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ÇEVRESEL R‹SK FAKTÖRLER‹ YÖNÜNDEN
DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹
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Amaç: Bu araﬂt›rma, huzur evlerinin düﬂmeyle iliﬂkili çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›ﬂt›r.
Yöntem ve Gereç: Araﬂt›rma 1 Temmuz–15 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda Ankara
Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içinde yer alan dört huzurevinde yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan geliﬂtirilen “Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme Formu”
kullan›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rman›n verileri ayn› form kullan›larak üç farkl› gözlemci taraf›ndan ayn›
mekanlar de¤erlendirilerek toplanm›ﬂt›r. Maddelerin tutarl›l›¤›na bak›lm›ﬂ ve cronbach alpha
de¤eri 0.60 alt›nda olan maddeler de¤erlendirme d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r. Gözlemcilerin yapt›¤› de¤erlendirmeler aras› tutarl›l›¤› bak›lm›ﬂ ve tutarl›l›k bulunmas› nedeniyle birinci gözlemcinin de¤erlendirilmesi temel al›nm›ﬂt›r (Cronbach alfa 0.99). Her bölümün de¤erlendirilmesi için o
bölüm ile ilgili maddelerin say› ve yüzde da¤›l›mlar› hesaplanm›ﬂt›r. Maddelerin risk puanlar›
toplanarak genel risk puan› hesaplanm›ﬂ ve risk de¤erlendirilmesi yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Huzurevlerinin genel risk puanlar› ortalamalar›na bak›ld›¤›nda Ümitköy Huzurevinin risk puan› (52.00±4.24) di¤er huzurevlerinden anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur
(d=0.000). Huzurevlerinin koridor ve merdivenlerinin risk de¤erlendirilmesi sonuçlar›na göre
koridorlar›n›n %92.7’inde zemin kaygan özellikte, merdivenlerinin %95.1’inde basamaklar›n
alt ve üst bölümünü belirginleﬂtirici önlem al›nmad›¤›, yaﬂl›lar›n kald›¤› odalar›n %78.05’de zeminin kaygan özellikte oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Sonuç: Belirlenen çevresel risk faktörlerinin, fazla harcama gerektirmeden fiziksel çevrede yap›labilecek de¤iﬂiklikler ile ortadan kald›r›labilece¤i saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl›lara ve personele yönelik, çevresel risk faktörlerini ele alan e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi önerilmiﬂtir.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›, Düﬂme, Çevresel risk, De¤erlendirme, Hemﬂirelik, Huzurevi.
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Aim: This study was conducted for the purpose of determining environmental risk
factors for falls in rest homes.
Materials and Method: The research was conducted at four rest homes. The Form
for the Evaluation of Risk Factors for Falls in rest homes that was developed by the
researchers was used in the study. Research data were collected by three different observers.
Item consistency was examined and items that had a Cronbach's alpha value less than 0.60
were removed from the assessment. For the evaluation of every section the distribution of the
number of items related to that section and percentage distribution were calculated. The
items's risk scores were added and the general risk score was calculated.
Results: When the mean of the general risk scores for the rest homes were examined
Ümitköy Rest Home was found to have a significantly higher risk score (52.00±4.24) than
the other homes. According to the risk assessment of the rest homes'corridors and stairs,
92.7%of the corridors had slippery surfaces, the preventive measure of making clear the
bottom and top step of 95.1%of the stairs had not been done.
Conclusion: The risk factors that could be eliminated by making changes in the environment that do not require excessive resources.
Key words: Elder, Fall, Assessment, Environmental risk, Nursing, Rest home.
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G‹R‹ﬁ
ünümüzde tan› ve tedavi olanaklar›n›n artmas›, sa¤l›kl›

Gbeslenme, düzenli egzersiz al›ﬂkanl›¤› ve daha kaliteli bir

yaﬂam›n ulaﬂ›labilirli¤i sonucu olarak insanlar›n yaﬂam süresi
uzamaktad›r (1). Dünya’daki yaﬂl› nüfus, 2000 y›l›nda 600
milyon iken, bu rakam›n 2050 y›l›nda iki milyara ulaﬂaca¤›
hesaplanmaktad›r (2). Ülkemizde de 60 yaﬂ ve üstü nüfus,
tüm nüfusun %8’ni oluﬂturmakta ve bu yüzdenin 2025 y›l›nda 9.3’e ulaﬂmas› beklenmektedir (3). ‹nsan ömrünün uzamas› ve bunun sonucu olarak toplumdaki yaﬂl› nüfusunun artmas› nedeniyle, insan hayat›n›n fizyolojik dönemlerinden biri
olan yaﬂl›l›k ve yaﬂl›lar›n sorunlar›, günümüzde daha fazla
önem kazanm›ﬂt›r (4). Yaﬂlanan nüfusun sa¤l›k gereksinimleri de de¤iﬂmektedir. Yaﬂl› nüfus genç nüfusa göre sa¤l›k hizmetlerini daha fazla kullanmaktad›r. Kronik hastal›klar ve
özürlülükteki dramatik art›ﬂlar nedeni ile uzun dönem bak›m
hizmetlerine (huzurevleri, bak›mevleri gibi) duyulan gereksinim artmaktad›r (5). Bu gereksinimin artmas›nda h›zl› kentleﬂme ve toplumsal de¤iﬂim süreci sonucunda, küçülen aile yap›s›, kad›n›n çal›ﬂma yaﬂant›s›na kat›lmas›, konutlar›n küçülmesi, de¤erlerdeki de¤iﬂimler yaﬂl› bireyin aile içindeki statüsünün azalmas›nda etkili oldu¤u bilinmektedir. Yaﬂamlar›n› tek
baﬂlar›na sürdürmeleri zorlaﬂan yaﬂl›lar için huzurevleri aile
deste¤inin yerini almaya baﬂlam›ﬂt›r (6).
‹lerleyen yaﬂla birlikte oluﬂan fizyolojik ve patolojik de¤iﬂikliklerin yol açt›¤› önemli sorunlardan biri düﬂme s›kl›¤›n›n
artmas›d›r. Düﬂmeler, di¤er sa¤l›k problemlerinden ba¤›ms›z
olarak, mobilitenin k›s›tlanmas›na, günlük yaﬂam aktivitelerinde ba¤›ml›l›¤a ve bak›mevine yerleﬂtirilme ihtiyac›nda art›ﬂa
neden olarak yaﬂl› bireyin ba¤›ms›zl›¤›n› tehdit edici bir sa¤l›k
sorunudur (7). Düﬂmeler yaﬂl› bireylerin karﬂ›laﬂt›¤› sorunlar
içinde en ciddi ve en s›k görülenlerindendir. Yap›lan bir çal›ﬂma sonucu, 65 yaﬂ üzerindeki yaﬂl›lar›n %35’i, 85 yaﬂ ve üzerindeki yaﬂlar›n ise %50’sinin her y›l düﬂtü¤ünü göstermektedir (8). Düﬂme sonucu oluﬂan yaralanmalar›n %20 ile 30’u
mobilite ve ba¤›ms›zl›¤› azaltmakta ve erken ölüm riskini art›rmaktad›r (9, 10). Düﬂme sonucu yaralanma nedeniyle hastaneye yatan yaﬂl› say›s› di¤er nedenlerle yaralananlardan 5 kat
daha fazlad›r. Düﬂmeler 65 yaﬂ ve üzerinde yaralanma sonucu meydana gelen ölümlerin baﬂ›nda gelmektedir (11, 12).
Düﬂmeler yaﬂl›larda, özellikle kurumlarda kalan yaﬂl›larda
önemli mortalite, morbidite ve inmobilite nedenidir. Kurumlarda kalan yaﬂl›lar›n %50’si y›lda en az bir kez, %40’› y›lda
birden fazla kez düﬂmektedir. Kurumlardaki düﬂme insidans›
y›lda yatak baﬂ›na 1.5’dir (13, 14). 85 yaﬂ ve üzerindeki yaﬂl›larda düﬂmeye ba¤l› ölümlerin %20’ si huzurevlerinde meydana gelmektedir (15). Yeﬂilbakan ve Karadakovan›n 2005
y›l›nda ‹zmir’deki bir huzurevlerinde 232 yaﬂl› birey ile gerçek-
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leﬂtirdikleri araﬂt›rmada yaﬂl›lar›n %48.7’sinin düﬂtü¤ünü ifade etti¤i gösterilmektedir (16). Cavlak ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› çal›ﬂmada ise huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larda bir ayl›k dönemde hiç düﬂmeyenlerin yüzdesi 64 olarak bulunmuﬂ ve bu
rakam›n ev ortam›nda yaﬂayanlara göre (%74) daha düﬂük oldu¤u bulunmuﬂtur (17). K›r›ml›’n›n 2002 y›l›nda huzurevlerinde kalan 247 yaﬂl› ile yapt›¤› çal›ﬂmada ise düﬂme s›kl›¤›
%33.9 olarak bulunmuﬂtur (18).
Düﬂmenin pek çok nedeni vard›r ve düﬂmede risk faktörleri tan›mlanm›ﬂt›r. Düﬂmeden sorumlu risk faktörleri bireysel
(intrinsik) ve çevresel (eksrinsik) risk faktörleri olarak adland›r›lmaktad›r. Düﬂme sadece bir bireysel ya da çevresel faktörle
meydana gelebilece¤i gibi, bu faktörlerden bir kaç›n›n kombinasyonuyla da oluﬂabilmektedir (19,20). Düﬂme öyküsü, ilaçlar›n yan etkileri, denge bozuklu¤u, kas güçsüzlü¤ü, duyusal
yetersizlikler, kognitif fonksiyonlarda azalma, iletiﬂimin azalmas›, ilerleyen yaﬂ, eﬂlik eden hastal›klar biçiminde bireysel
faktörler olarak adland›r›lmaktad›r (21). Yetersiz ›ﬂ›kland›rma,
sendelenmeye ve tak›lmaya neden olabilecek nesneler, merdivenlerin uygun yükseklik ve geniﬂlikte olmamas›, zeminin
düzensiz ya da ›slak olmas› gibi faktörler çevresel faktörler
olarak adland›r›lmaktad›r (15,22). Çevresel faktörler her ortam için önemli olmakla birlikte pek çok güçsüz yaﬂl› insan›n
bir arada, farkl› yap›lardaki mobilyalar aras›nda yaﬂad›¤› huzurevlerinde daha da önemli oldu¤u bildirilmektedir. Huzurevlerindeki düﬂme insidans› evde yaﬂayan yaﬂl›lardan daha yüksek
oldu¤u gösterilmiﬂtir (23). Huzurevlerinde yaﬂayan yaﬂl›larda
genellikle pek çok hastal›k bir arada bulunabilmekte ve huzurevinin yaﬂl›n›n al›ﬂt›¤› çevreden farkl› s›n›rlamalar gösterdi¤i
vurgulanm›ﬂt›r (24).
Yaﬂl›lar›n düﬂmelerinde çevresel faktörlerin rolü farkl› kaynaklarda farkl› biçimde ele al›nmaktad›r. Tibbitts 1996 y›l›nda
çevresel faktörlerin yaﬂl›larda ki düﬂmelerin yaklaﬂ›k %22’sinde etkili oldu¤unu ifade etmiﬂtir. Nelson ve Amin ise düﬂmelerin %10-25’inde çevresel faktörlerin neden oldu¤unu belirtmiﬂlerdir (25, 26). Ejaz ve Rubenstein çevresel faktörlerin huzurevlerindeki düﬂmelerin %16 ile 27’sinin nedeni oldu¤unu
bildirmiﬂtir (27, 13).
Huzurevlerinde düﬂmeyi önleme ve kontrollünde etkili
stratejiler geliﬂtirmek için risk faktörlerinin belirlenmesi gerekmektedir. Risklerin de¤erlendirilmesi düﬂmenin önlenmesinde
en önemli basamak olarak ele al›nmaktad›r. Risklerin belirli
dönemlerde belirlenmesi giriﬂimlerin daha erken yap›lmas›n›
ve böylece düﬂmelerin önlenmesini sa¤lamaktad›r (20, 28).
“Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)”, uzun dönemli bak›m veren kurumlar›n risk
azaltma program› uygulamalar›n› ve bu program›n etkinli¤ini
de¤erlendirmelerini önermektedir. Bu risk azaltma program›,
risk azaltma stratejilerini, yaﬂl›lar›n ve ailelerin e¤itime al›nma-
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s›n› ve bak›m›n verildi¤i çevrenin de¤erlendirilmesini içermektedir (29). Risklerin erken belirlenmesi, giriﬂimlerin daha erken yap›lmas›n› ve böylece ikincil problemlerin azalt›lmas›n›
sa¤layabilmektedir. Çevresel risklerin de¤erlendirilmesi, tehlikelerin ortadan kald›r›lmas› ve çevrenin düzenlenmesi yaﬂan›lan çevrenin güvenli¤ini ve yaﬂl›lar›n mobilizasyonunu art›rmaktad›r (13). Fiziksel çevrede de¤iﬂikli¤i amaçlayan düﬂmeyi
önleme stratejileri, en baﬂar›l› stratejiler aras›nda sunulmaktad›r (30). Çevresel risk faktörlerinin de¤erlendirilmesi düﬂmeyi
önleme konusunda yap›lacak e¤itim içinde önemli temel verileri sa¤layabilmektedir (1). Düﬂme ve sonuçlar› önemli bir
halk sa¤l›¤› problemi olarak ele al›nmaktad›r. Bu nedenle huzurevlerinde çevresel risk faktörlerini de¤erlendirme ve de¤erlendirmeyi takip eden önleme programlar›n›n uygulanmas›
düﬂmenin önlenmesinde önemle ele al›nmaktad›r (31).
Huzurevinde ve toplumda yaﬂayan yaﬂl› bireylerin düﬂme
riskini ve düﬂme korkusunu azaltmada ve yaﬂam kalitesini artt›rmada hemﬂirelerin önemli rolü bulunmaktad›r. E¤itim, güçlendirme ve denge egzersizleri, ilaç tedavisinin de¤erlendirilmesi ve çevresel düzenlemeleri içeren düﬂmeyi önleme uygulamalar› halk sa¤l›¤› hemﬂiresinin önemli rolleri aras›nda yer
almaktad›r (1). Huzurevlerinde çal›ﬂan hemﬂirelerin düﬂmeleri
azaltmak için risk faktörlerini de¤erlendirmeleri ve sonuçlara
göre önleyici stratejilerin geliﬂtirmeleri gerekmektedir. Bu
araﬂt›rma, huzur evlerinin düﬂmeyle iliﬂkili çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi amac›yla yap›lm›ﬂt›r.

YÖNTEM VE GEREÇ
uzurevlerinin düﬂmeyle iliﬂkili çevresel risk faktörlerinin

Hbelirlenmesi amac›yla tan›mlay›c› türde yap›lan bu araﬂt›rma (32), 1–15 Temmuz 2005 tarihleri aras›nda Ankara Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içinde yer alan dört huzurevinde
yap›lm›ﬂt›r. Bu huzurevleri; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› Seyranba¤lar› Huzurevi ve Ümitköy Huzurevi, Keçiören Belediyesi’ne ba¤l›
Yaﬂl›lar Köﬂkü ve Emekli Sand›¤›na ba¤l› 75. y›l Dinlenme ve
Bak›mevidir.
Ankara ‹li Belediye s›n›rlar› içerisindeki huzurevlerinde
düﬂmeyle iliﬂkili çevresel risk faktörlerinin belirlenmesi amac›yla örnekleme al›nan her huzurevinin d›ﬂ çevresi, koridorlar›, merdivenleri, yemekhanesi, dinlenme odas›, mutfa¤›, personel odalar›, asansörü, tuvalet-banyo ve yaﬂl› odalar› de¤erlendirilmiﬂtir. Yaﬂl› odalar›n›n tümü gezilememiﬂ, her katta iki
yaﬂl› odas› basit rastgele örnekleme yöntemi ile belirlenmiﬂ ve
bu odalar de¤erlendirilmiﬂtir. Araﬂt›rman›n yap›labilmesi için
kurumlardan yaz›l› izin al›nm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada araﬂt›rmac›lar taraf›ndan geliﬂtirilen “Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme
Formu” (Ek 1) kullan›lm›ﬂt›r. Bu form, literatürde tan›mlanan
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düﬂmeyle iliﬂkili çevresel risk faktörlerini de¤erlendiren ve bu
konuda yap›lan çal›ﬂmalarda kullan›lan kontrol listeleri, Türk
Standardlar› Enstitüsü Huzurevi-Genel Kurallar (TSE 11400),
Özürlü ‹nsanlar›n ‹kamet Edece¤i Binalar›n Düzenlenmesi Kurallar› (TS 9111) ve araﬂt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanm›ﬂt›r
(1, 15, 22, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39). Geliﬂtirilen formun
ön uygulamas› Özel Tayland Huzurevinde Haziran 2005 tarihinde yap›lm›ﬂt›r. Ön uygulama sonucunda formda gerekli de¤iﬂiklikler yap›lm›ﬂ ve formun son ﬂekli oluﬂturulmuﬂtur.
Araﬂt›rman›n verileri ayn› form kullan›larak üç farkl› gözlemci taraf›ndan ayn› mekanlar de¤erlendirilerek toplanm›ﬂt›r.
Gözlemciler de¤erlendirmelerini 1 gün ara ile yapm›ﬂlard›r. 2.
ve 3. gözlemci 1. gözlemci ile ayn› s›ralamay› tak›p ederek kurumlar› de¤erlendirmiﬂtir.
Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme Formunda; odalar, koridorlar, merdivenler, asansörler, dinlenme odas›, tuvalet- banyo, temizlik, personel odalar›, mutfak, yemekhane, d›ﬂ çevre baﬂl›klar› alt›nda maddeler
bulunmaktad›r. Bu maddeler evet ya da hay›r cevab› ile de¤erlendirilmiﬂtir. Evet ve Hay›r cevaplar› baz› sorular için riskin
var oldu¤unu gösterirken baz› maddeler için riskin olmad›¤›n›
göstermektedir. Riskin oldu¤unu gösteren cevaplara 1 puan
verilmiﬂ, riskin olmad›¤›n› gösteren cevaplara 0 puan verilmiﬂtir. Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme Formuna göre al›nabilecek maksimum puan
121’dir.
Maddelerin tutarl›l›¤›n bak›lm›ﬂt›r, cronbach alpha de¤eri
0.60 alt›nda olan maddeler de¤erlendirme d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂt›r.
Buna göre koridorlar 8 madde, merdivenler 11 madde, asansörler 2 madde, tuvalet-banyo 15 madde, mutfak 5 madde,
dinlenme odas› 6 madde, yemekhane 1 madde, odalar 16
madde, personel odas› 7 madde, temizlik 3 madde, d›ﬂ çevre
3 madde ile de¤erlendirilmiﬂtir. Gözlemcilerin yapt›¤› de¤erlendirmeler aras› tutarl›l›¤› bak›lm›ﬂ ve tutarl›l›k bulunmas› nedeniyle 1. gözlemcinin de¤erlendirilmesi temel al›nm›ﬂt›r
(Cronbach alfa 0.99).
Verilerin de¤erlendirilmesi için istatistiksel analizler SPSS
11.00 paket program›nda yap›lm›ﬂt›r. Her bölümün de¤erlendirilmesi için o bölüm ile ilgili maddelerin say› ve yüzde da¤›l›mlar› hesaplanm›ﬂt›r. Maddelerin risk puanlar› toplanarak
genel risk puan› belirlenmiﬂtir. Kurumlar aras›ndaki risk puan
ortalamalar› fark› Kruskal-Wallis testi ile istatistiksel olarak de¤erlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
üﬂmeyle ilgili çevresel risk de¤erlendirilmesi yap›lan dört

Dhuzurevi için genel risk puan hesaplanm›ﬂ ve kurumlar›n
genel de¤erlendirilmesi bu puan üzerinden yap›lm›ﬂt›r. Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme
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Tablo 1— Huzurevlerinin Genel Risk Puanlar› Otalamalar›
Kurum
Seyranba¤lar› Huzurevi
Umitkoy Huzurevi
Yaﬂl›lar Köﬂkü
75. Y›l Dinlenme ve Bak›mevi

X±SS
48.27
52.00
44.25
31.91

±
±
±
±

14.02
4.24
2.63
5.19

KW=25.70
d=0.000

Formuna göre al›nabilecek maksimum puan 121’dir. Huzurevlerinin risk puanlar› karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda Ümitköy Huzurevinin risk puan› (52.00±4.24) di¤er huzurevlerinden anlaml›
olarak yüksek bulunmuﬂtur. 75.Y›l Dinlenme ve Bak›mevi’nin
risk puan (31.91) ortalamas› di¤er huzurevlerinden daha düﬂük bulunmuﬂtur (Tablo 1).
Huzurevlerinin koridorlar›n›n yap›lan risk de¤erlendirmesinde; %92.7’inde zemin kaygan özellikte, %65.9’unda yü-

rürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂyalar›n varl›¤›,
%51.2’inde yürüme yolunu daraltacak mobilyalar›n oldu¤u
belirlenmiﬂtir (Tablo 2).
Huzurevlerinin merdivenlerinin risk de¤erlendirmesinde;
%95.1’inde basamaklar›n alt ve üst bölümünü belirginleﬂtirici
önlem al›nmad›¤›, %92.7’sinde zeminin kaymaya neden olacak özellikte oldu¤u belirlenmiﬂtir. Asansörlerin %34.1’nin jeneratöre ba¤l› olmad›¤› belirlenmiﬂtir (Tablo 2).
Yaﬂl›lar›n kald›¤› odalar›n %78.05’inde zemin kaygan
özellikte, %71.96’inde hal› ve kilimin düﬂme riski oluﬂturdu¤u
ve %63.42’sinde yürüme yolunu daraltacak dolap ve mobilyalar›n bulundu¤u saptanm›ﬂt›r (Tablo 3).
Tuvalet ve banyolar›n %74.40’›nda banyo giriﬂinde eﬂik
ya da yükseltinin oldu¤u, %75.60’›nda zeminin kaymaya neden olacak özellikte oldu¤u ve %68.30’unda banyoda bütün
pozisyonlarda tutunma barlar›n›n olmad›¤› belirlenmiﬂtir (Tablo 3).
Mutfaklar›n %57.32’inde malzemelere ulaﬂmak için sa¤lam taburenin olmad›¤›, %50.0’›nda mutfak giriﬂinde eﬂik ol-

Tablo 2— Huzurevlerinin Koridor, Merdiven ve Asansörlerinin Risk De¤erlendirilmesi (n=41)
Risk Var
Çevresel Risk Faktörleri
Koridor
Hal› ve kilim ve paspas düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yürüme yolunu daraltacak mobilya var m›?
Zemin kayacak özellikte mi?
Yürüme yolunda 2 tarafl› tutunacak yerler var m›?
Koridorun gündüz ayd›nlat›lmas› yeterli mi?
Koridordaki ›ﬂ›klar jeneratöre ba¤l› m›?
Plastik sandalye var m›?
Merdiven
Zemini kaymaya neden olabilecek özellikte mi?
Zeminde kaymay› önleyecek önlem al›nm›ﬂ m›?
Basamaklar›n yüzeyinde tak›lmaya neden olabilecek bir ﬂey var m›?
Merdivenin geniﬂli¤i yeterli mi?
Basamaklar uygun yükseklikte mi?
Merdivenin üst k›sm›nda elektrik dü¤mesi var m›?
‹ki tarafl› trabzan var m›?
Basamaklar›n alt ve üst bölümünü belirginleﬂtirici önlem var m›?
Merdiven döﬂemesinde hal› var m›?
Merdiven döﬂemesinde demir var m›?
Merdivenleri geniﬂli¤i uygun mu?
Asansör
Asansör var m›?
Asansör jeneratöre ba¤l› m›?
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Risk Yok

Say›

%

Say›

%

7
27
21
38
13
21
21
10

17.1
65.9
51.2
92.7
31.7
51.2
51.2
24.4

34
14
20
3
28
20
20
31

82.9
34.1
48.8
7.3
68.3
48.8
48.8
75.6

38
26
13
0
4
14
7
39
35
21
18

92.7
63.4
32.5
0.0
9.8
34.1
17.1
95.1
85.4
51.2
43.9

3
15
27
41
37
27
34
2
6
20
23

7.3
36.6
67.5
100
90.2
65.9
82.9
4.9
14.6
48.8
56.1

4
14

9.8
34.1

37
27

90.2
65.9
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Tablo 3— Huzurevlerinde Yaﬂl› Odalar›n›n Risk De¤erlendirmesi (n=82)
Risk Var
Çevresel Risk Faktörleri
Hal› ve kilim düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Zemin kayacak özellikte mi?
Oda giriﬂinde eﬂik ya da yükselti var m›?
Zeminde düﬂmeye neden olabilecek bozulmalar var m›?
Kap›lar›n geniﬂli¤i uygun mu?
Yatak uygun yükseklikte mi?
Etajerin yüksekli¤i uygun mu?
Odada oturdu¤u sandalyelerin yükseklikleri uygun mu?
Plastik sandalye var m›?
Telefonun bulundu¤u yer düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Yürüme yolunu daraltacak dolap, mobilya var m›?
Dolab›n yüksekli¤i düﬂme aç›s›ndan risk oluﬂturuyor mu?
Dolap kullan›m›nda yard›m ediliyor mu?
Yatak baﬂ›nda elektrik dü¤mesine kolayca ulaﬂ›l›yor mu?
Gece lambas› var m›?
Jeneratör var m›?
Odalardaki ›ﬂ›klar jeneratöre ba¤l› m›?
Tuvalet-Banyo
Banyo giriﬂinde eﬂik ya da yükselti var m›?
Zemin kaymaya neden olacak özellikte mi?
Zeminde düﬂmeye neden olabilecek eﬂya var m›?
Banyoda bütün pozisyonlarda tutunma barlar› var m›?
Banyoda ça¤r› cihaz› var m›?
Banyoda gece ayd›nlamas› uygun mu?
Alaturka tuvalette tutunma bar› var m›?
Klozet uygun yükseklikte mi?
Klozetin her iki taraf›nda tutunma barlar› var m›?
Tuvalette gündüz ayd›nlatmas› yeterli mi?
Tuvalette gece ayd›nlatmas› yeterli mi?
Banyo ve tuvaletteki ›ﬂ›klar jeneratöre ba¤l› m›?
Tuvalette lavabo yüksekli¤i uygun mu?
Lavabolar›n her iki taraf›nda tutunma yerleri var m›?
Mutfak
Mutfak giriﬂinde eﬂik var m›?
Zeminde tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yürüyüﬂ yolunu daraltacak mobilya var m›?
Gündüz ›ﬂ›¤› yeterli mi?
Malzemelere ulaﬂmak için sa¤lam tabure var m›?

mad›¤› ve %31.70’inde zeminde tak›lmaya neden olacak küçük eﬂyalar›n oldu¤u belirlenmiﬂtir (Tablo 3).
Huzurevlerinde yaﬂl›lar›n odalar›, tuvalet-banyo ve mutfak
d›ﬂ›nda kalan alanlarda de¤erlendirilmiﬂtir. Dinlenme odas› ve
personel odas›nda zeminin kaymaya neden olacak özellikte
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Say›

Risk Yok
%

Say›

%

59
64
47
10
24
17
29
48
30
44
52
44
52
33
24
22
20

71.96
78.05
57.32
12.20
29.27
20.74
35.37
58.54
36.59
53.66
63.42
53.66
63.42
40.25
29.27
26.83
24.40

23
18
35
72
58
65
53
34
52
38
30
38
30
49
58
60
62

28.04
21.95
42.68
87.80
70.73
79.26
64.63
41.46
63.41
46.34
36.58
46.34
36.58
59.75
70.73
73.17
75.60

61
62
45
56
27
4
17
14
41
40
9
6
13
32

74.40
75.60
54.87
68.30
32.93
4.88
20.74
17.08
50.00
48.78
10.97
7.32
15.86
39.03

21
20
37
26
55
78
65
68
41
42
73
76
69
50

25.60
24.40
45.13
31.70
67.07
95.12
79.26
82.92
50.00
51.22
89.03
92.68
81.14
60.97

41
26
12
5
47

50.00
31.70
14.64
6.10
57.32

41
56
70
77
35

50.00
68.30
85.36
93.90
42.68

olmas› en s›k de¤erlendirilen risk faktörü olarak belirlenmiﬂtir.
D›ﬂ çevrede ise zeminde tak›lmaya neden olabilecek bozulmalar›n olmas› (%30) en s›k de¤erlendirilen risk faktörü olarak
saptanm›ﬂt›r (Tablo 4).
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HUZUREVLER‹N‹N DÜﬁMEYLE ‹L‹ﬁK‹L‹ ÇEVRESEL R‹SK FAKTÖRLER‹
YÖNÜNDEN DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

Tablo 4— Huzurevlerinde Ortak Kullan›m Alanlar›n›n Risk De¤erlendirmesi (n=41)
Risk Var
Çevresel Risk Faktörleri
Dinlenme Odas›
Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Zemin kayacak özellikte mi?
Salon giriﬂinde eﬂik var m›?
Hal› ve kilim düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Sandalyelerin yükseklikleri uygun mu?
Plastik sandalye var m›?
Personel Odas›
Zemin kayacak özellikte mi?
Hal› ya da kilim düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yürüme yolu içinde aya¤›n tak›laca¤› mobilya var m›?
Koltuklar›n yüksekli¤i uygun mu?
Sandalyelerin yüksekli¤i uygun mu?
Yürüme yolunu daraltacak mobilya var m›?
D›ﬂ Çevre
Zemin kaymaya neden olacak özellikte mi?
Zeminde tak›lmaya neden olabilecek bozulmalar var m›?
Yürüme yolunda araba park ediliyor mu?

TARTIﬁMA
uzurevlerinde kalan yaﬂl›larda meydana gelen düﬂmelerin

H%27.3’nün çevresel faktörlerden kaynakland›¤›n› bildirmiﬂtir (40). Yap›lan çal›ﬂmalar, risklerin tan›mlanmas› ve belirlenen risklere yönelik yap›lan giriﬂimlerin düﬂmenin önlenmesinde önemli oldu¤una iﬂaret etmektedir (41). Huzurevlerinde meydana gelen düﬂmelerin azalt›lmas› için risk de¤erlendirilmesinin yap›lmas› gerekir. Risk de¤erlendirilmesi tüm kurumu kapsamal› ve geçerli bir araçla yap›lmal›d›r. Bu nedenle
araﬂt›rmam›zda Ankara Büyükﬂehir Belediyesi s›n›rlar› içerisinde bulunan dört huzurevlerinde “Huzurevlerinde Düﬂmeyle
‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme Formu” kullan›larak
yaﬂl›lar›n kulland›¤› tüm alanlarda çevresel risk faktörleri de¤erlendirilmiﬂtir.
Ülkemizde yaﬂl›lara, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme
Kurumunun bünyesindeki huzurevleri, kamu kurum ve kuruluﬂlar›, yerel yönetimler ve özel kurumlara ba¤l› huzurevleri
hizmet götürmektedir. Bu huzurevleri; yönetim yap›s›, personel say›s›, kalan yaﬂl›lar›n sosyo-ekonomik özellikleri ve fiziksel yap›lar› itibariyle birbirinden farkl›d›r. Bunun yan›nda Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l› iki huzurevi
de özellikle fiziksel yap› aç›s›ndan birbirinden farkl›d›r. Huzurevlerinde “Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk Faktörlerini De¤erlendirme
Formu” ile yap›lan risk de¤erlendirmesinde de kurumlar aras›nda farkl›l›klar görülmüﬂtür.
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Say›

Risk Yok
%

Say›

%

7
26
3
7
14
4

17.1
69.4
7.3
17.1
34.1
9.8

34
15
38
34
27
37

82.9
36.6
92.7
82.9
65.9
90.2

16
6
8
14
12
6
5

51.6
18.8
25.8
45.2
38.7
19.4
16.7

15
26
23
17
19
25
25

48.4
81.3
74.2
54.8
61.3
80.6
83.3

1
30
2

3.2
63.8
6.5

30
17
29

96.8
36.2
93.5

Ümitköy Huzurevi’nin risk puan› (52.00±4.24) di¤er huzurevlerinden anlaml› olarak yüksek bulunmuﬂtur. Bunun nedenlerinden birisinin, koridor ve merdiven zeminlerinin kaygan özellikteki antibakteriyel PVC malzemesi ile kaplanmas›
oldu¤u düﬂünülebilir. Odalarda yaﬂl›lar kendi hal› ve kilimlerini kullanmaktad›r. Bu hal› ve kilimler tüm zemini kaplamad›¤› için tak›l›p düﬂme nedeni olabilecek nitelikte tan›mlanmaktad›r. Oda içerisindeki mobilyada bir standardizasyon olmakla birlikte yaﬂl›lar kendi mobilyalar›n› da kullanmaktad›rlar.
Yaﬂl›lar›n kendi mobilyalar›n›n ebatlar›n›n uygun olmamas›
düﬂme riski oluﬂturabilmektedir. Bununla birlikte bu huzurevi
iki katl› olmas›na ra¤men asansörü bulunmamaktad›r. Ayr›ca
banyolarda küvet bulunmas› da risk puan›n› art›ran di¤er bir
faktör olarak saptanm›ﬂt›r.
Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna ba¤l› di¤er
bir huzurevi olan Seyranba¤lar› Huzurevi’nin risk puan›
(48.27±14.02) Ümitkoy Huzurevinin risk puan›na yak›nd›r.
Seyranba¤lar› Huzurevi’nde baz› odalar›n zemininde bozulmalar saptanm›ﬂt›r. Mobilyalarda standardizasyon bulunmamakta, yaﬂl›lar kendi mobilyalar›n› da kullanmaktad›rlar. Odalarda telefon bulunmamakta, yaﬂl›lar koridorda bulunan telefonu kullanmaktad›rlar. Jeneratör bulunmakla birlikte her zaman ›ﬂ›k ve asansör için devreye girmemektedir. Koridorlara
konulan sandalyeler baz› yerlerde geçiﬂleri daraltmaktad›r.
Odalarda tuvalet ve banyo bulunmamakta, katlarda bulunan
tuvalet ve banyolar ortak kullan›lmaktad›r. Duﬂ yerleri zemin-

29

ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL RISK FACTORS
RELATED TO FALLS IN REST HOMES

den 10 cm yüksekliktedir.
Yaﬂl›lar köﬂkünün risk puan ortalamas› (44.25±2.63)
Seyranba¤lar› ve Ümitköy Huzurevlerinin risk puan ortalamas›ndan daha düﬂük bulunmuﬂtur. Yaﬂl›lar köﬂkünde oda, koridor ve merdivenlerin zemini hal›fleks ile kapl› oldu¤u için kayma riski taﬂ›mamaktad›r.
75.Y›l Dinlenme ve Bak›mevi’nin risk puan›
(31.91±5.19) ortalamas› di¤er huzurevlerinden daha düﬂük
bulunmuﬂtur. Bu kurumda oda büyüklü¤ü ve mobilyalar belirli standarttad›r. Oda giriﬂlerinde ve yatak baﬂlar›nda elektrik
dü¤meleri bulunmaktad›r. Koridorlarda zemin ›slak b›rak›lmamaktad›r. Asansör bulunmakta ve sürekli çal›ﬂ›r durumdad›r.
Baz› banyolarda yaﬂl›lar›n kendi olanaklar› ile ald›klar› kaymayan özellikteki paspaslar bulunmaktad›r.
Araﬂt›rma kapsam›nda yer alan huzurevlerinin koridorlar›nda yap›lan risk de¤erlendirilmesinde, %92.7’inde zemin
kaygan özellikte, %65.9’unda yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂyalar›n varl›¤›, %51.2’inde yürüme yolunu
daraltacak mobilyalar›n oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu belirlenen
risk faktörleri literatürde tan›mlanan risk faktörleri ile paralellik göstermektedir (15, 22, 40, 41, 42). Yaﬂl›lar›n düﬂme nedenlerinin incelendi¤i iki araﬂt›rmada da zeminin kaygan özellikte olmas›, yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂyalar›n varl›¤› ve yürüme yolunu daraltacak mobilyalar›n varl›¤›
düﬂme nedeni olarak tan›mlanm›ﬂt›r (43, 44). Literatürde düﬂmelerin azalt›lmas› parlatmas› az, kaymaya dirençli zemin cilas› önerilmektedir. Bunun yan›nda eﬂyalar›n geçiﬂe engel olmayacak ﬂekilde düzenlenmesi, özellikle yüksekli¤i az olan
masa, sehpa gibi mobilyalar›n yürüyüﬂ yoluna yerleﬂtirilmemesi önerilmektedir (45,46).
Merdivenler düﬂmelerin s›kl›kla meydana geldi¤i alanlard›r. Norton ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 1997 y›l›nda 911 yaﬂl›
birey üzerinde yap›lan bir çal›ﬂmada 540 kalça k›r›¤›n›n
%37.2’sinde belirli bir nesnenin düﬂmeye neden oldu¤u ve bu
nedenler aras›nda en çok merdivenlerin (%14.9) yer ald›¤›n›
bildirmiﬂtir (47). Bu araﬂt›rmada basamaklar›n alt ve üst bölümünü belirginleﬂtirici önlem al›nmamas› (%54.2) ve zeminin
kaymaya neden olacak özellikte olmas› (%52.8) en s›k rastlanan risk faktörleri olarak belirlenmiﬂtir. Literatürde merdivenler için önerilen modifikasyonlar aras›nda merdiven basamaklar›n›n alt ve üst bölümünü belirginleﬂtirici önlem al›nmas› ve
kaymayan malzemenin kullan›lmas› da yer almaktad›r (48,
49, 50, 51, 52, 53).
Yaﬂl›lar›n kald›¤› odalar›n %78.05’inde zemin kayacak
özellikte, %71.96’s›nda hal› ve kilim düﬂme riski oluﬂturmakta, %63.42’sinde yürüme yolunu daraltacak dolap ve mobilyalar bulunmaktad›r. Bu araﬂt›rmada yaﬂl›lar›n kald›¤› odalarda tan›mlanan çevresel risk faktörleri literatürde tan›mlanan
çevresel risk faktörleri ile paralellik göstermektedir (15, 22,
40, 42). Yaﬂl›larda kaza nedenlerinin araﬂt›r›ld›¤› bir araﬂt›rmada da; yetersiz ayd›nlatma, hal›lar, unutulmuﬂ veya yürüyüﬂ
yoluna konulmuﬂ eﬂyalar ve ›slak zemin kazaya neden olan
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çevresel faktörleri olarak belirlenmiﬂtir. Bu faktörler kolayl›kla
düzenlenebilecek ve ortadan kald›r›lacak faktörlerdir. Yaﬂl›lar
odalar›nda yeterli hareket alan› sa¤lanmas›, odadaki fazla eﬂyalar›n mümkün oldu¤u kadar azalt›lmas›, eﬂyalar›n geçiﬂe engel olmayacak ﬂekilde düzenlenmesi düﬂmelerin önlenmesi
aç›s›ndan önemlidir. Odalar, yaﬂl›n›n zaman›n›n ço¤unu geçirmesi ve her tür aktivitesini yerine getirmesi nedeniyle öncelikle ele al›nmas› gereken alanlard›r.
Tezel’in Campell ve arkadaﬂlar›ndan aktard›¤›na göre
banyo, yatak odas› ve merdivenlerle düﬂme vakalar›n›n en
çok gerçekleﬂti¤i yerlerden biri olarak bildirilmektedir (54).
Banyo mekân›, mahremiyet hissinin kuvvetli oldu¤u mekânlardan biri olmas› dolay›s›yla, yaﬂl› insanlar›n ba¤›ms›zl›k hissini en çok etkileyen alan olarak vurgulanmaktad›r (46, 55).
Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› huzurevlerinin banyo-tuvaletlerinin
%74.40’›n›n giriﬂlerinde eﬂik ya da yükseltinin oldu¤u,
%75.60’›n›n zeminin kaymaya neden olacak özellikte oldu¤u
ve %68.30’unun banyoda tüm pozisyonlarda tutunma barlar›n›n olmad›¤› belirlenmiﬂtir. Bu sonuçlar literatürde belirtilen
düﬂmeye yol açan çevresel risk faktörleri ile paralellik göstermektedir (15, 22, 40, 42). Bu risk faktörlerine yönelik olarak
literatürde; banyo ve tuvaletlerde yaﬂl›n›n tutuma ihtiyac› hissedece¤i yerlere tutunma barlar›n›n konulmas›, banyo ve tuvaletlerde kaymayan fayanslar, kaymayan dirençli zemin cilas›, zeminin ›slak b›rak›lmamas›, giriﬂlerde eﬂiklerin kald›r›lmas› önerilmektedir (47, 48, 49, 50, 51, 52). Bu alanlarda düﬂmelerin önlenmesi için, banyo ve tuvaletlerde tüm pozisyonlarda tutunma barlar›n›n olmas›, banyo ve küveyt giriﬂlerinde
eﬂik olmamas› ve banyo zemininin ve özellikle küvet yüzeyinin kaymaz yüzey özellikte olmas› düﬂmelerin önlenmesinde
önerilenler aras›nda yer almaktad›r.
Yaﬂl›lar›n kulland›¤› mutfaklarda; masa, mutfak tezgâh› ve
dolap yükseklikleri yaﬂl›lar›n kolayl›kla ulaﬂabilece¤i yükseklikte olmal›d›r. Dolaplar, yaﬂl›n›n ulaﬂamayaca¤› yükseklikte ise
eﬂyalar›n alt raflara yerleﬂtirilmesi, yaﬂl›n›n yard›m almas› ya
da üzerine ç›kaca¤› sa¤lam bir taburenin olmas› gereklidir.
Yaﬂl›n›n plastik sandalye ya da sa¤lam olmayan tabure ya da
sandalyenin üzerine ç›kmas› düﬂme riski oluﬂturabilir. Çal›ﬂmam›zda mutfaklar›n %57.32’inde dolaplar›n yüksek yererine ulaﬂmak için sa¤lam bir taburenin olmad›¤› tespit edilmiﬂtir. Dolap, tezgah ve masalar›n uygun yükseklikte olmad›¤›
durumlarda yaﬂl›n›n eﬂyalar›n›n yaﬂl›n›n ulaﬂaca¤› alt bölmelere konulmas› ya da yaﬂl›n›n üzerine ç›kaca¤› sa¤lam bir taburenin sa¤lanmas› önemlidir. Mutfak giriﬂinde eﬂik olmas› tak›lmaya neden olaca¤›ndan düﬂme riski taﬂ›maktad›r. Bizim çal›ﬂmam›zda mutfaklar›n %50’sinin giriﬂinde eﬂik bulundu¤u
belirlenmiﬂtir. Mutfaklar›n %31.70’nin zemininde tak›lmaya
neden olacak küçük eﬂyalar›n olmas› ele al›nmas› gereken
risklerden bir tanesidir. Bu risk faktörlerine yönelik önerilen
modifikasyonlar; mutfak tezgah› ve üst dolaplar›n yükseklikleri yaﬂl›lara uygun düzenlenmesi, s›k kullan›lan eﬂyalar›n kolay
ulaﬂabilecekleri yerlere konulmas›, mutfak zemininde kayma-
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ya neden olabilecek malzemelerin uzaklaﬂt›r›lmas› ve giriﬂlerdeki eﬂik ve yükseltilerin kald›r›lmas› önerilmektedir (48, 49,
50, 51, 52, 53).
Huzurevlerinde yaﬂl›lar›n odalar›, tuvalet-banyo ve mutfak
d›ﬂ›nda kalan alanlarda de¤erlendirilmiﬂtir. Dinlenme odalar›n›n %69.4’ü ve personel odalar›n›n %51.6’s›n›n zemini kaymaya neden olacak özelliktedir. D›ﬂ çevrede ise zeminde tak›lmaya neden olabilecek bozulmalar›n olmas› (%30) en s›k
de¤erlendirilen risk faktörüdür. Dinlenme odas› ve personel
odas›nda da di¤er bölgelerde oldu¤u gibi zeminin kaymaya ve
tak›lmaya neden olacak özellikte olmas› en s›k belirlenen risk
faktörü olarak belirlenmiﬂtir. Bu risk faktörünün ele al›nmas›
düﬂmelerin önlenmesi aç›s›ndan önemlidir.
Sonuç olarak yap›lan çevresel risk de¤erlendirilmesi sonucunda Ümitköy Huzurevinin risk puan› di¤er kurumlardan daha yüksek bulunmuﬂtur. Huzurevlerinin çeﬂitli bölümlerinin
çevresel risk de¤erlendirilmesi sonucuna göre; koridorlar›n zeminin kaygan olmas›, merdivenlerde basamaklar›n alt ve üst
bölümünü belirginleﬂtirici önlem al›nmamas›, yaﬂl›lar›n kald›¤›
odalarda zeminin kaygan özellikte olmas›, tuvalet ve banyo giriﬂlerinde eﬂik ya da yükselti bulunmas› en s›k rastlanan riskler olarak belirlenmiﬂtir. Belirlenen bu risklerle ilgili gerekli geribildirim araﬂt›rman›n yap›ld›¤› huzurevlerinde araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan düzenlenecek e¤itim oturumlar› ile ele al›nacakt›r.

Araﬂt›rman›n yap›ld›¤› huzurevlerinde belirlenen risk faktörleri, fazla harcama gerektirmeyen, fiziksel çevrede yap›labilecek de¤iﬂiklikler ile ortadan kald›r›labilece¤i saptanm›ﬂt›r
ve bu konularda yaﬂl›lara ve personele yönelik e¤itim programlar›n›n düzenlenmesi önerilmiﬂtir. Bu e¤itimin desteklenmesi için yazarlar taraf›ndan haz›rlanan e¤itim materyali huzurevlerine da¤›t›lacakt›r.
Huzurevlerinde düﬂmelerin önlenmesinde hemﬂirelik giriﬂimleri yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Hemﬂirelik giriﬂimlerinin önemli bir parças› yaﬂl› ve çevresini düﬂme riski aç›s›ndan
de¤erlendirmektir. Bu de¤erlendirme için güvenilir araçlar›n
kullan›lmas› önemlidir. “Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Risk
Faktörlerini De¤erlendirme Formu” hemﬂirelerin, huzurevlerinde çevresel risk faktörlerini de¤erlendirmede güvenilir bir
araç olarak kullanmalar›, “Huzurevlerinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili
Risk Faktörlerini De¤erlendirme Formu”nun düﬂmeyi önlemede etkinli¤ini gösteren araﬂt›rmalar›n yap›lmas› da önerilmektedir.

TEﬁEKKÜR
raﬂt›rman›n verilerinin toplanmas›nda gözlemci olarak gö-

Arev alan Araﬂ. Gör. Nuriye Y›ld›r›m ve Arﬂ. Gör. Gülnaz
Karatay’a ve kurumlarda çal›ﬂan tüm personele teﬂekkür ederiz.

Ek 1— Huzurevinde Düﬂmeyle ‹liﬂkili Çevresel Risk Faktörleri De¤erlendirme Formu
Odalar

1

2

3

4

5

6

7

Zemin
1. Hal› ve kilim düﬂme riski oluﬂturuyor mu? (hal› tüm zemini kaplam›yor ve zemine tam olarak sabitlenmemiﬂ ise, hal› aﬂ›nm›ﬂ ya da gevﬂemiﬂ ise risk oluﬂturur)
2. Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
3. Zemin kayacak özellikte mi?
4. Oda giriﬂinde eﬂik ya da yükselti var m›?
5. Yürüme yolu içinde tak›lmaya neden olabilecek sabitlenmemiﬂ kablo var m›?
6. Zeminde düﬂmeye neden olabilecek bozulmalar var m›?
7. Zemin ›slak m›?
8. Odalar›n geniﬂli¤i uygun mu? (kiﬂi baﬂ›na en az 7 mÇ)
9. Kap›lar›n geniﬂli¤i uygun mu? (en az 1,10 cm olmal›)
Di¤er
Mobilya
1. Yatak uygun yükseklikte mi? (45-50cm alçak ya da yüksek olmamal›)
2. Yatak sabit mi?
3. Etajerin yüksekli¤i uygun mu? (60 cm olmal›d›r)
4. Odada oturdu¤u sandalyelerin yükseklikleri uygun mu? (45-50cm alçak ya da
yüksek olmamal›)
5. Odada oturdu¤u koltuklar›n yükseklikleri uygun mu? (45-50cm alçak ya da yüksek olmamal›
6. Plastik sandalye var m›?
7. Telefonun bulundu¤u yer düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
8. Yürüme yolunu daraltacak dolap, mobilya var m›?
9. Dolab›n yüksekli¤i düﬂme aç›s›ndan risk oluﬂturuyor mu?
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10. Dolab›n alçak olmas› düﬂme aç›s›ndan risk oluﬂturuyor mu?
11. Mobilyalar sa¤lam m›?
12. Dolap kullan›m›nda yard›m ediliyor mu?
Di¤er
Ayd›nlatma
1. Gündüz ›ﬂ›¤› yeterli mi?
2. Odan›n ayd›nlat›lmas› yeterli mi? (Lambalar›n 75 watt’›n alt›nda olmamas›)
3. Yatak baﬂ›nda elektrik dü¤mesine kolayca ulaﬂ›l›yor mu?
4. Gece lambas› var m›?
5. Jeneratör var m›?
6. Odalardaki ›ﬂ›klar jeneratöre ba¤l› m›?
7. Ayd›nlatma sensörlu mü?
Di¤er
KOR‹DOR
Hal›, kilim ve paspas düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yürüme yolunu daraltacak mobilya var m›?
Zemin kayacak özellikte mi?
Zeminde düﬂmeye neden olabilecek bozulmalar var m›?
Zemin ›slak m›?
Yürüme yolunda 2 tarafl› tutunacak yerler var m›?
Koridorun gündüz ayd›nlat›lmas› yeterli mi?
Koridorun gece ayd›nlat›lmas› yeterli mi?
Koridorlardaki ›ﬂ›klar jeneratöre ba¤l› m›?
Yürüme yolu içinde tak›lmaya neden olabilecek sabitlenmemiﬂ kablo var m›?
Plastik sandalye var m›?
Di¤er
MERD‹VENLER
Zemini kaymaya neden olabilecek özellikte mi?
Zeminde kaymay› önleyecek önlem al›nm›ﬂ m›?
Basamaklar›n yüzeyinde tak›lmaya neden olabilecek bir ﬂey var m›?
Merdivenin geniﬂli¤i yeterli mi?
(En az 28 cm olmal›d›r) cm
Basamaklar uygun yükseklikte mi?(15 cm’den fazla olmamal›)
Merdivenin alt k›sm›nda elektrik dü¤mesi var m›?
Merdivenin üst k›sm›nda elektrik dü¤mesi var m›?
‹ki tarafl› trabzan var m›?
Basamaklar sa¤lam ve onar›lm›ﬂ m›?
Basamaklar›n alt ve üst bölümünü belirginleﬂtirici önlem var m›? (Derinlik alg›s›n›
güçlendirecek renkli ya da parlak bantlar vb.)
Merdiven döﬂemesinde hal› var m›?
Merdiven döﬂemesinde demir var m›?
Merdivenleri geniﬂli¤i uygun mu? (en az 1.50 cm olmal›d›r)
Di¤er
ASANSÖR
Asansör var m›?
Asansör ile koridor aras›nda zemin fark› var m›?
Asansör jeneratöre ba¤l› m›?
Asansörün bozuldu¤u ve kullan›lmad›¤› süre oluyor mu?
D‹NLENME ODASI
Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Zemin kayacak özellikte mi?
Salon giriﬂinde eﬂik var m›?
Yürüme yolu içinde tak›lmaya neden olabilecek sabitlenmemiﬂ kablo var m›?
Zeminde düﬂmeye neden olabilecek bozulmalar var m›?
Zemin ›slak m›?
Yürüme yolu içinde aya¤›n tak›laca¤› mobilya var m›?
Mobilyalar sa¤lam m›?
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Hal› ve kilim düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Gündüz ›ﬂ›¤› yeterli mi?
Gece ayd›nlatmas› yeterli mi? (lamba 75 watt’›n alt›nda olmamal›)
Koltuklar›n yükseklikleri uygun mu?(45-50cm )
Sandalyelerin yükseklikleri uygun mu?(45-50cm )
Plastik sandalye var m›?
Di¤er
TUVALET/ BANYO
Banyo giriﬂinde eﬂik ya da yükselti var m›?
Zemin kaymaya neden olacak özellikte mi?
Temizlik malzemesi kolay ulaﬂ›lacak yerde mi?
Zeminde düﬂmeye neden olabilecek eﬂya var m›?
Banyoda bütün pozisyonlarda tutunma barlar› var m›?
Banyoda ça¤r› cihaz› var m›?
Banyoda lavabo yüksekli¤i uygun mu?
Banyoda gündüz ayd›nlamas› uygun mu?
Banyoda gece ayd›nlamas› uygun mu?
Alaturka tuvalet var m›?
Alaturka tuvalette tutunma bar› var m›?
Klozet uygun yükseklikte mi? (45-50 cm)
Klozetin her iki taraf›nda tutunma barlar› var m›?
Tuvalette ça¤r› cihaz› var m›?
Tuvalette gündüz ayd›nlatmas› yeterli mi?
Tuvalette gece ayd›nlatmas› yeterli mi?
Banyo ve tuvaletteki ›ﬂ›klar jeneratöre ba¤l› m›?
Tuvalette lavabo yüksekli¤i uygun mu?
Lavabolar›n her iki taraf›nda tutunma yerleri var m›?
Di¤er
TEM‹ZL‹K
Temizlik sonras›nda zemin ›slak kal›yor mu?
Temizlik yaﬂl›lar›n mekân› kulland›¤› saatlerde mi yap›l›yor?
Temizlik yap›l›rken alan kullan›m›ma kapat›l›yor mu?
Temizlik malzemeleri yürüyüﬂ yolunda kal›yor mu?
PERSONEL ODALARI
Oda giriﬂinde eﬂik var m›?
Zemin kayacak özellikte mi?
Hal› ya da kilim düﬂme riski oluﬂturuyor mu?
Yürürken tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yürüme yolu içinde tak›lmaya neden olabilecek sabitlenmemiﬂ kablo var m›?
Zeminde düﬂmeye neden olabilecek bozulmalar var m›?
Zemin ›slak m›?
Yürüme yolu içinde aya¤›n tak›laca¤› mobilya var m›?
Mobilyalar sa¤lam m›?
Koltuklar›n yüksekli¤i uygun mu? (45-50 cm)
Sandalyelerin yüksekli¤i uygun mu? (45-50cm)
Ayd›nlanma yeterli mi?
Plastik sandalye var m›?
Yürüme yolunu daraltacak mobilya var m›?
MUTFAK
Mutfak giriﬂinde eﬂik var m›?
Zemin kaymaya neden olacak özellikte mi?
Zeminde tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yürüyüﬂ yolunu daraltacak mobilya var m›?
Zemin ›slak m›?
Yemek masas› sa¤lam m›?
Sandalye yükseklikleri uygun mu? (45-50)
Gündüz ›ﬂ›¤› yeterli mi?
Gece ayd›nlatmas› uygun mu? (75 watt’tan düﬂük olmamal›)
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Malzemeler uzanmay› gerektirmeyecek ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ mi?
Malzemeler e¤ilmeyi gerektirmeyecek ﬂekilde yerleﬂtirilmiﬂ mi?
Malzemelere ulaﬂmak için sa¤lam tabure var m›?
Di¤er
YEMEKHANE
Yemekhane giriﬂinde eﬂik var m›?
Zemin kaymaya neden olacak özellikte mi?
Zemin ›slak m›?
Zeminde tak›lmaya neden olabilecek küçük eﬂya var m›?
Yemek masalar› aras›ndaki mesafe uygun mu?
Yemek masas› sa¤lam m›?
Sandalye yükseklikleri uygun mu? (45-50)
Gündüz ›ﬂ›¤› yeterli mi?
Gece ayd›nlatmas› uygun mu? (75 watt’tan düﬂük olmamal›)
DIﬁ ÇEVRE
Zemin kaymaya neden olacak özellikte mi?
Zeminde tak›lmaya neden olabilecek bozulmalar var m›?
Tak›lmaya neden olabilecek taﬂ, eﬂya vb. var m›?
Yürüme yolunu daraltan malzeme var m›?
Yürüme yolunda araba park ediliyor mu?
Giriﬂ merdiveninin yüksekli¤i uygun mu?
Giriﬂte eﬂik var m›?
Giriﬂ merdiveninin geniﬂli¤i uygun mu?
Otuma banklar›n›n yüksekli¤i uygun mu? (45-50 cm alçak ya da yüksek olmamal›)
Oturma banklar›n›n yaslanma desteklerinin yüksekli¤i uygun mu?
Ayd›nlatma yeterli mi?
Di¤er
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