Türk Geriatri Dergisi 7 (2): 57-61, 2004
Turkish Journal of Geriatrics
Dr. Pembe KESK‹NOÚLU1
Dr. Hatice G‹RAY1
Dr. Metin PIÇAKÇIEFE1
Hemß. Nurcan B‹LG‹Ç2
Dr. Reyhan UÇKU1

ARAÞTIRMA-RESEARCH

YAÞLIDA F‹Z‹KSEL, F‹NANSAL
ÖRSELENME VE ‹HMAL
ED‹LME(*)

PHYSICAL ABUSE, FINANCIAL ABUSE
AND NEGLECT IN ELDERLY

ÖZ
Yaßl› nüfusun h›zla artmas›, sosyal güvenlik ve destek sistemlerinin yetersizli¤i, kötüleßen ekonomik nedenlerle yük olarak görülen
yaßl›n›n örselenme ve ihmali de artmaktad›r. Bu çal›ßmada ‹zmir ili
‹nönü Sa¤l›k Oca¤› Bölgesinde 65 yaß ve üzeri yaßl›larda fiziksel, finansal örselenme ve ihmal araßt›r›lm›ßt›r. Kesitsel bir çal›ßma yap›lm›ß,
sa¤l›k oca¤›n›n 359 yaßl›s›ndan uygun örneklemeyle 204 yaßl› seçilmißtir. Olußturulan anket formuyla yaßl›larla yüzyüze görüßülerek veri
toplanm›ßt›r. Fiziksel, finansal örselenme yaßl›n›n bildirimine dayanarak, ihmal ise araßt›rmac›lar›n yaßl›n›n kißisel ve ev hijyeniyle ilgili gözlemlerinin de¤erlendirildi¤i bir ölçekle belirlenmißtir. Ayr›ca sosyodemografik, ekonomik özellikleri, yaßad›¤› ev ve sa¤l›¤› ile ilgili de¤ißkenler araßt›r›lm›ßt›r.
Örnekteki 204 yaßl›n›n %98.6’s›na ulaß›lm›ßt›r. %61.2’si kad›n, yar›s› 65-69 yaß grubunda, %75’i okuma yazma bilmemekte, 23 yaßl› yaln›z
yaßamaktad›r. Yaßl›lar›n 3’ü(%1.5) fiziksel, 5’i(%2.5) finansal örselenme
ile karß›laßm›ß. 7’sinde(3.5) kesin ihmal bulgusu 58’inde(%28.9) olas›
ihmal bulgusu saptanm›ßt›r. Olas› ihmal bulgusu olan grupta, yaß ortalamas›n›n ihmal olmayan gruba göre, yüksek oldu¤u ve yak›nlar›n›n yaßl›n›n sorunlar› ile daha az ilgilendikleri bulunmußtur.
Sonuç olarak, ‹zmir’e do¤udan göçün yo¤un oldu¤u bir gecekondu bölgesinde yaßl›larda fiziksel, finansal örselenme ve ihmalin düßük
düzeyde oldu¤u bulunmuß, geleneksel aile yap›s› yaßl›n›n ihmal ve örselenmesine karß› bir koruma sa¤lad›¤› düßünülmüßtür.
Anah
htar sözcü
ükler:: Yaßl›, Fiziksel örselenme, Finansal örselenme,
‹hmal.
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ABSTRACT
Elderly abuse and neglect is on the rise mainly due to rapidly
increasing elderly population, insufficient social security and support
systems and deteriorating economy. This study investigated physical
and financial abuse and neglect in an elderly population of age 65 and
older, residing in Inönü Health Center region in Izmir. A cross-sectional
study was conducted, 204 subjects were appropriately sampled from
359 elderly registered to the health center. All data was acquired
through a face-to-face questionnaire. The physical and financial abuse
was determined as reported by the elderly, the neglect was depicted
by the interviewer on a scale through observations on personal and
household hygiene. Sociodemographic and economical data and
variables on health and household status were assessed as well.
98.6 % of the 204 subjects sampled were accessible. 61.2 % of the
subjects were female, half was in the 65-69 years of age group, 75 %
were illiterate and 23 elderly were living alone and 3 (1.5 %) were
subject to physical, 5 (2.5 %) were subject to financial abuse . Findings
ofneglect and probable neglect were found in 7 (3.5 %) and 58 (28.9
%) subjects, respectively. It was found that mean age was higher in
elderly with probable neglect than those with no neglect and the
relatives were found to be less responsive to the problems in the
former group.
In conclusion, In a region of squatter housing where there was
extensive emigration from the eastern part of the country in Izmir,
low rates of physical and financial abuse and neglect were found. Preservation of the traditional family structure in this populations
seems to be providing protection against elderly abuse and neglect.
Key words:: Elderly, Physical abuse, Financial abuse, Neglect.
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G‹R‹Þ
Tüm dünyada artan yaßl› nüfus, sa¤l›k alan›nda da farkl›laßan sorunlar› gündeme getirmektedir. Yaßl› nüfusla ilgili sorunlar hem gelißmiß hem de gelißmekte olan ülkelerin sorunudur. Türkiye gibi gelißmekte olan ülkelerde ise; yeterli sosyal
güvenlik ve destek sistemlerinin olmamas›, geniß aile yerine
çekirdek aile yap›s›n›n almas› ile geleneksel aile deste¤ini de
kaybeden yaßl›lar için, yaßlanman›n getirdi¤i sorunlar daha
a¤›r hissedilmektedir. Ayr›ca Türkiye’de yaßl› nüfusun h›zl› bir
art›ß gösterece¤i tahmin edilmektedir. Aile deste¤inden yoksun kalan yaßl›n›n ihmali daha çok görülmektedir. Aile deste¤inin olmad›¤› durumda yerine geçebilecek sosyal destek sistemi yetersizdir. Kötüleßen ekonomik koßullar, artan ißsizlik
gibi nedenlerle yük olarak görülen yaßl›n›n her türlü örselenmesinin de artabilece¤i savunulmaktad›r (1,2).
Yaßl›n›n örselenmesinde yaßl›ya de¤ißik yollarla zarar verme söz konusudur. Fiziksel örselenme güç kullanarak, vücuda
zarar verme, a¤r› verme, yetersizli¤e yol açma olarak tan›mlanabilir. Fiziksel olarak a¤r› veren eylemler d›ß›nda ßiddetten
ayr›lan noktas›, yaßl›ya karß› kötü davranmak, fiziksel olarak
engel olmak, yaßl›n›n iste¤i d›ß›nda zorla beslemek ve yatakta
tutmak gibi eylemler de fiziksel örselenme olarak tan›mlanmaktad›r (3,4,5). Sözel örselenme, sözel ßiddet kullanarak yaßl›ya zarar vermek, a¤r›, s›k›nt›, huzursuzluk yaratmakt›r
(3,4,5). Psikolojik örselenme, sözel veya sözel olmayan eylemlerle yaßl›da s›k›nt›, a¤r›, huzursuzluk yaratacak ßekilde bask›
olußturmakt›r. Cinsel örselenme, cinsel ilißkili veya ilißki olmadan yaßl›n›n iste¤i d›ß›nda, örseleyici cinsel davran›ß tiplerinin
hepsini içermektedir. ‹hmal yaßl› kißiye karß› sorumlu olanlar›n görevlerini ve sorumlulu¤unu istememesi ve yerine getirmemesidir (3,4,5). Baßka bir tan›mlamada ihmal, yaßl›n›n fiziksel güçsüzlük, mental hastal›k, yetersizlik durumunda gereksinim duydu¤u hizmet ve bak›m› alamamas› veya yetersiz almas› olarak tan›mlanm›ß.6 Yaßl› örselenme ve ihmali ile ilgili yeterli ve do¤ru veriye ulaßmak zordur. Gelißmiß ülkelerde de
resmi bildirimler tahmin edilenden daha düßüktür. ABD’de
1996’da Ulusal Yaßl› Örselenmesi ‹nsidans Çal›ßmas› (NEAIS)’nda bildirimi olmayan ihmal ve örselenmenin %60’›n üzerinde oldu¤u saptanm›ßt›r. Ancak yaßl›n›n ev içi örselenmesinde 1986-1996 y›llar› aras›nda % 150’lik (117,000’den
293,000’e) art›ß oldu¤u görülmüßtür. En çok art›ß ihmal ve yaßl›ya karß› kötü davran›ß olarak belirlenmißtir (7).
‹sveç’te yap›lan bir çal›ßmada genel pratisyenlerin izledi¤i yaßl›larda örselenme ve ihmal % 25 olarak bulunmußtur.Michigan’da
yap›lan kesitsel bir çal›ßmada potansiyel fiziksel yaßl› örselenmesi
% 4.7 oran›nda saptanm›ßt›r (8) Literatürde, yaßl› örselenme ve ihmalinde tan›n›n artmas›na yönelik, birinci basamak hekimleri taraf›ndan tan›nmas›n›n araßt›r›ld›¤› çal›ßmalar vard›r (8,9).
Ülkemizde huzurevlerine baßvuran yaßl›larda yap›lm›ß örselenme ve ihmal çal›ßmas› vard›r. ‹stanbul’da yap›lan yay›nlanmam›ß bir tez çal›ßmas›nda, huzurevine baßvuran yaßl›larda
%25.7’sinin ailelerinde fiziksel örselenme ile karß›laßt›klar› bulunmußtur (10). Topluma dayal› çal›ßmaya rastlanmam›ßt›r.Bu

çal›ßmada ‹nönü Sa¤l›k Oca¤› Bölgesi’nde 65 yaß ve üstü yaßl›larda fiziksel, finansal örselenme ve ihmalin s›kl›¤› ile özellikleri araßt›r›lm›ßt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Amaca yönelik kesitsel bir çal›ßma yap›lm›ßt›r. Çal›ßma ‹zmir ilinde, Dokuz Eylül Üniversitesi T›p Fakültesi Halk Sa¤l›¤›
Anabilim Dal›’n›n E¤itim Araßt›rma ve Uygulama Bölgesinde
yer alan ‹nönü Sa¤l›k Oca¤› Bölgesinde yap›lm›ßt›r. ‹nönü Sa¤l›k Oca¤› Bölgesi, gecekondu yerleßim özelli¤ine ve %3.51 ile
en düßük 65 yaß ve üzeri nüfus oran›na sahip sa¤l›k oca¤› bölgelerindendir. K›rsal›n geleneksel aile yap›s›n› sürdürme özelli¤i nedeni ile ihmal ve örselenmenin düßük olabilece¤i, buna
karß›n kötü ekonomik koßullar nedeni ile geleneksel yap›n›n
örselenme ve ihmal için koruma sa¤layamayaca¤› çelißkisi oldu¤u düßünüldü¤ü için, bu bölge araßt›rma için seçilmißtir.
Sa¤l›k Oca¤› kay›tlar›ndaki 65 yaß ve üzeri 359 yaßl› çal›ßman›n
evrenini
olußturmußtur.
Bilinmeyen
prevalans
(p=0.5) ve sapma (d) 0.05 al›narak, % 95 güven aral›¤›nda StatCalc program›yla hesaplanan örnek büyüklü¤ü 186 yaßl›d›r.
Küme örnekleme yöntemi kullan›larak, kura ile seçilen iki ebe
bölgesinin 204 yaßl›s› örne¤i olußturmußtur.
Araßt›rman›n de¤ißkenleri, aßa¤›da aç›klanm›ßt›r.
1. Yaßl›n›n fiziksel örselenmesi : Yaßl›ya “yak›n olan kißilerden
zarar veren olup olmad›¤›” ve “birlikte yaßad›¤› kißilerden
bedensel a¤r›-ac› verecek ceza uygulayan olup olmad›¤›” sorulmußtur. Son 1 y›lda k›r›k, ç›k›k, yaralanma ,düßme, çarpma gibi nedenlerle sa¤l›k kurumuna baßvuru varsa nedeni
araßt›r›lm›ßt›r. Belirtilen neden unutulan direk fiziksel örselenmeyi bildiriyorsa veya di¤er iki sorudan birine olumlu yan›t verilmißse fiziksel örselenme var kabul edilmißtir.
2. Yaßl›n›n finansal örselenmesi: Yaßl›n›n “gelirini kendi iste¤i ve iradesi d›ß›nda baßkas›n›n yönetmesi” ve “gelirinden
yarar sa¤lamaya çal›ßan varl›¤›” sorulmuß, ilk soruya do¤ru
yan›t verilmesi durumunda, finansal örselenme var olarak
kabul edilmißtir.
3. ‹hmal: Yaßl›n›n banyo yapma s›kl›¤›, t›rnaklar›n› kesme s›kl›¤›, iç çamaß›r de¤ißtirme s›kl›¤› ve bu ißlemleri kimin yapt›¤› ve kendinin yap›p yapamayaca¤› sorulmußtur. Evinin
düzeni-temizli¤i, kokusu, d›ß görünümü ve vücut kokusu,
t›rnak hijyeni gözlemlenerek puanland›r›lm›ß ve kaydedilmißtir. Gözlem ve yan›tlara dayal› aßa¤›daki bileßik gösterge olußturulmußtur. Ölçekte her bölüm bulgu varl›¤› ve
bulgunun derecesine göre 0-1-2 olarak puanland›r›land›r›lm›ß, toplam puan 0 ile 16 olarak belirlenmißtir. Araßt›rmaya kat›lan yaßl›lar›n bu ölçe¤e göre ihmal puan ortalamas›
1.9 bulunmußtur. Bu ortalama puana göre ihmal bulgular›
de¤erlendirilmißtir.
0.0 – 2.0 = ihmal yok, 3.0 – 7.0 puan = olas› ihmal var
8.0 puan ve üzeri = kesin ihmal var olarak de¤erlendirilmißtir.
‹hmal tan›mlanmas› için bileßik gösterge:

‹hmal tan›mlanmas› için bileßik gösterge
Banyo s›kl›¤›
T›rnak kesme s›kl›¤›
T›rnak hijyeni
‹ç çamaß›r de¤ißtirme s›kl›¤›
Vücut kokusu
D›ß görünüm

0 puan

1 puan

2 puan

Hf.da 1- daha s›kl›kla
15 günden az
K›sa-temiz
Hf.da 1-daha s›kl›kla
Yok- çok az ter kokusu
Saç taranm›ß, giysiler düzenli-temiz

10 gün-1 ay
15-60 gün
Hafif uzam›ß-Biraz kirli
8-20 gün
Belirgin ter kokusu
Þaç ve giysiler da¤›n›k

1 aydan uzun
60 günden uzun
Uzun-Çok kirli
21 gün-üstü
Belirgin ter kokusu ve pis koku
Saç ve giysiler kar›ß›k kirli,düzensiz
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4. Demografik de¤ißkenler: Yaß, cinsiyet, medeni durum, ö¤renim durumu, yaßayan çocuk say›s›, birlikte yaßanan kißiler ve özellikleri, yak›nlar› ve arkadaßlar›yla görüßme s›kl›¤›, u¤raß› varl›¤›,
5. Yaßanan ev ile ilgili de¤ißkenler: Evin mülkiyeti, yaßl›ya ait
oda varl›¤›,
6. Ekonomik durumla ilgili de¤ißkenler:Ayl›k gelir, alg›lanan
ekonomik durumu, çal›ßma durumu, sosyal güvence varl›¤›, sa¤l›k güvence varl›¤›,
7. Yaßl›n›n sa¤l›¤› ile ilgili de¤ißkenler: Genel sa¤l›k durumu,
tan› konmuß kronik hastal›k varl›¤›, tan› konmuß veya kendinin belirtti¤i özürlülük, yaßl›n›n bak›m durumu araßt›r›lm›ßt›r.
Olußturulan anket ile yaßl›lar›n evine gidilerek, yüzyüze
görüßülmüß, ihmalle ilgili gerekli fizik bak› bulgular› araßt›rmac›lar taraf›ndan de¤erlendirilmißtir. SPSS 11.0 paket program›
kullan›larak, veri analizinde yüzde da¤›l›mlar ve Student-t testi, Ki-kare testi kullan›lm›ß, p < 0.05 olan de¤er anlaml› kabul
edilmißtir.

BULGULAR
Örnekte yer alan 65 yaß ve üstü 204 yaßl›n›n 201’ine
(%98.6) ulaß›lm›ßt›r. Yaßl›lardan biri dil engeli, ikisi evde bulunamad›¤› için çal›ßma d›ß›nda kalm›ßt›r. Araßt›rmaya kat›lan
yaßl›lar›n yaß ortalamas› 70.8’dir (min=65, mak=94 S=6.5). Erkeklerin yaß ortalamas› 71.5 (S=5.9), kad›nlar›n yaß ortalamas›
70.3 (S=6.8)’dir. Kad›n ve erkek yaßl›lar›n yaß ortalamalar› aras›nda anlaml› farkl›l›k bulunmam›ßt›r (p=0.19).
Araßt›rma grubunun di¤er demografik özellikleri Tablo
1.de görülmektedir.

Yaßl›lar›n yaßad›klar› hanelerde kißi baß› gelirin, %54.6’s›nda yoksulluk s›n›r› alt›nda, % 23. 3’ünde açl›k s›n›r› alt›nda oldu¤u bulunmußtur. Yaßl›lar›n yaßad›¤› evlerin mülkiyetinin
%44.8’inde (90 ) yaßl›ya, %22.9’unda (46 ) eßine, %23.9’unda
(48) çocuklar›na ait oldu¤u, %8.5’inin (17) kirada oturduklar›
ve evlerin genel özelli¤inin %97 (195 ev) gecekondu niteli¤inde oldu¤u saptanm›ßt›r. Yaßl›lar›n yaßad›klar› hane büyüklü¤ünün ortalama 4.2 kißi oldu¤u ve %23.4’ünün evlerinde kendilerine ait odalar› olmad›¤› belirlenmißtir.
23 yaßl›n›n (%11.4) yaln›z yaßad›¤›, birlikte yaßan›lan kißilerin eß, çocuklar gibi akrabal›k olan aile içi kißiler oldu¤u saptanm›ßt›r.
Yaßl›lar›n yaln›zca 3’ü yak›nlar›n›n fiziksel örselenmesi ile
karß›laßt›¤›n› bildirmißtir. Örseleyen kißinin kimli¤i o¤lu ve kocas›d›r. Son bir y›l içinde k›r›k, ç›k›k, yaralanma, düßme, çarpma gibi nedenlerle 19 yaßl›n›n (%9.5) sa¤l›k yard›m› ald›¤›, ancak bu problemlerin hiçbirinin fiziksel örselenme sonucu olmad›¤› belirlenmißtir. Yaßl›lar›n 5’i (%2.5) kendi izni olmadan
zorla gelirinin harcand›¤›n›, finansal örselenme oldu¤unu belirtmiß, 14’ü (%7) gelirinden yarar sa¤lamaya çal›ßan kißi oldu¤unu bildirmißtir. Fiziksel, finansal örselenme ve ihmal s›kl›¤›
Tablo 3’te görülmektedir.
‹hmal ölçe¤ine göre, yaßl›lar›n ihmal puan ortalamas› 1.9
(min=0, mak=14) bulunmußtur. ‹hmal olmayan 136 yaßl›
(%67.7), olas› ihmal bulgusu olan 58 yaßl› (%28.9) ve kesin ihmal bulgusu olan 7 (%3.5) yaßl› oldu¤u görülmüßtür. Kesin ihmal bulgusu olan yaßl›lar›n 3’ü erkek, 4’ü kad›n, 2’si 65-69 yaß
grubunda, 2’si 70-74 yaß grubunda, 2’si 75-79 yaß grubunda ve
1’i 80 ve üzeri yaß grubunda yer almaktad›r. 6’s› ö¤renim görmemiß, 1’i ilkokul mezunu, 5’inin yaßl›, 2’sinin SSK ayl›¤› var-

Tablo 1. Yaßl›lar›n Sosyodemografik Özelliklerine Göre Da¤›l›m›
Sosyodemografik Özellik (n=201)
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Yaß Gruplar›
65-69
70-74
75 ve üzeri
Ö¤renim Durumlar›
Okur yazar de¤il
Okur, yazar veya okula gitmiß
Yaßayan Çocuk say›s›
0
1-4
5-8
9+
Birlikte Yaßad›¤› Kißi Say›s›
0
1-4
5+

Say›

Yüzde

123
78

61.2
38.8

99
52
50

49.3
25.9
24.9

156
45

77.6
22.4

1
76
89
35

0.5
37.8
44.3
17.4

23
113
65

11.4
56.2
32.4

Araßt›rmaya kat›lan yaßl›lar›n ço¤unun kad›n (%61.2), yar›s›n›n genç yaßl›, 3/4’ün okuma yazma bilmedi¤i, 23 yaßl›n›n yaln›z yaßad›¤›, biri d›ß›nda hepsinin yaßayan çocu¤u oldu¤u belirlenmißtir.
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Tablo 2. Yaßl›lar›n Sosyoekonomik Özelliklerine Göre Da¤›l›m›
Sosyoekonomik Özellik (n=201)
Sosyal Güvence
Yok
Emekli Sand›¤›
SSK
Ba¤kur
Yaßl›l›k ayl›¤›
Sa¤l›k Güvencesi
Yok
Emekli sand›¤›
SSK
Ba¤kur
Yeßil Kart
Yaßl›kart/Gazikart
Alg›lanan Ekonomik Durum
‹yi
Orta
Kötü
Çok kötü
Yaßl›ya Ait Gelir Durumu
0 TL
50 milyon TL ve alt›nda
51 milyon TL -250 milyon
251 milyon TL -500 milyon

Say›

Yüzde

52
5
52
4
85

25.9
2.5
27.4
2.0
42.3

19
6
64
6
70
36

9.5
3.0
31.8
3.0
34.8
17.9

9
65
79
48

4.5
32.3
39.3
23.9

66
84
9
42

32.8
41.8
4.5
20.9

Tablo 3. Yaßl›lar›n Fiziksel, Finansal Örselenme ve ‹hmal Bulgusu S›kl›¤›
Örselenme-‹hmal Türü

Say› (n=201)

Yüzde

Fiziksel Örselenme
Finansal Örselenme
Kesin ‹hmal Bulgusu
Olas› ‹hmal Bulgusu

3
5
7
58

1.5
2.5
3.5
28.9

Tablo 4. Olas› ‹hmal Bulgusu Olan ve Olmayan Yaßl›lar›n Özellikleri
Özelikler
Yaß ortalamas›
Yaßayan çocuk say›s› ortalamas›
Birlikte yaßad›¤› kißi say›s› ortalamas›
Kißi baß› gelir (TL) ortalamas›
‹hmal puan ortalamas›
Kad›n cinsiyet (%)
Okur yazar olmama (%)
Kronik hastal›k varl›¤› (%)
Kötü sa¤l›k alg›s› (%)
Yak›nlar›n›n sorunlar› ile ilgilenmemesi (%)
Sosyal ilißkileri az olanlar (%)

Olas› ‹hmal Var

‹htimal Yok

(n=58)

(n=136)

72.2
5.55
3.2
80.402.230
4.1
65.5
31.1
81.0
86.2
65.5
70.7

70.0
5.83
3.2
83.157.914
0.5
59.6
25.6
75.0
88.2
29.4
27.2

P de¤eri
0.031*
0.496*
0.998*
0.793*
0.000*
0.435**
0.484**
0.362**
0.694**
0.000**
0.000**

* p, Student-t testi ile, ** p, Ki-kare testi sonucu hesaplanm›ßt›r.
d›r. 4’ünün kronik hastal›¤› olmas›na karß›n, 5’i sa¤l›¤›n› kötüçok kötü alg›lamaktad›r, hiçbirinin özürlülü¤ü yoktur. ‹hmal
olan yaßl›lar›n hiçbirinde fiziksel örselenme saptanmam›ß, finansal örselenme 1 yaßl›da oldu¤u görülmüß ve 2’si son bir y›l
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içinde k›r›k, ç›k›k, düßme, yararlanma nedeni ile bir sa¤l›k kurumuna baßvurmußtur.
Olas› ihmal bulgular› olan 58 kißilik grup baz› özelliklerine
göre incelenmißtir. Bu grubun yaß ortalamas›n›n 72.2, yaßayan

PHYSICAL ABUSE, FINANCIAL ABUSE AND NEGLECT IN ELDERLY
çocuk say›s›n›n 5.5, ayn› hanede birlikte yaßad›¤› kißi say›s›n›n
3.2 ve hanede kißi baß› gelir ortalamas›n›n 80.402.230 TL ve
ihmal puan ortalamalar›n›n 4.1 oldu¤u bulunmußtur. Olas› ihmal bulgusu olan (n=58) ve ihmal bulgusu olmayan (n=136)
194 yaßl› karß›laßt›r›lm›ßt›r.
‹hmal bulgusu olan yaßl›lar›n yaß ortalamas› ve ihmal puan
ortalamas› bulgu olmayan yaßl›lardan anlaml› olarak daha fazlad›r. Yaßl›n›n yak›nlar›n›n sorunlar› ile ilgilenmemesi ve sosyal ilißkileri daha az olan yaßl›larda (komßu dost ve yak›nlar› ile
2 gün ve daha seyrek süre ile görüßen yaßl›lar) olas› ihmal bulgusu anlaml› olarak daha s›k görülmektedir.

TARTIÞMA VE SONUÇ
Yaßl›n›n fizyolojik veya patolojik biyolojik süreçleri ile ilgili oldukça fazla say›da araßt›rma vard›r. Yaßl›n›n psikolojik yap›s›n› buna ba¤l› olarak da biyolojik yap›s›n› da etkileyen ihmal ve örselenme ile ilgili daha az say›da araßt›rmaya rastlanmaktad›r. Amerika Birleßik Devletleri’nde bu konu ile ilgili ulusal düzeyde bir bildirim çal›ßmas› vard›r; (7) 1996 y›l› çal›ßmas›nda, yaßl›n›n fiziksel örselenmesinin %14.6, finansal örselenmesinin %12.3 oldu¤u bildirilmektedir. Bu sonuçlara göre ‹nönü Bölgesindeki yaßl›larda örselenmenin oldukça düßük oldu¤u düßünülmektedir. ABD ulusal çal›ßmas›n›n sürekli bildirime
dayand›r›lmas›, yaßl›lar›n yaß ortalamas›n›n daha ileri (77.9) olmas› bu çal›ßman›n ise kesitsel olußu, araßt›rma grubunun
genç yaßl›lar olmas›n›n ve yaßl›n›n aile içinde de¤erinin oldu¤u daha geleneksel bir toplumda yap›lmas› bu farkl›l›¤›n nedeni olabilir. Ayr›ca ABD toplumunun gençli¤i, hareketi, gücü,
yaßl›n›n deneyim ve bilgeli¤ine tercih etmesinin, yaßl›n›n de¤erinin daha az olmas›n›n, örselenme ve ihmalin yüksek prevalans›n› etkiledi¤i düßünülmektedir. Michigan’da topluma dayal› olarak yap›lan bir çal›ßmada potansiyel yaßl› örselenmesinin %4.7 oldu¤u ve olas› risk faktörleri, yaßl›n›n k›sa süreli bilißsel kay›plar›n›n olmas›, tan› konmuß psikiyatrik hastal›k varl›¤›, örseleyen kißinin alkol kullan›m› ve davran›ßsal problemlerinin olmas› olarak saptanm›ßt›r (8). Bu araßt›rmada örselenme oran› düßük görülmesine karß›n ‹nönü Bölgesindeki orandan yüksektir. Fiziksel (3 yaßl›), finansal (5 yaßl›) örselenme oldu¤u bulunan kißilerin say› yetersizli¤i nedeni ile riskler analitik olarak incelenememißtir. Michigan çal›ßmas›ndaki yaßl›n›n
psikiyatrik hastal›k varl›¤› örselenmeyi art›rd›¤› bulunurken,
‹nönü Bölgesindeki olas› ihmali olan ve olamayanlarda kronik
hastal›k varl›¤› aç›s›ndan bir farkl›l›k bulunmam›ßt›r. ‹stanbul’da huzurevlerine baßvuran yaßl›larda yap›lan bir çal›ßmada, fiziksel örselenme %25.7, finansal örselenme %14.7 ve ihmal %18.1 bulunmußtur; yaßl›lar›n yar›s›ndan fazlas› ailesinin
yaßl› ile yaßamak istemedi¤ini düßündüklerini belirtmißlerdir

(10). Huzurevine baßvuran yaßl›lar›n özellikleri, ‹nönü Sa¤l›k
Oca¤› Bölgesindeki yaßl›lar›n özellikleri ile karß›laßt›r›ld›¤›nda,
yaß gruplar›n›n benzer olmas›na karß›n, erkek a¤›rl›kl›, ö¤renim durumunun daha yüksek, boßanm›ß-dul ve daha az say›da
çocu¤u olan yaßl›lar›n oran›n›n daha fazla oldu¤u görülmektedir. ‹nönü Sa¤l›k Oca¤› Bölgesindeki yaßl›lar›n, ekonomik durumlar›n›n, ö¤renimlerinin daha kötü olmas›, ortalama çocuk
say›lar›n›n fazla olmas› ve do¤udan göçle gelen ailelerin olußturdu¤u geleneksel bir toplumda yaßamalar› nedeni ile örselenme ve ihmalin düßük saptand›¤› düßünülmüßtür.
Sonuç olarak, ‹zmir’e genellikle do¤udan göçün yo¤un oldu¤u bir gecekondu bölgesinde 65 yaß üstü yaßl›larda fiziksel,
finansal örselenme ve ihmalin oldukça düßük düzeyde (fiziksel
örselenme %1, finansal örselenme %2.5 ve kesin ihmal bulgusu %3.5) oldu¤u bulunmußtur. Geleneksel aile yap›s› kurallar›n›n kent yaßam› içinde de geçerli olmas›n›n bu sonucu etkiledi¤i ve kötü ekonomik koßullarda bile yaßl›n›n ihmal ve örselenmesine karß› koruma sa¤lad›¤› görülmektedir.

KAYNAKLAR
1. Arslan Þ, Kutsal Y G. Geriatri ve Etik” içinde:Yaßama Dair Etik Bir
Yaklaß›m. Ankara Tabib Odas› yay›n› 2002;s:112-131
2. Büken N Ö. Etik Aç›dan Yaßl› Nüfus. içinde:Yaßama Dair Etik Bir
Yaklaß›m. Ankara Tabib Odas› Yay›n› 2002;s:112-131
3. Wolf R S, Pilimler K. Elder Abuse. In:Public Health and Preventive Medicine. Wallace R B (ed). Appletion and Lange Yay›nlar›,
2002.
4. Wolf L M. Elder Abuse and Neglect. www.4woman.gov/violence/violence.cfm?
5. Lachs M S, Pillimer K. Abuse and Neglect of Elderly Persons. The
N, Eng, J, Med, 1995: 332 (7);438-443.
6. Pavlik VN, Hyman D J, Festa N A, Dyer C B. Quantifying the Problem of Abuse and Neglect in Adults-Analysis of a Statewide Database. JAGS 2001;49(1):45-48.
7. National Center on Elder Abuse. The National Elder Abuse ‹ncidence Study. Final Report 1998. http://www.aoa.gov/eldfam/Elder-Rights/Elder-Abuse/AbuseReport.full.pdf
8. Shugarman L S, Fries B E, Wolf R S, Morris J N. Identifiying Older
People at Risk of Abuse During Routine Screening Practices. JAGS
2003;51(1):24-31.
9. Krueger P, Patterson C. Detecting And Managing Elder Abuse:
Challenges in Primary Care. Ca Med Assocj 1997;157(8):1095 1100.
10. Artan T. Aile ‹çi Yaßl› Fiziksel ‹stismar›. Yay›nlanmam›ß Tez Çal›ßmas›. ‹stanbul Üniversitesi Adli T›p Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
1996.

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2004, C‹LT: 7, SAYI: 2, SAYFA: 61

