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ED‹TÖRE MEKTUP
Say›n editör,
Bak›m Hizmetinin Kalitesi, Yaﬂl›n›n Yaﬂam Kalitesini Artt›r›r ya da Azalt›r.
“… Ben ve ablam evliyiz ve çal›ﬂ›yoruz. ‹kimizin de her zaman annemin yan›nda olmas› mümkün olmay›nca 24 saatlik bak›c› tuttuk. ﬁans›m›za Bergüzar Han›m çok iyi bir
insan ç›kt›. Annemin ona neler yapt›¤›n› anlatamam. ‹kisi de d›ﬂ dünyadan tamamen izole. Bergüzar Han›m›n sabr›n›n tükendi¤ini fark etti¤imizde ‘nefes als›n’ diye ona izin verdi¤imizde, ablamla nöbetleﬂe annemde kal›yoruz. ‹nan›n tüm gün yaﬂl› –anneniz bile olsabiriyle yaﬂamak çok zor...”
“… Annemin bak›m›yla ve bak›c›lar›yla öyle çok sorun yaﬂad›k ki... 92 yaﬂ›nda. Durgun, ilgisiz, isteksiz, unutkan, iﬂtahs›z. Zor yürüyor. Kardeﬂimle “huzurevine yerleﬂtirsek
mi?” diye düﬂündük. Ablam ‘Hay›r: her birimiz dörder ay bakal›m” deyince “Her evin
düzenine uyum sa¤lamak annem için zor olur. Ya evi, ya huzurevi” dedik. Düﬂüncemizi anneme açt›¤›mda nemli gözlerle “Al›ﬂmakta zorlan›r›m ama; denerim. Yaln›z evimi da¤›tmay›n.” dedi. ﬁimdi huzurevi araﬂt›r›yoruz...”
“… Annem zihinsel fonksiyonlar›n› yitirdi. Torununun ad›n› hat›rlayam›yor, kalabal›ktan ürküyor, gürültü sevmiyor, ilaç içmiyor, ba¤›r›yor, a¤l›yor, inatlaﬂ›yor, kupas›n› bile tutam›yor. Yalan söylüyor, iftira at›yor, mant›k d›ﬂ› konuﬂuyor. Beynindeki saat bozuldu¤undan geceleri kabus gibi. Dün bak›c›s›n›n kolunu ›s›rm›ﬂ. Biz onu, o bizi anlam›yor.
Tehlike mefhumu yok. Y›kanmak istemiyor. ‹drar›n›, d›ﬂk›s›n› tutam›yor. Alt›n› petliyoruz.
Yeni modas›; herkesin içinde soyunmak. ‹çim ac›yor…”
Evet; yaﬂl›l›k dönemi yaﬂlanan kiﬂi için zor. Düﬂünün ki; onun özgüveni,
uyum yetene¤i ve üretkenli¤i giderek azal›yor, bunalt›s›, mutsuzlu¤u, karamsarl›¤›, kayg›lar›, ekonomik sorunlar› art›yor, belle¤i zay›fl›yor. Yaﬂlanan kiﬂi konuﬂmaiﬂitme-görme-hareket k›s›tl›l›¤› artan, idrar-gaitas›n› tutamayan, beslenme, tedavi
ve ilaçlar›n› aksatan, düzensiz uyuyan, hijyenine uymayan, kimseye güvenmeyen,
de¤iﬂikliklerden hoﬂlanmayan, yaln›z kalmak istemeyen, herkesi ve her ﬂeyi eleﬂtiren, her konuda z›tlaﬂ›p tart›ﬂan ayn› soruyu defalarca soran ve al›ngan-endiﬂeli-yaygarac› bir kimli¤e bürünüyor. Onunla sorun yaﬂamamas› –ço¤u kez- olanaks›z.
Evet; yaﬂlanan kiﬂiye bakmak da zor. Çünkü bakt›¤›n›z kiﬂi hayat›n sadece
kendi çevresinde dönmesini isteyen, zevk, ilgi ve istek kayb›na u¤ram›ﬂ, umudunu
ve ümidini yitirmiﬂ, ilgi–sevgi–paylaﬂma–beraber olma iste¤i artan, ço¤u kez kendine bile küsen, al›ﬂt›¤› mekana ve çevreye ba¤›ml›l›k geliﬂtiren birisi. Onlara evinde/evimizde bakt›¤›m›zda ekonomik, mekansal düzenleme ve bak›c› kaynakl›, hastaland›¤›nda t›bbi donan›m, ekipman ve sarf malzemesi sa¤lama kaynakl› güçlükler yaﬂ›yoruz. Huzurevi ya da bak›mevine yerleﬂtirdi¤imizde ise daha farkl› sorunlar ç›k›yor karﬂ›m›za.
Evet; yaﬂlanan kiﬂiye bakmak bedensel, zihinsel ve ruhsal yönden yorucu
ve y›prat›c›. Çünkü; adeta bir bebek gibi ilgi, destek ve ihtimam isteyen yaﬂl› kiﬂileri fiziksel yönden desteklemek, kollay›p taﬂ›mak, hastaneye götürmek, öz bak›m›n› yapmak, beslemek, egzersizlerini yapt›rtmak, odas›n›, evini derleyip toplamak, al›ﬂ-veriﬂini ve yeme¤ini yapmak, dinleyip yönlendirmek kolay olmad›¤›ndan,
sa¤l›kl› bir iletiﬂim kurulmas› gerekli.
Evet; bakan kiﬂinin yaﬂlanan kiﬂiyle kuraca¤› iletiﬂimin kalitesi de önemli. Bu nedenle bakan kiﬂilerin göz göze iletiﬂim kurmas›, sözünü kesmemesi, tek yan›tl› ya da evet – hay›rl› sorular sormas› ve yan›t›n› beklemesi, tane tane, yüksek sesle ve jest - mimiklerle konuﬂmas›, gerekti¤inde soru/yan›t›n› tekrarlamas›, ev içi /
d›ﬂ›nda hareket etmesini sa¤lamas›, geçmiﬂten konuﬂurken, sözü bugüne/gelece¤e
getirmemesi, verece¤i tepkiyi geciktirmesi, yaln›z kalmas› gerekti¤inde –e¤er oku-
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yabiliyorsa- görebilece¤i yerlere, ‘ilac›n› al’ ,”suyunu iç’ gibi
notlar b›rakmas›, d›ﬂar›ya yaln›z ç›kaca¤›nda üzerinde kimlik
bilgisi + adres + telefon numaras› vb.nin yer almas›na dikkat
etmesi gerekir ki; bunlar› yaﬂama geçirmek çok da kolay bir
ﬂey de¤il.
Evet; bakan kiﬂi bu köreltici ve tekrarlay›c› iﬂi yaparken kendi yaﬂam kalitesini de korumas› önemli. Bu nedenle yaﬂlanan kiﬂilerin normal bireylere benze(ye)meyece¤ini
bilmesi, sakin olmaya çal›ﬂmas›, s›kça aç›k havaya ç›kmas›,
kendine -ve sevdiklerine de - zaman ay›rmas›, keyif ald›¤› ﬂeyleri yapmay› sürdürmesi, rahatlama tekniklerini ö¤renerek
uygulamas› ve tüm zaman›n› yaﬂl›ya ay›rmamas› önemli.
Evet; bakan kiﬂinin -ve ailesinin- yaﬂam kalitesini artt›rmaya çabalad›¤› yaﬂlanan kiﬂinin de onlara destek olmas› gerekir. Bu nedenle çat›ﬂma yerine dayan›ﬂmay›, torun,
çocuk, gelin/damatlar›yla belli bir mesafeyi koruma ve yaﬂamlar›na müdahil olmamay›, aileyi birleﬂtirici rol üstlenmeyi,
yak›nlar›n›n da s›k›nt›s› olabilece¤inden hareketle gerekti¤inde paylaﬂabilmeyi ve en önemlisi hayata kat›lmaya istekli olmay› ilke edinmesi gerekir.
Unutmayal›m ki; bak›m kalitesi yaﬂlanan kiﬂinin durumunu kabullenme düzeyi, yaﬂad›¤› yerin fiziki koﬂullar›, bakan kiﬂinin –ve ailesinin- onu ve durumunu kabullenme de-
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recesi, sosyo-ekonomik durumu ile entelektüel düzeyi, terk
edilme, ümitsizlik, yaln›zl›k, sevgisizlik vb. gibi olumsuz
duygular›, stresle baﬂ edebilmesi, depresyon durumu ve en
önemlisi kiﬂilik özellikleriyle ilintilidir.
Ve yine unutmayal›m ki; bak›m hizmetinin kalitesi,
yaﬂlanan kiﬂinin yaﬂam kalitesini artt›r›r ya da azalt›r.
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