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Giriﬂ: Bu araﬂt›rman›n amac›, huzurevinde yaﬂayan ve biliﬂsel bozuklu¤u olmayan yaﬂl›lar›n
uyku düzeni özelliklerini incelemektir.
Gereç ve Yöntem: Araﬂt›rma ‹zmir Zübeyde Han›m Gürçeﬂme Huzurevinde 132 yaﬂl› birey
aras›nda yap›lm›ﬂt›r. Veriler Tan›t›c› Bilgi Formu ve Uyku Düzeni Özellikleri Soru Formu ile toplanm›ﬂt›r.
Bulgular: “Uykuya dald›ktan sonra s›k s›k uyanma” (%58.3), “uyand›ktan sonra kendini uykulu/dinlenmemiﬂ hissetme” (%56.1), “uyand›ktan sonra ﬂekerleme yapma” (%56.0), “uyand›ktan
sonra tekrar uyumakta güçlük çekme” (%49.3) ve “uykuya dalmakta güçlük çekme” (%47.8),
yaﬂl›lar›n s›kl›kla yaﬂad›¤› sorunlar olarak saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerinin cinsiyet
(t=4.643, p<0.01), fizik sa¤l›k alg›s› (F=9.621, p<0.01), ruhsal sa¤l›k alg›s› (F=9.045, p<0.01), fiziksel yak›nmalar için ilaç kullanma durumu (t=2.776, p<0.05), uyku kalite alg›s› (F=63.540, p<0.01)
ve huzurevinde isteyerek kalma durumuna göre (t=-2.468, p<0.05) istatistiksel olarak anlaml›
farkl›l›k gösterdi¤i belirlenmiﬂtir.
Sonuç: Huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n uykuya dalma, uykuyu sürdürme ve ﬂekerleme yapma
ile ilgili sorunlar› oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Anahtar sözcükler: Yaﬂl›, Huzurevi, Uyku düzeni özellikleri.
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Introduction: The aim of this research was to examine the sleep pattern characteristics of
elderly individuals who live in a nursing home and who do not have a cognitive disorder.
Materials and Methods: This research was conducted at Izmir Zübeyde Han›m Gürçeﬂme
Nursing Home among 132 elderly individuals. Data were collected by a Descriptive Information
Form and the Sleep Pattern Characteristics Questionnaire.
Results: The sleep related problems frequently experienced by the elderly were “waking up
frequently after falling asleep” (58.3%), “feeling sleepy/not well rested after waking up”
(56.1%), “dozing off after waking up” (56%), “having difficulty going back to sleep after waking
up” (49.3%), and “having difficulty falling asleep” (47.8%). It was determined that there were
statistically significant differences in the elderly individuals’ sleep pattern characteristics according
to their gender (t=4.643, p<0.01), physical health perception (F=9.621, p<0.01), emotional health perception (F=9.045, p<0.01), status of using medications for physical complaints (t=2.776,
p<0.05), sleep quality perception (F=63.540, p<0.01), medication use for staying in nursing home by choice (t=-2.468, p<0.05).
Conclusion: Elderly individuals living in a nursing home were found to have difficulty in
falling asleep, staying asleep and dozing off.
Key words: Elderly, Nursing home, Sleep pattern characteristics.
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G‹R‹ﬁ
yku, insan ömrünün yaklaﬂ›k üçte birini oluﬂturan temel

Ubir insan gereksinimi olup, fizik ve ruh sa¤l›¤›yla yak›n-

dan ilgilidir (1-4). Uyku yak›nmalar› fizik ve özellikle de ruh
sa¤l›¤›n›n bozulmas›nda önemli bir göstergedir. Uyku ayn›
zamanda sa¤l›kta yaﬂam kalitesinin de önemli bir boyutunu
oluﬂturmaktad›r. Bu nedenle sa¤l›¤›n korunmas› ve sürdürülmesinde uyku önemli bir faktördür. Ancak uykuyla ilgili yak›nmalar›n genel populasyon içerisinde yayg›n olarak karﬂ›laﬂ›lan bir sa¤l›k sorunu oldu¤u bildirilmiﬂtir (5).
Yaﬂlanma her canl›da ayr›cal›ks›z olarak görülen, tüm iﬂlevlerde de¤iﬂmeye ve azalmaya neden olan, süre¤en, sosyal,
biyolojik ve psikolojik boyutlar› olan bir süreçtir (6,7). Bu
ba¤lamda yaﬂlanmayla birlikte uyku süresi, düzeni ve kalitesinde de, de¤iﬂiklikler ortaya ç›kmakta ve yaﬂl› bireylerde uyku sorunlar›n›n yayg›nl›¤› artmaktad›r (6,8-10). Konuyla ilgili kaynaklarda uyku sorunlar›n›n yaﬂl›larda s›k olarak görüldü¤ü belirtilmiﬂtir (3,6,9-12).
Cankurtaran ve arkadaﬂlar› (2002) yapt›klar› çal›ﬂmada
yaﬂl› bireylerin uykuya baﬂlamada ve uykuyu sürdürmede
güçlük çekme ve gecede 1-3 kez uyanma gibi sorunlar yaﬂad›klar›n› bildirmiﬂlerdir (11). Uzun ve arkadaﬂlar› (1998) taraf›ndan yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada ise yaﬂl›lar›n %66’s›n›n
uykusuzluk veya aﬂ›r› uyuma gibi uyku sorunlar› oldu¤u belirtilmiﬂtir (3).
Yaﬂl›larda uyku sorunlar›n› yaﬂ, t›bbi hastal›klar, ilaç tedavisi, yetersiz uyku hijyeni gibi birçok faktör etkilemektedir
(13). Yaﬂ ilerledikçe nörolojik, psikiyatrik ve di¤er sistemlere
ait hastal›klar›n yayg›nl›¤› artmaktad›r (8). Bu ba¤lamda uyku bozukluklar›, gündüz uyuklamalar›, a¤r›, inkontinans,
kalp damar, solunum sistemi hastal›klar›, nörolojik ve psikiyatrik hastal›klar, kötü beslenme, görme ve iﬂitmenin azalmas› gibi çeﬂitli sorunlara ba¤l› olarak yaﬂl›lar›n uyku süresinde
ve kalitesinde bozulmalar görülebilmektedir (2,6,7,9,14).
Bunun yan› s›ra yaﬂlanmayla birlikte do¤al olarak kullan›lan
ilaç miktar› artmakta (8) ve analjezikler, antikoagulanlar, kardiyovasküler sistem ilaçlar›, psikotroplar, baz› antidepresanlar, hipnotikler ve kafeinli maddeler yaﬂl›larda önemli etkileﬂimlere yol açarak uyku süresinin, düzeninin ve ritminin de¤iﬂmesine neden olabilmektedir (2,14-16).
Bunlar›n d›ﬂ›nda emeklilik, huzurevine gitme, eﬂin ve yak›nlar›n kayb› gibi yaﬂa özgü stresli yaﬂam olaylar›n›n uyku
bozukluklar›na neden olabilece¤i göz ard› edilmemelidir (57). Bu nedenle hastal›klar›n, ilaçlar›n ve stresli yaﬂam olayla-
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r›n›n yaﬂl› bireylerin uyku örüntüsünde yarataca¤› de¤iﬂiklikleri göz önünde bulundurmak son derece önemlidir.
Ülkemizde h›zl› kentleﬂme, endüstrileﬂme ve modernleﬂme sonucu sosyodemografik yap› de¤iﬂiklikleri geleneksel
sosyal de¤erlere de yans›yarak toplumsal de¤iﬂikliklere neden
olmaktad›r. Ülkemizde giderek daha fazla say›da kad›n›n çal›ﬂma yaﬂant›s›na girmesi, çekirdek aileye dönüﬂüm, konutlar›n küçülmesi ve ekonomik yetersizlikler gibi nedenler yaﬂl›
bireylerin aile içinde bak›m›n› güçleﬂtirmektedir (17,18). Bu
nedenlere ba¤l› olarak yaﬂl› bireylerin yaﬂam ortamlar›nda de¤iﬂiklikler gündeme gelmiﬂ ve günümüzde huzurevlerinde
yaﬂayan yaﬂl›lar›n say›s› artmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bununla birlikte
yaﬂanan sosyal de¤iﬂiklikler huzurevinde yaﬂayan yaﬂl› bireylerin bireysel ve genel yaﬂam tarz› özelliklerine yans›yarak onlar›n uyku durumlar›n› etkileyebilir (13,19,20). Konuyla ilgili
kaynaklar incelendi¤inde, uyku sorunlar›n›n ve bozukluklar›n›n huzurevinde yaﬂayan yaﬂl› bireylerde s›k olarak görüldü¤ü
bildirilmiﬂtir (13,19). Bu nedenle huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›
bireylerin sa¤l›klar›n› korumak, geliﬂtirmek ve yükseltmek
için sa¤l›k bak›m›nda daha kapsaml›, bütüncül ve ayn› zamanda hümanist yaklaﬂ›mlara gereksinim duyulmaktad›r.
Ülkemizde son y›llarda yaﬂl›larda uyku sorunlar›n›n giderek daha fazla incelendi¤i görülmüﬂtür (3,11,21,22). Her
alanda oldu¤u gibi huzurevlerinde çal›ﬂan hemﬂirelerin de
yaﬂl› bak›m kalitesini artt›rmak amac›yla bu konuyla ilgili
araﬂt›rmalar yapmas› kaç›n›lmazd›r. Uyku sorunlar› hemﬂirelik aç›s›ndan ele al›nd›¤›nda, Kuzey Amerika Hemﬂirelik Tan› Birli¤i [North America Nursing Diagnoses Assosiation
(NANDA)] taraf›ndan “uyku düzeninde bozulma” bir hemﬂirelik tan›s› olarak belirlenmiﬂtir (23). Bu durum uyku sorular›n›n hemﬂirelik bak›m›ndaki önemini ortaya koymaktad›r.
Ülkemizde, huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n uyku sorunlar›n› incelemek amac›yla yap›lan araﬂt›rmalar incelendi¤inde,
bu çal›ﬂmalarda kullan›lan ölçeklerin Türkçe’ye uyarlanm›ﬂ,
uzun ve de¤erlendirilmesi zor ölçekler oldu¤u görülmüﬂtür
(21,22). Ancak yaﬂl›lar›n fiziksel, psikolojik ve biliﬂsel s›n›rlar›n›n dar olmas›, bu ölçeklerin yaﬂl›lara uygulanmas›n› güçleﬂtirmektedir. Bu durum yaﬂl›lar›n uyku sorunlar›n› de¤erlendirmek amac›yla basit, k›sa ve kolay anlaﬂ›l›r ifadelerden
oluﬂan soru formlar›n›n geliﬂtirilme gereksinimini ortaya ç›karmaktad›r.
Bu gerekçelerden hareketle, bu araﬂt›rman›n amac› yukar›da belirtilen özelliklere sahip bir ölçme arac› oluﬂturarak,
huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerini ve bu
özellikleri etkileyen faktörleri incelemektir.
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GEREÇ VE YÖNTEM
Araﬂt›rman›n Tipi ve Yeri
Kesitsel tipteki bu araﬂt›rma, ‹zmir Zübeyde Han›m Gürçeﬂme Huzurevinde, Aral›k 2007 ve Ocak 2008 tarihleri aras›nda yap›lm›ﬂt›r.

len toplam puan ortalamas› 20’ye yaklaﬂt›kça uyku düzen
özelliklerinde sorun oldu¤u, 0’a yaklaﬂt›kça sorun olmad›¤›
ﬂeklinde yorumlanabilmektedir. Bu örneklemde soru formunun cronbach alpha güvenirlik katsay›s› 0.67 olarak bulunmuﬂtur.
Verilerin Analizi

Araﬂt›rman›n Kat›l›mc›lar›
Araﬂt›rman›n kat›l›mc›lar›n› huzurevinde kalan 280 yaﬂl›
aras›ndan aﬂa¤›da belirtilen kriterleri karﬂ›layan 132 kiﬂi oluﬂturmuﬂtur.

Araﬂt›rma verileri say› yüzde da¤›l›m›, ANOVA, t test, Pearson korelasyon analizi ve ileri analizler için Scheffe testi kullan›larak de¤erlendirilmiﬂtir.
Etik Konular

Örneklem Seçim Kriterleri
• Biliﬂsel bozuklu¤u olmamas› (Bu amaçla yaﬂl›lara Standardize Mini Mental Test uygulanm›ﬂ ve sonucu 23 ve
üzerinde olan yaﬂl›lar örnekleme dahil edilmiﬂtir)
• Fizik ve ruh sa¤l›¤›n›n iletiﬂim kurmay› engellememesi
• Sorular› anlay›p, yan›t verebilme
• Araﬂt›rmaya kat›lmay› kabul etme
Veri Toplama Araçlar›
1. Tan›t›c› Bilgi Formu: 17 sorudan oluﬂmaktad›r. Formda
yer alan sorular yaﬂl›lar›n; sosyodemografik özelliklerini (yaﬂ,
cinsiyet, medeni durum, e¤itim durumu, gelir alg›s›, sosyal güvence
durumu), sa¤l›k durumlar›n› (fizik ve ruhsal sa¤l›k alg›s›, fiziksel ve ruhsal yak›nmalar için ilaç kullanma durumu), uyku durumlar›na iliﬂkin de¤erlendirmelerini (günlük ortalama uyku
süresi, uyku kalite alg›s›, uyku problemleriyle baﬂ etme yöntemleri)
ve kald›klar› huzurevine iliﬂkin özelikleri (huzurevinde kalma
y›l›, huzurevinde kalma iste¤i, huzurevinde kalmaktan memnuniyet
durumu, huzurevinde kal›nan oda tipi) belirlemeyi amaçlamaktad›r. Tan›t›c› Bilgi Formunda yaﬂl›lar›n uyku problemleriyle
baﬂ etme yöntemlerini belirlemek amac›yla bir soru aç›k uçlu
olarak, di¤er sorular ise kapal› uçlu olarak haz›rlanm›ﬂt›r.
2. Uyku Düzeni Özellikleri Soru Formu (UDÖSF): Araﬂt›rmac›lar taraf›ndan ilgili kaynaklardan (1,2,4) yararlan›larak
haz›rlanm›ﬂ, 10 sorudan oluﬂan bir formdur. Formda yer alan
ifadeler “hay›r”, “bazen” ve “evet” ﬂeklinde üç yan›t seçene¤inden biri ile cevapland›r›lmaktad›r. Yaﬂl›lar›n soru formundaki ifadelere vermiﬂ olduklar› cevaplar›n de¤erlendirilebilmesinde “hay›r” seçene¤ine 0 puan, “bazen” seçene¤ine 1 puan, “evet” seçene¤ine 2 puan verilerek, cevaplar say›sal de¤erlere dönüﬂtürülmüﬂtür. Formdan al›nabilecek en düﬂük toplam puan 0, en yüksek toplam puan 20’dir. Formdan elde edi-
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Araﬂt›rma yap›lmadan önce ilgili kurumdan ve çal›ﬂma örneklemini oluﬂturan yaﬂl›lardan izin al›nm›ﬂt›r.

BULGULAR
Yaﬂl›lar›n Sosyodemografik Özellikleri
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›lar›n yaﬂ ortalamas› 75.79±7.63 olarak bulunmuﬂtur. Yaﬂl›lar›n %37.1’inin 80 yaﬂ üzerinde,
%56.8’inin erkek, %73.5’inin eﬂi ölmüﬂ ya da eﬂinden ayr›lm›ﬂ, %35.6’s›n›n ilkokul mezunu, %73.5’inin gelir düzeyini
“orta” olarak de¤erlendirdi¤i, %60.6’s›n›n sosyal güvencesinin oldu¤u belirlenmiﬂtir (Tablo 1). Yaﬂl›lar›n %47’si fizik
sa¤l›¤›n› “ﬂöyle böyle”, %66.6’s› ruhsal sa¤l›¤›n› “iyi/çok iyi”
olarak de¤erlendirmiﬂ, %81.1’i fiziksel yak›nmalar, %11.4’ü
ruhsal yak›nmalar nedeniyle ilaç kulland›¤›n› belirtmiﬂtir
(Tablo 2).
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›lar›n huzurevinde kalma süresi,
ortalama y›l olarak 5.95±5.94’dür. Yaﬂl›lar›n %14.4’ü tek yatakl›, %85.6’s› çok yatakl› odada kalmaktad›r. Yaﬂl›lar›n
%93.9’u huzurevinde isteyerek, %6.1’i istemeyerek kald›¤›n›
ifade etmiﬂtir. Yaﬂl›lara huzurevinde kalmaktan memnun olma durumlar› soruldu¤unda, %5.3’ü “memnun de¤ilim”,
%13.6’s› “ﬂöyle böyle memnunum”, %81.1’i “memnunum”
yan›t›n› vermiﬂtir.
Yaﬂl›lar›n Uyku Düzeni Özellikleri
Yaﬂl›lar›n genel olarak günlük uyku süresi ortalamas›
7.35±2.05 saat olarak saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl›lardan uyku kalitelerini de¤erlendirmeleri istendi¤inde, %56.8’i uyku kalitesini “çok iyi / iyi”, %31.1’i “ﬂöyle böyle”, %12.1’i “kötü/çok
kötü” olarak de¤erlendirmiﬂtir.
Yaﬂl›lar›n uyku problemleri oldu¤unda kulland›klar› baﬂ
etme yöntemleri s›ras›yla “hiçbir ﬂey yapmama (%47)”, “süt
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Tablo 1— Yaﬂl›lar›n sosyodemografik özellikleri
Özellik
Yaﬂ Grubu
65-69
70-74
75-79
80 ve üzeri
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Medeni Durum
Bekar
Evli
Eﬂi ölmüﬂ-eﬂinden ayr›lm›ﬂ
Ö¤renim Durumu
Okuryazar de¤il
Okuryazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Gelir Alg›s›
Yetersiz
Orta
Yüksek
Sosyal Güvence Varl›¤›
Yok
Var
Toplam

Tablo 2— Yaﬂl›lar›n sa¤l›k alg›lar›
n

%

26
36
21
49

19.7
27.3
15.9
37.1

57
75

43.2
56.8

24
11
97

18.2
8.3
73.5

30
27
47
11
12
5

22.7
20.5
35.6
8.3
9.1
3.8

29
97
6

22.0
73.5
4.5

52
80
132

39.4
60.6
100.0

içme / yo¤urt yeme (%16.6)”, “TV seyretme/radyo dinleme
(%15.2)”, “dolaﬂma (%10.6)”, “ilaç alma (%7.6)”, “kitap / gazete okuma (%5.2)”, “dua okuma (%5.2)”, “el iﬂi yapma
(%4.5)”, “sigara içme (%1.5)” olarak belirlenmiﬂtir (Tablo 3).
Tablo 4’te, yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerine iliﬂkin
bulgular verilmiﬂtir. Yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özelliklerine vermiﬂ olduklar› “evet” ve “bazen” yan›tlar› birlikte de¤erlendirildi¤inde; yaﬂl›lar›n en fazla sorun yaﬂad›klar› durumlar›n baﬂ›nda “uykuya dald›ktan sonra s›k s›k uyanma” (%58.3),
“uyand›ktan sonra kendini uykulu/dinlenmemiﬂ hissetme”
(%56.1), “uyand›ktan sonra ﬂekerleme yapma” (%56), “uyand›ktan sonra tekrar uyumakta güçlük çekme” (%49.3) ve “uykuya dalmakta güçlük çekme” (%47.8) gelmektedir.
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Sa¤l›k Alg›s›
Fiziksel Sa¤l›k Alg›s›
Çok kötü/kötü
ﬁöyle böyle
‹yi/çok iyi
Ruhsal Sa¤l›k Alg›s›
Çok kötü/kötü
ﬁöyle böyle
‹yi/çok iyi
Fiziksel Yak›nmalar ‹çin ‹laç Kullanma
Evet
Hay›r
Ruhsal Yak›nmalar ‹çin ‹laç Kullanma
Evet
Hay›r
Toplam

n

%

12
62
58

9.1
47.0
43.9

6
38
88

4.5
28.8
66.7

107
25

81.1
18.9

15
117
132

11.4
88.6
100.0

Yaﬂl›lar›n Uyku Düzeni Özelliklerini Etkileyen
Faktörler
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl› bireylerin Uyku Düzeni Özellikleri
Soru Formundan ald›klar› toplam puan ortalamas› 6.19±3.99
olarak belirlenmiﬂtir. Yaﬂl›lar›n Uyku Düzeni Özellikleri Soru Formundan ald›klar› toplam puan ortalamas› ile yaﬂ ortalamas› aras›nda bir iliﬂki olmad›¤› saptanm›ﬂt›r (r=0.080,
p=0.364). Bunun yan› s›ra yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikleri
toplam puan ortalamas› yaﬂ gruplar›na göre incelendi¤inde,
puan ortalamalar› aras›nda anlaml› bir farkl›l›k olmad›¤› belirlenmiﬂtir (p>0.05). Yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özellikleri
toplam puan ortalamas› cinsiyete göre incelendi¤inde ise, kad›nlar›n uyku düzeni özellikleri toplam puan ortalamas› er-

Tablo 3— Yaﬂl›lar›n uyku problemleriyle baﬂ etme yöntemleri
Yöntem
Hiçbir ﬂey yapmama
Süt içme / yo¤urt yeme
TV seyretme / radyo dinleme
Dolaﬂma
‹laç alma
Kitap /gazete okuma
Dua okuma
El iﬂi yapma
Sigara içme

n

%*

62
22
20
14
10
7
7
6
2

47.0
16.6
15.2
10.6
7.6
5.2
5.2
4.5
1.5

*Baz› yaﬂl›lar birden fazla cevap vermiﬂtir.
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Tablo 4— Yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikleri
Hay›r
Özellik
Uykudan uyanmakta ve uyand›r›lmakta güçlük çekme
Uyand›ktan sonra kendini uykulu / dinlenmemiﬂ hissetme
Önüne geçilemeyen uyku nöbetleri
Uyand›ktan sonra ﬂekerleme yapma
Uyand›ktan sonra dikkati toplamakta güçlük çekme
Yatakta uzun bir süre uykuya dalmakta güçlük çekme
Uykuya dald›ktan sonra s›k s›k uyanma
Uyand›ktan sonra tekrar uyumakta güçlük çekme
Uykudan korkulu düﬂler nedeniyle uyanma
Uykuda iken yatakta oturma, konuﬂma, dolaﬂma, diﬂ
g›c›rdatma gibi hareketlerin varl›¤›

keklerden anlaml› düzeyde yüksek bulunmuﬂtur (p<0.01)
(Tablo 5).
Yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikleri toplam puan ortalamas›
s›ras›yla fizik ve ruh sa¤l›¤› alg›lar›na göre incelendi¤inde, fizik ve ruh sa¤l›¤›n› “iyi/çok iyi” olarak de¤erlendiren yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özellikleri toplam puan ortalamas›n›n
anlaml› düzeyde daha düﬂük oldu¤u belirlenmiﬂtir (Scheffe,
p<0.01) (Tablo 5).
Yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özellikleri toplam puan ortalamas› fiziksel yak›nmalar nedeniyle ilaç kullanma durumuna
göre incelendi¤inde, ilaç kullanan yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikleri toplam puan ortalamas› kullanmayanlardan anlaml› düzeyde yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05). Yaﬂl› bireylerin uyku
düzeni özellikleri ruhsal yak›nmalar nedeniyle ilaç kullanma
durumuna göre incelendi¤inde ise, iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark saptanmam›ﬂt›r (p>0.05) (Tablo 5).
Yaﬂl› bireylerin Uyku Düzeni Özellikleri Soru Formundan ald›klar› toplam puan ortalamas› ile günlük uyku sürelerinin ortalamas› aras›nda bir iliﬂki olmad›¤› belirlemiﬂtir (r=0.111, p=0.207). Yaﬂl›lar›n uyku kalite alg›lar›na göre, uyku
düzeni özellikleri puan ortalamalar› aras›nda anlaml› düzeyde
farkl›l›k oldu¤u ve bu fark›n yap›lan ileri analizde uyku kalitesini “iyi / çok iyi” olarak de¤erlendiren yaﬂl›lardan kaynakland›¤› saptanm›ﬂt›r (Scheffe, p<0.01).
Yaﬂl›lar›n Uyku Düzeni Özellikleri Soru Formundan ald›klar› toplam puan ortalamas› ile huzurevinde kalma y›l› aras›ndaki iliﬂkiye bak›ld›¤›nda, yap›lan analizde bir iliﬂki olmad›¤› belirlenmiﬂtir (r=-0.106, p=0.228). Yaﬂl›lar›n huzurevinde isteyerek kalma durumlar›na göre, uyku düzeni özellik-
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Bazen

Evet

n

%

n

%

n

%

101
58
107
58
89
69
55
67
90
114

76.5
43.9
81.1
43.9
67.4
32.6
41.7
50.8
68.2
86.4

10
27
13
37
23
20
23
22
25
7

7.6
20.5
9.8
28.0
17.4
15.2
17.4
16.7
18.9
5.3

21
47
12
37
20
43
54
43
17
11

15.9
35.6
9.1
28.0
15.2
32.6
40.9
32.6
12.9
8.3

leri incelendi¤inde; iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› farkl›l›k saptanm›ﬂ ve huzurevinde istemeyerek kalan
yaﬂl›lar›n isteyerek kalanlara göre, uyku düzeni özellikleri
toplam puan ortalamas› daha yüksek bulunmuﬂtur (p<0.05)
(Tablo 5).
Bunlar›n yan› s›ra yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özellikleri
toplam puan ortalamas›n›n medeni duruma, ö¤renim durumuna, gelir alg›s›na, sosyal güvence durumuna, huzurevinde
kalmaktan duyulan memnuniyete ve huzurevinde kal›nan oda
tipine göre farkl›l›k göstermedi¤i belirlenmiﬂtir (p>0.05)
(Tablo 5).

TARTIﬁMA
raﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›lar›n büyük bir ço¤unlu¤unu 75

Ayaﬂ üzerindeki, eﬂi ölmüﬂ ya da eﬂinden ayr›lm›ﬂ, ö¤renim
durumu düﬂük, gelir düzeyini “orta” olarak de¤erlendiren ve
sosyal güvenceye sahip yaﬂl› bireyler oluﬂturmuﬂtur. Yaﬂl›lar›n büyük ço¤unlu¤u, huzurevinde isteyerek kalmaktad›r ve
huzurevinde kalmaktan memnundur. Çal›ﬂmada yaﬂl›lar›n
ruh sa¤l›klar›n› fizik sa¤l›klar›na göre daha iyi de¤erlendirdikleri görülmüﬂtür. Bu bulguyu destekleyecek ﬂekilde yaﬂl›lar›n büyük ço¤unlu¤unun fiziksel yak›nmalar nedeniyle ilaç
kulland›¤›, ruhsal yak›nmalar nedeniyle ilaç kullanan yaﬂl›lar›n ise daha düﬂük düzeyde oldu¤u belirlenmiﬂtir.
Yaﬂl›lar›n genel olarak günlük uyku sürelerinin yetiﬂkinler için belirtilen normal s›n›rlar (8±2 saat) içinde oldu¤u görülmektedir. Bu bulgu, yaﬂl›lar›n günlük uyku sürelerinin
yaﬂla azald›¤›n› belirten kaynaklarla örtüﬂmemektedir
(2,4,10). Bununla birlikte çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lar›n yar›ya
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Tablo 5— Yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikleri toplam puan ortalamalar›n›n tan›t›c› özelliklerine göre incelenmesi
Özellik
Yaﬂ grubu
65-69
70-74
75-79
80 ve üzeri
Cinsiyet
Kad›n
Erkek
Medeni Durum
Bekar
Evli
Eﬂinden ayr›lm›ﬂ-eﬂi ölmüﬂ
Örenim Durumu
Okuryazar de¤il
Okuryazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Üniversite
Gelir Alg›s›
Yetersiz
Orta
Yüksek
Sosyal Güvence
Yok
Var
Fiziksel Sa¤l›k Alg›s›
Çok kötü / kötü
ﬁöyle böyle
‹yi / çok iyi
Ruhsal Sa¤l›k Alg›s›
Çok kötü / kötü
ﬁöyle böyle
‹yi / çok iyi
Fiziksel Yak›nmalar ‹çin ‹laç Kullanma
Evet
Hay›r
Ruhsal Yak›nmalar ‹çin ‹laç Kullanma
Evet
Hay›r
Uyku Kalitesini De¤erlendirme
Çok kötü / kötü
ﬁöyle böyle
‹yi / çok iyi
Huzurevinde ‹steyerek Kalma
Evet
Hay›r
Huzurevinde Kalmaktan Memnuniyet
Memnun de¤il
ﬁöyle böyle memnun
Memnun
Huzurevinde Kal›nan Oda Tipi
Tek yatakl› oda
Çok yatakl› oda

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2009; 12(3)

n

Ortalama ± ss

F

t

p

26
36
21
49

6.23
6.11
6.66
6.02

57
75

7.96 ± 4.21
4.84 ± 3.25

24
11
97

5.13 ± 3.54
7.18 ± 3.68
6.34 ± 4.12

1.263

0.286

30
27
47
11
12
5

7.26
6.74
5.85
4.09
5.33
6.60

4.71
3.96
3.78
2.42
3.52
4.44

1.350

0.248

29
97
6

6.06 ± 3.52
6.31 ± 4.18
4.66 ± 3.07

0.496

0.610

52
80

6.34 ± 4.58
6.08 ± 3.59

12
62
58

8.33 ± 3.28
7.26 ± 4.04
4.60 ± 3.52

9.621

<0.0001

6
38
88

9.17 ± 3.31
7.97 ± 4.13
5.22 ± 3.64

9.045

<0.0001

107
25

6.64 ± 4.02
4.24 ± 3.32

2.776

0.006

15
117

7.06 ± 3.56
6.08 ± 4.05

0.902

0.369

16
41
75

10.44 ± 2.83
8.95 ± 3.75
3.77 ± 2.25

124
8

5.98 ± 3.94
9.50 ± 3.59

7
18
107

8.71 ± 3.15
5.61 ± 3.20
6.12 ± 4.13

19
113

6.58 ± 3.83
6.12 ± 4.04

±
±
±
±

±
±
±
±
±
±

3.81
4.33
3.54
4.13

0.132

0.941

4.643

0.344

63.540

<0.0001

0.732

<0.0001

-2.463

1.614

0.015

0.203

0.458

0.648
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yak›n› uyku kalitesini “ﬂöyle böyle” yada “kötü/çok kötü” olarak olumsuz yönde de¤erlendirmiﬂtir. Yap›lan araﬂt›rma sonuçlar› da bu bulguyu destekler nitelikte olup, Fad›lo¤lu ve
arkadaﬂlar›n›n (2006) yapt›¤› çal›ﬂmada huzurevinde yaﬂayan
yaﬂl›lar›n %77’sinin (21), Eser ve arkadaﬂlar›n›n (2007) yapt›¤› çal›ﬂmada huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n %60.9’unun “kötü” uyku kalitesine sahip oldu¤u bildirilmiﬂtir (22).
Yaﬂl› bireylerin uyku problemleriyle baﬂ etmede etkili ve
etkisiz yöntemleri bir arada kulland›klar› görülmektedir. Baﬂ
etme yöntemleri incelendi¤inde, yaﬂl›lar›n yar›ya yak›n› uyku
problemleriyle baﬂ etmede “hiçbir ﬂey yapmad›¤›n›” belirtmiﬂtir. Bu bulguyu destekleyen bir sonuç olarak, Uzun ve arkadaﬂlar›n›n (1998) yapt›¤› bir çal›ﬂmada, yaﬂl›lar›n %66.0’›n›n uykusuzluk veya aﬂ›r› uyuma gibi sorunlar› olmas›na karﬂ›n, yaﬂl›lar›n sadece %54.0’›n›n bu sorunlar› ile ilgili olarak yard›m
ald›¤› ve bu yard›m› baﬂka bir sa¤l›k sorunu nedeniyle hastaneye baﬂvurduklar›nda ald›klar› bildirilmiﬂtir (3). Ayn› zamanda bu durum baﬂ etme aç›s›ndan yaﬂl›lar›n yaﬂl›l›¤a iliﬂkin alg›lar›yla ba¤lant›l› “ö¤renilmiﬂ çaresizlik” durumunu
akla getirmektedir.
Bunun yan› s›ra yaﬂl›lar›n uyku sorunlar›yla baﬂ etmede
süt içme, yo¤urt yeme, dolaﬂma, TV seyretme, el iﬂi yapma,
kitap okuma gibi baﬂ etme yöntemlerini kulland›klar› belirlenmiﬂtir. Yaﬂl›lar›n kulland›¤› bu baﬂ etme yöntemleri uykuyu kolaylaﬂt›r›c› yöntemler olarak düﬂünülebilir. Benzer ﬂekilde, Uzun ve arkadaﬂlar› (1998) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada
da yaﬂl› bireylerin %34.0’›n›n yatmadan önce uykuyu kolaylaﬂt›r›c› al›ﬂkanl›klar› oldu¤u bildirilmiﬂtir (3). Ancak uyku
sorunlar›n›n çözümünde at›lmas› gereken ilk ad›m, bireyin
uyku hijyeninin düzeltilmesi yönündedir (2,5). Çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lar›n kulland›¤› bu yöntemler uyku hijyeni ilkeleri
aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde ise, bu yöntemlerin bu ilkelerle k›smen ba¤daﬂt›¤› görülmüﬂtür.
Bu çal›ﬂmada yaﬂl›lar›n uykusuzluk nedeniyle ilaç kullanma oran› %7.6 olarak saptanm›ﬂt›r. Cankurtaran ve arkadaﬂlar›n›n (2002) yapt›¤› çal›ﬂmada ise yaﬂl›lar›n %19.6’s›n›n uyku için ilaç kulland›¤› belirtilmiﬂtir (11). Bu bulgulardan yola ç›karak, araﬂt›rma örneklemini oluﬂturan yaﬂl›lar›n uyku sorunlar›yla baﬂ etmede uyku ilaçlar›n› kullanmay› daha düﬂük
oranda tercih ettikleri söylenebilir. Ayn› zamanda bu bulgu
huzurevindeki yaﬂl›lar›n doktor ve hemﬂire denetiminde ilaç
kulland›klar›n› gösteren olumlu bir sonuç olarak de¤erlendirilebilir.
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikleri incelendi¤inde; yaﬂl›lar›n en fazla sorun yaﬂad›klar› durumlar›n
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baﬂ›nda “uykuya dald›ktan sonra s›k s›k uyanma”, “uyand›ktan sonra kendini uykulu/dinlenmemiﬂ hissetme”, “uyand›ktan sonra ﬂekerleme yapma”, “uyand›ktan sonra tekrar uyumakta güçlük çekme” ve “uykuya dalmakta güçlük çekme”
gelmektedir. DSM IV’e göre de¤erlendirildi¤inde, yaﬂl›larda
görülen bu belirtiler “dissomnialar” baﬂl›¤› alt›nda yer alan
insomnia ve hipersomnia gibi uyku bozukluklar›n› karakterize eden belirtilerden baz›lar›d›r (24) ve çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lar›n yaklaﬂ›k yar›s›nda görülmektedir. Bu belirtiler huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n önemli bir k›sm›nda uyku bozuklu¤u
olabilece¤ini iﬂaret etmektedir.
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›larda görülen uyku sorunlar›n›n
literatürle (2,6,7,9,10,13) ve konuyla ilgili yurt içinde ve yurt
d›ﬂ›nda yap›lan di¤er araﬂt›rma sonuçlar›yla (3,11,17,19,21)
benzerlik taﬂ›d›¤› görülmüﬂtür. Bay›k ve arkadaﬂlar› (2002)
huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n %43.5’sinde, Uzun ve arkadaﬂlar› (1998) yaﬂl›lar›n %66.0’›n›n çeﬂitli uyku sorunlar›n›n görüldü¤ünü rapor etmiﬂlerdir (3,17). Martin ve arkadaﬂlar›n›n
(2006) bildirdi¤ine göre, huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larda
“gündüz uykulu olma”, “gece uykusunun bölünmesi” ve
“anormal sirkadiyen ritim” gibi uyku sorunlar› yayg›n olarak
görülmektedir (19). Fad›lo¤lu ve arkadaﬂlar› (2006) taraf›ndan yap›lan bir baﬂka çal›ﬂmada ise huzurevinde kalan yaﬂl›lar›n %47.0’›n›n “uykuya dald›ktan sonra s›k olarak uyanma”,
%32.’›n›n “uyand›ktan sonra tekrar uyumakta güçlük çekme”,
%23’ünde “uykuya dalmada güçlük çekme” gibi sorunlar›n
görüldü¤ü bildirilmiﬂtir (21). Benzer ﬂekilde Cankurtaran ve
arkadaﬂlar› (2002) taraf›ndan yap›lan çal›ﬂmada da yaﬂl› bireylerin gün içinde uyuma (%44.1), uykuya baﬂlamada güçlük
çekme (%33.4), uykuyu sürdürmede güçlük çekme (%42.0),
gecede 1-3 kez uyanma (%65.6) ve gecede üçten fazla uyanma
(%21.5) gibi sorunlar yaﬂad›klar› belirtilmiﬂtir (11).
Çal›ﬂmaya kat›lan yaﬂl›lar›n yaﬂ gruplar›na göre uyku düzeni özelliklerinin de¤iﬂmedi¤i belirlenmiﬂtir. Ancak, bu
araﬂt›rmada örneklemi oluﬂturan yaﬂl›lar›n ço¤unlu¤unun ileri yaﬂ grubundaki yaﬂl›lardan oluﬂmas›n›n bu sonuç üzerinde
etkili oldu¤u düﬂünülmektedir.
Çal›ﬂmada yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özelliklerinin cinsiyete göre farkl›l›k gösterdi¤i ve kad›nlar›n uyku düzeni
özelliklerinde erkeklere göre daha fazla sorun yaﬂad›klar› saptanm›ﬂt›r. Bu bulguyu, uykusuzluk yak›nmalar›n›n kad›nlarda daha s›k görüldü¤üne iliﬂkin literatür desteklemektedir
(12).
Araﬂt›rmaya kat›lan yaﬂl›lar›n fizik sa¤l›k alg›lar›na göre
uyku düzeni özellikleri incelendi¤inde, fizik sa¤l›¤›n› “iyi/
çok iyi” olarak de¤erlendiren yaﬂl›lar›n uyku düzeni özellikle-
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rinin daha iyi düzeyde oldu¤u belirlenmiﬂtir. Bu bulguyu
destekleyen bir sonuç olarak, yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerinin fiziksel yak›nmalar nedeniyle ilaç kullanma durumundan etkilendi¤i ve ilaç kullanmayan yaﬂl›lar›n ilaç kullananlara göre uyku düzeni özelliklerinin daha iyi düzeyde oldu¤u
saptanm›ﬂt›r. A¤r›l› durumlar, kalp damar, solunum, nörolojik, ürolojik sistem hastal›klar› gibi çeﬂitli fiziksel sorunlara
ba¤l› olarak uyku süresinde veya kalitesinde bozulmalar görülebilmektedir (2,6,7,9,14,25,26). Bu aç›dan elde edilen bu
bulgular literatürle uygunluk göstermektedir.
Bunun yan› s›ra yaﬂlanmayla birlikte kullan›lan ilaç miktar› artmakta ve vücutta geliﬂen fizyolojik de¤iﬂikliklerden
emilim, da¤›l›m, metabolizma ve eliminasyon gibi ilaçla ilgili farmakokinetik parametreler önemli ölçüde etkilenmekte
ve bu de¤iﬂiklikler yaﬂl› bireylerin ilaçlar›n terapötik ve toksik etkilerine karﬂ› daha duyarl› olmas›na neden olmaktad›r
(8,16,27). Bu bulgular› destekleyen bir sonuç olarak, Eser ve
arkadaﬂlar›n›n (2007) yapt›¤› çal›ﬂmada, ilaç kullanma uykuyu bozan bir faktör olarak bildirilmiﬂtir (22). Benzer bir baﬂka sonuç olarak, Beck-Little ve Weinrich’in (1998) bildirdi¤ine göre, kötü sa¤l›k durumu ve bedensel hastal›klar uyku
sorunlar›n›n artmas›na yol açmaktad›r (28).
Yap›lan çal›ﬂmada ruh sa¤l›¤›n› “iyi/çok iyi” olarak de¤erlendiren yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerinin daha iyi düzeyde oldu¤u, bununla birlikte yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerinin ruhsal yak›nmalar nedeniyle ilaç kullanma durumundan
etkilenmedi¤i belirlenmiﬂtir. Bu bulguya göre olumsuz ruh
sa¤l›¤› alg›s› yaﬂl›lar›n uyku düzenlerini olumsuz olarak etkilemektedir. Bu bulguyu ruhsal bozukluklarda uyku sorunlar›n›n s›k olarak görüldü¤ünü belirten literatürdeki bilgiler de
desteklemektedir (2,25). Buna karﬂ›n yaﬂl›lar›n uyku düzeni
özelliklerinin ruhsal yak›nmalar nedeniyle ilaç kullanma durumundan etkilenmemesi, psikiyatride kullan›lan ilaçlar›n
uykuyu düzenleyici etkileri aç›s›ndan beklenen bir sonuç olarak de¤erlendirilebilir.
Bu çal›ﬂmada uyku kalitesini “kötü” olarak de¤erlendiren
yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerinde daha fazla sorun yaﬂad›klar›n›n saptanmas›, beklenen bir sonuçtur. Bunun yan› s›ra
huzurevinde istemeyerek kalan yaﬂl›lar›n isteyerek kalan yaﬂl›lara göre, uyku düzeni özelliklerinde daha fazla sorun yaﬂamas›, bireyin istemedi¤i bir yerde kalmas›na ba¤l› olarak çeﬂitli sorunlar yaﬂad›¤› ve bu durumun da uyku sorunlar›na neden oldu¤u ﬂeklinde yorumlanabilir.
Çal›ﬂmada elde edilen bu bulgular›n yan› s›ra, yaﬂl› bireylerin uyku düzeni özelliklerinin medeni durumdan, huzurevinde kalmaktan duyulan memnuniyetten ve huzurevinde ka-

TÜRK GER‹ATR‹ DERG‹S‹ 2009; 12(3)

l›nan oda tipinden etkilenmedi¤i belirlenmiﬂtir. Eser ve arkadaﬂlar›n›n (2007) huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›larla yapt›klar› çal›ﬂmada, benzer bir sonuç olarak medeni durumun uyku kalitesi üzerinde bir etkisinin olmad›¤›, çeliﬂen bir sonuç olarak
ise kal›nan oda tipinin uyku kalitesi üzerinde etkili oldu¤u ve
tek kiﬂilik odada kalan yaﬂl›lar›n uyku kalitesinin daha kötü
oldu¤u bildirilmiﬂtir (22).
Sonuç olarak, bu çal›ﬂmada, huzurevinde yaﬂayan yaﬂl›lar›n
yar›dan fazlas›n›n “uykuya dalma”, “uykuyu sürdürme” ve
“gündüz uyuma” ﬂeklinde sorunlar› oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Yaﬂl›lar›n uyku sorunlar›yla baﬂ etmede etkili ve etkisiz yöntemleri bir arada kulland›klar› belirlenmiﬂtir. Kad›nlar›n, fizik ve ruh sa¤l›¤›n› ve uyku kalitesini “kötü” olarak de¤erlendirenlerin, fiziksel yak›nmalar› için ilaç kullananlar›n ve huzurevinde istemeyerek kalan yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelliklerinde daha fazla sorun oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Elde edilen bu sonuçlar do¤rultusunda;
Huzurevlerinde çal›ﬂan sa¤l›k profesyonelleri ve özellikle
yaﬂl›larla daha s›k bir arada olan hemﬂireler taraf›ndan, yaﬂl›lar›n uyku düzeni özelikleri ve etkileyen faktörler rutin olarak
de¤erlendirilmelidir.
Huzurevlerinde gece çal›ﬂan hemﬂire say›s› art›r›larak, uyku sorunlar› aç›s›ndan risk grubu olarak belirlenen yaﬂl›lar
(kad›nlar, fizik ve ruh sa¤l›¤›n› ve uyku kalitesini olumsuz
olarak de¤erlendirenler, fiziksel yak›nmalar› için ilaç kullananlar ve huzurevinde istemeyerek kalanlar) uyku sorunlar›
aç›s›ndan gözlemlenmeli ve uygun giriﬂimlerde bulunulmal›d›r.
Yaﬂl›lar sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan uyku sorunlar›yla etkili baﬂ etme konusunda bilgilendirilmeli ve yaﬂl›lara uyku hijyeniyle ilgili önerilerde bulunulmal›d›r.
Benzer araﬂt›rmalar›n daha geniﬂ örneklemlerde, farkl› de¤iﬂkenleri göz önünde bulundurarak ve farkl› ortamlarda yaﬂayan yaﬂl›larla da yap›lmas› önerilmektedir.
Bununla birlikte bu çal›ﬂmada, nesnel uyku de¤erlendirme ölçeklerinin kullan›lmamas›, biliﬂsel bozuklu¤u olan yaﬂl›lar›n araﬂt›rmaya dahil edilmemesi ve personelin gözlemlerine yer verilmemiﬂ olmas› bu çal›ﬂman›n s›n›rl›l›klar›n› oluﬂturmaktad›r.
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