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ÖZET
Araştırmanın amacı; evde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarda kendi kendine ilaç
kullanım yetisini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Malatya Karakavak Aile Sağlığı Merkezine bağlı olan 65 yaş ve üzeri
yaşlılarda tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırma evrenini Karakavak aile sağlığı
merkezine bağlı 65 yaş üstü yaşlılar oluşturmaktadır. Araştırma örneklemini rastgele
örnekleme yöntemi ile seçilen, evde yaşayan 278 yaşlı oluşturmaktadır.
Verileri toplamak için sosyoekonomik ve demografik özellikleri içeren bilgi
formu ve Standardize Mini Mental Test (SMMT) kullanılmıştır. Veriler araştırmacı
tarafından ev ziyaretlerinde yüz yüze görüşme yöntemi ile toplanmıştır. Verilerin
istatistiksel analizi yüzdelik dağılım ve ki – kare testi kullanılarak yapılmıştır.
Çalışmada yer alan yaşlıların yaş ortalaması 70.5 ± 5.12’dir. Sonuçlarda
yaşlılarda ilaç kullanımında yeti probleminin önemli oranda yüksek olduğu (% 82)
saptanmıştır. Yaşlılarda kronik hastalık sayısı ve kullanılan ilaç sayısı arttıkça ilaç
kullanım yetisinde problemin arttığı görülmüştür.
Bu çalışmada ilaç kullanım yetisini etkileyen diğer faktörlerin eğitim durumu,
aylık gelir durumu, sağlık durumu algısı, başkalarının önerisiyle ilaç kullanımı,
reçeteli ancak kullanılmayan ilaç varlığı, yan etki sorunu yaşama, ilaç kullanım
amacını bilme ve yaşlının bilişsel durumu olduğu saptanmıştır.
Elde edilen bulgulara dayanılarak; eğitim durumu düşük olan, birden fazla
ilaç kullanan, kronik hastalığı olan, yan etki sorunu yaşayan ve bilişsel durumu kötü
olan yaşlıların ilaç kullanım yeti problemi açısından risk altında olduğu söylenebilir.
Yaşlıların ilaç kullanımı konusunda eğitim aldıklarında ilaç kullanım yetisinde artış
olduğu görülmüştür. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda eğitim için gerekli
zaman ayrılmalı ve eğitim etkin bir şekilde verilmelidir.
Anahtar Kelimeler: Yaşlı, ilaç kullanımı, 65 yaş, ilaç, hemşirelik.
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ABSTRACT
Assessment and medication use and Self-medication use ability in elders
65 years and over living in home
Aim of the researh is to examine the older people’s self medication use ability
and olso defining the factors that affects the self-medication use ability.

This research is made on the elder people who are around the Malatya
Karakavak family health center. The research populations depend on Karakavak
family health center constitute over 65 years old. Study sample selected by a random
sampling method, 278 elderly living at home.

In order to collect the datas, information form, including soci-economical and
demografical features and Standard Mini Mental Test (SMMT) are used. Datas are
collected by the researcher whit the method of face-to-face interviews and home
visitings. Statistical analysis of the datas percentage distributions and Chi - square
test was performed using.
Average age of our old people that are in our study sampling, is 70.5 ± 5.12.
Results show that rate of the problem of old people’s inability of self-medication use
is high. It is seen that the higher number of chronical ailments and using medicine,
the higher rate of inability self-medication problem (% 82).

In our research, the other factors which affect the ability self-medication use,
are low education level, monthly income, perception of healt level, using medicine
with others’ offers, having medicine which are prescribed, but aren’t used
experiencing the problem of side effects, not knowing the aim of using medicine and
cognitive disability of old people, are given.

According to findings of research, we can say that old people who having a
bad cognitive disability are under the risk of the view self-medication inability
problem. If an education about the subject of using medicine is given these people, it

vii

is seen that there is an increase on the self-medication use ability. When we consider
this condition, the necessary time for education must be shared and also education
must be given, in an effective way.

Keywords: Old, Medication-use, 65 year-old, Medicine, Nursing
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1. GİRİŞ
Günümüzde doğum ve ölüm hızlarında görülen dramatik değişiklikler, 21. yüzyıl
boyunca dünyanın yaşlanacağının bir göstergesi olarak algılanmaktadır. Hastalıklar ve
yeti yitimleri yaşlılarda diğer yaş gruplarına oranla çok daha ön plandadır ve bu nedenle
yaşlı grubun gereksinimleri de 21. yüzyılda katlanarak artacaktır (1). Britanya’da
yapılan bir çalışmada 1991 ile 2001 yılları arasında yaşam süresinde 2.2 yıllık bir artış
gerçekleşmesine karşın sağlıklı yaşam süresinde yalnızca 0.6 yıllık bir artış olduğu,
fazladan yaşanan 1.6 yıllık süreyi insanların çoğunlukla hastalıklarla boğuşarak
geçirdikleri saptanmıştır (2).
Gelişmiş toplumlarda ilaç tüketiminin üçte biri yaşlılara aittir (3). İlaç kullanımı
yaşla birlikte artmakta ve önemli bir sorun haline gelmektedir. Yaşlı bireyde ilaç yan
etkileri ve intoksikasyonları, çoklu ilaç kullanımı, ilaç-ilaç etkileşimleri, ilaç
farmakokinetik ve farmakodinamiğinde değişiklikler, unutma ve anlama gibi kognitif
sorunlar nedeniyle yaygın olarak görülmektedir (4). Yaşla birlikte hastalık görülme
sıklığı ve buna bağlı olarak birden fazla hastalığın birlikte görülme olasılığı arttıkça çok
sayıda ilacı aynı anda kullanma zorunluluğu da ortaya çıkmaktadır (5). Yaşlıda ilaç
kullanımı geriatrik tıbbın en sık ihmal edilen alanıdır. Yaşlanmayla sistemlerde meydana
gelen değişiklikler ve yaşlanmayla sık görülen hastalıkların oluşturduğu farmakokinetik
ve farmakodinamik değişiklikler, yaşlılarda ilaç kullanımını güçleştirmektedir (6).
Yaşlanmayla birlikte algılamada ve yaratıcı yeteneklerde azalma, dikkatsizlik, düşünme
hızında yavaşlama, yakın bellek zayıflığı gibi değişimler yaşam sürecini etkilemektedir
(7, 8). Bu değişimler özellikle kronik hastalıkların kontrol altına alınmasında önemli yeri
olan ilaç kullanımında da önemli olmaktadır (1, 9). Yaşlılarda kullanılan ilaçların yan
etkilerinde artış beklenen bir durumdur. Tüm önlemlere rağmen bu artmış yan etkiler
gözlenebilir. Ancak göz önüne alınacak bazı hususlar ve basit önlemlerle mortalite ve
morbiditeyi ciddi bir şekilde düşürmek mümkündür (10).
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Çoklu

ilaç

kullanımı,

azalan

uyum,

doku

yanıtındaki

değişiklikler,

farmokokinetik değişiklikler, genetik değişiklikler, çevresel etmenler nedeni ile yaşlı
bireylerde ilaç kullanımı genç bireylerden farklılık göstermektedir (21). Hemşirenin
sorumlulukları, yaşlılıkta görülen farmakodinamik ve farmakokinetik değişiklikler
hakkında bilgi sahibi olmak, yaşlı bireyin kullandığı ilaçlara uyumunu sağlamak için
kullanılan ilaçlarla ilgili hasta ve ailesine sağlık eğitimi vermek, ilaç yan etkileri
yönünden gerekli izlemleri yapmaktır (4).
Yapılan araştırma ile evde yaşayan 65 yaş üstü yaşlıların kendi kendine ilaç
kullanım yetilerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
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2. GEREÇ VE YÖNTEM
2.1 Araştırmanın Tipi
Bu araştırma tanımlayıcı tipte yapılmıştır.
2.2 Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman Özellikleri
Araştırma Malatya Merkez Karakavak Aile Sağlığı Merkezi bölgesinde
yapılmıştır. TÜİK 2012 verilerine göre Malatya il merkezi nüfusu 426.381 kişidir.
Karakavak ASM nüfusu 19.564 kişidir ve bu nüfusun 1046 kişisini 65 yaş ve üzeri
yaşlılar oluşturmaktadır (Ekim 2013). Bu çalışma 1 Mart – 30 Aralık 2013 tarihleri
arasında yapılmıştır.
2.3 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırma evrenini Karakavak ASM ne kayıtlı 65 yaş üzeri toplam 1046 yaşlı
birey oluşturmaktadır. Evrenimizin 469 kişisi erkek ve 577 kişisi ise kadın yaşlıdan
oluşmaktadır.
Araştırma örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde %95 güven aralığında
yapılan güç analizi sonucu örnek sayısı 278 yaşlı olarak belirlenmiştir. Örnekler rastgele
örnekleme yöntemi ile seçilmiştir. Yaşlıların çeşitli nedenlerle ulaşılamayanların yerine
seçim işlemi tekrar uygulanarak örnek eklemiş ve araştırma 278 yaşlı ile
tamamlanmıştır. 278 yaşlının 123 ü erkek 155 i ise kadından oluşmaktadır.
2.4 Veri Toplama Tekniği ve Araçları
Veriler araştırmacı tarafından yapılan ev ziyaretleri ile anketlerin yaşlı bireylere
okunması ve verilen cevapların işaretlenmesi için yüz yüze görüşme tekniği ile
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toplanmıştır. Ek 1’ de yer alan bilgi toplama formu ile yaşlı bireylerin sosyo –
demografik özellikleri, sağlık durumu özellikleri, ilaç kullanım özelikleri ve ilaç
kullanım

yetisi

ile

ilgi

bilgiler

toplanmıştır.

Yaşlıların

bilişsel

durumlarını

değerlendirmek amacı ile ilkokul ve üzeri mezunlar için Ek 2’ de yer alan Standardize
Mini Mental Test (SMMT), ilkokul mezunu olmayanlar ve eğitimsiz olanlar için ise Ek
3’ te yer alan Eğitimsizler İçin Standardize Mini Mental Test (SMMT-E) kullanılmıştır.

Bilgi Toplama Formu (Ek 1)
Bilgi toplama formu araştırmacı tarafından literatüre dayalı olarak hazırlanmıştır
(1, 3, 10, 11, 12, 13, 18, 23, 24). İçeriğini; sosyo - demografik bilgiler, sağlık durumu
özellikleri, ilaç kullanım özellikleri ve ilaç kullanım yetisi bilgileri oluşturmaktadır. İlaç
kullanım

yetisini değerlendirebilmek için,

güvenli ilaç kullanım ilkelerinden

yararlanılmıştır. İlacını kullanırken; doğru ilaç, doğru zaman, doğru doz temel ilkelerini
sağlayan yaşlılarda “ilaç kullanım yetisinde problem yok”, bu ilkelerden herhangi birini
sağlayamayan

yaşlılar

ise

“ilaç

kullanım

yetisinde

problem

var”

olarak

değerlendirilmiştir.

Standardize Mini Mental Test (SMMT) (Ek 2) ve Eğitimsizler İçin Standardize
Mini Mental Test (SMMT-E) (Ek 3)
Mini Mental Test (MMT) ilk kez Folstein ve arkadaşları tarafından
yayınlanmıştır (1975).Test, standart nöropsikiyatrik muayene yöntemleri içerisinde
bilişsel performansı kantitatif biçimde değerlendirebilmek amacıyla kullanılan testlerin
çok fazla soru içermeleri ve uygulamada 30 dakikadan daha fazla zaman almalarından
dolayı yaşlıların, özellikle de deliryumda olan ve/veya demanslı yaşlıların muayenesinde
uygulaması kısa süren bir bilişsel değerlendirme aracı olarak üretilmiştir. MMT kısa bir
süre sonra hem klinik uygulamada hem de araştırmacılar arasında yaygın olarak
kullanılmaya başlanmıştır. Test, klinik sendromların ayrılması açısından sınırlı bir
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özgüllüğe sahip olmakla birlikte, global olarak bilişsel düzeyin saptanmasında
kullanılabilecek, kısa, kullanışlı ve standardize bir metottur.
Mini Mental Test, kısa bir eğitim almış hekim, hemşire ve psikologlarca 10
dakika gibi bir süre içinde, poliklinik koşulları ya da yatak başında uygulanabilir bir
testtir. Uygulama esnasında hasta ve hekim açısından rahatsız edici, utandırıcı veya
güçlük verici bir yanı bulunmamaktadır.
Yönelim, kayıt hafızası, dikkat ve hesaplama, hatırlama ve lisan olmak üzere beş
ana başlık altında toplanmış 11 maddeden oluşmakta ve toplam puan olan 30 üzerinden
değerlendirilmektedir. 0 – 12 puan arası şiddetli bilişsel bozukluk, 13 – 22 puan arası
orta düzey bilişsel bozukluk, 23 – 24 puan arası hafif düzey bilişsel bozukluk ve 25 – 30
puan arası ise bilişsel bozukluk yok ile uyumludur. Bu araştırmada da bu kesme
noktaları kullanılmıştır.
Oryantasyon, hafıza, dikkat, hesaplama, hatırlama, lisan, motor fonksiyon ve
algılama yeteneklerini test eder, kolay ve hızlı uygulanabilir oluşu en büyük avantajıdır.
Yalancı negatif ve yalancı pozitif olduğu durumları bilmek gereklidir. Hafif kognitif
bozukluk, ilerlemiş kognitif bozukluk, frontal lob demansı, eğitim düzeyi düşük olanlar
ve iyi dil bilmeyenlerde yalancı negatif sonuç; eğitim düzeyi yüksek olanlarda yalancı
pozitif sonuç alınabilir.
Testin orijinalinde uygulama esnasında uyulması gerekli bazı talimatlar yer
almakla birlikte, bunların oldukça esnek bırakılmış olduğu ve uygulayıcının subjektif
değerlendirmelere sıkça başvurduğu gözlenmektedir. Böylece farklı uygulayıcılar
kendilerine ait uygulama ve puanlama teknikleri geliştirebilmekte, farklı uygulama
biçimleri de testin güvenilirliğini ve yaygın kullanım şansını azaltmaktadır. Bu durum
beraberinde standardizasyon çabalarını getirmektedir. Molloy ve Standish (1997)
MMT’in bir sorunun soruluş biçimi, anlaşılamadığı veya yanıt alınamadığı zaman kaç
kez sorulacağı, kabul edilebilir cevabın ne olması gerektiği, bir soruya yanıt için en fazla
ne kadar bekleneceği gibi uygulamaya ait kuralları içeren bir "Standardize Uygulama
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Kılavuzu" eşliğinde kullanıldığında serbest kullanıma göre daha yüksek "uygulayıcılar
arası tutarlılık" (interrater reliability) gösterdiğini belirtmişlerdir. Dünya üzerinde en
yaygın kullanıma sahip ölçeklerden biri olan MMT’in Türkiye’de de geniş bir kabul
gördüğünü söyleyebiliriz.
Türkiye'deki geçerlilik ve güvenilirliği, Güngen ve arkadaşları tarafından 2002
yılında ortalama yaşları 77 olan 71'i demanslı 212 hastada test edilerek farklı
uygulayıcılar arası güvenilirliği tespit edilmiştir. Toplam puanda iki grup arasında
anlamlı fark bulunmuş, 23/24 eşik değer duyarlı ve özgül olarak saptanmıştır. MMT,
Türk toplumunda ideal eşik değer 3/24 seçilerek hafif demans tanısında geçerli ve
güvenilirdir (14, 15, 22).

2.5 Verilerin Toplanması
Araştırma verileri 01 Ekim – 15 Aralık 2013 tarihleri arasında araştırmacı
tarafından haftanın herhangi bir günü gözetilmeksizin uygun olunan zamanlarda yapılan
ev ziyaretlerinde, bilgi toplama formunun yaşlıya okunarak verdiği cevapların
işaretlendiği, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır.

2.6 Verilerin Değerlendirilmesi
Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Araştırmanın
istatistiksel analizi SPSS 15 programı kullanılarak yapılmıştır. Veri analizinde yüzdelik
dağılım ve ki-kare testi kullanılmıştır.
2.7 Araştırmanın Bağımlı ve Bağımsız Değişkenleri
Bu çalışmada bağımlı değişken olarak “yaşlıların ilaç kullanım yetisi” ele
alınmıştır. Bağımsız değişken olarak ise; “yaş, cinsiyet, eğitim durumu, aylık gelir
durumu, sağlık durumu algısı, hastaneye yatış durumu ve sayısı, kronik hastalık sayısı,
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kullanılan ilaç sayısı, ilaç kullanım bilgisi, yan etki yaşama durumu, yan etki bilgisi ve
öneri ile ilaç kullanım durumu” ele alınmıştır.
2.8 Araştırmanın Etiği
Araştırmanın yapılabilmesi için Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulundan
(Ek 5) ve Malatya Karakavak Aile Sağlığı Merkezi başhekimliğinden (Ek 6) izin
alınmıştır. Ayrıca araştırmaya katılan yaşlı bireylere aydınlatılmış onam formu (Ek 4)
okunmuş ve sözlü onamları alınmıştır.
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3.BULGULAR
Evde yaşayan 65 yaş üstü yaşlılarda kendi kendine ilaç kullanım yetisini
değerlendirmek amacı ile yapılan tanımlayıcı araştırmada örneklemi oluşturan 278
yaşlıya ait veriler ilgili bölümlerde sunulmuştur.
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3.1 Yaşlıların Sosyo – Demografik Özellikleri, İlaç Kullanım Özellikleri ve Bilişsel
Durum Bulgularının Dağılımı
Tablo 3.1.1 Yaşlıların Sosyo – Demografik Özellikleri
Yaş
65 - 69
70 - 74
75 yaş ve üzeri
Cinsiyet
erkek
kadın
Eğitim
okur-yazar değil
okur-yazar
ilkokul
Ortaokul ve üzeri
Medeni Durum
evli
bekar
dul
Kiminle Yaşıyor
yalnız
eşi yada çocukları ile
diğer
Düzenli aylık gelir durumu
var
yok
Algılanan Gelir Durumu
iyi
orta
kötü
Sağlık Güvencesi
Var
yok
Algılanan Sağlık Durumu
Mükemmel
İyi
Pekiyi değil
Kötü
Toplam

Sayı
130
79
69

(%)
46,8
28,4
24,9

123
155

44,2
55,8

112
74
69
23

40,3
26,6
24,8
8,3

183
2
93

65,8
0,7
33,5

12
258
8

4,3
92,8
2,9

200
78

71,9
28,1

46
173
59

16,5
62,2
21,2

272
6

97,8
2,2

7
138
102
31
278

2,5
49,6
36,7
11,2
100
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Yaşlıların sosyo – demografik özellikleri incelendiğinde (Tablo 3.1.1), yaşlıların
% 46.8’ inin 65 – 69 arası yaş grubunda olduğu, % 44.2’ sinin erkek, % 55.8 inin kadın
olduğu, % 40.3’ ünün okur-yazar olmadığı ve % 26.6’ sının sadece okur-yazar olduğu
görülmektedir. Yaşlıların % 65.8’ inin evli olduğu ve % 92.8’ inin eşi ya da çocukları ile
yaşadığı saptanmıştır. Yaşlı bireylerin % 71.9 unun düzenli aylık gelirinin olduğu, %
62.2’ sinin gelir durumunu orta olarak değerlendirdiği ve % 97.8’ inin bir sağlık
güvencesine sahip olduğu, algılanan sağlık durumuna bakıldığında ise, % 49.6’ sının iyi,
%36.7’ sinin ise pek iyi değil, % 11.2’ sinin ise kötü olarak algıladığı görülmüştür.
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Tablo 3.1.2 Sağlık Özellikleri Dağılımı
Son 6 ayda Hastaneye Yatış Durumu
Evet
Hayır
Son 6 ayda Hastaneye Yatış Sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üzeri
Son 6 ayda Hekime Başvurma Durumu
Evet
Hayır
Son 6 ayda Hekime Başvuru Sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üzeri
Kronik Hastalık Sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üzeri
Toplam
Kronik Hastalık Türü
Hipertansiyon
Diyabet
Solunum Sistemi Hastalıkları
Eklem Rahatsızlıkları
Diğer

Sayı
114
164

(%)
41,0
59,0

72
29
7
6

63,2
25,4
6,1
5,3

275
3

98,9
1,1

28
70
80
100

10,1
25,2
28,8
36,0

103
143
27
5
278

37,1
51,4
9,7
1,8
100

173
110
64
61
81

35.2
22.4
13.0
12.4
16.5

Yaşlıların bazılarının birden fazla hastalığı olduğundan n= 278 bireyin üzerindedir.

Yaşlıların sağlı özellikleri incelendiğinde (Tablo 3.1.2); % 41’ i son altı ayda
hastaneye yatarken, % 59’ u yatış yapmamıştır. % 63.2’ sin bir % 25.4’ ünün iki kez
hastaneye yattığı, % 98.9’ unun hekime başvurduğu ve bu kişilerin % 36’ sının ise son
altı ay içinde en az dört kez , % 28.8’ inin üç kez hekime başvurduğu, % 51.4’ ünün iki,
% 37.1’ inin ise bir kronik hastalığa sahip olduğu görülmüştür. Yaşlılarda en yaygın olan
ilk dört hastalığın hipertansiyon % 35.2, diyabet %22.4, solunum sistemi hastalıkları %
13.0, eklem rahatsızlıkları % 12.4 şeklinde sıralandığı görülmektedir.
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Tablo 3.1.3 Yaşlıların Kullandığı İlaç Sayısı, Türleri ve İlaç Kullanma
Durumlarının Dağılımı
Kullanılan İlaç Sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üstü
Toplam
Kullanılan İlaç Türü
Antihipertansifler
Endokrin Sist. Ve Metabolizma İlaçları
Sindirim Sistemi İlaçları
Analjezik ve Antienflamatuar İlaçlar
Solunum Sist. Yönelik İlaçlar
Diğer
Kalp-Damar Sist. İlaçları
Psikiyatrik Ajanlar
Antibiyotikler
Toplam
Başkalarının önerisi üzerine ilaç kullanma durumu
Evet
Hayır
Reçeteli ilaçları düzenli kullanma durumu
Evet
Hayır
Toplam
Reçeteli İlaçları Kullanmama Nedenleri
Fayda görmedim
İçmeyi unutuyorum
Tadı kötü
Tedaviyi istemiyorum
İlaçlar pahalı alamıyorum
Tabletler büyük
Toplam

Sayı
22
78
98
80
278

(%)
7,9
28,1
35,3
28,8
100

173
121
92
70
65
35
28
20
5
609

28.0
19.8
15.0
11.0
10.5
5.5
4.5
3.2
0.8
100

45
233

16,2
83,8

109
169
278

39,2
60,8
100

56
28
10
6
5
1
109

51,4
25,7
9,2
5,5
4,6
0,9
100

Yaşlıların kullandığı ilaç sayısı, türleri ve ilaç kullanma durumlarının dağılımı
incelendiğinde (Tablo 3.1.3); % 35.3’ ünün üç, % 28.8’ inin dört ve daha fazla sayıda %
28.1’ ini ise iki ilaç kullandığı bulunmuştur. Kullanılan ilaç türlerine baktığımızda ise;
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antihipertansifler % 28, endokrin sist. ve metabolizma ilaçları % 19.8, sindirim sistemi
ilaçları % 15, analjezik ve antienflamatuar ilaçlar %11, solunum sist. yönelik ilaçlar
%10.5 şeklinde oldukları görülmektedir. Araştırma grubundaki yaşlı bireylerin % 16.2’
sinin doktor reçetesi dışında başkalarının önerisiyle ilaç kullandığı, % 60.8’ inin ise
doktor tarafından reçete edilen ilaçlarını düzenli kullanmadığı belirlenmiştir. Reçete
edilen ilaçları kullanmama nedenlerine baktığımızda ise; % 51.4’ ü reçete edilen
ilaçların faydasını görmediğini düşündüğünü, % 25.7’ sinin ilacı içmeyi unuttuğu için
içmediği görülmüştür.
Tablo 3.1.4 Yaşlıların Reçete Edilen İlaçlarla İlgili Yan Etki Yaşama, Yan Etki
Türü ve Yan Etki Yaşandığında Yapılan Uygulama Dağılımları
İlaçla İlgili Yan Etki Yaşama
Evet
Hayır
Toplam
Yan Etki Türleri
Mide şikâyetleri
Bulantı
Çarpıntı
Kabızlık
Ağrı
Diğer
İshal
Tansiyon Düşüklüğü
Yan etki olduğunda yapılan uygulamalar
Hekime danışıyorum
İlacı bırakıyorum
Hemşireye danışıyorum
Diğer

Sayı
195
83
278

(%)
70,1
29,9
100

134
58
25
16
14
11
8
4

49.6
21.5
9.0
5.9
5.2
4.1
2.9
1.5

122
71
1
1

62,6
36,4
0,5
0,5

Yaşlıların reçete edilen ilaçlarla ilgili yan etki yaşama ve yan etki türü dağılımı
incelendiğinde (Tablo 3.1.4); yaşlı bireylerin % 70.1’ i kullandığı ilaçlarla ilgili yan etki
yaşadığı görülmüştür. Yan etki türleri incelendiğinde; en sık yaşanan sorunların başında
% 49.6 ile mide şikayetlerinin geldiği, bunu % 21.5 ile bulantının ve % 9 ile çarpıntının
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takip ettiği saptanmıştır. Yaşlıların yan etki yaşadıklarında, % 62.6’ sının hekime, % 0.5’
inin hemşireye danıştığı ve % 36.4’ ünün ise kullandığı ilacı bıraktığı saptanmıştır.
Tablo 3.1.5 Yaşlıların İlaç Kullanımına İlişkin Bilgi ve Beceri Durumu Dağılımları
Kullanım amacını bilme durumu
Evet
Hayır
Yan etkilerini bilme durumu
Yan etkilerin tamamını biliyor
Yan etkilerin bazılarını biliyor
Yan etkileri bilmiyor
İlaç kullanım yetisi
Sorun var
Sorun yok
İlaçların saklandığı yer
Buzdolabı
Dolap
Dışarıda bir yer
Son kullanma tarihini kontrol etme
Evet
Hayır
Prospektüsü okuma durumu
Evet
Hayır
Toplam
Prospektüsü okumama nedenleri
Okur-yazar değil
Anlamıyor
Görmüyor
Gerek duymuyor
Toplam

Sayı
213
65

(%)
76.6
23.4

10
166
102

3,6
59,7
36,7

228
50

82,0
18,0

34
110
134

12,2
39,6
48,2

95
183

34,2
65,8

26
252
278

9,4
90,6
100

107
71
51
23
252

42,5
28,2
20,2
9,1
100

Yapılan çalışma verileri incelendiğinde (Tablo 3.1.5); yaşlıların % 76.6’ sının
ilaçlarının kullanım amacını bildiği ancak % 23.4’ ünün herhangi bilgisi olmadığı, %
59.7’ sinin kullandığı ilaçların bazı yan etkilerini bildiği, % 36.7’ sinin ise yan etkilerini
bilmediği görülmektedir. İlaç kullanım yetisi durumuna bakıldığında yaşlıların % 82’
sinin ilaç kullanım yetisinde problem olduğu, % 18’ inin ise ilaç kullanım yetisinde
problem olmadığı, % 48.2’ sinin ilaçlarını dışarıda bir yerde, % 39.6’ sının kapalı
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dolapta, % 12.2’ sinin ise buzdolabında sakladığı görülmüştür. Yaşlıların % 65.8’ inin
son kullanma tarihini kontrol etmediği, % 90.6’ sının prospektüs okumadığı
görülmektedir.

Prospektüs

okumama

nedenlerine

bakıldığında

ise

prospektüs

okumadığını belirten 252 kişinin % 42.5’ inin okur – yazar olmadığı için, % 28.2’ sinin
yazılanları anlamadığı için, % 20.2’ sinin yazılanları göremediği için, % 9.1’ i ise
okumaya gerek duymaması nedeni ile okumadıkları görülmüştür.
Tablo 3.1.6 Yaşlıların Bilişsel Bozukluk Durumuna Göre Dağılımları
Bilişsel bozukluk durumu (SMMT-E ve SMMT)
Şiddetli düzey bilişsel bozukluk ( 0 – 12 puan)
Orta düzey bilişsel bozukluk (13 – 22 puan)
Hafif düzey bilişsel bozukluk ( 23 – 24 puan)
Bilişsel bozukluk yok (25 – 30 puan)
Toplam

Sayı
5
172
42
59
278

(%)
1,8
61,9
15,1
21,2
100

Yaşlıların bilişsel bozukluk durumları incelendiğinde (Tablo 3.1.6), % 61.9’ unda
orta düzey, % 15.1’ inde hafif düzey, % 1.8’ inde şiddetli düzeyde bilişsel bozukluk
olduğu, % 21.2’ sinde ise bilişsel bozukluk olmadığı görülmüştür.
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3.2 İlaç Kullanım Yetisini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Araştırmamızın bu bölümünde; yaşlı bireylerin ilaç kullanım yetisini etkileyen
faktörlerden olan sosyo – demografik özellikler olarak; yaş, cinsiyet, eğitim durumu,
medeni durum, aylık gelir durumu, algılanan gelir durumu, sağlığını değerlendirme
durumu, kronik hastalık sayısı, kullandığı ilaç sayısı, öneriyle ilaç kullanım durumu,
reçeteli ancak kullanılmayan ilaç varlığı, yan etki yaşama durumu, ilaç kullanım amacını
bilme, ilaç yan etkilerini bilme ve bilişsel durum (SMMT - SMMT-E ) dağılımlarına
ilişkin bulgular yer almaktadır.

17

Tablo 3.2.1 Yaşlıların İlaç Kullanım Yetisinin Sosyo – Demografik Özelliklerine
Göre Dağılımı
Sosyo – Demografik Özellikler
Yaş grubu
65 – 69
70–74
75–79
80–84
85 ve üzeri
x²: 4.931
p:0.294
Cinsiyet
erkek
kadın
x²: 0.819
p:0.366
Eğitim Durumu
okur-yazar değil
okur-yazar
ilkokul
Ortaokul ve üzeri
x²: 18.221
p:0,001 ¹
Medeni Durum
evli
bekar
dul
x²: 0,588
p:0,745
Aylık gelir durumu
0-200 TL
300-500 TL
600-1000 TL
1100 TL ve üzeri
x²: 12,440
p:0,006 ²
Algılanan Gelir Durumu
iyi
orta
kötü
x²: 28,894
p:0.001 ³
1: p<0.01

2: p<0.01

3: p<0.01

İlaç Kullanım Yetisi
Sorun Var Sorun Yok
Sayı
(%)
Sayı
(%)
105
80,8
25
19,2
65
82.3
14
17.7
38
88.4
5
11.6
14
87.5
2
12.5
6
60.0
4
40.0

98
130

79,7
83.9

25
25

20,3
16.1

100
64
51
13

89.3
86.5
73.9
56.5

12
10
18
10

10.7
13.5
26.1
43.5

151
2
75

82,5
100
80,6

32
0
18

17,5
0
19,4

76
20
112
20

87,4
80.0
84,2
60,6

11
5
21
13

12,6
20.0
15,8
39,4

25
150
53

54,3
86,7
89,8

21
23
6

45,7
13,3
10,2

(Satır yüzdeleri alınmıştır)
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Yaşlıların ilaç kullanım yetisinin sosyo – demografik özelliklere göre dağılımı
tablosu incelendiğinde (Tablo 3.2.1); Eğitim düzeyi arttıkça ilaç kullanım yetisinde
sorunun azaldığı görülmektedir (p:0.001) ve guruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan
önemli bulunmuştur. Aylık gelir durumu incelendiğinde gelir durumu arttıkça ilaç
kullanım yetisinin de olumlu yönde arttığı görülmüştür (p:0.006) ve gruplar arasındaki
fark istatistiksel açıdan önemlidir. Algılanan gelir durumu incelendiğinde ise algılanan
gelir durumu kötüleştikçe ilaç kullanım yetisinde de sorun oranı artmaktadır (p:0.001) ve
gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemli bulunmuştur.
Bununla birlikte yaş, cinsiyet ve medeni durumun ilaç kullanım yetisi üzerinde
etkili olmadıkları saptanmıştır (p > 0.05).
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Tablo 3.2.2 Yaşlıların İlaç Kullanım Yetisinin Sağlık Durumu Özelliklerine Göre
Dağılımı
Sağlık Durumu Özellikleri Dağılımı
Sağlığını Değerlendirme
Mükemmel
İyi
Pekiyi değil
Kötü
x²: 11,813
p:0.008 ¹
Kronik Hastalık Sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üstü
x²: 14,636
p:0.002 ²
1: p<0.01

2: p<0.01

İlaç Kullanım Yetisi
Sorun Var
Sorun Yok
Sayı
(%)
Sayı
(%)
3
42,9
4
57,1
108
78,3
30
21,7
90
88,2
12
11,8
27
87,1
4
12,9

73
125
25
5

70,9
87,4
92,6
100

30
18
2
0

29,1
12,6
7,4
0

(Satır yüzdeleri alınmıştır)

Yaşlıların ilaç kullanım yetisinin sağlık durumu özelliklerine göre dağılımı
incelendiğinde (Tablo 3.2.2), sağlık durumunu pek iyi değil (% 88.2) ve kötü (% 87.1)
olarak değerlendiren yaşlılarda ilaç kullanım yetisinde sorun yaşama oranları daha
yüksektir. Fark istatistiksel açıdan önemlidir (p:0.008). Kronik hastalık sayısı
incelendiğinde ise dört ve üzeri ilaç kullananların tamamında, üç ilaç kullananların ise %
92.6’ sında ilaç kullanım yetisinde sorun bulunduğu görülmüştür ve fark istatistiksel
açıdan önemlidir (p:0.002).
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Tablo 3.2.3 Yaşlıların İlaç Kullanım Yetisinin İlaç Kullanım Özelliklerine Göre
Dağılımı
İlaç Kullanım Özellikleri
Kullandığı ilaç sayısı
Bir
İki
Üç
Dört ve üzeri
x²: 11,912
p:0.008 ¹
Öneriyle ilaç kullanımı
Evet
Hayır
x²: 4,663
p:0.031 ²
Reçeteli ama kullanılmayan ilaç
Evet
Hayır
x²: 28,207
p:0.001 ³
Yan etki sorunu yaşama
Evet
Hayır
x²: 42,355
p:0.001 4
1: p<0.01

2: p<0.05

3: p<0.01

4: p<0.01

İlaç Kullanım Yetisi
Sorun Var
Sorun Yok
Sayı
(%)
Sayı
(%)
16
72,7
6
27,3
56
71,8
22
28,2
83
84,7
15
15,3
73
91,3
7
8,8

42
186

93,3
79,8

3
47

6,7
20,2

106
122

97,2
72,2

3
47

2,8
27,8

179
49

91,8
59

16
34

8,2
41

(Satır yüzdeleri alınmıştır)

Yaşlıların ilaç kullanım yetisinin ilaç kullanım özelliklerine göre dağılımı
incelendiğinde (Tablo 3.2.3), bir ilaç kullananların ilaç kullanımı yeti problemi % 72.7
iken dört ve üzeri ilaç kullananlarda % 91.3’ e yükselmiştir ve guruplar arasındaki fark
istatistiksel açıdan önemlidir (p: 0.008). Başkasının önerisi ile ilaç kullanan yaşlıların
%93.3’ünün ilaç kullanım yetisinde sorun yaşadığı tespit edilmiştir. Gruplar arasındaki
fark istatistiksel açıdan önemlidir (p: 0.031). Reçete edilen ancak kullanılmayan ilaç
dağılımı incelendiğinde reçete edilen ilaçlardan enaz bir tanesini kullanmayanlarda, %
97.2’ sinde ilaç kullanımında yeti problemi saptanmıştır ve fark istatistiksel açıdan
önemli bulunmuştur (p: 0.001). Yan etki problemi yaşayan yaşlıların % 91.8’ inde ilaç
kullanımında yeti problemi saptanmıştır ve gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan
önemlidir (p:0.001).
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Tablo 3.2.4 Yaşlıların İlaç Kullanım Yetisinin İlaç Bilgi Durumuna Göre Dağılımı
İlaç Bilgi Durumu Özellikleri
İlaç kullanım amacını bilme
Evet
Hayır
x²: 10,281
p:0.001 ¹
İlaç yan etkilerini bilme
Bütün yan etkilerini biliyor
Bazı yan etkilerini biliyor
Yan etkilerini bilmiyor
x²: 12,741
p:0.002 ²
1: p<0.01

2: p<0.01

İlaç Kullanım Yetisi
Sorun Var
Sorun Yok
Sayı
(%)
Sayı
(%)
166
77,9
47
22,1
62
95,4
3
4,6

4
137
87

40
82,5
85,3

6
29
15

60
17,5
14,7

(Satır yüzdeleri alınmıştır)

Yaşlıların ilaç kullanım yetisinin ilaç bilgi durumuna göre dağılımı
incelendiğinde (Tablo 3.2.4); ilaçlarının kullanım amacını bilen yaşlıların % 77.9’ undan
ilaç kullanım yetisinde problem varken, ilaçlarının kullanım amacını bilmeyen yaşlılarda
bu oran % 95.4’ e yükselmiştir. Gruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemlidir
(p:0.001). Kullandığı ilaçların yan etkilerini bilme durumu incelendiğinde ise ilaçlarının
yan etkilerini bilen (% 40) yaşlılar ile bazı yan etkilerini bilen (% 82.5) ve yan etkilerini
bilmeyen yaşlılar (% 85.3) arasında istatistiksel olarak fark olduğu ve gruplar arasındaki
bu farkın önemli olduğu saptanmıştır (p:0.002).
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Tablo 3.2.5 Yaşlıların İlaç Kullanım Yetisinin Bilişsel Bozukluk Durumu
Özelliklerine Göre Dağılımı
Bilişsel Bozukluk Durumu
Bilişsel durum dağılımı (SMMT – SMMT-E)
Şiddetli düzey bilişsel bozukluk ( 0 – 12 puan)
Orta düzey bilişsel bozukluk (13 – 22 puan)
Hafif düzey bilişsel bozukluk ( 23 – 24 puan)
Bilişsel bozukluk yok (25 – 30 puan)
x²: 9.771
p:0.021 ¹
1: p<0.05

İlaç Kullanım Yetisi
Sorun Var
Sorun Yok
Sayı (%)
Sayı (%)
4
80
1
20
150 87.2
22
12.8
33 78.6
9
21.4
41 69.5
18
30.5

(satır yüzdesi kullanılmıştır)

Yaşlıların ilaç kullanım yetisinin bilişsel bozukluk durumu özelliklerine göre
dağılımı incelendiğinde (Tablo 3.2.5), SMMT ve SMMT-E e göre bilişsel bozukluğu
olmayan yaşlıların % 69.5’ inde ilaç kullanım yetisinde problem saptanırken, şiddetli
bilişsel problemi olan yaşlılarda bu oran % 80’ e yükselmektedir. Yapılan analize göre
gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu saptanmıştır (p:0.021).
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4. TARTIŞMA
Bu bölümde elde edilen sonuçların yapılan diğer araştırmalara göre
değerlendirmeleri ve tartışmaları yapılmıştır.
Yaşlıların kendi yaşında biriyle karşılaştırıldığında, kendini nasıl değerlendirdiği
sorusuna verilen cevap incelediğinde (Tablo 3.1.2) % 49.6’ sı durumunu “iyi” olarak
değerlendirmiştir. Yapılmış olan benzer çalışmalarda da sağlık durumunun iyi – orta
şeklinde ifade ettikleri görülmüştür (16). Bulguların bu yönde olmasına karşın yapılan
bazı çalışmalarda da bu sonucun “pekiyi değil” (12) şeklinde çıkması araştırma
bölgesinin özelliklerinden kaynaklanabilecek çeşitliliği düşündürmüştür.
Sağlık durumunu “ iyi ” olarak algılayan yaşlıların (Tablo 3.2.2) % 78.3 oranında
ilaç kullanım yetisinde sorun varken,

sağlık durumunu “ pek iyi değil “ olarak

algılayanların % 88.2’ sinde ilaç kullanım yetisinde problem olduğu görülmüştür.
Sonuçların istatistiki olarak önemli olması ( p < 0.01), sağlık durumunu “pekiyi değil”
ya da “ kötü” olarak değerlendiren yaşlıların ilaç kullanım yeti problemi açısından risk
altında

olacağını

göstermektedir.

Yapılan

diğer

çalışmalarda

bu

bulguyu

desteklemektedir (12, 17, 16).
Yaşlıların kronik hastalık sayılarının dağılımlarının incelendiğinde (Tablo 3.1.2)
yaşlıların % 37.1’ inde bir, % 51.4’ ünde iki kronik hastalık olduğu görülmüştür.
Yapılan benzer çalışmalarda çalışmamızın verilerini destekler niteliktedir (1, 12, 18, 17).
Yaşlıların kronik hastalık sayısına göre ilaç kullanım yeti problemi olup
olmaması karşılaştırıldığında ( Tablo 3.2.2 ), hastalık sayısı arttıkça ilaç kullanım
yetisinde sorunun arttığı gruplar arası farkın istatistiksel olarak önemli olduğu
görülmüştür (p < 0.01). Bu durum kronik hastalık sayısı arttıkça kullanılan ilaç sayısının
artışıyla ilişkilendirilebilir.
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Nitekim kullanılan ilaç sayısı ve ilaç kullanım yetisi arasındaki ilişkiyi
incelediğimizde (Tablo 3.2.3), ilaç sayısı arttıkça ilaç kullanımında yeti yitimi problemi
de artış göstermiştir. Bu durum yapılan diğer çalışmalarla da desteklenmektedir (1, 15,
19, 12, 16). Birbiriyle doğrudan ilişkili olduğu görülen kronik hastalık sayısı ve
kullanılan ilaç sayısının artışı kişide de bunlarla doğru orantılı olarak sağlık
problemlerinin artışı ve ilaç kullanım yetisinde sorun olarak değerlendirilebileceği
söylenebilir.
Yaşlı bireylerde başkalarının önerisi ile ilaç kullanım oranlarına baktığımızda
(Tablo 3.1.3) yaşlıların %16.2’ sinin başkalarının önerisi ile ilaç kullandığı görülmüştür.
Benzer çalışmalarda da öneriyle ilaç kullanım oranları %14 ile %21 arasında olması
çalışmamızı güçlendirmektedir (20, 13) . Yapılan analiz sonucu başkalarının önerisi ile
ilaç kullanan bireylerin % 73.3 ünü kadınlar oluşturmaktadır. Ayrıca kadınlarda bu
durumun daha yaygın olduğunu gösteren araştırmalarda çalışmamızı desteklemektedir
(23, 25).
Yapılan bir çalışmada algılanan sosyal destekle cinsiyet ilişkisi araştırılmış ve
erkeklerin sosyalleşme sürecinde otonomi, kendine güven ve bağımsızlığa önem verdiği,
bu özelliklerin algılanan sosyal desteğin gelişimi ve kullanımını engelleyebileceği
söylenmiştir (16). Dolayısıyla daha çok sosyalleşebilen yaşlı kadınların öneri ile ilaç
kullanımı açısından risk altında olduğunu söylemek mümkündür.
Başkalarının önerisi ile ilaç kullanan yaşlıların % 93.3’ ünde ilaç kullanım
yetisinde sorun olduğu görülmüştür (Tablo 3.2.3). Guruplar arasındaki fark istatistiksel
olarak önemlidir (p < 0.05).
Reçeteli ancak kullanılmayan ilaç durumunu değerlendirildiğinde (Tablo 3.1.3)
yaşlılarımızın % 39.2’ sinin reçeteli ilaçlarından en az birini kullanmadığı görülmüştür.
Kullanmama sebeplerine baktığımızda ise %51.4’ ünün “fayda görmediği” %25.7’ sinin
ise “içmeyi unuttuğu” için ilaçlarını kullanmadıkları görülmüştür. Yapılan benzer
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çalışmalarda da durum desteklenmektedir (12, 15). Bu durum yaşlıların yeterince
bilgilendirilmediklerini göstermektedir.
Ayrıca yan etkiler incelendiğinde (Tablo 3.1.4), yaşlıların % 70.1’ inin
istenmeyen yan etkilerle karşılaştığı ve bu yan etkilerin de % 49.6’ sını mide
şikayetlerinin oluşturduğu görülmüştür. Yapılan birçok araştırma bu verileri destekler
niteliktedir (12, 13, 15, 18).
Reçeteli ancak kullanılmayan ilaç durumu ve ilaç kullanımında yeti problemi
dağılımını incelediğimizde (Tablo 3.2.3) reçeteli ilacını kullanmayan yaşlılarda %97.2
(p < 0.01) ve yan etki yaşayan yaşlılarda ise, % 91.8 (p < 0.01) oranında ilaç
kullanımında yeti yitimi yaşama ile ilgili yüksek bir istatistiksel önem derecesi elde
edilmiştir. Benzer çalışmalarda verileri desteklemekte ve bu araştırmada da olduğu gibi
yan etkiler ve polifarmasi arasında pozitif bir korelasyon saptanmaktadır (13, 18, 19).
Yaşlılarda ilacın kullanım amacını bilme durumu değerlendirildiğinde (Tablo
3.1.5) yaşlıların % 76.6’ sının ilacının kullanım amacını bildiği ve bu durumun ilaç
kullanım yetisine etkisi incelendiğinde (Tablo 3.2.4) ise ilaç kullanım amacını
bilmeyenlerin % 95.4’ ünde ilaç kullanımı yeti problemi olduğu görülmüştür. Guruplar
arasındaki fark istatistiksel açıdan önemlidir (p < 0.01).
İlaç yan etkilerini bilme durumu değerlendirildiğinde (Tablo 3.1.5) yaşlıların %
59.7’ sinin bazı yan etkiler konusunda bilgisi olduğu, % 36.7’ sinin ise hiçbir bilgisi
olmadığı görülmüştür. Bu araştırmada ilaç yan etkisini bilme durumunun ilaç kullanım
yetisine olan etkisinin incelenmesi sonucunda ise (Tablo 3.2.4), ilaç yan etkilerini
bilenlerin % 40’ ında ilaç kullanımında yeti problemi görülürken, yan etkilerin bazıları
konusunda bilgi sahibi olanlar ve hiç bilgi sahibi olmayanlarda bu oranın % 80’ nin
üzerine çıktığı görülmüştür. Guruplar arasındaki fark istatistiksel açıdan önemlidir (p <
0.01).
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Bu verilerden elde edilen bilgiler çerçevesinde yaşlılara kullanacakları ilaçlar ve
yan etkileri konusunda anlaşılır, sade ve yeterli bilginin verilmesi gerektiği söylenebilir
(13,18,19).
Bu araştırmada (Tablo 3.1.6) SMMT ve SMMT-E ye göre yaşlıların % 61.9’
unda “orta düzey bilişsel bozukluk” olduğu saptanmıştır. Bilişsel durumun ilaç kullanım
yetisinde etkili olup olmadığı incelendiğinde ise (Tablo 3.2.5), yaşlının bilişsel
bozukluğu arttıkça yeti yitiminin de arttığı ve guruplar arasındaki farkın istatistiksel
açıdan önemli olduğu saptanmıştır. Yapılan benzer çalışmalarda da bilişsel durumunda
bozukluğu olanların ilaç kullanım yetisinde de sorun çıkmış olması bu araştırmayı
destekler niteliktedir (12). Dolayısı ile bilişsel durumunda problemi olan yaşlıların ilaç
kullanım yetisinde de problem çıkma açısından risk altında olduğu söylenebilir.
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER
5.1 Sonuçlar
Malatya ilinde bir sağlık ocağı bölgesinde yaşayan 278 yaşlının ele alındığı bu
araştırmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.
 Yaşlıların eğitim düzeyi arttıkça ilaç kullanım yetilerinin de arttığı,
 Kronik hastalık sayısı ve kullanılan ilaç sayısı arttıkça ilaç kullanım yetisinin
azaldığı,
 Başkasının önerisi ile ilaç kullanan ve reçete edilen ilaçları düzenli kullanmayan
yaşlıların ilaç kullanım yetilerinde daha çok problem olduğu,
 İlaç kullanırken yan etki yaşayan yaşlıların önemli bir oranının ilaçlarını bıraktıkları,
ilaçlarının kullanım amacını ve oluşabilecek yan etkiler konusunda bilgi alan
yaşlılarda bu oranın önemli oranda azaldığı,
 Bilişsel durumunda bozukluk olan yaşlılarda da ilaç kullanım yetisinin bozulduğu,
saptanmıştır.
5.2 Öneriler
Araştırma sonuçları doğrultusunda;
 Yaşlılarda eğitim düzeyinin öneminin vurgulandığı bu araştırma da eğitim düzeyi
daha düşük olan yaşlıların ilaç kullanım yetisi açısından risk altında olduğu
düşünülürse bu guruptaki yaşlılara daha dikkatli davranılması, verilecek eğitimin
içeriğinin durumlarına uygun olarak belirlenmesi ve yeterli zaman ayrılması,
 Kronik hastalığı ve çok sayıda kullandığı ilacı olan yaşlıların risk altında oldukları
göz önünde bulundurularak, bu gruptaki yaşlıların ilaç kullanım yetisi açısından daha
dikkatli değerlendirilmesi,
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 Başkalarının önerisi ile ilaç kullanımı bu araştırma da % 16.2’ dir. Yaşlı hastalarda
ilaç kullanımı öyküsünü detaylı ve dikkatli alınması, konu ile ilgili kitle iletişim
araçlarını kullanarak ilaç bilgilendirme hakkında çalışmalar yapılması,
 Yaşlı hasta ve yakınlarına ilaçların olası yan etkilerinden bahsedilmesi, hastanın
kullanacağı ilacın gerekliliğine inanmasının sağlanması,
 Yaşlılarda bilişsel durum önemli bir sorundur. Bilişsel durumun değerlendirilmesi
konusunda; yaşlılara ilk karşılaşmada ve periyodik aralıklarla bilişsel durum ölçeği
uygulanması ve elde edilecek verilere göre risk analizi yapılıp, sorun olan yaşlıların
ilaç kullanımı yetisi açısından risk altında oldukları bilinmesi ve bu yaşlıların ilaca
uyumunun belirli aralıklarla kontrol edilmesi, gerekirse eğitim tekrarlanması,
önerilebilir.
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7. EKLER

Ek 1 : Bilgi Toplama Formu
BİLGİ TOPLAMA FORMU
Form no:
1. Kaç yaşındasınız?
1. 65–69

3. 75 – 79

2. 70 – 74

4. 80–84

5. 85 ve üzeri

2. Cinsiyetiniz nedir?
1. Erkek

2. Kadın

3. Eğitim durumunuz nedir?
1. Okur – yazar değil

3. İlkokul

5. Lise

2. Okur-yazar

4. Ortaokul

6. Üniversite

2. Bekar

3. Dul

4. Medeni durumunuz nedir?
1. Evli

5. Kiminle yaşıyorsunuz?
1. Yalnız

2. Eşiyle ya da çocukları ile

6. Düzenli aylık geliriniz var mı?
1. Var

2.Yok

7. Aylık geliriniz ne kadar?
1. 0 – 200 TL

3. 600 – 1000 TL

2. 300 – 500 TL

4. 1100 Tl ve üzeri

3. Diğer
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8. Gelir durumunuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1. İyi

3.Kötü

2.Orta

9. Sağlık güvenceniz nedir?
1. Yok

2. Emekli Sandığı

3. Bağ-Kur

4. SSK

5. Yeşil Kart 6.Diğer

10. Kendi yaşınızda birisi ile karşılaştırdığınızda sağlığınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1. Mükemmel

2. İyi

3. Pekiyi değil

11. Son altı ay içinde hastaneye yattınız mı?
1. Evet

2. Hayır

12. Evet ise kaç kez?
1. Bir

2. İki

3. Üç

4. Dört ve daha fazla

13. Son altı ay içinde hekime başvurdunuz mu?
1. Evet

2. Hayır

14.Evet ise kaç kez?
1. Bir

2. İki

3. Üç

4. Dört ve daha fazla

15. Herhangi bir kronik hastalığınız var mı?
1. Evet

2. Hayır

16. Evet ise kronik hastalığın sayısı.
1. Bir

2. İki

3. Üç

4. Dört ve daha fazla

4. Kötü
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17. Kronik hastalığın türü nedir?
1. Hipertansiyon

2. Diyabet

4. Romatizmal hastalıklar

5.Diğer

3. Solunum sistemi hastalıkları

18. En az bir aydır ya da daha uzun süredir kullandığınız ilaç sayısı.
1. Bir

2. İki

3. Üç

4. Dört ve daha fazla

19. Kullandığınız ilacın türü nedir?
6.Analjezik ve antiinflamatuar ilaçlar

1.Antihipertansifler
2.Endokrin sist. ve metabolizma hastalıkları ilaçları

7.Kalp damar sist. ilaçları

3.Solunum sistemi hastalıklarına yönelik ilaçlar

8.Antibiyotikler

4.Psikiyatrik ajanlar

9.Diğer

5.Sindirim sistemi hastalıklarına yönelik ilaçlar
20. Doktor reçetesi dışında başkalarının önerisiyle kullandığınız ilaç var mı?
1. Evet

2. Hayır

21. Reçete edilen ama kullanmadığınız ilaç var mı?
1. Evet

2. Hayır

22. Reçete edilen ilaçları kullanmama nedeniniz nedir?
1.Tadı kötü

4.Tedaviyi istemiyorum

2.Tabletler büyük

5.Faydasını görmedim

3.İçmeyi unutuyorum

6.İlaçlar pahalı, alamıyorum
7.Diğer

23. Kullandığınız ilaçla ilgili yan etkiler ya da başka herhangi bir sorun yaşadınız mı?
1.Evet

2.Hayır
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24. Evet ise bu sorun nedir?
1.Çarpıntı

2.Bulantı

6.Tansiyon düşüklüğü

3.İshal

4.Mide şikayetleri

7.Ağrı

8.Diğer

5.Kabızlık

25. Kullandığınız ilaçla ilgili sorun yaşadığınızda çözüm olarak ne yapıyorsunuz?
1.Hekime danışıyorum

2.Hemşireye danışıyorum

3.İlacı bırakıyorum

4.Diğer

26. İlaçlarınızın kullanım amacını biliyor musunuz?
1.Evet

2.Hayır

27. İlaçlarınızın yan etkilerini biliyor musunuz?
1.İlaçlarının bütün yan etkilerini biliyor
2.İlaçlarının bazı yan etkilerini biliyor
3.İlaçlarının yan etkilerini bilmiyor
28. İlaç kullanım yetisinde problem var mı?
1. İlaç kullanım yetisinde problem var

2. İlaç kullanım yetisinde problem yok

(İlaç kullanırken aşağıdaki kriterlerin tamamı sağlanıyorsa ilaç kullanım yetisinde
problem yok, tamamı sağlanmıyorsa problem var olarak değerlendirilecektir.)
- Doğru ilacı alıyor mu?

□

- Doğru zamanda alıyor mu?

□

- Doğru dozda alıyor mu?

□

29. İlaçlarınızı nerede saklıyorsunuz?
1.Buzdolabında

2.Dolapta

3.Dışarıda bir yerde

4.Diğer

30. İlaç kutularının üzerindeki son kullanma tarihlerini kontrol ediyor musunuz?
1.Evet

2. Hayır
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31. Kullandığınız ilacın kullanım şeklini açıklayan prospektüsü okuyor musunuz?
1.Evet

2. Hayır

32. Hayır ise neden okumuyorsunuz?
1. Görmüyorum

2. Anlamıyorum

3. Gerek duymuyorum

4. Diğer
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Ek 2 : Standardize Mini Mental Test (SMMT)
STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST (SMMT)
İsim/Soyadı:

Tarih:

Yaş:

Eğitim (yıl):

Meslek:

Aktif El:
Toplam Puan:

YÖNELİM (Toplam Puan 10)
Hangi yıl içindeyiz

………………………………………………………………….( )

Hangi mevsimdeyiz ……………………………………............................................( )
Hangi aydayız ………………………………………………......................................( )
Bugün ayın kaçı………………………………………………………................…...( )
Hangi gündeyiz……………………………………………………............................( )
Hangi ülkede yaşıyoruz………………………………………………………………( )
Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız ………………………………………….( )
Şu an bulunduğunuz semt neresidir ……………………………………………( )
Şu an bulunduğunuz bina neresidir………………………………………….( )
Şu an bu binada kaçıncı kattasınız……………………………………….( )
KAYIT HAFIZASI (Toplam Puan 3)
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın
(Masa, Bayrak, Elbise) (20 sn süre tanınır) Her doğru isim 1 puan…………..( )
DİKKAT VE HESAP YAPMA (Toplam puan 5)
100’ den geriye doğru 7 çıkartarak gidin. Dur deyinceye kadar devam edin.
Her doğru işlem 1 puan. (100, 93, 86, 79, 72,65) …………………………( )
HATIRLAMA (Toplam puan 3)
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin.
(Masa, Bayrak,Elbise)……………………………………………………...( )
LİSAN (Toplam puan 9)
a) Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) 2 puan (20 sn tut)……( )
b) Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar
edin. “Eğer ve fakat istemiyorum” (10 sn tut) 1 puan………………………( )
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c) Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi
yapın. “Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen”
Toplam puan 3, süre 30 sn, her doğru işlem 1 puan……………………..……….( )
d) Şimdi size bir cümle vereceğim. Okuyun ve yazıda söylenen şeyi yapın.(1 puan)
“GÖZLERİNİZİ KAPATIN” ……………………………………………………..( )
e) Şimdi vereceğim kağıda aklınıza gelen anlamlı bir cümleyi yazın (1 puan)…( )
f) Size göstereceğim şeklin aynısını çizin. (1 puan) ……………………………( )

Referans: Güngen ve Ark (2002) Standardize Mini Mental
Test’in Türk Toplumunda Hafif Demans Tanısında Geçerlilik ve
Güvenilirliği, Türk Psikiyatri Dergisi, 13(4): 273-281.

SMMT İçin Açıklama:
Başlangıç
1. Doğru kişinin test edildiğinden emin olmak üzere, kişinin isim ve soyadı sorulur.
2. Görme ve işitme için yardımcı cihazı varsa test esnasında bunların kullanılması
sağlanılır.
3. Testin uygulanacağı kişilere, bazı sorular sorulacağı söylenerek bilgilendirilir ve testin
yapılması için izin alınır.
4. Sorular, anlaşılmadığı veya cevap vermeye teşebbüs edilmediği görüldüğünde, en
fazla üçkez tekrar edilir ve yine cevap alınamazsa sözel veya fiziksel hiç bir ipucu
vermeden sonraki soruya geçilir.
5. Test uygulanırken, bazı sorularda kullanılmak üzere, bir yüzünde büyük harflerle ve
rahat okunabilecek biçimde yazılmış "GÖZLERİNİZİ KAPATIN" yazısı diğer yüzünde
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dört yanlı bir figür oluşturacak biçim de iç içe geçmiş iki beşgenin çizgili olduğu bir
kağıt bulundurulmalıdır.

Uygulama
1. SMMT "Size bazı sorular sormak ve çözmeniz için bazı problemler göstermek
istiyorum, lütfen elinizden gelen en iyi cevabı vermeye başlayın” sorusu ile başlar.
2. Her bir sorunun klinik tecrübeye dayanan ve kolay anlaşılır kendi özel talimatı vardır.
3. Soruların soruluş şekli görüşmeciye bırakılmamış olup, önceden belirlenmiştir.
Soruların tamamen belirlenen şekliyle sorulması gereklidir.
4. Soruların yanlarında cevapların yazılabileceği ve puanlandırılabileceği boşluklar
bırakılmıştır. Böylelikle toplam puan test bittikten sonra sağlanabilir.
5. Zaman sınırlaması verilen sorularda, görüşmeci talimat bitiminden itibaren süre tutar.
Hızlı cevaplama telaşına kapılmayı önlemek için testin uygulandığı kişiye süre tutulduğu
bildirilmez. Müsaade edilen süre aşıldığında, görüşmeci “Teşekkürler bu kadar yeterli
“diyerek bir sonraki soruya geçer.
Yönelim
1. Hangi günde bulunulduğu sorulduğunda, bulunulan günün bir gün öncesi ve bir gün
sonrası doğru kabul edilir. Ay sorulduğunda ayın son günü ise yeni ay ve yeni ayın ilk
günü ise eski ay doğru kabul edilir.
2. Bulunulan ülke, şehir, semt, bina ve kat sorulur.
Kayıt Hafızası
1. Görüşmeci kişiden 1 sn ara ile söyleyeceği üç kelimeyi tekrar etmesini ister. 20 sn
süre verilir, her doğru 1 puan verilir, sıra ile tekrarı gerekmez.
2. Cevap verildikten sonra puanlandırılır. Yanlış veya eksik cevap verilmişse en fazla
beş kez olmak üzere kelimeler tekrarlanıp testteki hatırlama bölümü için öğrenilmesi
sağlanır.
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Dikkat ve Hesap
100'den geriye doğru 7 çıkartılarak sayılır. Her bir doğru çıkarma işlemi için 1 puan
verilir. Yanlış yapılan işlemde puan düşüldükten sonra kişiye doğru rakam söylenerek
devam etmesi istenir.

Hatırlama
Kayıt hafızası bölümündeki üç kelimenin (masa, bayrak, elbise) hatırlanması istenir. Sıra
önemsenmez.
Lisan Testleri
1. Kalem ve saat gösterilerek ne olduğu sorulur. Cevap için 10 sn verilir (Toplam 2
puan).
2. Yandaki cümlenin tekrarı istenir. “Eğer ve fakat istemiyorum” 10 sn süre verilerek
kelimesi kelimesine tekrara puan verilir. Cümleyi uygun biçimde telaffuz etmek için
dikkat göstermek gerekir. Zira yaşlılarda görülen yüksek frekanslardaki işitme
kayıplarında cümlenin anlaşılması zor olabilir. Doğru cevap 1 puandır (Toplam puan 1).
3. Yaşlının üç basamaklı işlemi uygulaması istenir. Öncelikle bireyin sürekli kullandığı
elini öğrenmek gerekir. Yaşlıya “Masada duran kağıdı sol/sağ elinize alın, iki elinizle
ikiye katlayın ve kağıdı yere bırakın lütfen” cümlesi söylenerek 30 sn süre ve her bir
doğru işlem için 1 puan verilir. Bu işlem öncesinde (talimat okunmadan) kağıdın yaşlı
tarafından alınmasına izin verilmez. Görüşmeci kağıdı yaşlının uzanamayacağı bir
mesafede ve kendi vücuduna göre orta hatta tutmalı, talimat verildikten sonra kağıdı
yaşlının uzanabileceği alana doğru itmelidir.
4. Bir kağıda büyük harflerle ve puntolarla rahatça okunabilecek şekilde yazılmış cümle
okunarak ne yazıyorsa onu yapması istenir (Toplam 1 puan).
5. Yaşlıya bir kağıt ve kalem verilerek tam bir cümle yazması istenir. 30 sn süre
tanınır.Anlam içeriği olan doğru bir cümle için 1 puan verilir (özne, yüklem ve nesne
bulunmalıdır).
6. Yaşlıya bir kağıt, kalem ve silgi verilerek şekli gösterilen birbiri içine geçmiş iki
beşgeni çizmesi istenir. 1 dakika süre tanınır. Beşgenlerin kenar sayısının tam olmasına
dikkat edilir (Toplam 1 puan)
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Ek 3: Eğitimsizler İçin Standardize Mini Mental Test (SMMT-E)
EĞİTİMSİZLER İÇİN STANDARDİZE MİNİ MENTAL TEST (SMMT-E)
İsim/Soyadı :..................................

Aktif kullanılan el :.............

Yaş :......................

Tarih :........................

Eğitim (yıl) :..................................

Toplam Puan :........................

ORYANTASYON (Toplam puan 10)
Hangi yıl içindeyiz................................................................................................( )
Hangi mevsimdeyiz..............................................................................................( )
Hangi aydayız.......................................................................................................( )
Hangi gündeyiz....................................................................................................( )
Şu anda sabah mı, öğlen mi, akşam mı................................................................( )
Hangi ülkede yaşıyoruz........................................................................................( )
Şu an hangi şehirde bulunmaktasınız...................................................................( )
Şu an bulunduğunuz semt neresidir.....................................................................( )
Şu an bulunduğunuz bina neresidir......................................................................( )
Şu an bu binada kaçıncı kattasınız........................................................................( )
(Her bir madde için 1 puan verilir)
KAYIT HAFIZASI (Toplam puan 3)
Size birazdan söyleyeceğim üç ismi dikkatlice dinleyip ben bitirdikten sonra tekrarlayın.(masa,
bayrak, elbise) (20 sn süre tanınır, her doğru isim için 1 puan verilir.)………………..………( )
DİKKAT VE HESAP YAPMA (Toplam puan 5)
Haftanın günlerini geriye doğru sayar mısınız? Örneğin PAZAR’dan önce CUMARTESİ gelir
ondan Önce ne gelir? Devam edin. (Deneğin toplam 5 günü sırasıyla doğru sayması gerekir, her
doğru gün İçin 1 puan verilir…………………………………………………………….……..( )
HATIRLAMA (Toplam puan 3)
Yukarıda tekrar ettiğiniz kelimeleri hatırlıyor musunuz? Hatırladıklarınızı söyleyin. (masa,
bayrak, elbise) Her doğru isim için 1 puan verilir)................................................................……( )
LİSAN (Toplam puan 9)
a)Bu gördüğünüz nesnelerin isimleri nedir? (saat, kalem) (20 sn süre tanınır, her doğru isim için
1 puan verilir, toplam puan 2)……………………………………………..……………………( )
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b)Şimdi size söyleyeceğim cümleyi dikkatle dinleyin ve ben bitirdikten sonra tekrar edin. “Eğer
ve fakat istemiyorum” (10 sn süre tanınır, doğru ve tam cümle için 1 puan verilir)……………( )
c)Şimdi sizden bir şey yapmanızı isteyeceğim, beni dikkatle dinleyin ve söylediğimi yapın.
“Masada duran kağıdı sağ/sol elinizle alın, iki elinizle ikiye katlayın ve yere bırakın lütfen” (30
sn süre tanınır, her doğru işlem için 1 puan verilir, toplam puan (3)...........................................( )
d)Şimdi yüzüme bakın ve yaptığımın aynısını yapın. (Gözlerinizi kapatın) (Doğru işlem için 1
puan verilir.)………………………………………………………………………………….…( )
e)Şimdi evinizle ilgili bir şey söyleyin. (30sn süre tanınır, anlamlı bir cümle için 1 puan verilir)
…………………………………………………………………………………………………...( )
f)Size göstereceğim şeklin aynısını çizin.* (1 dak. Süre tanınır, kenar sayısı tam şekil için 1 puan
verilir) ………………………………………………………………………………………..…( )
Referans: Turan Ertan, Engin Eker, Can Güngen, Funda Engin, Resmiye
Yaşar, Gülhatun Kılıç, Sevda Özel.The Standardized Mini Mental State
Examination for illiterate Turkish elderly population. 2th International
Symposium on Neurophysiological and Neuropsychological Assessment of
Mental and Behavioral Disorders,August 28-30 1999, Kirazlıyayla, Bursa
TURKEY

SMMT_E İçin Açıklama:
Başlangıç
1. Doğru kişinin test edildiğinden emin olmak üzere, kişinin isim ve soyadı sorulur.
2. Görme ve işitme için yardımcı cihazı varsa test esnasında bunların kullanılması
sağlanır.
3. Testin uygulanacağı kişilere, bazı sorular sorulacağı söylenerek bilgilendirilir ve testin
yapılması için izin alınır.
4. Soruların anlaşılmadığı veya cevap ermeye teşebbüs edilmediği görüldüğünde en
fazla üç kez tekrar edilir ve yine cevap alınamamışsa sözel veya fiziksel hiçbir ipucu
vermeden sonraki soruya geçilir.
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Uygulama
1. SMMT-E “size bazı sorular sormak istiyorum, lütfen elinizden gelen en iyi cevabı
vermeye çalışın” sorusu ile başlar.
2. Her bir sorunun klinik tecrübeye dayanan ve kolay anlaşılır kendi özel talimatı vardır.
3. Soruların soruluş şekli görüşmeciye bırakılmamış olup önceden belirlenmiştir.
Soruların tamamen belirlenen şekliyle sorulması gereklidir.
4.Soruların yanlarında cevapların yazılabileceği ve puanlandırılabileceği boşluklar
bırakılmıştır. Böylelikle toplam puan test bittikten sonra sağlanabilir.
5. Zaman sınırlaması verilen sorularda, görüşmeci talimat bitiminden itibaren süre tutar.
Hızlı cevaplama telaşına kapılmayı önlemek için testin uygulandığı kişiye süre tutulduğu
bildirilmez. Müsaade edilen süre aşıldığında, görüşmeci “Teşekkürler, bu kadarı yeterli”
diyerek bir sonraki soruya geçer. Zaman sınırlaması, değişkenliği azaltmak, güvenilirliği
artırmak, hastanın yetersiz kaldığı sorular karşısında katastrofik reaksiyonlar
geliştirmesini önleyerek sessizliğini korumak için konulmuştur. Zor bir soru üzerinde
çalışıldığında; örneğin kare figürlerin kopyasında, zaman dolduğu halde işlem
sürmekteyse tamamlanması beklenir.
6. ”Pazartesi mi yoksa Salı mı?” gibi kararsızlık içeren yanıt alındığında hastaya biri
hakkında karar vermesi söylenir. Tekrar aynı tür yanıt alındığında puan verilmez.
Oryantasyon Bölümü
1. Hangi yılda olunduğu sorulduğunda, yılbaşının bir iki gün sonrasında bulunuluyorsa
bir önceki yıl doğru olarak kabul edilir. Mevsimlerde hava şartlarına göre görüşmeci
cevabın doğruluğunu değerlendirmelidir. Son günlerde sıradışı bir hava durumu var ise
örneğin yazın yağmur yağıyor ise “Yağmurlu mevsim” yanıtı kabul edilmez. “Lütfen
yılın hangi mevsiminde olduğunuzu söyler misiniz?” sorusu tekrarlanır. Mevsim
dönümlerinde “yaz sonbahar arası” gibi yanıtlar kabul edilir.Ay sorulduğunda ayın son
günü ise yeni ay ve yeni ayın ilk günü ise eski ay doğru kabul
edilir. Hangi günde bulunulduğu sorulduğunda bulunulan günün bir gün öncesi ve bir
gün sonrası doğru kabul edilir. “Haftanın ikinci günü” gibi bir yanıt kabul edilmez.
Bireyden günün isminin söylenmesi istenir. Günün bölümü sorulduğunda denek
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bulunulan gün dilimine uygun olarak “saba öğlen arası” ya da “öğlen akşam arası” gibi
yanıtlar veriyorsa yanıt doğru olarak kabul edilir. “Saat 10.00” gibi bir yanıt alındığında
“saati değil günün hangi kısmında olduğumuzu soruyorum, yani sabah mı, öğlen mi,
akşam mı” sorusu tekrarlanır. Tekrar “saat 10.00” gibi bir yanıt alınırsa puan verilmez.
2. Bulunulan ülke, şehir, semt, bina ve kat sorulur. Kırsal alanda bulunuluyor ise bu sıra
“Ülke, şehir, köy, bina, kat” şeklinde sorulur. Bina için “ev” yanıtı alınırsa “kimin evi”
sorusu sorulur.
Kayıt Hafızası
1. Görüşmeci bireyden 1 sn ara ile söyleyeceği 3 kelimeyi (masa, bayrak, elbise) tekrar
etmesini ister. 20 sn süre verilir, her doğru kelimeye 1 puan verilir, sıra ile tekrarı
gerekmez.
2. Cevap verildikten sonra puanlandırılır. Yanlış veya eksik cevap verilmişse en fazla
beş kez olmak üzere kelimeler tekrarlanıp testteki hatırlama bölümü için öğrenilmesi
sağlanılır. Bireye bu kelimeleri akılda tutması, kendisine bir süre sonra tekrar sorulacağı
uyarısında bulunulur.

Dikkat ve Hesap
Bireyden haftanın günlerini geriye doğru sayması istenir. Burada yardımcı olmak
amacıyla “Örneğin Pazar’dan önce Cumartesi gelir. Ondan önce ne gelir? Sırasıyla
devam edin” denir. Her bir doğru çıkarma işlemi için 1 puan verilir. Yanlış yapılan
işlemde puan düşüldükten sonra hastaya doğru gün söylenerek devam edilmesi istenir.
Örneğin birey “Cuma” ile başlamalıdır. Perşembe’den başlar ise düzeltilir ve bir puan
düşülür. Birey toplam 5 gün sayıncaya kadar beklenir.

Hatırlama
Kayıt hafızası bölümündeki üç kelimenin (masa, bayrak, elbise) hatırlanması istenir. Sıra
önemsenmez.
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Lisan Testleri
1. Kalem ve saat gösterilerek ne olduğu sorulur. Cevap için 10 sn verilir (Toplam puan
2).
2. Yandaki cümlenin tekrarı istenir. “Eğer ve fakat istemiyorum” 10 sn süre verilerek
kelimesi kelimesine tekrara puan verilir. Cümleyi uygun biçimde telaffuz etmek için
dikkat göstermek gerekir. Zira yaşlılarda görülen yüksek frekanslardaki işitme
kayıplarında cümlenin anlaşılması zor olabilir. Doğru cevap 1 puandır (Toplam puan 1).
3. Bireyden birazdan söylenecek 3 basamaklı işlemi uygulaması istenir. Öncelikle
hastanın dominant olarak kullandığı elini öğrenmek gerekir. “Masada duran kağıda
sol/sağ (non dominant) elinizle alın iki elinizle ikiye katlayın ve kağıdı yere bırakın
lütfen” denir. 30 sn süre tanınır ve her bir doğru işlem için 1 puan verilir. Bu işlem
öncesinde (talimat okunmadan) kağıdın hasta tarafından alınmasına izin verilmez.
Görüşmeci kağıdı hastanın uzanamayacağı bir mesafede ve kendi vücuduna göre orta
hatta tutmalı, talimat verildikten sonra kağıdı hastanın ulaşabileceği alana doğru
itmelidir. (Toplam puan 3)
4. Bireye “Şimdi dikkatlice yüzüme bakın ve yaptığımın aynısını ben bitirdikten sonra
yapın” cümlesi söylenir. Ardından uygulayıcı gözlerini yumar ve tekrar açar. (Toplam
puan 1)
5. Bireye “Evinizle ilgili bir şey söyleyin” cümlesi söylenir. Birey “Ne söyleyeyim?”
derse“Önemli değil aklınıza gelen bir şey söyleyin” denir 30 sn süre tanınır. Bir cümle
yeterlidir. Bireyin devam etmesi halinde teşekkür edilerek sözü kesilir. Anlam içeren
doğru bir cümle için 1 puan verilir. (özne, yüklem, nesne bulunmalıdır) (Toplam puan 1)
6. Bireye bir kağıt, kalem ve silgi verilerek şekli gösterilen bir kare içine başka bir
kareyi kopya etmesi istenir. 1 dakika süre tanınır. Karelerin kenar sayılarının tam
olmasına ve birbirine temas etmesine dikkat edilir. Birey önce beceremem derse
“Önemli değil güzel olması gerekmiyor, yapabildiğiniz kadar yapın” denir. İkinci kez
reddettiğinde soru geçilir (Toplam puan 1).
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Ek 4 : Onam Formu
Değerli Katılımcılar;
" Bu araştırmada evde yaşayan 65 yaş ve üzeri yaşlı bireylerin kendi kendine ilaç
kullanım durumları değerlendirilecektir. Bu çalışmaya kimse rızası olmadan katılmak
zorunda değildir. Çalışmaya katılanların kim olduğu bilinmeyecektir. Çalışma için isim,
soy isim, adres ve telefon numarası belirtilmesine gerek yoktur. Verdiğiniz bilgiler gizli
kalacaktır. Çalışmadan elde edilen bulgular sadece bilimsel metin şeklinde rapor
edilecektir.

İlaç kullanım özelliklerini ve yeti durumunu doğru saptayabilmek için

soruları samimi yanıtlamanız gerekmektedir. Bu çalışmaya katılmayı reddetme ve hiçbir
neden göstermeksizin, istediğiniz zaman araştırmadan ayrılma hakkına sahipsiniz. İnönü
Üniversitesi

Tıp

Fakültesi

Etik

Kurulu

tarafından,

bu

çalışmanın

Helsinki

Deklarasyonu’nda belirtilen maddelere göre ahlaki, vicdani ve tıbbi kurallara uygun
olduğu onaylanmıştır.
Çalışmaya katılmayı kabul ettiğiniz ve böyle bir çalışmaya verdiğiniz katkı için
teşekkür ederiz. "
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Ek 5 : Etik Kurul Onayı
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Ek 6 : ASM İzin Formu
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