Mass communication tools such as TV, and social media platforms can be used to achieve 
this aim. Public authorities and related parties are responsible for implementation of these interventions. 
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SS15 

COVİD-19 PANDEMİSİNDE KORONER YOĞUN BAKIM’DA NELER OLDU? 

Hatice SOLMAZ 

Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji, İzmir, Türkiye 

 

ÖZET: Covid-19 pandemisi, tüm dünyada yaşamsal seyri değiştiren ve çok sayıda ölümün gözlendiği bir sürece neden 
olmuştur. Sağlık hizmeti işleyişi tüm yönleriyle ciddi bir değişim yaşamıştır. Covid-19 ile enfekte hastaların tanı, tedavi ve 
bakım süreçleri diğer alanlardaki hizmet alımı ve sunumunu değişime uğratmıştır. Bu bağlamda yatış açısından yaşamsal 
gereklilik taşıyan Koroner Yoğun Bakım Ünitesine (KYBÜ) hasta yatışı seyrini incelemeyi amaçladık.  

GİRİŞ: 2019 yılının Aralık ayında Çin Halk Cumhuriyeti’nin Hubei eyaletine bağlı Wuhan’da yeni bir koronavirüs nedeniyle 
gelişen pnömoni salgını, pandemiye yol açacak şekilde tüm dünyaya yayılmıştır. Bu virüse Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) “Ciddi 
Akut Solunumsal Sendrom-Koronavirüs-2” (SARS-CoV-2) adını verirken, sebep olduğu hastalığı ise Covid-19 (CoronaVirus 
Disease 2019) olarak adlandırmış ve ardından 12 Mart 2020 tarihinde Covid-19 salgınını pandemi olarak ilan etmiştir (1,2).  
Ülkemizde ilk vakanın 11 Mart 2020 tarihinde bildirilmesi sonrasında (3), tüm dünyada olduğu gibi salgının yayılmasını 
önlemek amacıyla çeşitli tedbirler alınmış ve kısıtlamalar uygulanmıştır. Bu süreçte tüm hastane birimlerine hasta başvuruları 
normalin dışında seyretmiş, özellikle yoğun bakım yatışlarının hayati gereklilik taşıdığı göz önünde bulundurulduğunda, hasta 
yatış seyri merak uyandırmıştır. Bu çalışmada, Covid-19 pandemisinin İzmir ilinde en yüksek hasta sirkülasyonuna sahip olan 
merkezimizin KYBÜ hasta yatışlarına etkisinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. 

YÖNTEM: Bu çalışmada, 3. basamak hastanelerden biri olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin 12 yataklı KYBÜ’ ye 2019 (Grup 1) ve 2020 (Grup 2) yılları Mart-Nisan-Mayıs döneminde yatışı yapılan hastalar, 
retrospektif olarak incelendi. Hastalar Dünya Sağlık Örgütünün 2017 yılında güncellenen yaş sınıflaması baz alınarak, yaş 
aralıkları 18-65, 66-79 ve 80-99 yaş olmak üzere yaş gruplarına, cinsiyetlerine, ST elevasyonlu Myokard İnfarktüsü (STEMI), 
Subakut ST elevasyonlu Myokard İnfarktüsü, Non ST elevasyonlu Myokard İnfarktüsü (NSTEMI), Unstabil Anjina Pektoris 
(UAP), Kalp Yetmezliği (KY), Kapak Hastalıkları, Perikard Hastalıkları ve Aritmi olmak üzere 8 yatış tanısına göre gruplandırıldı. 
İnvaziv koroner girişim uygulanan hastaların taburculuğu takiben 1 ay içinde kontrol başvurusu durumlarına bakıldı. Grup 1 
ve Grup 2 arasında karşılaştırma yapıldı. 

BULGULAR: Toplam 686 hastanın 410’ u (%59.8) Grup 1, 276’ sı (%40.2) Grup 2’de idi.  Tablo 1’ de yatış tanılarına göre hasta 
sayıları yer almaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi, Covid-19, AKS  

 Tablo.1 KYBÜ yatış tanılarına göre hasta sayıları  

Tanı                Grup 1  
                 n (%) 

                                   Grup 2        
                                     n (%) 

STEMI            147(%35.9).                                    97(%35.1) 
NSTEMI 112(%27.3) 56(%20.3) 
SASTEMI 7(%1.7) 18(%6.5) 
UAP 39(%9.5) 21(%7.6) 
KY 33(%8) 47(%17) 
ARİTMİ 43(%10.5) 27(%9.8) 
KAPAK 
HAST 

21(%5.2) 2(%0.7) 

PERİKARD 
HAST 

8(%2) 8(%2.9) 

Toplam                            410                                                                276 

 

Hastalar tanılarına göre karşılaştırıldığında STEMI, NSTEMI, UAP, Aritmi ve Kapak hastalıkları tanısıyla yatış yapılanlar Grup 1’ 
de Grup 2 ye göre fazla iken, Subakut ST Elevasyonlu MI, KY ve Perikard Hastalıkları tanısıyla yatış yapılanlar Grup 2’de fazladır. 
Tablo 2’ de cinsiyetlerine ve yaş gruplarına göre hasta sayıları yer almaktadır. Grup 2’de 65 yaş altı yatış sayısı, Grup 1’in %74’ 
üdür. Benzer şekilde 65 yaş üstü için bu oran %57’dir. Grup 1 ve Grup 2 cinsiyete göre karşılaştırıldığında Grup 2’ deki KYBÜ 
yatışları kadın cinsiyette Grup 1’ in %48 ‘i erkek cinsiyette %76’ sıdır. İnvaziv koroner girişim uygulanan hastaların taburculuk 
sonrası 1. ay kontrollerine uyumları Grup 1’de % 57.3 iken Grup 2’ de % 36,9 ile daha yüksektir. 
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Tablo 2: KYBÜ yatışlarının cinsiyet ve yaş aralıklarına dağılımı 

         Cinsiyet                                                                   Yaş Grupları  

      Kadın     Erkek        18-65                                66-79               80-99 

      n (%)      n (%)         n (%)           n (%)       n (%) 

      

Grup 1 138(%33.7) 272(%66.3)   239(%58.3)       117(%28.5) 54(%13.2)    

Grup 2 67(%24.27)  209(75.7)  178 (%64.5)        74(%26.8) 24(%8.7) 

 
TARTIŞMA: Bu çalışmada Covid-19 pandemisinde, güncel çalışmalarla benzer (4,5) şekilde merkezimiz KYBÜ hasta yatışlarının düştüğü 
gözlenmiştir. KYBÜ’ ye yatırılan hastalar hayati açıdan tedavi ve takipleri aciliyet gerektiren hastalardır. Buna rağmen hasta yatış sayılarındaki 
düşüş, kardiyak acillerin azalmasından ziyade, pandemi sürecinde yaşanan sağlık sistemi, sosyal, psikolojik, ekonomik, yönetimsel alanlardaki 
sorunlardan kaynaklanmış olabilir. Pandemi döneminde Covid-19 ile ilgili artan yatış ve tedavi ihtiyacı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de birçok yoğun bakım yatağının bu hasta grubuna ayrılmasına neden olmuştur. Ancak merkezimiz KYBÜ normal çalışma rutinine devam 
etmiştir. Bu nedenle hasta yatış sayısındaki azalma Covid-19 dışı hastalara sağlık hizmeti sunumundaki yetersizliğe bağlanmamıştır. 
Pandemiden en ağır şekilde etkilenen ülkelerden biri olan İtalya ile benzer şekilde (6), ülkemizde de pandemi sürecinde 112 acil sağlık 
hizmetlerinin üzerine düşen sorumluluk Covid-19 vakaları lehine artmıştır. Sağlık otoritelerinin ve medyanın katkısıyla toplumda sorumluluk 
bilincine de eşlik eden enfekte olma korkusuyla beraber, sağlık problemleri, bireysel tercihle ötelenmiş olabilir. İnvaziv girişim yapılan 
hastaların pandemi döneminde kontrole gelme oranının düşük oluşu bu duruma bağlanmıştır. Benzer şekilde Subakut STEMI ile yatış 
sayılarının pandemi döneminde artışı bu durumla ilişkili olabilir. Zira hastanemize başvuran hasta popülasyonunun sosyal ve ekonomik 
şartlarının zayıf olduğu göz önünde bulundurulduğunda hastaneye kendi imkanlarıyla ulaşımları da oldukça zordur. Özellikle 65 yaş üstü ve 
kadın cinsiyette yatış açısından daha belirgin düşüş gözlenmesinin nedenlerinden biri de bu grupların bir takım ek dezavantajlara sahip 
olmalarıdır. Ülkemizde 21 Marttan itibaren İç İşleri Bakanlığının pandemi nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üstü grubun sokağa 
çıkmasına kısıtlama getirmesi (7), bu grubun hastane başvurularını azalttığını düşündürmüştür. Pandemi döneminde KY tanılı hastaların yatış 
sayılarındaki artış, çoğu ek hastalıklara sahip bu hastaların aktif izlemden çıkarak yaşantılarını ev alanlarıyla sınırlandırmaları, yeme 
alışkanlıklarındaki değişiklikler, mobilizasyonlarının kısıtlanması, gerek hastane ortamında, gerekse sağlık hizmeti sunucularından enfekte 
olma riski nedeniyle şikayetlerini göz ardı ederek kontrollerini aksatmaları, medikal tedaviye ulaşmadaki engellilikler, sürecin yarattığı stres 
faktörü gibi çoklu etkenlerin dekompanzasyon oranını arttırmasından kaynaklı olabilir (8). Kadın cinsiyet yatışlarında erkek cinsiyete göre 
gözlenen düşüş, pandemiyle birlikte zor zamanlarda toplumsal eşitsizliklerin derinleştiğini bir kez daha göz önüne sermiştir. Bu durum kadınlar 
arasında ilerleyen süreçte kardiyovasküler mortalite ve morbiditede daha fazla artışla sonuçlanabilir (9).  

Yenidünyanın yüzleşmesi gereken zorluklardan bir tanesi enfeksiyonlarla, hatta Covid-19 gibi morbidite ve mortalitesi yüksek pandemilerle 
beklenmedik zamanlarda karşı karşıya kalınabileceği gerçeğini kabullenmektir.  Covid- 19 pandemisi devletlerarası sınırların bulaşıcılığı 
engelleyemediğini, insanlar arasında etnik, milliyet, cinsiyet, meslek, gelir düzeyi ayrımı yapmadan enfekte ettiği bütün toplumlarda yıkıcı 
etkiler yarattığını göstermiştir. Bütün devlet otoriteleri hazırlıksız yakalandıkları ve dünyanın seyrini değiştiren bu salgın karşısında sağlık 
sistemlerini hızlıca yenilemeye çalışmışlardır. Özellikle nüfusun yoğun olduğu ve bulaş hızının yüksek seyrettiği bölgelerde sağlık hizmeti 
sunumunda ciddi aksamalar yaşanmıştır. Yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, sosyal desteği olmayanlar, acil yatış gerektiren Covid-19 dışı klinik 
durumlara sahip hastalar sağlık hizmetine ulaşım ve tedavi konusunda mağdur olmuşlardır. Sağlık mensupları ağır çalışma koşullarına karşı 
tükenmişlik geliştirmişlerdir. Tüm bunlar dikkate alındığında, çözüm üretmek ve hazırlıklı olmak için gelecek süreçte yapılması gerekenler 
bilimin ışığında, küresel bazda sosyal iş birliği temelli, öncelikle birinci basamak sağlık hizmetleri, koruyucu sağlık hizmetleri ve evde bakım 
hizmetlerini geliştirmek olmalıdır. Dijital teknoloji altyapısının hazırlandığı ve sağlık sitemine entegrasyonunun sağlandığı, hasta- sağlık 
mensubu arasında güvene dayalı iletişim temelli, basamaklı bir sağlık hizmeti sunumunun benimsenmesi şarttır.  
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COVID 19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN SOSYAL HİZMET YÖNÜ 
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ÖZET 

Giriş-Amaç: Ülkemizde ilk doğrulanmış COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihini izleyen günlerde pandemiyle 
mücadele stratejisi kapsamında bir seri önlemler alınmıştır. Bunlardan biri de 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan kişilere 
sokağa çıkma sınırlaması getirilmesidir. Bu durum sağlık teşkilatının görevlerine aslında sosyal hizmet olarak 
nitelendirilebilecek yeni görevler eklemiştir. Bu çalışmanın amacı Covid 19 pandemisi sürecinde sağlık sektörünün sosyal 
hizmet yönünü incelemek ve yaşanan deneyimleri sunmaktır.  

Gereç-Yöntem: Bu tanımlayıcı çalışma, Lüleburgaz ilçesinde 21 Mart 2020 – 10 Haziran 2020 tarihleri arasında evden çıkma 
kısıtlaması bulunan vatandaşların yaptıkları hizmet talebi başvurularının geriye doğru incelenmesi yöntemiyle yapılmıştır. 
Çalışma verilerine ilçe sağlık müdürlüğünün kayıtları üzerinden ulaşılmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki 
kare testleri kullanılmıştır. Çalışma için yasal izinler alınmıştır.  

Bulgular: Çalışma döneminde 987 başvuru olmuştur (N=987). Bu başvurulardan %43,2’si (n=426) kadınlardan, %56,8’i (n=561) 
erkeklerden alınmıştır. Başvuranların yaş ortalaması 57,5±15,4’tür. Başvuranların %44,2’si (n=436) kendisi için, %55,8’i 
(n=551) bir yakını veya tanıdığı için başvurmuşlardır. Başvuruların %87,4’ü (n=63) ilçe merkezinden, %12,6’sı (n=124) bağlı 
belde ve köylerden gelmiştir. En sıklıkla kaydedilen üç başvuru sebebi %29,3 (n=289) ile ilaç yazdırma, %23,4 (n=231) ile uzman 
hekime muayene, %22,9 (n=226) ile evde sağlık hizmeti talebi olmuştur (p<0,001). Taleplerin %46,0’sı (n=454) vefa sosyal 
destek ekipleri, %35,4’ü (n=349) evde sağlık hizmetleri ekipleri, %15,4’ü (n=152) hastanın yakınları tarafından karşılanmış, 
%3,2’si (n=32) dış kuruma yönlendirilmiştir. Başvuruların %27,5’inde (n=271) hastanın taşınması için hasta nakil aracı talebi 
olmuştur. Başvuruların en yoğun geldiği gün %20,3 (n=200) ile Pazartesi, en az geldiği gün %7,7 (n=76) ile Pazardır (p<0,001). 

Sonuç: 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma sınırlaması getirilmesi ve şehirlerarası seyahatlerin 
kısıtlanması, sağlık sektörünün daha önce karşılaşmadığı bazı hizmet talepleriyle karşılaşmasına neden olmuştur. Gelen 
taleplerin çok büyük bir bölümünün karşılanmış olması elbette başarıdır. Ancak bu deneyim hiç beklenmedik senaryolara karşı 
bile, mikro düzeyde planlar ve hazırlıklar yapılmasının gerekli olduğunu göstermiştir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, pandemi, sosyal hizmet, yaşlılara yönelik sağlık hizmetleri 

 

SOCIAL WORK ASPECT OF THE HEALTH SECTOR IN THE COVID 19 PANDEMIC PROCESS 

ABSTRACT 

Objectives: Various measures have been taken within the scope of the strategy for combating the pandemic, since the date 
of March 11, 2020, when the first confirmed COVID-19 case was seen in Turkey. One of them was curfews for people over 
the age of 65 and those with chronic diseases. This situation has added new duties to the health organization that can actually 
be qualified as social services. The purpose of this study is to examine the social service aspect of the health sector during the 
COVID-19 pandemic process and to present the experiences. Materials-Methods: This descriptive study was carried out by 
retrospectively examining the service request applications of citizens under curfew between 21 March 2020 - 10 June 2020 
in Lüleburgaz. Results: There were 987 applications during the study period (N=987). 43.2% (n=426) of these applications 
were received from women. The average age of the applicants is 57.5±15.4 years. 44.2% (n=436) of the applicants applied for 
themselves, 55.8% (n=551) because of a relative or acquaintance. The three most frequently recorded reasons for admission 
were drug prescription with 29.3% (n=289), examination by a specialist with 23.4% (n=231), and demand for home healthcare 
service with 22.9% (n=226) (p<0.001). 46.0% (n=454) of the requests were met by Fidelity Social Support teams, 35.4% 
(n=349) by home healthcare teams, 15.4% (n=152) by the patient's relatives, and 3.2% (n=32) of them were directed to the 
external institution. The most frequent day of applications is Monday with 20.3% (n=200), and the lowest is Sunday with 7.7% 
(n=76) (p<0.001). The curfews and restrictions on intercity travel led the health sector to encounter some service demands 
that it had not previously encountered. Of course, it is a success that most of the requests have been met. However, this 
experience has shown that even against unexpected scenarios, plans and preparations at the micro level are necessary. 

Keywords: COVID-19, Pandemic, Social Work, Health Services for the Elderly 
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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 30 Ocak 2020’de daha önce insanlarda görüldüğü bildirilmemiş olan Yeni Koronavirüs Hastalığı 
(COVID-19) için “uluslararası düzeyde halk sağlığı acil durumu” açıklaması yapmış ve devamında da COVID-19 vakalarının çok 
sayıda ülkede hızla yayılması nedeniyle, 11 Mart 2020’de pandemi ilan etmiştir (1). Yine 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye’de ilk 
COVID-19 vakasının doğrulandığı açıklanmıştır (2). Hastalığın yayılımını engellemek ya da bu mümkün olmuyorsa yavaşlatmak 
amacıyla derhal çeşitli önlemler alınmaya başlanmıştır. Bu önlemlerden biri de 21 Mart 2020 tarihinde açıklanan evden 
çıkması gerekmeyen herkesin evde kalmasına çağrı yapılan ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma 
sınırlaması getirilen ve Hayat Eve Sığar adıyla duyurulan kampanya olmuştur (3). Aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca yayınlanan 
bir genelgeyle evden çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla mülki amirler başkanlığında “Vefa 
Sosyal Destek Grupları” oluşturulması istenmiştir (4). Oluşturulan bu gruplar vatandaşların çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaya 
gayret ederken, sağlıkla ilgili olan hizmetlerin de T.C. Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatınca karşılanması gerekliliği oluşmuştur. 
Bu durum sağlık teşkilatının görevlerine aslında sosyal hizmet olarak nitelendirilebilecek yeni görevler eklemiştir. Bu 
çalışmanın amacı Covid 19 pandemisi sürecinde sağlık sektörünün sosyal hizmet yönünü incelemek ve yaşanan deneyimleri 
sunmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Bu tanımlayıcı çalışma, 2020 yılı Eylül ayında, Kırklareli ili Lüleburgaz ilçesinde, 21 Mart 2020 – 10 Haziran 2020 tarihleri 
arasında evden çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların sağlıkla ilgili olduğunu düşünmeleri nedeniyle yaptıkları başvuruların 
geriye doğru incelenmesi yöntemiyle yapılmıştır. Çalışma verilerine ilçe sağlık müdürlüğünün kayıtları üzerinden ulaşılmıştır. 
Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler ve ki kare testleri kullanılmıştır. Çalışma için T. C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğünden yasal izinler alınmıştır.  

BULGULAR 

COVID-19 ile mücadele stratejisi kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde başlayıp 10 Haziran 2020 tarihinde sona eren, 65 yaş 
üstü ile kronik hastalığı olan kişilere sokağa çıkma sınırlaması getirilen çalışma dönemimizde, kısıtlamaya tabi kişilerden 
toplam 987 başvuru olmuştur (N=987). Bu başvurulardan %43,2’si (n=426) kadınlardan, %56,8’i (n=561) erkeklerden 
alınmıştır. Başvuranların yaş ortalaması 57,5±15,4’tür. Başvuranların %44,2’si (n=436) kendisi için, %55,8’i (n=551) bir yakını 
veya tanıdığı için başvurmuşlardır. Başvuruların %87,4’ü (n=63) ilçe merkezinden, %12,6’sı (n=124) bağlı belde ve köylerden 
gelmiştir. Başvuruların bazı özellikleri Tablo 1’de görülmektedir. 

 

Tablo 1: Yapılan başvuruların bazı özellikleri 

 Sayı Yüzde p 

Başvuru Yeri 

Kaymakamlık 625 63,3 

<0,001 
112 300 30,4 
Muhtarlık 44 4,5 
Diğer (İl / İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlığı Merkezi, Evde Sağlık 
Hizmetleri) 

18 1,8 

Başvuru Nedeni 

İlaç Yazdırma 289 29,3 

<0,001 

Uzman Hekime Muayene 231 23,4 
Evde Sağlık Hizmeti (Enjeksiyon, pansuman vb) 226 22,9 
İl Dışına Gitmek İçin Araç Talebi 86 8,7 
Diş Hekimine Muayene 31 3,1 

Sadece Uzman Hekim Tarafından Reçete Edilebilen İlaç Yazdırma 24 2,4 

Aile Hekimine Muayene 22 2,2 
Tıbbi Malzeme Talebi 12 1,2 
Tıbbi Cihaz Talebi 11 1,1 
Tahlil, Tetkik Talebi 10 1,0 
Diğer Talepler 45 4,6 

Toplam 987 100,0  
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Taleplerin %46,0’sı (n=454) vefa sosyal destek ekipleri, %35,4’ü (n=349) evde sağlık hizmetleri ekipleri, %15,4’ü (n=152) 
hastanın yakınları tarafından karşılanmış, %3,2’si (n=32) dış kuruma yönlendirilmiştir. Başvuruların %27,5’inde (n=271) 
hastanın taşınması için hasta nakil aracı talebi olmuştur. Başvuruların en yoğun geldiği gün %20,3 (n=200) ile Pazartesi, en az 
geldiği gün %7,7 (n=76) ile Pazardır (p<0,001). 

TARTIŞMA 

COVID-19 ile mücadele stratejisi kapsamında 21 Mart 2020 tarihinde açıklanan 65 yaş üstü ile kronik hastalığı olan kişilerin 
sokağa çıkma sınırlaması kararı sağlık hizmetleri açısından daha önce deneyimlenmemiş bir durum ortaya çıkarmıştır. Normal 
şartlarda eczanelere, sağlık kuruluşlarına yaya olarak veya toplu taşıma araçlarını kullanarak ulaşan insanlar, bir anda bu 
ihtiyaçlarını kendileri karşılayamaz hale gelmişlerdir. Örneğin başka ek hastalığı olmayan bir hipertansiyon hastasının aylık bir 
rutin haline gelmiş olan aile sağlığı merkezine giderek tansiyonunu ölçtürmesi ve ilacını yazdırması olanaksız hale gelmiştir. 
Doğal olarak da bu durumdaki çok sayıda vatandaş, kendi imkanlarıyla ulaşamadıkları sağlık hizmetlerinin kendilerine 
ulaştırılmasını talep etmeye başlamıştır. Bu duruma ek olarak, 03 Nisan 2020 tarihinde de Türkiye'deki 30 büyükşehir ve 
Zonguldak ili de dâhil toplam 31 şehirde, 15 gün süreyle şehre giriş çıkışlar yasaklanmıştır (3). Başka bir ilde tedavi gören ve 
normal şartlarda toplu ulaşım vasıtalarıyla gidip gelen insanlar, şehirlerarası toplu taşıma hizmetleri durduğu için, ihtiyaç 
duydukları sağlık hizmetine ulaşabilmek amacıyla araç talebinde bulunmaya başlamışlardır. Çalışmamızda hizmet alma 
başvurularının dörtte birinden fazlasında hastaların nakliyle ilgili araç talebinde bulunulmuştur. 

Çalışmamızda yapılan başvuruların çok büyük bir kısmının vefa sosyal destek ekipleri ve 112 ambulans hizmetleri, evde sağlık 
hizmetleri gibi sağlık ekiplerince karşılandığı görülmektedir. Ancak bu ekiplerin görev ve yetki alanları dışındaki başvurular dış 
kurumlara yönlendirilmiştir. Çünkü bu süreçte sokağa çıkmaları kısıtlanan kişiler arasında gelir elde etmek amacıyla çalışanlar 
da bulunmaktadır ve bu kişilerin maddi destek talepleri ile ilgili çeşitli kurumlar görevlendirilmiştir (5). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, geleceğe yönelik yapılan stratejik planlar hakkında bir kez daha 
düşünmemize neden olmuştur. Örneğin T.C. Sağlık Bakanlığının sürekli güncel tutulmaya gayret edilen ve ilçe düzeyine kadar 
planlamaları öngören bir Pandemik İnfluenza Ulusal Hazırlık Planı bulunmaktadır (6). Ancak yaşanan bu deneyim hiç 
beklenmedik ve bu deneyimden önce yapılsa abartılı bulunabilecek senaryolara karşı bile, mikro düzeyde planlar ve hazırlıklar 
yapılmasının gerekli olduğunu göstermiştir. 
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COVID-19 PANDEMİSİNDE TOPLUMSAL DESTEK OLARAK İLERİ YAŞ VE SOSYAL MEDYA KULLANIMI: 
#BİZEVDEYİZ PROJESİ 

Buğçe KAMER BAYBAŞ1, Nurgül KOCAKOÇ1, Sevnaz ŞAHİN2 

1Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yaşlı Doktora Prog. İzmir, Türkiye 

2Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı İzmir, Türkiye 

Özet 

Ülkemiz ve dünyamız COVID-19 Pandemisi ile mücadele etmektedir. Ülkemizde 21 Mart’ta İçişleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan Genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar için gece yarısından itibaren kısmi sokağa çıkma 
yasağı getirilmiş ve bu kısıtlama 10 Mayıs 2020 tarihine kadar devam etmiştir. Halihazırda sosyal dışlanma riski yüksek bu yaş 
grubunun karantina altında olmasının fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkiler için risk taşıdığı söylenebilir. Bu riskleri 
en aza indirgemek amacıyla karantina altındaki bu yaş grubunun evde aktif ve sağlıklı kalmayı sürdürebilmeleri ve akranlarıyla 
birlikte dijital içerik üretmeleri gibi konularda destek olabileceğimiz bir sosyal kampanya başlattık.  

Ege Geriatri Derneği yürütücülüğünde 16 Mart 2020 tarihinde www.bizevdeyiz.org alan adı alınarak belirlenen sosyal mecralar 
eş zamanlı açılmıştır. Sosyal medya kampanyasının ismi “Biz Evdeyiz” olarak belirlenmiş ve kampanya dahilinde #bizevdeyiz 
hashtagi oluşturulmuştur. 16 Mart 2020 tarihinde kampanyanın hesaplarından bir manifesto yayınlanmıştır. Üçüncü Yaş 
Üniversite Modeli Ege Tazelenme öğrencilerinin desteğiyle proje duyurulmuş ve evde yaptıklarını paylaşmaları istenmiştir. 
Evlerimizde tek başına olabilirsiniz ama yalnız değilsiniz denilmiştir.  

İlk 30 gün içinde kampanya hesabının takipçi sayısı 800’ün üzerine çıkmış ve kampanya kapsamında #bizevdeyiz hashtagi ile 
sadece Instagram mecrasında 3200 gönderi paylaşılmıştır. Ev karantinasında olan 65 yaş ve üzeri kullanıcılar evde nasıl zaman 
geçirdiklerine yönelik birbirlerini motive ettikleri dijital içerikler üreterek video ve fotoğraf paylaşımlarında bulunmuşlardır. 
Proje kapsamında Üçüncü Yaş Üniversite Modeli Ege Tazelenme’nin gönüllü öğretim üyeleri ile sağlık, hukuk, psikoloji, mutfak 
sanatları, iletişim ve gönüllülük gibi konularda 15 canlı yayın gerçekleştirilmiştir. Her canlı yayınlara ortalama 50 kişi katılmıştır. 
Bu yayınların sonradan kayıttan izlenme ortalamaları ise 300-350 izlenme arasındadır. 

Bu kampanya ile risk grubunda olan ileri yaştaki bireylere Pandemi döneminde sosyal medya aracılığıyla dijital içerik 
üretmeleri teşvik edilerek toplumsal destek sağlanmıştır. Böylece toplumun sağduyulu yaşlıları paylaşımlarıyla hem 
akranlarına hem de farklı kuşaklara karantina sürecinde sosyal ve psikolojik destek olmuştur. Aynı zamanda kampanya 
boyunca uzmanlar tarafından canlı yayınlar aracılığıyla gönüllü eğitimler verilerek evde sağlığı koruma ve aktif kalma 
konularında bilgilenmeleri sağlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Pandemi, yaşlılık, sosyal medya, karantina 

GİRİŞ 

Ülkemizde 11 Mart 2020’de ilk vakanın görülmesinin ardından 21 Mart’ta koronavirüs salgınına karşı tedbirler kapsamında 
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge ile 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik hastalığı olanlar için gece yarısından 
itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı getirilmiş ve bu kısıtlama 10 Mayıs 2020 tarihine kadar devam etmiştir.1,6 15.08.2020 
tarihinde de bazı illerimizde İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları ile 65 yaş ve üzeri bireylere yönelik kısıtlamalar yapılmasına yeniden 
başlanılmıştır. Anayasa’mızın 56. maddesine göre “Devlet, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini 
sağlamak” ile yükümlüdür. Bu nedenle bireylerin bedensel sağlığını korumaya yönelik alınacak tedbir ve kısıtlamalar esnasında 
ruh sağlıklarının da gözetilmesi şarttır. Unutulmamalıdır ki ileri yaş bireyler diğer yaş gruplarına göre daha dayanıklıdır. Çünkü 
yaşadıkları zorluklar ve kayıplar vardır ve stresli yaşam olaylarına karşı verecekleri tepkileri kontrol etmede ustalaşmışlardır ki 
bu durum pandemi dönemi için oldukça yararlı bir beceridir. Ancak kısıtlama döneminin uzaması durumunda ileri yaş 
bireylerde fiziksel ve zihinsel kapasitede düşme sonucu sağlığın bozulması ve durumsal depresyon ortaya çıkabilir (Kocakoç 
vd., 2020, s.58-59).  

Virüs yaşlıların sadece hayatlarını ve güvenliğini değil, aynı zamanda sosyal ağlarını, sağlık hizmetlerine erişimlerini, çalışma 
yaşamı ve emekli maaşlarını da tehdit etmektedir. Sosyal izolasyon ve yalnızlık arasında bir ayrım yapmak ve uygulanacak 
kısıtlamalar açısından dikkate almak önemlidir. Sosyal mesafe doğrudan sosyal izolasyonla ilgilidir. COVID-19’un yayılmasını 
önlemek için başkalarıyla olan etkileşimlerimizi sınırlayarak, hepimiz en azından fiziksel etkileşimler açısından sosyal olarak 
daha izole hale geliyoruz. Yalnız kalmak kişiyi doğası gereği yalnız yapmazken, sosyal izolasyon zamanla yalnızlığa yol açabilir 
ve her ikisi de yaşlılıkta artabilir. Yalnızlık hem zihinsel hem de fiziksel sağlık için inanılmaz derecede zararlı olup, erken ölümle 
de ilişkilidir. Çalışmalar kronik yalnızlığın önümüzdeki yedi yıl içinde ölme olasılığını %30 arttırdığını söylemektedir. Yalnızlık, 
bir pandemide özellikle tehlikeli olabilir çünkü sosyal tehditler konusunda hipervijilansa neden olabilir.  
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Sosyal izolasyon ve yalnızlık, beynin korku ve saldırganlık bölgelerini seçerek, sürekli korku, aşırı duyarlılık ve saldırganlık 
artışını tetikler. Yalnızlığın neden olduğu hipervijilans, küresel pandemi bir yana, en iyi zamanlarda bile rahatsız edici olacaktır 
(Smith vd., 2019). 

UNFPA’nın yayınladığı rapora göre; yaşlılar SARS-CoV-2’den bilhassa etkilenmektedir. Bu nedenle kendilerine gerekli dikkat 
gösterilmeli, sesleri, görüşleri ve endişeleri duyulmalıdır UNFPA, 2020, s.3). SARS-CoV-2’nin yaşlı insanlar için daha yüksek risk 
faktörü olduğu tüm ülkelerin verilerinde açıkça görülse de sosyal izolasyonun olumlu tıbbi sonuçlarının yanında birey üzerinde 
olumsuz etkiler yaratabilen psikolojik, sosyolojik sonuçları da vardır ve bunlar ilerleyen günlerde daha fazla gündeme 
gelecektir. Yaşlı insanlar COVID-19 salgınında oldukça görünür hale gelmiş fakat sesleri, fikirleri ve endişeleri duyulmamıştır 
(Kocakoç vd., 2020, s.61). Yaşlıların temel ihtiyaçlarının yanı sıra sosyalleşme, psikolojik destek, iletişim, fiziksel egzersiz, 
yaşam boyu öğrenme gibi ihtiyaçları ve kendi geçekleştirme ve bağımsızlık hakları vardır. Karantina sürecinde hepimiz rutin 
sosyal yaşamımızdan uzaklaştık. Dijital uyum sağlayabilenler bu ihtiyaçlarını uzaktan karşılayabilmişlerdir. Karantina sürecinde 
düzenin bozulması kadar yakınlar ve dostlar ile görüşememek de özellikle çocukları ve yaşlıları olumsuz etkileyebilir. Bu 
süreçte 65 yaş üzeri kişiler rutinleri dışına çıkarak bir yandan virüs riskinden korunurken bir yandan da izolasyonun getirdiği 
başka risklerle karşı karşıyadır. Rutin kontrollerin yapılamaması, hastalığı olanlarının aktif tedavilerinin etkilenmesi, ilaç 
temininde zorluk, gıda temini sıkıntısı kaynaklı düzenli beslenmenin aksaması, bilgiye ulaşamama, mevcut kurs / eğitim / 
seminerlere ara verilmesi, torunlarıyla / çocuklarıyla görüşememe gibi sorunlar ihtiyaçları sekteye uğratmıştır. Elbette fiziksel 
mesafe çok önemlidir, ancak uygulandığı dönemde sosyal bağlantıları artırmak için yaratıcı ve güvenli yollar bulunmalıdır.  

COVID-19 nedeniyle uygulanan evde kalma kısıtlamaları, karantina ve tecrit gibi hareketi ve teması kısıtlayan önlemler yaşlı 
kişilerin sosyal dışlanmasını ağırlaştırma riski taşır. Bu tür önlemler herkesin güvenliğini sağlamak için çok önemliyken, sosyal 
izolasyonlarını artırmamak ve sağlık sonuçlarını kötüleştirmemek için yaşlıların karşılaştığı gerçekleri olabildiğince hesaba 
katmak gerekir. Çünkü bu tür önlemlerin uzun süre boyunca uygulanması, yüz yüze sosyal etkileşimlere izin verilmemesi 
halinde yaşlılarda fiziksel ve ruhsal sorunların ortaya çıkma riski artar. Uygulanan fiziksel uzaklaşma sosyal izolasyona yol 
açmamalıdır. Çünkü insanların sağlığını ve refahını korumak için sosyal ilişkiler gereklidir. DSÖ ve ulusal hükümetler tarafından 
sağlanan güvenlik tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, insanları olağan sosyal ağlarıyla mümkün olan yerlerde dijital 
yollarla iletişim kurmaktan, temiz hava ve doğal ışık almaktan ve fiziksel egzersiz yapmaktan caydırmamalıdır (Kocakoç vd., 
2020, s.60). 

Yaşlılık döneminde kişilerin yaşam doyumları ve memnuniyetleri için çevre ile iletişimleri sürekli devam etmeli ve bu iletişim 
bilinçli bir şekilde gerçekleştirilmelidir (Yorkston vd., 2010, s.309). Salgın döneminde korunma amacıyla getirilen tüm 
kısıtlamalar, özellikle bu yaş grubu için istenmeyen olumsuz sonuçları beraberinde getirebilir. Kişilerin sosyal etkinliklerini 
devam ettirememeleri ve yüz yüze iletişimlerinin önemli ölçüde azalması bütüncül sağlığı korumayı zorlaştırabilir.  

Her geçen gün teknolojide yaşanan gelişmeler günümüz dünyasında bizlere yeni iletişim alternatifleri sunar. Bu nedenle 
iletişim teknolojileriyle barışık olmak yaşamın içinde aktif kalmak için ayrı bir önem taşır. Bu teknolojiler insanlara diğerleriyle 
duygusal ve toplumsal bir bağ oluşturmak için bir dizi fırsat sunar. İleri yaş grubunun yeni iletişim teknolojileri ve sosyal 
medyayla olan ilişkisi gün geçtikçe artarken ülkemizde ve dünyada hem bilgisayar edinme oranı hem de internete bağlanma 
oranı giderek yükselmektedir. İnternetin yetişkinler ve yaşlı yetişkinler için en önemli faydalarından biri; bir toplumsallaşma 
aracı olmasıdır. Yakın veya uzak çevre ile uzaktan iletişimi sağlaması, kişinin istediği her konuda dijital içerik üretebilmesi, 
görüşlerini bildirebilmesi, toplumsal bir hareketin parçası olabilmesi gibi imkanlar iletişim teknolojileri tarafından sunulur 
(Baybaş ve Şahin, 2018, s.85). Özellikle pandemi döneminde internet ve sosyal medya toplumsal destek konusunda önemli 
bir rol oynamıştır. 

İnternet aynı ilgileri paylaşan insanlar arasında etkileşim, dostluk ve arkadaşlık geliştirilmesine de yardımcı olabilir. 
Araştırmalar da ileri yaş grubundaki insanların uzakta olan yakınlarıyla ve sevdikleriyle mesajlaşmak, sohbet etmek vs. gibi 
eylemleri internet yoluyla gerçekleştirebildiklerini destekliyor (Becerikli, 2013, s.29). Yapılan bazı çalışmalar, teknolojinin yaşlı 
bireylerin güvenliğini arttırdığını, özerkliğini koruduğunu ve iletişimi arttırmada sosyal ağlar sağlayarak yardımcı olduğunu 
göstermektedir. Özellikle iletişim alanında mobil telefonlar, bilgisayarlar ve internet gibi teknolojiler, yaşlı kişinin ailesiyle ve 
yakınlarıyla uzaktan iletişimini sağlarken, kişinin yakınlarıyla olan sosyal iletişim ihtiyacını da karşılamaktadır. Yaşlı yetişkinler; 
teknolojinin zorlukları karşısında kendilerine yardımcı olabilecek birileri olduğu zaman, yani işin nasıl yapılacağı kendilerine 
bilen biri tarafından gösterildiği zaman, üstesinden gelebileceklerini belirtmiştir (Kalınkara vd., 2016, s.5-14). 

Üstesinden gelme ve yardım alma noktalarında kuşaklar arası ilişkiler ve destek oldukça önem arz ediyor. Özellikle pandemi 
döneminde toplumsal desteğin bir gerekliliği olarak kuşaklar arası destek pandeminin olumsuz sosyal ve psikolojik etkilerini 
azaltmada yardımcı olabilir. Bu bağlamda; Türkiye Alzheimer Derneği İzmir Şubesi’nin Dijital Torunum projesi örnek verilebilir. 
Bu proje kapsamında derneğin genç gönüllüleri ileri yaştaki hasta ve hasta yakınlarını görüntülü arayarak kendilerine karantina 
döneminde sosyal destek vermiştir. Görüntülü görüşmeler için iletişim teknolojileri konusunda yeterli bilgi ve kullanım 
becerisi olmayan kişilere ise uzaktan bilgilendirme ve destek sağlayarak yardımcı olmuşlardır. Bu proje Pandemi döneminde 
kuşaklar arası desteğe iyi bir örnek oluşturmaktadır.  
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Dünyada daha önce yaşamadığımız bir salgını deneyimlerken risk grubundaki ileri yaşın perspektifini görebilmek ve 
anlayabilmek özellikle yaşlıların bağımsızlık, katılım ve kendini gerçekleştirme hakları temelinde çok önemlidir. Pandemi; 
kuşaklar arası ilişkilerin ve dayanışmanın öneminin arttığı, ileri yaşın yeni ihtiyaçlarının ortaya çıktığı, yeni yeterlilikler 
kazandıkları bir dönem olarak deneyimlenmektedir. Tüm bu nedenlerle bu projede ev izolasyonunda olan 65 yaş ve üzeri 
gruba sosyal medya üzerinden toplumsal destek vermek amaçlanmıştır. Pandemi ortamının yaratabileceği olumsuz sosyal ve 
psikolojik etkileri en aza indirgemek, bu yaş grubuna evlerinden de olsa dijital içerik üretebileceklerini fark ettirmek, bu 
konuda teşvik etmek ve gerekli desteği sağlamak birincil amaçlarımızı oluşturmaktadır. 

YÖNTEM 

Ege Geriatri Derneği yürütücülüğünde 16 Mart 2020 tarihinde www.bizevdeyiz.org alan adı alınarak belirlenen sosyal mecralar 
eş zamanlı bir biçimde açılmıştır. Sosyal medya kampanyasının ismi “Biz Evdeyiz” olarak belirlenmiş ve kampanya dahilinde 
#bizevdeyiz hashtagi (etiketi) oluşturulmuştur. 16 Mart 2020 tarihinde kampanyanın hesaplarından bir manifesto 
yayınlanmıştır. Bu manifestoda hedef kitlemiz olan 65 yaş ve üzerine: 

“Bu kampanya Corona virüs salgın tehditine karşı hepimizin üzerine düşen sorumlulukları olduğu temeline dayanır. Salgını 
durdurmak hepimizin elinde. Gelin hep beraber "BİZ EVDEYİZ" diyelim. Evlerimizden birbirimize destek olalım, online 
paylaşımlarla uzakları yakın edelim. Evde neler yapıyoruz paylaşalım ve birbirimize yoldaş olalım. Çektiğimiz videolarla, 
fotoğraflarla birbirimize misafir olalım, tek başına olmadığımızı hissedelim. Bu kampanyayı sağduyunun, bilgeliğin tecrübenin 
sembolü olan, şu sıralar dışarı çıkmalarını istemediğimiz 65 yaş ve üzeri nüfus ile başlatıyoruz. Haydi sevgili büyüklerimiz! 
Evdeki anlarınızı bizlerle paylaşın, lokomotif olun, salgını durduralım.” denmiştir. 

Bu manifesto öncelikle tüm sosyal medya mecralarımızda ve Ege Tazelenme öğrencilerinin haberleşme platformlarında 
yayınlanmıştır. Ardından Türkiye’deki tüm Tazelenme Üniversitesi kampüsleri ile paylaşılmıştır. Bu çalışmada hedef kitle 
Türkiye’de pandemi döneminde ev karantinasında olan 65 yaş ve üzeri kişiler olmuştur. Proje resmi olarak 16 Mart 2020 
tarihinde başlamış olmakla birlikte hala devam etmektedir. Bulgular kısmında projenin şu ana kadar olan çıktıları 
paylaşılmıştır.  

BULGULAR 

İlk 30 gün içinde kampanya hesabının takipçi sayısı 800’ün üzerine çıkmış ve kampanya kapsamında #bizevdeyiz hashtagi ile 
sadece Instagram mecrasında 3200 gönderi paylaşılmıştır. Ev karantinasında olan 65 yaş ve üzeri kullanıcılar evde nasıl zaman 
geçirdiklerine yönelik birbirlerini motive ettikleri dijital içerikler üreterek video ve fotoğraf paylaşımlarında bulunmuşlardır. 
Projeye aynı zamanda alanında uzman gönüllü öğretim üyeleri de destek vermiştir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon, gastronomi, 
fotoğrafçılık, beslenme gibi alanlardan gönüllü uzmanlar evde vakit geçiren 65 yaş ve üzeri kişiler için bilgilendirici video 
içerikler hazırlamıştır.  

Proje kapsamında ek olarak Üçüncü Yaş Üniversite Modeli Ege Tazelenme’nin gönüllü öğretim üyeleri ile sağlık, hukuk, 
psikoloji, mutfak sanatları, iletişim ve gönüllülük gibi konularda 15 canlı yayın gerçekleştirilmiştir. Her canlı yayına ortalama 
50 kişi katılmıştır. Bu yayınların sonradan kayıttan izlenme ortalamaları ise 300-350 izlenme arasındadır.  

Projenin resmi Instagram sayfasının güncel takipçi sayısı 824 olup, #bizevdeyiz kampanya hashtagi ile paylaşılmış 3200’ün 
üzerinde gönderi bulunmaktadır. Projeye fotoğraf ve video içerik gönderen 65 yaş ve üstü kişiler kadar bu kişilerin 
çocuklarından ve torunlarından da destek gelmiştir. Genç destekçilerin göndermiş olduğu içerikler daha çok performans 
videoları şeklinde olmuştur.  

TARTIŞMA 

Bu kampanya ile risk grubunda olan ileri yaştaki bireylere Pandemi döneminde sosyal medya aracılığıyla dijital içerik 
üretmeleri teşvik edilerek toplumsal destek sağlanmıştır. Böylece toplumun sağduyulu yaşlıları paylaşımlarıyla hem 
akranlarına hem de farklı kuşaklara karantina sürecinde sosyal ve psikolojik destek olmuştur. Aynı zamanda kampanya 
boyunca uzmanlar tarafından canlı yayınlar aracılığıyla gönüllü eğitimler verilerek evde sağlığı koruma ve aktif kalma 
konularında bilgilenmeleri sağlanmıştır.  

Kalınkara ve arkadaşlarının (2016, s. 5-14) çalışmasında belirtilen; özellikle iletişim alanında mobil telefonlar, bilgisayarlar ve 
internet gibi teknolojilerin, yaşlı kişinin ailesiyle ve yakınlarıyla uzaktan iletişimini sağladığı, kişinin yakınlarıyla olan sosyal 
iletişim ihtiyacını karşıladığı düşünüldüğünde, bu projenin benzer bir katkıda bulunduğu söylenebilir. Aynı çalışmada yaşlı 
yetişkinlerin; teknolojinin zorlukları karşısında kendilerine yardımcı olabilecek birileri olduğu zaman, yani işin nasıl yapılacağı 
kendilerine bilen biri tarafından gösterildiği zaman, üstesinden gelebilecekleri belirtilmiştir. Kampanya süresince dijital içerik 
üretmek veya ürettikleri içerikleri paylaşmak için çok sayıda yaşlı yetişkinin bu konuda yeterliliği olan kişilerden, genellikle 
çocuklarından ve torunlarından destek aldığı bilinmektedir.  
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Küresel olarak deneyimlediğimiz bu pandemi döneminde iletişim teknolojileri, sosyal doyumumuzda ve bütüncül sağlığımızın 
korunmasında büyük avantajlar sağlayabilir.  Bu proje ileri yaşın tecrübesine, sağduyusuna ve toplumda örnek teşkil 
etmelerine dikkat çekmektedir. Projeye destek veren tüm yaşlı yetişkinler, hala üretebilen, hayatın içinde, aktif, hayat boyu 
öğrenen ve örnek tavırlarıyla toplumda var olan yaşlı algısını kırarak fark yaratmıştır. Bunu yaparken de kuşaklar arası 
dayanışma ve paylaşımın, karşılıklı öğrenmenin, güçlü ve zayıf yönlerimizi birlikte tamamlamanın önemi yadsınamaz. Bu ve 
bunun gibi projelerin ülkemizde ve tüm dünyada yayılması umut edilmektedir. 
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