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ABSTRACT

İnsan ömrünün uzaması ve bunun sonucu olarak toplumdaki yaşlı
nüfusunun artması nedeniyle, insan hayatının fizyolojik dönemlerinden biri olan yaşlılık ve yaşlıların sorunları, günümüzde
daha fazla önem kazanmıştır. Bugün, sosyoekonomik koşulların
değişmesi nedeniyle, geniş aileden çekirdek aileye değişim olması,
ev dışında çalışan birey sayısının artması nedeniyle, yaşlılar evde
daha uzun süre yalnız kalabilmektedirler. Yaşın ilerlemesiyle ortaya
çıkan bazı fizyolojik değişiklikler ve kronik hastalıklar da gözönüne
alındığında, yaşlılar, özellikle evlerinde yalnız yaşayanlar, her an bir
kaza riskiyle karşı karşıyadırlar. Her yıl bir çok yaşlı evlerinde ya da
evlerinin yakın çevresinde travmaya uğramaktadır. Bu
yaralanmaların çoğu kolayca gözden kaçabilen ancak kolayca da
giderilebilecek tehlikelerden kaynaklanmaktadır. Bu tehlikelerin
belirlenmesi ve giderilmesini sağlayacak bazı basit önlemlerin
alınmasıyla bir çok yaralanma önlenebilir. Kaza kayıtlarının
yetersizliği bunların oluş biçimleri ve nedenlerine yönelik analizlere
olanak vermemektedir. Evde bulunabilecek olası güvenlik
problemlerinin önlenebilmesi için denetim listeleri kullanılabilir.
Denetim üstelerinin basit "evci" "hayır" sistemi herkes tarafından
kolayca kullanılabilmesine olanak vermektedir. Denetim listesi
doldurulduktan sonra her değerlendirme başlığı tek tek gözden
geçirilerek düzeltilmesi gereken tehlikeli durumların düzeltilmesi
sağlanabilir. Denetim listeleri evin değerlendirilmesi amacıyla
periyodik olarak tekrar tekrar kullanılmalıdır. Yazıda bir denetim
listesi taslağı da sunulmuştur.

Since the human life is getting longer and the elderly population in
community increase, one of the physiological periods of human lifeelderly- and their problems are getting more important. No-wadays,
as the socio-economical conditions change, such as dec-reasing
number of the large families and increasing number of fa-mily
members working outside, elderly are alone f o r longer times at
home. Since some of the physiologic changes and chronic dise-ases
occur with age, elderly, especially living alone , have higher accident
risk. Each year, many older people are injured in and around their
homes. Many of these injuries result from hazards that are easy to
overlook, but also easy to fix. By determining the-se hazards and
taking some simple measures to correct them, many injuries might
be prevented. Lacking of accident records preventing "accident
analysis" to determine hidden causes of accident. Checklist can be
used to spot possible safety problems which may be present in the
home. "yes" or "no" sistem of these checklist give chance of
effective use by nonqualified persons. After filling checklist
someone go back over the list and easily correct those items which
may need correction. These checklist must be used periodically to recheck home. A proposed draft checklist given in the paper.
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Yaşlanma, insan hayatında doğumdan itibaren gelişen
fizyolojik bir süreçtir. Sosyal anlamda ise, insanın bağımsız
konumda iken başkalarına bağımlı konuma geçmesi
demektir.4 Yaşlılık tanımı için belli bir yaş sınırı vermek
güçtür. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bu yaşlılık dönemini,
65 yaş ve üzeri olarak kabul etmektedir.3.7
DSÖ'nün yaptığı çalışmalarda 2025 yılında 65 yaş
üzerindeki kişi sayısının 800 milyonu bulacağı belirtilmekte
ve önümüzdeki 30 yıl içerisinde yaşlı nüfusta, başta Latin
Amerika ve Asya olmak üzere, %300'e varan bir artış
beklenmektedir.6
Ülkemizdeki 65 yaş ve üzerindeki nüfus 1950 yılında tüm
nüfusun %2.0'ını oluştururken, 1990 yılında %4.3'ünü
oluşturur hale gelmiştir. Türkiye 'de 65 yaş ve üzerinde
yaklaşık 2.7 milyon kişi bulunmaktadır.3 Doğurganlığın
düşmesi, kronik hastalıkların erken tam ve tedavi
olanaklarının artması ve sonuç olarak doğumda beklenen
yaşam süresinin uzaması gibi faktörlerin etkisiyle genel
nüfusumuzdaki yaşlı nüfus oranının 30 yıl içinde yaklaşık 23 kat artacağı öngörülmektedir.11
Bugün dünyada doğumda beklenen yaşam süresi 66
yıldan 73 yıla çıkmıştır.11 ve DSÖ'nün tahminlerine göre,
doğumda yaşam beklentisi 2025 yılında 75 olarak
belirtilmektedir.6 Ortalama insan ömrünün uzamasının
sonucu olarak, toplumda yaşlı nüfusunda görülen artış,
yaşlıların
sorunlarına
önem
verilmesi
gerektiğini
göstermektedir. Yaşlıların karşılattığı sorunların önemli bir
kısmını ev kazaları oluşturmaktadır. Yaşla birlikte meydana
gelen fizyolojik değişiklikler, bazı kronik hastalıkların ve
unutkanlığın sık görülesi vb. nedenlerle ev kazaları açısından
riskli bir grup olmalarına neden olmaktadır.2 Bununla
birlikte, beyin yaşlanması sonucunda ortaya çıkan
nörooftalmolojik bulgular, progresif işitme kaybı, duyu
değişiklikleri, postür, denge ve yürüme bozuklukları, bellek
bozuklukları ortaya çıkmaktadır.1 Bu faktörler de kaza
riskinin artmasına katkıda bulunmaktadır.
Ev kazaları, dünyada ve Türkiye'de diğer kaza türlerine
göre daha sık görülmektedir. Ev kazaları mevsime göre
değişiklik göstermektedir. Kış döneminde yanıklar fazla iken,
ilkbahar ve yaz mevsimlerinde düşmeler, zehirlenmeler,
boğulmalar
artmaktadır.
Kazaların
oluş
nedenleri
incelendiğinde , büyük kısmına bilgisizlik, tedbirsizlik, ihmal
gibi
önlenebilir
insan hatalarının sebep olduğu
görülmektedir.12 Ankara ili Altındağ Merkez l No'lu Sağlık
Ocağı bölgesinde 1093 kişide yapılan bir araştırma sonucunda; son l yıl içinde geçirilen kazaların %40'ını, son 15 gün
içinde geçirilen kazaların %86.6'sını ev kazaları
oluşturmaktadır ve bu kazaların büyük kısmı salonda
meydana gelmektedir. İnsanların zamanlarının büyük kısmını
salonda geçirmeleri bir etken olarak yorumlanabilir.12
JAMA Mayıs 1999 sayısında yayınlanan bir makalede,
düşmenin neden olduğu yaralanmalar ve ölümler konusuna
değinilmiştir. Toplumdaki yaşlı erişkin sayısı artmaya devam
ettikçe düşmeye bağlı ortaya çıkan yaralanma ve ölüm
hızlarının da artacağı belirtilmiştir. Düşmenin neden olduğu
yaralanmaların toplam hızının 1970-1995 yılları arasında
%183, düşmeye bağlı

ölüm hızının 1971-1995 yılları arasında %34 arttığı
belirtilmiştir.10
Kuşkusuz yaşlı güvenliğinde en önemli koruyucu
uygulamalardan biri yaşa bağlı olarak ortaya çıkan fizyolojik
yetersizlikleri gidermeye yönelik düzeltici araçların (işitme
aygıtı, gözlük vb) sağlanmasıdır.
Diğer uygulama ise evde kazalara yol açabilecek
koşulların belirlenerek ortadan kaldırılmasıdır. Bu konuda
aile bireylerinin katkısı gerekir.
Toplumda yaşlı nüfusun artması, ev kazaları için
yaşlıların risk grubu olması ve bu kazaların önemli bir
kısmının nedenlerinin kolayca tespit edilip ortadan
kaldırılabilecek nedenler olması, yaşlılarda ev güvenliğinin
ve ev güvenliği denetim listesinin önemini artırmaktadır.5.7
Söz konusu denetim listeleri başlangıç değerlendirmesi
dışında, koşullar değişsin değişmesin periyodik olarak
uygulandığında bir çok kaza nedeninin önceden belirlenerek
giderilmesine yardımcı olabilir.
Denetim listeleri en önemli ergonomik değerlendirme ve
uygulama araçlarından birisidir.8.9 Sağlık alanında denetim
listeleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak bu denetim
listelerinin sadece "form" lar olarak düşünülmesi zaman
zaman
hazırlanmış
olan
denetim
listelerinin
"basitleştirilmek"
amacıyla
"yozlaştırı1-masına"
yol
açabilmektedir.
Denetim listelerinin bir diğer yararı uygulayanlar
açısından eğitici olması, bir çok koruyucu uygulamanın
anımsanmasına ve öğrenilmesine katkı sağlamasıdır. Söz
konusu değerlendirme ile ilgili bilgi yetersizliği olanların
eğitimine önemli katkılar yapabilir. Toplanan bilgilerin
standardizasyonu ve karşılaştırılabilir olması açısından da
katkı sağlar.
Denetim listeleri bir süreci, koşulu, uygulamayı
değerlendirmek üzere bilimsel çalışma sonuçları, mevzuatın
gereksinimlerini yerine getirecek biçimde hazırlanmalıdır.
Hazırlanan denetim listesi taslakları değişik kişi, yer ve
koşullarda denendikten sonra eksikleri giderilerek
uygulamaya sokulmalıdır.
Evlerde yaşlılarla ilgili sorunları değerlendirmeye yönelik
denetim listeleri bu açıdan çok yararlı bir araç olacaktır.
Konutların yaşlılara yönelik olarak değerlendirilmesi
amacıyla
yapılan
çalışmaların
sonuçlarının
kolaylaştırılmasını, sağlık personelinin söz konusu koşulları
değerlendirebilmesini de kolaylaştırabilecektir.
Bu tip denetim listeleri daha sonra yapılacak bir çok
araştırmada hazırlanacak anket ve değerlendirme formlarına
da kaynak oluşturacaktır.
Aşağıda bu amaçla hazırlanacak bir denetim listesinde
bulunması gerekenlerle ilgili bir taslak öneri ve gerekçeleri
sunulmak-ladır.5.8.9.
Bu listeye değişen teknoloji ve fizik koşullara uygun
eklentiler yapılabilir. Ayrıca kırsal kesime uygun bazı
değerlendirme başlıkları eklenebilir. Sözgelimi tuvaletin ev
dışında olması, bahçede kuyu olması, avlu ve taşlık olması
vb durumlarında ortaya çıkabilecek başka kaza riskleri
olabilir. Bu durumda yaşanılan yerin fizik koşullarına uygun
başlıklar eklenmelidir.
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