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DERLEME

YAﬁLANAN KADIN VE PS‹K‹YATR‹K SORUNLAR
ÖZ
on y›llarda dünya nüfusunun yaﬂlanmas› ile birlikte yaﬂl› bireylerin sa¤l›k ve bak›m ihtiyaçlar›

Sönem kazanmaya baﬂlam›ﬂt›r. Yaﬂla birlikte artan kay›plar, fiziksel sorunlar ve sa¤l›k problemÖzlem ERDEN AK‹

leri ile ba¤lant›l› olarak yaﬂl›l›kta psikiyatrik sorunlar›n görülme s›kl›¤› da artm›ﬂt›r. Ancak özellikle
ruh sa¤l›¤› alan›nda primer hizmet al›c›s› kad›nlar olmas›na ra¤men araﬂt›rmalar ve hizmetlerin erkeklerin sa¤l›k sorunlar›n› hedef ald›¤› görülmektedir. Kad›nlar ortalama yaﬂam sürelerinin daha
uzun olmas› nedeniyle yaﬂl› nüfusun ço¤unlu¤unu oluﬂturmaktad›r. Yaﬂam boyunca maruz kald›klar› stres, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki olumsuz koﬂullar kad›nlar› psikiyatrik hastal›klara daha yatk›n hale getirmektedir. E¤itim düzeyi düﬂüklü¤ü, iﬂ ve emeklilik haklar›n›n olmay›ﬂ›,
yoksulluk yaﬂl› kad›n nüfusunda daha yüksek oranda görülmekte, yaﬂl›l›kta eklenen yükler, üstlenilen yeni rollerle birlikte yaﬂl› kad›nlar ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan oldukça dezavantajl› bir grup oluﬂturmaktad›rlar. Son y›llarda kad›nlar›n sa¤l›k sorunlar›na yaklaﬂ›mda feminist ak›mlar›n da etkisiyle bir
‘kad›n bak›ﬂ aç›s›’ öne ç›kmaya baﬂlam›ﬂt›r. Ülkemizde de kad›n bak›ﬂ aç›s›yla yap›lacak çal›ﬂma,
araﬂt›rma ve hizmet planlamalar›na ihtiyaç vard›r.
Anahtar Sözcükler: Yaﬂl›l›k; Kad›n; Psikiyatrik Hastal›klar.
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ABSTRACT
ith the considerable growth in the elderly population in the last years, health and care needs

Wof the elderly became more important. The health problems, physical difficulties and losses

connected with the aging process increased the prevalence of psychiatric diseases in this group.
But despite women being the primary service consumers in mental health field, men are
prioritized for research and supply of services. Women comprise the majority of older population
due to their longer life expectancy. Unfavourable economic, social and cultural environments,
and stressful conditions they are exposed to during their life-time predispose women to
psychiatric disorders. Lower education levels, poverty, and lack of employment and retirement
privileges are more prevalent in the elder group of women; with the new burdens of old age and
the new roles undertaken, elderly women constitute a very disadvantaged group regarding
mental health. During the last years with the advent of feminist movements, a ‘women’s
perspective’ has emerged. In our country there is a need for research, health care services
planning and programming with a ‘women’s perspective’.
Key Words: Aged; Women; Mental Disorders.
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G‹R‹ﬁ
on y›llarda dünyam›z›n nüfusu h›zla yaﬂland›. Yaﬂlanan
toplumla birlikte bu grubun sa¤l›k ve bak›m ihtiyaçlar› da
önem kazanmaya baﬂlad›. Yaﬂla birlikte artan fiziksel sorunlar, yaﬂlanman›n getirdi¤i kay›plar, yaﬂla do¤rudan ilgili sa¤l›k problemleri ile de ba¤lant›l› olarak yaﬂl›l›kta psikiyatrik
sorunlar›n görülme s›kl›¤› artt›. Halen birçok alanda yaﬂlanma ve ba¤lant›l› sorunlarla ilgili bilgilerimiz k›s›tl› olsa da,
bu alanda araﬂt›rma ve çal›ﬂmalar›n art›ﬂ› sevindirici bir geliﬂmedir.
Psikiyatrik hastal›klarda cinsiyet önemli bir faktördür.
Cinsiyet, psikiyatrik hastal›klar›n görülme s›kl›¤›n›, risk ve
duyarl›l›¤›, hastal›klar›n baﬂlang›ç zaman›n›, gidiﬂini ve prognozunu belirlemede önemli bir rol oynar. Biyolojik ve psikolojik yatk›nl›¤›n yan›s›ra, cinsiyetlere özgü sosyal risk faktörlerinin de psikiyatrik hastal›klara yatk›nl›kta ve bu hastal›klar›n ortaya ç›kmas›nda önemli bir rol oynad›¤› bildirilmektedir. Kad›nlar›n toplum içindeki konumlar›, birbiriyle çat›ﬂan iﬂ, aile ve sosyal rolleri, özellikle çocuk ve aile bireylerinin
bak›m›nda üstlendi¤i yük ve yaﬂad›¤› çat›ﬂmalar, belli toplumlarda daha belirgin olan ancak yayg›n olarak rastlanan kad›n›n düﬂük statüde görülmesi, çal›ﬂma yaﬂam›nda eﬂit ﬂartlara sahip olmamas›, yoksulluktan daha fazla pay almas› gibi
sosyal faktörler kad›nlar› strese daha duyarl›, dolay›s›yla psikiyatrik hastal›klara daha yatk›n k›lmaktad›r (1,2). Dolay›s›yla stres, psikiyatrik rahats›zl›klar ve cinsiyet farklar› araﬂt›r›l›rken, sadece biyolojik, genetik, psikolojik faktörler de¤il,
toplumsal cinsiyet eﬂitsizli¤i ve bunun sonuçlar› da belirleyici bir etken olarak ele al›nmal›d›r. Sadece psikiyatrik hastal›klara duyarl›l›k de¤il, psikiyatrik hastal›¤› olan bireylere toplumun bak›ﬂ›, aile deste¤i, sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂ›m olanaklar› da cinsiyetlerinden etkilenmektedir (1).
Özellikle ruh sa¤l›¤› alan›nda primer hizmet al›c›s› kad›nlar olmas›na ra¤men psikiyatriyle ilgili çal›ﬂmalar ve hizmetlerin, erkeklerin sa¤l›k sorunlar› üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› gözlenmektedir. Oysa kad›nlar›n, özellikle yaﬂl›l›k dönemindeki
kad›nlar›n sorunlar› ve ihtiyaçlar›na yönelik çal›ﬂmalar yap›lmas› önem arz etmektedir. Kad›nlar›n ortalama ömür beklentisinin daha yüksek oldu¤u, dolay›s›yla yaﬂl› nüfusun ço¤unlu¤unu oluﬂturduklar› bilinmektedir (3,4). E¤itim düzeyi düﬂüklü¤ü, iﬂ ve emeklilik haklar›n›n olmay›ﬂ›, ekonomik zorluklar yaﬂl› kad›nlarda daha yüksek oranda görülmekte ve
ruhsal sa¤l›¤› olumsuz etkilemekte, yard›m ve bak›m hizmeti almay› zorlaﬂt›rmaktad›r (4). Kad›n olman›n getirdi¤i yaﬂam boyunca süren olumsuz koﬂullar, yaﬂl›l›kta yaﬂam ﬂartlar›n› daha da zorlaﬂt›rmaktad›r.
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Bu derlemede önce psikiyatrik hastal›klar aç›s›ndan kad›n
ve erkekler aras›ndaki farklardan bahsedilip, daha sonra yaﬂl›l›k döneminde kad›nlarda görülen psikiyatrik hastal›klardaki
farkl›l›klar ve bu farkl›l›klar› ortaya ç›karmada rolü olan etkenler üzerinde durulacakt›r.

PS‹K‹YATR‹K HASTALIKLARIN KADINLARDA VE
ERKEKLERDE GÖRÜLME SIKLI⁄I
sikiyatrik hastal›klar genel olarak kad›nlarda ve erkekler-

Pde yaﬂamboyu ayn› s›kl›kta görülür, ama hastal›klar›n da-

¤›l›mlar› farkl›d›r (5). Kad›nlarda depresyon, erkeklerden 2
kat daha fazla görülürken, erkeklerde alkol ba¤›ml›l›¤› ve antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u kad›nlardan s›ras›yla 3 ve 4 kat fazla görülür. Depresyonun kad›nlarda daha fazla görülmesi bulgusu pek çok farkl› kültürde yap›lan çal›ﬂmalarda gösterilmiﬂtir (1). Kad›nlarda depresyon hem daha dirençli olmakta, hem
de daha s›k nüks görülmektedir (6,7).
Kad›nlarda anksiyete bozukluklar›, travma-sonras› stres bozuklu¤u da erkeklerden daha s›k görülmektedir (5). ﬁiddete u¤rayan bireylerden kad›nlarda TSSB geliﬂtirme olas›l›¤›n›n daha
yüksek oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu fark kad›nlar›n maruz kald›¤›
travman›n do¤as› ve kad›nlar›n duyarl›l›¤› ile aç›klanmaktad›r
(8). Alkol ve madde kullan›m bozukluklar› ise erkeklerde daha
yayg›nd›r. Ancak madde kullan›m bozukluklar›n› de¤erlendirirken dikkatli olunmal›d›r, çünkü kad›nlar madde kullan›m›n› s›kl›kla dile getirmeme e¤ilimindedirler (9).
Daha nadir görülen, daha a¤›r ve biyolojik faktörlerin ön
planda oldu¤u psikiyatrik hastal›klarda ise kad›n ve erkek
aras›nda görülme s›kl›¤› aç›s›ndan fark olmad›¤› bildirilmektedir. ﬁizofreni ve iki uçlu duygudurum bozuklu¤unun yaﬂam
boyu prevalans› kad›nlarda ve erkeklerde eﬂittir (1,5). Ancak
bu hastal›klarda da hastal›¤›n baﬂlang›ç yaﬂ›, belirtileri, iﬂlevselli¤e etkileri gibi konularda cinsiyet farkl›l›klar› vard›r. Örne¤in ﬂizofreni tipik olarak erkeklerde çok daha erken yaﬂlarda baﬂlar, premorbid iﬂlevsellik bozuktur ve iﬂlevsellik genellikle kad›n hastalara göre daha kötü etkilenir. Kad›n ﬂizofreni
hastalar›nda pozitif psikotik semptomlar daha fazla, içe çekilme, sosyal izolasyon gibi negatif semptomlar daha az görülür,
genellikle toplumsal alandaki iﬂlevsellik de daha iyidir (10).
‹ki uçlu duygudurum bozuklu¤unda ise kad›nlarda h›zl› döngülü form daha s›k görülür ve kad›nlar manik dönemlerde daha s›kl›kla hospitalize edilirler (11).
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PS‹K‹YATR‹K HASTALIKLARIN GEL‹ﬁ‹M‹NDE R‹SK
ETKENLER‹ VE C‹NS‹YET FARKLILIKLARI
sikiyatrik hastal›klar›n geliﬂiminde genetik, biyolojik,

Ppsikolojik ve sosyal pek çok risk etkeni bulunmaktad›r.

‹ki uçlu duygudurum bozuklu¤u, ﬂizofreni gibi hastal›klarda
biyolojik risk etkenlerinin daha belirleyici oldu¤u ancak sosyoekonomik durum, e¤itim, aile deste¤i gibi faktörlerin de
hastal›¤›n ﬂiddetini, seyrini, bireyin tedaviye eriﬂimini ve iﬂlevselli¤ini etkiledi¤i bilinmektedir. Depresyon gibi hem biyolojik hem psikososyal risk etkenlerinin önemli oldu¤u hastal›klarda, bu etkenler farkl› durumlarda farkl› belirleyicilikte olabilmektedir. Risk etkenleri kad›nlarda ve erkeklerde
farkl› biçimlerde etki edebilmektedir.
Stres ve duyarl›l›k modeli, depresyonun nedenlerini belirlemede s›kl›kla kullan›l›r. Bu alanda farkl› ülkelerde ve farkl›
kültürel gruplarda yap›lan çal›ﬂmalar, sosyal rollerin ve kültürel faktörlerin kad›nlarda depresyonun daha s›k görülmesine
neden oldu¤unu bildirmektedir (2). Bu belirleyiciler aras›nda
özellikle öne ç›kanlar medeni durum, çocuk bak›m›, iﬂ yaﬂam›
ve kad›n›n aile içi yükümlülükler için ald›¤› destek ve ekonomik durumdur.
Yak›n zamanda ‘European Social Survey’ kapsam›nda 23
Avrupa ülkesinde yürütülen bir araﬂt›rmada, kad›nlar›n tüm
ülkelerde erkeklerden daha s›k depresyon bildirdikleri saptanm›ﬂt›r. ‹yi sosyoekonomik durumda olan bireylerde depresyon
daha az saptanm›ﬂ, bu durum cinsiyetler aras›nda farkl›l›k göstermemiﬂtir. Ancak kad›nlarda e¤itim durumu ile depresyon
aras›nda negatif bir iliﬂki saptanm›ﬂt›r, e¤itim kad›nlar› depresyondan korumaktad›r. E¤itim kad›nlara dolayl› olarak daha
iyi çal›ﬂma yaﬂam› ve ekonomik avantaj getirmektedir (12).
Depresyon ve medeni durum aras›nda bir iliﬂki oldu¤u iyi
bilinmektedir, fakat baz› çal›ﬂmalarda evli kad›nlarda depresyonun daha az görüldü¤ü bulunurken, baﬂka çal›ﬂmalarda tersine evli kad›nlarda depresyon daha s›k saptanmakta, hiç evlenmemiﬂ kiﬂilerin evli ve boﬂanm›ﬂ kiﬂilere göre en az oranda
depresyona yakalanma riski oldu¤u bildirilmektedir. Yak›n

dönemde yap›lan bir çal›ﬂmada evlili¤in erkekleri depresyondan korumada daha etkili oldu¤u, kad›nlarda ise evli olman›n
madde ba¤›ml›l›¤› riskini önemli ölçüde azaltt›¤› saptanm›ﬂt›r
(13). Genel olarak medeni durum ve depresyon aras›ndaki iliﬂkinin kad›nlarda daha güçlü oldu¤u saptanmaktad›r (1, 14).
Risk etkenleri basitçe var/yok ﬂeklinde ve ayr›nt›l› analiz
edilmeden ele al›nd›¤›nda çeliﬂkili sonuçlar›n görülmesi do¤ald›r. Evli olan kad›nlar›n evlilik doyumu, evlilikle ilgili yaﬂad›klar› sorunlar veya ald›klar› destek, çocuk bak›m› ile ilgili yükleri ve desteklerinin niceli¤i/niteli¤i, depresyon görülme s›kl›¤›n› önemli ölçüde etkilemektedir. Evli kad›nlar
Anglo-sakson kültüründe, Meksika kültürüne oranla daha
çok stres bildirmektedirler. (15). Kad›n›n ev d›ﬂ›nda çal›ﬂmas› her iki kültürde de kad›n›n yaﬂad›¤› psikolojik stresi azaltmaktad›r. Ancak ev d›ﬂ›nda çal›ﬂma, kad›n e¤er iyi sosyal deste¤e sahipse depresyon görülme olas›l›¤›n› azalt›rken, sosyal
deste¤i olmayan kad›nlarda depresyon riskini art›rmaktad›r
(16). Çocuklu ve çal›ﬂan kad›nlarda eﬂin deste¤i iyiyse ve çocuk bak›m› konusunda yard›m al›yorsa depresyon riski az, eﬂ
deste¤i yetersiz ve kad›n çocuk bak›m›ndan tek baﬂ›na sorumluysa depresyon görülme riski yüksektir (17). Aﬂ›r› rol yüklenmesi ile tek bir rolde s›k›ﬂ›p kalma (tüm gün annelik) benzer mekanizmayla stres yaratmaktad›r: kontrol duygusunun
kayb› (18).
Kad›nlar›n ruhsal sa¤l›¤› ve risk faktörleri ile ilgili y›llard›r yürütülen çal›ﬂmalarda, özellikle üreme fonksiyonlar› ve
hormonal de¤iﬂimlerin etkisini inceleyen pek çok araﬂt›rma
yap›lmaktad›r. Kad›nlar›n belli psikiyatrik sendromlar› daha
s›k göstermesinin sebebi olarak biyolojik etkenleri ve yatk›nl›k modellerini kullanan aç›klamalar yüzy›l›n baﬂ›ndan beri
klinisyenleri ve teorisyenleri etkilemiﬂ, pek çok araﬂt›rma bu
önyarg› ile ﬂekillendirilmiﬂtir. Oysa son y›llarda feminist
ak›mlar›n ön plana ç›kmas›yla biyolojik aç›klamalara ciddi
eleﬂtiriler yöneltilmiﬂ, bu eleﬂtirilerin ›ﬂ›¤›nda planlanan araﬂt›rmalar psikososyal faktörler denkleme kat›ld›¤›nda, biyolojik faktörlerin kad›nlar›n ruhsal sa¤l›¤› üzerinde iddia edildi¤i kadar belirleyici olmad›¤›n› göstermiﬂtir (2). Dennerstein

Tablo 1— Cinsiyete Göre Yaﬂamboyu Psikiyatrik Hastal›k Yayg›nl›¤›
Yaﬂamboyu Prevalans (%)
Psikiyatrik Hastal›klar
Major depresyon
Alkol ba¤›ml›l›¤›
Antisosyal kiﬂilik bozuklu¤u

Kad›n

Erkek

21.3
8.2
1.2

12.7
20.1
5.8

Kessler ve ark, 1994. US National Comorbidity Survey’den uyarlanarak al›nm›ﬂt›r.
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ve arkadaﬂlar›n›n 1997 y›l›nda yapt›¤› bir çal›ﬂmada menopoz
dönemindeki kad›nlar›n duygusal iyilik halinin, genel sa¤l›k
durumu, psikososyal faktörler ve yaﬂam biçimleri ile pozitif
korelasyon gösterdi¤i saptanm›ﬂ, ancak menopoz durumu ve
hormon düzeyleri ile iliﬂkisi gösterilememiﬂtir (19). Kad›nlar›n ruhsal sa¤l›¤› ile ilgili baﬂka önyarg›lar da mevcuttur. Örne¤in baz› kiﬂilik bozukluklar›n›n kad›nlarda daha s›k görüldü¤ü ve bu durumun kad›n›n do¤as›yla veya psikodinamik
geliﬂimiyle ilgili oldu¤u ileri sürülür. Nestadt ve arkadaﬂlar›n›n yapt›¤› bir çal›ﬂmada sahada yap›lan de¤erlendirmelerde
histrionik kiﬂilik bozuklu¤unun kad›nlarda ve erkeklerde ayn› oranda görüldü¤ü saptanm›ﬂt›r (20). Yazarlar histriyonik
kiﬂilik bozuklu¤unun kad›nlarda daha yayg›n oldu¤u yönündeki bulgular›n, daha önceki çal›ﬂmalar›n klinik örneklemlerde yap›lmas›na ba¤l› oldu¤unu öne sürmüﬂlerdir.
Yoksulluk ve ﬂiddete maruz kalma ile psikiyatrik hastal›klar aras›nda do¤ru orant›l› bir iliﬂki vard›r. Kad›nlar›n genellikle ﬂiddete daha s›k ve uzun süreyle maruz kalmalar›,
yoksullu¤un kad›nlar aras›nda daha yayg›n olmas›, yoksul kesimlerde ﬂiddetin daha fazla görülmesi gibi etkenler de kad›nlarda depresyon, travma sonras› stres bozuklu¤u, anksiyete gibi rahats›zl›klar›n daha s›k görülmesini aç›klamaktad›r (1).

YAﬁLANAN KADIN
aﬂl›lar genel kan›n›n aksine oldukça heterojen bir grup
oluﬂtururlar, yaﬂla birlikte bireyler aras›ndaki fiziksel,
ruhsal ve iﬂlevsellikle ilgili farklar artar. Yaﬂl›l›k pek çok aç›dan kay›plar ve kay›plarla baﬂ etme dönemidir. Kiﬂilik özellikleri, genetik faktörler ve sosyokültürel etmenler bireylerin
baﬂ etme yetilerini belirler.
Kad›nlarda yaﬂam beklentisi daha uzun oldu¤u için kad›nlar yaﬂl›l›k döneminde erkeklerden daha fazla kay›p yaﬂamaktad›rlar. Yaﬂl› kad›nlar›n büyük ço¤unlu¤u dul kalmakta
ve yaln›z yaﬂamaktad›r. Yap›lan çal›ﬂmalar kad›nlar›n dul kalma ile daha kolay baﬂa ç›kt›klar›n› ve daha az depresyon geliﬂtirdiklerini göstermektedir (21). Kore’de yap›lan bir çal›ﬂmada boﬂanm›ﬂ ve dul kalm›ﬂ yaﬂl› erkeklerde daha çok depresyon saptanm›ﬂ, yaﬂl› kad›nlarda da boﬂanma/ dul kalma ile
depresyon aras›nda iliﬂki bulunmuﬂ, ancak bu iliﬂki erkeklerdeki kadar güçlü bulunmam›ﬂt›r (22). Yaﬂl› kad›nlar için dul
kalma belli bir yaﬂtan sonra beklenen bir durumdur, bu beklenti uyumu kolaylaﬂt›rmakta rol oynayabilir. Yine yaﬂl› kad›nlar dul kald›klar›nda bak›mveren rollerinin sorumlulu¤undan kurtulup çocuklar› ve torunlar› ile daha fazla vakit
geçirme olana¤›na kavuﬂuyor olabilirler. Gergin evliliklerin
getirdi¤i stresin ve yükün azalmas› da kad›nlar›n eﬂ kayb›n-
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dan daha az etkilenmelerini aç›kl›yor olabilir. Kad›nlar›n yak›n arkadaﬂlar›n›n olmas›, daha kolay yard›m aray›ﬂ›na girmeleri ve geniﬂ destek a¤lar› da eﬂ kayb› ile baﬂa ç›kmada etkili
olabilmektedir (23). Kad›nlar›n baﬂ etme becerileri aç›s›ndan
daha avantajl› olduklar›, eriﬂkinlik döneminde yaﬂad›klar› sorunlarla u¤raﬂ›rken edindikleri baﬂa ç›kma becerilerinin yaﬂl›l›kta da uyum kapasitelerini art›rd›¤› ileri sürülmektedir. Kad›nlar›n s›k›nt›lar›n› daha kolay ifade ettikleri, yard›m aray›ﬂ›na girdikleri, yak›n arkadaﬂl›k iliﬂkileri kurma kapasitelerinin yüksek oldu¤u ve arkadaﬂlarla duygusal paylaﬂ›m›n daha
yo¤un oldu¤u da ileri sürülen di¤er aç›klamalard›r (23).
Kay›plar›n yan›s›ra kad›nlar yaﬂl›l›k döneminde de pek
çok psikososyal stresöre maruz kalmaktad›rlar. Yaﬂamlar› boyunca kesintili çal›ﬂan, düﬂük statülü ve ekonomik karﬂ›l›¤›
olmayan sigortas›z iﬂlerde çal›ﬂan kad›nlar yaﬂl›l›k döneminde
düﬂük gelir veya düzenli bir gelirden ve sa¤l›k sigortas›ndan
yoksun olma, ve sa¤l›k hizmetlerine ulaﬂamama gibi sorunlarla karﬂ›laﬂmaktad›r (24). Demans gibi kronik hastal›klar›n görülme riski kad›nlarda daha yüksektir (21). Dolay›s›yla kad›nlar ileri yaﬂta bak›m gereksinimi ve k›s›tl› kaynaklar/yoksulluk sorunlar› ile daha s›k karﬂ›laﬂmaktad›rlar. Farkl› ülkeler ve
kültürlerde yap›lan çal›ﬂmalarda gelir düzeyi, sosyoekonomik
statü ve e¤itim düzeyi hem kad›nlarda hem de erkeklerde
depresyon s›kl›¤› ile iliﬂkili bulunmuﬂtur. Ancak kad›nlarda
gelir ve özellikle e¤itim düzeyi ile depresyon iliﬂkisinin erkeklerden daha güçlü oldu¤unu bildiren çal›ﬂmalar vard›r
(12,25). Yaﬂl› kad›n ve erkeklerde de benzer bir iliﬂki bildirilmiﬂtir (26).
Yaﬂl›l›k döneminde psikiyatrik hastal›k oranlar› belli
gruplarda artar. Toplumda yaﬂayan 55 yaﬂ üstü bireylerde demans dahil psikiyatrik hastal›k oran› %20 iken, kliniklere
baﬂvuran bireylerde %30-50, uzun süreli bak›mevlerinde kalan yaﬂl›larda %68-94 aras›nda bildirilmektedir (27,28). Yaﬂl›l›k döneminde de kad›nlar ve erkekler aras›nda, eriﬂkinlik
döneminde oldu¤u gibi psikiyatrik hastal›klar aç›s›ndan farklar bulunur.

DEPRESYON
on dönemde yap›lan epidemiyolojik çal›ﬂmalarda yaﬂl›l›k

Sdöneminde major depresyon oranlar›n›n genç eriﬂkinlikteki

oranlardan düﬂük oldu¤u saptanm›ﬂt›r. Yaﬂl›larda minor depresyon tablolar› ya da depresif belirtilerin ise artt›¤› gösterilmiﬂtir. Medikal problemleri olan, hastanede yatan veya uzun
süreli bak›mevlerinde kalan yaﬂl›larda ise tüm depresyon tablolar›n›n görülme s›kl›¤› genel topluma oranla çok yüksektir.
Ancak yaﬂl›l›¤›n getirdi¤i pek çok k›s›tl›l›k ve olumsuzlu¤a
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ragmen, yaﬂl› bireyler yaﬂamlar›ndan herhangi bir dönemdekinden daha çok memnun olduklar›n› belirtmektedirler (29).
Ilerleyen yaﬂla birlikte kad›nlarda ve erkeklerde depresyon
görülme oranlar› birbirine yaklaﬂ›r. Yaﬂl› kad›nlarda depresyon görülme s›kl›¤› genç kad›nlardan az bulunmuﬂtur (30).
Depresyon görülme s›kl›¤›n›n kad›nlarda yaﬂla azald›¤›, erkeklerde ise ayn› kald›¤› veya artt›¤›, böylece kad›n/erkek fark›n›n da azald›¤› ileri sürülmüﬂtür (31). Kad›nlar›n rol karmaﬂalar› ve yüklerinin azalmas›, olumsuz evlili¤in getirdi¤i
etkilerin azalmas›n›n bu durumda rol oynayabilece¤i ileri sürülmüﬂtür. Yine kad›nlar›n y›llarca karﬂ›laﬂt›klar› olumsuzluklar›n stresle daha iyi baﬂ etmelerine ve dayan›kl› olmalar›na, dolay›s›yla yaﬂla gelen kay›plar, dul kalma ve yaln›z yaﬂama gibi durumlarla daha kolay baﬂa ç›kmalar›na neden olmuﬂ
olabilece¤i de ileri sürülmektedir (29). Kad›nlar›n aile içinde
bak›mveren rollerini sürdürmeleri, torunlar›n bak›m›, günlük
ev iﬂleri gibi konularda aktif görev almaya devam etmeleri de
yeterlilik ve bir iﬂe yar›yor olma duygusunu besleyerek depresyon s›kl›¤›n› azalt›yor olabilir.
‹ntihar yaﬂl›l›k depresyonunun en olumsuz sonuçlar›ndan
biridir. Yaﬂl› erkeklerde intihar s›kl›¤› kad›nlardan yüksektir,
ancak yaﬂl› kad›nlar›n da intihar giriﬂimlerinde öldürücü yöntemler kulland›klar› bildirilmektedir. Kad›nlar›n olumsuz
duygular›n› daha kolay ifade etmelerinin, kiﬂileraras› iliﬂkilere de¤er vermeleri ve yard›m istemelerinin, kad›nlarda intihar
s›kl›¤›n› azaltt›¤› düﬂünülmektedir (32).

ANKS‹YETE BOZUKLUKLARI
anik bozuklu¤u, sosyal fobi, özgül fobiler, obsesif kompul-

Psif bozukluk ve yayg›n anksiyete bozuklu¤u DSM-IVde

anksiyete bozukluklar› alt›nda s›n›fland›r›l›r. Yaﬂam boyu
yayg›nl›¤› yüksek hastal›klard›r ve genellikle kad›nlarda erkeklerin iki kat› s›kl›kta görülürler. Yaﬂl› kad›nlarda herhangi bir anksiyete bozuklu¤u görülme s›kl›¤› %11 olarak bildirilmektedir (33). Yaﬂl›larda anksiyete bozukluklar› klinikte
çok s›k görülmekle birlikte maalesef üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ bir
konu de¤ildir.
Yayg›n anksiyete bozuklu¤u (YAB) s›kl›kla kronik gidiﬂli ve iﬂlevselli¤i önemli oranda etkileyen bir bozuktur. YAB
hastalar›n›n ço¤unlu¤unu kad›nlar oluﬂturmaktad›r (34).
Yaﬂl›larda anksiyetenin ortaya ç›kmas›n› kolaylaﬂt›ran baz›
faktörler vard›r. Depresyon için geçerli oldu¤u gibi, eﬂlik
eden medikal hastal›klar›n bulunmas› anksiyete bozukluklar›n›n ileri yaﬂlarda ortaya ç›kmas›yla iliﬂkilidir. Ast›m, diyabet,
nörolojik hastal›klar, yaﬂl›l›¤a özgü presbiakuzi, presbiyopi
gibi duyusal kusurlara yol açan fizyolojik durumlar›n yan›nda
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katarakt, makula dejenerasyonu veya diyabetik retinopati gibi görme kayb›na yol açan hastal›klar, yaﬂl›n›n günlük iﬂlevselli¤inde ciddi bozulmalara ve ba¤›ms›zl›¤›n kayb›na yol
açarak anksiyeteyi tetikleyebilirler. Yine benzer ﬂekilde iﬂitme kay›plar› kiﬂinin bireyleraras› iliﬂkilerini etkileyebilir,
gerginliklere yol açabilir, güvenlikle ilgili konularda s›k›nt›
yaratabilir ve yaﬂl› bireyde anksiyete duygusuna yol açabilir.
Yaﬂl›larda s›k görülen denge problemleri düﬂme anksiyetesinin geliﬂmesine sebep olabilir, yine özellikle kad›nlar› daha
çok etkileyen idrar inkontinans› da yaﬂl›n›n toplum içinde
utanmaktan korkmas›na ve ev-d›ﬂ› etkinliklerini k›s›tlamas›na yol açabilir (35).
Anksiyete bozukluklar›n›n kad›nlarda daha çok görülmesini aç›klayan sosyokültürel faktörlerden de bahsedilmektedir. Kad›nlar›n çocukluktan itibaren daha boyun e¤ici, daha
kontrollü davranmak üzere e¤itilmelerinin, toplumda da bu
tutumun devam etmesiyle kad›nlar› anksiyeteye daha yatk›n
hale getirdi¤i düﬂünülmektedir (36).

PS‹KOT‹K BOZUKLUKLAR
izofreni düﬂünce, duygulan›m ve biliﬂ alan›nda bozulmayla

ﬁgiden en a¤›r psikiyatrik hastal›klardan biridir. Kad›nlarda
ve erkeklerde eﬂit oranda görülür, ancak kad›nlarda daha geç
yaﬂta baﬂlar (27). Yaﬂl› ﬂizofreni hastas› kad›nlar ve erkekler
belirtiler aç›s›ndan farkl›l›k göstermezler, ancak sosyal alanda
ve iﬂlevsellik alan›nda baz› farkl›l›klar bildirilmektedir. ﬁizofreni hastas› kad›nlar genellikle daha az evlenmekte ve az say›da çocuk do¤urmaktad›rlar. S›kl›kla çocuk bak›m› baﬂkalar›
taraf›ndan üstlenilmekte, boﬂanma durumunda çocuklar›n›n
velayetini alamamaktad›rlar. ﬁizofreni hastas› kad›nlar genellikle cinsel sald›r› ve her türlü sald›r›ya erkeklerden daha s›k
maruz kalmaktad›rlar (37).
Yaﬂl› ﬂizofreni hastalar› kendilerine bak›mlar›n› s›kl›kla
ihmal ederler, medikal hastal›klara özellikle kardiyovasküler
hastal›klar geliﬂtirmeye daha yatk›nd›rlar (38). Özellikle kad›n hastalar yoksulluk ve kötü yaﬂam koﬂullar›na mahkum kal›rlar. Yak›n arkadaﬂl›k ve akraba iliﬂkilerinin bozulmas› nedeniyle ihtiyaç duyduklar› destek ve yard›mdan mahrum kal›rlar. Bu hastalar›n say›lan nedenlerden dolay› tedaviye baﬂvurular› da s›n›rl›d›r (39).

DEMANS
aﬂla birlikte bellekte zay›flama, entellektüel iﬂlevlerde

Yfarkl›l›klar ortaya ç›kmas› beklenir, özellikle kronik hastal›klar›n eﬂlik etti¤i, çoklu ilaç kullan›m› olan yaﬂl› bireyler-
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de bellekte daha belirgin bozulma görülebilir. Bellek kusurlar› yaﬂl›lar taraf›ndan s›kl›kla dile getirilir, kimi zaman bireyde ciddi endiﬂeler yaratabilir. Kad›nlar ve erkekler bellekle ilgili benzer kayg›lar dile getirmekte ve benzer baﬂa ç›kma
mekanizmalar› kullanmaktad›rlar, ancak kad›nlar›n dini
inanca s›¤›nma, yard›m isteme ve varoluﬂsal büyüme stratejilerini daha s›k kulland›klar› görülmektedir (40). Yaﬂla birlikte olan de¤iﬂiklikler kayg›ya yol açabilirler ancak gündelik iﬂlevselli¤i etkilemedikleri sürece basit önlemlerle üstesinden
gelinebilir.
‹leri yaﬂta kad›nlarda bellek bozukluklar› ile menopoz iliﬂkisi üzerinde çal›ﬂ›lm›ﬂ olan bir konudur. Menopozun bellek
iﬂlevleri üzerine olan etkisi hayli tart›ﬂmal›d›r. Bireylerin bildirimine dayanan çal›ﬂmalarda menopozun bellek iﬂlevlerini
olumsuz yönde etkiledi¤i gösterilirken, nöropsikolojik testlerin ve objektif ölçümlerin kullan›ld›¤› araﬂt›rmalarda çeliﬂkili sonuçlar›n ortaya ç›kt›¤› gözlenmiﬂtir (41). Kad›nlarda s›k
görülen depresyon, meme kanseri gibi hastal›klar›n ve tedavilerinin de biliﬂsel iﬂlevlere olumsuz etkilerinin oldu¤u son y›llarda gösterilmeye baﬂlanm›ﬂt›r (42).
Demans özellikle ileri yaﬂta ortaya ç›kan, sinsi geliﬂen, geri dönüﬂü olmayan ilerleyici bellek bozuklu¤u ve en az bir
baﬂka biliﬂsel alanda daha kay›pla karakterize ciddi bir rahats›zl›kt›r. Kad›nlarda demans›n daha s›k görüldü¤ü s›kl›kla
bildirilen bir bulgudur ancak bu bulgu genellikle kad›nlar›n
daha uzun yaﬂamalar›yla aç›klanmaktad›r (43). Alzheimer tipi demans kad›nlarda daha s›k görülürken, kardiyovasküler
risk faktörleriyle iliﬂkili olan vasküler demans tablolar›na erkeklerde daha s›k rastlanmaktad›r (27). Kad›nlar daha uzun
yaﬂad›klar› için ileri yaﬂta demans› olan kad›nlar›n yaln›z yaﬂamalar› bak›m sorunlar›na yol açmaktad›r. Erkekler demans
geliﬂtirdiklerinde genellikle bak›m sorumlulu¤u kar›lar› taraf›ndan üstlenilirken, kad›nlar demans geliﬂtirdiklerinde s›kl›kla yaln›z yaﬂamak durumunda kalmaktad›rlar. Kad›nlar›n
yoksulluktan daha fazla pay almalar›, ba¤›ms›z gelirlerinin olmay›ﬂ› gibi etkenler profesyonel tedavi ve bak›m hizmetlerine eriﬂimlerini güçleﬂtirmektedir (44).
Kad›nlar tüm hayatlar› boyunca çocuklar›, eﬂleri için sürdürdükleri bak›m verme görevini genellikle ileri yaﬂlarda da
devam ettirmektedirler. Demans hastas›na bak›m vermek
hem fiziksel hem de ruhsal aç›dan zorlu, yüklü bir süreçtir.
Bak›mverenler üzerine yap›lan çal›ﬂmalar genellikle kad›nlara
odaklanm›ﬂt›r, bu grubun tükenmiﬂlik yaﬂad›¤›, depresyon ve
anksiyete gibi psikiyatrik hastal›klara yatk›n oldu¤u literatürde bildirilmektedir (45). Burada da kad›nlarla erkekler aras›nda farkl›l›klar göze çarpmaktad›r. Calasanti ve King’in
2007 y›l›nda yürüttü¤ü bir araﬂt›rman›n sonuçlar› kad›n ba-
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k›mverenlerin genellikle duygusal aç›dan daha çok etkilendi¤ini, daha s›k suçluluk ve yetersizlik duygular›na kap›ld›klar›n›, ve tükenmiﬂlik yaﬂad›klar›n› bildirmektedir. Erkekler ise
bak›m verme sürecini bir ‘iﬂ’ olarak görmekte, iﬂin yap›lmas›n› sa¤lamay› öncelikli kabul etmekte, duygusal anlamda daha
az etkilenmektedirler. Kad›nlar›n bak›mveren olarak kendilerinden beklentileri yüksektir, toplumun beklentisi de yüksektir. Oysa ayn› çal›ﬂmada derinlemesine görüﬂmeler yap›lan
erkek bak›mverenler ‘iﬂi’ yapmalar› nedeniyle dahi çevreden
övgü ald›klar›n› ve takdir edildiklerini belirtmektedirler (44).
Kad›nlar›n bak›mveren rollerinin ileri yaﬂlarda da devam
etmesinin olumlu yönleri de bildirilmektedir. Kad›nlar torunlar›n›n veya ebeveynin bak›m›n› üstlenerek, günlük ev iﬂlerini yapmay› sürdürerek toplumda aktif rol üstlenmeye devam etmektedirler.
Sonuç olarak, kad›nlar›n yaﬂam boyu maruz kald›klar›
stres ve ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerden dolay› sa¤l›k hizmetine ulaﬂ›mda yaﬂad›klar› güçlüklerin yan›s›ra, yaﬂl›l›kta eklenen yükler, üstlenilen yeni roller ve sa¤l›k hizmetine ulaﬂ›m› zorlaﬂt›ran baﬂka faktörlerin de eklenmesiyle yaﬂl›
kad›nlar›n dezavantajl› bir grup oluﬂturduklar› aﬂikard›r. Yaﬂam boyunca iﬂ yaﬂam›nda k›s›tl› olarak yer alan, ço¤unlukla
aile içinde bak›m verme görevini üstlenen, maaﬂ, emeklilik
haklar›ndan yoksun olan kad›nlar yaﬂl›l›k döneminde daha
a¤›r bir ekonomik yoksulluk yaﬂamaktad›rlar. Tüm olumsuzluklara ra¤men kad›nlar›n yaﬂam boyu edindikleri deneyimler, s›kl›kla daha etkili baﬂa ç›kma stratejileri oluﬂturmalar›na, yaﬂlanman›n getirdi¤i olumsuzluklar› daha kolay kabullenmelerine ve mücadele etmelerine de neden olmaktad›r.
Yaﬂl› kad›nlar daha güçlü bir sosyal destek a¤› kurmakta, az
say›da ama paylaﬂ›mc› arkadaﬂl›k iliﬂkileri geliﬂtirmekte ve
yard›m istemekte, devam eden bak›mveren görevlerinden de
doyum sa¤lamaktad›rlar. Ancak kad›nlar›n karﬂ›laﬂt›¤› yoksunluk ve yüklerle mücadelede bireysel psikolojik faktörlere
dayal› bir strateji oluﬂturman›n yetersiz olaca¤› da aç›kt›r.
Özellikle yoksullukla mücadelede, ilerleyen yaﬂla birlikte artan sa¤l›k sorunlar› ve artan bak›m ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›
amac›yla bu alanda sosyal politikalar›n geliﬂtirilmesine ihtiyaç vard›r.
Yaﬂl›l›k dönemi son y›llarda ihtiyac›n artmas›na paralel
olarak üzerinde çal›ﬂ›lan bir dönem olmuﬂtur. Ancak araﬂt›rmalar›n pek ço¤unun erkekler üzerinde yo¤unlaﬂt›¤›, ileri
yaﬂtaki kad›nlar›n gereksinimlerine özel çal›ﬂmalar›n pek az
oldu¤u görülmektedir. Oysa bu alanda kad›n bak›ﬂ aç›s›yla
planlanm›ﬂ çal›ﬂmalara ihtiyaç vard›r.
Türkiye’de de dünyayla paralel olarak yaﬂl› nüfusun ve bu
nüfusun sa¤l›k ihtiyaçlar›n›n artmas›yla birlikte yaﬂl›l›k ve
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yaﬂl› sa¤l›¤› alan› son y›llarda geliﬂmeye baﬂlam›ﬂt›r. Pek çok
devlet kurumu ve üniversiteler yaﬂl› sa¤l›¤› alan›nda çal›ﬂmalar planlamakta, bu alanda çal›ﬂacak eleman yetiﬂtirmek için
bilim dal› ve yan dal kürsüleri kurulmaktad›r. Henüz baﬂlang›ç aﬂamas›nda olmas›na ra¤men önemli ad›mlar at›lmaktad›r. Ancak psikiyatrik hastal›klar›n tan›s›, tedavisi ve önlenmesinde sadece psikiyatri uzmanl›k alanlar› de¤il aile hekimleri, toplum sa¤l›¤› merkezleri, t›p alan›ndaki di¤er uzmanl›k
dallar› yan›s›ra uzun süreli bak›m ve ayaktan bak›m hizmeti
kurumlar›na, psikologlara, sivil toplum kuruluﬂlar›, dernekler
ve belediyeler gibi pek çok kuruma da görevler düﬂmektedir.
Yaﬂl›l›kla ve yaﬂl› sa¤l›¤› ile ilgili politikalar düzenlenirken,
bu alanda çal›ﬂan kiﬂi ve kurumlar›n ‘kad›n bak›ﬂ aç›s›’ kazanmalar› için yap›lacak bilgilendirmelere ihtiyaç vard›r.
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