G‹R‹ﬁ
Daha önceleri fatal olan birçok hastal›¤›n 20’inci
yüzy›lda tedavi edilebilmesi, 65 yaﬂ ve üzeri kiﬂilerin
say›s›n› oldukça art›rm›ﬂt›r. 2000 y›l›nda bu yaﬂ
grubunun içinde olanlar›n say›s› 600 milyondu. Bu
say›n›n 2020 y›l›nda 1 milyar› bulaca¤›
öngörülmektedir.1,2 Yaﬂl› bireylerin ço¤u ba¤›ms›z,
zinde, kendi evlerinde rahatça yaﬂad›¤› halde, bir
grup yaﬂl› gerek kronik hastal›klar› gerek bak›m
ihtiyaçlar› nedeniyle huzurevlerinde yaﬂamaktad›r.
Sanayileﬂmeyle birlikte geniﬂ aileler çekirdek ailelere
dönüﬂmüﬂ ve daha önceleri geniﬂ ailenin güvencesi
alt›nda olan yaﬂl›lar giderek yaln›zlaﬂmaya ve toplum
içinde bir sorun oluﬂturmaya baﬂlam›ﬂt›r.3,4 Oysaki
yaﬂl›lar›n pek az› toplumdan kopuk yaﬂar.
Ço¤unlu¤u çocuklar›yla ve torunlar›yla birlikte ve aile
atmosferi içinde yaﬂamay› ister. Fakat baz›lar› çeﬂitli
sebeplerle huzurevi ve gündüz bak›m evlerinde
kalabilir. Ülkemizde yak›nlar› yan›nda yaﬂayanlar›n
huzurevlerinde yaﬂayanlara göre karamsarl›klar›n›n

daha az ve üretkenliklerinin daha fazla oldu¤u
bildirilmiﬂtir.5,6 Yaﬂl›larda kognitif durumdaki
de¤iﬂiklikler normal yaﬂlanman›n kabul edilen hatta
beklenen sonucu olarak düﬂünülmektedir.7,8 Oysaki
ﬁahin ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada, yaﬂ ve
e¤itimden ba¤›ms›z olarak Türkiye’de yaﬂayan
yaﬂl›lar, “bunama” kelimesini yaﬂl›l›k için normal
sayarlarken demans semptomlar›n› normal
görmemiﬂlerdir.9
Yaﬂl›larda kognitif bozulma birçok faktöre ba¤l›
geliﬂebilir. Genetik faktörler, a¤›r fiziksel hastal›klar
ya da psikiyatrik hastal›klar›n varl›¤› ve sosyal
deste¤in yetersizli¤i gibi faktörlerin yaﬂl›n›n kognitif
fonksiyonlar› üzerine etkisi son 10 y›l içinde
tart›ﬂ›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.10-15 Huzurevi sakinlerinin
bak›m›n›n iyileﬂtirilmesi için sistematik bir yaklaﬂ›ma
ihtiyaç varken konuyla ilgili literatür dünya genelinde
nadirdir.16 Ülkemizde huzurevlerinde kalan yaﬂl›lar›n
kognitif fonksiyonlar› hakk›nda bilgi k›s›tl›d›r.17
Dahas› bu yaﬂl›larda sosyal deste¤in kognitif
fonksiyonlar üzerine etkisi bilinmemektedir. Bu
nedenle kognitif durumlar›n belirlenmesi ve bu
kognitif bozuklu¤un hangi faktörler taraf›ndan
etkilendi¤inin bilinmesi önem taﬂ›maktad›r.
Bu çal›ﬂman›n amac›; ülkemizde fiziki-sosyal
hizmetlerin yeterlili¤i aç›s›ndan farkl› iki ayr›
huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larda aile, arkadaﬂ ve
di¤erlerinin (doktor, hemﬂire, sosyal hizmet uzman›
vb.) sosyal deste¤inin bireylerin kognitif
fonksiyonlar› üzerine etkisini araﬂt›rmakt›r.

GEREÇ ve YÖNTEM
Araﬂt›rma Sosyal Hizmetlere ba¤l› iki ayr›
huzurevinde Kas›m 2004-Kas›m 2007 tarihleri
aras›nda sürdürülmüﬂtür. Araﬂt›rma kesitsel bir
araﬂt›rma olup birinci kent merkezi huzurevinden 87
kiﬂi (Grup I), ikinci kent merkezi huzurevinden 49 kiﬂi
(Grup II) ile görüﬂülmüﬂtür. Çal›ﬂma s›ras›nda birinci
kent merkezi huzurevinde 110 yaﬂl›, ikinci kent
merkezi huzurevinde 61 yaﬂl› yaﬂamakta idi. A¤›r
duyma problemi olanlar, testleri cevaplayamayacak
kadar a¤›r fiziksel hastal›¤› olanlar, çal›ﬂma öncesi

demans ve depresyon tan›s› alm›ﬂ olanlar ve
görüﬂmeyi kabul etmeyen kiﬂiler çal›ﬂma d›ﬂ›nda
b›rak›lm›ﬂt›r. Grup I’de bulunan yaﬂl›lar en az 3 en
fazla 8 kiﬂilik odalarda kal›yordu. Ortak kullan›lan
erkeklere ait 4, kad›nlara ait 4 tuvalet, 2 banyo
mevcuttu. Grup II’deki yaﬂl›lar iki kiﬂilik standart
odalarda kal›yordu. Odalar›n içinde tuvalet ve banyo
bulunuyordu. Grup I’deki yaﬂl›lar›n kald›¤›
huzurevinde 1 televizyon ve dinlenme salonu
mevcuttu. Grup II’deki yaﬂl›lar›n kald›¤› huzurevinde
2 dinlenme ve televizyon salonu ve 1 u¤raﬂ› ve hobi
odas› mevcuttu. Grup I’deki yaﬂl›lar›n kald›¤›
huzurevinde haftan›n 3 günü hizmet veren 1
pratisyen doktor, 21 hemﬂire, 17 hasta bak›c› vard›.
Grup II’deki yaﬂl›lar›n kald›¤› huzurevinde tüm gün
çal›ﬂmal› 1 pratisyen doktor, 1 psikolog, 1 sosyal
hizmet uzman›, 12 hemﬂire, 10 hasta bak›c› vard›.

ile alt ölçek puan› elde edilmiﬂtir. Elde edilen puan›n
yüksek olmas› alg›lanan sosyal deste¤in yüksek
oldu¤unu ifade etmektedir.22

Çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lara Standardize Mini Mental
Test (MMT), Yaﬂl›larda Depresyon Ölçe¤i (YDÖ) ve
Sosyal deste¤i test etmek amac›yla çok boyutlu
alg›lanan Sosyal Destek Ölçe¤i uygulanm›ﬂt›r.

Çal›ﬂmaya Sosyal Hizmetlere ba¤l› iki ayr›
huzurevinde (Grup I ve Grup II) yaﬂayan 136 kiﬂi
kat›lm›ﬂt›r. Grup I’de 87 (46 erkek, 41 kad›n) yaﬂl›,
Grup II’de 49 (25 erkek, 24 kad›n) yaﬂl›
bulunmaktad›r. Grup I’deki kiﬂilerin yaﬂ ortalamas›
72.7±3.55, Grup II’deki kiﬂilerin yaﬂ ortalamas›
71.3±2.89 olarak bulunmuﬂtur. Gruplar›n yaﬂ
ortalamalar›nda istatistiksel olarak anlaml› fark
bulunmam›ﬂt›r (p>.05). Grup I ve Grup II
huzurevlerinde yaﬂayan kiﬂilerin cinsiyet, e¤itim,
sosyal güvence, medeni durum ve kronik fiziksel
hastal›k aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmas› Tablo 1’de
bulunmaktad›r. E¤itim düzeyi ve sosyal güvence
aç›s›ndan gruplar aras› fark istatistiksel olarak
anlaml› bulunmuﬂtur (p<.05, p<.05). Grup I’de 5.2
kiﬂiye 1 hemﬂire, Grup II’de 5.08 kiﬂiye 1 hemﬂire
düﬂmektedir. Grup I’de 6.5 kiﬂiye 1 hasta bak›c›,
Grup II’de 6.1 kiﬂiye 1 hasta bak›c› bulunmaktad›r.
Fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmam›ﬂt›r
(p>.05).

Veri Toplama Araçlar›
Standardize Mini Mental Test (MMT): Kognitif
yetileri en k›sa ve en güvenilir ﬂekilde
de¤erlendirmek üzere haz›rlanm›ﬂ test yönelim, kay›t
belle¤i, dikkat ve hesap yapma, hat›rlatma ve lisan
ile ilgili bölümler içermektedir. Al›nabilecek en
yüksek puan 30 olarak hesaplanm›ﬂt›r. Hafif ve orta
düzey demans için kesme puan› 23/24 olarak
bulunmuﬂtur.18- 20
Yaﬂl›larda Depresyon Ölçe¤i (YDÖ): Toplam 30
maddeden oluﬂan ölçekte, evet ya da hay›r yan›t›
vermesi istenir. Ölçe¤in Türkçe için duyarl›l›k ve
özgünlük makalesinde kesme puan› 13/14’tür.21
Çok Boyutlu Alg›lanan Sosyal Destek Ölçe¤i
(Gözden geçilmiﬂ formu): 12 maddeden oluﬂan
bir ölçektir. Her biri 4 maddeden oluﬂan deste¤in
kayna¤›na iliﬂkin 3 grubu içerir. Bunlar; aile, arkadaﬂ
ve di¤er insanlard›r. Her madde 7-aral›kl› bir ölçek
kullan›larak derecelendirilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmada, her
alt ölçekteki dört maddenin puanlar›n›n toplanmas›

Verilerin ‹statistiksel Analizi
Araﬂt›rma verilerinin analizi bilgisayar ortam›nda
SPSS 11.0 istatistik paket program kullan›larak
yap›lm›ﬂt›r. Çal›ﬂma gruplar› yeterli say›da ve
de¤iﬂkenlerin da¤›l›m› normal olarak bulunmuﬂtur.
Bu
nedenlerle
verilerin
karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
parametrik testler kullan›lm›ﬂt›r. Verilerin analizinde
sürekli de¤iﬂkenlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda Student-t,
kategorik analizlerin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda ki-kare testi
uygulanm›ﬂt›r. Verilerin do¤rusal analizi Pearson
korelasyon analizi ile araﬂt›r›lm›ﬂt›r.

BULGULAR

Grup I’deki yaﬂl›lar›n›n MMT ortalamas› 23.8±2.01,
Grup
II
huzurevi
yaﬂl›lar›n›n
ortalamas›
26.1±1.83’tür. Fark istatistiksel olarak anlaml›
bulunmuﬂtur (t=-4.94, p<.001). Grup I huzurevi
yaﬂl›lar›n›n depresyon ölçe¤i sonucu 13.3±5.87,
Grup II huzurevi yaﬂl›lar›n›n sonucu 8.4±5.21 olarak

Tablo 1. Grup I ve Grup II huzurevlerinde yaﬂayan kiﬂilerin sosyodemografik verileri
Grup I (n=87)

Grup II (n=49)

p

n

%

n

%

Cins
Kad›n
Erkek

41
46

47.1
52.9

24
25

48.9
51.1

E¤itim
Okur-yazar de¤il
‹lk ve ortaokul
Lise ve üstü

47
27
13

54
32
14

16
30
33

33
60.2
6.8

Sosyal güvence
Ba¤kur, SSK*, ES**
Yeﬂil Kart

66
21

75.8
24.2

42
7

85.7
14.3

<.05

Medeni durum
Evli
Bekâr/dul

12
75

13.7
86.3

6
43

12.2
87.8

>.05

Kronik fiziksel hastal›k
Var
Yok

61
16

68.5
31.5

39
10

79.5
20.5

>.05

>.05

<.05

Gruplar›n karﬂ›laﬂt›rma analizlerinde ki-kare testi kullan›lm›ﬂt›r.
*Sosyal Sigortalar Kurumu, **Emekli Sand›¤›

tespit edilmiﬂtir. Gruplar aras› fark istatistiksel anlaml›
olarak bulunmuﬂtur (t=3.78, p<.001). Grup I
huzurevindeki yaﬂl›lar›n aile deste¤i skoru 9.8±5.54,
Grup II huzurevi yaﬂl›lar›n›n sonucu 11.9±6.16,
arkadaﬂ deste¤i s›ras›yla 7.9±4.21, 17.8±6.42 ve
di¤erleri deste¤i (doktor, hemﬂire sosyal dan›ﬂman vb.)
s›ras›yla 11.5±4.58 ve 20±4.48 olarak bulunmuﬂtur.
Gruplar›n aile deste¤i aç›s›ndan fark saptanmam›ﬂt›r
(t=-1.46, p=14). Ancak gruplar aras› arkadaﬂ ve
di¤erlerinin (doktor, sa¤l›k personeli, sosyal dan›ﬂman
gibi) deste¤i aç›s›ndan Grup II huzurevinde olanlar
daha yüksek skorlara sahip olup istatistiksel olarak
farklar anlaml› olarak tespit edilmiﬂtir (t=-7.89, p<.001,
t=-8.05, p<.001) (Tablo 2).

TARTIﬁMA

biridir. Yaﬂ artt›kça kognitif kay›plarda art›ﬂ
gösterilmiﬂtir.25 Yaﬂl›larda kognitif kay›plarda sadece
yaﬂ ya da yukar›da say›lan faktörlerin de¤il bunun
yan›nda sosyoekonomik statü, e¤itim ve sosyal
deste¤in önemli olabilece¤i düﬂünülmesine ra¤men
bu durum ile ilgili literatürde az say›da yay›n
bulunmaktad›r.10,11,26,27 Bu çal›ﬂmada sosyal deste¤in
(çok boyutlu) kognitif fonksiyonlar üzerine etkisini
araﬂt›rd›k. Çal›ﬂmam›z fizik ve personel ﬂartlar›
birbirinden farkl› iki huzurevinde yap›lm›ﬂt›r. Grup
II’de bulunan yaﬂl›lar huzurevi, fizik ﬂartlar› ve di¤er
deste¤i (doktor, hemﬂire, sosyal dan›ﬂman vb.) veren
say›s› aç›s›ndan daha olumlu ﬂartlara sahipti.
Çal›ﬂmam›zda di¤er deste¤ini Grup II yaﬂl›lar›n›n
daha iyi ald›¤› belirlenmiﬂtir. Her ne kadar iki
huzurevinde hasta baﬂ›na düﬂen hemﬂire ve hasta
bak›c› oran› farks›z olsa da Grup II’deki yaﬂl›lar›n
düzenli pratisyen doktorunun olmas›, sürekli olarak
1 psikolog ve 1 sosyal hizmet uzman›na sahip
olmalar›
nedeniyle
daha
nitelikli
destek
görmekteydiler. Çal›ﬂmam›zda kognitif kay›p ile
di¤er deste¤i aras›nda yak›n iliﬂki saptanm›ﬂt›r.

Çal›ﬂmalarda, yaﬂl› kiﬂilerin kognitif fonksiyonlar›n›n
genetik, dejeneratif hastal›klar d›ﬂ›nda birçok
faktörden etkilendi¤i gösterilmiﬂtir.23,24 Örne¤in yaﬂ
kognitif kay›plar için en önemli risk faktörlerinden

Yaﬂl› kiﬂilerin fiziksel ve ruhsal bozukluklar›n›
tan›yabilme, sa¤l›k ve sosyal hizmetlerden ne kadar
destek alabildiklerinin anlaﬂ›labilmesi için huzurevleri
hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmak gereklili¤i

Arkadaﬂ deste¤i ile MMT aras› iliﬂki pozitiftir (0.655,
p<.001). Di¤erlerinin deste¤i ile MMT aras›nda
pozitif korelasyon bulunmuﬂtur (0.506, p<.001).
Depresyon skoru ile MMT aras›nda ise negatif
korelasyon mevcuttur (-0.518, p<.001).

Tablo 2. Gruplar›n nöropsikometrik parametrelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›
Testler

Grup I
n: 87

Grup II
n: 49

t

p

YDÖ

13,3±5,8

8,4±5,2

3.78

<.001

MMT

23,8±2

26,1±1,8

-4.94

<.001

Aile Deste¤i

9,8±5,5

11,9±6,1

-1.46

0.148

Arkadaﬂ Deste¤i

7,9±4,2

17,8±6,4

-7.89

<.001

Di¤erleri Deste¤i

11,5±4,6

20±4,5

-8.05

<.001

Gruplar›n karﬂ›laﬂt›rma analizinde student-t testi kullan›lm›ﬂt›r.

vurgulanmaktad›r.2 Geliﬂmiﬂ ülkelerde huzurevinde
yaﬂayan
yaﬂl›lar›n
rutin
de¤erlendirilmeleri
sonucunda fizik ve ruhsal hastal›klar›na daha h›zl›,
etkin müdahale edilmesinde sosyal destek
yetersizli¤i ortaya ç›kar›lmaktad›r.16 Oysaki ülkemizde
huzurevlerinde yaﬂl›lar genelde zor ﬂartlarda ve
yeterli t›bbi ve sosyal destek almadan yaﬂamlar›n›
sürdürmektedir. Yaﬂl›larda sosyal deste¤in kognitif
fonksiyonlar üzerindeki etkinli¤i az say›da çal›ﬂmada
gösterilmiﬂtir.28,12 Bostwana’da yap›lan bir prospektif
çal›ﬂmada sosyal destek azl›¤› ile kognitif kötüleﬂme
ve beklenenden erken ölümlerin iliﬂkili oldu¤u
bildirilmiﬂtir.12 Yaﬂl› kiﬂiler ile yap›lm›ﬂ 5 y›l süren bir
prospektif çal›ﬂmada ise düﬂük sosyal deste¤in
kognitif bozulmada bir risk faktörü oldu¤u
gösterilmiﬂtir.28
Yaﬂl›larda kiﬂiler aras› iliﬂkilerde arkadaﬂ deste¤inin
önemi ve bunun kognisyon üzerine etkisi iki
uzunlamas›na çal›ﬂmada de¤erlendirilmiﬂtir.26,27
Sosyal iletiﬂimi irdeleyen 12 y›ll›k prospektif bir
araﬂt›rmada kognitif kötüleﬂme ile sosyal iliﬂki azl›¤›
aras›nda pozitif iliﬂki bulunmuﬂtur.27 Bizim
çal›ﬂmam›zda Grup II huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n
fizik ﬂartlar›n›n daha rahat ve konforlu olmas›, ayn›
odada sadece iki kiﬂi kalmas›n›n yak›n arkadaﬂ
iliﬂkilerini pekiﬂtirdi¤i söylenebilir. Yaﬂl›lar için ko¤uﬂ
tarz›ndaki odalarda sorunlar ç›kabilmekte ve akran
iliﬂkileri bozulabilmektedir. Çal›ﬂmam›zda Grup II
huzurevindeki yaﬂl›lar›n Grup I huzurevine göre
arkadaﬂ deste¤inin daha iyi oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Arkadaﬂ deste¤i ile kognitif fonksiyonlar aras›nda
yak›n bir iliﬂki bulunmuﬂtur. Bu sonuç daha önce
yap›lm›ﬂ yay›nlarla oldukça uyumludur.26,27
Çal›ﬂmam›zda her iki grubun depresyon ölçe¤i
skorlar› ortalamas› depresyon tan›s› almak için eﬂik

alt›nda kalm›ﬂt›r. Ancak iki grup aras›nda fark
istatistiksel olarak anlaml› bulunmuﬂtur. Literatürde
yaﬂl›larda depresyonun kognitif fonksiyonlar üzerine
etkisi bilinmektedir.29 Bizim çal›ﬂmam›zda depresyon
skoru yükseldikçe MMT skorunda düﬂme
saptanm›ﬂt›r. Ancak YDÖ’nün kognitif fonksiyonlar›
bozuk kiﬂiler için geçerlili¤i ve güvenilirli¤i s›n›rl›d›r.17
Bu durum çal›ﬂmam›z›n k›s›tl›l›¤› olsa da temel
amac›m›z›n depresyon ile kognitif kay›p aras›ndaki
iliﬂkiyi araﬂt›rmak olmad›¤› hat›rlat›lmal›d›r.
Bizim sonuçlar›m›z huzurevlerinde yaﬂayan yaﬂl›larda
sosyal destek ile kognitif fonksiyonlar aras›nda yak›n
bir iliﬂki oldu¤unu göstermiﬂtir. Ancak bu çal›ﬂma iki
ayr› huzurevinde yaﬂayan az say›da yaﬂl› ile yap›lm›ﬂ
olup, kognitif fonksiyonlar ile sosyal destek
aras›ndaki iliﬂkinin daha iyi yorumlanabilmesi için
Türkiye’nin birçok huzurevini kapsayan geniﬂ
serilerde yap›lacak olan çal›ﬂmalara gereksinim vard›r.
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