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Editörden

De¤erli Okurlar›m›z,

Yo¤un kofluflturmalarla geçen günlerin ard›ndan, yap›lan
ve yap›lacak etkinlikleri duyuraca¤›m›z; hastal›kla ilgili
olan geliflmeler ve hocalar›m›z›n görüfllerini aktaraca¤›-
m›z dergimizde, sizlere en iyiyi sunabilmenin çabas›
içerisindeyiz.

Kat›lanlar›n son derece memnun ayr›ld›¤›, Yaza Merhaba
Yeme¤i’mizi, Les Ottomans Oteli’nde gerçeklefltirdikten
sonra yaz rehavetine kap›lmadan önümüzdeki dönemin
organizasyonlar›n› programlamaya koyulduk. 

Bu sene Çay Saati’ne ilginin artmas› üzerine Kad›köy
yakas›nda da Sal› günleri ilave bir program bafllatt›k.
Merkezin ve Kad›köy’ün programlar›n›, konu bafll›klar›n›
ve kat›l›mc›lar›n› dergimizde bulabilece¤iniz gibi bu
bilgilere web sayfam›zdan da ulaflabilirsiniz.

Uzun zamand›r yapmay› düflündü¤ümüz ve ilkini 
8 Kas›m’da gerçeklefltirdi¤imiz fiubeleraras› Sempozyum,
tüm flubelerin kat›l›m› ile gerçekleflti. Bilgi ve tecrübelerin
paylafl›ld›¤› ve gelecekte nelerin yap›laca¤›n›n program-
land›¤› bu toplant›dan tüm kat›l›mc›lar oldukça mutlu
ayr›ld›. Çok verimli geçti¤i söylenen ve bundan sonra 
her sene yap›lmas› kararlaflt›r›lan toplant›dan ç›kan ortak
görüfl, bundan sonra yerel yönetimlere ve hükümete
Alzheimer hastalar›na tan›nmas› gereken ayr›cal›klar›n
sunulmas› ve kanunlaflt›r›lmas› konusunda bask›
oluflturulmas› yönünde idi.

Oslo’da kat›lm›fl oldu¤um Alzheimer Europe
Kongresi’nde Hacettepe’den yap›lan sunumun
detaylar›n› ilerdeki sayfalarda bulacaks›n›z.

Zaman zaman bas›nda ç›kan ve hasta yak›nlar›na büyük
umut veren baz› haberlerle ilgili bir bas›n toplant›s› ile
bafllad›¤›m›z 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlik-
lerinde en çok ilgi Taksim Metrosu’nda aç›lan Dora
Günel’in “Güz Gülleri” adl› foto¤raf sergisine oldu.
Yapm›fl oldu¤umuz panele kat›lan fiiflli Belediye Baflkan
yard›mc›s› Kahraman Ero¤lu, derne¤imizin ana
projelerinden biri olan Gündüz Bak›mevi için belediye ile
ortak yo¤un bir çal›flma ve araflt›rma bafllatt›. Biz
ümidimizi yitirmeden amac›m›za ulaflaca¤›m›z günü
sab›rs›zl›kla bekliyoruz.

Seneler önce, Mine K›r›kkanat’›n köflesinde okuyup,
saklad›¤›m, bu sene kaybetti¤imiz Erel Bleda’n›n fliirini
sizlerle paylaflmak istedim.

‘Yaflamak de¤il, beni bu telafl öldürecek’
Dedi¤i gibi flairin;
O telaflla b›rak›n Paris yolunda ›l›k
Rüzgarla taramay› saçlar›n›z›
Sevdi¤imizle doyas›ya bir sohbet bile edemedik biz...
Gözümüz saatte söylefltik hep,
Kofluflur gibi sevifltik, yar›fl›r gibi çal›flt›k

Hep yetiflilecek bir yerler vard›...
Aranacak adamlar, yapacak ifller...
Bir sonraki günün telafl›, bir öncekinin tersine bulaflt›...
Baflkalar›n›n hayat›, bizimkini aflt›.

Kor karanl›kta çalar saat sesi yerine;
Kuflluk vakti, k›zarm›fl ekmek kokusu
Veya yavuklu busesiyle uyanma düfllerini
Ha babam erteledik.

20’li yafllardayken 30’lara kurduk saatin alarm›n›,
30’lar›m›zda 40’lara, belki sonra 50’lere
Lakin öyle yanl›fl kurgulanm›fl ki hayat
Kufllukta uyanma f›rsat› sundu¤unda size,
Art›k uyku girmez oluyor gözlerinize...

Doyas›ya söyleflmek,
Telafls›z seviflmek için bol zamana kavufltu¤unuzda,
Söyleflecek, seviflecek kimsecikler kalm›yor
Yan›n›zda...

Özenle saklad›¤›n›z bir sar› lira gibi ömrünüz;
Vakit gelip sand›ktan ç›kard›¤›n›zda,
Bir de bak›yorsunuz ki,
Tedavülden kalkm›fl...

Umar›m tedavülden kalkma vakti gelmeden tüm
düfllerimizi gerçeklefltirme f›rsat› yakalayabiliriz.

Fügen Kural
Türkiye Alzheimer Derne¤i
Genel Müdürü
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Alzheimer Hastal›¤›’n›n tedavisinde
son geliflmeler

Prof. Dr. Murat Emre,
Alzheimer Hastal›¤› ile
ilgili yap›lan ve zaman
zaman bas›na da
yans›yan çal›flmalar›
de¤erlendirdi.

Prof. Dr. Murat Emre
‹stanbul T›p Fakültesi
Nöroloji Anabilim Dal›
Alzheimer Derne¤i Baflkan›

HAYAL KIRIKLIKLARI

Tarenflurbil (Flurizan)
Amiloid yap›m›n› engelleyen bir madde.
210 hafif-orta dönem AH’da yap›lan ilk çal›flma ümit
vericiydi. (Wilcock et al, 2008)
1649 erken dönem AH’da yap›lan büyük çal›flma etkinlik
göstermedi, ilac›n araflt›rmalar› durduruldu.

AN 1792 Alzheimer afl›s›
Vücudun amiloid maddesine karfl› antikor (savunma
maddeleri) gelifltirmesi amac›yla amiloidin vücuda
enjekte edilmesi.
Yap›lan ilk araflt›rma yan etkilerden dolay› (beyinde
iltihaplanma) durdurulmufltu.
Afl›lanan 80 hasta takip edilmeye devam edildi.
Vefat eden 8 hastan›n beyinlerinde amiloid maddesinin
ciddi boyutlarda azald›¤› görüldü, ancak bu hastalarda
vefatlar›ndan önce AH ilerlemeye devam etti.
Bu ilk afl› hastal›¤›n ilerlemesini durdurmada, amiloidi
beyinden temizlemesine ra¤men etkisiz bulundu.

Statinler
Beyinde kolesterol düflürücü etkileri var, bu da amiloid
yap›m›n› azaltabilir.
Gözlemsel çal›flmalar AH riskini azaltabileceklerini
düflündürmüfltü.
‹ki tane büyük çapl› çal›flma, erken-orta evre AH
LEAD: atorvastatin 80 mg, 600 pts
CLASP: simvastatin 40 mg, 400 pts
18 ayl›k tedavi sonucunda zihinsel ifllevler ve genel
iflleyiflte olumlu bir etki bulunmad›.

ÜM‹T VER‹C‹ GEL‹fiMELER

Pasif afl›lama
Bapineuzumab, amiloid maddesine karfl› gelifltirilmifl bir
antikor.
234 erken-orta dönem hastada yap›lan ilk çal›flma, i.v.
18 ay boyunca 13 haftada bir enjeksiyon.
Belli genetik özellikteki hastalarda etkinlik gözlendi.
4100 hasta içeren çok büyük çapl› bir araflt›rma
program› bafllat›ld›.

CADD 106: ‹kinci nesil aktif afl›lama 
‹nsanlarda ilk denemesi yap›ld›.
Amiloide karfl› antikor geliflti¤i gözlendi.
‹leri çal›flmalar bafllat›ld›.

Tau proteinine karfl› tedaviler
Methylthioninium chloride (MTC, Rember), tau
proteininin beyinde birikmesini engelliyor
321 erken-orta evre hastada 24+60 haftal›k tedavi. 
24 hafta sonunda orta evre hastalarda etkinlik görüldü.
50. haftada tüm hastalarda hastal›¤›n ilerlemesinin belli
ölçüde stabilize oldu¤u gözlendi.
Beyin metabolizmas›n›n görüntülenmesinde plasebo
alanlarda %7 kay›p, MTC alanlarda kay›p yok.
‹leri araflt›rmalar bafllat›ld›.

Dimebon
Eskiden Rusya’da kullan›lan bir allerji ilac›.
Sonradan AH’da faydal› olabilecek etkileri bulundu.
183 hastan›n 12 ay boyunca yar›s›na dimebon 20 mg
tid, yar›s›na plasebo verildi. 
Dimebon alan hastalarda tüm etkinlik ölçütlerinin daha
iyi oldu¤u gözlendi (zihinsel, davran›flsal ifllevler ve genel
ifllevsellik).
12. aydaki etkinlik 6. aydakinden daha fazla: Hastal›¤›n
ilerlemesini yavafllat›yor mu?
Büyük çapl› araflt›rmalar bafllat›ld›.  
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Alzheimer, ileri yafltaki kiflilerde gerçekleflen bellek
y›k›m›… Genellikle 65 yafl üzerinde görülen bu hastal›k,
t›p dilinde demans olarak nitelenen durumun en önemli
nedeni olarak görülüyor. Kifliler, bugünü unutup,
geçmifli ile yafl›yor, en yak›n›ndaki insanlar›
tan›yamayabiliyor ve kiflili¤i tamamen de¤iflebiliyor…

‹stanbul Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dal› Ö¤retim üyesi
ve Alzheimer Derne¤i Baflkan› Prof. Murat Emre, 65
yafl›n üzerinde olan kiflilerde Alzheimer’in görülme
s›kl›¤›n›n yüzde 10, 70 yafl›n üzerinde olanlarda ise
yüzde 30’a kadar ç›kt›¤›n› söylüyor. Prof. Dr. Murat
Emre, evli ya da düzenli bir iliflkisi olanlar›n Alzheimer’a
yakalanma riskinin ise düflük oldu¤unu belirtiyor.
“Finlandiya’da yaklafl›k 1500-2000 kifli üzerinde yap›lan

uzun süreli bir araflt›rma sonucu, düzenli bir iliflki içinde
olan, evlili¤ini sürdüren insanlarda risk 1 ise, boflanm›fl-
larda 3-4 kat›na, dul kalm›fl tekrar evlenmemifllerde ise
5-6 kat›na kadar yükseliyor.” Bu durumun sosyal hayat›n
içinde kalmak ile aç›klanabilece¤ini belirten Prof. Dr.
Murat Emre, “sosyal iliflkiler beyni besliyor, böyle
olmad›¤› zaman da hastal›k riski art›yor” diyor.

Zihinsel ifllevlerini kullanmayan kiflilerde de Alzheimer’in
görülme oran›n›n fazla oldu¤unu belirten Prof. Emre,
Akdeniz usulü beslenmenin ve bedensel olarak aktif
olman›n da Alzheimer riskini düflürdü¤ünü kaydediyor.
Prof. Emre, Alzheimer Derne¤i taraf›ndan yap›lan bir
araflt›rmaya göre, Türkiye’de yaklafl›k 250-300 bin
Alzheimer hastas› oldu¤unu vurguluyor. Q

ALZHE‹MER HASTALI⁄ININ TEDAV‹S‹NDE SON GEL‹fiMELER

Etanercept
‹ltihabi cevab› oluflturan bir maddeyi (TNF-alpha) bloke
ediyor; flu an romatizma ilac› olarak kullan›lmakta.
ABD’de bir merkezde araflt›r›l›yor, omurilik etraf›na
enjekte ediliyor.
Bir hastada dakikalar içinde görülen düzelme tan›mland›.
Henüz sadece bu hastan›n sonuçlar› yay›nland›; 
15 hastada 2 y›ld›r uygulaman›n sürdü¤ü web
sayfas›nda ilan edildi, ancak henüz plasebo kontrollu
çal›flmalar› yok.

Rivastigmin flaster
• Rivastigmin flu an kapsül olarak kullan›mda
• Deriye yap›flt›r›lan bir flaster formu gelifltirildi
• Dünya çap›nda 100 merkezde,1195 hastada yap›lan   

6 ay süreli bir çal›flmada etkinli¤in kapsülle ayn› 
oldu¤u ancak yan etkilerin üç kat azald›¤› gözlendi

• Uygulama kolayl›klar› avantaj olabilir.

Souvenaid
Baz› besin maddelerinin kombinasyonunun amiloid
yap›m›n› azaltt›¤› ve beyin hücreleri aras›ndaki ba¤lant›
yap›m›n› art›rd›¤› gözlendi (MIT).

Souvenaid, süt-bazl› bir t›bbi içecek, içinde bir özel
kar›fl›m içeriyor (uridine monophosphate, choline,
omega-3, phospholipids, B vitaminleri 
ve antioksidanlar).
212 erken dönem AH’da yap›lan 12 haftal›k bir
çal›flmada Souvenaid ayn› kalori de¤erindeki bir kontrol
içece¤i ile k›yasland›.
Bellek testlerinde baz› düzelmeler gözlendi, çok erken
dönemdeki hastalarda testlerde anlaml› düzelmeler.
Büyük çal›flmalar bafllat›ld›.

‹LG‹NÇ GEL‹fiMELER

Di¤er gözlemler
Orta yafl döneminde evli olmak ya da düzenli bir partner
ile yaflamak AH riskini %50 azalt›yor, boflan›p tekrar
evlenmeyenlerde risk 3 kat, dullarda 6 kat art›yor.
302 zihinsel olarak normal insanlarda 6 ay boyunca
uygulanan bal›k ya¤›n›n (PUFA EPA ve DHA) zihinsel
ifllevler üzerine olumlu herhangi bir etkisi bulunmad›;
AH’da LipiDiDiet çal›flmas› devam ediyor. 
Kalp-solunum ifllevleri daha iyi durumda olan AH’da
beynin bellek bölgelerindeki küçülmenin daha az 
oldu¤u saptand›. Q

Alzheimer, evlileri sevmiyor!

“Alzheimer riski evlilerde düflük,

boflanm›fl ya da dul kalm›fllarda yüksek.”
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Yafllanma sürecinde aktif ve sa¤l›kl› bir hayat, hastal›k ve
sakatl›klardan sizi koruyaca¤› gibi ömür sürenizi de
uzatacakt›r. Yaflam boyu yap›lacak fiziksel egzersizler bir
çok sa¤l›k durumunu iyilefltirebilir. Aktif olmak, düflme
riski ile kalp hastal›¤› ve fleker hastal›¤› (diabet) geliflme
riskini de azalt›r. Spor ve fiziksel aktiviteler kalp hastal›¤›,
fleker hastal›¤› ve artrit gibi kronik hastal›klar bulunsa
bile, bir çok yafll› kiflide emin ve tehlikesizdir. Doktorunuz
sa¤l›k durumunuzu düzeltmek için, sizin için emin baz›
aktiviteler önerebilir. Son çal›flmalar, düzenli fiziksel
aktivitelerin haf›za bozuklu¤u olan yafll› kiflilerde zihinsel
fonksiyonlar› düzeltebildi¤ini göstermifltir.

Nas›l yapal›m?
• Hoflland›¤›n›z aktiviteleri seçin.
• Egzersizleri günlük hayat›n›z›n bir parças› yap›n.

Torunlarla oynamak, yürümek, dans etmek, ev
temizli¤i yapmak, bahçe ile u¤raflmak sa¤l›¤›n›z›
düzeltecek birkaç aktivitedir.

• Güçlenme, esneklik ve denge sa¤layan “aerobik”
aktiviteler (yan sütuna bak›n›z) yap›n.

Hayat boyunca yap›lacak fiziksel 
etkinlikler, bir çok sa¤l›k sorunu ile
karfl›lafl›lmas›n› engellerken, ömür süresini de
uzatacakt›r.

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›

Yafll›lar için fiziksel egzersizler

• Harekete yavafl bafllay›n ve günde en az 30 dakika
sürdürün. Haftadaki gün say›s›n› en ço¤a ç›kar›n.
Gerekirse aktiviteleri gün içine yay›n.

• Güzel fleyler düflünün. Uygun ve rahat k›yafet ve
ayakkab› giyin. Afl›r› so¤uk ve s›cakta d›flar›da aktivite
yapmaktan sak›n›n. Fiziksel aktivite yapt›¤›n›z günler
bol mayi için.

Aktivite tipleri
• “Aeorobik” aktiviteler (oksijen kullan›m›n› art›ran ve

kalp ile akci¤er fonksiyonlar›n› iyilefltiren egzersizler)
yürüme, yüzme ve bahçe bak›m› gibi kalbinizi
güçlendiren, kan bas›nc› ile kolesterol düzeyini düflüren
aktivitelerdir. Ayr›ca morali ve uykuyu düzeltirler.

• Dolu konserve kutusu veya di¤er uygun ev
malzemelerini tekrarlay›c› olarak kald›rmak, kas
kuvvetini ve kemik sa¤l›¤›n› iyilefltirebilir. Bacakla a¤›r
kald›rma gibi bacak ve kalça kaslar›n› güçlendirici
aktiviteler düflme riskini azaltabilir.

• Germe, yoga gibi esneklik ve denge hareketleri
sakatlanmalar› ve eklem sertleflmelerini önleyebilir.

Dikkat edilecek belirtiler
Afla¤›daki belirtilerden herhangi biri ortaya ç›kt›¤›nda
hareketi durdurun ve doktorunuza haber verin:
• Gö¤üste, kollarda, boyunda veya çenede a¤r› ve bask›

hissi
• Bafl dönmesi, bulant› veya halsizlik
• Nefes darl›¤›
• Belde, bacaklarda veya bald›rda a¤r› geliflmesi
• Afl›r› çarp›nt› hissi Q

Kaynak: JAMA. 2008; 300(9):1104.



6 Alzheimer Haber

Alzheimer hastas›n›n t›bbi ve
fiziksel sorunlar›
Alzheimer Derne¤i’nin Kad›köy 
Bar›fl Manço Kültür Merkezi’nde
düzenledi¤i etkinlikte, Alzheimer
hastas›n›n t›bbi ve fiziksel sorunlar›
üzerine bir sunufl gerçeklefltirildi. 
Dr. Gülistan Bahat, karfl›l›kl› sohbet
fleklinde geçen sunumda, hasta
yak›nlar›n›n sorular›n› cevaplad›.

Demansl› hastalar›n bak›m›nda olabilecek dahili
problemlerin konufluldu¤u toplant›da Dr. Gülistan Bahat,
her yafll› hastada olabilecek tansiyon, kalp, fleker gibi
hastal›klar›n yan› s›ra demansal baz› problemleri bafll›klar
halinde:
• Enfeksiyonlara yatk›nl›k
• Demansl› yafll›larda bas› yaralar›n›n mevcudiyeti
• ‹drar ve büyük abdest kaç›rma
• Vücudun susuz kalmas› durumu
• Ve yukardakilerin sebep oldu¤u h›zl› demansal

de¤iflimler fleklinde s›ralad›.   

Bu bafll›klar›n aç›ld›¤› sunumda, sorulan sorular ve
cevaplar ise flöyleydi:

Demansl› hastalarda hangi enfeksiyonlar›
görebiliriz?
Yafla ba¤l› olarak gripal hastal›klar ve zatürre daha s›k
görülür. Hastan›n oksijeni bozuk olabilece¤i için bo¤az
hastal›klar› s›k görülebilir. Bir de d›flk› kaç›rmas› yaflayan
yafll›larda idrar enfeksiyonlar› olabilir. 

Bu gibi durumlardan hastam›z› nas›l koruyabiliriz? 
Yafll›lar›m›za her y›l sonbahar aylar›nda grip afl›s›
yapt›rmal›y›z. 60-65 yafl üstü bütün eriflkinlere biz bu
afl›y› öneriyoruz. Grip olan kiflilerin demansl› hastalar›n
yan›na gelmemesi gerekir. Buna dikkat etmeliyiz.

Zatürre hastal›¤›ndan korunmak için ne yap›labilir?
Bu hastal›¤›n da afl›s› var. Ömür boyu koruyucu 
oluyor. Bunaman›n ileri evresinde a¤›z içindeki enfek-
siyonlar, salg›lar ve yemek yerken a¤›z içi maddeler,
yutak borusuyla soluk borusuna kaçabiliyor. Bu 
yüzden zatürreyi engellemek ad›na a¤›z içi hijyen 
çok önemlidir. 

Bunun d›fl›nda demansl› hasta susad›¤›n›, suya ihtiyac›
oldu¤unu anlayamayabiliyor. Susuz kald›¤› için vücut
fonksiyonlar› bozulmaya bafllad›¤›ndan haf›za ile ilgili
problem yafl›yor ve etraf›ndakileri tan›yam›yor. Böbrek
fonksiyonlar›nda bozulmalar olabiliyor. Bu yüzden
hastam›za s›k s›k su içmeyi hat›rlatmak gerekiyor.
Örne¤in meyve suyu, ayran, komposto gibi s›v›lar›n 
s›kça hastan›za verilmesi laz›m.

Hastan›zda bas› yaralar› olabilir. Bunlar› oluflmadan
önlemek çok önemli. En ufak bir k›zar›kl›k gördü¤ünüz-
de hemen müdahale ederek aç›lmas›n› önlemelisiniz.
Haval› yataklar da tek bafl›na asla koruyucu de¤ildir.
E¤er hastan›z yata¤a tam ba¤›ml›ysa, onu yan çevirip iki
saat bu durumda kald›ktan sonra di¤er tarafa
çevirmelisiniz. Çok rahats›z olmuyorsa, bir müddet yüzü
koyun yat›rabilirsiniz.

‹drar kaç›rman›n tedavisini nas›l yapabiliriz? 
Hekime baflvurmak bu anlamda çok önemli. Çünkü
hastan›z›n idrar kaç›rmas›n› önleyecek ilaçlar var. E¤er
hasta demans hastas› ise, ona uygun ilaçlar›n verilmesi
gerekli. Verilen ilac›n hastada zihinsel bozuklu¤u
etkilememesi ve unutkanl›¤› art›rmamas› önemlidir. 

Alzheimerl› diyabet hastalar›n› bu dönemde flekerli
g›dalardan nas›l koruyabiliriz?
Siz ne sunarsan›z hasta onu al›r. Besini ald›¤› zaman
flekeri yükseliyorsa, bu g›daya dikkat etmek gerekir.
Mesela, kepek ekme¤i tüketerek flekerinizin aniden
yükselmesini önleyebilirsiniz. Bütün diyabet hastalar›na
üç ana ö¤ün ve üç ara ö¤ün öneriyoruz. Tansiyonu
varsa, yiyeceklerin tuzuna, kolesterolü varsa k›rm›z› ete
dikkat etmeliyiz. Izgara ve hafllamay› tercih etmeliyiz.
Hastalar›n en kolay yapabildikleri hareket yürüyüfltür. 
Ayn› zamanda zihinsel aktiviteler de çok önemlidir.
Hasta sosyal yaflamdan uzaklaflt›r›lmamal›d›r.

Depresyon ilaçlar› beyinde herhangi bir hasar
yap›yor mu?
Kifli depresyon durumunda ne kadar uzun kal›rsa, ileri
yafllarda bunama hastal›¤› daha fazla olur. Bir grup ilaç
hakikaten unutkanl›¤› kolaylaflt›rabiliyor. Zaten biz
yafll›larda o grup ilaçlar› kullanm›yoruz. Gençlerde
kullan›lan depresyon ilaçlar› unutkanl›¤› art›rabiliyor.
Konunun uzman› bir psikiyatristen yard›m almakta fayda
vard›r. Q
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fiiflmanl›k ve Alzheimer Hastal›¤›

Kar›n çevresinde ya¤lanma beyni

olumsuz yönde etkiliyor.

Son y›llarda fliflmanl›¤›n zihinsel bozulma ile iliflkili oldu-
¤una iflaret eden ve Alzheimer Hastal›¤› yan›nda her
türlü bunama riskini art›rd›¤›n› ileri süren çal›flmalar
yay›nlanm›flt›r.

Ya¤lar›n göbek çevresinde toplanmas›na ba¤l› “santral
fliflmanl›k”, tip 2 diyabet hastal›¤›, insülin rezistans›,
koroner kalp hastal›¤›, inme ve ömür aç›s›ndan, toplam
vücut fliflmanl›¤›na göre daha kuvvetli ve ba¤›ms›z bir
risk faktörüdür. Son y›llarda fliflmanl›¤›n zihinsel bozulma
ile iliflkili oldu¤una iflaret eden ve Alzheimer Hastal›¤›
yan›nda her türlü bunama (demans) riskini art›rd›¤›n› ileri
süren çal›flmalar yay›nlanm›flt›r. Yafl›n ilerlemesi ile
birlikte kemik ve kas kitlesi azalmakta, ya¤ dokusu kar›n
çevresinde toplanmaktad›r.

ABD’de çok merkezde yap›lan ve Neurology Dergisi’nde
yay›nlanan bir çal›flmada, vücut fliflmanl›¤›ndan ba¤›ms›z

olarak santral fliflmanl›¤›n bunama riski ile iliflkisi
araflt›r›lm›flt›r. 

Popülasyon temelli bu araflt›rmada, orta yafl grubundaki
kifliler 36 y›l süreyle izlenmifl ve santral fliflmanl›¤›n
bunama riskini art›rd›¤› bulunmufltur. Bu iliflkinin kiflilerin
yafl, cinsiyet gibi demografik özellikler yan›nda, diyabet
ve kalp-damar hastal›¤› risk faktörlerinden ba¤›ms›z
olarak geliflti¤i saptanm›flt›r. Santral fliflmanl›¤› olmayan
afl›r› kilolu veya fliflman kiflilerde demans riski %80
oran›nda artarken, santral fliflmanl›¤›n bu riski 2.5–3.5
kat daha fazlalaflt›rd›¤› tespit edilmifltir. Yazarlar, kifliler
afl›r› kilolu olmasalar bile, kar›n çevresinde ya¤lanmaya
ba¤l› santral fliflmanl›¤›n tehlikeli oldu¤unu ve beynin
bundan negatif yönden etkilendi¤ini belirtmifllerdir. Q

Kaynak: RA Whitmer ve ark. Central obesity and increased risk of

dementia more than three decades later. Neurology; 26 March 2008. 

TAR‹H SAAT K‹MLERE KONU KATILIMCI

24 Aral›k 08 14:00 /17:00 Hasta + Sohbet ve Dan›flma Toplant›s›, Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy
Hasta Yak›nlar›na (Bayram ve Yeni y›l Kutlamas›)

14 Ocak 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Alzheimer Hastal›¤›nda yenilikler var m›? Prof. Dr. Engin Eker

28 Ocak 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Sohbet ve Dan›flma Toplant›s› Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy

11 fiubat 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Alzheimer Hastal›¤›n›n Hukuksal Boyutu Prof. Dr. fievki Sözen

25 fiubat 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Sohbet ve Dan›flma Toplant›s› Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy

11 Mart 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Demansl› Hastan›n Morali ve Psikolog Dr. Sibel Çak›r
Günlük Yaflam›na Destek Olmak

25 Mart 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Sohbet ve Dan›flma Toplant›s› Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy

8 Nisan 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Hasta Yak›n›n›n Kendisine Bakmas› Ö¤t. Gör. Zeynep Kurtulufl

22 Nisan 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Sohbet ve Dan›flma Toplant›s› Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy

13 May›s 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Yata¤a Ba¤›ml› Hastan›n Bak›m› Hemflire Aynur ‹dal›
ve Öneriler

27 May›s 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Sohbet ve Dan›flma Toplant›s› Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy

10 Haziran 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Alzheimer Hastalar›n›n Beslenmesi ve Dyt. Aliye Özeno¤lu +
Diyet + Difl Sorunlar› Difl Hekimi Mualla Emre

24 Haziran 09 14:00 /17:00 Hasta Yak›nlar›na Sohbet ve Dan›flma Toplant›s› Psikolog + Hasta yak›n› Huriye Ball›soy

Alzheimer çay saati toplant›lar›
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Alzheimer Derne¤i çay saati 

26 Kas›m’da düzenen çay saati toplant›s›na kat›larak,
Alzheimer Hastal›¤›’nda kendi buldu¤u çözümleri
paylaflan hasta yak›n› Hüseyin Beflgül, bunu bir hastal›k
olarak de¤il, durum de¤iflikli¤i olarak alg›lad›¤›n› belirtti.
Beflgül, “Benim annem resmen sekiz ayl›k Alzheimer
hastas›. Bu zaman zarf›nda benim di¤er hastalarda da
gördü¤üm en büyük problem tersine yaflanan bir durum
de¤iflikli¤i. Bu çocukluk dönemi ters yafland›¤› ve gittikçe
de ba¤›ml›l›k ve problemler artt›¤› için, insanlar bu konu
hakk›nda olumsuzluk beslemeye ve olumsuz davranmaya
bafll›yorlar. Benim etraf›mda gördü¤üm bu. Bu yüzden
hastal›k olarak alg›lamamaya çal›fl›yorum. Çünkü hastal›k
olsa sistematik tedavisi olur. Sonuçta bir iyileflme görülür
ki, bunlar›n hiç biri yok. Burada benim gördü¤üm, bize
düflen sorgusuz ve s›n›rs›z azami destek. Ben kendi
ad›ma bunu yapmaya çal›fl›yorum” dedi.

Hasta bak›m›na yönelik e¤itim, terapi ve dan›flmanl›k
hizmeti veren Uzman Dan›flman Psikolog Ayfle Özalkufl
fiahin de bu konudaki uzun çal›flmalar›n› ve deneyim-
lerini hasta yak›nlar› ile paylaflt›. Özalkufl, Alzheimer
hastas›n›n evi ile kurdu¤u iliflkiden bahsederek, “ev,
psikolojide sembolik olarak iç dünyay› temsil eder. Ben
flöyle bir benzetme yap›yorum. Kiflinin iç dünyas› inflaat
halinde, badana, boya, her yer kalkm›fl, hiçbir fley
bulam›yor. Yani ‘evimi istiyorum, o evi istiyorum’
dedi¤inde asl›nda kendini kaybetmifl. ‘Kendimi bulmak
istiyorum’ diye bir yard›m ça¤r›s› bu. Hasta yak›nlar›yla
çal›flmalar›mdan da gördü¤üm bu yorumlamalar›n
oturdu¤u. Duygular çok önemli. Bu tür hastalarda
fizyolojik fleyler psikolojik olarak ortaya ç›kmaya bafllar.
Hasta size “midem yan›yor” demez, diyemez. Ne olur?
Uykusuzluk fleklinde, k›zg›n olma fleklinde farkl› biçimde
bir tak›m rahats›zl›klar ortaya ç›kmaya bafllar. Hastan›z›
çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Çünkü hasta belli bir
noktadan sonra kendi flikayetlerini bilemiyor.
Hastan›z sürekli ayn› fleyi tutturuyorsa mutlaka onun
dikkatini baflka fleylere çekmeniz laz›m.

‹natlaflt›¤›n›z zaman olay içinden ç›k›lamaz bir hal al›r.
Konuflamayan hastalarda ise fiziksel temas çok önemli.
Hastaya dokunmak onu rahatlat›r ve konuflmam
gerekiyor duygusundan ç›kar›r. Hastan›n en gergin
halinde bile ona dokunman›z, sar›lman›z, onun sizin
s›cakl›¤›n›z› hissetmesi onu çok rahatlat›r. Hastan›z›n size
ifade edemedi¤i duygusunu siz ona söyleyin. Hastan›z›n
duygusu ifade buldu¤u anda, art›k s›k›ld›¤› durumdan
ç›kar ve rahatlar. Onu anlad›¤›n›z› ifade edin ki, o da
anlafl›ld›¤›n› hissetsin ve rahatlas›n, mutlu olsun.

Psikolog Ayfer Tümaç hasta yak›nlar›n›n hastan›n
çevresindeki kiflilerle konuflmas›n›n önemini belirterek,
“Hastal›k hakk›nda ve hastan›n durumu hakk›nda
çevresindekileri bilgilendirmeli. Hastan›z›n etkilendi¤i
fleylerden onu uzak tutmal› ve onu korumal›s›n›z. En a¤›r
hastalarda bile sezgi vard›r. Anlamasa bile mutlaka sezer.
Hasta, kendisine iyi mi davran›l›yor, kötü mü davran›l›yor
onu kesinlikle sezer. Bu yüzden gelen misafirler
uyar›lmal› ve yan›nda onu huzursuz edecek sohbetler
yap›lmamal›. Eve gelen kiflilere durum aç›k bir flekilde
anlat›lmal›. Bunu yapmazsan›z sürekli sorunlar yaflars›n›z.
Gündüz etkilendi¤i bir sözden, bir kifliden, gece uyku
problemi, ifltahs›zl›k gibi sorunlar yaflars›n›z. Bu
ayarlaman›n yap›lmas› hem hastan›z›n hem de sizin
düzeninizin bozulmamas› için çok önemli” dedi.

Bu ifli profesyonel olarak sürdüren bak›c›lar›n da belli
aral›klar ile e¤itimlerinin yenilenmesinin konu edildi¤i
toplant›da, Psikolog Ayfle Özalkufl “‹flin içine duygular
girdi¤i zaman ister anne-çocuk olsun, ister çocu¤a bakan
bak›c› olsun, ister yafll›ya veya hastaya bakan bak›c›
olsun, hastan›n paranoyas› bak›c›da bir fleyleri
tetikleyebilir. Arada bir e¤itim alanlar›n toparlan›p
duygular›n›n anlam kazanmas›, ifade bulmas› ve kendileri
ile çeliflmemesi gerekiyor. Bizler psikoterapi yapmak için
kendimiz de psikoterapiden geçiyoruz. O insan dört
duvar›n aras›nda hep ayn› kifliyle yat›p kalk›yor. Onda da
farkl› duygular ortaya ç›kabiliyor. Hiç ortada bir fley
yokken bir sorun patlak verebiliyor” dedi.  

Bu toplant›lara kat›lmak isteyenler 0 212 224 41 89
numaral› telefondan Alzheimer Derne¤i ve Vakf›’na
ulafl›p bilgi alabilirler. Q

Alzheimer Derne¤i ve Vakf›’n›n düzenledi¤i ve hasta
yak›nlar›n›n kat›ld›¤› Alzheimer çay saati toplant›lar›, hasta
yak›nlar› ile dayan›flma ortam› sunuyor. 26 Kas›m Çarflamba
günü düzenlenen etkinli¤e ‹stanbul T›p Fakültesi Nöroloji
Bölümü’nden Psikolog Ayfer Tümaç kat›ld›. Hasta
yak›nlar›n›n yaflam›fl oldu¤u sorunlar› dinleyen Tümaç,
kendilerini ve hastalar›n› nas›l rahatlatacaklar› konusunda
hasta yak›nlar›na bilgiler verdi.
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hasta yak›n›: Beyza Ulusoy

söylefli

Bizlerle, bütün sevdikleriyle birlikte olup da orada olamamak,
yoklu¤unun bile fark›nda de¤ilken nerede oldu¤unu bilmemek,
kendini tan›yamamak... Kafas›n›n içinde zaman zaman ne ç›¤l›klar
veya kahkahalar at›yordu acaba kendi kendine... Bazen eline
koluna bak›p da “bunlar benim mi?” diye düflünmüfltür belki de...
‹brahim Uçaner... 1912 do¤umlu askeri pilot... 2006 y›l›nda sessiz
sedas›z aram›zdan ayr›ld›. 

Kendini bildi¤i zamanlarda uçufl hikayelerini, Mustafa Kemal
Ataürk ile tokalaflt›¤›n›, her seferinde sanki bir önceki günmüfl
gibi büyük bir gururla ve heyecanla anlat›rd›. Ben büyükbabam›
emeklili¤inden sonraki y›llar›nda tan›d›m ama her zaman

delikanl› gibi dimdik duruflunu hat›rlar›m. Vefat›ndan önceki son üç güne
kadar da hep ayakta çak› gibiydi. ‹yi zamanlar›nda herkesin onu ne kadar
genç gördü¤ünden inan›lmaz bir keyifle bahseder, gururlan›r; her yeni
tan›d›¤› insandan yafl›n› tahmin etmesini ister, duyaca¤› cevab› önceden bilir
gibi tebessümle beklerdi. Büyükbabac›¤›m hakk›nda konufltu¤umuz
zamanlarda akla gelen ilk an›lardan biri de cepleri flekerlemelerle dolu
gezmesidir. Mahallesinde flekerci amca olarak bilinirdi. Küçük-büyük, tan›d›k-
tan›mad›k herkese cebinden ç›kar›p fleker vermesini çok severdi. Her zaman
bir iflle meflgul olur, hiç bofl durmazd›. 

Bir zaman sonra komflular›n›n, mahalle esnaf›n›n garipsedi¤i davran›fllar
göstermeye bafllad›. Bu garip haller o kadar yavafl ortaya ç›kt› ki, biz ailesi
bile bu yolun ne yöne gitti¤ini göremedik. Her namaz vakti gitti¤i camiye
han›m›n›n etek ve bluzlar›n› giyerek gitmeye bafllad›. Geceleri apartmanda
komflular›n›n kap›lar›n› çal›p kafas›nda kurdu¤u hayallerden bahseder oldu.
Herbirimiz onun için baflka baflka insanlar olduk; bir gün k›z› bir gün kar›s›
veya herhangi bir tan›d›k... De¤il bizi kendisini bile tan›m›yordu art›k,
aynadaki görüntüsüyle sanki bir baflkas›ym›fl gibi sohbetlere bafllad›. Çok
sevdi¤i bulmacalar›n yüzüne bakmaz, her gün gitti¤i yerleri bulamaz oldu...
Bizlerde gelip kalmaya ikna edemedi¤imiz zamanlarda cebine gizlice bir
ka¤›da yazd›¤›m›z telefon numaralar›m›z› koyuyorduk. Birkaç defa bu taktik
ifle yarad› ve bizi aray›p büyükbabam›n nerede oldu¤unu söylediler.
Durumun ne kadar ciddiye gitti¤ini anlad›¤›m›zda gözetimimiz alt›nda
tutabilmek için profesyonel yard›m ald›k. Tamamen ve sadece bizimle kald›¤›
son bir senesinde Alzheimerl› bir hastayla birlikte yaflaman›n zorluklar›na
tamamen al›flm›flt›k ve sanki o evimizin küçük haylaz çocu¤uymufl gibi kabul
edip, elimizden geldi¤ince rahat ettirmeye çal›flt›k. Hâlâ gülümseyerek
hat›rl›yorum; “Sen kimin bebe¤isin?” diye sordu¤umuzda her seferinde
akl›na gelen ilk ismi söylerdi ve bu isimler sürekli de¤iflirdi. Öyle veya böyle
kelimenin tam anlam›yla o bizim bebe¤imizdi...

‹brahim Uçaner... Fark›nda bile olmad›¤› çaresizli¤ini de yan›na al›p, özlemini bize b›rak›p buralardan çok uzaklara uçtu... Q

... her zaman delikanl› gibi dimdik duruflunu
hat›rlar›m. Vefat›ndan önceki son üç 
güne kadar da hep ayakta çak› gibiydi. 
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10 Alzheimer Haber

söylefli

Hastal›k ne zaman bafllad›? Nas›l fark ettiniz?
Sekiz sene önce babam› kaybettik. Annemde hastal›k bu
süreçte bafllad›. Bu yaln›zl›¤› tolere edememeye bafllad›.
Panik atak bafllad›. Farkl› bir depresyon bafllad›. Onun
akabinde de bu sene Mart, Nisan gibi bu demans
belirtileri görülmeye baflland›. Yaklafl›k bir senedir bu
durumunu hep beraber yafl›yoruz.

Hastal›¤›n belirtileri nelerdi?
Net belirtisi unutkanl›k. Bafllad›¤› ifllerin yar›m kalmas›,
bir ifle bafllarken karar verememesi, eskiden görmeye
al›flk›n oldu¤umuz hareket fleklinin olmamas› ise di¤er
belirtilerdi.

Hastan›z neler yap›yor?
Çok kulland›¤› terimler ve isimler olmak üzere akl›n›za
gelen her fleyi çok s›k unutuyor. Gittikçe daha zor
hat›rl›yor. Günlük hayat›nda ev içinde yetmifl küsür
senedir yapm›fl oldu¤u hareketleri yapamamaya ve
bunlar› yaparken de net kararlar al›p, ak›c› davranama-
maya bafll›yor.

Anneniz sizinle birlikte mi yafl›yor?
Evet, annem son bir senedir benimle beraber kal›yor.
San›r›m önümüzdeki hafta bana çok yak›n bir eve
tafl›nacak. Çünkü, gittikçe kendi düzenine daha fazla
ihtiyaç duymaya bafll›yor. Bunu söylememin sebebi
benim evimin flu an fiziki olarak buna müsait olmamas›.
Çünkü annemin, bak›c›yla birlikte rahat edebilecekleri bir
evde yaflamas› gerekiyor.

Gençli¤inde annemin bir mesle¤i yoktu. Ayr›ca çok ciddi
hobileri olan biri de¤ildi. Bu yüzden oyalanmay› pek
bilmiyor. Fikir refleksleri de antrenmans›z kald›¤› için
kendisi gittikçe bu konuda zay›fl›yor. Tutunaca¤› bir
hobisi, bir merak› veya düzenli olarak takip edece¤i bir
ifli olmad›¤› için gittikçe içe kapan›yor.

Alzheimer hastalar›n›n yaflad›klar› evi
de¤ifltirmelerinin do¤ru olmad›¤› söyleniyor. Bu
konuda bir problem yaflamayacak m›s›n›z?
Annemde hiç bir zaman bir ev ba¤›ml›l›¤› olmad›. Bu
konuyu doktoru ile konufltuk. fiu anda kald›¤›m›z ev
bak›c› ile birlikte onun rahat edebilece¤i bir ev de¤il. Eski

evindeki eflyalar›n› ayn› flekilde yeni evine tafl›yaca¤›z.

Annenizdeki bu hastal›¤› nas›l karfl›lad›n›z?
Kabullenebildiniz mi?
Ben bunu hastal›k olarak de¤il, bir durum olarak
görüyorum. Çünkü, hastal›k dedi¤iniz fleyin bir süreci
vard›r. Bu süreçte bir tedavisi vard›r. Bu tedavinin de
farkl› unsurlar› vard›r. Yani, tedavi eden, tedavi edilen ve
tedavi araçlar›. Hastal›ktan ziyade bu bir durum.

Çünkü do¤up büyümenin tersi bir durum. Kendine
hakim olamayan bir varl›k dünyaya getiriyorsunuz ve
bunun gittikçe ö¤renerek, bilerek, ö¤rendiklerini
hat›rlayarak, kendi kendine geliflerek bir noktaya
gelece¤ini ve daha ba¤›ms›z, size daha az yük olarak
yaflayaca¤›n› biliyorsunuz. Bunun tam tersi bir durum. Bu
yüzden hastal›k de¤il, durum diyorum. Eriflkin bir varl›kla
berabersiniz. Gittikçe fikri ve fiziki refleksleri gerileyerek
do¤du¤u bilince kadar gidecek. Bunu bir hastal›k olarak
görürseniz mahvolursunuz. Dolay›s›yla sordu¤unuz her
soruya mant›kl› bir cevap beklemek do¤ru de¤il. Yapt›¤›
her hareketin sonucunda yarg›lamak do¤ru de¤il. Bu
bak›lacak, korunacak, destek olunacak bir insan. Buna
böyle yaklaflt›¤›n›z sürece problem ç›km›yor. Kim ne
kadar yaklaflabiliyor? Niye yaklaflabiliyor? Daha da
önemlisi niye yaklaflam›yor? Bu insanl›¤›n de¤il, geriden
gelen bir tak›m dürtülerin, al›flkanl›klar›n, ö¤retilen
do¤rular›n veya yanl›fllar›n bir bütünü. Ama ben aç›kça
bunu hastal›k olarak görmüyorum ve hastal›k olarak
yaflam›yorum.

Bir tak›m yöntemler gelifltirdiniz mi?
Gelifltirebildi¤im en önemli yöntem ya da önlem hiç
yaln›z b›rakmamak. Ayakta oldu¤u sürece uyku durumu
hariç, bilinci aç›kken etraf›nda birilerinin olmas›
gerekiyor. Çünkü çok sakin otururken bir anda kalk›p
tuvalete gitmek isteyebilir, elini yüzünü y›kamak
isteyebilir, karn› ac›k›r, yemek yemek isteyebilir,
susayabilir. Bunlar›n hepsi do¤al bir ihtiyaç. Fakat,
bunlara bile karar verirken olmad›k sonuçlarla
karfl›laflabiliyorsunuz. Karar veremiyor. Bir boflluk bir
flaflk›nl›k bir karars›zl›k yarat›yor. Onu da zaten
gözünüzle görebiliyorsunuz. Tek bafl›nayken yanl›fl bir
karar verirse, herhangi bir yanl›fl yaparsa, az tehlikeli,

Sekiz ay önce
Alzheimer teflhisi
konan annesi ile
birlikte yaflayan
Hüseyin Beflgül ile
yaflad›klar› süreci
de¤erlendirdik.

“... hayatlar›n›n ilk dönemini yaflayan
çocuklar kadar küçük, çaresiz ve yard›ma
muhtaç olduklar›n› bilmemiz gerekiyor.”
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çok tehlikeli, had safhada tehlikeli veya sadece yanl›fl
sonuçlar do¤urabiliyor. fiekiller, nesneler, isimler kar›flt›¤›
için ihtiyac›n› farkl› görmek isteyebilir. Diflini f›rçalamak
isterken difl macunu yerine buldu¤u bir kremi f›rçan›n
üzerine sürebilir. Tuvalete girip ç›karken eksik hareket
edebilir. Tam soyunamayabilir, tam giyinemeyebilir,
temizli¤ini unutabilir ki, unutkanl›k o kadar hayat›n bir
parças› ki sürekli bir fleylere destek olmak zorundas›n›z.
Bu durum da sizi, hastan›z›n bilinci aç›k oldu¤u sürece
onu yaln›z b›rakmamaya götürüyor. fiu an annem 78
yafl›n› doldurdu. Daha önce de söyledi¤im gibi, yafll›
insanlar de¤il, hayatlar›n›n ilk dönemini yaflayan çocuklar
kadar küçük, çaresiz ve yard›ma muhtaç olduklar›n›
bilmemiz gerekiyor. Bunu kabul etti¤iniz zaman hem
onun için hem kendiniz için daha kolay yaflanabilir bir
hayat yaratm›fl oluyorsunuz. 

Hastan›za nas›l meflgaleler buluyorsunuz?
Çok basit. Ayn› bir çocu¤a yapt›¤›n›z gibi. Bir fley
yapmaya karar vermesini beklemek çok do¤ru de¤il.
Sadece akl›n› çal›flt›rs›n diye bir tak›m kararlar almas›n›
sa¤layabiliriz. Benim gördü¤üm bu. O, kararlar› al›r,
almaz, do¤ru al›r, yanl›fl al›r, becerir, beceremez baflka
bir konu. Fakat aynen bir çocukla hareket eder gibi ad›m
ad›m uygulan›r hale getirip, yapt›rman›z laz›m.

Sabah gazetesini önüne koyup, “hadi bakal›m flimdi
gazete okuyoruz” diyebilirsiniz. Gazeteye konsantre
olur, olmaz, okuyamaz, h›zl› h›zl› geçer bu ayr› bir konu.
Bunun sizin taraf›n›zdan ona verilip yapt›r›lmas› ayr› bir
konu. Televizyonu aç›p, bir program varsa seyretmesini
isteyebilirsiniz. Televizyonu aç›yorum, sonra “befl dakika
iflim var, takip et, ben buray› kaç›rmak istemiyorum,
döndü¤ümde bana anlat” diyorum. Bana anlat›yor,
anlatam›yor, gördü¤ünü farkl› yorumluyor, yarat›yor,
zenginlefltiriyor. Önemli olan kararlar› ona b›rakma-
man›z. Yoksa hiçbir fley yapmadan saatlerce oturmak
isteyebiliyor.

Sizden s›k s›k ayn› fleyleri istiyor mu? 
S›k s›k ayn› soruyu soruyor. “Ne yapacaks›n? Nereye
gideceksin? Ne yemek istersin?” gibi sorular›m›za çok
mant›kl› cevaplar vermiyor. Çok talepkar olmad›¤› için
sizin bir motif yarat›p, onu harekete geçirmeniz
gerekiyor. Hava müsait oldu¤u sürece yan›nda biri ile
d›flar›ya ç›kmas› gerekiyor. Yürüyebildi¤i sürece yürüyüfl
yapmas›, hareket edebildi¤i sürece hareket etmesi
gerekiyor. Çok itiraz etmiyor. Sadece bir fley yapmaya
yönelik kararlar alamad›¤› için üfleniyor ve her fleyi
ertelemeye çal›fl›yor. “fiu yeme¤i özledim, ne zamand›r
yemiyoruz, can›m flunu içmek istiyor, yok mu?” demiyor.
Olan› teklif etti¤inizde de bazen “olur” diyor, bazen
“fark etmez” diyor, bazen de reddediyor, iki dakika
sonra tekrar söyledi¤inizde kabul ediyor. Böyle bir fley,
evde bir çocuk var. Ama bu çocuktan insanlar›n
beklentileri olamayaca¤› için galiba hasta yak›nlar› da
kendilerini bu cins ilgilerden geri çekiyorlar. fiu k›s›m çok
önemli; yan›n›zda yafll› biri var. Siz, bu yafll› insan›n
normal, sa¤l›kl› günlerini hat›rl›yorsunuz ve yan›lg›ya

düflüyorsunuz. “Aslan gibi kad›nca¤›z ne oldu? Koskoca
büyükelçi ne duruma geldi?” Bunlar tabii ki insanlar›n
alg›da seçicilik neticesinde ulaflt›klar› sonuçlar. Yeni
hayat fleklini ve yeni durumunu, bütün bu al›flkanl›klar-
dan, zannetmelerden, inanmalardan, anlat›lan, ö¤retilen
he fleyden soyutlayabilirseniz, herkes daha rahat oluyor.
Evde karfl›n›zda minnac›k bak›ma muhtaç bir bebek var.

Alzheimer olduktan sonra annenizin sosyal
yaflant›s›nda bir de¤ifliklik oldu mu?
Sosyal yaflant›s›n› hiç k›s›tlam›yoruz. Bir misafirli¤e
gitti¤inizde “midem a¤r›yor, onu yiyemem” diyorsunuz.
Art›k insanlar bugün kanserin ad›n› bile söylemeye
bafllad›. Kötü hastal›k demiyorlar. Ama ne yaz›k ki,
mental hastal›klar› bizde ay›p ve günah kabul ediyorlar. 
Her cins hastal›kla beraber kolay tolere edemiyorlar.
Sonuçta sosyal hayat›n azalmas›n› gerektirecek bir
durum de¤il Alzheimer. Yan›nda siz oldu¤unuz sürece
belli bir aflamas›na kadar sosyal hayat›n› yaflayabilir.
Bizim annemiz de yafl›yor. 

Sizin yaflam›n›zda çok ciddi bir de¤ifliklik oldu mu?
Belli bir süre duruma adapte olana kadar, yani
yan›m›zda çal›flan yard›mc› tamamen kendi görev
bölümlerini üstlenip, bunlar› do¤al beceri haline getirene
kadar ben mesailerimde biraz de¤ifliklik yapt›m. Ama bu
benim tercihimdi, yapmayabilirdim. Çünkü sabah
saatlerini daha yak›n gözlemleyerek gün içinde
yapt›klar›n›, yan›nda olmad›¤›m zaman bana gelen
duyumlar›n gerçekte ne anlama geldi¤ini anlamam için
kendi mesailerimi de¤ifltirdim. Art›k neredeyse normale
döndü. Bunun d›fl›nda benim hayat›mda çok daha zorlu
bir etkisi olmad›. O kad›n baflkayd›, bu kad›n baflka. Bu
kadar basit. Bunu kabul etmek gerekiyor.  

Sizin eklemek istedi¤iniz bir fley var m›?
Bu asl›nda sosyal bir sorun. Davran›fl bozuklu¤u gibi
alg›lansa da fiziki bir hastal›k. Sonuçta psikolojik veya
psikiyatrik bir hastal›k de¤il. Bunu anlatmak laz›m. Bizim
al›flt›¤›m›z, kabul d›fl›nda kalan, bize ters gelen, bize ait
olmayan, her fley yad›rgand›¤› ve d›flland›¤› için bu
hastal›¤›n da fiili durumu ve yak›n gelece¤i çok parlak
gözükmüyor. Farkl› yaflayan veya yaflat›lan bir toplumuz.
Bir tak›m problemleri bize öyle söyledikleri için kabul
ediyor ve yafl›yoruz. Bu ciddi bir problem. Bu cins
gözden ç›kar›lm›fl konulara hiçbir flekilde de yat›r›m
yapm›yoruz. Burada Alzheimer Hastal›¤›’ndan, yafll›l›ktan
bahsediyorum. Çünkü beklentileriniz bitiyor. Tüketen,
yok eden ve h›zl› yaflayan bir toplum olmaya çal›fl›yoruz
veya bu yönde hareket ettiriliyoruz ve bu tuza¤a
düflüyoruz. Sizce bu ülkede bu hastal›¤›n uzman›
profesör seviyesine gelmifl ve yeni beyinler yetifltiren kaç
tane hoca var? Üç ya da dört hoca. Çok komik bir
rakam bu. 

Son olarak; bunu zorluk, hastal›k, bir ay›p, bir flanss›zl›k,
bir kadersizlik, bir bedel gibi görüyor insanlar, ki öyle
de¤il. Tersine yaflamaya ve anlamaya çal›flt›¤›n›z zaman
daha rahat geçiyor. Q
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Yönetmen Yeflim
Ustao¤lu ile
uluslararas›
festivallerde ödül alan
“Pandora’n›n Kutusu”
filmi üzerine
arkadafl›m›z Gökçe
Erbil sohbet etti.

söylefli

Yeflim Ustao¤lu’nun Alzheimerl› annelerine bakmas›
gereken üç kardeflin hikâyesini anlatt›¤› “Pandora’n›n
Kutusu” adl› filmi, Ocak ay›nda gösterime giriyor.

San Sebastian Film Festivali’nde “En ‹yi Film” ve “En
‹yi Kad›n Oyuncu (Tsilla Chelton)”; Antalya Film
Festivali'nde “En ‹yi Yard›mc› Kad›n Oyuncu (Övül
Avk›ran)” ve Amiens Film Festivali’nde “En ‹yi Kad›n
Oyuncu (Tsilla Chelton)” ödüllerini alan filmde,
‹stanbul’un farkl› bölgelerinde yaflayan, her biri
di¤erinden farkl› sorun ve yaflam koflullar›n›n içinde
s›k›fl›p kalm›fl, birbirinden habersiz üç kardeflin bir
anda annelerinin kayboldu¤una dair gelen haberle
yola ç›kt›ktan sonra bafllar›ndan geçenler konu
ediliyor.

Annelerini aramak için buluflan üç kardeflin köylerine
gönülsüz olarak yapt›klar› yolculuk, sakl› kalan pek
çok sorunun, t›pk› Pandora’n›n kutusundaki gibi bir
y›¤›n iyilik ve kötülü¤ün aç›l›p dökülmesine neden
oluyor. Annelerini bulup ‹stanbul’a getirdikten bir
süre sonra kendisinin Alzheimer oldu¤unu ö¤renen 
üç kardefl, onun hayatlar›na kat›lmas›yla belki de
kendi gerçekleri ile yüz yüze geliyor.

“Pandora’n›n Kutusu”nda Alzheimerl› bir hastay›
iflliyorsunuz? Bu fikir akl›n›za nereden geldi?
Benim di¤er filmlerimi biliyorsunuz, kimlik, aidiyet,
haf›za, bellek gibi kavramlar hep çok ilgi duydu¤um
konular oldu. Dolay›s›yla bu filme bafllamadan önce
haf›za, hat›ra, aidiyet gibi kavramlar bafllang›ç noktamd›.
Ama, bugüne ait bir hikaye yapmak istedim. Ayn›
zamanda da bugünün toplumunu sorgulayan, sorunlar›n›
anlatan, orta s›n›f, orta kuflak sorunlar›n› anlatan bir
hikaye ile aidiyeti, aidiyet duygumuzu paylafl›p,
gelifltirirken karfl›ma bireysel olarak yaflad›¤›m hastal›k
olarak Alzheimer ç›kt›. Çok yak›n bir dostumun
Alzheimer ile cebelleflmeye bafllamas› birdenbire bu
hastal›¤›n önemini, sahicili¤ini, çok ürkütücü bir hastal›k
olarak da bilinmezli¤ini karfl›ma ç›kard› ve Alzheimer
hikayesi kendili¤inden geliflmeye bafllad›.

Burada belle¤in, haf›zan›n yitirilmeye bafllanmas›,
zorluklar›na tan›k oldu¤um bir hastal›k. Asl›nda böyle
yola ç›k›ld›. Bu hikayeyi yazmam›n nedeni bireysel bir
neden. 

Alzheimerl› bir hastay› beyaz perdeye bu kadar
gerçekçi bir flekilde aktarmay› nas›l baflard›n›z?
Böyle bir hastal›k gözlemle ve hastaneleri ziyaret ederek
d›flardan anlat›lacak bir hastal›k de¤il. Çok içinde yaflay›p
ac›s›n› hissetmeniz laz›m. O ac›n›n sizin hayat›n›z›
etkilemesi laz›m. Dolay›s›yla, Fethi Naci Bey, üst komflum
ve çok yak›n dostum. Bir de çok de¤erli bir beyin. Bu
hastal›¤a ilk yakaland›¤› günden son güne kadar yaflad›¤›
o ac›y› eflinin ve kendinin nas›l bir travmadan geçtiklerini
birebir gördüm.

Bu süreçte sizin bir faydan›z oldu mu? 
Hastal›k süresince sevgi, flefkat ve dokunman›n ne kadar
etkili oldu¤unu ö¤rendim. Ama, siz ne yaparsan›z yap›n
hastal›k bir flekilde devam ediyor. Son ana kadar hâlâ
bakabildi¤ini, hâlâ ayn› dokunabildi¤ini ama tan›yama-
d›¤›n› hissedebiliyorsunuz. Art›k bir çocukla karfl› karfl›ya
kald›¤›n›z› hissedebiliyorsunuz. Yitirilen, yok olan bir
hastayla birliktesiniz. Bu çok ac› verici. Hakikaten
hastan›n yan›nda olan bir hasta yak›n› da büyük öfkeler,
büyük patlamalar yafl›yor. Bunu kabullenmek çok zor.
Kabullenebilip, ola¤an bir hayat› sürdürebilmek çok zor.

Pandora’n›n Kutusu aç›ld›

“... k›sa filmler derken 
uzun filmler yapmaya bafllad›m. 
Genel olarak bizi çok içeriden
ilgilendiren meseleler, çok bireysel
gözlemlerim ve de¤erlendirmelerim
oldu projelerimde. Gerçek temalar,
hayat›n gerçe¤i ve do¤rusu.” 
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Bir çocu¤a k›zd›¤›n›z gibi ona da k›zd›¤›n›z anlar›
yaflayabiliyorsunuz. Ben bunlar› yaflamad›m. Eflinin
yaflam›fl oldu¤u travmalara flahit oldum. Belki bir nebze
olsun katk›m varsa, eflinin yaflam›fl oldu¤u travmalarla
ilgili onun yan›nda olmak, ona destek olmak, öfkesini
yat›flt›rabilmek, hastal›¤› kabullenebilmesini sa¤lamakt›.
Çünkü çok konuflma ve çok terapi isteyen bir hastal›k. 

Baflka gözlemledi¤im klinik vakalarda, Ifl›n Han›m’›n bir
hasta yak›n›yla beraber, ki bir seans›nda bir ailenin
darmada¤›n oldu¤una tan›k oldum. Di¤er kardefllerin
anneden çoktan vazgeçti¤ini, bak›m›n›n bir kardeflin
üzerine kald›¤›n›, torunlar›n hayat›n› mahvetti¤ini, ona
bakan annenin hayat›n›n mahvoldu¤unu, büyük bir
çaresizlik içinde oldu¤unu, di¤er kuflaklarda da
torunlar›n gösterdi¤i tepkinin çok sert oldu¤unu
gördüm. Üç ay süren bir hastal›k de¤il bu. Uzun süren
bir hastal›k ve sonunda da ölüm.

Çocuk do¤uyoruz, ergin olarak yafl›yoruz ve sonunda
ölüme gidifl yine bir çocuk olarak. Ben bunlar› bireysel
olarak, çok içinde yaflad›m. Sadece hastanelerle ilgili
de¤il benim gözlemlerim.

Alzheimerl› hastay› oynayan Tsilla, bu rolü nas›l
karfl›lad›?
Oyuncu flu an doksan yafl›nda. O yaflta olup da hâlâ
çal›fl›yor olabilmek çok takdir edilecek bir davran›fl. Tsilla
müthifl bir beyne sahip. Tsilla’n›n en büyük avantaj› ak›l
almaz bir beyine sahip olmas›yd›. Onda hiçbir bunama
belirtisi yoktu ve çok çal›flkand›. Zaten, ben onu tan›y›p
da ilk görüflmemizde ikna olduktan sonra, gördüm ki
Tsilla çok taze bir beyne sahipti. Kald› ki, hastal›¤› çok iyi
kavram›flt›. Hem de Türkçe ö¤renebilecek bir kapasiteye
sahipti. 

Tsilla kendi hayat›nda da bir yandan bu durumun tersi
bir fley yafl›yor. 45-50 yafllar›nda psikolojik deste¤e
ihtiyac› olan ve bakmak zorunda oldu¤u bir k›z› var. Yani
tam tersini yafl›yor. Ölürsem k›z›ma ne olur? Ona kim
bakar korkusuyla öyle bir direnç gösteriyor ki... Bu beni
çok etkilemiflti. 

Filmin ismi ile filmin içeri¤i aras›ndaki ba¤lant›y›
ö¤renebilir miyiz?
Biraz önce çok küçük bir girizgah yapt›m. Ben Alzheimer
Hastal›¤›’n› anlatan bir film yapmak için bafllamam›flt›m.
Orta s›n›f, orta kuflak insanlar›n bugünün sorunlar›yla bir
yüzleflme hikayesiydi. Dolay›s›yla her biri baflka bir yana
savrulmufl orta yafllardaki üç kardeflin, ölmek üzere olan
annelerine gitmeleriyle ilgili bir hikaye ile bafllam›flt›m. 
Yaln›zl›k, suçluluk, problemlerle yüzleflememe ve en
önemlisi de bunun fark›nda olamama durumu vard›.
Dolay›s›yla, bir insanl›k dram›yd›. 

Hepsinin hayat›ndaki problemler, biraz bu kutunun
aç›lmas› gibi, annelerine gitmek için bir araya
geldiklerinde, ortaya saç›l›veriyordu. Ve bunlarla
yüzleflmek zorunda kal›yorlard›. Böyle bir nedenle

“Pandora’n›n Kutusu” gibi bir hat›rlatma ile mitolojideki
benzetmeyi kullanmak istedim. Derken Alzheimer
Hastal›¤› iflin içine girdi¤inde de çok etkileyici oldu
asl›nda. Çünkü, kendi yaflad›¤›n›n fark›ndal›¤›n›
yaflamayan bir kad›n hayatlar›na girdi ve ona bakmak
zorunda kald›klar› noktada kendi hayatlar›ndaki
problemlerle daha fazla yüzleflmek zorunda kald›lar. 

Annelerine bakamad›lar. Hiçbiri sorumlulu¤u tam olarak
alabilecek kapasiteye maalesef sahip olamad›lar.
Dolay›s›yla, annenin Alzheimerl› oldu¤unu anlad›klar›nda
birden bire ortal›k iyice darma duman oldu. Ama bir
anlamda kendi dertleriyle yüzleflmeye çok ciddi bir etken
oldu. Çünkü ne olursa olsun filmde bizim
anneannemizin çizdi¤i karakter çok kuvvetliydi. Direnç
gösteren, bir flekilde atak yapmad›¤› zamanlarda çok akl›
bafl›nda bir fley söyleyip, tekrar kendi dünyas›na giden bir
anneanne. Ama bunu söyledi¤i zaman da hepsinin
vicdanlar›n› bir parçac›k s›kan, ne olursa olsun kendi
istedi¤i bir yerde, yani ait oldu¤u bir yerde ölmek için
çok ciddi bir dirayet gösteren, kuvvetli bir kad›n›
anlat›yor asl›nda. Bu da benim Naci Bey gibi çok kuvvetli
bir adam› gözlemle-memde çok etkili oldu.

Hastal›k, entellektüel bir u¤rafl içinde olan
insanlarda da ortaya ç›k›yor.
Hepsinin olmasa da hastalar›n bir k›sm›nda orta yafllarda
yaflad›klar› ve atlat›lmas› çok zor bir olay›n ileri yafllarda
Alzheimer olarak ortaya ç›kt›¤› hakk›nda bir istatistik var.
Tam olarak neyin neyi nas›l bafllatt›¤› bilinmeyen bir
hastal›k sanki. Çok çaresiz kal›nan bir hastal›k bu. Q
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Bariyerleri birlikte y›kmak
Alzheimer Derne¤i
Oslo'daki 18. Alzheimer
Europe Kongresi'ne kat›ld›.
Yap›lan konuflmalarda
hastal›¤›n ilk aflamas›da
pozitif olman›n önemine
vurgu yap›ld›.

Bu y›l düzenlenen kongrenin bafll›¤› “Bariyerleri Y›kmak
(Breaking Barriers)” idi. Break dans› ile oldukça etkili bir
bafllang›ç yap›ld›.

Türkiye’deki çeflitli kurulufllardan 26 kat›l›mc›n›n olmas›
ve Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu’ndan
doktora ö¤rencisi ‹matullah Akyar’›n “Alzheimer Hasta
Bak›c›lar›n›n Zorluklar›” konulu sunusu heyecan vericiydi.

Program içerisinde Alzheimer hastalar›, hastal›¤›n ilk
aflamas›nda hastal›¤› kabullenmelerinin, pozitif olman›n,
kendi s›n›rlar›n› bilmenin çok önemli oldu¤unu,
toplumdan beklentilerinin de manevi destek görmek ve
devletin hayat› kolaylaflt›racak çözümler üretmesi
gereklili¤ini vurgulad›lar. Yap›lan etkinliklerle hastalar›n
sosyal yaflant›dan kopar›lmamas›n›n önemi savunuldu.
Hastalar›n çocuklar›n korundu¤u gibi korunmas›
gereklili¤i özellikle belirtildi.

Demans ile ilgili hastal›klara
ayr›cal›k için derneklerin
kendi ülke parlamentolar›na
bask› yapmas› ve baz›
haklar› elde etmeye
çal›flmas› gereklili¤i
söylendi.

Alzheimer Avrupa, ulusal
hükümetlere Alzheimer
birliklerinin sa¤lad›¤›
katk›lar›n önemine
var›larak kabul edilmesi
ve bu kurulufllara,
bunayan insanlara ve
onlara bak›m hizmeti
sunanlara verdikleri
hizmeti iyilefltirmeleri

için yard›mc› olmak üzere mali destek
sunulmas› ça¤r›s› yapmaktad›r. Hükümetlere esasl›
destek, proje mali deste¤i, KDV muafiyeti ya da
ba¤›fllar›n vergiden düflülmesi gibi bir dizi deste¤i
öngörmektedir.

Paris Bildirgesi’nin ülke dillerine çevrilerek ulusal
organizasyonlara, politikac›lara, sa¤l›k kurulufllar›na
gönderilmesi tavsiye edildi.

Erken evrede bunamal› hastan›n yaflant›s›n› kolaylaflt›r›c›
çal›flman›n psikososyal arac›l›k ve teknolojik destek ile
yap›lmas›n›n öneminden bahsedildi. 

Bak›c› ailelerin evde bak›m konusunda bilgi eksikli¤inden
kaynaklanan sorunlar›n beraberinde stres ve bunal›m›
getirdi¤i için netice almakta baflar›s›zl›k olufltu¤u görüflü
benimsendi. Evde yaflayan çocuklarla yafll›lar aras›nda
kalarak psikolojik çöküntü yaflanmamas› için bak›m ile
ilgilenenlere destek sa¤lanmas›n›n önemi vurguland›.

Alzheimer ile ilgilenen kurumlar›n hasta yak›nlar›n›
bilgilendirmek, tekli ve ço¤ul psikolojik e¤itim vermek,
destek gruplar› ile paylafl›m sa¤lamak, telefon ve internet
ile yard›mc› olmak, günlük bak›m, yatakta bak›m gibi
konularda e¤itimler oluflturmak görevleri aras›ndad›r.
Ayr›ca hükümet ile arac› olup kanunlarla hasta haklar›n›
savunmak ve oluflturmak da, bu kurumlar›n
görevlerinden olmal›d›r.

Web sitesinde grup kurarak hasta yak›nlar› aras›nda
haberleflmeyi sa¤lamak onlar için etkili bir destek
program› oluflturuyor. Bak›c› personel için gerekli e¤itimi
sa¤lamak ve onlar› ihtiyac› olanlarla buluflturmak da bu
kurumlar›n görevlerindendir.

Hastalara yap›lacak psikolojik e¤itimler aras›nda
depresyon ve endifle, dikkat odaklanmas›, ihtiyaç
duyduklar› düzenin sa¤lanabilmesi e¤itimlerinin
olmas›n›n gereklili¤i örneklerle aç›kland›.

Ayr›ca hat›rlatma terapilerinde dramalarla canland›rarak
baz› etkili geri dönüfllerin yakaland›¤› söylendi.

Erken teflhisin avantaj›n›n, dezavantaja dönmemesi için
gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›, hastalar›n duygusal
yönden ve ihtiyaçlar› do¤rultusunda desteklenmesi
gerekti¤i anlat›ld›. Q
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Belirlenen program çerçevesinde saat 12.00’de bafllayan
toplant›, 16 kifli flubelerden, 10 kifli de merkezden olmak
üzere 26 kifli ile gerçeklefltirildi.

Türkiye Alzheimer Derne¤i Baflkan› Murat Emre’nin aç›l›fl
konuflmas›ndan sonra, Merkezin kurulufl amac› ve
hedefleri anlat›ld›.

Doç. Dr. Hakan Gürvit’in “Türkiye’de Alzheimer
Hastal›¤›’n›n Görülme S›kl›¤› ve Yayg›nl›¤›” konusundaki
sunumunun ard›ndan, Prof. Dr. Kaynak Selekler
Derne¤in Bilimsel Komitesi’nin çal›flmalar›, Zafer
Kozano¤lu, Derne¤in geçmifl dönem sosyal faaliyetleri,
Berna Ceylan ise, flimdiki ve planlanan etkinlikler
hakk›nda bilgi verdi.

‹kinci bölümde kat›lan flubeler s›ras›yla Ankara, Denizli,
Erzurum, Eskiflehir, ‹zmir, Mersin ve Samsun çal›flmalar›
hakk›nda aç›klamalarda bulundular.

Merkezin planlad›¤›, iki y›l önce, Alzheimer Hastal›¤›’n›n
100. y›l›nda yap›lan fark›ndal›k çal›flmas›n›n devam›
niteli¤inde, bu kez, daha ziyade düflük sosyokültürel C
ve D grubunu hedefleyen, tüm Türkiye’de yayg›n bir
fark›ndal›k kampanyas›n›n bilgilendirilmesi Cortex firmas›
yöneticisi Dr. Haluk Dülger taraf›ndan yap›ld›. Alzheimer
Derne¤i sahipli¤inde, Sa¤l›k Bakanl›¤› onay› ile, ilaç
firmalar›n kat›l›m› ve deste¤i ile gerçeklefltirilecek olan
bu kampanya flubeler taraf›ndan desteklendi.

Edinilen bilgiler ve beceriler do¤rultusunda flubelerin
baz› konularda uzmanlaflt›klar› gözlenerek di¤er
flubelerin, uzmanl›k konular›nda onlardan yard›m
almalar› yönünde görüfl birli¤ine var›ld›. 

Bu ba¤lamda ‹zmir’den Rukiye Kuruo¤lu, “Hastabak›c›s›
Yetifltirme Kurslar›”, Eskiflehir’den Bilge Köylü, “Huzur-
evleri’nin Kurulufl ve ‹flleyiflleri”, Mersin’den Av. Sevgi
Yanpar, “Vesayet Kanunu ve Yaflanan Sorunlar, Bu
Konuda Kanundaki Boflluklar” ve yine Mersin’den Ülkü
Esen, “Alzheimer Hasta Yak›nlar›na Yönelik E¤itim
Kamplar›” konusunda dan›fl›labilecek kifliler olarak
belirlendi. 

Yap›lan görüfl al›flverifli ve beyin f›rt›nas› sonucunda,
Türkiye Alzheimer Derne¤i’nin bundan sonraki
hedeflerinin aras›na, Alzheimer Hastalar›’n› ilgilendiren
yönetmelik ve kanunlardaki eksiklikler ve aksakl›klar›n
saptan›p giderilmesi için çaba gösterilmesi, yerel
yönetimlerin ve merkezi kurumlar›n hasta ve bak›c›lar›na
tan›nacak haklar ve yaflamlar›n› kolaylaflt›racak
tedbirlerin al›nmas› konusunda özendirilmesi, bu amaçla
etkin rol almas› da eklendi. 

Bu çerçevede Say›n Rukiye Kuruo¤lu’ndan hasta bak›c›
kurslar› için gerekli sertifika programlar›n›n hukuki
boyut, flekil ve içerik aç›s›ndan saptanmas› ve
koordinasyonu, Say›n Rukiye Kuruo¤lu ve Bilge
Köylü’den, mevcut Evde Bak›m, Gündüz Bak›mevi, Yat›l›
Bak›mevi talimatnamelerini, Say›n Sevgi Yanpar’dan
Vesayet Kanunu’nu bu gözle incelemeleri rica edildi. 

Derne¤in web sayfas›n›n yenilenerek daha s›k
güncellenmesi kararlaflt›r›ld›. Q

fiubeler aras› 
1. Sempozyum Raporu
Uzun zamand›r yap›lmas›
düflünülen ve ilki 8 Kas›m’da
gerçekleflen fiubeleraras›
Sempozyum’da, bilgi ve
tecrübeler paylafl›ld›.
Gelecekte nelerin yap›laca¤›
programland›.

‹zmir fiubesi, hastalar›n
yapt›¤› el ifli
çal›flmalar›ndan bir
bebe¤i, dernek baflkan›
Prof. Dr. Murat Emre’ye
hediye etti.
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Etkinlikler

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri
çerçevesinde Türkiye Alzheimer Derne¤i ve Vakf›
olarak ortak etkinlikler düzenledik.

Doç. Dr. Haflmet
Hana¤as›, Taksim
Metrosu Konferans
Salonu’nda düzenlenen
panelde, “Alzheimer
Nedir? Nas›l Tan›n›r?”
bafll›kl› sunuflunu yapt›.
(solda) 

Dora Güler’in “Güz
Gülleri” adl› foto¤raf
çal›flmalar› Taksim
Metro Sanat Galerisi’nde
sergilendi. (altta)

19 Eylül Cuma günü saat 16:30’da Taksim Metrosu
Konferans Salonu’ndaki panelin konuflmac›lar› ve
konular› flöyleydi: Doç. Dr. Haflmet Hana¤as›; “Alzheimer
Nedir? Nas›l Tan›n›r?” Prof. Dr. Engin Eker; “Alzheimer
Hastalar›’n›n Davran›flsal ve Psikolojik Sorunlar›”, Prof.
Dr. Rukiye P›nar; “Alzheimer Hastalar›n›n Evde Bak›m›”
fiiflli Belediye Baflkan Yard›mc›s› Kahraman Ero¤lu;
“Alzheimer Hastalar›’n›n Kurum Bak›m› ve Rehabilitasyon
Merkezi”.

19-20 Eylül Cuma, Cumartesi saat 12.00–19.00 aras›
Taksim Metrosu Konferans Salonu’nda foto¤raf sanatç›s›
Dora Güler’in “Güz Gülleri” isimli foto¤raf sergisi çok
say›da ziyaretçi taraf›ndan gezildi ve takdirle karfl›land›.
‹stanbul ‹zzet Baysal Huzurevi’ndeki yafll›larla yürütülen
bir gazete çal›flmas›n›n öyküsünü konu edinen serginin
metinlerini, çal›flmay› yürüten Gülay Kayacan yazd›.
Belgesel foto¤rafç› Dora Günel, huzurevi yaflant›lar›ndan
yans›malar› izleyiciler için siyah beyaz karelere aktard›.

Panel

Bas›n toplant›s›

Dora Güler’den güz gülleri

‹lk etkinli¤imizi, 18 Eylül Perflembe günü, saat 11:30’da
Beyo¤lu AKSANAT’ta gerçeklefltirdik. Prof. Dr. Murat
Emre, “Alzheimer Tedavisinde Yenilikler, Ümit Verici
Geliflmeler” konulu bir bas›n toplant›s› yapt›. Evlili¤in ve
sosyalleflmenin bu hastal›¤a yakalanma riskini etkilemesi,
bas›n ve izleyiciler taraf›ndan oldukça ilgi çekici bulundu.
Vak›f baflkan›m›z Prof. Dr. Engin Eker, 18 Eylül Perflembe
günü Silivri bölgesi Selimpafla Belediye Salonu’nda ve 
21 Eylül Pazar günü Silivri Belediyesi’nde “Beynin
Yafllanmas› Önlenebilir mi?” konulu konferanslar verdi.

Türkiye Alzheimer Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Murat Emre,
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü etkinlikleri çerçevesinde,
Madrid’te ‹spanya Kraliçesi Sofia’n›n baflkanl›¤›n› yapt›¤›
Reine Sofia Vakf›’n›n toplant›s›nda “Alzheimer
Hastal›¤›’n›n Tedavisinde Son Geliflmeler” konulu bir
konferans verdi.

Madrid’ten...
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Baltaliman›’nda 
geleneksel ö¤le yeme¤i

Les Ottomans’da yard›m gecesi

23 Eylül Sal› günü, ‹stanbul
Üniversitesi Baltaliman› Sosyal
Tesisleri’nde yafll›lar, hastalar,
hasta yak›nlar› ve sa¤l›k personeli
için geleneksel hale gelen ö¤le
yeme¤imize Vakf›n Huzurevi’nden
ve ‹zzet Baysal Huzurevi’nden
kat›l›m sa¤land›.

Türkiye Alzheimer Derne¤i, Alzheimer hastalar› için infla
edilecek olan Gündüz Bak›mevi’nin yap›m›na katk› için,
Bo¤az’daki Kuruçeflme Les Ottomans Oteli’nde, bir
yard›m gecesi düzenledi. Kokteyl ile bafllayan, cemiyetin
yard›msever isimlerinin bir araya geldi¤i gece, Alzheimer
Sosyal Komite Baflkan› Berna Ceylan’›n “hofl geldiniz”
konuflmas›yla devam etti. 

Türkiye Alzheimer Derne¤i Baflkan› Prof. Dr. Murat Emre,
Alzheimer hastalar› için yap›lacak olan “Gündüz
Bak›mevi”nin yap›m›na katk› için düzenlenen geceye
desteklerinden dolay› konuklar›na teflekkür etti ve yard›m
gecesinden elde edilen gelirin Gündüz Bak›mevi
projesine aktar›laca¤›n› belirtti. 

Prof. Dr. Murat Emre, Alzheimer Hastal›¤›’n›n önemi ve

Alzheimer hasta yak›nlar›n›n yaflad›¤› zorluklar ile yafll›
nüfusun artmas›, Türkiye genelinde bilinen 300 bin
hastan›n olmas› ve bu hastal›¤›n bak›m›n›n ekonomiye
getirmifl oldu¤u yüke de dikkat çekti. 

Yafll›l›kta görülen haf›za kayb›ndan, davran›fl bozukluk-
lar›na kadar bir çok sorunu beraberinde getiren Alz-
heimer Hastal›¤› hakk›nda belgesel içerikli 15 dakikal›k
k›sa metrajl› film de konuklar taraf›ndan ilgiyle izlendi. 

Enbe Orkestras›’n›n dans müzi¤i, ‹talya ve Fransa’dan, en
kaliteli flaraplar›n› Türkiye’ye ithal eden Babil fiaraplar› ile
renklenen gecede konuklar keyifli saatler geçirdiler.
Gecede Ayfer Toprak taraf›ndan yönetilen aç›k
art›rmada, ‹smail Acar’›n “Atatürk Portresi” al›c› bularak,
Gündüz Bak›mevi’nin yap›m›na önemli katk› sa¤land›.
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1. Alzheimer E¤itim Kamp›’n›n ard›ndan
Di¤er uzun süreli hastal›klar ile k›yasland›¤›nda
Alzheimer Hastal›¤› hastay› oldu¤u kadar, belki de daha
büyük ölçüde, hasta yak›nlar›n› da etkiliyor. Bafllang›çta
bir hastan›z varken zamanla iki hastan›z oluveriyor. Hasta
ve ona bakmakla yükümlü olan yak›n›. Hasta yak›n›n›n
hastal›¤›n niteli¤ini, belirtilerini, ortaya ç›kabilecek
sorunlar› ve bunlarla bafla ç›kma yollar›n› iyi anlamalar›,
hem kendi ruh sa¤l›klar› ve mutluluklar›, hem de
hastan›n bak›m›n› en iyi flekilde yapabilmeleri için çok
önemlidir.

Biz de Mersin’de yaflayan hasta yak›n› ve gönüllüler
olarak farkl› zamanlarda edindi¤imiz bilgileri derli toplu
hale getirmek ve paylafl›ld›kça azalan ac›n›n yan›nda,
paylafl›ld›kça artacak sevgiyi tatmak istedik. Bu
düflünceler bizi, 5–12 Ekim 2008 tarihlerinde Akdeniz
‹hracatç› Birlikleri E¤itim ve Dinlenme Tesisleri’nde
Alzheimer hastalar› ve yak›nlar› için “I. Alzheimer E¤itim
Kamp›”n› düzenlemeye teflvik etti. Kamp dönemine
denk gelen turunçgil hasad›yla, büyüklerimizin
deneyimlerinin hasad›n› gençlerin enerjisi ile birlefltirmek
istedik. Hastalar ve yak›nlar›n›n rahat edebilecekleri bir
ortamda hastalar›n uzman kifliler gözetiminde baz›
etkinliklere kat›lmas› sa¤lan›rken, hasta yak›nlar› ve
bak›c›lar da ak›llar›ndaki sorulara ülkemizdeki önemli
merkezlerden gelecek olan, alanlar›nda yetkin uzmanlar
ile birlikte cevap arama flans›n› yakalas›nlar istedik. Bir
yandan beynimizin nas›l çal›flt›¤›n› anlarken, öte yandan
tecrübelerini birbirlerine aktars›nlar ve birlikte kaliteli

zaman geçirmenin tad›na vars›nlar diye hayal ettik.
Kamp bitiminde planlad›¤›m›zdan da öte bir doyum
görmek bizi yüreklendirdi. Kampta 11 hasta, 18 hasta
yak›n› ve günübirlik 20–30 kat›l›mc› olmak üzere,
ortalama günde 50–60 kifliye, 7 gün boyunca alan›nda
uzman e¤itimciler bilgi paylafl›m›nda bulundu. Hemen
her flubeyi temsilen kat›lan e¤itimcilerimize, 8 yerel
komite üyesi ve 10 etkinlik hocas› efllik etti. Hayat›nda ilk
kez eline f›rçay› alan büyüklerimizin tuvallere yans›yan
yürekleri içimizi ›s›tt›. Birlikte egzersiz yapt›k, oyunlar
oynad›k, yemek tarifleri verildi, tak› merasimleri yap›ld› ve
en usta tavlac› gururla salonu selamlad›.

Bafllang›çta sürekli yak›nlar›n› soran ve birbirinden uzak
duran hastalar›m›z›n birkaç gün sonras›nda birlikte
baflard›klar› etkinliklere tan›k olmak ve birlikte yapt›klar›
portakall› keki tatmak hepimiz için farkl› bir deneyim
oldu. Keza hayat›nda ilk kez eflini dansa kald›ran bir
hastan›n eflinin yüzündeki mutluluk ve flükran duygusu
tüm yorgunluklara de¤ecek nitelikte idi. Kamp bitiminde
geri bildirimler verilen eme¤e de¤di¤ini düflündürdü.
Sonraki kamplar›n format› hakk›nda yeni fikirler
oluflturduk ve gerek resimleri, gerekse konuflma
metinlerini kal›c› hale getirmek için yap›lan önerileri
de¤erlendirmeye bafllad›k. Daha deneyimli olarak, artan
iflbirli¤i ile gerçeklefltirece¤imiz farkl› formatlardaki yeni
kamp etkinliklerinde buluflmak dile¤i ile...

Alzheimer Derne¤i Mersin fiubesi ad›na
Selami Gedik

Mersin fiubesi

Alzheimer Derne¤i ‹zmir fiubesi’nin toplum gönüllülü¤ü
ilkesi ile çal›flan üyeleri, hastal›¤›n tan›nmas› ve hasta
yak›nlar›na dayan›flma ve rehabilitasyon deste¤i
konusunda çaba göstermektedir. Birinci evre
hastalar›m›za, dernek merkezimizde psikososyal terapi
deste¤i vererek var olan yeteneklerini bir süre daha
devam ettirerek de¤erlilik duygular›n› yüksek tutmay›
sa¤l›yoruz. 

Bu y›l evinden ç›kamayan hasta ve yak›nlar› için “Yar›n
Evdeyseniz unutsan›z da Size Gelece¤iz” projesiyle ev
ziyaretlerimizi bafllatt›k. Bu ziyaretlerimizi gönüllü
fizyoterapist, hemflire, gençlik kolu ve sosyal çal›flma
grubu üyelerimizle sürdürüyoruz. Hasta ve yak›nlar›na

yönelik dayan›flma
ve Rehabilitasyon
deste¤i
çal›flmalar›m›z›
maddi ba¤›fllar ve
gönüllü çal›flmalarla
yürütüyoruz. Eme¤i
geçen herkese
teflekkür ediyoruz.

Dr. Aysel Gürsoy
Buca T›p Merkezi
Nöroloji Uzman›
Alzheimer Derne¤i ‹zmir fiube Baflkan›

‹zmir fiubesi
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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

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

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

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

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

‹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

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

fiube adresleri ve irtibat numaralar›:

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

Yaz›flma Adresi:
Halaskargazi Caddesi, Akdo¤an Apt. No. 115, Kat: 4 
Daire: 4 Pangalt›, ‹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

Editör: Fügen Kural 
Bilimsel Dan›flman: Prof. Dr. Ifl›n Baral Kulaks›zo¤lu

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

YURT ‹Ç‹

2–5 Nisan 2009
4. Uluda¤ Nöroloji Günleri
Grand Yaz›c›, Uluda¤
Uluda¤ Üniversitesi T›p Fakültesi
www.uludagnoroloji.org

14–18 Nisan 2009
6. Kognitif Nöroloji Kongresi
Mares Otel Marmaris
Kognitif çal›flma grubu

15–19 Nisan 2009
25. Ulusal Klinik Nörofizyoloji
EEG-EMG Kongresi
Kervansaray Otel, Lara, Antalya
Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG
Derne¤i

23–26 Nisan 2009
Ulusal Geropsikiyatri Kongresi
Klasis Otel, Silivri, ‹stanbul

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

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

YURT DIfiI

11–15 Mart 2009
9. Uluslararas› AD/PD 
(Alzheimer, Parkinson) Kongresi 
Prag, Çek Cumhuriyeti
www.kenes.com/adpd

25 Nisan–2 May›s 2009
American Academy of Neurology
58th Annual Meeting (AAN)
Seattle, ABD
Amerikan Nöroloji Akademisi
www.aan.com

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

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

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

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

KONGRELER VE SEMPOZYUMLAR • 2009
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Onlar›
hat›rlad›¤›n›z
için teflekkürler. 

Alzheimer Derne¤i (‹stanbul): 
Baflkan: Prof. Dr. Murat Emre 
Halaskargazi Caddesi Akdo¤an Apt.
No: 115 Kat: 4 Daire: 4 Pangalt›, ‹stanbul
Tel: (0212) 224 41 89, 296 51 41Lundbeck ‹laç’›n deste¤iyle bas›lm›flt›r.

q Alzheimer Vakf› 

q Alzheimer Derne¤i

YTL peflin olarak

tarihinde kredi kart›mdan al›n›z

Toplam miktar, yaz›yla

q  VISA q  MASTER q  EUROCARD

KART NO:

���� ���� ���� ����

SON KULLANMA TAR‹H‹: ���� ‹MZA:

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. 

‹rtibat adresimiz:
Halaskargazi Cad. Akdo¤an Apt. No: 115 
Kat: 4, Daire: 4 Pangalt›, ‹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

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

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.

Onlar›n unutmak için bir nedeni var, 
sizin hat›rlamamak için bir nedeniniz yok!

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

Ad›n›z:

Soyad›n›z: 

‹rtibat adresiniz:

fiehir:

Telefon:

E-mail adresi: 

Cep tel:

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