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Türk Geriatri Derne¤i’nin üyesi oldu¤u; International Association of Gereontology and Geriatrics (IAGG) ve European Union Geriatric Medicine (EUGMS)
taraf›ndan haz›rlanan deklerasyonlarda geriatrinin önemi süregen olarak gündeme
getirilmekte ve yaﬂl› sa¤l›¤› konusunun baﬂta t›p olmak üzere ilgili tüm mesleklerin
mezuniyet öncesi ve sonras› e¤itim süreçlerinde yer almas›n›n önemi vurgulanmakta, ayr›ca yaﬂl›lara sunulan tüm hizmetlerin ulusal eylem planlar› çerçevesinde ve
multidisipliner bir yaklaﬂ›m ile gerçekleﬂtirilmesi gereklili¤i üzerinde durulmaktad›r.
EUGMS’e göre; Gerontoloji (Yaﬂl›l›k Bilimi) dört alt disipline ayr›lmaktad›r: 1)
Yaﬂl›l›kla ilgili sosyal bilimler, 2) Yaﬂl›l›k psikolojisi, 3) Yaﬂlanman›n biyolojisi, 4)
Klinik gerontoloji (multidisipliner). EUGMS öncelikli olarak normal yaﬂlanman›n
küresel boyutu ile ilgilenmekte ve ekonomik anlamda geliﬂmiﬂ toplumlarda dahi
yaﬂl›lar›n sa¤l›klar› ile ilgili bir geliﬂme sa¤lanamad›¤›n› gündeme getirmektedir.
IAGG taraf›ndan haz›rlanan deklerasyonlarda ise; t›p e¤itiminde aﬂa¤›daki noktalar›n öncelikli olarak ele al›nmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r: Yaﬂlanman›n biyolojisinin anlaﬂ›lmas›, K›r›lganl›k ve iﬂlev kayb›na neden olan yaﬂlanma fizyolojisinin
ö¤renilmesi, Yaﬂlanma demografisinin gösterilmesi, Farmakoloji, reçeteleme ve ak›lc› ilaç kullan›m› ilkelerinin bilinmesi, Psikososyal risk faktörlerinin fark›nda olunmas›, Yaﬂl›lara bak›m verenlerin de yaﬂl› ve sa¤l›ks›z olabilece¤inin bilinmesi, Korunma ve rehabilitasyonun geriatrik t›bb›n ana hedefleri aras›nda yer almas› gerekti¤inin fark›nda olunmas›, Sa¤l›¤›n optimizasyonunda baﬂar›l› olmak için multidisipliner ve çok yönlü bir yaklaﬂ›m gerekti¤inin bilinmesi, Yaklaﬂ›mda probleme yönelik yaklaﬂ›m›n en uygun oldu¤unun göz önüne al›nmas›, Holistik bir yaklaﬂ›m ile
yaﬂl›lar›n zengin bir geçmiﬂleri oldu¤unun bilincinde olunmas›, Bu günün gençlerinin yar›n›n yaﬂl›lar› olaca¤› gerçe¤inden hareketle yaﬂam boyu yaklaﬂ›m›n benimsenmesi, Düﬂmeler, inkontinans, kognitif bozukluklar gibi geriatrik sendromlar›n ve
depresyon vb hastal›klar›n farkl› prezantasyonlar› olaca¤›n›n bilinmesi, Yaﬂlanmaya
karﬂ› olumlu tav›r tak›n›lmas›, Yaﬂl› istismar›n›n farkl› yönlerinin fark›nda olunmas›, Yaﬂam›n sonu vb konularda etik boyutun fark›nda olunmas› gereklidir.
Kuruluﬂ ilkeleri do¤rultusunda ve bu öneriler çerçevesinde çift y›llarda düzenledi¤i Türk Geriatri Kongreleri ve tek y›llarda gerçekleﬂtirdi¤i özgün sempozyumlar
yan›nda “En ‹yi Araﬂt›rma” yar›ﬂmalar› ile genç araﬂt›rmac›lar ve bilim insanlar›n›n
gündeminde yaﬂl› sa¤l›¤›n›n önemli bir yer edinmesine katk› sunan Türk Geriatri
Derne¤i; 1-4 Nisan 2010 tarihlerinde ‹zmir Crown Plaza Otel’de baﬂar› ile gerçekleﬂtirdi¤i Türk Geriatri 2010 Kongresi’nin ard›ndan, 1 Ekim Uluslar aras› Yaﬂl›lar
Günü nedeniyle Ankara Crown Plaza Otel’de düzenleyece¤i “Demansa Güncel Bak›ﬂ
Sempozyumu” ve 1-2 Nisan 2011 tarihinde Ankara Sheraton Otel’de gerçekleﬂecek
olan “Osteoartrit Güncelleme Sempozyumu” ile bilimsel e¤itim etkinliklerini devam ettirmektedir.
Detaylar www.turkgeriatri.org adresinde yer almaktad›r. Bilgilerinize sunulur.
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