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ISPARTA VE BURDUR HUZUREVLER‹NDE
KALAN YAﬁLILARIN SOSYODEMOGRAF‹K
DURUMLARI VE BESLENME TERC‹HLER‹
ÖZ
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Mümin POLAT2
Hikmet ORHAN3
Erdo¤an KÜÇÜKÖNER1

Giriﬂ: Düzenli beslenme her yaﬂ döneminde önemlidir. Huzurevlerinde kalan yaﬂl›lar için bu
konunun önemi daha da büyüktür. Bu çal›ﬂma ile Isparta ve Burdur Huzurevlerinde kalan yaﬂl›lar›n sosyo-demografik durumlar›n›n ve beslenme tercihlerinin belirlenmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Gereç ve Yöntem: Isparta ve Burdur Huzurevlerinde kalan toplam 127 kiﬂinin sosyo-demografik durumlar› ve beslenme tercihleri haz›rlanan anket ile belirlenmiﬂtir. Ankete mevcut olan herkes kat›lm›ﬂt›r. Haz›rlanan anketler huzurevi sakinleri ile yüz yüze görüﬂerek yap›lm›ﬂt›r.
Bulgular: Huzurevi sakinlerinin 66’s› (%51.9) erkek iken, 61’i (%48.1) kad›nd›r ve ortalama
yaﬂlar› 66.43 ± 7.31’dir. Sakinlerin büyük bir ço¤unlu¤u (%98.5) ö¤ün atlamayarak en az 3 ö¤ün
beslenmektedirler. Beslenmede en çok tercih edilen g›da grubu ettir (%88.1). Çok az yaﬂl› sebze
yemeyi tercih etmektedir (%40.1).
Sonuç: Araﬂt›rma sonuçlar›na göre, Isparta ve Burdur’daki sosyo-demografik yap› aras›nda
bir fark yoktur. Beslenme yönünden ise; her iki huzurevinde de temel besin ö¤elerinin özenli kullan›m› dikkat çekmiﬂtir. Yine de verilen ö¤ünlerin diyetisyen kontrolünde ve yaﬂl›lardaki besin gereksinimine göre verilmesinin daha uygun olaca¤› kan›s›na var›lm›ﬂt›r.
Anahtar sözcükler: Huzurevi, Beslenme, Sosyo-demografik özellikler, Besin grubu.
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Introduction: Nutrition is an important matter for all ages. It is more important elderly who
live in nursing home. In this study, it was aimed to determine sociodemographic status and nutrition choice of elderly who live in nursing home in Isparta and Burdur.
Materials and Method: Sociodemographic status and nutrition choice of total 127 elderly
lived in nursing home in Isparta and Burdur was determined by a questionnaire. All of the older
people lived in nursing home and participated in the survey. The questionnaire form was filled
by face to face interviewing method.
Results: There were 66 men (51.9 %) and 61 women (48.1 %) in nursing home, whose average age was 66.43±7.31. Most of the elderly consumed food three times a day. Mostly preferred food was meat (88.1%). Few number of elderly prefered to eat vegetables (40.1%).
Conclusion: According to the results, no difference in sociodemographic status in Isparta
and Burdur was found. From nutrition perspective; staff in both nursing homes pay attention to
Consume basic food. It can be concluded that they have a dietician control and food to elderly
as their need.
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G‹R‹ﬁ
aﬂlanma, do¤um öncesinden baﬂlayarak yaﬂam›n sonlan-

Ymas›na kadar devam eden bir süreçtir. Zamana ba¤l› olarak hastal›k söz konusu olmaks›z›n ortaya ç›kan anatomik yap› ve fizyolojik iﬂlev de¤iﬂlikleridir. Yaﬂlanma süreci ile beden
yap›s› ve organlar›n iﬂlevlerinde oluﬂan de¤iﬂiklikler yaﬂl› bireylerin besin al›m›n› ve besinlerin vücutta kullan›m›n›
olumsuz etkilemektedir. Yaﬂl›l›k döneminde kronik hastal›klar›n ortaya ç›k›ﬂ› ve s›kl›¤› artmaktad›r. Bu dönemde en s›k
rastlanan kronik hastal›klar; hipertansiyon, kalp-damar hastal›klar›, ﬂeker hastal›¤› ve böbrek hastal›klar›d›r. Bireylerin kötü beslenme al›ﬂkanl›klar› bu hastal›klar›n oluﬂmas›ndaki etmenler aras›ndad›r. Ayr›ca baz› besinlere karﬂ› olan ilgisizlik,
sosyal çevrenin daralmas›, bir bak›mevinde kalman›n yaratt›¤› s›k›nt›, tek baﬂ›na yaﬂama, sat›n alma ve piﬂirme olanaklar›n›n olmamas›, gelir düzeyi düﬂüklü¤ü, diﬂ ve a¤›z sa¤l›¤›
bozukluklar›, tat alma duygusunun azalmas› yaﬂl› bireylerin
besin tüketimini engelleyen ve yetersiz dengesiz beslenmeye
yol açan durumlard›r (1,2). Bu durumlar yaﬂl›lar›n beslenmesine özel bir önem verilmesini gerektirir. Yaﬂl› bireylerin yeterli ve dengeli beslenmesi, sa¤l›¤›n›n korunmas›, geliﬂtirilmesi ve hastal›klar›n önlenmesinde önemlidir (3). Sa¤l›kl› ve
nitelikli yaﬂlanma için, sa¤l›¤›n korunmas›, geliﬂtirilmesi,
hastal›klar sonucu ortaya ç›kan primer ve sekonder engelin tedavisi, yaﬂl›n›n toplumsal yaﬂama kat›l›m›n›n sa¤lanmas› gereklidir (4). Yaﬂlanmay› durdurmak olanaks›z olmakla birlikte, beslenme ve yaﬂlanma biçimine iliﬂkin önlemlerin al›nmas› yaﬂlanma kalitesinin art›r›lmas›n› sa¤layabilmektedir (5).
Yaﬂlanma ayr›cal›ks›z her canl›da görülen, tüm iﬂlevlerde
azalmaya neden olan, süre¤en ve evrensel bir süreç olarak tan›mlanabilir. (6,7). Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) 65 yaﬂ ve
üzeri bireyleri yaﬂl› olarak tan›mlamaktad›r. Yaﬂl›l›¤›n seyrine ve vücut fonksiyonlar›nda oluﬂan de¤iﬂikliklere göre yaﬂl›lar; 65-74 yaﬂ aras› genç yaﬂl›lar, 75-84 aras› yaﬂl›lar ve 85 yaﬂ
ve üzeri grubu da yaﬂl› yaﬂl›lar olarak tan›mlamaktad›r (5,8).
Yaﬂl› nüfus tüm dünyada hem say›sal olarak hem de toplum içindeki pay› yönünden artmaktad›r. ‹lerleyen yaﬂla birlikte insan organizmas›nda çeﬂitli biyolojik de¤iﬂiklikler meydana gelir. Bu de¤iﬂiklikler bir düzeye kadar ‘fizyolojik s›n›rlar içinde’ olarak kabul edilir ve hastal›k olarak nitelenmez.
Bu de¤iﬂiklikler insanlar›n toplumsal yaﬂamda yer almalar› ve
toplumsal yaﬂamdaki rolleri bak›m›ndan önem taﬂ›maktad›r.
Bunlara paralel olarak da yaﬂl›l›¤›n alg›lanmas› ve yaﬂl›l›k tan›m› de¤iﬂik ﬂekillerde olabilir.
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“DSÖ-Yaﬂl› Sa¤l›¤› Uzmanlar Komitesi (WHO Expert
Committee on Health of Elderly)”, 1987 y›l›nda toplanm›ﬂ ve
2000 y›l›nda dünyadaki 600 milyon yaﬂl› insan›n (60 yaﬂ ve
üzerindeki bireylerin) yaklaﬂ›k 2/3’ünün geliﬂmekte olan ülkelerde yaﬂayaca¤›n› bildirmiﬂtir. Yaﬂl› nüfustaki bu art›ﬂ›n
özellikle Asya’da belirgin olmas› beklenmektedir. ‘Geliﬂmekte olan’ kategorisine giren ço¤u ülkede 60 yaﬂ ve üzeri nüfus,
genel nüfusa oranla daha h›zl› artmaktad›r. Dünya genelinde
60 yaﬂ üzeri nüfusun 2025 y›l›nda 1.2 milyara, 2050 y›l›na
kadar 2 milyara ulaﬂmas› beklenmektedir (9).
Türkiye’de 1985 nüfus say›m› sonuçlar›na göre, nüfusun
%4.2’sini 65 yaﬂ ve üzeri nüfus oluﬂturmaktad›r. 65 ve daha
üzeri yaﬂtakiler, 1990 nüfus say›m›na göre, %4.3 iken,
1995’te %4.7, 2000 y›l›nda ise %5.6’ya yükselmiﬂtir. Yaﬂl›
nüfusun 2010 y›l›nda %7.1 olmas› beklenmektedir (9,16).
Yaﬂl›l›¤a ba¤l› hastal›klar›n önlenmesinde, geciktirilmesinde ve tedavi edilmesinde beslenme etkin bir rol oynamaktad›r (10). Yeterli ve dengeli beslenme, fonksiyonel durumun
sürdürülmesi ve sakatl›klardan korunmada önemlidir. Yaﬂl›l›kta enerji ihtiyac›, hastal›klar, sakatlanma ve k›r›klara ba¤l›
olarak artabilir. Enerji ihtiyac›n›n artt›¤› bu gibi durumda yetersiz beslenme, kronik beslenme yetersizli¤i denilen durumlara neden olmaktad›r. Yetersiz beslenme kronik hastal›klar›n
görülme s›kl›¤› ve bu hastal›klara ba¤l› ölümleri artt›r›r. Yaﬂl›l›k döneminde beslenme durumu, yaﬂlanma süreci boyunca
vücutta meydana gelen de¤iﬂikliklerden, kronik hastal›klardan, kullan›lan ilaçlardan, fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik durumdan etkilenir. Normal koﬂullarda yaﬂlanma sürecinin do¤al bir sonucu olarak ortaya ç›kan bu de¤iﬂikliklere
beslenmenin gereksinimlerine uygun planlanmas›, düzenli fiziksel aktivite yap›lmas›, sigara içilmemesi gibi koruyucu önlemlerle uyum sa¤lanabilir. Ancak yaﬂla birlikte görülme s›kl›¤› artan yüksek tansiyon, kalp-damar hastal›klar›, böbrek
hastal›¤›, ﬂeker hastal›¤› gibi kronik hastal›klar›n varl›¤›nda
bu hastal›klara özel diyetlerin uygulanmas› gerekmektedir (8).
Yaﬂl›l›kta beslenmede temel besin ö¤elerinin (karbonhidrat, protein, ya¤, vitamin) özenli kullan›m› önemli bir yer teﬂkil etmektedir. Karbonhidratlar, vücut enerji ihtiyac›n›n büyük bir k›sm›n› sa¤lar. Yaﬂl›l›kta günlük al›nan enerjinin
yaklaﬂ›k %60’› karbonhidratlardan sa¤lanmal›d›r. Çünkü karbonhidratlar yetersiz al›nd›¤›nda proteinler enerji kayna¤›
olarak kullan›laca¤› için günlük karbonhidrat ihtiyac›n›n eksiksiz olarak karﬂ›lanmas› önemlidir. Ancak gere¤inden fazla
al›nan karbonhidratlar ya¤a çevrilerek ﬂiﬂmanl›¤a neden olur-
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lar. Bu yüzden ço¤unlukla bitkisel besinlerde bulunan karbonhidratlar›n (tah›llar›n %60-90’›, meyvelerin %10-20’si,
sebzelerin yaklaﬂ›k %20’si) gerekti¤i kadar tüketimi yaﬂl›larda çok önemlidir (11).
Yaﬂl›l›kta protein tüketimi de çok önemlidir. Çünkü proteinler hücre yenilenmesinde görev al›rlar ve vücut organlar›n›n yap› taﬂlar›d›r. Ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin güçlenerek hastal›klara karﬂ› direnç geliﬂmesi, düﬂme, incinme, k›r›klar da h›zla
iyileﬂmenin sa¤lanmas›, kas dokusunun korunmas› ve güçlenmesi için proteinler mutlak gerekli besin ö¤eleridir. Karbonhidrat ve ya¤›n az al›nmas› durumunda protein enerji için
kullan›l›r. Bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü protein enerji ihtiyac› için kullan›ld›¤›nda yukar›da say›lan as›l görevlerini yerine getiremez. Bu yüzden et, tavuk, bal›k gibi et ürünleri, süt ve süt ürünleri ve kuru baklagillerin tüketimi de yaﬂl›lar için çok fazla önem arz etmektedir (12,14).
Ya¤ tüketimi, özellikle omega 3 ya¤ asitleri içeren g›dalar›n (en önemli g›da bal›k) tüketimi yaﬂl›larda kalp hastal›¤›
riskini azaltmas›, ba¤›ﬂ›kl›k sistemini güçlendirmesi ve depresyona karﬂ› etkili olmas› bak›m›ndan önemlidir. Fazla ya¤
tüketimi ise birçok sa¤l›k problemini ortaya ç›karabilir
(13,15).
Vitamin ve mineral al›n›m› da yaﬂl›l›kta oldukça önemlidir. Eksikli¤inde ya da yetersiz al›m›nda metabolizmadaki
bozukluklara ba¤l› olarak çeﬂitli organlar›n iﬂlevlerinde yetersizlikler ortaya ç›kabilir. Zaten yorgun olan organlar e¤er yeterli vitamin ve mineral al›nmaz ise daha fazla y›pranabilir
(14,15).
Bu çal›ﬂmada Isparta ve Burdur’daki huzurevlerinde kalan
sakinlerin sosyo-demografik özellikleri beslenme özellikleri
belirlenmiﬂtir. Okuma-yazma oran›, huzurevlerinden memnuniyetlik durumlar›, arkadaﬂl›k iliﬂkileri gibi özelliklerin
de¤erlendirilmiﬂtir. Di¤er yandan huzurevlerinde kalan yaﬂl›lar›n beslenmelerindeki tercih etti¤i g›dalar da bu çal›ﬂmada
belirlenmiﬂtir. Her türlü besin grubu ö¤ünlerde bulunmaktad›r fakat genelde tercih edilen besin grubu ettir. Bu iki merkezde de diyetisyen bulunmad›¤›ndan dolay› beslenme konusundaki kararlar› yönetici ve aﬂç›lar vermektedir. Yaﬂl›lar taraf›ndan her ne kadar et ve et ürünleri tercih edilse de besin
grubu seçimi konusundaki karar huzurevi yönetimleri taraf›ndan verilmektedir. Et tüketiminin günde bir ö¤ünü geçmemesi genelde sebze a¤›rl›kl› ö¤ünlerin haz›rlanmas›, kahvalt›larda süt ve süt ürünlerine a¤›rl›k verilmesi her iki huzurevinde de dikkat edilen unsurlard›r.
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GEREÇ VE YÖNTEM
raﬂt›rman›n evrenini Burdur kent merkezindeki belediye-

Aye ait huzurevi ve Isparta Gökçay’da bulunan ve özel iﬂ-

letmeye ait huzurevleri oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rma Isparta
huzurevinde kalan 73, Burdur huzurevinde kalan 54 olmak
üzere toplam 127 huzurevi sakini üzerinde oluﬂturulan anket
de¤erlendirilmeleri ile yap›lm›ﬂt›r. Araﬂt›rmaya kat›lanlar›n
%51.9’ini erkek %48.1’ini ise kad›n sakinler oluﬂturmaktad›r. Araﬂt›rman›n verileri Mart-Nisan 2006 (Burdur huzurevi
için) ve Haziran 2007 (Isparta huzurevi için) tarihleri aras›nda toplanm›ﬂt›r. Geliﬂtirilmiﬂ olan anket Burdur Huzurevi’ndeki ve Isparta Huzurevi’ndeki huzurevi sakinlerine rasgele uygulanm›ﬂt›r. Anket formunda; huzurevi sakinlerine;
yaﬂ, meslek, e¤itim durumu, uzun süredir geçmeyen bir hastal›k durumunun olup olmad›¤›, huzurevinden memnunluk
durumlar›, huzurevinde yak›n bir arkadaﬂ›n›n olup olmad›¤›,
alkol ve sigara tüketimi, günlük ö¤ün say›s›, ö¤ün atlama durumlar› ve tüketti¤i besin gruplar› gibi farkl› konularda çeﬂitli sorular sorulmuﬂtur. Araﬂt›rman›n de¤erlendirilmeleri yüzdelik testler kullan›larak yap›lm›ﬂt›r ve araﬂt›rmadaki sonuçlarda bu eksende biçimlendirilmiﬂtir.

BULGULAR
raﬂt›rmada Burdur Belediye Huzurevi’nde ve Isparta Hu-

Azurevi’nde kalan sakinlerin demografik yap›s› benzer

özellikler gösterdi¤inden dolay›, homojen oldu¤una karar verilerek araﬂt›rmaya konu olan özellikler birleﬂtirilerek de¤erlendirilmiﬂtir.
Her iki huzurevinde kalan yaﬂl›lara ait araﬂt›rman›n da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda kad›nlar grubun %51.9’unu, erkekler de
%48.1’ini oluﬂturmuﬂtur. Yaﬂlar›n %75.9’u 70 yaﬂ ve üstü,
%22.2’si 60-70 yaﬂ aras›, %1.9’unun ise 50-60 yaﬂ aras›nda
oldu¤u belirlenmiﬂtir. Tablo 1’de araﬂt›rmaya kat›lan huzurevi sakinlerinin yaﬂ ortalamalar› sunulmuﬂtur. Huzurevinde
kalan erkek ve kad›nlar›n yaﬂ ortalamalar› aras›nda anlaml› bir
fark bulunamam›ﬂt›r (p>0.05).
Araﬂt›rma kapsam›ndaki, Burdur bölümündeki yaﬂl›lar›n
tümü belediye huzurevinde kalmaktad›rlar. Burdur il kapsam›nda özel huzurevi bulunmamaktad›r. Isparta’da yer alan
huzurevi ise özel iﬂletim kapsam›ndad›r.
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›lar›n baz› özellikleri Tablo 2’de
sunulmuﬂtur. Okur-yazarl›k, emekli ve serbest meslek sahibi
yaﬂl›larda saptanm›ﬂken, ev han›mlar›n büyük ço¤unlu¤u
(%96) ve iﬂsizlerde saptanmam›ﬂt›r. Huzurevlerinde kalan er-
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Tablo 1— Araﬂt›rmaya kat›lan huzurevi sakinlerinin yaﬂlar›

Erkek
Kad›n
Toplam

Tablo 3— Sakinlerin huzurevlerindeki yaﬂamlar› ile ilgili baz› bilgiler

Say›

Ortalama

ss

p

66
61
127

67.61
65.15
66.43

7.41
7.05
7.31

0.06

Tablo 2— Huzurevi sakinlerinin baz› özellikleri
Özellik
Ö¤renim Durumu
Okur–yazar
Okur–yazar de¤il
Meslek Durumu
‹ﬂsiz
Ev han›m›
Serbest meslek
‹ﬂçi emeklisi
Memur emeklisi
Uzun Süredir Hastal›k Varl›¤›
Var
Yok
Alkollü Bir ‹çecek ‹çme Durumu
Evet
Hay›r
Sigara Kullan›m›
Var
Yok
Toplam

Say›

%

48
79

37.7
62.3

31
50
9
15
22

24.4
39.3
7.0
11.8
17.5

92
35

72.4
27.6

6
121

4.7
95.3

7
120
127

5.6
94.4
100.0

keklerin a¤›rl›kl› olarak (40/60.6) emekli oldu¤u belirlenmiﬂken kad›nlar›n ço¤unun ev han›m› olduklar› kaydedilmiﬂtir.
‹ﬂsizlerin büyük ço¤unlu¤unu Isparta Huzurevi’nde kalan zihinsel özürlü sakinler teﬂkil etmektedir (%77.4). Zihinsel
özürlü sakinlere Burdur huzurevinde hiç rastlanmam›ﬂt›r.
Ancak, Isparta’da kalan huzurevi sakinlerinden 24 kiﬂinin zihinsel problemli oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Bu sakinler hakk›ndaki bilgiler huzurevinde çal›ﬂan sa¤l›k personelinden al›nm›ﬂt›r. Yaﬂl›lara yöneltilen, “uzun süredir geçmeyen herhangi bir
rahats›zl›¤›n›z var m›?” sorusuna ço¤unlukla (%72.4) evet cevab› al›nm›ﬂt›r. Alkol ve sigara tüketimi konusundaki bilgiler ise hem huzurevi sakinleri hem de yöneticilere sorulmuﬂtur. Kat›l›mc›lar›n %4.7’sinin alkol, %5.6’s›n›n da sigara
kulland›¤› saptanm›ﬂt›r.
Kald›klar› huzurevlerinden ve koﬂullardan memnuniyet
durumlar› ve yak›n arkadaﬂlar›n›n olup olmad›¤› konular› da
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Özellik
Huzurevlerinden memnun olma durumu
Evet
Hay›r
Huzurevinde yak›n arkadaﬂ varl›¤›
Var
Yok
Toplam

Say›

%

111
26

87.4
12.6

98
29
127

77.1
22.9
100.0

araﬂt›rmada belirlenmiﬂtir. Bu konularla ilgili bulgular da
Tablo 3’de sunulmuﬂtur.
Yaﬂl›lar›n %61.1’inin egzersiz yapmad›¤›, %38.9’unun
yapt›¤› belirlenmiﬂtir. Araﬂt›rmada, huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n, huzurevlerine gelmeden önce, %63.0’›n›n kentte,
%37.0’›n›n ise köylerde yaﬂad›¤› belirlenmiﬂtir. Yaﬂl›lar›n
%88.9’unun sosyal güvenceye sahip oldu¤u, %11.1’nin sosyal
güvencesinin olmad›¤› belirlenmiﬂtir. Araﬂt›rmaya kat›lan
yaﬂl›lar›n %64.8’inin düzenli olarak ilaç kulland›¤›,
%35.2’sinin düzenli ilaç kullanmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Huzurevinde kendi iste¤iyle gelenlerin yüzdesinin 88.9 oldu¤u belirlenmiﬂken, %11.1 ise kendi istekleri ile gelmedikleri saptanm›ﬂt›r.
Araﬂt›rmada yaﬂl›lar›n %77.8’i diyet yapmad›klar› saptan›rken, %22.2’sinin diyet yapmakta oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Diyet yapan sakinlere tüketilmesi gereken g›dalar ve diyet uyar›lar›n›n sa¤l›k personeli taraf›ndan yap›ld›¤› belirlenmiﬂtir.
Yaﬂl›lar›n diyet uygulamalar›na ve sa¤l›k personelinin uyar›lar›na büyük ölçüde uyduklar› belirlenmiﬂtir (Tablo 4). Diyet
yaﬂl›lar›n üç ö¤ün beslenme konusunda titiz davrand›klar› belirlenmiﬂtir. Huzurevi sakinlerinin günlük ö¤ün say›lar› ve
ö¤ün atlama durumlar› Tablo 5’de sunulmuﬂtur.
Yaﬂl›lar›n beslenme tercihlerinde ilk tercih ettikleri besin
grubu ettir. Hatta yap›lan anketlerde, huzurevi sakinlerinin
sebze yemeklerinde dahi bolca et bulunmas›n› istedikleri tespit edilmiﬂtir. Huzurevi sakinlerinin tüketmek istedikleri besin gruplar›n›n da¤›l›m› Tablo 6’da sunulmuﬂtur.
Bu çal›ﬂmada huzurevi d›ﬂ›nda aktivitede bulunanlar›n
%57.4 huzurevi d›ﬂ›nda bir aktivitede bulunmayanlar›n ise
%42.6 s›kl›¤›nda oldu¤u ve huzurevi d›ﬂ›na ç›kmad›¤› belirlenmiﬂtir. Bu rakam huzurevi d›ﬂ›nda farkl› g›dalar ile beslenmenin olup olmad›¤›n› ö¤renmek aç›s›ndan önemli olabilir.
Yukar›daki verilen tabloda da aç›kça görüldü¤ü üzere en
çok tercih edilen besin grubu ettir. Yaﬂl›lar›n et ve et ürünle-
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Tablo 4— Huzurevinde diyeti tam olarak uygulama durumu
Diyetinize Dikkat Ediyor Musunuz?
Evet
Hay›r

Say›
Yüzde
Say›
Yüzde

Tablo 5— Günlük ö¤ün say›s› ve ö¤ün atlama durumlar›

Erkek

Kad›n

Günlük Ö¤ün Say›s›

Say›

%

62
93.9
4
6.1

58
95.0
3
5.0

1–2
3–4
Ö¤ün atlama durumlar›
Evet
Hay›r
Toplam

2
125

1.5
98.5

22
105
127

17.3
82.7
100.0

ri tercihindeki en önemli sebepler ise; bu ürünlerin daha lezzetli oldu¤unu ve daha fazla enerji verece¤ini düﬂünmeleridir.
Süt ürünlerini (peynir çeﬂitleri ve yo¤urt) genelde sabah kahvalt›lar›nda tercih edilirken, süt tüketimi büyük oranda yatmadan tercih edilmektedir. Yatmadan önce süt tüketiminin
en önemli sebebi ise huzurevi sakinlerinin sütün rahat bir uykuya yard›mc› oldu¤unu söylemeleridir. Sebze ve sebze yemekleri ise et ürünlerine göre yaﬂl›larca daha lezzetsiz bulundu¤u ve daha az yararl› oldu¤u düﬂünüldü¤ünden az tercih
edilmektedir.
Yaﬂl›lar›n yaﬂad›klar› huzurevlerinde sa¤l›kl› beslenme
konusundaki görüﬂleri erkek ve kad›n sakinler aras›nda benzerlik göstermektedir. Erkeklerin, kad›nlara göre huzurevlerinin, kendilerine sunduklar› besin seçeneklerinden daha memnun olduklar› belirlenmiﬂtir. Bu fark›n nedenini, sorular› yan›tlayan kad›n kat›l›mc›lar›n kendi yapt›klar› yemeklerin daha lezzetli oldu¤unu vurgulamalar›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Bu bilgiler Tablo 7’de sunulmuﬂtur.

TARTIﬁMA
urdur ve Isparta huzurevlerinde kalan yaﬂl›lar›n beslenme

Bve sosyo-demografik durumlar›n›n saptanmas› amac› ile
planlan›p uygulanan bu çal›ﬂmaya toplam 127 yaﬂl› kat›lm›ﬂt›r. Kat›l›mc›lar›n 73’ü Isparta Gökçay mevkiinde bulunan
özel iﬂletilen huzurevinde yaﬂarken, 54’ü ise belediye taraf›ndan iﬂletilen ve Burdur’da bulunan huzurevinde yaﬂamaktad›r. Huzurevlerinde yaﬂayan erkeklerin say›s› kad›nlara göre
daha yüksektir. Bu durumun, kad›nlar›n erkeklere göre ev iﬂ-

lerinde, özellikle de yemek konusunda daha becerili olmas›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Tablo 7’de verilen yan›tlarda da bu düﬂüncenin ön plana ç›kt›¤› görülmüﬂtür. Kendi evlerinde, kendi yapt›¤› yemeklerin daha lezzetli ve daha
yararl› oldu¤unu düﬂünen kad›nlar›n s›kl›¤›n›n %36.1 olmas› bu sonuca ulaﬂ›lmas›n› düﬂündürmektedir. Yurt içinde di¤er huzurevlerinde yap›lan çal›ﬂmalar bu araﬂt›rman›n baz› sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir (5,9). Araﬂt›rma grubunun %62.3’i okuryazar de¤il, %37.7’si okur yazard›r Bu rakamlar Türkiye ortalamas›n›n üzerindedir. 2000 y›l› nüfus say›m› sonuçlar›na göre Türkiye’deki yaﬂl›lar›n %48’i okuryazar
de¤ildir (16). Bu durumun, çal›ﬂmaya kat›lan adaylardaki ev
han›m› kad›nlar›n›n say›s›n›n fazlal›¤›ndan kaynakland›¤› düﬂünülmektedir. Yaﬂl›lar›n %98.5 gibi büyük bir ço¤unlu¤u
en az üç ö¤ün beslenmektedir. Bu yüzde yap›lan di¤er çal›ﬂmalarla karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda yüksek olarak de¤erlendirilebilir
(17,18).
Çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lar›n özellikle et ve et ürünlerini
di¤er besinlerden daha fazla tercih ettikleri belirlenmiﬂtir.
Bunun nedeninin yaﬂl›larca bu ürünlerin daha lezzetli oldu¤unu söylemeleri kabul edilmiﬂtir. Ayr›ca çok eskiden beri
süregelen etlerin daha fazla enerji verdi¤ini düﬂünen yaﬂl›larda bulunmaktad›r. Bu yüzden et ve et ürünleri en çok istenilen besin grubunu teﬂkil etmektedir. Süt tüketiminin en
önemli tercihi ise; sütün yaﬂl›lar aras›nda rahat bir uyku sa¤layabilece¤i düﬂüncesinin a¤›rl›k kazanmas› olabilir.

Tablo 6— Huzurevi sakinlerinin tüketmek istedikleri besin gruplar›n›n da¤›l›m›

Evet
Hay›r
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Say›
Yüzde
Say›
Yüzde

Ekmek

Et

Süt

ﬁeker

Sebze

Meyve

103
81.1
24
18.9

112
88.1
15
11.8

94
74.0
33
26.0

88
69.2
39
30.8

51
40.1
76
59.9

101
79.5
26
20.5
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Tablo 7— Sa¤l›kl› beslenme durumu (huzurevi sakinlerinin kendi
görüﬂleri)
Sa¤l›kl› Beslendi¤inizi
Düﬂünüyor Musunuz?
Evet
Hay›r

Say›
Yüzde
Say›
Yüzde

Erkek

Kad›n

60
90.9
6
9.1

39
63.9
22
36.1

6.

7.

8.
9.

Yaﬂl›l›kta s›kl›¤› artan sa¤l›k sorunlar›ndan korunmak
için erken yaﬂlarda koruyucu önlemlerin al›nmas› gerekmektedir. Beslenme ve düzenli egzersizi de kapsayan sa¤l›kl› yaﬂam al›ﬂkanl›klar›n›n kazand›r›lmas› en etkin önlemlerden birisidir ve ancak bu önlemlerle baﬂar›l› bir yaﬂlanma sa¤lanabilir (5).
Bu araﬂt›rmada her iki huzurevi sosyo-demografik aç›dan
bir fark gözlenmemiﬂtir. Beslenme yönünden ise; her iki huzurevinde de temel besin ö¤elerinin özenli kullan›m› dikkat
çekmiﬂtir. Yine de verilen ö¤ünlerin diyetisyen kontrolünde
ve yaﬂl›lardaki besin gereksinimine göre verilmesinin daha
uygun olaca¤› kan›s›na var›lm›ﬂt›r.
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