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ÖZ
Giriﬂ: Bu çal›ﬂman›n amac›, Yaﬂl› Bireye Multidisipliner Yaklaﬂ›m Modülü’nün t›p ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›na etkisinin de¤erlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: "Ön test-son test" modeline dayal› yar› deneysel tipteki bu çal›ﬂmada araﬂt›rma grubunu 2010-2011 e¤itim-ö¤retim y›l› üçüncü s›n›f ö¤rencileri oluﬂturmuﬂtur (n=187). Toplam 142 (%75.9) ö¤rencinin verisi de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r. Ö¤rencilere modül öncesinde ve
sonras›nda Kogan taraf›ndan geliﬂtirilen “Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i” uygulanm›ﬂt›r.
Bulgular: Ö¤rencilerin %47.1’i (n=88) kad›n, %52.9’u (n=99) erkektir. Hem k›z hem de erkek ö¤rencilerin modül sonras› puan ortalamalar›nda, modül öncesine göre istatistiksel olarak anlaml› bir art›ﬂ saptanm›ﬂt›r (p=0.001). Modül öncesi ve sonras› puan ortalamalar› aç›s›ndan cinsler
aras›nda fark bulunamam›ﬂt›r (p>0.05). De¤iﬂimin yönü, ö¤rencilerin 99’unda (%69.7) olumlu
iken, 37(%26.1)’sinde olumsuzdur.
Sonuç: Ö¤rencilerin e¤itim sonras› puan ortalamalar›nda e¤itim öncesine göre istatistiksel
olarak anlaml› bir art›ﬂ saptanmas›na ra¤men baz› ö¤rencilerde de¤iﬂimin yönünün olumsuz olmas› dikkat çekicidir. Elde edilen veriler do¤rultusunda olumsuz bir tutum ortaya koyan ö¤rencilerle ilgili sorunlar› belirlemek ve tutumlar›n› olumlu yöne do¤ru de¤iﬂtirmek için yeni çal›ﬂmalar›n
gereklili¤i kaç›n›lmazd›r.
Anahtar Sözcükler: T›p e¤itimi; Yaﬂl›; Tutum.
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Introduction: The purpose of this study is to evaluate the impact of ‘Multidisciplinary
Approach to Elderly Individuals Module’ to the attitudes of medical students towards the elderly.
Materials and Method: In this quasi-experimental study based on “pre-test post-test”
model, the study group was comprised of 3rd-year students in 2010-2011 academic year
(n=187). In total data of 142 students (75.9 %) were evaluated. Kogan’s Attitudes Towards Old
People Scale was administrated to students before and after the module.
Results: Of the students 47.1 % (n=88) were females and 52.9 % (n=99) were males.
Statistically significant increase was detected in after-module mean points of both males and
females in comparison to before-module points (p=0.001). Statistically significant gender difference was not found in terms of before and after-module mean points. Whereas direction of
change was positive in 99 students (69.7 %), it was negative in 37 students (26.1 %).
Conclusion: Although statistically significant increase was detected in after-training mean
points of the students by comparison with the before-training points, negative direction of
change in some students is striking. In accordance with the obtained data, it is essential to conduct new studies to identify the problems of the students who took a negative attitude and to
direct their attitudes in the positive direction.
Key Words: Education, Medical; Aged; Attitude.
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G‹R‹ﬁ
a¤l›k hizmetleri aç›s›ndan risk grubu olarak nitelenen yaﬂl›lar›n say›ca art›ﬂ›, bu dönemin gereksinimlerini gözeten
ve karﬂ›layan bir sa¤l›k hizmetini gerekli hale getirmektedir
(1). Dünya Sa¤l›k Örgütü, tüm sa¤l›k çal›ﬂanlar›n›n uzmanl›k
alanlar›na bak›lmaks›z›n yaﬂl›l›kla ilgili konularda e¤itilmesini önermektedir (2). Bir sa¤l›k çal›ﬂan› olarak hekimlerin yaﬂlanan nüfusun gereksinimlerini en iyi ﬂekilde karﬂ›lamak üzere e¤itim almalar› ve deneyim kazanmalar› giderek önem kazanmaktad›r (3-5).
Birçok ülkede oldu¤u gibi ülkemizde de geriatri bilim dal› olsun ya da olmas›n t›p fakültelerinde “yaﬂl› sa¤l›¤›” ile ilgili e¤itimlere yer verilmektedir ve her geçen gün say›lar› artmaktad›r (6,7). Bu noktadan hareketle, beﬂ y›l önce, fakültemizde, üçüncü s›n›f ö¤rencilerine yönelik “Yaﬂl› Bireye Multisipliner Yaklaﬂ›m Modülü” (YBMYM) uygulamas›na baﬂlanm›ﬂt›r (8). Modül hem ö¤renciler hem de e¤itmenler aç›s›ndan yararl› bulunmakta ve her y›l al›nan geri bildirimler
›ﬂ›¤›nda geliﬂtirilmektedir. Modülde ö¤rencilerin, bilgi ve becerileri gerek modül sürecinde gerekse modül sonunda de¤erlendirilmesine ra¤men bu e¤itimin ö¤rencilerin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›na etkisi hiç de¤erlendirilmemiﬂtir (9). Oysa
tutumun t›bbi yeterlili¤in önemli bir parças›n› oluﬂturdu¤u
bilinmektedir. Davran›ﬂlar üzerinde rol oynad›¤› düﬂünülen
tutumun doktor-hasta iliﬂkisini, bak›m›n kalitesini ve sonucunu etkiledi¤i bildirilmiﬂtir (10).
Sosyal psikolojinin temel kavramlar›ndan biri say›lan tutum kavram›, genel olarak “bir bireye atfedilen ve onun psikolojik bir nesneye/olaya/insana iliﬂkin düﬂünce, duygu ve
davran›ﬂlar›n› organize eden bir e¤ilime iﬂaret etmek için kullan›lmaktad›r (11). Bireyin tutum nesnesine iliﬂkin düﬂünce,
bilgi ve inançlar› biliﬂsel bileﬂeni, tutum nesnesine iliﬂkin
duygu ve de¤erlendirmeleri duygusal bileﬂeni, tutum nesnesine iliﬂkin davran›ﬂ e¤ilimleri ise davran›ﬂsal bileﬂeni oluﬂturur. Bu bileﬂenler birbirinden ba¤›ms›z de¤ildir; karﬂ›l›kl›
olarak birbirini etkiler, birbirlerinden etkilenir ve ço¤u kez
aralar›nda bir tutarl›l›k bulunur. Tutumlar do¤uﬂtan gelmezler, ö¤renme yoluyla kazan›l›rlar. Ana-baba, arkadaﬂlar, kitle
iletiﬂim araçlar›, tutum nesneleriyle olan kiﬂisel yaﬂant›lar tutumlar›n oluﬂmas›nda rol oynayan faktörlerden baz›lar›d›r
(11).
Tüm toplumlarda yaﬂl›l›¤a iliﬂkin tutumlar genel olarak
olumlu, olumsuz ve karma olmakla birlikte, olumsuz tutum
e¤ilimi daha fazlad›r (12). Yurtd›ﬂ›nda yap›lan çal›ﬂmalarda
t›p ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar› ile ilgili hem
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olumlu hem de olumsuz sonuçlar elde edilmiﬂtir. Ülkemizde
ise t›p ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› araﬂt›ran
bir çal›ﬂmaya rastlanm›ﬂt›r (13). Hacettepe Üniversitesi T›p
Fakültesi 1, 4 ve 6. s›n›f ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› belirlemek ve karﬂ›laﬂt›rmak amac›yla yap›lan bu
çal›ﬂmada, genel olarak ö¤renci tutumlar› olumlu bulunmuﬂ
ve bu durum Türk toplumunun yaﬂl›lara yönelik tutumunun
yans›mas› olarak de¤erlendirilmiﬂtir. Çal›ﬂmada, ö¤rencilerin
yaﬂl›l›kla ilgili formal bir e¤itim almad›klar›n›, yaﬂl› hastalarla ilgili bilginin ola¤an t›p e¤itimi s›ras›nda artt›¤›n› varsayd›klar›n› bildiren yazarlar, özellikle geriatri e¤itiminin t›p
ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› artt›raca¤›na vurgu yapm›ﬂlard›r (13).
Bu çal›ﬂma, fakültemizde uygulanan YBMYM’nün ö¤rencilerin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›na etkisinin de¤erlendirilmesi amac›yla yap›lm›ﬂt›r.

GEREÇ VE YÖNTEM
Araﬂt›rma Modeli
T›p fakültesi ö¤rencilerinin yaﬂl› bireylere yönelik tutumlar›na k›sa süreli e¤itim çal›ﬂmas›n›n etkisinin incelendi¤i bu
araﬂt›rma “ön test-son test” modeline dayal› yar› deneysel; bir
baﬂka ifadeyle A-B tasar›m›na dayal› bir çal›ﬂmad›r (14). Bu
modele uygun olarak araﬂt›rmada e¤itim çal›ﬂmas›na kat›lan
ö¤rencilerin tutumlar›na iliﬂkin olarak öntest-sontest ölçümleri yap›lm›ﬂt›r.
Araﬂt›rman›n ba¤›ms›z de¤iﬂkeni öntest ve sontest uygulamalar› aras›nda ö¤renciler ile gerçekleﬂtirilen k›sa süreli e¤itim çal›ﬂmas› uygulamas›d›r. Ba¤›ml› de¤iﬂken ise orijinali
Kogan (1961) taraf›ndan geliﬂtirilen Türkçe uyarlamas› Duyan ve Gelbal (2011) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i ile de¤erlendirilen yaﬂl›lara yönelik tutum düzeyidir (15). Araﬂt›rma için fakülte etik kurulundan
onay al›nm›ﬂt›r.
Araﬂt›rma Grubu
Araﬂt›rma grubu T›p Fakültesi 2010-2011 e¤itim-ö¤retim
y›l› üçüncü s›n›f ö¤rencilerinden oluﬂmaktad›r (n=187). Yaﬂ
ortalamas› 22.1 ± 2.7 (20-46) y›l olan ö¤rencilerin %47.1’i
(n=88) kad›n, %52.9’u (n=99) erkektir (Tablo 1). Ö¤rencilerin bilgilendirilmiﬂ onamlar› al›nm›ﬂt›r. Bir ö¤renci devams›zl›k, 44 ö¤renci ise verilerindeki eksiklikler nedeniyle çal›ﬂma d›ﬂ› b›rak›lm›ﬂ, toplam 142 (%75.9) ö¤rencinin verisi de¤erlendirmeye al›nm›ﬂt›r.
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Tablo 1— Araﬂt›rma Grubunun Yaﬂa ve Cinsiyete Göre Da¤›l›m›
Yaﬂ
20
21
22
23
24 ve üzeri
Toplam (%)**
Ortalama yaﬂ

K›z

Erkek

Toplam

Say› (%)*
4 (4.5)
47 (53.5)
24 (27.2)
10 (11.4)
3 (3.4)
88 (47.1)
21.8 ± 2.7
(20-46)

Say› (%)*
7 (7.1)
34 (34.4)
31 (31.3)
13 (13.1)
14 (14.1)
99 (52.9)
22.3 ± 1.7
(20-42)

Say› (%)*
11 (5.9)
81 (43.3)
55 (29.4)
23 (12.3)
17 (9.1)
187 (100)
22.1 ± 2.7
(20-46)

*Sütun yüzdesi
** Sat›r yüzdesi

E¤itimin ‹çeri¤i ve E¤itim Süreci
Tablo 2’de program ayr›nt›s› verilen YBMYM’ü 30 May›s -1
Haziran 2011 tarihlerinde yap›lm›ﬂt›r. Panel ve huzurevi zi-

yareti d›ﬂ›ndaki oturumlar ikiﬂer e¤itmen taraf›ndan 18-19
kiﬂilik gruplarda interaktif olarak uygulanm›ﬂt›r. Panel konferans salonunda tüm gruba yönelik, huzurevi ziyareti ise üç
grup ﬂeklinde ö¤retim üyeleri eﬂli¤inde yap›lm›ﬂt›r. Huzurevi ziyareti s›ras›nda her ö¤rencinin bir yaﬂl› ile görüﬂme yapmas› sa¤lanm›ﬂt›r.
Yaﬂl›lara Yönelik Tutum Ölçe¤i
Kogan (1961) taraf›ndan insanlar›n yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n› ölçme amac›yla geliﬂtirilen ölçe¤in kullan›m› oldukça
yayg›n olup, birçok dile uyarlamas› yap›lm›ﬂt›r. Türkçeye
uyarlamas› ise dört farkl› araﬂt›rma grubu taraf›ndan yap›lm›ﬂ,
hepsinde de geçerli ve güvenilir oldu¤u bulunmuﬂtur (15-18).
Çal›ﬂmam›zda Duyan ve Gelbal (2011) taraf›ndan Türkçeye
uyarlanan versiyonu kullan›lm›ﬂt›r (15).
‹nsanlar›n yaﬂl›lara yönelik duygusal tutumlar›n› ölçen,
kiﬂinin kendisinin doldurdu¤u bir ölçektir. Yaﬂl›lara yönelik
olumlu ve olumsuz tutumlar› yans›tan 34 maddeden oluﬂan

Tablo 2— YBMYM Program›-2011
1 Haziran 2011 Çarﬂamba

30 May›s 2011 Pazartesi

31 May›s 2011 Sal›

09.00-10.15
Aç›l›ﬂ -Günün program›
Tan›ﬂma-Is›nma
Kat›l›mc›lar›n beklentileri
Modülün amaç ve hedefleri, program tan›t›m›
Modül kontrat› ve görevlendirmeler
Ön Testler
Panel ile ilgili rehberin verilmesi
10.15-10.45 Ara
10.45-12.00
Panel: Yaﬂam›n Bir Evresi: Yaﬂl›l›k
Yaﬂl›l›kta meydana gelen de¤iﬂikler
*Fizyolojik de¤iﬂiklikler
*Psikolojik de¤iﬂiklikler
*Sosyal de¤iﬂiklikler
Ö¤le Yeme¤i
13.30-14:45
Senaryo 1: Bay Bekir Songür
14.45-15.15 Ara
15.15-16.30
Senaryo 2: …Han›m’›/Bey’i korumak için geç mi
kal›nd›?
16.30-16.45
Ertesi günün senaryolar›n›n ve kaynaklar›n›n
verilmesi,
Günün de¤erlendirilmesi

9.00-9.10 Is›nma
09.10-09.15 Günün program›
09.15-10.30
Senaryo 3: Berrak Bilir ne ödünç ald›?
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10.30-10.45 Ara
10.45-12.00
Senaryo 4: Leyla K›r›lgan nas›l k›r›ld›?

Huzurevi Ziyareti

Ö¤le Yeme¤i
13.30-14.45
Senaryo 5: Mehmet Bey’e ne oldu?
14.45-15.15 Ara
15.15-16.30
Huzurevi’nin tan›t›m› (video)
Huzurevi ziyareti ile ilgili bilgilendirme
16.30-16.45
Günün de¤erlendirilmesi

Ö¤le Yeme¤i
13.30-14.45
Son Testler
Modül sonu de¤erlendirmeler ve kapan›ﬂ

Serbest Çal›ﬂma

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS 2013; 16(2)

ÜÇÜNCÜ SINIF TIP Ö⁄RENC‹LER‹N‹N YAﬁLILARA YÖNEL‹K TUTUMLARI:
B‹R E⁄‹T‹M PROGRAMININ ETK‹S‹N‹N DE⁄ERLEND‹R‹LMES‹

iki boyutlu bir ölçme arac› olan ölçekte yer alan ilk 17 madde olumsuz tutum alt ölçe¤ine, 18-34 aras›nda yer alan maddeleri ise olumlu tutum alt ölçe¤ine aittir. Olumlu tutumlar
alt ölçe¤inden al›nan yüksek ve olumsuz tutumlar alt ölçe¤inden al›nan düﬂük puanlar yaﬂl›lara yönelik olumlu tutuma sahip olundu¤unu göstermektedir. Ölçek kesinlikle kat›lm›yorum, kat›lm›yorum, biraz kat›lm›yorum, biraz kat›l›yorum,
kat›l›yorum ve kesinlikle kat›l›yorum ﬂeklinde 6’li Likert tipindedir. Olumsuz tutumlar› gösteren ifadelerin puanlamas›
tersten hesaplanmaktad›r.
Verilerin Çözümlenmesi
Araﬂt›rman›n amaçlar› çerçevesinde, denencelerin s›nanmas›nda modül öncesi ve sonras›nda Yaﬂl›lara Yönelik Tutum
Ölçe¤i’nden ald›klar› puanlar aras›nda bir fark olup olmad›¤›na bak›lm›ﬂ ve fark›n anlaml›l›k düzeyini belirlemek amac›yla eﬂleﬂtirilmiﬂ t testi uygulanm›ﬂt›r. Araﬂt›rmada istatistiksel
anlaml›l›k düzeyi 0.05 olarak kabul edilmiﬂtir. Araﬂt›rma verileri bilgisayarda iﬂlenerek istatistiksel çözümlemeler yap›lm›ﬂt›r. ‹ﬂlemlerin yap›lmas›nda SPSS for Windows 16.0 program› kullan›lm›ﬂt›r.

BULGULAR
em k›z hem de erkek ö¤rencilerin modül sonras› puan ortalamalar›nda, modül öncesine göre istatistiksel olarak
anlaml› bir de¤iﬂim saptanm›ﬂt›r (p=0.001). Modül öncesi
(p=0.896) ve sonras› (p=0.944) puan ortalamalar› aç›s›ndan
cinsler aras›nda fark bulunamam›ﬂt›r (Tablo 3).
De¤iﬂimin yönü, ö¤rencilerin 99’unda (%69.7) olumlu
iken, 37 (%26.1)’sinde olumsuzdur. Alt› (%4.2) ö¤rencide ise
de¤iﬂim gözlenmemiﬂtir. Erkek ö¤rencilerin %20.3’ünde, k›z
ö¤rencilerin ise %30.8’inde de¤iﬂimin yönü olumsuzdur
(p=0.07) (Tablo 4).

H

TARTIﬁMA
aﬂlanan nüfus, günümüzde uluslararas› sa¤l›k sistemleri-

Ynin karﬂ› karﬂ›ya kald›¤› temel konulardan biridir. ‹lerle-

yen yaﬂ ile birlikte, sa¤l›k sorunlar›n›n ve kronik hastal›k olas›l›¤›n›n artaca¤›, dolay›s›yla sa¤l›k kaynaklar›na olan talebin
artaca¤› beklenen bir gerçektir. Bu durum hastaneler ve uzun
süreli bak›m evlerini de etkileyecektir (19). Gelece¤in hekimleri yaﬂl› nüfusun hem sahip oldu¤u hastal›klar›n tan› ve te-

Tablo 3— Ö¤rencilerin Modül Öncesi ve Sonras› Puanlar›n›n Karﬂ›laﬂt›r›lmas› (N=142)
Durum

Grup

Yaﬂl›lara Yönelik
Tutum
‹statistik**
p**

Modül Öncesi
Modül Sonras›
t = -4.902
0.001

Ortalama± Standart Sapma
Kad›n
N=78 (%54.9)

Erkek
N=64 (%45,1)

‹statistik*

p*

Toplam
N=142 (%100)

124.64±16.21
133.47±16.19
t = -5.359
0.001

124.98±14.86
133.30±13.54

t = -.130
t = .070

0.896
0.944

124.80±15.56
133.39±15.00
t = 7.118
0.001

*Sat›r
**Sütun

Tablo 4— Modül Sonras›nda Ö¤rencilerin Tutumlar›nda Meydana Gelen De¤iﬂimin Karﬂ›laﬂt›r›lmas› (N=142)
Durum
Yaﬂl›lara
Yönelik
Tutum

De¤iﬂimin
Yönü

Kad›n (%)

Say›
Erkek (%)

Toplam (%)

Olumsuz
Olumlu
Yok

24 (30.8)
53 (67.9)
1 (1.3)

13 (20.3)
46 (71.9)
5 (7.8)

37 (26.1)
99 (69.7)
6 (4.2)

Ortalama
De¤iﬂim

Toplam
De¤iﬂim

48.46
75.99

1793.00
7523.00

Kikare = 5,10 SD=2, p=0.07
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davisini hem de bak›m›n› yönetmek gibi zor bir görev ile karﬂ› karﬂ›ya kalacaklard›r. Bu nedenle t›p fakülteleri son y›llarda, müfredatlar›nda yaﬂl› sa¤l›¤› ile ilgili e¤itimlere daha fazla önem vermeye, ö¤rencilerinde konuyla ilgili fark›ndal›k yaratmaya baﬂlam›ﬂlard›r.
ﬁahino¤lu-Pelin ve Arda’n›n hekim-hasta iliﬂkilerine etki
edebilecek de¤iﬂkenleri araﬂt›rd›klar›, 524 hekimin kat›ld›¤›
çal›ﬂmalar›nda, örneklemin %10’una yak›n bir bölümünde,
hekimlerin hastalar›na davran›ﬂlar›nda hasta yaﬂ›n›n önemli
bir etken oldu¤u gösterilmiﬂtir (20). Bu çal›ﬂma, yaﬂ›, hastalar aras›nda ayr›ma neden olabilecek bir etken olarak göstermesi aç›s›ndan dikkat çekicidir. Literatür verileri yaﬂl› ay›r›mc›l›¤›na iliﬂkin tutumlar›n görüldü¤ü alanlardan birinin de
sa¤l›k oldu¤unu, son y›llarda sa¤l›k bak›m hizmetinin sunuldu¤u tüm alanlarda yaﬂl› insanlara yönelik ayr›mc›l›k yap›ld›¤›n› göstermektedir (21).
Ö¤rencilerin yaﬂl›l›k dönemini tan›yabilmesi, yaﬂl›l›¤a
yönelik olumsuz önyarg›lar›n›n de¤iﬂtirilebilmesi ve yaﬂl› ayr›mc›l›¤›n›n ortadan kald›r›labilmesinde öncelikli faktörlerden biri yaﬂl›lara karﬂ› tutumlar›n›n belirlenmesidir (22,23).
Ülkemizde t›p fakültesi ö¤rencilerinin yaﬂl›lara yönelik tutumlar›n›n saptand›¤› tek çal›ﬂmada, genel olarak ö¤renci tutumlar› olumlu bulunmuﬂ ve bu durum Türk toplumunun
yaﬂl›lara yönelik tutumunun yans›mas› olarak de¤erlendirilmiﬂtir (13).
T›p fakültesi üçüncü s›n›f ö¤rencilerinin yaﬂl› bireylere
yönelik tutumlar›na k›sa süreli e¤itimin etkisinin incelendi¤i
çal›ﬂmam›zda ise ö¤rencilerin modül sonras› puan ortalamalar›nda (133.39±15.00) modül öncesine (124.80±15.56) göre
istatistiksel olarak anlaml› bir art›ﬂ saptanm›ﬂt›r. Modül öncesi ve sonras› puan ortalamalar› aç›s›ndan cinsler aras›nda bir
fark bulunamam›ﬂt›r (p>0.05). Benzer ﬂekilde, Hacettepe’de
yap›lan çal›ﬂmada da yaﬂl›lara yönelik tutum aç›s›ndan cinsler
aras›nda fark saptanmam›ﬂt›r (13). Bunun nedeni, her iki cinsiyetinden de ayn› toplumsal yap›dan gelmesi ve ayn› kültürü
alm›ﬂ olmas› olabilir.
Modül, ö¤rencilerin %69.7’sinin yaﬂl›lara yönelik tutumunda olumlu de¤iﬂime neden olurken %26.1’inde olumsuz
de¤iﬂime neden olmuﬂtur. Yaﬂlanmayla ilgili bilgi ve yaﬂl›lara yönelik tutum konusundaki çal›ﬂmalar›n sonuçlar› farkl›
olsa da bir çok çal›ﬂmada aralar›nda pozitif bir iliﬂki oldu¤u
gösterilmiﬂtir (24). Gençlerle yaﬂl›lar aras›nda direkt temas›n
gençlerin yaﬂl›lara yönelik daha pozitif tutum geliﬂtirmelerini sa¤lad›¤›ndan bahsedilmekte, ancak olumlu tutum geliﬂmesinde yaﬂl›larla karﬂ›laﬂma s›kl›¤› ve süresinden çok kalitesinin önemli oldu¤una dikkat çekilmektedir (24). Çok hasta
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yaﬂl›larla baﬂlamak tüm yaﬂl›lar› sa¤l›ks›z olarak kliﬂeleﬂtirmeye yol açabilece¤i için ö¤rencilerin bak›m merkezlerindeki
çok hasta yaﬂl›larla karﬂ›laﬂmadan önce, öncelikle sa¤l›kl› yaﬂl›larla karﬂ›laﬂmalar› önerilmektedir (13). Çal›ﬂmam›zda, ö¤rencilere verilen e¤itimin içeri¤i ayn› olmas›na ra¤men ö¤rencilerin hepsinde de¤iﬂimin olumlu olmamas›n›n, ö¤rencilerin
kiﬂisel özellikleri, küçük grup dinamikleri, huzurevi ziyareti
s›ras›nda birebir görüﬂülen yaﬂl›lar›n özellikleri ve paylaﬂ›mlar›n›n içeri¤i ile iliﬂkili olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür.
Ayr›ca olumsuz de¤iﬂimin k›z ö¤rencilerde daha fazla olmas› dikkat çekicidir. Yaﬂlanma anksiyetesi ile yaﬂl›lara yönelik tutumlar aras›nda negatif bir iliﬂki oldu¤undan ve kad›nlar›n fiziksel çekicilik ve genç görünümle ilgili bak›ﬂ aç›lar›
nedeniyle erkeklere göre daha fazla yaﬂlanma anksiyetesi yaﬂad›klar›ndan bahsedilmektedir. Kanada’da yap›lan bir çal›ﬂmada bir veya daha fazla yaﬂl› yak›n›yla yaﬂayanlar›n daha yüksek
düzeyde yaﬂlanma anksiyetesine sahip olduklar› bulunmuﬂtur
(24). Ülkemizde yaﬂl›lar›n bak›m›n›n daha çok kad›nlar›n sorumlulu¤unda olmas› ve kad›nlar›n kendi yaﬂl›l›klar› ile ilgili anksiyetelerinin erkeklere göre daha yüksek olmas›, de¤iﬂimi olumsuz olan ö¤renciler aras›nda k›z ö¤rencilerin daha
yüksek oranda bulunmas›n› aç›klar niteliktedir.
Sonuç olarak, t›p fakültelerinde yaﬂl› sa¤l›¤› ve sorunlar›
ile ilgili e¤itimlerin önemi her geçen gün artmaktad›r. Yaﬂl›lara yönelik verilen e¤itimlerde bilgi ve beceri kadar t›bbi yeterlili¤in önemli bir parças›n› oluﬂturan, doktor-hasta iliﬂkisini ve bak›m›n kalitesini etkiledi¤i bildirilen tutuma yönelik
uygulamalar ve de¤erlendirmelere de yer verilmelidir.
T›p fakültesi ö¤rencilerinin yaﬂl› bireylere yönelik tutumlar›na k›sa süreli e¤itimin etkisinin incelendi¤i çal›ﬂmam›zda,
ö¤rencilerin e¤itim sonras› puan ortalamalar›nda e¤itim öncesine göre istatistiksel olarak anlaml› bir art›ﬂ saptanmas›na
ra¤men baz› ö¤rencilerde de¤iﬂimin yönünün olumsuz olmas› dikkat çekicidir. Elde edilen veriler do¤rultusunda olumsuz
bir tutum ortaya koyan ö¤rencilerle ilgili sorunlar› belirlemek
ve tutumlar›n› olumlu yöne do¤ru de¤iﬂtirmek için yeni çal›ﬂmalar›n gereklili¤i kaç›n›lmazd›r.
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