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Alzheimer Derne¤i ve Alzheimer Vakf›’n›n periyodik yay›n organ›d›r
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Editörden

Diabet ve demans

De¤erli Okurlar›m›z,

Son 15 y›lda yap›lan çal›ﬂmalarda
özellikle Tip 2 diabet’in zihinsel bozukluk
ve demans riskini art›rd›¤› bulunmuﬂtur.

Bu say›m›zda yine, di¤er etkinliklerimizle birlikte
“Yaﬂl›lar Haftas›”nda gerçekleﬂtirdi¤imiz Tiyatro ve
Satranç Turnuvas› ile ilgili detayl› bilgileri okuyacaks›n›z.
Bu sene, Satranç Turnuvas›’n›, geçen seneye nazaran
farkl› gerçekleﬂtirdik. Çocuklarla yaﬂl›lar› karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›z
turnuvan›n ad› “Torunumla Yar›ﬂ›yorum” idi. Unutkanl›¤›n oluﬂmamas› için beyin egzersizlerinin ve satranc›n
önemini vurgulamak istedi¤imiz bu turnuvan›n gerçekleﬂtirilmesini sa¤layan Türkiye Satranç Federasyonu
‹stanbul ‹l Temsilcili¤i’ne teﬂekkürlerimizi sunuyorum.
San›yorum bu turnuva önümüzdeki senelerde
geleneksel hale gelecek.
ﬁu anda genç nüfusu çok fazla olan ülkemizde, çok
yak›nda hat›r› say›l›r bir yaﬂl› nüfusu olaca¤›n› biliyoruz.
Say›lar› çok az olsa da, büyük özveriyle emek veren ve
yaﬂl›lar›n hayat alanlar›n› geniﬂletmeye çal›ﬂan sivil
toplum örgütleri var. Ama yap›lanlar yetmiyor. Biz de,
bu ba¤lamda Türkiye Alzheimer Derne¤i olarak
“Alzheimer Hastal›¤› ve Hukuksal Sorunlar›”n›n
gündeme gelmesi ve çözüm önerilerinin üretilmesi için
organize etti¤imiz panelimizi gerçekleﬂtirdik. Vesayet
Yasas›’nda Zorlay›c› Unsurlar, Evde Bak›m Konusunda
Yaﬂanan Sorunlar, Gündüz Bak›mevi ve Huzurevi
Yönetmelikleri’nde Yaﬂanan Sorunlar, Yaﬂl›l›kta Kurumsal Bak›m ve Sorunlar›’n›n ele al›nd›¤› ve çözüm önerilerinin sunuldu¤u panelden ç›kan sonuç do¤rultusunda,
yüklendi¤imiz misyonlardan biri olan yerel yönetimleri
ve hükümeti bu konuda daha duyarl› ve etkin olmaya,
kanunlarla Alzheimer hastalar›n haklar›n›n desteklenmesine yönelik çal›ﬂmalar› h›zland›r›lmas› karar› ald›k.
Amerika’da yap›lan istatistiki bir araﬂt›rmaya göre kanser
tedavisinden sonra en fazla ekonomik yük getiren
Alzheimer Hastal›¤›, süre olarak da en uzun süre tedavi
gerektiren hastal›k olarak belirlenmiﬂ. Bu durumda
hastal›¤› yaﬂayan ailelerin, destek görmeyip tek baﬂ›na
kald›klar›nda gerçekten bir sa¤l›k felaketi ile karﬂ› karﬂ›ya
kald›klar› kabul ediliyor.

Bu hastalar›n, yap›lacak hukuksal de¤iﬂikliklerle ömürlerinin son dönemlerini insani ﬂartlarda geçirmesini, hasta
yak›nlar›n›n nefes almas›n› sa¤lamak bu kadar zor
olmasa gerek. Zira di¤er sosyal devletlerde bu imkanlar
sa¤lanabiliyorsa, bizim gibi örf ve adetlerine ba¤l›,
yaﬂl›s›na sayg›l› toplumlarda yaln›zca devlete de¤il sivil
toplum örgütlerine, yard›msever ﬂah›slara da düﬂen
görevler olmal› diye düﬂünüyoruz.
Politika, en nihayetinde insan›n do¤ayla uyumlu ve
dengeli bir yaﬂam sürmesi ve mutlu olmas› için yap›lmaz
m›? Özellikle, hak temelli çal›ﬂan sivil toplum örgütlerinin
amac› da bu politikalar›n üretilmesi ve uygulanmas› için
devlet kurumlar›na, yerel yönetimlere ve di¤er karar
mekanizmalar›na bask› uygulamak de¤il mi?
‹steyen yaﬂl›lara verimli olabilecekleri iﬂ alanlar› oluﬂturulmas›, sa¤l›k ve bak›m hizmetlerinden uygun koﬂullarda
ve insan onuruna yak›ﬂ›r biçimde yararlanmalar›n›n sa¤lanmas›, kendi hayatlar› ile ilgili kararlar› kendilerinin
alabilece¤i koﬂullar›n yarat›labilmesi, politik ve toplumsal
yaﬂama istekleri do¤rultusunda kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›
için yapmam›z gereken çok ﬂey var. O zaman, ha gayret
herkesin, az da olsa, mutlaka yapabilece¤i bir ﬂey vard›r.
Alzheimer hastas›n›n yaﬂam kalitesini yükseltmek için
çal›ﬂan Türkiye Alzheimer Derne¤i, sa¤lad›¤› katk›lar›n
öneminin fark›na var›larak kabul edilmesi ve bunayan
insanlara bak›m hizmeti sunanlara hizmetlerin
iyileﬂtirilmesi için hükümete mali destek sa¤lanmas›
ça¤r›s› yapma karar› alm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda proje mali
deste¤i, KDV muafiyeti ya da ba¤›ﬂlar›n vergiden
düﬂürülmesi gibi bir dizi önlem öngörmektedir.
‹nsanlar› ihtiyarlatan ideallerin gömülmesi oldu¤u
düﬂüncesiyle, bu u¤urda ihtiyarlamama karar› ald›k.
Bundan sonra, elele birlikte yapacaklar›m›z oldu¤una
inan›yor, sizlerin deste¤ine daha çok ihtiyaç duyuyor ve
önerileriniz ile paylaﬂ›mlar›n›z› bekliyoruz.

Prof. Dr. Kaynak Selekler
Hacettepe Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji ABD
Türkiye Alzheimer Derne¤i
Yönetim Kurulu Baﬂkan Yard›mc›s›
Türkiye Alzheimer Derne¤i Ankara ﬁubesi
Yönetim Kurulu Baﬂkan›

ABD, Kaliforniya’da “Kaiser Permanente”de çal›ﬂan bir
grup araﬂt›rmac›, Tip 2 diabeti olan 16 000’den fazla
hastan›n 22 y›ll›k kay›tlar›n›, ﬂiddetli hipoglisemi (düﬂük
kan ﬂekeri) ataklar› yönünden taram›ﬂlar ve bu hastalar›
daha sonra demans tan›s› yönünden dört y›l izlemiﬂlerdir.
Demans riskinin, hiç hipoglisemi ata¤› geçirmeyenlere
göre, bir kez ﬂiddetli hipoglisemi ata¤› geçirenlerde
%26, iki ﬂiddetli atak geçirenlerde %80, üç veya daha
çok ﬂiddetli atak geçirenlerde yaklaﬂ›k %200 oran›nda
artt›¤›n› saptam›ﬂlard›r. Araﬂt›rmac›lar, tedavide kullan›lan
ilaçlar›n kan ﬂekerini aﬂ›r› düﬂürerek, yaﬂl› kiﬂilerde beyin
hücrelerinde harabiyete neden olabildiklerini
belirtmiﬂlerdir.

Son 15 y›lda yap›lan çal›ﬂmalarda özellikle Tip 2 diabet’in
zihinsel bozukluk ve demans riskini art›rd›¤› bulunmuﬂtur. 25 araﬂt›rman›n sistematik incelenmesinde bu durum
belirlenmiﬂtir. Buna mukabil nedeni kesin olarak
bilinmemektedir. Diabetin damar sisteminde yapt›¤›
harabiyetin demansa yol açt›¤› ileri sürülmektedir.
Diabetlilerde demans geliﬂme riski, diabeti olmayanlara
göre 1.6 kere daha fazlad›r. Ayr›ca diabet varl›¤›
demansl›lar›n ömrünü k›saltmaktad›r, eﬂli¤inde yüksek
tansiyon da varsa bu süre daha da k›salmaktad›r.
Yale Üniversitesi T›p Fakültesi’nde yap›lan bir baﬂka
çal›ﬂmada da, yetiﬂkin Tip 2 diabetlilerde, kalp-damar
hastal›¤›n›n erken teﬂhisinin uzun erimde kalp-damar
sa¤l›¤›n› etkileyip etkilemedi¤i araﬂt›r›lm›ﬂ ve erken tan›
konulanlarda, konulmayanlara göre, kalbe ba¤l› olaylar›n
daha az oldu¤u, buna mukabil kalp krizi geçirme riski ile
buna ba¤l› ölümleri azaltmad›¤› bulunmuﬂtur.
Demans ve Alzheimer Hastal›¤›’n›n vasküler (damarsal)
risk faktörleri, diabet, yüksek tansiyon, kolesterol
yüksekli¤i, ﬂiﬂmanl›k, damar sertli¤i gibi bozukluklar›n
orta yaﬂlarda belirlenerek erken tedavisinin ilerde
bunama geliﬂmesini geciktirdi¤i ileri sürülmüﬂtür.
Demanstan korunmakta bu durumun bilinmesi, toplum
sa¤l›¤› aç›s›ndan önem kazanmaktad›r. Q
Kaynaklar: JAMA. 2009;301(15):1565-1572. BMJ 2008;336:6 (5 Ocak).

Alzheimer Hastal›¤›’ndan ac› çekenleri ve ailelerini
düﬂünen Türkiye Alzheimer Derne¤i, herkesin bu
durumu anlayabilmesi ve “empati” kurabilmesi için,
çeﬂitli “Topluluk Eylem Planlar›” geliﬂtirmek üzere
programlar oluﬂturma karar› ald›.

Sevgiyle kal›n.
Fügen Kural
Türkiye Alzheimer Derne¤i
Genel Müdürü

3

4

Alzheimer Haber

Alzheimer Haber

Alzheimer Derne¤i
çay saati

Alzheimer Derne¤i Çay Saati Sal› Toplant›lar› – Kad›köy
Bar›ﬂ Manço Kültür Merkezi Cafera¤a Mahallesi, Moda Caddesi, Nail Bey Sokak No. 37 Kad›köy, ‹stanbul
Tarih

Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
Hemﬂirelik Bölümü’nden toplant›ya kat›lan ö¤retim
görevlisi Zeynep Kurtuluﬂ hasta yak›nlar›n›n
kendilerine gereken özeni göstermelerinin önemini
anlatt›. Toplant› Bar›ﬂ Manço Kültür Merkezi’nde,
14 Nisan’da gerçekleﬂtirildi.

Saat

Konu

Kat›l›mc›

12 May›s 09

14:00–17:00

Alzheimer Hastalı¤›’nın Hukuksal Boyutu

Prof. Dr. ﬁevki Sözen

26 May›s 09

14:00 –17:00

Sohbet ve Dan›ﬂma Toplant›s›

Psikolog Kamil Ertekin

9 Haziran 09

14:00–17:00

Alzheimer Hastasının ve Yakınlarının
Psikolojik Sorunları

Psikolog Ayﬂe Özalkuﬂ ﬁahin

23 Haziran 09

14:00–17:00

Sohbet ve Dan›ﬂma Toplant›s›

Psikolog Kamil Ertekin

Alzheimer Derne¤i Çay Saati Çarﬂamba Toplant›lar› – Harbiye
“Hasta yak›nlar› bir süre sonra sorunlarla baﬂ edemez
hale geliyor ve hastan›zla beraber siz de bir tak›m
sorunlar yaﬂ›yorsunuz. Mesela hasta yak›nlar› uykusuzluk
problemi yaﬂ›yorlar. Her gün ayn› saatte uyumay› ve ayn›
saatte uyanmay› al›ﬂkanl›k haline getirmeniz laz›m. En
fazla bir saat kadar hafta sonlar› tolerans gösterilebilir.
Mümkün oldu¤unca gündüz ayd›nl›k ortamlarda
bulunup gün ›ﬂ›¤›ndan faydalanmal›, akﬂamlar› uyumak
için de karanl›k ortam› sa¤lamal›y›z. Bu uyku düzenine
dikkat etmemiz ayn› zamanda kan bas›nc› ve tansiyona
da olumlu ﬂekilde etki ediyor.
Kaliteli uyku için de yürüyüﬂ önemlidir. Yürüyüﬂ yapt›¤›n›z zamanlar akﬂamlar› daha rahat uyudu¤unuzu
göreceksiniz. Akﬂam yatmadan iki üç saat öncesinde
egzersiz yap›lmamal›d›r.
Özellikle ﬂekerleme dedi¤imiz k›sa süreli uykular uyku
kalitesini bozuyor. Yatak odan›zda saat bulundurmamaya özen gösterin çünkü ses olarak sizi rahats›z edebilir
ve psikolojik olarak da etkiler. Gece yatmadan önce
kraker yemek, ball› süt içmek uykuya dalman›z› kolaylaﬂt›r›r. Çay ve kahve tüketiminizi k›s›tlamak, kahveyi günün
erken saatlerinde tüketmeye özen göstermek tavsiye
edilir. Alkolden kaç›nmak laz›m çünkü alkol sadece uykuya dal›ﬂ› h›zland›r›yor ve uyku kalitesini iyileﬂtirmiyor, tam
tersine bozuyor. S›v› tüketiminin akﬂam azalt›lmas›, gece
s›k s›k tuvalete kalk›yorsan›z yatmadan üç dört saat önce
bir iki bardak s›v› ile bunun s›n›rland›r›lmas› gerekir.
Sigara da uyar›c› oldu¤u için uyku kalitesini azalt›yor.
Yatmadan önce ›l›k bir banyo almak önerilebilir. Uyand›ktan sonra 15 dakika içinde yata¤›n›zdan kalkmal›s›n›z.
Uyand›¤›n›z halde hâlâ yatmaya devam ederseniz, uyku
kaliteniz etkilenecektir. Akﬂam yatt›n›z, uykunuz gelmedi
ise, 10–15 dakika sonra kalk›n ve kendinize baﬂka bir
aktivite bulun. Uyumaya çal›ﬂmay›n. Uyuyamama
psikolojisi sizi uykusuz b›rakacakt›r. Beyninizi meﬂgul
eden iﬂler varsa, kalk›p onlar› bir ka¤›da yaz›n. Yazmakla
sorunlar›n›z› uzaklaﬂt›rm›ﬂ gibi oluyorsunuz, bu da daha
rahat uyuman›z› sa¤layacakt›r.
Hastan›z içinse: hastan›zda müzikal bellek son zamana
kadar korunuyor. Dolay›s›yla hastaya sevdi¤i müzikleri

dinletmek, onun rahat uyumas›na, psikolojik durumunun
düzelmesine katk›da bulunacakt›r.
Genel olarak kendiniz stres alt›ndas›n›z çünkü sürekli
hastaya siz bak›yorsunuz. Biliyorsunuz ki uzun süre,
y›llarca devam edecek bir sürecin içerisindesiniz. Bu
yüzden sorunlar›n›z› ertelememelisiniz. Sorunlar›n›z uzun
y›llar sizle beraber yaﬂayacak.
Stres dedi¤imiz ﬂeyi insan asl›nda kendisi yarat›yor.
O olay vard›r veya yoktur. Biri olay› normal karﬂ›larken bir
baﬂkas› ayn› olay için a¤layabiliyor. Kimi hasta yak›nlar›
“Benim annem bana bakt›, büyüttü, ﬂimdi s›ra bende,
görevimi yerine getiriyorum” diye düﬂünüp yapt›klar›
iﬂten haz duyabiliyorlar. “Bu niye benim baﬂ›ma geldi?”
düﬂüncesi ise baz› insanlar› karamsarl›¤a itiyor. Asl›nda
biliyoruz ki e¤itim düzeyi, kiﬂilik, cinsiyet çok fark etmeden yaﬂland›¤› zaman herkesin baﬂ›na gelebilecek bir
durumla karﬂ› karﬂ›yay›z. Kendinizi hüzünlü, ümitsiz
hissediyorsan›z, odaklanma problemi yaﬂ›yorsan›z, özellikle hasta ile sürekli birlikte olmaktan bask› yaﬂ›yorsan›z,
bunlar sizin için tehlikeli ve destek alman›z gereken
durumlard›r. Önceden hoﬂland›¤›n›z hobilerinizden
vazgeçti¤inizi, zaman ay›ramad›¤›n›z halde, ayn›
zamanda yapma iste¤inizin de azald›¤›n› düﬂünüyorsan›z, bak›ma ara verip yard›m alman›z gerekiyor.
Hastal›¤›n erken evresinde aile bir araya gelip, ortak
paylaﬂ›mla hastaya bakmal›lar. Alzheimer Hastal›¤›’n›n
yaklaﬂ›k süresi sekiz y›l kadard›r. Maalesef ﬂu an için
Alzheimer sürekli kötüye giderek ilerleme gösteren bir
hastal›k. Arada bir iyileﬂme dönemleri olsa da bunlar sizi
yan›ltmas›n. Boﬂuna hayal k›r›kl›¤› yaﬂars›n›z. Hastal›k
hakk›nda gerçekçi olup, hastal›¤› ö¤renmeniz laz›m.
Size spesifik önerilerimiz var: Birincisi hastal›¤› çok iyi
ö¤renece¤iz. Hastal›k hakk›nda gerçekçi olaca¤›z.
Ard›ndan kendimize karﬂ› gerçekçi olaca¤›z. Duygular›m›z› kabullenece¤iz. Bildiklerimizi, hissettiklerimizi
paylaﬂaca¤›z. Mizah anlay›ﬂ›na sahip olaca¤›z. Yaﬂad›¤›m›z olaylar karﬂ›s›nda hep pozitif olaca¤›z. Mutlaka
tükenme noktas›na gelmeden “Ben art›k yoruldum, bana
yard›m edin” diyece¤iz. Hastal›¤›n erken döneminde
gelece¤i planlamay› ihmal etmeyece¤iz.” Q

Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt. No. 49 Kat: 4 Daire: 4 Pangalt›, ‹stanbul
Tarih

Saat

Konu

Kat›l›mc›

13 May›s 09

14:00–17:00

Yata¤a Ba¤›ml› Hastan›n Bak›m› ve Öneriler

Hemﬂire Aynur Gökkaya

27 May›s 09

14:00 –17:00

Sohbet ve Dan›ﬂma Toplant›s›

Psikolog ve hasta yak›n› Huriye Ball›soy

10 Haziran 09

14:00–17:00

Alzheimer Hastalar›n›n Beslenmesi ve
Diyet + Diﬂ Sorunlar›

Dyt. Dilek Iﬂ›k ve
Diﬂ Hekimi Prof. Dr. Özen Do¤an Onur

24 Haziran 09

14:00–17:00

Sohbet ve Dan›ﬂma Toplant›s›

Psikolog ve hasta yak›n› Huriye Ball›soy

“Benimle dans eder misiniz?”
Kitap okumak, zihin çal›ﬂt›ran oyun (satranç, briç gibi)
oynamak, bir müzik aleti çalmak, dans etmek gibi boﬂ
zamanlar› de¤erlendirme aktivitelerinin bunamay›
geciktirdi¤i belirtilmiﬂtir.
Hafif ve orta evre Alzheimer hastalar›n›n zihinsel olarak
uyar›c› olan grup programlar›na kat›lmalar› önerilir. Bu
anlamda dans tedavisi fiziksel ve zihinsel olarak kiﬂilerin
kendilerini mutlu hissetmelerine neden olur. Bir partner
ile sosyal dans, yaﬂl› kiﬂiler için bildik ve onlar›n hoﬂlar›na
giden bir aktivitedir ve hastalar›n kaliteli bir zaman dilimi
geçirmelerini sa¤lar. Dans tekrarlay›c› fiziksel bir aktiviteden çok, dikkat ve haf›zay› güçlendiren ve “geçmiﬂ haf›za ile bugün aras›nda köprü kuran“ dinamik bir olayd›r.
Dans, bir partner ile yap›lan sosyal dans olabildi¤i gibi,
hastay› hareketlerle düﬂünmeye sevk eden do¤açlama
tipte de olabilir. Süreler hastan›n demans ﬂiddetine göre
düzenlenmelidir. Örne¤in daha a¤›r bunamas› olanlar
bak›c›lar›n›n yard›m›yla basit hareketler yapabilirler.
Küçük s›n›flarda ayn› derecede hastal›¤› olanlar bir
grupta toplanmal›d›r. Danstan önce 10 dakika germe ve
yürüme gibi ›s›nma hareketleri yap›lmal›d›r. Haftada bir
kez, 8–10 kat›l›ml›, de¤iﬂik müzik ve dans tipleri ile 3x15
dakikal›k oturumlar uygundur.
Dans, dans etmenin d›ﬂ›nda hat›ralar› canland›r›r ve

kiﬂinin kendisini tekrar
bulmas›na yard›mc› olur.
Çeﬂitli sesler, renkler ve
gerçek objeler gibi çoklu
uyar›mlar, kiﬂinin
ba¤lant›lar›n› ve uyar›mlar›n› harekete geçirir.
Dans kiﬂinin kendine ait (otobiografik) haf›zas›n›
iyileﬂtirir, ajitasyon, anksiete, hezeyanlar gibi davran›ﬂ
bozukluklar›n› azalt›r. Dans sinir sistemi için koruyucudur
ve zihinsel fonksiyonlar›n y›k›m›n› azalt›r.
Dans tedavisi ancak düzenli yap›ld›¤› takdirde yararl›d›r.
Di¤er yandan dans›n yaﬂl› ve demansl› hastalarda baz›
sak›ncalar› olabilir. Bunlar düﬂme riskinin artmas›, yüksek
tansiyon, kalp hastal›¤›, kronik obstruktif akci¤er
hastal›¤› gibi mevcut hastal›klara ba¤l› problemlerin
alevlenmesidir. Mamafih egsersiz, dengeyi düzelterek
düﬂmeleri azaltabilir ve uzun süreli hastal›klar›n
düzelmesine yard›mc› olabilir.
Özetle dans, hem fiziksel hem zihinsel uyar›lar sa¤lar.
Dans›n beyinde zihinsel yedek kapasiteyi art›rma, beyin
küçülmesini önleme ve beynin kanlanmas›n› art›rma gibi
koruyucu etkileri olabilir. Q
Bu yaz›, Prof. Dr. Kaynak Selekler taraf›ndan, bir ö¤renci çal›ﬂmas›ndan
tercüme edilmiﬂtir.
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“Hastal›k bir tek aﬂk› yenemez”

18–24 Mart Yaﬂl›lar Haftas› etkinlikleri

Uluslararas› ‹stanbul Film Festivali taraf›ndan
her y›l verilen “Sinema Onur Ödülleri”,
bu y›l sinemam›za y›llar boyu emek vermiﬂ
Erdo¤an Tokatl›’ya verildi. Hürriyet Gazetesi
yazar› Cengiz Semercio¤lu’nun köﬂe yaz›s›na
yer veriyoruz.

Alzheimer Derne¤i ve Vakf›’n›n
Yaﬂl›lar Haftas› boyunca düzenledi¤i
etkinliklere bak›mevi ve huzurevlerinden
bir çok yaﬂl› kat›ld›.

Cengiz Semercio¤lu
Hürriyet Gazetesi

Bu y›l ‹stanbul Film Festivali’nde Hale Soygazi ve Agâh
Özgüç’le birlikte onur ödülü alan 70 yaﬂ›ndaki usta
yönetmen Erdo¤an Tokatl›’n›n ilerleyen hastal›¤›ndan
haberim yoktu. Festivalin aç›l›ﬂ›n› Nur Ayd›n’la birlikte
CNN Türk için törenin yap›ld›¤› Lütfi K›rdar’dan canl›
sunuyorduk.
Erdo¤an Tokatl›’n›n 1965 tarihli ilk filmi, Ediz Hun ve
Selma Güneri’nin oynad›¤› “Son Kuﬂlar” da festivalde
gösterilecek. Reklam aras› verdi¤imizde Ediz Hun’u canl›
yay›na davet ettim, her zamanki nezaketiyle kabul etti.
“Selma Han›m ve Erdo¤an Bey’i de yan›m›za alsak”
dedi¤imde Erdo¤an Tokatl›’n›n hastal›¤›n› ö¤rendim.
Bir süredir bo¤uﬂtu¤u Alzheimer hastal›¤›n›n etkisiyle
konuﬂma zorlu¤u çekiyormuﬂ. “Soru sormazsan canl›
yay›na ç›kabilir” dedi Ediz Hun...
44 y›l önce “Son Kuﬂlar”› çeken Tokatl›, Güneri ve
Hun’la reklam dönüﬂü kamera karﬂ›s›ndayd›k. Tokatl›’ya
hiç soru sormad›m, sadece Ediz Hun’un baz› minik
sorular›na baﬂ›n› sallayarak onay verdi. Yay›n›m›z
bittikten sonra titreyen elleriyle cebinden bir ka¤›t
ç›kard›. Az sonra onur ödülü alaca¤› sahnede yapaca¤›
konuﬂma metninin yaz›l› oldu¤u ka¤›t...
Kar›s› haz›rlam›ﬂ... Büyük harflarle çok düzgün ﬂekilde
yaz›lm›ﬂ bir metin. Sadece iki kelimeden oluﬂuyor;
“Teﬂekkür ederim”. Ödülü ald›ktan sonra sunucuya bu
ka¤›d› göstermesini tembih etmiﬂ eﬂi...
CNN Türk’ün k›rm›z› hal› yay›n›n› bitirdik, önemli bir
yeme¤im var, törene kalmadan kaçaca¤›m ama sahnede
Türk Sinemas›’n›n büyük ustas›n› merak ediyorum.
Filmlerinden haz›rlanm›ﬂ çok güzel bir vtr’nin sonunda
Erdo¤an Tokatl› yaz›s›yla çok yak›ﬂ›kl› donmuﬂ bir

Ediz Hun ve
Selma Güneri’nin
oynad›¤›
“Son Kuﬂlar”
filminden
bir kare (üstte)
ve yönetmen
Erdo¤an Tokatl›
(solda).

Türkiye’de her y›l kutlanan Yaﬂl›lar Haftas›’nda
Alzheimer Derne¤i ve Vakf› bir çok etkinli¤e imza
att›. Tiyatro gösterimi ile baﬂlayan etkinliklerde
yaﬂl›lar›n ve çocuklar›n birlikte yar›ﬂt›¤› satranç
turnuvalar› düzenlenirken, Alzheimer Hastal›¤›’nda
hukuki sorunlar ile ilgili bir de panel düzenlendi.
Turnuva 19 Mart 2009 Perﬂembe günü, saat 16:00’da
düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Turnuvada ayr›ca
bir panel de düzenlendi. Paneldeki konuﬂmac›lar›n da
kat›ld›¤› ödül töreninde, 12 yaﬂ alt› ve 55 yaﬂ üstü
sporculara hediyeleri verildi.
2009 ‹stanbul Veteranlar ﬁampiyonu Mustafa Yüksel
oldu. ‹kinci Hayri Özbilen, üçüncü Salih Murato¤lu
olurken,12 yaﬂ alt›nda ise birinci Mehmet Yanar, ikinci
Tibet Ka¤an Özgür, üçüncü Burak Ancel oldu.

portresi as›l› kald› salondaki dev ekranda... ‹sminin anons
edilmesiyle sahnenin arkas›ndan göründü, küçük
ad›mlarla yürümeye baﬂlad›.
Yan›nda yine iki koluna girmiﬂ vaziyette Ediz Hun ve
Selma Güneri var. Oyuncular› filmle ilgili küçük an›lar
anlatt›lar, Tokatl›’ya ﬂakalar yapt›lar. Sonra onur ödülünü
sundular büyük ustaya...
‹ﬂte o an geldi! ﬁimdi elini cebine atacak derken benim
için hiç beklenmedik bir ﬂey oldu. Ka¤›d› bile ç›karmadan
hayat›n›n en çarp›c› konuﬂmas›n› yapt›, eﬂinin haz›rlad›¤›
gibi sadece iki kelimeydi; “Teﬂekkür ederim”...
Bitirdi¤i anda gözleri parlad›, heyecanla birinci s›rada
oturan eﬂine döndü, baﬂlad› uzun uzun el sallamaya,
“Bak baﬂard›m” der gibi... Belli ki daha önce defalarca
çal›ﬂm›ﬂlard› evde ama belli ki bu kadar›n› eﬂi bile
beklemiyordu.
Oturdu¤u yerden öpücükler gönderdi sahnedeki hayat›n›n erke¤ine... Sahnedeki yaﬂl› adam çocuk gibi sevinçliydi... O gece anlad›m hastal›k her ﬂeyi yener ama bir tek
aﬂk› yenemez. Q

tiyatro

ﬁahane Dü¤ün
oyunundan

Yönetmenli¤ini Haldun Dormen’in yapt›¤› “ﬁahane
Dü¤ün” adl› oyunu Alzheimer Derne¤i’nden, Vak›f’tan,
Darülaceze’den, ﬁiﬂli Belediyesi Emekliler Evi’nden ve
Musevi Cemaati’nden yaﬂl›lar Profilo Al›ﬂveriﬂ
Merkezi’ndeki Asuman Dabak Tiyatrosu’nda izledi.

satranç turnuvas›
Yaﬂl›lar Haftas›’nda düzenlenen di¤er etkinlik ise satranç
turnuvas› oldu. Türkiye Alzheimer Derne¤i’nin, GS‹M
‹stanbul Satranç Federayonu ‹stanbul ‹l Temsilcili¤i ile
birlikte organize etti¤i ‹stanbul 2. Veteranlar Satranç
Turnuvas› 18–19 Mart tarihlerinde Taksim Metrosu
Konferans Salonu’nda gerçekleﬂtirildi. “Torunumla
Yar›ﬂ›yorum” ad› alt›nda düzenlenen etkinlikte 12 yaﬂ alt›
sporcular 55 yaﬂ üstü sporcular ile yar›ﬂt›.Türkiye Satranç
Federasyonu’ndan gelen görevliler eﬂli¤inde yap›lan
satranç turnuvas›nda zorlu maçlar gerçekleﬂtirildi.

‹stanbul Satranç Derne¤i Asbaﬂkan› R›za Öney bir sürpriz
yaparak ‹stanbul Satranç Derne¤i’nde bulunan 40 y›ll›k
satranç tahtalar›n› 12 yaﬂ alt›nda yar›ﬂan ilk 3 sporcuya
hediye etti. Tarihi de¤eri olan satranç tahtalar›na
turnuvada yar›ﬂan veteranlar da imza att›lar. Q
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18–24 MART YAﬁLILAR HAFTASI ETK‹NL‹KLER‹

“Alzheimer ve hukuksal sorunlar”
paneli
“Bak›c› e¤itiminin çok iyi verilmesi,
hizmetin de çok iyi denetlenmesi
laz›m.”
Türkiye Alzheimer Derne¤i’nin 19 Mart 2009
tarihinde Taksim Metrosu Konferans Salonu’nda
düzenlemiﬂ oldu¤u “Alzheimer ve Hukuksal
Sorunlar” baﬂl›kl› panelde, Alzheimer hastalar›n›n
vesayet konusu ve hasta yak›nlar›n›n yaﬂad›¤›
sorunlar tart›ﬂ›ld›.
Panelin aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Prof. Dr. Murat Emre
tüm dünyada Alzheimer hastalar›n›n bak›m› için baz›
olanaklar›n oldu¤unu ve bunlar›n gündüz bak›m evleri,
kal›c› bak›m evleri, evde bak›m ve yard›mla yaﬂama
seçenekleri oldu¤unu söyledi. Bunlar›n Türkiye’de baz›
kanallarda daha güçlü, baz› kanallarda daha kötü olarak
uyguland›¤›n›, uygulamalarda baz› zorluklar›n oldu¤unu,
bu zorluklar›n bir k›sm›n›n do¤rudan do¤ruya altyap› ve
organizasyondan, bir k›sm›n›n da yönetmelikten ve
kanunlarda olan k›s›tlamalardan kaynakland›¤›n›
vurgulad›.
Evde Bak›m Derne¤i ad›na toplant›ya kat›lan Aynur
Dik’in “Evde Bak›m Konusunda Yaﬂanan Sorunlar”
baﬂl›kl› konuﬂmas›ndan:
“Evde bak›m› tan›mlarken, bunun gelecekte ne kadar
önemli bir ihtiyaç oldu¤unu rakamlarla sizle paylaﬂmak
istedim. Dünya sa¤l›k harcamalar›n›n %60’› kronik
hastal›klara harcan›yor. 2020 y›l›nda tüm ölümlerin
%75’inin kronik hastal›klardan kaynaklanaca¤›
varsay›l›yor. Yine Türkiye nüfusunda 8.5 milyon özürlü
vatandaﬂ›m›z var. Böyle bir durumda evde bak›m
hizmetimizi karﬂ›layacak sa¤l›k alan›nda çal›ﬂacak
personele ihtiyac›m›z ne durumda? 2006 y›l› itibariyle
doktor, hemﬂire, evde bak›m personeli destek eksikli¤i
tüm dünyada 4.3 milyon kiﬂi. Bu çok büyük bir rakam ve
bunu da gündemimize almak zorunday›z.
ﬁimdi, evde bak›m deyince toplum bunu nas›l alg›l›yor.
Hepimiz ﬂöyle dönüp kendimize bakt›¤›m›zda böyle bir
ihtiyac›n var oldu¤unu hepimiz biliyoruz. Çünkü hepimizin
zaman zaman evde bak›ma ihtiyac› var. Ama evde
bak›m, 24 saat hemﬂire ve hasta bak›c› olarak alg›lan›yor.
Oysa, burada evde bak›m hizmeti, kendi içinde çok
çeﬂitli ihtiyaca göre planlanabilecek bir hizmet.

Mevcut durumda sorunlar›m›z nelerdir diye bakt›¤›m›zda, evde bak›m›n tan›m›nda çok ciddi farkl›l›klar var.
Biz, evde bak›m› bir bütün olarak düﬂünüp sa¤l›¤› da
içine koyuyoruz. Sa¤l›k Bakanl›¤›, farkl› bir boyutta
bak›yor, Sosyal Hizmetler Kurumu, daha farkl›, Özürlüler
‹daresi daha farkl› bak›yor.
Evde bak›mla ilgili bir bilinç eksikli¤imiz var. Bu süreç
içinde kendimizi çok iyi geliﬂtirmemiz laz›m. Çok ciddi
bir mevzuat eksikli¤i var. Devletin bir çok kurumunun bir
araya gelip ortak çal›ﬂmas› ve ülkemiz için en uygun
model ne olmal›, bir fikir birli¤ine var›lmas› laz›m.

Gene yapm›ﬂ oldu¤umuz bir araﬂt›rmada “evde bak›m
ihtiyac›nda hastalar›n ve hasta yak›nlar›n›n beklentileri
nelerdir?” diye bir inceleme yapm›ﬂt›k. Üç y›ll›k bir araﬂt›rma sonucunda hepimizin beklentisi kaliteli ve güvenilir
bir sa¤l›k hizmetinin olmas›, geniﬂ bir kadrosunun olmas›,
yani doktoru, hemﬂiresi, sosyal hizmetlisi, psikologu,
fizyoterapisti, bak›c› elemanlar›n›n e¤itimli ve tecrübeli
elemanlar olmas›yd›. Hasta yak›nlar› “evde bak›m hizmeti
al›yorum, ama teknolojiden de yararlanmak istiyorum”
diyor. Bu konuda da çok hakl›lar. Muhakkak, hastan›n
kendi doktoruyla evde bu hizmeti verenler aras›nda çok
iyi bir iletiﬂim olmal›. Bu beklenti de çok önemli. Hasta ve
hasta yak›n› kendisini güvende hissetmesi için 24 saat
ilgili kiﬂiye ulaﬂmak istiyor. Bunun ard›ndansa, “bu
hizmeti al›yorum, ama bana gelen eleman› kimler
denetleyecek?”, bir denetleme sistemini de bekliyorlar.
ﬁimdi ülkemizde evde bak›m modelini oluﬂtururken
yaﬂl›lar›m›z›, kronik hastalar› ve özürlüleri temel al›p buna
göre bir model oluﬂturmal›y›z. Bir kere, ihtiyaçlar›n çok
iyi belirlenmesi laz›m. Bunun bir sa¤l›k boyutu var, bir
bak›m boyutu var, bir de tabii ki, koruyucu taraf› var.
Yurt d›ﬂ›nda evde sa¤l›k hizmeti deyince, doktor hizmeti,
hemﬂirelik hizmeti, fizyoterapi hizmeti, solunum terapisi,
oksijen terapisi, meﬂguliyet terapisi, damardan yap›lan
ilaçlar›n uygulamalar›, beslenme ile problemi olan
hastalar›n takibi ve yine ilaç hizmetleri yayg›n olarak
sa¤lan›yor. Beslenme dan›ﬂmanl›¤›, ülkemizde çok s›n›rl›
uygulan›yor ama, evde diﬂ tedavisi, psikoterapi, medikal
araçlar›n eve ulaﬂmas› ki, bugünün teknolojisinde bunlar
art›k çok rahat uygulanabiliyor.
Koruyucu hizmetlere bakt›¤›m›zda da yine hastal›k yönetimi gibi kronik hastal›¤› olan kiﬂilerin hastal›¤› ile daha
iyi yaﬂamas›n› sa¤layacak e¤itim a¤›rl›kl› hizmetler var.
Ev güvenli¤inin sa¤lanmas›, sa¤l›kl› yaﬂam dan›ﬂmanl›¤›,
evde bak›m gibi henüz Türkiye’de baﬂlamayan, ama yurt
d›ﬂ›nda çok yayg›n kullan›lan hizmetler.

En önemli ve temel sorun ise, evde bak›m personelinin
e¤itimidir. Bugün evde bak›m hizmeti ad› alt›nda Azerbaycan’dan, K›r›m’dan, Moldovya’dan gelen bak›c›lar
var. Bir an›m var: Arkadaﬂ›m›n annesi Alzheimer hastas›yd›. Hastan›n yatak yaralar› ve burnundan beslenme
problemi vard›. Evde de yabanc› bir bak›c›. Bir bakt›m
bak›c›n›n elinde çiçekleri sulad›¤›m›z f›sf›s. “Ne yap›yorsun?” dedim. “Yaraya tuzlu su s›kaca¤›m” dedi. “Peki
bunun içindeki ne? Nas›l haz›rlad›n bunu?” dedim.
“Suyu kaynat›yorum, içine de tuzunu at›yorum” dedi.
Hastayla beraber baﬂ baﬂa, hiç denetlenmeden bu
hatalar›n yap›ld›¤›n› gördüm. Dolay›s›yla, e¤itimin çok iyi
verilmesi, hizmetin de çok iyi denetlenmesi laz›m.
Var olan yönetmelikte— ki bir yönetmelik, bir yönelge
zaten var—evde bak›m merkezlerinin kurumuyla ilgili
özel sektörün bu yönetmeli¤in içinde hastal›k gruplar›
zaten s›n›fland›r›lmam›ﬂ. Paran›z› verirsiniz. Ya da özel
sa¤l›k sigortan›z vard›r. Her hastal›k grubu bu hizmeti
al›r. Kamunun henüz evde bak›m yönetmeli¤i yok.
Sadece kamu hastanelerinde de evde bak›m birimlerinde
de gene hastal›k tan›mlar› yok. “Yata¤a ba¤›ml›” diye
tan›ml›yor. Ama o yata¤a ba¤›ml›lar›n›n içini açm›yor.
Evde zihinsel engelli, özürlü varsa, onlar› yata¤a ba¤›ml›
kabul etmiyor ve onlara evde bak›m hizmetini vermiyor.”
Av. Nilhan Ma¤denci’nin “Vesayet Kanunu’ndaki
Zorluklar” baﬂl›kl› konuﬂmas›nda panele kat›lan
dinleyicileri Türkiye’deki ilgili yasalar hakk›nda
bilgilendirirken de¤indi¤i konular ﬂunlard›:
“Medeni Kanun’da vesayet ile ilgili maddeler genel
olarak al›nm›ﬂt›r. Alzheimer Hastal›¤›, baﬂka zihinsel
özürle veya bir baﬂka konuyla tek tek aç›klanm›ﬂ
olmad›¤› için zorluklar yaﬂan›yor. Kiﬂiler 18 yaﬂ›na
gelmekle eriﬂkin oluyorlar. Fakat, sadece 18 yaﬂ›na
gelmek yeterli olmuyor. Kiﬂilerin zihinsel ve ruhsal
sa¤l›klar›n›n da yerinde olmas› gerekiyor.
Alzheimer Hastal›¤›, çeﬂitli evrelerle geliﬂerek kiﬂilerde
haf›za kayb›na, bir tak›m konular› hat›rlamamaya,
çevresindeki insanlar› suçlamaya varacak derecede kötü
sonuçlara gidebiliyor. Bu gibi durumlar için de, Medeni
Kanun’da vesayetle ilgili bölümleri var. Vesayet alt›na
almak, o kiﬂinin ad›na mallar›n› idare etmek, paras›n›

idare etmek, tüm kullanabilece¤i medeni haklar›n› o kiﬂi
ad›na kullanmak demektir. Ama, bunu da yapabilmek
için, herkesin vasi olabilmesi için de k›s›tl› olmamas›
gerek, kiﬂiyle menfaatlerinin çak›ﬂmamas›, herhangi bir
düﬂmanl›¤›n›n olmamas› gerek. Bu yüzden daha çok
mahkemelerde eﬂi, h›s›mlar›, yak›nlar› tercih ediliyor.
Kimsesi olmayan kiﬂiler için belli bir avukat tayin
edilebiliyor. Tabii bunlar genel olarak vesayete ihtiyac›n›z
varsa, vesayet alt›na al›nacak kiﬂinin ikametgâh›n›n
bulundu¤u yerdeki Sulh Hukuk Mahkemeleri’nden vasi
tayin edilmesini istiyorsunuz. Vasi tayin edilmesi için de
onun mahkemece belirlenen evreleri var.
Doktor kontrolünden geçilmesi, vesayet alt›na al›nmas›n›
gerektirecek bir hastal›¤› var m›d›r? Onun tespiti, daha
sonra da hakimin karar›yla bir kiﬂi, vasi tayin edilebiliyor.
Daha sonra bu vasinin ilan edilmesi gerekiyor. ‹lan süresi
geçtikten sonra da vasinin mallar›yla ilgili bir defter
tutuluyor. Esas sorun, bence bundan sonra baﬂl›yor.
Çünkü, vasi olan kiﬂinin tüm bunlar› yapabilmesi çok
zor. Mallar›n›n sat›ﬂ›yla, paran›n kullan›m› ile ilgili izin
alman›z gerekiyor. O kiﬂinin haklar›n› savunman›z gerek.
Sizin ad›n›za bir ﬂikayet oldu¤unda cevaplaman›z gerek.
Her y›l bununla ilgili mahkemeye bir hesap sunman›z
gerek. Vasinin, tüm bu iﬂleri yapabilecek yetenekte ve
sa¤l›kta olmas› gerekirken bir de bu iﬂlere vakit ay›rmas›
gerekiyor. Çünkü vasi olman›n da getirmiﬂ oldu¤u bir
tak›m sorumluluklar var.
Özenli davranma, onu bir zarara u¤ratmama zorunlulu¤unuz var. Zarara u¤rat›rsan›z, bu zarardan sorumlusunuz. Örne¤in, kiﬂinin bir evi, bir mal› var. Onun sat›ﬂ›yla
ilgili ben bunu satay›m, onun paras›yla masraflar›
karﬂ›layay›m diyemiyorsunuz. ‹lk önce hakimden izin
alman›z ve mahkemeden onunla ilgili onay›n ç›kmas›
gerekli. Bu onaydan sonra da de¤erinin tespit edilmesi
gerekli. Bütün bunlar için vakit harcamak, emek
harcamak ve bilgi sahibi olmak gerek.
Alzheimer Hastal›¤›’nda kiﬂiler istismar edilmeye çok aç›k
oluyorlar. Hasta e¤er vesayet alt›na al›nmazsa, etraftaki
kötü niyetli kiﬂiler taraf›ndan en basit olarak kendilerine
senet, mallar›n› ba¤›ﬂlama konusunda imza att›rabilirler.
‹stismara aç›k oldu¤u için kimin ne yapaca¤›n›
bilemezsiniz.”
Alzheimer Derne¤i Eskiﬂehir ﬁubesi’nden panele
kat›lan Bilge Köylü, “Gündüz Bak›mevi ve Huzurevi
Yönetmeliklerinde Yaﬂanan Zorluklar, Çözüm
Önerileri” baﬂl›kl› konuﬂmas›nda dernek olarak
Sosyal Hizmetler’den beklediklerini anlatt›:
“Bizlerin dernek olarak Sosyal Hizmetler’den bekledi¤imiz ne? Bize personel deste¤i vermeyebilir. Çünkü
bizim oluﬂturaca¤›m›z kadro gerçekten yaﬂl›y› seven
gönüllü kiﬂilerden oluﬂmal›d›r. Çal›ﬂt›raca¤›m›z insanlar›n
sertifika al›m›nda Milli E¤itim ile iç içe çal›ﬂarak bunlara
bir sertifika program› haz›rlamal›. ‹kincisi, Alzheimer
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hastalar›n›n normal hasta gibi de¤erlendirilmemesi
gerekir. Bu hastalar, tek kiﬂilik odada kalam›yorlar, korku
ve endiﬂe içinde olduklar› için dört, beﬂ kiﬂi bir arada
yatarak daha mutlu oluyorlar. Bu hastalar›n yaﬂayacaklar›
mekanlarda metrekare kavram›n›n kald›r›lmas› laz›m.
Çünkü, biz onlar› yaﬂataca¤›m›z yerleri zaten sa¤l›kl› ve
güzel hale getirmeye çal›ﬂ›yoruz. Üçüncüsü, Sosyal
Hizmetler’in yönetmeli¤ine dahi yazd›¤›, odalarda
bulunmas› gereken ﬂeyler var. Bunlar, dolap, etajer,
masa, sandalye… Alzheimer hastas›, dolab› tuvalet
zannedip, içinde ihtiyac›n› giderebilir; bu hijyenik
de¤ildir. Bizim hastalar›m›z›n odalar›nda dolap, masa,
sandalye olmamal›. Çünkü, bunlar› birbirlerine atarak
zarar verebilirler. Hastalar›m›z için bir yatak ve baﬂucunda bir gece lambas› yeterli olacakt›r.
Baﬂuçlar›ndaki ça¤›rma zilleri çok güzel, ama bizim
hastalar›m›zda “bu nedir?” deyip kablolar› kopartarak
elektrikten zarar görmeleri gibi çeﬂitli olaylar yaﬂad›k.
En son olarak bu denetimin ikiye bölünerek, Alzheimer
hastas› ve normal yaﬂl› olarak ayr›lmas› gerekir. Alzheimer
hastalar›nda hocalar›m›z›n eﬂli¤inde odalar›m›zda neler
olmas› gerekti¤i, nelerden hoﬂland›klar› ve kimlerin
çal›ﬂmas› gerekti¤inin s›n›rlar›n›n belirlenmesi laz›m.
En büyük iste¤imiz, yönetmeli¤in ayr› bir ﬂekilde düzenlenmesi ve yaﬂlanm›ﬂ olan Alzheimer hastalar›m›z›n son
zamanlar›n›n çok mutlu olarak geçirtilmesidir.”
Sosyal Hizmetler Uzman› Taner Artan’›n “Yaﬂl›l›kta
Kurumsal Bak›m” baﬂl›kl› konuﬂmas›ndan:
“Yaﬂl›l›k, genel olarak sosyal bir sorun. Bunu hepimiz
biliyoruz. Bunun alt dinamiklerine bakt›¤›m›z zaman
özellikle bak›ma muhtaç olan bireylerde bu daha yo¤un
olarak yaﬂan›yor. Burada en önemli s›k›nt›y› oluﬂturan
nokta, yaﬂam süresinin uzamas›. Kentleﬂmeyle birlikte
toplumsal dinamiklerde meydana gelen de¤iﬂim, aile
içindeki de¤iﬂim, bunun ana etkenlerinden baz›lar›d›r.
Yaﬂl›l›kta marjinalizasyon baﬂl›yor. Yapt›¤›m›z bir araﬂt›rmada yaﬂl›lar›n %25’inin aileleri taraf›ndan ﬂiddete
maruz kald›¤›, %80’inin üzerinde huzurevine baﬂvuran
yaﬂl›lar›n kendilerini yaln›z ve kimsesiz hissettiklerini,
evde ihmale maruz kald›klar›n› ifade etmiﬂ bulunuyorlar.
Yaﬂl›l›kta karﬂ›laﬂ›lan sorunlarla yoksulluk, do¤ru orant›l›.
Bu sorun, yaln›zca hasta yak›nlar›n›n çözece¤i de¤il,
kamunun el atmas› gereken bir sorun. Soka¤a at›lan
yaﬂl› say›s›nda ve aile içinde ﬂiddete maruz kalan yaﬂl›
say›s›nda h›zl› bir art›ﬂ yaﬂan›yor. Bu konuda kimi zaman
kamu taraf›ndan, kimi zaman sivil toplum örgütleri
taraf›ndan sosyal hizmetler kurumuna çok say›da talep
ve baﬂvuru söz konusu olabiliyor.
1983 y›l›nda Türkiye tarihinde sosyal hizmet ad›na çok
önemli bir kanun ç›kar›ld›. Ad› “Çocuk Esirgeme Kurumu
Kanunu” olan bu yasa, çok geniﬂ kapsaml› olarak
ç›kar›ld›. Korunmaya ve bak›ma muhtaç olan çocuklar›,

yaﬂl›lar›, özürlüleri kapsayan bir kanun olarak haz›rland›.
Huzurevleri, daha çok sa¤l›kl› olan 60 yaﬂ›n› doldurmuﬂ
olan yaﬂl›lara hizmet veriyor. Bak›m ve rehabilitasyon
bölümleri ise, daha çok kendi fonksiyonlar›n› yerine
getiremeyen demansl›, Alzheimerl›, felçli ve benzeri
özellikleri olan yaﬂl›lara hizmet veren bir birim. Üzerinde
özellikle durmak istedi¤im yeni bir düzenleme. 1983
y›l›nda ç›kar›lan kanundan bugüne kadar biz genelde
kurum bak›m›nda hizmet verdik. ‹lk önceleri huzurevlerinde hizmet verirken, sonras›nda özel bak›m bölümlerini
ekledik. Yaﬂamdan beklenti oran› artt›kça ﬂunu gördük
ki, yata¤a ba¤›ml› yaﬂl› say›s›nda art›ﬂ meydana geliyor.
Bu, yeni bir hizmet modeli türü gerektirdi. Bunun
üzerine huzurevlerinin bir birimi özel bak›m bölümleri
olarak düzenlendi. Daha sonraki süreçte ise, özel bak›m
bölümlerinin bu talebi karﬂ›layamayacak duruma geldi¤i
görüldü. Bunun üzerine bak›m ve rehabilitasyon yönetmelikleri ç›kar›ld›. Bak›m ve rehabilitasyon yönetmelikleri
ç›kt›ktan sonra da, huzurevlerinin büyük bir bölümü,
üçte biri diyebilirim, bu tür demansl›, Alzheimerl›
hastalar›n ya da felçli hastalar›n bak›m›na yönelik olarak
hizmet veren birimler haline geldi. Bu son ç›kan yönetmeli¤i önemsiyoruz çünkü, kurum bak›m›n›n sorunu tek
baﬂ›na çözece¤ini söylemek mümkün de¤il. Devletin
genel politikas›n›n da bu oldu¤unu biliyorum. Çünkü,
kurum bak›m›, maliyeti çok yüksek bir bak›m. Dünyada
da çok fazla tercih edilen bir bak›m de¤il. Öncelik, aile
ve yaﬂl›n›n, özürlünün ya da çocu¤un bak›m›na imkan
sa¤layabilecek düzenlemeleri getirebilmek. ﬁayet bu
sa¤lanamazsa, bunun sonucunda en son seçenek olarak
kurum bak›m›n› tercih etmek gerekir diye düﬂünüyoruz.
Yeni geliﬂtirilen bak›m modelinin en güzel taraf›, her bir
yaﬂl›n›n ihtiyaç özelli¤ine göre bir plan ve bir program
geliﬂtirilmesi söz konusu. Yani kurum bak›m modelinin
sak›ncalar› ﬂu: Herkese ayn› reçeteyi veriyorsunuz ve
herkese ayn› diyet reçetesiyle “git zay›fla” diyorsunuz.
Bu sa¤l›kl› bir ﬂey de¤il. Her aile, kendine özgü iç dinamiklerini içinde bar›nd›r›r. Her ailedeki istismar, ihmal,
psikolojik boyutlar farkl›d›r. Onun için her ailenin iç
dinamiklerine göre yaﬂl›ya uygulanacak bak›m modeliyle,
özürlüye uygulanacak bak›m modelinde farkl› düzenlemelere gidilebilir. Burada önemli olan, sadece yaﬂl›y›
korumak de¤il. Burada kamuya düﬂen, aileyi de, çocuklar› da korumak. Sosyal Hizmetler’in ana ekseninde de
aile bütünlü¤ünü korumak var. Bunun için de uzmanlar›n yazacaklar› o rapor sonucunda de¤erlendirme
yap›lmal›. Aksi takdirde, sa¤l›kl› bir tespit yap›lmad›¤›
zaman sa¤l›kl› sonuçlar› da olmayabiliyor.
Dünyaya bakt›¤›m›z zaman geliﬂmiﬂ ülkelerde bu iﬂin
çözümü yerel yönetimlerdedir. Mevcut yap›ya bakacak
olursak, Türkiye’de Çocuk Esirgeme Kurumu’na ba¤l›
yaﬂl›lara yönelik 78 huzurevi var. Toplam kapasiteye
bakt›¤›m›z zaman da 8000 civar›nda yaﬂl›ya hizmet
veriyoruz. Türkiye’deki yaﬂl› nüfusunu ele alacak olursak,
bu say› çok komik bir rakam. Toplam belediyelere ait
huzurevi say›s›, Türkiye genelinde 22. Bu rakam çok az.
Mutlak suretle aile desteklenmeli.” Q

Alzheimer ve vesayet
Mahkeme süreci neticesinde tayin edilen
vasi art›k bütün iﬂlemleri vesayet alt›na
al›nan kiﬂi ad›na bizzat yürütecektir.
Av. Bahar Cengiz
Alzheimer Derne¤i üyesi
Alzheimer hastalar›n›, asl›nda onlardan daha fazla birinci
derecedeki yak›nlar›n› ilgilendiren bir durum da, rahats›zl›¤›n, vesayet ve müﬂavirlik gibi baz› hukuki konulardaki belirleyici rolü. Bu konular, Medeni Kanun’da
düzenlenmiﬂ olsa da uygulama aç›s›ndan hasta yak›nlar›n›n ciddi s›k›nt›lar içinde oldu¤u yap›lan araﬂt›rmalar
sonucunda ortaya ç›km›ﬂt›r. ﬁöyle ki; bir kiﬂinin menkul,
gayr›menkul mallar› üzerinde tasarrufta bulunabilmesi,
vasiyetname düzenlemesi, evlenme ve benzeri iﬂlemleri
hür iradesiyle yerine getirebilmesi; bu konulardaki
medeni haklar›n› icraya geçirebilmesi için temyiz kudretine sahip olmas› gerekiyor. Yani, ruhsal ve zihinsel
yap›n›n sa¤l›kl› olmas› gerekiyor. Alzheimer hastas› e¤er
hastal›¤›n›n ileri dönemini yaﬂ›yorsa, kiﬂinin ruhi ve
entelektüel faaliyetlerini bozabiliyor, hukuki deyimle
temyiz edebilme (medeni haklar›n› kullanabilme)
yetene¤ini olumsuz etkiliyor.
Türk Medeni Kanunu’nun gerçek kiﬂileri tan›mlad›¤›
bölümü içerisinde yer alan 13. maddesine göre “Yaﬂ›n›n
küçüklü¤ü yüzünden veya ak›l hastal›¤›, ak›l zay›fl›¤›,
sarhoﬂluk ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla
uygun biçimde davranma yetene¤inden yoksun olmayan
herkes, bu kanuna göre ay›rt etme gücüne sahiptir.”
Ay›rt etme gücü bulunmayan kimselerin ve k›s›tl›lar›n fiili
ehliyetlerinin olmad›¤› ve bu kimselerin fiillerinin hukuki
sonuç do¤urmad›¤› belirtilmektedir. (Madde 14–15)
Ay›rt etme gücü, eylemlerin belirleyicilerini ve sonuçlar›n›
alg›layabilme gücü olarak tan›mlanabilir.
Yeni Medeni Yasa’n›n 405. maddesi ile “vesayet”, 429.
maddesi ile de yasal dan›ﬂmanl›k (müﬂavirlik) konusu
düzenlenmiﬂtir.
Türk Medeni Kanunu’nun 426. maddesi hakim, belli bir
nedenle belli bir dönem ya da iﬂ için “kayy›m” atayabilir.
Bir kiﬂi, hastal›¤› nedeni ile hukuksal sorumlulu¤a sahip
olmad›¤›nda hacir (k›s›tlama) alt›na al›nmas› ve o kiﬂiye
bir vasi tayin edilmesi gerekmektedir. Çeﬂitli nedenlerle
kendi hayat›n› yönetememesi neticesinde hastan›n

korunmas› amac›yla yarg› yolu ile s›n›rland›r›lmas› ya da
tamam›yla ortadan kald›r›lmas›, k›s›tlama (hacir alt›na
alma) iﬂleminin yap›lmas›na gerek duyulur.
Türk Medeni Kanunu’nun 405. maddesine göre “Ak›l
hastal›¤› veya ak›l zay›fl›¤› sebebiyle iﬂlerini göremeyen
veya korunmas› ve bak›m› için kendisine sürekli yard›m
gereken ya da baﬂkalar›n›n güvenli¤ini tehlikeye sokan
her ergin k›s›tlan›r.” Yasaya göre görevlerini yaparlarken
vesayet alt›na al›nmay› gerekli k›lan bir durumun varl›¤›n›
ö¤renen idari makamlar, noterler ve mahkemeler, bu
durumu hemen yetkili vesayet makam›na bildirmek
zorundad›rlar. (Madde 405)
Alzheimer tipi demans hastal›¤› olan kiﬂiler medeni
haklar›n› kullanmak için noter, tapu ya da evlendirme
daireleri gibi kuruluﬂlara baﬂvurduklar›nda bilirkiﬂi raporu
istenmekte ve hastal›¤› saptananlar mahkemece vesayet
alt›na al›nmaktad›rlar. Ancak bu iﬂlemler hukuki bir
süreci gerektirmektedir.
Mahkeme süreci neticesinde tayin edilen vasi, art›k
bütün iﬂlemleri vesayet alt›na al›nan kiﬂi ad›na bizzat
yürütecektir. Ancak, vasi vesayet alt›na al›nan kiﬂi
hakk›nda yapt›¤› her iﬂlem için ilgili mahkemeden gerekli
izinleri almak zorundad›r. Bu da hem vesayet alt›na
al›nan kiﬂi aç›s›ndan hem de vasi aç›s›ndan bir çok
s›k›nt›lar› da ortaya ç›kartmaktad›r. Harcamalar›n s›k›
kontrol edilmesi neticesinde zaman zaman sa¤l›k
masraflar› için bile harcama yap›lamamas› durumu ile
karﬂ›laﬂ›ld›¤› hasta yak›nlar› taraf›ndan ço¤u kez dile
getirilmektedir.
Her ne kadar yasalarla bir tak›m düzenlemeler yap›lm›ﬂsa
da uygulamada yaﬂanan s›k›nt›lar›n giderilebilmesi için,
h›zl› ve etkili bir ﬂekilde toplumun hastal›¤a ve hastal›k
neticesinde yaﬂanacak toplumsal olaylara karﬂ›
bilinçlendirilmesi bunun yan›nda, adli kurumlarda konu
ile ilgili hassas düzenlemeler yap›lmas› gereklidir. Tüm bu
düzenlemeler, geniﬂ ve etkin çal›ﬂmalar sonucunda
yap›labilir. Q
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hasta yak›n›: Dilek Candiler

hasta yak›n›: Ülkü Bozk›r

Alzheimer hastas›
annesi ile birlikte
yaﬂayan Dilek
Candiler ile
yaﬂad›klar› süreci
de¤erlendirdik.

Hastal›k hakk›nda bilinçlendikçe
olaylara daha farkl› bakmaya baﬂlad›m.
Annem beni o kadar mutlu ediyor ki,
bazen bütün yorgunlu¤um, s›k›nt›m gidiyor.

Annenizin Alzheimer hastas› oldu¤unu nas›l
fark ettiniz?
1975 senesinde biz babam› kaybettik. Ben 2000
senesinde anneme teﬂhisi Alzheimer olarak koymuﬂtum.
Sonras›nda bir çok ﬂeyler yaﬂad›m. Bunlar; h›rs›zl›k
suçlamalar›, bana dan›ﬂmadan müﬂterek olan hesaplar›n
kendi üzerine çevirmek istemesi, evdeki eﬂyalar› benim
götürdü¤üm, onun k›yafetlerini giydi¤im gibi...
Annem doktoru ve tedaviyi asla kabul etmiyordu.
Öyle noktalara geliyordu ki, ben evlad› olarak çeliﬂki
yaﬂ›yordum. Bankaya gitmiﬂ. Bankada para hesab›nda
bir hata yap›lm›ﬂ. Cüzdan›n› çantas›na koymadan bunu
fark etmiﬂ. An›nda hesab› yapan kiﬂiye dönmüﬂ ve
nazikçe hesab› düzeltin demiﬂ. Bankadaki yetkili kiﬂiler
müdahale etmiﬂler. Bir bak›ﬂta memurun yapt›¤› hatay›
görmüﬂ. Ama bunun yan› s›ra kasan›n üzerinde anahtar
unuttu ve biz bu arada ne olup bitti¤ini bilmiyoruz.
Babam› kaybettikten sonra bizlere olan düﬂkünlü¤ü
dolay›s›yla hem anne hem babal›k vazifesini yapt›. Biz iki
kardeﬂiz. En iyi ﬂartlara gelebilmemiz için her türlü
fedakarl›kta bulundu. Yaln›z çok genç yaﬂta babam›
kaybetti¤i zaman a¤›r bir ilaç tedavisi uyguland›. Bu
kulland›¤› ilaçlar onun yaﬂama dönmesini sa¤lad›. Ama
beyin hücrelerini de öldürdü.
Ben hastal›¤› kabul etmeden önce çok kötü olaylar
yaﬂad›m. Yapm›ﬂ oldu¤u ﬂeyler o kadar dayan›lmaz bir
noktaya geliyor ki o noktada art›k sabr›n›z taﬂ›yor. Ben
de böyle bir taﬂma noktas›nda tamamen billinçsizce,
saçlar›na yap›ﬂm›ﬂ›m. Ben onun saç›na yap›ﬂmama
ra¤men o bana en ufak bir tepki göstermedi. Kendisinin
ses tonu hiç yükselmezdi. Tabii olay›n ard›ndan benim
psikolojim tamamen bozuldu. Normal olan kolesterolüm
400’e ç›kt›. Sosyal hayat›m diye bir ﬂey kalmad›. Onu
sürekli kontrol alt›nda tutmaya çal›ﬂ›yordum. Ama
nereye kadar? Yapam›yorsunuz.
Araﬂt›rmalar›m›z›n neticesinde Prof. Dr. Murat Emre ile
tan›ﬂt›k. Murat Bey’in önerileri do¤rultusunda “ﬁu an
benim bir hastam var. Yar›n iki hastam olabilir. Madem
birlikte çal›ﬂaca¤›z baz› ﬂeyleri beraber kontrol alt›na
alal›m” diye bir öneride bulundu. Alzheimer Hastal›¤› ile

birlikte yaﬂamay› ö¤renmem için psikolojik destek
almam› önerdi. Yine derne¤in bünyesindeki psikolog
Ayﬂe ﬁahin Han›mefendi’den 12 seans terapi ald›m.
Daha sonra grup terapilerine kat›ld›m. Hasta yak›nlar›yla
olan grup terapilerine kat›ld›m. Bu arada derne¤i
ö¤rendim ve üye oldum. Dernekteki kitaplardan
faydaland›m.
Hastal›k hakk›nda bilinçlendikçe olaylara daha farkl›
bakmaya baﬂlad›m. Mesela yan›mda yard›mc›m olmas›na
ra¤men banyo iﬂlerini ben yapt›r›yorum. Banyodan
beraber ç›kt›¤›m›z zaman benim ellerimi öpüyor. Annem
beni o kadar mutlu ediyor ki, bazen bütün yorgunlu¤um, s›k›nt›m gidiyor. Bundan evvel vermiﬂ oldu¤um
tepkiler düﬂünüldü¤ünde, kendisine ﬂu an bebe¤im
diyebilece¤imi tahmin edemezdim. Bazen bebe¤im
diyorum. Bazen sevgilim diyorum. Ve bunu içtenlikle ve
sevgi ile yap›yorum. Akﬂamlar› beraber el ele yat›yoruz.
Benim sevgime ihtiyac› var. Bunu hissediyorum.
Hastan›za güven vermek çok önemli.
Yaln›z ﬂunu ö¤rendim. Bu tür hastal›klar sizden çok ﬂey
al›yor, size hiç bir ﬂey vermiyor. Bunu ö¤rendim.
Doktorum bana yeni bir ﬂey ö¤retti. Vazifeni yap, asla
fedakarl›k yapma, fedakarl›k yapaca¤›m diye helak olma.
Gerekeni yap, vicdan azab› duyma. Bir de kendime vakit
ay›rmam gerekti¤ini ö¤rendim.
Süreç nas›l iﬂledi?
Benim bu konuda bilinçlenmem bir, bir buçuk sene önce
oldu. Daha çok yeni. Yaﬂad›¤›n›z örnek her ne olursa
olsun ald›¤›n›z tepkilere göre karﬂ› tarafa tepki verirken
daha yumuﬂak davran›yorsunuz. Ayn› küçük çocuk gibi
sizin sevginizi hissediyor. Bu hastal›k evde yaﬂayan bütün
aile bireylerini etkileyen bir hastal›k. Derneklerin ve
kitaplar›n sayesinde bilinçlendikçe etraf›m›z› da
bilinçlendirmemiz laz›m. Her türlü ﬂekilde bizlere vermiﬂ
oldu¤u zarar çok büyük. Telafisi olmayacak zararlar
olabiliyor. Bu yüzden bu zarar›n alt›ndan en hafif ﬂekilde
kalkarsak bize çok büyük avantaj› olur. Bu süre zarf›nda
bizlerin rahat etmesi için özellikle hastam›z› rahat
ettirelim ki biz de rahat edelim. E¤er onu rahat
ettirmezsek biz hiçbir zaman rahat edemeyiz. Mümkün
mertebe ilk önce onu rahat ettirmeliyiz. Q

‹lk zamanlar annemle çok sürtüﬂtük,
çok tart›ﬂt›k ve çok y›prand›k. Özellikle
biz hasta yak›nlar›n›n e¤itim almas› ﬂart.

Hastan›zda ilk belirtiler nas›l baﬂlad›? Siz nas›l fark
ettiniz?
Önceleri ufak tefek unutkanl›klar oluyordu. Mesela,
oca¤› aç›k unutmak gibi, çiçekleri çok severdi, günde
üç-beﬂ kere sulamak, yak›n akrabalar› hat›rlamamak gibi
unutkanl›klar› oluyordu. ﬁimdi ise çocuklu¤undaki her
ﬂeyi hat›rl›yor ama yak›n geçmiﬂi hat›rlam›yor. Bir gün
babam›n mezarl›¤›na gidecektik. “Baban kim senin?”
diye sordu. Eﬂini hat›rlamama durumu olunca unutkanl›¤›n baﬂlad›¤›n› anlad›k.
Bir hastanenin nöroloji bölümüne götürdük. Hiç gitmek
istemiyordu. Annem 86 yaﬂ›nda ve bu yaﬂtan sonra
doktorun ona bir ﬂey yapamayaca¤›n› savunuyordu.
Çok zor ikna ettik. Doktora gitmeyi baﬂard›k. Muayene
s›ras›nda doktorun sordu¤u sorular›n baz›lar›na do¤ru
cevap verdi. Baz›lar›na da yanl›ﬂ cevaplar verdi. Doktor
Alzheimer Hastal›¤›’n›n baﬂlad›¤›n› söyledi. Kullanaca¤›m›z ilaçlar› yazd› ve hastay› kontrollere getirmemizi
söyledi. ‹laçlar› için rapor haz›rland›. Hastal›¤›na
Alzheimer tipi demans dendi.
Bir süre sonra annem “siz bana bakm›yorsunuz”
demeye baﬂlad›. Hep eskiyi hat›rlay›p, annesini babas›n›
hat›rlay›p, a¤lamaya baﬂlad›.
Annenizin bir mesle¤i var m›yd›?
Annem ev han›m›yd›. Kendine ait bir evi vard›. ‹ki buçuk
sene ben onun evine gittim. Hafta sonlar› kendi evime
gelip, tekrar onun yan›na dönüyordum. Kendi evimde de
yaﬂl› bir kay›nvalidem var. Bir süre sonra annem bu gidip
gelmelere k›zmaya ve “beni b›rak›p b›rak›p gidiyorsun”
demeye baﬂlad›. Gençli¤inde de dedi¤im dedikti. “Ben
büyü¤üm, benim dedi¤im olacak” derdi. ‹natç› bir kiﬂili¤i
vard›. Hâlâ inatlar› sürüyor. Hâlâ “sen misin büyük, ben
miyim?” diyor. Hastal›¤›n üçüncü senesinde kendi
evinde yaln›z kalamayaca¤›n› gördük. Kardeﬂler aras›nda
annemizin evini kapatma karar› ald›k. Kendi evime
annemi taﬂ›d›k. Onun odas›n› haz›rlarken dolab›n›,
ﬂifoniyerini, telefonunu, hal›s›n›, floresan›n›, duvardaki
sevdi¤i tablosunu, sehpalar›n›, örtülerini getirdim. Ona
kendi eﬂyalar›ndan bir oda yapt›k. ‹lk zamanlar odas›n›
be¤endi. Fakat sonralar› istemedi. Hâlâ kendi evine
gitmek istiyor.

Hasta yak›n›
Ülkü Bozk›r,
kat›ld›¤›
çay saati
toplant›s›nda
sorunlar›n›
paylaﬂt›.

Annenizin bu durumuna al›ﬂabildiniz mi?
Al›ﬂt›m. Art›k “onu yapma, onu alma” demiyorum. Ben
inatlaﬂm›yorum. Mutfa¤a gelip yeme¤ini kendi yiyebiliyordu. ‹ki-üç ay öncesinde annem düﬂtü. Düﬂmeden
dolay› kolu a¤r›yordu. Bu dönemde yeme¤ini biz
yedirdik. Buna m› al›ﬂt› yoksa unuttu mu bilmiyorum
ama art›k yeme¤ini kendi yemiyor. Önüne koydu¤umuz
zaman da bekliyor ve yemiyor. Eskiden t›rnaklar›m uzad›
keselim derdi. ﬁimdi art›k böyle bir iste¤i yok. T›rnaklar›n› kestirmiyor. Düﬂtükten sonrada banyo yapt›ramad›k.
Kesinlikle istemiyor. Sabunlu bezlerle sadece silebiliyorum. K›yafetlerini de¤iﬂtiriyorum. Fakat saç›n› hiç
y›katm›yor.
Alzheimer Derne¤i’nin faaliyetlerini nas›l
buluyorsunuz? Dergi okurlar›na önerileriniz
nelerdir?
Ben böyle bir derne¤in oldu¤unu yeni ö¤rendim.
Bir tan›d›¤›m›n vas›tas›yla haberdar oldum. Toplant›
saatlerini ve yerlerini yazan bir broﬂür eline geçmiﬂ.
Hastam›z› tan›d›¤› için bana getirdi ve bu sayede bugün
ilk toplant›ya kat›ld›m. Anneme ilk rapor ç›kartt›¤›m›z
zaman doktorumuza e¤itim alabilece¤imiz bir yerin
olup, olmad›¤›n› sordu¤umuzda bize böyle bir yerin
olmad›¤›n› söylemiﬂti. E¤itim almam›z ﬂart. ‹lk zamanlar
annemle çok sürtüﬂtük, çok tart›ﬂt›k ve çok y›prand›k.
Özellikle biz hasta yak›nlar›n›n e¤itim almas› ﬂart. Q
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Alzheimer Derne¤i’nden
önemli bir ad›m
Fügen Kural, kursu düzenleme
amaçlar›n›n bu konuda büyük bir
aç›k olmas›ndan kaynakland›¤›n›
ifade etti.

röportaj

“Bak›c›lar mutlaka e¤itilmeli”
Yaﬂl› ve Alzheimer Hasta Bak›m›
Personel E¤itimi’nin program
koordinatörlü¤ünü yapan Nezih Varol ile
hasta bak›c›l›¤› üzerine sohbet ettik.

Yrd. Doç. Dr. Nezih Varol
Türkiye Alzheimer Derne¤i ve ﬁiﬂli Belediyesi ortak
çal›ﬂmas› olarak organize edilen ve Nisan ay›nda
düzenlenen “Yaﬂl› ve Alzheimer Hasta Bak›m›
Personel E¤itim Program›” baﬂar›yla tamamland›.

ayl›k e¤itim sonras›nda sertifikalar›n› alacaklar›n› söyleyen
Kural, bu iﬂe din, dil fark› gözetmeden ihtiyac› olan
düﬂkün insanlara bak›m yapan Darülaceze’den
baﬂlad›klar›n› söyledi.

Halk Sa¤l›¤› ve Adli T›p Uzman›
Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi
Dekan Yard›mc›s›

Konu ile ilgili 15 Nisan’da yap›lan bas›n aç›klamas›na,
Alzheimer Derne¤i üyeleri, e¤itim alan bak›c›lar ve ﬁiﬂli
Belediyesi’ni temsil eden dostlar kat›ld›.

ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan Yard›mc›s› Kahraman Ero¤lu
konu ile ilgili yapt›¤› aç›klamada, ülkede nüfusun h›zla
yaﬂlanmakta oldu¤unu belirtirken, son y›llarda özellikle
huzurevlerinde Alzheimer hastalar›na bakacak kiﬂilere
yönelik taleplerin artt›¤›n› ifade etti.

Böyle bir toplant›n›n önemi nedir?
Yaﬂl› bak›c›l›¤›, asl›nda meslekten öte dünya tarihi var
oldu¤undan beri ortada olan bir yaﬂam biçimi. Yaﬂland›¤›
zaman baz› insanlar için bak›m ihtiyac› ortaya ç›kar.
Bak›ma ihtiyaç duyulan kiﬂilere de birileri bakar. Yeni
do¤an bir çocu¤un, nas›l ki, annesinin bakmas›na ihtiyac›
varsa, bu da bir do¤al ihtiyaçt›r. Annelik, bir meslek
de¤ildir. O yüzden yaﬂl›lara bakmak da bir meslek
de¤ildir. Ancak, öyle baz› kurallar›m›z var ki, yaﬂam
hakk›n› yerine getirmek için o kurallara uymak
zorunday›z. Zaten bu, toplum içinde yaﬂaman›n bir
kural›d›r. O yüzden toplumda yaﬂayan tüm insanlar›n
birbirine karﬂ› uymas› gereken toplumsal düzenin
kurallar› vard›r. Bunlar dört tanedir: Ahlak kurallar›,
görgü kurallar›, din kurallar› ve hukuk kurallar›.
Yaﬂam biçimimizi ortaya koyan ahlak, görgü ve din
kurallar›n›n yan› s›ra, yaz›l› olan hukuk kurallar› vard›r.
Bu, yaﬂam kalitesi için gerekli olan ba¤›ml› oldu¤u
grubun kendisine yükledi¤i görevlerdir. Bunlar aile
içerisinde daha genç olanlar yaﬂl›ya bakma ﬂeklinde
y›llard›r devam ederken; ama daha özellikli olan
Alzheimer gibi, yata¤a ba¤›ml› di¤er hastalar gibi,
hastaya ya da yaﬂl›ya daha sayg› içinde yaklaﬂ›lmas›
gerekiyor. Onun için de bunlar›n yap›labilmesi için bu
grubun e¤itilmesi ﬂartt›r.

Aç›l›ﬂ konuﬂmas›n› yapan Alzheimer Derne¤i Genel
Müdürü Fügen Kural, kursu düzenleme amaçlar›n›n bu
konuda büyük bir aç›k olmas› ve dernekten beklentilerin
artmas›ndan kaynakland›¤›n› ifade etti.
Kural, hasta yak›nlar›ndan derne¤e gelen telefonlar
do¤rultusunda hareket ettiklerini belirterek, Alzheimer
Hastal›¤›’n›n çok özel bir bak›m istedi¤ini, bu hastal›¤a
bak›m yapacak kiﬂilerin de belli bir e¤itimden geçmiﬂ
olmas› gerekti¤ini vurgulad›.
Kural, ﬁiﬂli Belediyesi’nin kendilerine vermiﬂ oldu¤u
destekle bu organizasyonu koordine ettiklerini,
6 Nisan’da da bu kursu baﬂlatt›klar›n› söyledi. Kural,
Darülaceze kurumundan 15 personelin e¤itimini
üstlendiklerini, yeni yönetmeli¤e göre bak›mevlerinde ve
huzurevlerinde görev alacak
personelin bu e¤itim
sertifikas›n› bulundurmalar›
gerekti¤ini sözlerine ekledi.
Darülaceze ve d›ﬂar›dan
olmak üzere 24 kiﬂinin bir

Ero¤lu, ﬁiﬂli Belediyesi olarak Alzheimer Derne¤i ile
iﬂbirli¤inin sonucunda 24 bak›c› ile bu hizmete
baﬂlad›klar›n›, amaçlar›n›n bu say›y› 250’lere, 2500’lere
ç›karmak oldu¤unu söyledi. 2020 y›l›nda dünya
nüfusunun üçte ikisini yaﬂl›lar›n oluﬂturaca¤›n› belirten
Ero¤lu, bu çal›ﬂmalar›n›n k›sa süre içerisinde geliﬂerek
yay›laca¤›n› söyledi.
Ero¤lu, “Amac›m›z sosyal belediyecili¤i di¤er tüm
ilçelere, tüm illere yaymakt›r. Bu konuda Alzheimer
bak›c› e¤itimi kursunun geliﬂmesine destek verdi¤i için
Alzheimer Derne¤i üyelerine, ﬁiﬂli Belediye Baﬂkan›
Mustafa Sar›gül’e, de¤erli hocalar›m›za ve bas›n
mensuplar›m›za teﬂekkür ediyorum” dedi.
Program Sekreteri Aynur Gökkaya ise, uygulad›klar›
e¤itimde yaﬂl›lar›n ihtiyac› olan bak›m›n temel ilkelerini
anlatt›klar›n› belirtirken, Alzheimer Hastal›¤›’n›n nas›l bir
hastal›k oldu¤unu ve özelliklerinin neler oldu¤unun
e¤itimini verdiklerini ifade etti.
Gökkaya bak›c›lar›n iyi iletiﬂim becerilerinin olmas›
gerekti¤ini vurgularken, “Biz burada hastalara nas›l
yaklaﬂ›lmas› gerekti¤ini, hangi davran›ﬂlar›ndan ne
anlayabilece¤imizi paylaﬂmaya çal›ﬂt›k” dedi. Bak›c›lar›n
e¤itiminin daha sonraki aﬂamada Darülaceze’de
uygulamal› olarak devam etti¤ini söyleyen Gökkaya,
hasta yak›nlar›na nefes ald›rmak ad›na Gündüz
Bak›mevleri’nin çok önemli bir proje oldu¤unu
söyleyerek, bu konuda bas›n›n büyük deste¤ine
ihtiyaçlar› oldu¤unu ifade etti. Q

Alzheimer Derne¤i, yaﬂl›lar›n haklar›n› bildi¤i için ailelerin
ya da ailelerin kendi bak›c›lar›n› ya da herhangi bir
kurumda çal›ﬂan ve Alzheimer’l› yaﬂl›lara bakan ya da
spesifik olarak bu yaﬂl›lar›n almas› gereken bak›m›n
hakk›yla do¤ru yap›labilmesi için bu e¤itimlerin
kendilerine verilmesi gerekiyor. Bak›c›n›n almas› gereken
e¤itim, bir protokol gere¤i de¤il, bir yönetmelik
gere¤idir. Mutlaka bir sertifikadan geçmesi gerekiyor. Bu
yüzden bir meslek adam› ﬂeklinde okul e¤itimi de¤il,
ama bu iﬂlemi yapacak olan kiﬂinin en az›ndan bu
bilgiden yararlanarak en az 130 saat teorik ve uygulamal›
e¤itim alarak bu iﬂi yapabilir niteliklere sahip olup bir

psikolog görüﬂünden geçtikten sonra, ya özel, ya kamu,
ya profesyonel olarak ya da evde yapabilir. Alzheimer
Derne¤i ile birlikte biz bu e¤itimleri veriyoruz. Bu alanda
çal›ﬂmak isteyen kiﬂilere bilinçli istihdam yaratm›ﬂ
oluyoruz.
Bak›c›n›n sahip olmas› gereken özellikler nelerdir?
Bak›c›n›n sahip olmas› gereken birinci kiﬂisel özellik, bu
iﬂte yetene¤e sahip olmas›d›r. Ayr›ca, kendi bedensel
sa¤l›¤›n›n da yerinde olmas› gerekir. Gücü, kuvveti,
alg›lama kabiliyeti ve beraberinde hukuki ehliyetinin
olmas› laz›m. Empatiyi, sayg› göstermeyi, görgü
kurallar›n› bilmesi, karﬂ›s›ndaki kiﬂinin ihtiyaçlar›n› tespit
edebilir halde olmas›, h›zl› ve pratik düﬂünebilmesi laz›m.
An›nda müdahale etmesi gerekecek, o yaﬂl›ya do¤ru ve
an›nda müdahale yollar›n› ö¤renmiﬂ olmas› laz›m. Bunu
“ilk yard›m” anlam›nda de¤il, sosyal bilgi anlam›nda
söylüyorum. Baz› yaﬂl›lar konuﬂamad›¤› için bak›ﬂlar›ndan
istedi¤ini anlay›p an›nda onun iste¤ini yerine getirmesi
laz›m.
Hastal›¤›n bir protokolü var m›?
Yaﬂl› ve huzurevleri bak›m yönetmeli¤inde her yaﬂl› için
ihtiyaç tespit edilmiﬂ ve o ihtiyaca uygun say›da yaﬂl›
bak›c›s› olmas› gerekiyor. Bu yaﬂl› bak›c›s›n›n mutlaka
e¤itimden geçmesi gerekiyor. Bu yönetmelik gere¤idir.
Bu tür e¤itimleri de e¤itim verme yetkisi olan Milli E¤itim
Bakanl›¤›’na ait oldu¤u için bu tür kültürlenme yoluyla
elde edilen yayg›n e¤itimle elde edilen belgeleri verme
Örgün ve Yayg›n E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ne aittir.
Onlar›n da alt e¤itim merkezleri vard›r. Bu bak›mdan
okuma kurslar›, bilgisayar kurslar› sonras›nda verilecek
e¤itim Halk E¤itim Merkezi’ne ait oldu¤u için, bu tür
yaﬂl› bak›c›l›¤› ile ilgili olan e¤itim sertifika belgesini de
Halk E¤itim Merkezi verdi¤inden bu konuda dernekler,
yerel yönetimler Halk E¤itim Merkezleri ile bir protokol
yaparlar. Bu protokol çerçevesinde de daha önce seçilmiﬂ
müfredat program› Halk E¤itim Merkezleri kontrolünde
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“BAKICILAR MUTLAKA E⁄‹T‹LMEL‹”
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e¤itimciler taraf›ndan 130 saat uygulamal› ve teorik
e¤itim verilerek hukuksal çerçeve içerisinde yap›l›r.

kiﬂinin almas› gereken psikososyal hizmetlerin içinde de
yer alabilir.

Alzheimer Derne¤i, ﬁiﬂli Belediyesi ile beraber Halk
E¤itim ile bir protokol düzenledi ve bu protokol
çerçevesinde bu e¤itim veriliyor.

Yaﬂl›ya evde bak›ld›¤› zaman ise, evde bakan kiﬂilerin
yine o yaﬂl›n›n sadece kendi bilgi düzeyleriyle s›n›rl› kalan
bir bak›m› de¤il, yaﬂl›n›n ihtiyac› olan biçimiyle bakmas›
laz›m. Anne sütü veren bir kad›n›n emzirmeyi bilmemesiyle çocu¤una verece¤i zarar›n çocu¤un geliﬂimini nas›l
etkiledi¤ini anlatmam›z gerekiyorsa, bizler de yaﬂl›n›n
ihtiyaçlar›n› kendisinin belirleyecebilecek özelliklere sahip
kiﬂi olmas› dolay›s›yla o yaﬂl›ya uygun hizmeti vermemiz
ve bunu ö¤retmemiz gerekiyor.

Bir bak›c›n›n günde kaç saat çal›ﬂmas› bekleniyor?
Bak›c›lar›n psikolojik durumu nas›l kontrol ediliyor?
Yasalarda e¤er bir iﬂ yap›yorsan›z ve bu iﬂi bir ücret
karﬂ›l›¤›nda yap›yorsan›z, iﬂçi statüsündesinizdir. ‹ﬂçi
statüsünde kiﬂinin iﬂçilikten kaynaklanan haklar› vard›r.
Bu yüzden de bu kiﬂinin çal›ﬂma hayat›nda olmas›
gereken hukuki süre, haftada 45 saattir. Günde sekiz
saat olarak yap›lacak olan bu çal›ﬂma, iﬂe göre de¤iﬂiklik
gösterir. Baz›lar›, hafif olan iﬂlerde nöbet usulü devam
ederler. Hizmet sektöründe ise, ya nöbet ﬂeklinde devam
ederler; ya da vardiya usulü dönüﬂümlü çal›ﬂ›rlar. Ancak,
bu yaﬂl›lar› konu ald›¤›m›z biçimiyle yaﬂl›n›n hizmet
karﬂ›l›¤› ya da parasal bir sözleﬂme karﬂ›l›¤› de¤ilse,
aileden gelen bir büyü¤ümüz ise, burada art›k onun
bak›m› geleneksel bir bak›md›r. Bu bak›m, vefayla
alakal›, ailesel görgü, ahlak ve din kurallar› ile iletiﬂimli
bir ﬂeydir. Bunu birbirinden ay›rt etmek laz›m. Bu tür
programlar› biz aileye ve gerçekten meslek olarak
yapacak kiﬂilere iki farkl› e¤itimle veriyoruz.
Bu kiﬂilere herhangi bir ﬂekilde meslek sahibi bir sertifika
vererek profesyonel iﬂ hayat›nda olacaklar›n› düﬂündü¤ümüz kiﬂiler oldu¤unu düﬂünüyorsak, onlar›n da
haklar›n› ortaya koyuyoruz. E¤er kiﬂi, profesyonel
anlamda bir ücret karﬂ›l›¤› bu iﬂi yapacaksa, o zaman
bunun profesyonel olarak yap›lan yerde iﬂverenin
yapmas› gerekenler, iﬂçinin yapmas› gerekenler vard›r.
Ama yap›lan iﬂ meslekten ileri geliyorsa, o zaman o
mesle¤in standartlar›n›n ve kurallar›n›n gereklerinin
yap›lmas› laz›m. Yaﬂl› bak›c›l›¤› da böyle bir ﬂey. Yaﬂl›
bak›c›l›¤›nda mutlaka yaﬂl› bak›c›s›n›n vermiﬂ oldu¤u
hizmetin esaslar›na uygun bir ﬂeyler yapmas› laz›m.
Profesyonel olarak do¤ru biçimde yaﬂl›ya verilecek her
türlü hizmet, her yaﬂl›n›n kendi özelli¤ine göre farkl›l›k
gösterir. Yaﬂl› sa¤l›kl›d›r, ama yaﬂl›d›r. Yaﬂl› bir ﬂekilde
kendinde de¤ildir, ﬂuuru kapal›d›r, ama yaﬂl›d›r. Yata¤a
ba¤›ml›d›r, t›bbi bir bak›ma ihtiyac› vard›r, ama yaﬂl›d›r.
Bu bak›mdan, yaﬂl›n›n bu özelliklerini dikkate alarak
hizmetimizi yerine getirmemiz gerekiyor.
Hizmeti sadece yaﬂl› bak›c›s› de¤il, o kurumun da yerine
getirmesi gerekiyor. Bunlar, fiziki binalar, yaﬂl› yata¤a
ba¤›ml›ysa, uygun yatak; e¤er t›bbi yard›m alacaksa,
t›bbi personel, bulundu¤u ortam›n içinde olmas› gereken
sa¤l›k üniteleri, binan›n statik yap›s›, giriﬂ kat› olmas›,
ameliyathaneye yak›n olmas› vs. Yaﬂl› bak›c›lar› da bu
hizmeti veren kurumun niteli¤ine uygun olarak görevini
yerine getirmek zorundad›r. Böyle bir bak›mevindeyse,
yaﬂl› bak›c›s› t›bbi hizmetler d›ﬂ›ndaki bak›m› yaparken
e¤er buras› bir huzureviyse, yaﬂl› bak›c›s› ayn› zamanda

Bak›c›n›n ihtiyaçlar› nelerdir?
Bir bak›c›n›n mutlaka sab›rl›, bu iﬂi bilen, e¤itimli, güven
veren bir kiﬂili¤e sahip olmas› gerekiyor. Bu kiﬂilikte de
süreklili¤ini korumas› gerekiyor. O yüzden de yaﬂl›
bak›c›s›n›n profesyonel olarak çal›ﬂma hayat›nda oldu¤u
süre içerisinde haklar›n› yerine getirmezseniz, hizmetin
süreklili¤ini sa¤latamazs›n›z. O zaman yaﬂl› bak›c›s›n›
tüketirsiniz. Yaﬂl› bak›c›s›n› çabucak yaﬂland›r›rs›n›z. Bu
hizmetlerin do¤ru düzgün verilmesi kiﬂisel de¤il,
kurumsal olmak zorundad›r.
Bak›c›n›n yaﬂ› önemli mi?
Yaﬂl› bak›c›lar› için 18 yaﬂ s›n›r› her zaman vard›r. Her
meslekte oldu¤u gibi insanlar bir taraftan yaﬂamlar›n›
devam ettirirken kendileri olgunlaﬂ›r. Yani, bugün 24
yaﬂ›nda t›p fakültesini bitiren bir doktorun tecrübesiyle,
30 y›ll›k bir meslek tecrübesine sahip 54 yaﬂ›ndaki
doktorun tecrübesi farkl›d›r. Sonuçta, yaﬂl› bak›c›s›,
18 yaﬂ›nda bu mesle¤e baﬂlar. Y›llar içerisinde tecrübe
kazanarak 50 yaﬂ›na geldi¤inde çok daha tecrübeli,
çok daha pratik olarak hizmeti daha çabuk verebilir.
Hasta bak›c›l›¤›n›n zorluklar› nelerdir?
Yaﬂl› bak›c›l›¤› a¤›r ve tehlikeli bir iﬂ de¤ildir. Bir yaﬂl›y›
sürekli 24 saat s›rt›nda taﬂ›mayacak. E¤er yata¤a ba¤›ml›
bir yaﬂl›n›n yata¤› de¤iﬂecekse, kendi sa¤l›¤›n› bozmadan
onu nas›l de¤iﬂtirece¤ini anlat›yoruz. Her iﬂi mutlaka
usulüne uygun yapmas› gerekir.
Yaﬂl› bak›c›l›¤› gelece¤i olan bir meslek midir?
Yaﬂl› bak›c›l›¤›n›n Türkiye’de geliﬂen bir meslek oldu¤unu
söylemek mümkün de¤il. Ama bir ihtiyaç. Çünkü,
Türkiye’de henüz daha bu konuda bir sektör oluﬂmas›
anlam›nda kurumsal bir yap› yok. Evde bak›m hizmetleriyle ilgili yönetmelikler ç›kart›l›yor. Bu yönetmeliklerin
uygulanmas› konusunda toplumun ve kurumlar›n bir
politikas› olmas› gerekiyor. ﬁu anda sosyal hizmet
politikam›z, Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n yaﬂl›larla ilgili politikas›,
yaﬂl›n›n evinde kalmas› ﬂeklindedir. Böyle oldu¤u
müddetçe Türkiye’de bak›c›l›¤›n geliﬂen bir meslek
olmas› mümkün de¤il. Ama yaﬂlanan bir nüfusuz.
Yaﬂlanan bir nüfus olarak yaﬂl›ya bak›c› ﬂartt›r. Bu
yüzden de yaﬂlanan nüfusa uygun ve do¤ru insanlar›n,
ister evinde, ister kurumda yaﬂl›lara bakmas› için bu
e¤itimlerden geçmesi gerekiyor. Q

“Vicdani duygular önemli”
Yaﬂl› ve Alzheimer Hasta Bak›m› Personel
E¤itimi’nde program sekreterli¤ini yürüten
Aynur Gökkaya, bak›c›lar›n hastaya özel çözümler
üretmesinin önemine vurgu yap›yor.

Aynur Gökkaya
Ac›badem Huzurevi Genel Müdürü
Bak›c›n›n iﬂe girerken hasta yak›n› ile anlaﬂmas›
gereken hususlar nelerdir?
‹ﬂbirli¤i yapmalar› konusu, iki taraf için de gerçekten zor.
Aile, iyi bir bak›c› buldu¤unda da; kötü bir bak›c›
buldu¤unda da, bir de bak›c›ya bakar konuma düﬂüyor.
Asl›nda yükleri hafifliyor mu? Art›yor mu? Tart›ﬂ›l›r.
Çünkü, bak›c› iyi ise, gitmesin diye her ﬂeyine “tamam”
demek durumunda kal›yorlar. Bak›c›, zaten beceriksizse,
ona güvenemeyip sürekli takviye yap›yorlar. Her iki taraf
için de evde bak›m› devam ettirmek zor.
Bu iﬂin mesleki s›n›rlar›n› nas›l çiziyorsunuz?
Bak›c› ile hemﬂirenin görev tan›mlar› kesinlikle net bir
ﬂekilde ayr› olmal›. T›bbi konularda bak›c›n›n s›n›rlar›
kesin olarak çizilmeli. Hastaya ilaç verme, i¤ne yapma,
serumunu ç›kartmak, takmak gibi konular kesinlikle
hemﬂireler taraf›ndan yap›lmal›. Bu bir ekip iﬂi. Herkes
zincirin bir halkas› asl›nda. Hep birlikte hareket etmek
durumunday›z. Bizde, mesela ﬂöyle bir ﬂey vard›r.
Kurumda birisi bak›c› olarak çal›ﬂ›r, d›ﬂar›da kendisini
hemﬂire olarak tan›t›r. Ben her zaman ﬂunu savunurum:
Kötü bir hemﬂire diye an›lmaktansa, çok iyi bir bak›c› gibi
an›lmak her zaman daha güven vericidir.
Kuruma bak›c› al›rken neye önem verirsiniz?
Ben, özellikle herhangi bir kurumda belli bir zaman
geçirmiﬂ personel istemiyorum. Çünkü, yanl›ﬂ olan
davran›ﬂ kal›plar›n› düzeltmek çok daha zor. S›f›rdan
birine yeni bir ﬂeyler ö¤retmek daha kolay. Bir tak›m
kurslardan geçip de “ben i¤ne de yapar›m, onu da
yapar›m, bunu da yapar›m” diyen insanlardan korkar›m.
Bizim iﬂimizde hijyen çok önemli. Elinin, yüzünün temiz,
düzgün, kendinin bak›ml› olmas› gerekir ki, baﬂkas› için
de bunu sa¤layabilsin. Kiﬂilik özelli¤i olarak da bir parça
daha duyarl›, vicdani duygular›n› yitirmemiﬂ kiﬂileri tercih
ediyorum. Bizim iﬂimizde yaﬂl›lar› sevmek yeterli de¤il.
Bir bak›c› nas›l özelliklere sahip olmal›?
Benim ilk önce önem verdi¤im ﬂey vicdanl› bir kiﬂi olmas›.
Kiﬂilere e¤itimle her ﬂeyi ö¤retebilirsiniz, ama vicdanl›
olmas›n› ö¤retemezsiniz. Ard›ndan güleryüzlü,

hoﬂgörülü, temiz, iyi bir dinleyici ve iletiﬂim becerilerinin
geliﬂmiﬂ olmas› gerekli. Bir bak›c›, kendisinin kiﬂisel
ilgilerine ve karﬂ›s›ndakinin kiﬂisel ilgilerine özen
gösterecek özellikte olmal›.
Bu bak›m›n bir protokolü var m›?
Bu hastal›¤›n protokolü ﬂudur: Özellikle Alzheimer
Hastal›¤› kiﬂiye özel tepkileri ve kiﬂiye özel çözüm
yöntemleri üretmemiz gereken bir hastal›kt›r. Burada en
önemli ﬂey, çok iyi bir gözlem yap›p, hastay› iyi tan›makt›r. Hastay› iyi tan›rsan›z, ona nas›l yard›mc› olabilece¤inizi daha iyi ay›rt edebilirsiniz. Tabii ki, temel kriterler var.
Yeterli beslenmesi, yeterli s›v› almas›, mutlaka egzersiz
program› uygulanmas›, mutlaka sosyal ve fiziksel olarak
mümkün oldu¤unca aktif tutulmas› gerekir. En önemli
ﬂey, çok iyi gözlem yapmakt›r.
Bir bak›c›n›n hastay› tan›mas› ne kadar sürer?
Bu, hem bak›c›n›n yetene¤ine, hem de hastan›n genel
durumuna göre de¤iﬂir. Yaﬂad›¤›n›z sorunlar› ancak
kiﬂiye özel olarak çözümleyebilirsiniz.
Bak›c› hastayla anlaﬂamad›¤› zaman ne gibi
sorunlar yaﬂanabilir? Hasta yak›n› neler yapabilir?
Uyumlu olmas› çok güzel bir ﬂey, ama siz evdeki
hastadan bahsediyorsunuz. Evde, genelde Alzheimerl›
hastalar›n ilk ve orta evrelerinde, özellikle bayan
hastalarda ve dominant kiﬂilik özelli¤i olan erkek
hastalarda eve bak›c› almak, hasta için ciddi bir stres
kayna¤› olabiliyor.
Kiﬂi dünyan›n en iyi bak›c›s› olabilir. Ama hasta için o bir
tehdittir. Çünkü, ev onun otorite kurdu¤u güvenlik alan›.
Mesela, kendisi bak›c›dan önce uyuyorsa, bak›c›n›n evini,
çantas›n› kar›ﬂt›raca¤›n› düﬂünebilir. Bu yüzden eve bak›c›
almak hasta için ciddi bir stres kayna¤› olabilir. Bunu
gözard› etmemek laz›m. Mümkün oldu¤unca yumuﬂak,
mümkün oldu¤unca hastan›n söyledi¤ini söylemeyecek,
olumlu bir iletiﬂim kurabilecek bak›c›, hasta ile daha
kolay bir iletiﬂim kurabiliyor. Uyum sa¤lanamad›¤›nda ise,
hasta yak›n›n›n yapabilece¤i çok fazla bir ﬂey yok. Q
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Alzheimer’›n usta bak›c›lar›

‹pek Sar›maden
Kaç yaﬂ›ndas›n›z? Hangi hastalara bak›yorsunuz?
44 yaﬂ›nday›m. A¤›rl›kl› olarak Alzheimer hastalar›na
bak›yorum. 18 y›ld›r Darülaceze’de hasta bak›c›y›m.

Yaﬂl› ve Alzheimer Hasta Bak›m›
Personel E¤itimi’ne Darülaceze’den
kat›lan hasta bak›c›lar Ayd›n
Balc›o¤lu, Vedat Gürlek ve ‹pek
Sar›maden ile görüﬂtük.

Sizce bir bak›c› ne gibi özelliklere sahip olmal›d›r?
Hastalar›na çok yumuﬂak davranmal›, onlar› incitmeden
onlar› dinlemelidir. Bak›c›l›k yaln›zca üstünü baﬂ›n›
de¤iﬂtirip, hastan›n karn›n› doyurmak de¤ildir. Hasta bir
ﬂey anlat›rken mutlaka onu dinlemelidir. Çünkü hastan›n
mutlaka anlatmak istedi¤i bir ﬂey vard›r. “Rahats›z›m”
diyorsa mutlaka rahats›zd›r. Çocuk gibiler. Bir çocuk gibi
onlar› sevmeli, yavaﬂça, incitmeden giydirmeli, sabahlar›
omzuna dokunup, severek hat›rlar›n› sormal›d›r.

Vedat Gürlek
Ayd›n Balc›o¤lu
Ne kadar zamand›r Darülaceze’de çal›ﬂ›yorsunuz?
Nas›l bir e¤itimden geçtiniz?
Bir y›l› aﬂk›n bir süredir bu kurumda çal›ﬂmaktay›m. Yak›n
dönemde Alzheimer Derne¤i’nin düzenledi¤i sertifika
program›na kat›ld›m. Burada normalde bilerek yapt›¤›m›z
iﬂin haricinde bilimsel olarak hastalara davran›ﬂ biçimi,
iletiﬂim biçimi, göz, a¤›z ve diﬂ bak›m› hakk›nda
bilgilendirildik. Demans hastas› d›ﬂ›ndaki hastalarla,
Alzheimer hastalar›n›n iletiﬂim problemleri iﬂlendi. Bizim
bu e¤itimden sonra bak›ﬂ aç›m›z›n ve onlarla olan iletiﬂim
yetene¤imizin daha da geliﬂti¤ine inan›yorum. Bize
e¤itimi veren hocalar akademik kariyeri olan kiﬂilerdi.
E¤itime kat›lan di¤er arkadaﬂlar›m da bize verilen e¤itimi
gayet yararl› buldu.
Alzheimerl› bir hasta ile di¤er hastalar›n bak›m›
aras›nda ne gibi farkl›l›klar var?
Alzheimer hastalar›n›n durumu çok farkl›. Türk
toplumunda ﬂu yanl›ﬂ bak›ﬂ var. Bir insan›n yaﬂl› hastas›
varsa kendisinin d›ﬂ›ndaki insanlar›n bakmas›n› ay›p
karﬂ›l›yor. Bu iﬂin içine girene kadar bizler de böyle
düﬂünüyorduk. Ama bu iﬂle u¤raﬂmaya baﬂlad›ktan sonra
bu düﬂüncemizin yanl›ﬂ oldu¤unu gördük. Bugünkü
ekonomik durumda ailenin tüm fertleri çal›ﬂmak zorunda
olabiliyor. Özellikle bir Alzheimer hastas›n›n kendini ve
insanlar› tan›yamamas›, unutmas› sebebiyle kendi yak›n
akrabalar›na bile farkl› hitap edebiliyor. Alzheimer
hastalar›na çok daha detayl› bak›lmas› gerekiyor.
Bak›c›lar›n ne gibi özellikleri olmas› laz›m?
Çok sevdi¤iniz annenize veya baban›za nas›l muamele
edilmesini istiyorsan›z hastaya da öyle davranmal›s›n›z.
Bu iﬂi yapacak insanlar›n gönülden, inançla yapmalar› ve
sadece para için yapmamalar› laz›m. Bu meslekteki
bak›c›da gönüllük gerekiyor. Tiksinme ve yüksünme asla
olmamal›, iﬂini küçümsememelidir.

Ne kadar zamand›r Darülaceze’de çal›ﬂ›yorsunuz?
Bir buçuk seneden beri bu kurumda çal›ﬂmaktay›m.
‹ﬂimde en iyi ve en güzeli yapmak için elimden gelen
çabay› sarf ediyorum. Burada çal›ﬂan kiﬂilerin bak›ﬂlar›n›n,
davran›ﬂlar›n›n çok yumuﬂak olmas› gerekiyor. Çünkü
buradaki hastalar, insanlar›n kap›dan içeri giriﬂ ve
davran›ﬂ ﬂekillerinden çok etkileniyorlar.
Bak›c›lar›n ne gibi özellikleri olmas› laz›m?
Bak›c›lar›n bu iﬂi özveriyle yapmalar› gerekir. Bu kap›dan
içeri girdikleri zaman her ﬂeyi unutmalar› gerekir.
Hastalarla baﬂ baﬂa olup onlarla en iyi ﬂekilde
ilgilenmeleri gerekir. ‹çlerinde insan sevgisi olmal›. ‹nsan
sevgisi olmayan kiﬂi bu iﬂi yapamaz. Üç yaﬂ›ndaki bir
çocu¤un nas›l ki sevgiye ve ﬂefkate ihtiyac› varsa, bu
yaﬂl›lar›n da ayn› sevgiye ve ﬂefkate ihtiyac› var. Bu
sevgiyi onlara vermemiz laz›m.
Alzheimer hastas› ile di¤er hastalar›n bak›m›
aç›s›ndan bir farkl›l›k var m›?
Di¤er hastalarla karﬂ›l›kl› olarak ne demek istedi¤imizi
anlayabiliyoruz. Ama Alzheimer hastas›yla ilgilenirken
bizden çok daha fazla ilgi bekledi¤ini görüyoruz.
Örne¤in Alzheimer hastas›n›n alt›n› de¤iﬂtirirken daha
dikkatli olmal›y›z. Çünkü onlar herhangi bir yerleri ac›sa
anlayam›yorlar. Bu yüzden onlara daha dikkatli
davranmal›y›z. Q

Vedat Gürlek
(solda) ve
Ayd›n Balc›o¤lu
(sa¤da),
Darülaceze’de
bir hastayla.

çekmiyoruz. Bizi tan›d›ktan sonra zaten ne sorunlar
yaﬂad›¤›n›, neden buraya b›rak›ld›¤›n› anlat›yor.
Hastalar›n d›ﬂar›ya ç›kmas›na izin veriliyor mu?
Hastalar›n d›ﬂar›ya ç›kmas› yasak. Sadece hastay› buraya
getirip, yat›ran akrabas›, velisi olan kiﬂi gelip alabilir. Bir
gün bir gece al›p götürebilir. Hasta baﬂka kimseye
verilmez.

Di¤er yaﬂl›larla Alzheimer hastas›n›n fark› nedir?
Di¤er yaﬂl›lar çocuk gibiler. Duygusallar, “bizi neden
buraya getirdiler, neden biz buraday›z?” diye
düﬂünüyorlar. Ama Alzheimer hastalar› düﬂünemiyorlar.
Çok mutlular. Yeter ki onlara iyi davran›n.

Her gün yapmak zorunda oldu¤unuz iﬂler nelerdir?
Sabah saat 7:30–8:00 gibi kahvalt› yap›l›yor. Hastalar›m›z›n nevresimleri her gün de¤iﬂtiriliyor. Geneli yata¤a
ba¤›ml› oldu¤undan her gün tuvalet temizlikleri yap›l›yor.
Genelde hastalar›m›z kendi üzerlerini kapat›p göstermek
istemiyorlar. Elleri tutmayan hastalar›m›za yemeklerini biz
yediriyoruz. Baz›lar› sigara tiryakisi. Sigaralar›n› biz yak›p
içmelerine yard›mc› oluyoruz. Geceleri hastalar yatt›ktan
sonra çakmak ve kibritleri topluyoruz, çünkü daha önce
bir yang›n olay› yaﬂad›k. Çok ﬂükür hastam›za bir ﬂey
olmad›. Hastalar›m›z› hep kontrol ve takip etmek
zorunday›z.

Yeni gelen hasta ile nas›l iletiﬂim kuruyorsunuz?
Yeni gelen hastalar›m›za biz çok soru soram›yoruz. Hasta
önce bizi tan›mal›. Hiçbir zaman hastam›z› sorguya

Sizce hasta bak›c›n›n yaﬂ› önemli mi?
Yaﬂ›n önemli oldu¤unu düﬂünmüyorum. Bence tecrübe
çok önemli. Q

D›ﬂar›dan biri gelip bu iﬂi yapabilir mi?
Yapamaz diye düﬂünüyorum. Kesinlikle gelip görünce
çok zor diye düﬂünüyorlar. Ama ben içinde çal›ﬂ›rken zor
olmad›¤›n› düﬂünüyorum. Vicdanen çok rahat›m çünkü
düzgün ve do¤ru çal›ﬂt›¤›ma inan›yorum.

mektup

“Can›m o¤lum ve k›z›ma”
Benim yaﬂland›¤›m› düﬂündü¤ün gün, sab›rl› ol lütfen ve
beni anlamaya çal›ﬂ. Benim sana bir ﬂeyler ö¤retmek için
seninle ilgilendi¤im zamanlar› hat›rla. Seninle konuﬂurken, sürekli ayn› ﬂeyleri 1000 kere tekrarl›yorsam,
sözümü kesme. Sen küçükken, uyuyana kadar sana ayn›
hikayeyi 1000 defa tekrar okuyordum. Banyo yapmak
istemedi¤imde; Beni utand›rma ya da azarlama. Seni
banyoya götürmek için icat etti¤im küçük yöntemlerimi
ve oyunlar›m› hat›rla. Baz› zamanlarda unutkan olursam
yahut konuﬂmalar›m›zda ipin ucunu kaç›r›rsam hat›rlamam için gerekli zaman› bana tan›. E¤er hat›rlayamazsam, sinirlenme çünkü as›l önemli olan benim konuﬂmam de¤il, senin yan›nda olabilmem ve senin beni
dinliyor olmand›r. Ben sana bir sürü ﬂeyi nas›l yapaca¤›n›
gösterdim. ‹yi yemek yemeyi, iyi giyinmeyi, yaﬂam›
gö¤üslemeyi. E¤er birﬂey yemek istemezsem, bask›
yapma bana. Ne zaman yemem ya da yememem

gerekti¤ini ben gayet iyi bilirim. Ve yaﬂl› bacaklar›m
yürümeme izin vermedi¤inde bana elini ver. T›pk›, benim
sana ilk ad›mlar›n› atarken verdi¤im gibi. Ve bir gün art›k
daha fazla yaﬂamak istemedi¤imi söyledi¤imde k›zma.
Birgün anlayacaks›n… yaﬂ›m›n; zevk alma de¤il art›k
idareten yaﬂama yaﬂ› oldu¤unu anlamaya çal›ﬂ. Hatalar›ma karﬂ›n hep senin için iyi olan› gerçekleﬂtirmeye çabalad›m ve senin yolunu haz›rlamaya çal›ﬂt›m. Senin yan›nda oldu¤umda üzgün, k›zg›n ya da güçsüz hissetme
kendini. Benim yan›mda olmal›s›n, beni anlamal›s›n ve
bana yard›m etmelisin. Yürümeme yard›mc› ol ve yolumu
sab›r ile, sevgi ile bitirmeme. Benim için yapt›klar›n›, bir
gülümseme ve senin için her zaman taﬂ›d›¤›m çok derin
bir sevgi ile geri ödeyebilirim ancak. Seni çok seviyorum
o¤lum/k›z›m… Ve hep sevece¤im. Bunu sak›n unutma…
Baban/Annen
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Haberler
‹zmir ﬁubesi:
Alzheimer hasta yak›nlar›
ile psikodrama
Uzm. Dr. Bülent Piﬂmiﬂo¤lu
Psikodramatist, SHÇEK ‹zmir Huzurevi YBR Merkezi
Kurum Hekimi,
bulentpismisoglu@gmail.com

Uzm. Hemﬂ. Emine Piﬂmiﬂo¤lu
Psikodramatist, ‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma
Hastanesi,
eminepismisoglu@gmail.com
Alzheimer hastalar› yüksek bir bak›m seviyesi gerektirmektedir. Bu bak›m ço¤u zaman hastan›n yaﬂad›¤›
mekânda eﬂi ya da akrabalar› taraf›ndan verilmekte ve
günde ortalama 10 saat harcanmaktad›r. Bu süre
hastal›¤›n ﬂiddetinin artmas› ile daha da artmaktad›r.
Bu süreç ço¤u zaman bak›m verenin aile ve arkadaﬂ
iliﬂkilerinde, iﬂ hayat›nda, fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›nda
bozulmalara neden olmaktad›r. Bak›m verenlerde
tükenmiﬂlik; Alzheimer hastas›na bak›m veren yak›n
çevresinde ortaya ç›kan fiziksel, psikolojik, emosyonel,
sosyal ve mali problemler olarak tan›mlanmaktad›r.
Sonuçta bak›m veren kiﬂide yorgunluk, sosyal izolasyon,
iliﬂkilerde bozukluk, fiziksel ve ruhsal rahats›zl›klar ortaya
ç›kmakta ve hayat kalitesi düﬂmektedir.1
Alzheimer hastas›n›n bak›m›n›n ilerleyici olarak zorlaﬂmas› nedeniyle bak›m verenlere yönelik programlar
önem kazanmaktad›r. Hastalar›n rutin nöropsikiyatrik
tedavi ve kontrollerinin yan›s›ra bak›m verenlerin de
gereksinim duyduklar›nda psikiyatrik destek almalar›
önemlidir. Hastan›n gereksinimleri için çaba harcan›rken
bak›m veren kiﬂi hem kendisi hem de di¤er yak›nlar
taraf›ndan ihmal edilebilmektedir. Oysa bak›m verenin
fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik hali en az hastan›n iyilik hali
kadar önemlidir. Bunun nedenini tahmin etmek zor
de¤il; bak›m verenin bak›m iﬂini veremez hale gelmesi en
baﬂta hastay› etkileyecektir. Bu nedenle Alzheimer hastas›n›n tedavisini üstlenen ekip tedavi ve takip program›nda bak›m vereni de göz önünde bulundurmal›d›r.
Ülkemizde Alzheimer hastas›na genellikle eﬂi ya da k›z
çocuklar› bak›m vermektedir. Bak›m verenin hastan›n eﬂi
ya da k›z› olmas› durumunda tükenmiﬂlik riskinin di¤er

fark etmesi, iç görü art›ﬂ›, rol esnekli¤i ve empati yetene¤inde art›ﬂ ile olumlu davran›ﬂ de¤iﬂiklikleri amaçlanmaktad›r. Amaçlanan ç›kt›lar üyelerin tükenmiﬂlikten
korunmas› konusunda yeni donan›mlar kazanmas›
anlam›na gelmektedir. Paylaﬂ›m aﬂamas›nda, üyelerin
merak etti¤i tükenmiﬂlik ve Alzheimer Hastal›¤› ile ilgili
konular da konuﬂulabilmektedir. Psikodrama grubu
bak›m verenlerin ruh sa¤l›¤› için koruyucu bir uygulama
oldu¤u kadar bu yönüyle e¤itim iﬂlevi de görmektedir.
bak›m verenlere k›yasla 6 kat artt›¤› belirtilmektedir.1
Bak›m verende tükenmiﬂlik ve di¤er psikiyatrik rahats›zl›klar›n ortaya ç›kmas› durumunda psikiyatrik destek verilmelidir.
Bak›m verenlerin bak›m› olarak adland›rabilece¤imiz
koruyucu önlemler içinde bak›m verenlere yönelik e¤itim
seminerleri, etkileﬂim gruplar› ve bireysel dan›ﬂmanl›k
hizmetleri halen Alzheimer Derne¤i ve gönüllü kuruluﬂlar
taraf›ndan verilmektedir. Bak›m verenlerin bak›m›
ba¤lam›nda ‹zmir Alzheimer Derne¤i’nde bir grup hasta
yak›n› ile Psikodrama Grup Çal›ﬂmas› baﬂlat›ld›. Ekim
ay›nda baﬂlayan grup çal›ﬂmas›n›n May›s 2009 sonuna
kadar on beﬂ günde bir üçer saatlik oturumlar halinde
sürdürülmesi planlanmaktad›r.
Psikodrama, Jacob Levi Moreno’nun 1920’lerde
geliﬂtirdi¤i bir grup psikoterapisi yöntemidir. Psikodrama,
Yunanca’daki “psyche” (ruh) ve “drama” (eylem)
sözcüklerinden oluﬂur. ‹lk y›llarda psikoterapi uygulamas›
olarak s›n›rlanan bu yöntem, 1930’lardan baﬂlayarak
pedagoji, endüstri ve ö¤renim alanlar›na da aktar›lm›ﬂt›r.
Yöntem e¤itimli bir psikodramatist ve yard›mc›s›
taraf›ndan uygulanmaktad›r. Psikodrama, kayna¤›n›
eylem, yarat›c›l›k ve spontanl›k gibi üç temel insan
özelli¤inden almaktad›r.
Psikodrama Grup Çal›ﬂmas›nda Is›nma, Oyun ve Paylaﬂ›m
aﬂamalar› bulunmaktad›r. Is›nma aﬂamas›nda sorununu
getirecek üye ya da üyelerin ç›kmas› amaçlanmaktad›r.
Oyun aﬂamas›nda sorununu getiren üye bunu sahnede
canland›rmaktad›r. Paylaﬂ›m aﬂamas›nda, oyunda rol alan
üyelerin rol geribildirimleri, benzer yaﬂant›lar› olan
üyelerin özdeﬂim paylaﬂ›mlar› ile grup yöneticisinin
de¤erlendirmeleri yap›lmaktad›r. Her üç aﬂamada grup
yöneticisinin psikodrama tekniklerini kullanarak yapt›¤›
yönlendirmeler kilit önemdedir. Bu nedenle gruplar uzun
süreli psikodrama e¤itimi alm›ﬂ psikodramatistlerce
yönetilmektedir. Bu yöntemde di¤er grup üyelerinin de
benzer yak›c› sorunlar› yaﬂ›yor olmas› grubun kaynaﬂmas›n› h›zland›rmakta, yard›m etme iste¤ini art›rmaktad›r. Grubun tedavi edici özellikleri psikodramada
oldukça iyi çal›ﬂmaktad›r. Grup üyeleri; bak›m›n› üstlendi¤i hastas› ve di¤er kiﬂilerle iliﬂkilerini, yaﬂad›¤› çat›ﬂmalar›, geçmiﬂten bu güne çözülmemiﬂ, yar›m kalm›ﬂ sorunlar›n› sahnede yeniden canland›rabilmektedir. Psikodrama grup çal›ﬂmas›nda grup üyelerinin iﬂlenen sorunlara farkl› aç›lardan bakabilmesi, yeni çözüm olanaklar›n›

Bak›m verenlerin bak›m› programlar›n›n yayg›nlaﬂt›r›lmas›, psikodrama gibi farkl› yöntemlerin bu alanda
kullan›lmas› Alzheimer hastalar›n›n bak›m kalitesini de
art›racak, hasta ve bak›m verenin yaﬂam kalitesinin
yükselmesine katk› sa¤layacakt›r.
1. Alt›n M, (2006) Alzheimer tipi demans hastalar›na bak›m verenlerde
tükenmiﬂlik ve anksiyete, Uzmanl›k Tezi

Merkez, çocuklara
yard›m ediyor
Türkiye Alzheimer Vakf› ile Karsl›
araﬂt›rmac›-yazar Ali Canip Olgunlu
ve Berna Ceylan’›n katk›lar›yla Kars’taki
ilkö¤retim okullar›na k›ﬂl›k giyecek yard›mlar› yap›ld›. Ali
Canip Olgunlu taraf›ndan gönderilen k›ﬂl›k bot ve
montlar Kars Oteller ve Lokantalar Derne¤i Baﬂkan› Halit
Özer arac›l›¤› ile Merkez Kaz›m Karabekir Paﬂa ‹lkö¤retim
Okulu ö¤rencilerine da¤›t›ld›. Özer, “Kars’taki okullar›m›za k›ﬂl›k giyecek yard›m›, Karsl› hemﬂerimiz Ali Canip
Olgunlu ve Berna Ceylan taraf›ndan devam edecektir. Bu
yard›mlar›n Kars’a ulaﬂmas›nda yard›mc› olan valimize ve
belediye baﬂkan›m›za teﬂekkür ederim” dedi. Yard›mlar›
Milli E¤itim Müdürlü¤ü ad›na teslim alan okul müdürü
Hasan Demir ise bu yard›mlar› ihtiyaç sahibi ö¤rencilere
ulaﬂt›ran hay›rseverlere teﬂekkür etti.

‹zmir ﬁubesi: ‹leri Yaﬂ Sempozyumu
‹zmir 2. ‹leri Yaﬂ Sempozyumu 19–20 Mart
2009 tarihlerinde, Ege Geriatri Derne¤i, ‹zmir
Valili¤i, ‹zmir Büyükﬂehir Belediyesi, Ege
Üniversitesi ve Alzheimer Derne¤i ‹zmir
ﬁubesi’nin ortak çal›ﬂmalar› ile düzenlendi.
‹leri yaﬂ›n taleplerinin t›bbi, sosyal, hukuki
boyutta irdelendi¤i, ‹zmir’in gelece¤ine ›ﬂ›k
tutmay› amaçlayan sempozyum, çok say›da
yerel yönetici, yetkili kurum ve kiﬂiler, sivil
toplum çal›ﬂanlar› taraf›ndan izlendi.
Sempozyumda ‹zmir Alzheimer Derne¤i
Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Görsev Yener
“Dünyada ve Ülkemizde Demans ve
Alzheimer” konusunu, Dernek Baﬂkan› Uzm.
Dr. Aysel Gürsoy “Torunum Olur Musun?”
projesini, Gençlik Kolu Baﬂkan› ‹brahim Göçeli
“Yaﬂl›lara Sayg›” konuﬂmas›n› gerçekleﬂtirirken, Gençlik Kolu Üyesi Esra Kövmen de
“Dün–Bugün–Yar›n” adl› (Gönüllü üyemiz
Eymur Musal Han›m’a ait) ﬂiiri okudu.

Dün–Bugün–Yar›n
Art›k dünyam›z›n tad› kalmad› insanlar birbirine s›rt›n› dönmüﬂ,
Sohbet denen laf›n ad› kalmad›, hani insan dedi¤imiz güngörmüﬂ?
Hani baﬂ› ak örtülü nineler, hani takkesiyle nurlu dedeler?
Evimizde yer kalmad› onlara, biz onlardan koptuk, onlar da bizden.
Küçükler, zorlansa da gidiyor kreﬂlere, ya büyükler
Onlar da huzurevlerine.
Ne baﬂtakiler memnun, ne sondakiler mutlu kim gem vuruyor böyle,
Bu dünya düzenine?
Aileler budand›, bir arabal›k oldu, ama evler bir k›ﬂl›k bir de yazl›k oldu
Aras›nda gidilip, geliyor durmadan, düﬂünüyorum her gün
Bir ﬂeye yaz›k oldu.
Çamaﬂ›r s›vazlayan elleri ar›yorum, bana beni anlatan dedemi an›yorum
Bir de ﬂöyle önüme bu günü al›yorum
‹çimden bir ses diyor gençli¤e yaz›k oldu
Dibine su dökmezsen hiç a¤aç yeﬂerir mi?
Çayda köprü olmasa karﬂ›ya geçilir mi?
Biz bir köﬂemizi büyüklere vermezsek çocuklar›m›z bize
Görmedi¤ini verir mi?
‹çimden geçenleri döktüm bu sat›rlara, tarihi eser gibi bakar›m yaﬂl›lara
Onlardan alaca¤›m ne çok ﬂey var derim, bu gün burada onlar var.
Yar›n ben bu yerdeyim.
Tanr›m›n adaleti içimde büyür, büyür
Önümde yaﬂl› ninem, arkada o¤lum yürür.
Uzat›r ellerimi ellerini tutar›m, mutlu bir gelece¤in özlemini tadar›m.
Böyle büyür sevgiler, ortada ba¤› varsa,
Kötülüklerde böyle eriyip gider bir bir.
Öne bakmak güzel ﬂey bilirim insano¤lu,
Ama s›k s›k baﬂ›n› seni sevene çevir.
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ﬁUBELERDEN HABERLER

KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR • 2009

Mersin ﬁube

YURT ‹Ç‹

YURT DIﬁI

20 – 24 May›s 2009
Akademik Geriatri Kongresi
Cornelia Diamond Otel, Antalya

15 – 17 Haziran 2009
ICAD (International Congress on
Alzheimer’s Disease
Viyana, Avusturya
Alzheimer Society

Alzheimer Derne¤i Mersin ﬁubesi taraf›ndan 1– 3 May›s
2009 tarihlerinde organize edilen “1. Alzheimer Hasta
Yak›n› E¤itim Kamp›” e¤itim program› aﬂa¤›da görülebilir. E¤itimler, konusunda uzman 24 e¤itimci taraf›ndan
verilmiﬂtir.

TAR‹H

01.05.2009

Suphi Öner Ö¤retmenevi’nde gerçekleﬂtirilen e¤itimde;
sosyal aktiviteler de yap›lm›ﬂt›r. E¤itimin günlük kat›l›m
bedeli 30 TL olarak belirlenmiﬂtir. Hasta yak›nlar›
sonbaharda yeniden düzenlenmesi düﬂünülen kamp ile
ilgili olarak, derne¤imizden bilgi alabilir. Q

SAAT

KONU

13:00–13:15

Aç›l›ﬂ konuﬂmalar›

13:15–13:45

Yaﬂlanma ve Yaﬂl›l›k

Doç. Dr. Aynur Özge

13:45–14:15

Normal Yaﬂlanma ve Alzheimer Hastal›¤›, S›n›r Nerede?

Doç. Dr. Ertan Mert

14:15–14:45

Kahve molas›

14:45–15:15

Bunama Nedir? Alzheimer Hastal›¤› Nedir?

Doç. Dr. Pervin ‹ﬂeri

15:15–15:45

Alzheimer D›ﬂ› Bunama Nedenleri

Yrd. Doç. Dr. Hakan Kalea¤as›

Yaﬂad›klar›m›z, Deneyimlerimiz

Selami Gedik

Niçin Buraday›z?

Tüm kat›l›mc›lar (interaktif sunu)

Alzheimer Hastal›¤› Neden Olur?

Doç. Dr. Aynur Özge

15:45–16:15
09:30–10:00
10:00–10:30

Alzheimer Hastal›¤›n›n Habercileri?
Kimler Adayd›r?

10:30–11:00

Kahve molas›

11:00–11:30

Alzheimer Hastal›¤› Nas›l Belirti Verir ve Seyreder?

11:30–12:15

Alzheimer Hastal›¤›na Eﬂlik Eden Davran›ﬂsal Belirtiler

12:15–13:30

Ö¤le yeme¤i

02.05.2009
13:30–14:30

Unutkanl›¤›m Önemli mi?
Testler ve Gerçekler
Alzheimer Hasta Yak›n› Olmak

15:15–15:45

Kahve molas›

Suphi Öner

ﬁube adresleri ve irtibat numaralar›:

Doç. Dr. Meliha Tan

Doç. Dr. ‹smet Melek
Dr. Fahri Över
Doç. Dr. ﬁenel Tot Acar

Uz. Psik. Çi¤dem Kudiaki

Necla Bal

Ankara
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Aral›k 2000
ﬁube Baﬂkan›: Prof. Dr. Kaynak
Selekler
GSM: 0532 270 14 26
ﬁube Adresi: Talatpaﬂa Bulvar›
No: 146/4 Cebeci
Tel: 0312 320 46 78
Faks: 0312 320 46 77
e-mail: alzankara@mynet.com
Adana
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: 2001
ﬁube Baﬂkan›: Prof. Dr. Ali
Özeren
GSM: 0532 451 24 78
ﬁube Adresi: Vali Yolu Caddesi
Karabucak ‹ﬂ Merkezi Kat: 1
Tel ve Faks: 0322 457 22 45
e-mail: aliozeren58@
hotmail.com

Alzheimer Hastal›¤› Tedavisi
Yolun Neresindeyiz?

Prof. Dr. Demet Özbabal›k

Gelecekten Neler Bekliyoruz?
09:30–10:00

Yaﬂl›l›kta Beslenme

Diyetisyen Zuhal Aynac› Bayel

10:00–10:30

Yaﬂl›l›kta Egzersiz

Uz. Taner Erdo¤an

10:30–11:00

Kahve molas›

11:00–12:00

Alzheimer Hastas›n›n Evde Bak›m›

12:00–13:30

Ö¤le yeme¤i

13:30–14:00

Alzheimer Hastas› için Bak›mevi Yaﬂam›

Dr. Harika Albo¤a

14:00–14:30

Alzheimer Hastal›¤› Özelinde Yaﬂl›l›kta Karﬂ›laﬂ›lan Hukuksal Sorunlar

Av. Sevgi Yanpar

14:30–15:30

Yaﬂl›l›kta Zamana Anlam Katan Etkinlikler

15:30–16:00

Kahve molas›

03.05.2009

16:00–16:45

Orhan Tural
Fatma Y›lmaz
Psk. Kahraman K›ral

Evde Hasta Ziyaretleri

Yaﬂar Karataﬂ
Zuhal Karamehmet
Hem. Memduha K›rm›z›da¤

Alzheimer Hastal›¤› ile Mücadelede Alzheimer Derne¤i

17:00–17:30

Dilek ve öneriler / Kapan›ﬂ

Bursa
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Aral›k 1999
ﬁube Baﬂkan›: Prof. Dr. Bilgen
Taneli
GSM: 0532 283 25 85
ﬁube Adresi: Fatih Sultan
Mehmet Bulvar›, Asdeniz Apt.
Kat: 2 No: 1 D: 4 ‹hsaniye
Tel: 0224 452 66 67
Faks: 0224 452 66 66
e-mail: bilgen@taneli.org

Eskiﬂehir
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Eylül 2003
ﬁube Baﬂkan›: Demet Özbabal›k
GSM: 0505 715 54 46
ﬁube Adresi: Büyükdere
Mahallesi, Tepecik Ören Sokak
No: 8/1-2-3
Tel: 0222 239 04 28
0222 239 71 57
e-mail: eskisehiralzheimerdernegi
@gmail.com

Denizli
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Nisan 2000
ﬁube Baﬂkan›: Semrah Karan
ﬁube Adresi: ‹stasyon Caddesi
Köseo¤lu ‹ﬂ Han›
Tel: 0258 242 63 40
e-mail: fatmana.oztas@
hotmail.com

‹zmir
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Aral›k 1999
ﬁube Baﬂkan›: Dr. Aysel Gürsoy
GSM: 0542 257 73 39
ﬁube Adresi: Mithatpaﬂa Caddesi
384/1 Grup Apt. Konak
Tel: 0232 425 54 72
GSM: 0533 340 66 25
e-mail: alzheimer.der.izmir@
hotmail.com

Erzurum
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Mart 2007
ﬁube Baﬂkan›: H›z›r Ulvi
GSM: 0505 291 19 25
ﬁube Adresi: Aﬂa¤› Mumcu
Caddesi, Hürriyet ‹ﬂ Han›
Kat: 5 No: 27
e-mail: hizirulvi@yahoo.com

Mersin
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Nisan 2006
ﬁube Baﬂkan›: Selami Gedik
GSM: 0532 433 05 84
ﬁube Adresi: Yo¤urt Pazar›
Baro ‹ﬂ Han› Kat: 1 No: 34
Tel: 0324 233 66 46
Faks: 0324 238 24 25
e-mail: alzheimermersin@
yahoo.com
Samsun
ﬁube Kuruluﬂ Tarihi: Temmuz
2006
ﬁube Baﬂkan›: Esra Ç›nar
ﬁube Adresi: Karadeniz Mahallesi
Divitçio¤lu Caddesi No: 55/A
Tel: 0362 435 88 88/1764
e-mail: gozkan@omu.edu.tr/
hasahin@omu.edu.tr

Uzm. Hem. Cemile K›smet

Alzheimer Hasta Yak›n› Destek Gruplar›

16:45–17:00

24 – 30 Ekim 2009
WNC (Dünya Nöroloji Kongresi)
Bangkok, Tayland

Selami Gedik

Makbule Abal›

15:45–16:30

20 – 24 Haziran 2009
ENS (Avrupa Nöroloji Sempozyumu)
Milan, ‹talya

KONUﬁMACI

Psk. Kahraman K›ral
14:30–15:15

Kas›m 2009
45. Ulusal Nöroloji Kongresi
Antalya
Türk Nöroloji Derne¤i
www.norokongre2006.org

12 – 15 Eylül 2009
EFNS (Avrupa Nöroloji Federasyonlar›
Sempozyumu)
Floransa, ‹talya
Avrupa Nöroloji Dernekleri Federasyonu
www.kenes.com

Selami Gedik

Alzheimer Derne¤i ve Alzheimer Vakf›’n›n periyodik yay›n organ›d›r.

Alzheimer Haber
Yerel Süreli Yay›n
‹mtiyaz Sahibi:
Türkiye Alzheimer Derne¤i ad›na
Prof. Dr. Murat Emre
Alzheimer Vakf› ad›na Prof. Dr. Engin Eker
Sorumlu Yaz› ‹ﬂleri Müdürü:
Fügen Kural
Bilimsel Dan›ﬂman:
Prof. Dr. Kaynak Selekler

Alzheimer Derne¤i Yönetim Kurulu
Baﬂkan: Murat Emre
Baﬂkan yard›mc›s›: Zafer Kozano¤lu, Kaynak Selekler
Sayman: Iﬂ›n Baral Kulaks›zo¤lu
Sekreter: Berna Ceylan
Alzheimer Vakf› Yönetim Kurulu
Baﬂkan: Engin Eker
Baﬂkan yard›mc›s›: Iﬂ›n Baral Kulaks›zo¤lu
Sayman: Mine Varl›
Sekreter: Aylin Cendereci
Üye: Güzin Poffet

Yaz›ﬂma Adresi:
Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt.
No. 49 Kat: 4 Daire: 4 Harbiye, ‹stanbul
Telefon: (0 212) 224 41 89
(0 212) 296 51 41
Bask›: Mas Matbaac›l›k A.ﬁ.
Hamidiye Mahallesi So¤uksu Caddesi
No: 3 Ka¤›thane, 34408 ‹stanbul
Telefon: (0212) 294 10 00
e-mail: info@masmat.com.tr
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Onlar›n unutmak için bir nedeni var,
sizin hat›rlamamak için bir nedeniniz yok!
Unutmay›n›z ki, Alzheimer Derne¤i ve Alzheimer
Vakf›’n›n amac›, hasta ve hasta yak›nlar›na destek
olmakt›r. Bu amac›n› gerçekleﬂtirmekte de sizlerden
gelecek her türlü yard›ma ihtiyaç duyar. Derne¤imize
üye olmak, vakf›m›za maddi ve manevi destek
sa¤lamak isterseniz, vak›f ofis adresine yazarak,
telefonla ya da mail adresimizle bizlere ulaﬂabilirsiniz.

Yeni banka hesap numaralar›m›za dikkat ediniz;
Alzheimer Vakf›: Son yap›lan Alzheimer Vakf› Genel
Kurul Toplant›s›’nda 2004-2005 y›l› için belirlenen y›ll›k
üyelik aidat› 70,00 YTL’dir. Eski üyelerimizin aidatlar›n›
yat›rabilecekleri yeni banka hesap numaram›z:
HSBC Niﬂantaﬂ› ﬁubesi
Hesap no: 8191001647-30300

‹rtibat adresimiz:
Halaskargazi Cad. Akdo¤an Apt. No. 49
Kat: 4, Daire: 4 Harbiye, ‹stanbul
Tel: (0 212) 224 41 89, (0 212) 296 51 41
E-mail: alzheimervakfi@ttnet.net.tr
alzheimervakfi@alz.org.tr
Web sitesi: www.alz.org.tr
Alzheimer bilgi hatt›: 0 800 211 80 24

Alzheimer Derne¤i: Son yap›lan Alzheimer Vakf› Genel
Kurul Toplant›s›’nda 2004-2005 y›l› için belirlenen y›ll›k
üyelik aidat› 30,00 YTL’dir. Eski ve yeni üyelerimizin
aidatlar›n› yat›rabilecekleri yeni banka hesap numaram›z:
Akbank Feriköy ﬁubesi, Hesap no: 0068927-3
Bir çok proje ve etkinli¤i gerçekleﬂtirmede bizlere destek
sa¤layacak ba¤›ﬂlar›n›z için desteklerinizi bekliyoruz.

BU FORMU FAKS (0 212 296 05 79) VEYA POSTA YOLU ‹LE ULAﬁTIRMANIZI R‹CA ED‹YORUZ

Ad›n›z:

❑
❑

Alzheimer Vakf›
Alzheimer Derne¤i

Soyad›n›z:

❑
❑
❑

Üye olmak istiyorum
Üyeli¤imin devam›n› istiyorum
Üyeli¤imin devam›n› istemiyorum

‹rtibat adresiniz:
YTL peﬂin olarak
tarihinde kredi kart›mdan al›n›z

ﬁehir:

Toplam miktar, yaz›yla

Telefon:

❑ VISA ❑ MASTER ❑ EUROCARD

E-mail adresi:

KART NO:

Cep tel:

   
SON KULLANMA TAR‹H‹:

Lundbeck ‹laç’›n deste¤iyle bas›lm›ﬂt›r.



Alzheimer Derne¤i (‹stanbul):
Halaskargazi Caddesi Akdo¤an Apt.
No. 49 Kat: 4 Daire: 4 Harbiye, ‹stanbul
Tel: (0212) 224 41 89, 296 51 41

‹MZA:

Onlar›
hat›rlad›¤›n›z
için teﬂekkürler.

