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ÖZ
Amaç: Çal›flman›n amac› Manisa kent merkezindeki iki huzurevinde kalan yafll›lar›n beslenme durumlar›n› saptamakt›r.
Yöntem ve Gereç: Çal›flma Manisa kent merkezindeki iki huzurevinde kalan 71 yafll›
ile sürdürülmüfltür. Veriler Temmuz-A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda, sosyo-demografik özelliklerin ve beslenme sorular›n›n yer ald›¤› anket formu ile toplanm›flt›r.
Araflt›rman›n analizi SPSS 10.0 paket program›nda yap›lm›flt›r. De¤erlendirmede; say›yüzde da¤›l›m›, ‹ndependent T-Testi, Ki-Kare, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis ve ANOVA
testleri kullan›lm›flt›r.
Bulgular: Huzurevinde kalan yafll›lar›n yafl ortalamas› 70.70±8.01 (min=46
max=84)’dir. Yafll›lar›n %60.6’s› erkek, %39.4 kad›nd›r. Yafll›lar›n %54.9’nun, Beden Kitle
‹ndeksi (BK‹) 19.9-26.0 normal aral›¤›nda yer almaktad›r.
Sonuç: Yafll›lar›n, baz› sosyo-demografik özelliklerinin beslenme durumlar›n› etkiledi¤i
saptanm›flt›r.
Anahtar sözcükler: Yafll›, Beslenme, Huzurevi
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AIM: Aim of our study, is to determine the evaluation of nutritional condition of
elderly individuals residing in two rest homes at Centrum Manisa.
Material and Methods: Study is carried out with 71 elderly individuals residing in two
rest homes at Centrum Manisa. Data were collected with a survey form includes socio-demographic characteristics and nutrition questions from July to August 2004
Data were collected and analysed by using SPSS 10.0 for Windows. Number-percent,
mean, Independent t- tests, chi-square, Mann-Whitney U, Kruskall Wallis and ANOVA, were
used for analyses.
Results: Mean (SD) age of the elderly was 70.70±8.01 (min=46 max=84). 60.9% of
elderly individuals were male and 39.4% were female. Body mass index of 54.9% elderly
individuals were normal.
Conclusion: It was determined that nutritional conditions of elderly individuals were
affected some socio-demographic characteristics.
Key words: Elderly, Nutrition, Rest home
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G‹R‹fi
afllanma süreci do¤umla bafllayan biyolojik bir zincirdir.

YBu olgular›n son basama¤› ise yafll›l›k olarak isimlendiril-

mektedir ve her bireyde yafllanma ayn› h›zla meydana gelmemektedir (1).
Türkiye’de 2000 y›l› verilerine göre, son 15 y›lda genç
nüfus art›fl›n›n azald›¤›, yafll› nüfusun artt›¤› görülmektedir. Ülkemizde 65 yafl ve üzeri 3 milyon 800 bin kifli yaflamaktad›r.
Bunun 2 milyon 100 binini kad›nlar, 1 milyon 700 binini ise
erkekler oluflturmaktad›r (1).
Ortalama yaflam süresinin ve toplam nüfus içindeki yafll›
oran›n artmas›, yafll› nüfusun sa¤l›k bak›m gereksinimlerinin
ve sorunlar›n›n saptanarak, buna yönelik çözümlerin üretilmesini gerektirmektedir. Bu sorunlardan bir tanesi de yafll›lar›n
beslenme durumlar›d›r. ‹nsan yaflam›n›n yafll›l›k evresinde baz› fizyolojik de¤ifliklikler olmakta, insan›n fizyolojik gereksinimlerinin s›ralamas› de¤iflmektedir. Yafll›lar›n beslenmesi,
difllerin yoklu¤u ve protez olmas› nedeniyle yeterli çi¤neyememe, yutma refleksinde yavafllama olmas›n›n besin al›m›n› güçlefltirmesi, sindirim sisteminde enzimlerin salg›lanmas›n›n
azalmas› ve besinlerin, minerallerin, ilaçlar›n emiliminin de
azalmas›, sindirim sistemi hareketlerinin yavafllam›fl olmas›,
yaln›zl›k, korku gibi psikolojik streslerin besin al›m›n› azaltmas› gibi çeflitli faktörlerden etkilenmektedir (2). Bu evrede, yafll›lar›n kaliteli ama uygun miktarlarda al›nacak besinlerle dengeli ve düzenli beslenmesi sa¤lanmal›d›r ki bu dönemde sahip
olunan riskler azals›n, sa¤l›k ve yaflam kaliteleri yükselsin.
Toplum içinde özel sorunlar› olan ve toplumun geneline
göre daha fazla risk alt›nda bulunan bu gruplar›n kendine özgü sorunlar›na yönelik olarak hizmet götürecek kurumlar›n
oluflturulmas› da ülkemiz için gerekmektedir (3).
Çal›flman›n amac›; huzurevinde kalan yafll›lar›n beslenme
durumlar›n› saptanmak ve bunun üzerine etkili olan sosyo-demografik faktörleri belirlemektir.

GEREÇ VE YÖNTEM
raflt›rman›n evrenini Manisa kent merkezindeki belediye-

Aye ait bir huzur evi ile özel bir huzurevi oluflturmaktad›r.

Araflt›rman›n evrenini; araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden ve
sa¤l›k durumu uygun olan (Afazik, demans›, alzemier hastal›¤›, iflitme problemi olanlar ve yak›nlar›na ziyarete gidenler çal›flma kapsam›na al›nmam›flt›r), Özel huzurevinden 24, belediye huzurevinden 47 kifli olmak üzere toplam 71 kifli oluflturmufltur. Araflt›rmada örnekleme yöntemi kullan›lmam›flt›r.
Araflt›rman›n verileri Temmuz-A¤ustos 2004 tarihleri aras›nda, araflt›rmac›lar taraf›ndan yüz yüze görüflme tekni¤i ile toplanm›flt›r.
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Araflt›rman›n ba¤›ms›z de¤iflkenlerini araflt›rmac›lar taraf›ndan literatür incelemesi sonucu gelifltirilen sosyo-demografik özellikler ve ba¤›ml› de¤iflkenlerini ise; yine araflt›rmac›lar
taraf›ndan literatür incelemesi sonucu gelifltirilen beslenme ile
ilgili sorular›n yer ald›¤› anket formu oluflturmaktad›r.
Araflt›rman›n analizi SPSS 10.0 paket program›nda yap›lm›flt›r. De¤erlendirmede; say›- yüzde da¤›l›m›, ‹ndependent TTesti, Ki-Kare, Mann-Whitney U, Kruskall Wall ve ANOVA
testleri kullan›lm›flt›r.

BULGULAR
ablo 1’de Manisa il merkezinde yer alan belediye huzure-

Tvi ile özel huzurevinde kalan yafll›lara ait tan›t›c› özellikler

görülmektedir. Huzurevinde kalan yafll›lar›n yafl ortalamas›
70.70±8.01 (min=46 max=84)’dir. Yafll›lar›n %60.6’s› erkek, %66.2’si belediye huzurevinde kalmakta, %54.9’u serbest meslek emeklisi, %60.6’s›n›n efli vefat etmifl/boflanm›flt›r. Yafll›lar ortalama 1.68±1.67 (min=1 max=7) çocu¤a sahiptir. Yafll›lar›n %71.8’i okur-yazar, %76.1’nin sosyal güvencesi var, %63.4’nün geliri-gidere denk ve fazla,
%85.9’unun uzun süredir geçmeyen hastal›¤› var, %74,6’s›
düzenli olarak ilaç kullanmakta %70’4’ünün huzurevi d›fl›nda
görüfltü¤ü kifliler vard›r. Yafll›lar›n huzurevinde kald›klar› ortalama hafta süresi 168.78±154.10 (min=2 max=676)’dir.
Yafll›lar›n %77.5’i huzurevine kendi iste¤i ile gelmifl, %87.3’ü
huzurevinden memnun, %83.1’inin huzurevinde kendine yak›n buldu¤u arkadafl› var, sahip olduklar› yak›n arkadafl ortalamas› 2.62±2.06’dir. Yafll›lar›n %60.6’s› huzurevinde en az
bir u¤rafl›ya sahip olarak zaman geçiriyor. Yafll›lar›n
%76.1’nin huzurevi d›fl›nda aktivitesi yoktur.
Tablo 2’de Manisa il merkezinde yer alan belediye huzurevi ile özel huzurevinde kalan yafll›lar›n anket formu sonucu
elde edilen BK‹ (Beden Kitle ‹ndeksleri) ile beslenme al›flkanl›klar›n›n da¤›l›m› yer almaktad›r. Huzur evinde kalan yafll›lar›n Beden Kitle ‹ndeksleri (BK‹) incelendi¤inde %54.9’nun
19.9-26.0 normal BK‹ aral›klar›nda yer almakta, %22.5’nin
26.1-29.0’n›n BK‹ yüksek %14.1’i 29.1’in üzerindeki BK‹’ne
sahiptir yani fliflmand›r. Yafll›lar›n büyük ço¤unlu¤u normal
BK‹ aral›¤›nda olmas› ise beslenmelerinin huzurevi taraf›ndan
düzenlenmesi nedeniyledir. Yafll›lar›n %91.5’i 3 ya da 4 ö¤ün
tüketmekte, %70.4’ü 6 ya da 8 saate bir yemek yemekte,
%66.2’si ö¤ün atlamamakta, %45.1’nin ifltah› normaldir.
Yafll›lar›n ortalama yemek yeme süresi 21.61±12.55 dakikad›r, günde ortalama 7.09±3.24 bardak su içmektedirler. Yafll›lar›n %73.2’si hiç alkol kullanmam›fl, %32.4’ü halen sigara
içiyor, %67.6’s› egzersiz yap›yor(genellikle yürüyüfl yap›yorlar), %76.1’i diyet yapmamaktad›r.
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Tablo 1— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n tan›mlay›c› bilgileri
Özellikler
Yafl
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Kal›nan Huzurevi
Özel Huzurevi
Belediye Huzurevi
Meslek
‹flsiz/Ev han›m›
Serbest Meslek
Memur Emeklisi
Medeni Durumu
Evli
Efli vefat etmifl/Boflanm›fl
Bekar
Sahip Olunan Çocuk Say›s›
E¤itim Durumu
Okur-yazar de¤il
Okur-yazar
12 Yafl›na Kadar Yaflad›¤› Yer
Kent
K›r
Sosyal Güvence
Var
Yok
Gelir Durumu
Gelir-giderden az
Gelir-gidere denk ve fazla
Uzun Süredir Geçmeyen Hastal›¤›n›z Var m›?
Evet
Hay›r
Düzenli Kulland›¤› ‹laçlar Var m›?
Evet
Hay›r
Huzurevi D›fl›nda Görüfltü¤ü Kifliler Var m›?
Evet
Hay›r
Huzurevinde Kal›nan Hafta Süresi
Huzurevine Kendi ‹ste¤i ‹le Gelmifl Olma Durumu
Evet
Hay›r
Kim Getirmifl
Birinci Derece Akraba ve Arkadafllar›
Kendi ‹ste¤i ‹le
Huzurevinden Memnuniyeti
Memnun De¤il
Memnun
Huzurevinde Kendine Yak›n Buldu¤u Arkadafllar› Var m›?
Evet
Hay›r
Yak›n Arkadafl Say›s›
Huzurevinde Nas›l Zaman Geçiriyor
Birden Fazla U¤rafl›s› Olan
Bir U¤rafl›s› Olan
Huzurevi D›fl›nda Aktiviteniz Var m›?
Evet
Hay›r
Toplam
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N

Ort±SS= 70.70±8.01

%
Min= 46

Max=84

28
43

39.4
60.6

24
47

33.8
66.2

21
39
11

29.6
54.9
15.5

5
43
23

7.0
60.6
32.4

Ort±SS= 1.68±1.67

Min= 1

Max=7

20
51

28.2
71.8

24
47

33.8
66.2

54
17

76.1
23.9

26
45

36.6
63.4

61
10

85.9
14.1

53
18

74.6
25.4

50
21

70.4
29.6

Ort±SS=168.78±154.10

Min= 2

Max=676

55
16

77.5
22.5

17
54

23.9
76.1

9
62

12.7
87.3

59
12

83.1
16.9

Ort±SS=2.62±2.06

Min= 0

Max=10

28
43

39.4
60.6

17
54

23.9
76.1

71

100
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Tablo 2— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n beden kitle ›ndekslerinin, beslenme al›flkanl›klar›n›n, sigara ve alkol kullanma durumlar›n›n da¤›l›m›
Özellikler
N
%
Beden Kitle ‹ndeksi
19.8> Düflük
19.9-26.0 Normal
26.1-29.0 Yüksek
29.1< fiiflman
Günlük Ö¤ün Say›s›
1 ya da 2 ö¤ün tüketen
3 ya da 4 ö¤ün tüketen
Günlük Ö¤ünlerin Tüketim Aral›¤›
4 ya da 5 saatte bir
6 ya da 8 saatte bir
12 saatte bir
Ö¤ün Atl›yor musunuz?
Evet
Hay›r
‹fltah Durumu
‹fltah› Çok ‹yi
‹fltahs›z
‹fltah› Normal
Yemek Yeme Süresi (Dakika)
Günde ‹çilen Su Miktar› (Bardak)

8.5
54.9
22.5
14.1

6
55

8.5
91.5

16
50
5

22.5
70.4
7.0

24
47

33.8
66.2

31
8
32

43.7
11.3
45.1

Ort±SS=21.61±12.55

Min= 5

Max= 60

Ort±SS=7.09±3.24

Min=2

Max= 15

Alkol Kullanma Durumu
Hiç Alkol Kullanmayan
Alkol Kullanmay› B›rakan
Sigara ‹çme Durumu
Halen Sigara ‹çen
Sigara Hiç ‹çmeyen
Sigara ‹çmeyi B›rakan
Egzersiz Yapma Durumu
Egzersiz Yapan
Egzersiz Yapmayan
Diyet Yapma Durumu
Diyet Yapan
Diyet Yapmayan
Toplam

Tablo 3’te huzurevi sakinlerinin tükettikleri besin gruplar›n›n da¤›l›m› görülmektedir. Yafll›lar›n %47.9’u ekmek ve unlu ürünleri ara s›ra, %71.8’i et, tavuk ve türevlerini ara s›ra,
% 63.4’ü süt ve süt ürünlerini ara s›ra, %60.6’s› fleker ve türevlerini ara s›ra %63.4’ü sebze ve meyveyi ara s›ra tüketti¤i
saptanm›flt›r. Bu sonuçlar, yafll›lar›n beslenmesinin kurum taraf›ndan da düzenlenmesi nedeniyle her türlü besinden almalar›n› sa¤lad›¤›n› göstermektedir.
Tablo 4’te araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n beslenme al›flkanl›klar› ile baz› ba¤›ms›z de¤iflkenler aras›ndaki iliflki
incelenmifltir. Yafll›lar›n yafl› yemek yeme sürelerini etkilemektedir (p<0.05). Yafll›lar›n on iki yafl›na kadar yaflad›¤› yer
günlük ö¤ün say›s› ve yemek yeme s›kl›¤›n› etkilemektedir
(P<0.05). On iki yafl›na kadar yaflan›lan yerleflim yeri kiflisel
özellikler aç›s›ndan önem tafl›maktad›r, kifli k›rda yaflam›fl ise
k›rsal alan özelliklerini, kentte yaflam›fl ise kent özelliklerini
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6
39
16
10

52
19

73.2
26.8

23
36
12

32.4
7.7
16.9

48
21

67.6
29.6

17
54

23.9
76.1

71

100

al›r ve bulundu¤u yerleflim yerinden ayr›lsa da sahip oldu¤u
özellikleri kaybetmez. Yafll›lar›n on iki yafl›na kadar k›rda yaflam›fl olmas› ö¤ün say›lar›n› ve ö¤ünler aras› s›kl›¤›n› artt›rmaktad›r. K›rda yaflam›fl yafll›lar bedensel güçlerini kullanarak
daha fazla enerji harcamakta ve daha s›k yemek yemektedir.Yafll›lar›n sosyal güvenceye sahip olmas› yemek yeme s›kl›klar›n› etkilemektedir (P<0.00).
Yafll›lar›n sosyal güvenceye sahip olmas›, her ay belli miktar emekli paras› almas›n› da sa¤lamakta, bu nedenle de ara
ö¤ün tüketerek yemek yeme s›kl›klar›n› artt›rmaktad›r. Yafll›lar›n huzurevinden memnuniyet durumlar› ö¤ün atlama durumlar›n›, günlük ö¤ün say›lar›n› etkilemektedir (P<0.05 ve P<0.00).
Tablo 5’te araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n yafl› ile
günlük ö¤ün say›s› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r
(P<0.05). Bu sonuçtan hareketle 65 yafl üstü yafll›larda, yafl
artt›kça günlük tüketilen ö¤ün say›s› da azalm›flt›r.
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Tablo 3— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n tükettikleri besin
gruplar›n›n da¤›l›m›
Besin Gruplar›
Ekmek ve Unlu Mamüller
Herö¤ün
Ara s›ra
Ö¤ün aralar›nda
Tüketmiyorum
Et, Tavuk ve Türevleri
Her ö¤ün
Ara s›ra
Ö¤ün aralar›nda
Tüketmiyorum
Süt ve Süt Ürünleri
Her ö¤ün
Ara s›ra
Tüketmiyorum
fieker ve Türevleri
Her ö¤ün
Ara s›ra
Ö¤ün aralar›nda
Tüketmiyorum
Sebze ve Meyve
Her ö¤ün
Ara s›ra
Ö¤ün aralar›nda
Tüketmiyorum
TOPLAM

N

Tablo 4— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n beslenme al›flkanl›klar› ile baz› ba¤›ms›z de¤iflkenler aras›ndaki iliflkinin incelenmesi
(Ki-Kare analizleri)

%

27
34
3
7

38.0
47.9
4.2
9.9

10
51
1
9

14.1
71.8
1.4
12.7

25
45
1

35.2
63.4
1.4

11
43
4
13

15.5
60.6
5.6
18.3

23
45
1
2

32.4
63.4
1.4
2.8

71

100

Yemek Yeme Süresi
N
%

Yafl
64 Yafl > alt›
65 Yafl < üstü

19
26.8
Pearson Ki-Kare Testi **p= 0.020

Günlük Ö¤ün Say›s›
N
%

On ‹ki Yafl›na Kadar Yaflad›¤› Yer
Kent
K›r

24
33.8
Pearson Ki-Kare Testi **p= 0.047

24
33.8
Pearson Ki-Kare Testi **p= 0.049

47
66.2

Yemek Yeme S›kl›¤›
N
%

Sahip Olunan Sosyal Güvence
Var
Yok

47
66.2

Yemek Yeme S›kl›¤›
N
%

On ‹ki Yafl›na Kadar Yaflad›¤› Yer
Kent
K›r

52
73.2

54
76.1
Pearson Ki-Kare Testi *p= 0.001

17
23.9

*Ki-Kare Testi p<0.01 düzeyinde anlaml›.
**Ki-Kare Testi p<0.05 düzeyinde anlaml›.

Tablo 5— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n yafl› ile günlük ö¤ün say›s› aras›ndaki iliflki
Yafl

N

Ort±SS

Z

P

64 Yafl Alt›
65 Yafl Üstü

19
52

2.52±1.02
2.38±0.77

-2.,291

0,02*

Günlük Ö¤ün Say›s›

*Mann-Whitney U Testi p<0.05 düzeyinde önemli

Tablo 6.— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n gelir Durumu ile sigara içme aras›ndaki iliflki
Gelir Durumu

N

Ort±SS

Z

P

Gelir-giderden az
Gelir-giderde denk ve fazla

26
45

1.61±0.63
1.97±0.69

-2,134

0,03*

Sigara ‹çme Al›flkanl›klar›

*Mann-Whitney U Testi p<0.05 düzeyinde önemli
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Tablo 7— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n huzurevi memnuniyetleri ile günlük ö¤ün say›s› ve ö¤ün atlama durumlar› aras›ndaki iliflki
Huzurevi Memnuniyeti

N

Ort±SS

Z

P

Memnun De¤il
Memnun
Memnun De¤il
Memnun

9
62
9
62

1.33±0.51
1.92±0.26
1.75±0.44
1.97±0.24

-4.12

0.01*

-2.21

0.02**

Günlük Ö¤ün Say›s›

Ö¤ün Atlama Durumlar›

* Mann-Whitney U Testi p<0.01 düzeyinde önemli.
** Mann-Whitney U Testi p<0.05 düzeyinde önemli

Tablo 8— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n cinsiyeti ile baz› beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflki (Mann-Whitney U testi)
Baz› Beslenme Al›flkanl›klar› Cinsiyet

N

Ort±SS

Z

P

Kad›n
Erkek

28
43

2.82±0.94
2.16±0.65

-3.20

0.00*

Kad›n
Erkek

28
43

2.00±0.00
1.86±0.35

-2.05

0.04**

Kad›n
Erkek

28
43

1.57±0.50
2.02±0.46

-3.56

0.00*

Kad›n
Erkek

28
43

2.03±0.18
2.46±0.49

-3.53

0.00*

Kad›n
Erkek

28
43

1.60±0.49
1.86±0.35

-2.42

0.05**

Beden Kitle ‹ndeksi

Günlük Ö¤ün Say›s›

Ö¤ün S›kl›¤›

Alkol Kullanma Durumlar›

Diyet Yapma Durumlar›

*Mann-Whitney U Testi p<0.01 düzeyinde önemli.
**Mann-Whitney U Testi p<0.05 düzeyinde önemli.

Tablo 9— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n kronik hastal›¤a sahip olma durumu ile ifltah durumu aras›ndaki iliflki (Mann-Whitney U testi)
Kronik Hastal›¤a Sahip Olma

N

Ort±SS

Z

P

Kronik Hastal›¤› Var
Kronik Hastal›¤› Yok

10
61

2.60±0.18
1.91±0.93

-2.11

0,03*

‹fltah Durumu

*Mann-Whitney U Testi p<0.05 düzeyinde önemli.

Tablo 6’da araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n gelir durumu ile sigara içme al›flkanl›klar› aras›nda anlaml› bir iliflki
bulunmaktad›r (P<0.05). Sigara içen yafll›lar›n geliri-gidere
denk ve fazla oldu¤u için sigara içme al›flkanl›klar›n› terk etmedikleri sonucuna da var›lmaktad›r.
Tablo 7’de araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n memnuniyetleri ile günlük ö¤ün say›s› ve ö¤ün atlama durumla aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r (P<0.01 ve P<0.05).
Yafll›lar›n huzurevinden memnun olmas›, yemeklerden de
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memnun olmalar› sa¤lamaktad›r. Yemeklerden memnun olan
yafll›lar dolay›s›yla ö¤ün atlamamaktad›r ve günlük ö¤ün say›lan da huzurevinde verilen 3 ya da 4 ö¤üne uygun olarak tüketilmektedir.
Tablo 8’de araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n cinsiyeti
ile baz› beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflki yer almaktad›r.
Yafll›lar›n BK‹’lerini cinsiyet anlaml› düzeyde etkilemektedir
(P<0.00). kad›nlar›n BK‹’si erkeklerden daha yüksek düzeydedir. Yafll›lar›n cinsiyeti günlük ö¤ün say›lar›n› anlaml› düzey-
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Tablo 10— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n ilaç kullanmalar› ile beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflki (Mann-Whitney U testi)
‹laç Kullanma

N

Ort±SS

Z

P

‹laç Kullanan
‹laç Kullanmayan

19
52

1.72±0.46
1.98±0.13

-3.35

0,00*

‹laç Kullanan
‹laç Kullanmayan

19
52

2.11±0.58
1.75±0.48

-2.37

0.01*

Günlük Ö¤ün Say›s›

Ö¤ün S›kl›¤›

*Mann-Whitney U Testi p<0.01 düzeyinde önemli

de etkilemektedir(P<0.05). Kad›nlar erkeklerden daha fazla
ö¤ün tüketmektedir, bunun nedeni ise kad›nlar›n huzurevi d›fl›na daha az ç›kmalar›d›r. Yafll›lar›n cinsiyeti, ö¤ün s›kl›klar›nda anlaml› düzeyde etkilemektedir (P<0.00). Erkeklerin kad›nlarda daha k›sa s›kl›kta ö¤ün tükettikleri bu sonuçtan ç›kar›lmaktad›r. Yafll›lar›n cinsiyeti, alkol kullanma durumlar›n› anlaml› düzeyde etkilemektedir (P<0.00). Yafll›lar›n cinsiyeti, diyet yapma durumlar›n› etkilemektedir (p<0.05). Bu sonuçtan
erkeklerin, kad›nlardan daha fazla diyet yapt›klar› elde edilmektedir.
Tablo 9’da araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n kronik
hastal›¤a sahip olma durumu ile ifltah durumu aras›ndaki iliflki bulunmaktad›r. Kronik hastal›¤a sahip olanlar ile ifltah aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r (P<0.05). Kronik hastal›¤› olanlar›n ayn› zamanda ifltahs›z olduklar› da söylenebilir.
Tablo 10’da araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n ilaç kullanmalar› ile beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflki yer almaktad›r. ‹laç kullananlar›n günlük ö¤ün say›s› ile ö¤ün s›kl›¤›
aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r (P<0.00 ve P<0.01).
‹laç kullanan yafll›lar›n günlük ö¤ün say›lar› ve ö¤ün s›kl›¤› düzenli olmaktad›r.
Tablo 11’de araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n aktiviteleri ile beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflki yer almaktad›r. Birden çok aktivitesi olan yafll›lar›n günlük ö¤ün say›s› ve

ifltah durumlar› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r
(P<0.05). Bu sonuçtan hareket ederek birden çok aktivitesi
olan yafll›lar›n günlük ö¤ün say›s› ve ifltah durumu bir aktivitesi olanlara göre daha azd›r. Bir aktivitesi olan yafll›lar ile ö¤ün
s›kl›¤› aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmaktad›r (P<0.05). Yine
bir aktivitesi olan yafll›lar›n ö¤ün s›kl›¤› birden çok aktivitesi
olan yafll›lara göre daha düzenlidir.
Tablo 12’de yafll›lar›n beslenme al›flkanl›klar› ile iki huzurevi aras›ndaki fark›n iliflkisi incelenmifltir. Özel huzurevinde
kalma ile ö¤ün atlama, gelir durumu, e¤itim durumu, on iki
yafl›na kadar yaflan›lan yer, ifltah durumu aras›nda anlaml› bir
iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (p<0.00 ve p<0.01, p<0.05). Belediye huzurevinde kalma ile ö¤ün s›kl›¤›, sosyal güvence, egzersiz, alkol kullanma durumlar› aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (P<0.00, p<0.01 ve p<0.005).

TARTIfiMA
raflt›rma grubundaki yafll›lar›n %60.6’s›n› erkekler,

A%39.4’ünü kad›nlar oluflturmaktad›r. Çeflitli çal›flmalarda

huzurevinde kalan erkek say›s›, kad›nlardan fazlad›r (4).
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n yafl ortalamas› 70.70±8.01
(min=46 max=84)’tür. Yoldaflcan ve Yurdakul’un Adana Huzurevin ’deki çal›flmas›nda yafll›lar›n yafl ortalamalar›
75.4±8.08 (min=6 max=94) olarak bulunmufltur (9). Çal›fl-

Tablo 11— Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n aktiveleri ile beslenme al›flkanl›klar› aras›ndaki iliflki (Mann-Whitney U testi)
Aktive

N

Ort±SS

Z

P

Birden Çok aktivitesi Olan
Bir Aktivitesi Olan

28
43

2.00±0.00
1.86±0.35

-2.05

0.04*

Birden Çok aktivitesi Olan
Bir Aktivitesi Olan

28
43

1.67±0.47
1.95±0.53

-2.10

0.03*

Birden Çok aktivitesi Olan
Bir Aktivitesi Olan

28
43

2.28±0.93
1.83±0.92

-1.95

0.05*

Günlük Ö¤ün Say›s›

Ö¤ün S›kl›¤›

‹fltah Durumu

*Mann-Whitney U Testi p<0.05 düzeyinde önemli

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2005; 8(4)

201

THE EFFECT OF SOCIO-DEMOGRAFIC CHARACTERISTICS OF ELDERLY RESIDING
IN REST HOMESAT CENTRAL MANISA ON NUTRITIONAL STATUS

mam›z›n bu sonucu Yoldaflcan ve Yurdakul’un çal›flmas› ile
benzerlik göstermektedir.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n %28.2’si okur-yazar de¤ildir.
Bostanc› ve Y›lmaz’›n çal›flmas›nda yafll›lar›n %50.6’s› okuryazar de¤il olarak bulunmufltur (4). Yap›lan baz› çal›flmalarda
bu oran; Berbero¤lu %29.9, Ifl›kl› %42.2, Bilginer %32.9,
Arslan %45.1 bulunmufltur. Çal›flmam›zda okur-yazar olmayanlar›n oran›n›n di¤er çal›flmalarda daha düflük bulunmufltur
(5,6,7,8). Bunun nedeni özel huzurevin de kalan yafll›lar›n
sosyo-kültürel özelliklerinin daha iyi olmas›ndan kaynaklanabilir.
Araflt›rmam›zda %60.6’s›n›n efli vefat etmifl /boflanm›flt›r.
Bostanc› ve Y›lmaz’›n çal›flmas›nda yafll›lar›n %78.4’ünün efli
ölmüfl ve boflanm›flt›r (4). Çal›flmam›z›n bu sonucu Bostanc›
ve Y›lmaz’›n çal›flmas›yla benzerlik göstermektedir. Yaln›z kalan yafll›lar›n huzurevini daha çok tercih ettikleri bu sonuç ›fl›¤›nda söylenebilir.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n huzurevinde kalma süreleri ortalama 168.78±154.10 hafta (≈3.23 y›l) olarak saptanm›flt›r.
Yoldaflcan ve Yurdakul’un çal›flmas›nda yafll›lar›n huzurevinde kalma süreleri iki y›ldan daha k›sa süre olarak, Bostanc› ve Y›lmaz’›n çal›flmas›nda yafll›lar›n %46.7’si 1-5 y›l süre
huzurevinde kald›¤›n› saptam›fllard›r (9, 4). Çal›flmam›z›n sonucu Bostanc› ve Y›lmaz’›n çal›flmas› ile benzerlik göstermekte, Yoldaflcan ve Yurdakul’un çal›flmas›ndaki süreden daha
fazlad›r.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n %32.4’ü halen sigara kullanmaktad›r, %16.9’u da sigara içmeyi b›rakm›flt›r. Ayr›ca yafll›lar›n gelir-gidere denk ve fazla olmas› ile sigara içme al›flkanl›klar› aras›nda anlaml› bir iliflki oldu¤u saptanm›flt›r (tablo 6,
p<0.05). Bostanc› ve Y›lmaz’›n çal›flmas›nda yafll›lar›n
%18.3’ü sigara içmekte, %21.3’ü sigara içmeyi b›rakm›fl oldu¤unu belirlemifllerdir. Yafll›lar›n %12’si sigaray› maddi yönden b›rakt›¤› ifade etmifllerdir (4). Çal›flmam›zda gelir durumu
ile sigara içme al›flkanl›¤› aras›nda iliflki olmas›, Bostanc› ve
Y›lmaz’›n çal›flmas›ndaki yafll›lar›n maddi yönden zorlanma
nedeni ile sigaray› b›rakmalar› ile benzemektedir. Çal›flmam›zda geliri olan yafll›lar›n sigara içme al›flkanl›klar›n› terk etmediklerini bize göstermektedir.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n %85’9’unun uzun süredir geçmeyen (kronik) hastal›¤›n›n oldu¤u belirlenmifltir. Bostanc› ve
Y›lmaz’›n çal›flmas›ndaki yafll›lar›n tümünün %100 kronik
hastal›¤›n›n oldu¤u tespit edilmifltir (4). Çal›flmam›z›n sonucu,
yap›lan di¤er çal›flmalarla oldukça yak›nd›r.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n %74.6’s›n›n düzenli olarak ilaç
kulland›klar› saptanm›flt›r. Bostanc› ve Y›lmaz’›n çal›flmas›ndaki yafll›lar›n yine tamam› %100 düzenli olarak ilaç kullanmaktad›r (4). Çal›flmam›zdaki yafll›lar›n, Bostanc› ve Y›lmaz’›n
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çal›flmas›ndaki yafll›lar›n daha az oranda ilaç kulland›klar› söyleyebiliriz.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n Beden Kitle ‹ndeksi 26.1-29
yüksek olan %22.5, 29.1<fliflman olan %14.1 olarak saptanm›flt›r. Ayr›ca, kad›nlar›n Beden Kitle ‹ndeksinin erkeklerden
daha yüksek oldu¤u saptanm›flt›r (Tablo 8, p<0.00). Aykut ve
ark. Çal›flmas›nda kad›nlarda fliflmanl›k oran›n 50-64 yafllarda %93 olarak saptam›fllard›r (10). Bu durum yafl ilerledikçe
yafll›l›¤a efllik eden, bazal metabolizma h›z›n›n ve fiziksel aktivitelerinin azalmas› gibi nedenlerle vücut kitlesinin art›fl›na neden olabilir.
Araflt›rmam›zda yafll›lar›n %91.5’i 3 ya da 4 ö¤ün tüketmektedir. Yafll›lar›n ortalama yemek yeme süresi
21.61±12.55 (min=5 max=60) dakika olarak saptanm›flt›r.
Bu sonuç bize yafll›lar›n h›zl› yemek yediklerini göstermektedir.
Aykut ve ark. Çal›flmas›nda 4 ve üzerinde ö¤ün tüketen
%4.3’tür, h›zl› yemek yiyen %34.0 olarak bulunmufltur (10).
Araflt›rmam›z›n sonuçlar›, Aykut ve ark. Çal›flmas› ile benzerlik göstermemektedir.

SONUÇLAR
raflt›rman›n yap›ld›¤›, Manisa kent merkezindeki belediye-

Aye ait huzur evi ile özel huzurevinde kalan yafll›lardan el-

de edilen verilerin de¤erlendirilmesi sonucu; yafll›lar›n yafl ortalamas› 70.70±8.01 (min=46 max=84)’dir. Yafll›lar›n
%60.6’s› erkek, %66.2’si belediye huzurevinde kalmakta,
%54.9’u serbest meslek emeklisi, %60.6’s›n›n efli vefat etmifl/boflanm›flt›r. Yafll›lar ortalama 1.68±1.67 (min=1
max=7) çocu¤a sahiptir. Yafll›lar›n %71.8’i okur-yazar,
%76.1’nin sosyal güvencesi var, %63.4’nün geliri-gidere
denk ve fazla, %85.9’unun uzun süredir geçmeyen hastal›¤›
var, %74,6’s› düzenli olarak ilaç kullanmakta %70’4’ünün huzurevi d›fl›nda görüfltü¤ü kifliler vard›r. Yafll›lar›n huzurevinde
kald›klar› ortalama hafta süresi 168.78±154.10 (min=2
max=676)’dir. Yafll›lar›n %77.5’i huzurevine kendi iste¤i ile
gelmifl, %87.3’ü huzurevinden memnun, %83.1’inin huzurevinde kendine yak›n buldu¤u arkadafl› var, sahip olduklar› yak›n arkadafl ortalamas› 2.62±2.06’dir. Yafll›lar›n %60.6’s›
huzurevinde en az bir u¤rafl›ya sahip olarak zaman geçiriyor.
Yafll›lar›n %76.1’nin huzurevi d›fl›nda aktivitesi yoktur.
Yafll›lar›n beslenme al›flkanl›klar›n›n da¤›l›m› incelendi¤inde; huzur evinde kalan yafll›lar›n Beden Kitle ‹ndeksleri (BK‹)
%54.9’nun 19.9-26.0 normal BK‹ aral›klar›nda yer ald›¤›,
%22.5’nin 26.1-29.0’n›n BK‹ yüksek %14.1’i 29.1’in üzerindeki BK‹’ne sahip oldu¤u yani fliflman olduklar› saptanm›flt›r. Yafll›lar›n büyük ço¤unlu¤u normal BK‹ aral›¤›nda olmas›
ise beslenmelerinin huzurevi taraf›ndan düzenlenmesi nedeniyledir. Yafll›lar›n %91.5’i 3 ya da 4 ö¤ün tüketmekte,
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%70.4’ü 6 ya da 8 saate bir yemek yemekte, %66.2’si ö¤ün
atlamamakta, %45.1’nin ifltah› normaldir. Yafll›lar›n ortalama
yemek yeme süresi 21.61±12.55 dakikad›r, günde ortalama
7.09±3.24 bardak su içmektedirler. Yafll›lar›n %73.2’si hiç
alkol kullanmam›fl, %32.4’ü halen sigara içiyor, %67.6’s› egzersiz yap›yor(genellikle yürüyüfl yap›yorlar), %76.1’i diyet
yapmamakta oldu¤u sonuçlar› elde edilmifltir.
Yap›lan çoklu analizler sonucunda ise; yafll›lar›n yafl› artt›kça yani 65 yafl ve üstü yafll›larda takma difller ya da ifltah
azalmas› nedeni ile yemek yeme süreleri de artmaktad›r. Yafll›lar›n on iki yafl›na kadar k›rda yaflam›fl olmas› ö¤ün say›lar›n› ve ö¤ünler aras› s›kl›¤›n› artt›rmaktad›r. On iki yafl›na kadar
yaflan›lan yerleflim yeri kiflisel özellikler aç›s›ndan önem tafl›maktad›r, kifli k›rda yaflam›fl ise k›rsal alan özelliklerini, kentte
yaflam›fl ise kent özelliklerini al›r ve bulundu¤u yerleflim yerinden ayr›lsa da sahip oldu¤u özellikleri kaybetmez. K›rda yaflam›fl yafll›lar bedensel güçlerini kullanarak daha fazla enerji
harcamakta ve daha s›k yemek yemektedir. Yafll›lar›n sosyal
güvenceye sahip olmas›, her ay belli miktar emekli paras› almas›n› da sa¤lamakta, bu nedenle de ara ö¤ün tüketerek yemek yeme s›kl›klar›n› artt›rmaktad›r. Yafll›lar›n huzurevinden
memnuniyet durumlar› ö¤ün atlama durumlar›n›, günlük ö¤ün
say›lar›n› etkilemektedir. Yafll›lar›n, yafllar› yemek yeme sürelerini de etkilemektedir.
65 yafl üstü yafll›larda, yafl artt›kça günlük tüketilen ö¤ün
say›s› da azalmakta oldu¤u, sigara içen yafll›lar›n geliri-gidere
denk ve fazla oldu¤u için sigara içme al›flkanl›klar›n› terk etmedikleri sonucu da elde edilmifltir.
Yafll›lar›n huzurevinden memnun olmas›, yemeklerden de
memnun olmalar›na neden olmaktad›r. Yemeklerden memnun olan yafll›lar dolay›s›yla ö¤ün atlamaktad›r ve günlük
ö¤ün say›lan da huzurevinde verilen 3 ya da 4 ö¤üne uygun
olarak tüketilmektedir.
Kad›nlar›n BK‹’si erkeklerden daha yüksek düzeyde bulunmufltur. Kad›nlar erkeklerden daha fazla ö¤ün tüketmektedir,
bunun nedeni ise kad›nlar›n huzurevi d›fl›na daha az ç›kmalar›d›r diyebiliriz. Erkeklerin kad›nlarda daha k›sa s›kl›kta ö¤ün
tükettikleri elde edilmifltir. Erkeklerin, kad›nlardan daha fazla
diyet yapt›klar› elde edilmifltir. Kronik hastal›¤› olanlar›n ayn›
zamanda ifltahs›z olduklar› saptanm›flt›r. ‹laç kullanan yafll›lar›n günlük ö¤ün say›lar› ve ö¤ün s›kl›¤›n›n düzenli oldu¤u belirlenmifltir. Birden çok aktivitesi olan yafll›lar›n günlük ö¤ün
say›s› ve ifltah durumu bir aktivitesi olanlara göre daha az oldu¤u saptanm›flt›r. Yine bir aktivitesi olan yafll›lar›n ö¤ün s›kl›¤› birden çok aktivitesi olan yafll›lara göre daha düzenli oldu¤u belirlenmifltir.
Tüm bu sonuçlar ›fl›¤›nda yafll›lar›n huzurevinde kalmas›
beslenme al›flkanl›klar›n› olumlu yönde etkilemekte, daha düzenli beslenmelerini sa¤lamakta, ö¤ün atlamalar›n› azaltmak-
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ta fakat yafll›l›¤›n getirdi¤i olumsuz fizyolojik özellikler beslenmelerini etkilemektedir.

ÖNER‹LER
eslenme, insan hayat›n›n önemli yaflamsal faktörlerinden

Bbiridir. Bugün do¤umdan itibaren uygulamaya bafllayan

ve e¤itim programlar› ile desteklenen, bilinçli beslenen ileri ki
yafllarda birçok hastal›¤›n oluflmas›n› geciktirmekte, hatta önleyebilmektedir. Yafll›l›kta yeterli ve dengeli beslenmeyi engelleyen nedenler; besin de¤eri yüksek g›da maddelerinin pahal› olmas›, ekonomik yetersizlikler, yanl›fl bilgilenme, erken
yafllarda edinilen yeme al›flkanl›klar›ndan vazgeçmenin zorlu¤u, kolay haz›rlanan besin de¤eri az pratik yiyeceklerin seçilmesi, yaln›zl›k ve hareketsizli¤e ba¤l› oluflan ifltahs›zl›k, az ya
da çok yeme al›flkanl›¤›, difl ve protez problemlerine ba¤l› çi¤neme ve sindirim sorunlar›, sosyo-kültürel etmenler vb. olarak
say›labilir.
Yafll›lar›n huzurevinde iyi beslenebilmeleri için iyi bir ekip
çal›flmas› gerekmektedir. Diyetisyen, hekim, hemflire, fiyoterapist, difl hekimi gibi ekip üyelerinin ortak çal›flmas› ile haz›rlanan beslenme program› ile yafll›lar›n beslenmesi planlanmal›d›r. Ayr›ca ö¤ünlerin içeri¤i, haz›rlanmas› ve ö¤ün s›kl›klar›
konusunda da yafll›larla iflbirli¤i yap›lmas› gerekmektedir. Yafll›lar›n beden kitle indekslerinin takip edilmesi, sigara ve alkol
kullanma gibi al›flkanl›klar› terk etmeleri konusunda destek
olunmas› önerilmektedir.
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