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Son 20 yılda, özellikle Avrupa ülkeleri başta olmak üzere sağlık alanındaki ilerlemeler nedeniyle 

yaşlı nüfus tüm dünyada düzenli bir artış görülmektedir. Daha sağlıklı yaşam koşullarının oluşması, 

gelişmiş ülkelerde daha iyi eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim, mortalite ve doğum oranlarında önemli 

ölçüde azalmalar neticesinde toplum içerisinde yyaşlı nüfus giderek artmaktadır. Birleşmiş Milletler Nüfus 

Fonu'na göre, dünya nüfusunun yüzde 12,3'ü 60 yaşın üzerindedir. Küresel olarak, 60 yaş ve üstü 

kişilerin 2030'da yüzde 16,5'e, 2050'de yüzde 22'ye ulaşması beklenmektedir.

Dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası bulunmaktadır. En yaygın ve toplum içerisinde en 

fazla bilinen demans tipi ise Alzheimer hastalığıdır. Bu hastalıktan etkilenen hastaların akrabalarını dâhil 

ettiğinizde, milyonlarca insan ülkemizde, Avrupa'da ve dünyada Alzheimer hastalığından doğrudan veya 

dolaylı etkilenmektedir. Bu kapsamda proje ortakları Türkiye, Yunanistan, İtalya, Polanya ve Bulgaristan'ın 

sahip oldukları yaşlı nufüs sayısı ve bu nufüs içerisinde bulunan yaklaşık demans sayıları incelendiğinde

 Türk İstatistik Kurumu (TUIK) verilerine göre Türkiye'deki 65 yaş üstü yaşlı nüfusun toplam nüfus 

içindeki oranı 2014 yılında %8 iken 2015 yılında %8,2'ye yükselmiştir. Bu oran 2023'de % 10 a çıkacağı 

düşünülmektedir. Türkiye yaşlılık oranı açısından ise 167 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır. Yaşlı 

nüfusun artışı ile yaşlılık döneminde görülen hastalıkların ve özellikle de Alzheimer hastalığını da 

arttırmaktadır. Türkiye'deki Alzheimer hastalarının tahmini sayısı 600 bin olduğu ön görülmektedir. 

Yunanistan'daki demans rakamları incelendiğinde, Alzheimer hastalığının önemli bir halk sağlığı sorunu 

olduğu görülmektedir. Yunanistan'da 200.000 kişi bunamadan etkilenmektedir ve bu rakamın 2050 

yılına kadar 600.000'i aşması beklenmektedir. Yunanistan'daki demansın yıllık maliyeti yaklaşık 6 milyar 

avrodur.

İtalya şu anda en fazla nüfusa sahip ikinci Avrupa ülkesidir (65 yaş ve üstü). İtalyanın nüfusu 

12.639.000'dur ve bunun % 21,2'i 65 yaş üstü yaşlı nufüstur. Bu yaşlı nufüsün 1.000.000 kişinin 

demanslı olduğu tahmin edilmektedir. İtalya'da artan yaşlı sayısının demansla ilgili ulusal istatistikler ve 

İtalyan sağlık sistemi üzerindeki yıllık doğrudan maliyetleri üzerinde ciddi etkisi bulunmaktadır.

Polonya'da, 2030'daki yaşlı nüfusun sayısının 8 milyondan fazla olması beklenmektedir. 500 bin 

kişinin farklı demans türlerinde yaşadıkları tahmin edilmektedir. Alzheimer hasta sayısının 350 bin 

civarında olduğu tahmin edilmektedir Dahası, 300.000 kişi (hasta yakınları) sosyal olarak 

etkilenmektedir. Artan bu yaşlı ve demans hasta sayısının Polonya'nın sağlık sistemindeki yıllık maliyetleri 

etkilemektedir. 

2020 Ulusal Sağlık Stratejisine göre Bulgaristan'daki demans hastası sayısı, 100.000'den 

fazladır ve bunun yarısı Alzheimer hastalığından kaynaklanan demans çeşitleri olan kişilerdir. Uzmanlara 
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göre, ülkede toplam 25.000 Bulgar vatandaşına ya da başka bir ifadeyle toplam nufüsün dörtte birine 

demans teşhisi konulmuştur. Bu durum çoğunlukla yeterli tıbbı bakıma erişim eksikliğinden ve erken tanı 

için az gelişmiş sistemlerden ve kamu bilincinin eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Küresel ölçekte özellikle 65 yaş ve üstü kişilerde Alzheimer ve Demans hastalığı hızla artmaktadır. 

Alzheimer hastalığının doğrudan tedavisi mümkün olmamakla birlikte, hastalığın başlangıcında çeşitli 

egzersizler, bilişsel, sosyal ve kültürel aktiviteler, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak için alınabilecek 

önleyici tedbirlerdir bulunmaktadır. Düşünme ve hafıza becerilerini kullanan bilişsel faaliyetlerin, genel 

psikoloji ve performansın iyileştirilmesi üzerinde olumlu etkileri vardır.

KULLAN VEYA KAYBET projesi, yenilikçi uygulamalar geliştirerek ve karşılıklı öğrenme ve 

deneyimlerin değişimi gibi işbirliği girişimlerini uygulayarak, Avrupa düzeyinde işbirliğini teşvik ederek 

Alzheimer hastalığına dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

Projenin Hedeeri

• Alzheimer ve hastalığın erken/başlangıç aşamasında önlenmesi ve farkındalığının 

oluşturulması.

• Alzheimer hastalığının yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde farkındalığını artırılması.

• Demans hastaları ve bakıcıları için bir uğraş terapi aktivite rehberi kitapçığının oluşturulması.

• Avrupa düzeyinde işbirliği ve ortaklıkların kurulması.

• Hasta bakıcıları ve hasta yakınlarının hastalıkla mücadelesine katkıda bulunmak ve farkındalık 

oluşturmak amaçlanmaktadır.

Erasmus + Stratejik Ortaklık Programı kapsamında, Kullan veya Kaybet projesi, Alzheimer 

hastalarının tedavisine ve ailelerinin yardımcı olmak için Uğraş Terapi Kitabının oluşturulması 

amaçlamaktadır. Uğraş Terapi Kitabı, Alzheimer hastalarının ve başlangıç aşamasındaki demans 

hastalarının hafızasını geliştirmek için yerelde ve tüm Avrupa'da kullanılacaktır.

Proje sırasında, Alzheimer hastalarına ve hasta bakıcılarına ve hasta yakınlarına yönelik iki farklı 

anket düzenlenmiştir. Anket sonucuna göre Alzheimer ve demans hastalığı hakkında mevcut durum bilgisi 

toplanmıştır. Buna ek, ortaklar demans ve Alzheimer hakkında mevcut durum raporu hazırladılar, raporda 

Demans ve Alzheimer sayılarının ülkelerindeki durumları dahil edilmiştir. Ayrıca, Mevcut Durum 

Raporunda hastalık hakkındaki yanlış bilgilere ve hastalar ve hasta yakınları için önerilerde yer almıştır. 

Anketin birinci bölümünde hedef gruplara özellikle demograk bilgiler sorulmuştur. Bu soruların 



amaçları istenen faaliyetlerin cinsiyet, eğitim seviyesi, gelir düzeyi ve yaş açısından değerlendirmektir. 

Soruların ikici bölümünde hastaların Alzheimer hakkındaki bilgileri ve farkındalık düzeyleri ölçülmüştür. 

Bu soruların amacı, porje kapsamında hazırlanacak olan rehber kitabın önceliklerini oluşturmaktır. 

Hastalık sırasında ihtiyaç duydukları destek, ilaçsız tedavi yöntemleri ve faaliyeletleri(varsa) genel 

durumları analiz edilmiştir. Anketin son kısmında, katılımcılara Alzheimer hakkında 24 doğru ve yanlış 

bilgi verilmiş ve katılımcılardan doğru cevapları bulmaları istenmiştir. Bu bölümde amaç hastaların bildiği 

yanlış bilgileri tanımlamak ve öncelikli farkındalık alanlarını değerlendirmektir.

Konsorsiyumumuz demans hastaları, hasta bakıcılar/yakınları için Aktivite Uğraş Terapi Kitabını 

hazırlamaktan mutluluk/övünç duyar. Bu kitap Alzheimer hastalarıyla eğlenceli zaman geçirmek için 

güvenilir ve kapsamlı bilgiler içermektedir. 

Kitabın içeriği; 

• Demansın Tanımı ve Evreleri, 

• Alzheimer'ın Semptomları/Belirtileri, 

• Teşhisi ve Tedavisi, 

• İlaç Kullanımanın Önemi

• Erken Evre Alzheimerlılar için Terapi Aktiviteleri,

• Hedef Gruplar için Aktivite Önerileri,

• Alzheimer hakkında Doğru ve Yanlış Bilgiler (Popüler İnançlar)

Kitap ayrıca, hafıza, psikomotor, sanatsal, Fiziksel, spor ve hobi aktivitelerinin faydaları da yer alır. 

Kitabın hazırlanması sırasında jargon terimlerden kaçınılmış olabildiğince derin bir samimiyetle 

hazırlanmıştır. Çalışmada yer ala aktiviteler kısmında sadece aktiviteleri önermiyoruz tüm aktivitelerin tek 

tek amaçlarını, hedef gruplarını, gerekli materyalleri ve metotları açıklanmıştır. Böylece, demans hastaları 

ve bakıcıları bu kitaptan kolaylıkla maksimum faydayı sağlayacaklardır. Ayrıca doğru bilinen yanlışlar 

kısmında toplum tarafından çoğunlukla yanlış bilinen kavramlar gerekçeleri ile birlikte detaylı şekilde 

açıklanmıştır.

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın "Başarılı olmak, Nobel almak değildir. 

Başarılı olmak ailenize, memleketinize, vatanınıza, insanlığa hizmet etmek demektir” ifadesi 

doğrultusunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda ve proje ortaklarının 

katkılarıyla hazırlanan bu kitapçığın tüm insanlığa faydalı olması temennisiyle... 
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2. ALZHEİMER TANIMI VE EVRELERİ

Alzheimer hastalığı, hafızayı ve düşünme becerilerini ve sonunda en basit görevleri yerine 

getirme yeteneğini yavaş yavaş yok eden geri dönüşümsüz, ilerleyici bir beyin bozukluğudur. 

Alzheimer demansın en yaygın nedeni, hafıza kaybına ve günlük yaşama müdahale edecek kadar 

ciddi diğer bilişsel yeteneklere yönelik genel bir terimdir. Bilinen en büyük risk faktörü artan yaştır ve 

Alzheimer hastalarının çoğunluğu 65 yaş ve üzerindedir.

Alzheimer hastalığı genel olarak başlangıç (erken evre), orta/modarete (orta evre) ve ağır (ileri 

evre) şeklinde üç evreye ayrılır. 

2.1. Başlangıç Evre Alzheimer Hastalığı (Erken Evre): 

Alzheimer'ın erken evresinde, bir kişi bağımsız olarak hareket edebilir kişi günlük bilindik 

kelimeleri veya nesnelerin yerini unutmak gibi hafıza kayıpları yaşıyormuş gibi hissedebilir, buna 

rağmen, kişi halen çalışabilir ve sosyal haytın bir parçası olabilir. 

Erken evrede hastaların karşılaştıkları ortak zorluklar şunlardır:

• Doğru kelime veya isimle ilgili sorunlar

• Yeni insanlarla tanıştığında isimleri hatırlamada sorunlar

•  Sosyal veya iş ortamlarında görevleri yerine getirmede zorluklar.

•  Yeni kavradığı materiyalleri/kelimeleri unutmak

•  Değerli bir nesneyi kaybetme veya yanlış yerleştirme

•  Planlama veya organizasyonla ilgili artan sorun

 

2.2. Moderat Evre Alzheimer Hastalığı (Orta Evre)

Orta Alzheimer tipik olarak en uzun aşamadır ve yıllarca sürebilmektedir. Zamanla hastalık 

ilerledikçe, Alzheimer hastası daha fazla bakıma ihtiyaç duyacaktır.

Bu aşamada, semptomlar başkaları tarafından fark edilir ve şunları içerebilir:

• Kişisel geçmişlerini veya olayları unutma

• Özellikle sosyal veya zihinsel olarak zorlayıcı durumlarda karamsar veya çekimser hissetme

• Kendi adresini veya telefon numarasını veya mezun olduğu lise veya hatırlayamama

10
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• Nerede oldukları veya hangi gün olduğu konusunda karışıklık yaşama

• Mevsim veya önemli gün için uygun kıyafetleri seçme konusunda yardım ihtiyaç duymaları

• Bazı kişilerde mesane ve bağırsakları kontrol etmede sorun

• Gündüz uyku ve gece huzursuz olma gibi uyku düzenindeki değişiklikler

• Kaybolma riski

• Şüphecilik veya kuruntulu olma, el sıkma veya peçete parçalama gibi kompulsif, tekrarlayan 

davranışlarda dahil olmak üzere kişilik ve davranış değişiklikleri bu evrede gözlemlenen 

başlıca semptomlardandır.

 2.3. Ağır Evre Alzheimer Hastalığı (İleri Evre):

Bu demans hastalığın son, ileri evresinde pek çoksemptom vardır. . Bireyler çevrelerine tepki 

verme, konuşma, konuşmayı sürdürme ve nihayetinde hareketi kontrol etme yeteneğini kaybeder. Hala 

kelime veya cümleleri söyleyebilirler, ancak iyi iletişim kuramazlar.

Bu evrede kişilerde görünen başlıca semptomlar:

• Günlük aktiviteler ve kişisel bakım için gece gündüz yardıma ihtiyaç duyarlar

•  Son deneyimlerini ve çevresine olan farkındalığını öenmli ölçüde kaybeder

• Yürümek, oturmak ve en sonunda yutkunmak gibi ziksel yeteneklerini kaybeder

•  İletişimde güçlük çeker

•  Enfeksiyonlara, özellikle zatürre(pnömoniye) karşı savunmasız olurlar
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Demans tek bir tip hastalık değildir; Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere çok çeşitli spesik tıbbi 

durumları kapsayan kalp hastalığı gibi genel bir terimdir. “Demans” genel terimi altında gruplanan 

bozukluklara anormal beyin değişiklikleri neden olmaktadır. Demans, beyin hücrelerinde meydana gelen 

hasardan kaynaklanır. Bu hasar beyin hücrelerinin birbirleriyle etkileşimlerini düzeyini bozar. Beyin 

hücreleri normal etkileşim kuramadığında, düşünme, davranış ve duygular olumsuz etkilenebilir.

3.1 Başlangıç Evresi

Evre 1: Bilişsel Çökme Yok

Bu aşamada, kişi işlevlerinin normalde hafıza kaybı yoktur ve zihinsel olarak sağlıklıdır. Demansı 

OLMAYAN olan kişilerin Evre 1'de olduğu düşünülecektir. 

Evre 2: Çok Haf Bilişsel Düşüş

Bu aşama yaşlanma ile ilişkili normal unutkanlığı tanımlamak için kullanılır. Örneğin, adları ve tanıdık 

nesnelerin nerede kaldığını unutmak vb.

Evre 3: Haf Bilişsel Düşüş

Bu aşamada kişide unutkanlık artar, haf konsantre olma zorlanır ve işteki performansı azalır. Hasta 

kişi daha sık kaybolabilir veya doğru kelimeleri bulmakta zorluk çekebilir. Bu aşamanın ortalama süresi 2 

yıl ile 7 yıl arasındadır.

3.2 Orta Evre

Evre 4: Orta Bilişsel Düşüş

Bu aşamada kişi, konsantre olmada, son olayları hatırlamada ve nansal bütçeyi yönetmede veya 

yalnız yeni yerlere seyahat etmede zorlanır. Kişiler karmaşık görevleri verimli veya doğru bir şekilde yerine 

getirmekte zorlanırlar ve semptomları inkâr edebilirler. Bu aşamanın ortalama süresi 2 yıldır.

Evre 5: Orta Şiddetli Bilişsel Düşüş

Bu aşamadaki bireyler büyük hafıza kayıpları olur ve günlük yaşam aktivitelerini (giyinme, banyo 

yapma, yemek hazırlama vb.) tamamlamak için yardıma ihtiyaç duyarlar. Örneğin, insanlar adreslerini 

veya telefon numaralarını hatırlamayabilir ve saati, günü veya nerede olduklarını bilmeyebilir. Bu 

aşamanın ortalama süresi 1,5 yıldır.

3.  DEMANSIN TANIMI VE EVRELERİ
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3.3.İleri Evre

Evre 6: Ağır Bilişsel Düşüş (Orta Demans): Evre 6'daki insanlar Günlük Yaşam Faaliyetlerini 

gerçekleştirmek için kapsamlı yardıma ihtiyaç duyarlar. Yakın aile üyelerinin isimlerini unutmaya başlarlar 

ve son olayları çok az hatırlarlar. Birçok insan, önceki yaşamın sadece bazı ayrıntılarını hatırlayabilir. 

Bireyler ayrıca 10'dan geriye doğru sayma işlemini/görevini yapmada zorluk çekerler. Sanrılar (doğru 

olmayan bir şeye inanmak), yükümlülükler (temizlik gibi basit bir davranışı tekrarlamak) veya anksiyete 

ve ajitasyon gibi kişilik / duygusal değişiklikler olabilir. Bu aşamanın ortalama süresi 2,5 yıldır.

Evre 7: Çok Ağır Bilişsel Kayıp (İleri Evre): Bu evredeki kişilerin konuşma ve iletişim kurma becerileri 

yoktur. Çoğu aktivite için yardıma ihtiyaç duyarlar (örn. Tuvaleti kullanmak, yemek yemek). Genellikle 

psikomotor becerilerini kaybederler. Örneğin, yürüme ve hareket yeteneği gibi. Bu aşamanın ortalama 

süresi 1,5 ile 2,5 yıl arasındadır.

 Demans ve Alzheimer hastalığı arasındaki farklar nelerdir?

“Demans” ve “Alzheimer hastalığı” terimleri kafa karıştırıcı olabilir. Birçok kişi eş anlamlı olduklarına 

inanır, ancak iki kelime farklı şeyler ifade eder.

Demans, tek bir hastalık ismi olmayıp, bellek ve benzeri zihinsel yeteneklerin kaybedilmesi ve günlük 

yaşama etki edecek kadar zihinsel yetenekte meydana gelen bozulmalariçin genel bir terimdir. Alzheimer, 

olma sebebiyse birkaç adet proteinin anormal davranışları beyin fonksiyonlarını etkiliyor ve beyindeki bazı 

bölgeleri devre dışı bırakması sonucu oluşmaktadır. Alzeimer, demansa sebep olan en yaygın hastalıktır 

ve demans hastalarının yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Alzheimer, spesik bir hastalık iken Demans 

Alzheimer hastalığınıda içinde bulunduran genel bir hastalık ismidir. 

İki terimi ve aralarındaki farkı öğrenmek önemlidir ve Alzheimer veya diğer tür demans/bunama olan 

bireyler, aileleri ve bakıcıları tarafından bu kavramların iyi anlaşılması faydalı olacaktır.

Demans/Bunama; hafıza, akıl yürütme veya diğer düşünme becerilerindeki azalma ile ilişkili bir grup 

semptomu tanımlar. Demans yaşlanmanın normal bir parçası değildir. Beyin hücrelerinin iletişim kurma 

yeteneklerini etkileyerek, düşünme, davranış ve duyguları etkileyebilecek kadar büyük hasarlara neden 

olur.

Alzheimer, hücre hasarını takiben karmaşık beyin değişikliklerinden kaynaklanan dejeneratif bir beyin 

hastalığıdır. Zamanla giderek kötüleşen demans semptomlarına yol açar. Alzheimer'ın en yaygın erken 

belirtisi yeni bilgileri hatırlamakta güçlük çekmektir, çünkü hastalık tipik olarak beynin ilk önce 

öğrenmeyle ilişkili kısmını etkiler.

Alzheimer ilerledikçe semptomlar daha şiddetli hale gelir ve yönelim bozukluğu, kafa karışıklığı ve 

davranış değişikliklerini içerir.
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Çoğu insanın zaten bildiğiniz gibi,

• Demans, beynin kronik olarak hastalanmasına bağlı bir durumdur.

Demansın birçok nedeni vardır, örneğin:

• Hafıza kaybı;

• Ruh hali değişiklikleri;

• Düşünme, yönlendirme, anlama, hesaplama yapma, öğrenme ile ilgili sorunlar;

• Dil sorunları.

• Ayrıca belirli hastalıkların neden olduğu farklı demans türleride bulunmaktadır.

4.1.Demansın Erken Belirtileri/Tanısı/Semptomları

Demansın belirileri kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bununla birlikte, kişinin veya aile üyesinin 

farkedebileceği bazı yaygın erken belirtiler bulunmaktadır. Bu erken belirtiler her insan için çok 

önemlidir, çünkü demansın erken tanısı tedavisine katkı sağlar.

4.  ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ, TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Erken Tanı/Belirti

Hafıza Kaybı

Resimler

Yemek yapmada ve alışverişe gitmede 
zorlanma

Bir bardak çay yapmada ve televizyonun 
kanallarını değiştirmede zorlanma

Zaman ve mekanı karıştıma

Okumakta, araç kullanmakta ve bisiklet 
sürmekte zorlanma

Doğru kelimeyi bulmada zorlanma

Hastalar İçin
Rehber Kılavuz
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Erken Tanı/Belirti Resimler

El yazısında zorlanmalar

Düşme, sendeleme ve bayılmalar 

Izolasyon/insanlardan kendini soyutlanma

Eşyaları yanlış yerleştime

Karar vermede zorlanma

Öfke, korku, depresyon, anksiyete ve kızgınlık.

4.2. Demansın Riskleri:

Demansın bazı tipik erken belirtileri vardır.

Yaşın 65 üstü olması demans için birincil öncelikli risktir.

Fakat demans yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir.
Yaş

Genetik

Beyne Kan akışında 
azalma

Diğer Hastalıklar

Yakın aile üyelerinde demans olan herkes risk altındadır.  

Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve orta yaşta aşırı kilolu 

olmak demans için risk oluşturan sebeplerdir

İnme, Diyabet, Uyku apnesi (uyku sırasında solunum birkaç 

saniye veya dakika durur), Depresyon, Kalp hastalığı, Parkinson 

hastalığı

Yaşam Tarzı Aktif yaşam demans riskini azaltır.

15
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4.3. Demansın Tanısı için Adımlar

Demansın tanısı için 4 ana tıbbi adım vardır.

Adım 1:   

Aile Hekimi(GP) veya bir uzmanla kişisel bakım, yemek pişirme, 

fatura ödemede ve alışverişte zorlanma ve zihinsel karışıklığınız 

hakkında konuşun  

Aile Hekimi veya uzmanla görüşmeden önce örnekler ve sorularla 

hazırlanın!

Türkiye'de hafıza kaygısı olan kişi bu tür konsültasyon için GP'ye 

veya doğrudan herhangi bir hastaneye veya uzman doktora gidebilir.

Adım 2:  

Nöropsikolog, nörolog, psikiyatrist ve geriatrist gibi bir uzman 

tarafından yapılan ileri testler için yönlendirme yapılması.

Adım 3:  

Demansın evresini, tedavisini, hizmetlerini tanımlamak için ek 

testler.

Adım 4: 

Mevcu t  s a ğ l ı k  du r umunun  d e ğ e r l e nd i rme s i  i ç i n 

testlerinyapılması.
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4.4. Demansın Teşhisi için Değerlendirme Soruları

Doktor kişiyi daha fazla test yapacak bir klinikteki uzmana yönlendirebilir. 

Test aşağıdaki soruları içerebilirler:

• Kişinin endişeleri hakkında sorular- günlük sorumluluklar ile ilgili zorluklar

• Sağlık ve hastalıklar hakkında sorular –genel durum, neyin daha iyi olduğu ve kötü olduğu

• Fiziksel muayene.

• Kişinin hafıza, dil ve problem çözme becerileri ile ilgili sorular.

Klinik uzmanı aşağıdakiler de dahil olmak üzere başka teşhis teknikleri önerebilir:

Nöropsikolojik testler;

• Beyin taramaları;

• Kan testleri, idrar testleri, dışkı testleri, toksikoloji taraması, tiroid testleri.

• Alzheimer hastalığı riskinden şüphelenildiğinde - Bel delinmesi (bazen).

• Psikiyatrik değerlendirme

• Genetik test.

Testler, ileriki zamanlarda/gelecekte doktorun hafıza veya düşünme ile ilgili herhangi bir problemi 

bulmasına yardımcı olmak için tekrarlanabilir.

4.5. Demans Hastalığın Tedavisi

Demansın semptomlarını tedavisine yardımcı olabilecek ilaçlar vardır.

Bu ilaçlar:

• Kişinin hafızasını ve düşünmesini stabilize etmek için ilaçlar.

• Depresyon, anksiyete, uyku problemleri için ilaçlar.

• Yüksek tansiyon ve yüksek kolesterole karşı ilaçlar.

Sadece doktorun hastalara ilaç reçetesi yazabilir! 

İlaç reçetesi yazan doktor nörolog ve psikiyatrist olabilir. 
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Ayrıca yardımcı olabilecek aktiviteler var:

• Müzik terapisi, Aroma Terapi, psikoterapi, sanat ve tiyatro terapi

• Psikoterapi, rehabilitasyon

• Konuşma Terapisi 

5. İLAÇ KULLANMANIN ÖNEMİ 

5.1.Demans için ilaç almak neden önemlidir?

İlaçlar demansın belirtisini azaltabilir ve böylece kişişinin bağımsızlığını destekleyebilir. Demans 

ilaçları düşünceyi ve hafızayı korumak için kullanılır, ilaçlar kişinin ruh halini ve davranışlarını etkiler.

İlaçlar demanslılar için aşağıdaki sebeplerden dolayı önemlidir:

Demanslılar için İlaçları Kullanmanın Sebepleri  

Demans için kullanılan ilaçlar beynin çalışmasını arttırır. Bu nedenle 

ilaçlar bir uzman tarafından başatılmalıdır!

Hiç kimse bu tür ilaçları doktor tarafından reçete edilmedikçe 

kullanamaz.

Tedavi gören bir kişi, bir uzman tarafından durumu düzenli olarak 

gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir.

Resimler

İlaç, bir kişinin semptomları üzerinde etkisi olduğu sürece alınır.

Artık ilacın olumlu yönde etkisi yoksa, doktor ilacın bırakmaya karar 

verebilir.

Kişide enfeksiyon, alerji veya ağrı varsa tedavi doktor tarafından 

değiştirilebilir.
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5.2. Demanslı için İlaçlar nasıl alınmalıdır? 

  İlacı takip etmek için dört temel adım vardır:

Adımlar

Düşük bir dozda başlayın ve sonra ilacı yavaşça artırın.

İlaçların yan etkileri hakkında doktorunuzla konuşun.

Genellikle birkaç ay sonra bu yan etkiler geçer.

Resimler

Eğer ilaçlar hafıza ve düşünceyi kötüleştirdiyse veya kafa karışıklığı 

artırdıysa doktorla konuşun.

İlaçları aldığınız sürece düzenli olarak doktorunuzla görüşün.

5.3. İlaçlar nasıl güvenli bir şekilde alınır ?

Uzmanlar, ilaçların nasıl güvenli bir şekilde alınacağına dair beş tavsiye veriyor:

Tavsiye

Günlük ya da haftalık ilaç kutuları kullanın.

İlaçları doğru oranlarda almaya dikkat edin. Az veya çok ilaç 

kullanmayın.

Resimler

Ilacı zamanında alın. Yemekleri veya uyku zamanını ilaçların alınımı 

için hatırlatıcı olarak kullanın.

Işığı açın. Ilacı karanlıkta almayın, aksi halde hata yapabilirsiniz.

Ilaçlarla alakalı bir sıkıntı yaşarsanız yakınınızı ya da doktorunuzu 

bilgilendirin.
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6.  ALZHEİMER ve DEMANS HASTALARI İÇİN ÖNERİLER

 Uzmanlara göre, Alzheimer hastası olan her üç kişiden birinin, Alzheimer olmasının sebebi 

kişinin yaşam tarzıyla ilişkilidir ve dolayısıyla bunlar gerekli önlemler alındığında değiştirilebilen 

faktörlerdir. Yaş dışında belirtilen risk unsurları arasında, obezite, fiziksel hareketsizlik, 

hipertansiyon, sigara içmek ve kronik stress bulunmaktadır. Bugünkü Alzheimer hastalığı verilerine 

bakıldığında, 2010 yılına ait tahminlerden neredeyse üç kat daha fazla insanın hasta olduğunu 

göstermektedir. Sağlıklı seçimler yapmak, Alzheimer hastalığına yakalanmaya karşı kişiyi koruyabilir 

veya etkilerini geciktirebilir. Aşağıdaki değişikliklerin yapılması, atasözünün de dediği gibi “Sağlam 

kafa, sağlam vücutta bulunur” sağlıklı kalmanıza yardımcı olabilir.

• 6.1. Fiziksel Egzersiz

• Düzenli fiziksel egzersiz yapmak Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltabilir.

• Dahası, bilişsel sorunların kötüleşmesini yavaşlatabilir.

• Egzersiz, beynin eski bağlantıları sürdürme ve yenilerini oluşturma yeteneğini harekete geçirir.

• Beyindeki ve kandaki oksijen akışını artırarak beyin hücrelerine fayda sağlar.

• Vücudu fiziksel olarak aktif tutmak, kişiyi demansa yakalanma riskinden önemli ölçüde korur.

• Yürümekten koşmaya, bisiklete binmeye, beden ve zihni kapsayan egzersizlere kadar fiziksel 

aktivitelerin yanı sıra spor salonunda halter gibi egzersizler de fayda sağlayabilir. 

 Fiziksel egzersizler zihinsel süreçlerin dikkatini ve hızını arttırırlar.

Bu sebeple

• : Güne egzersiz ve kuvvet antrenmanı ile başlayın

•  Yeni başlayanlar için yürüyüş ve yüzme dahil pratik aktiviteler

•  Çevik kalmak için denge ve koordinasyon egzersizlerini deneyin: yoga, Tai Chi veya denge topları 

kullanarak yapılan egzersizler.

6.2. Sağlıklı Diyet

Doğru gıda seçenekleri, kan şekeri 

seviyesinin normal sınırlar içinde 

kalmasına yardımcı olur. Gerçekten de, 

Alzheimer bazen “beynin diyabeti” 

olarak tanımlanır.

Yeme alışkanlıklarını düzenleyerek beyni 

korumak mümkündür.
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Lütfen Dikkat: Sağlıklı bir diyet planı sürdürmek için hangi 

gıdalardan kaçınmanın iyi olduğunu bilmekte yarar vardır.

• Tereyağı ve Margarin: Bunları zeytinyağı ile değiştirmeye çalışmayın.

• Peynir: Haftada bir kereden az tüketin

• Kırmızı et: Haftada en fazla üç kez tüketin

• Kızarmış yiyecekler, özellikle fast food: Haftada bir kereden az tüketin

• Hamur işleri ve tatlılar: Tatlı, dondurma, bisküvi, atıştırmalık, çörek miktarına daha fazla 

dikkat edin.

• Tansiyon ve kolesterol seviyelerini kontrol edin: Her ikisi de Alzheimer ve vasküler demans ile 

ilişkilidir.

Bazı öneriler:

•  Balık, fındık, badem veya ceviz yağlı sert kabuklu Bol Miktarda Omega-3 Yağları alın:

yemişler ve ayırca tavuk eti.

•  Beyaz un, beyaz pirinç, makarna, tatlılar…Şekeri azaltın:

• Sebze, fasulye, kepekli tahıllar, balık ve zeytinyağı yiyin.Akdeniz diyetinin tadını çıkarın: 

• İşlenmiş gıdaları sınırlayın.

• Fast food, kızarmış ve paketlenmiş gıdalarYağlardan kaçının: 

• Meyve ve sebze yiyin.

• Kahve de ayrıca beyne yarar sağlarGünlük bir fincan çayın tadını çıkarın. 

• Taze yediğinizden emin olmak için evde pişirinTaze yemek: 

•  Folik asit, B12 vitamini, D vitamini, magnezyum, balık yağı. Takviye almak:

•  Sigara içmeyi bırakın veya olabildiğince azaltınSigara içmek:
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6.3 Kaliteli Uyku

Uyku eksikliği Alzheimer hastalığına neden olabilir. Sağlıklı uyku alışkanlıkları beyin sağlığının 

korunmasına yardımcı olabilir.

Beyin, kötü bir dinlenme durumunda veya dinlenememe durumunda bir tür hızlandırılmış bozulma 

yaşar.

Aslında, uyku çeşitli sorunlara neden olabilir: Vücudun tüm organlarını tehlikeye atabilir, ağrıya 

karşı savunmasızlığı artırabilir, hafıza sorunlarına neden olabilir ve bağışıklık sistemini zayıflatabilir. 

Dinlenmeyen bir kişi, er ya da geç bozulan bir makine gibidir. Alzheimer hastalarının uykusuzluk ve 

diğer uyku sorunlarından muzdarip olmaları yaygın olarak görünen bir durumdur. Yetişkin bir bireyin 

büyük çoğunluğu gecelik en az 7 veya 8 saat uykuya ihtiyaçları vardır.

Bazı ipuçları aşağıdaki gibidir:

•  Düzenli bir uyku programı oluşturun: Aynı saatte yatın ve kalkın.

•  Uyuklama konusunda akıllı olun: Öğleden sonra 30 dakika ile sınırlayın veya uyuklamaktan 

kaçının.

•  İkisi de uykuya dalmakta zorluklara yol açar. Yatakta televizyon ve bilgisayarları yasaklayın:

• Stres ve endişeden dolayı uyanık kaldığınızda, rahatlamaya çalışmak Sessiz iç sohbet: 

yararlıdır.

•  Tedavi olmak, sağlık ve uyku kalitesinde fark yaratacaktır.Uyku apnesi için tarama yapın: 

•   Sıcak bir banyo yapın, bir günlük yazın veya Dinlendirici bir uyku zamanı ritüeli oluşturun:

beyninize uyku zamanı geldiğine dair bir sinyal göndermek için ışıkları kısın.
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6.4. Zihinsel Uyarı

Yaşam boyunca beynini öğrenmeye ve zorlamaya devam eden insanların Alzheimer ve diğer 

bunama/demans biçimlerine yakalanma olasılığı daha düşüktür.

Birden fazla görevi, etkileşimi ve organizasyonu içeren faaliyetler, hafızanın güçlenmesine, 

muhakeme, karar verme ve sıralama hızına fayda sağlar.

Bazı zihinsel uyarılarla ilgili örnekler aşağıdadır:

Yeni şeyler öğrenin: Dil, müzik enstrümanı, kitap...

Becerilerinizi geliştirin: Daha önce bilinen/yapılmış bir şeyin bilgisini ve becerisini 

geliştirerek/artırarak beyninizi zorlayın ve meydan okuyun. 

Ezber uygulaması yapın: Kısa bir şeyle başlayın ve arttırarak devam edin.

Oyun Oynayın: Bilişsel becerileri korumak için strateji oyunları, bulmacalar, bilmeceler, masa 

oyunları, yapbozlarla ve kartlarla oynayın.

5 N 1 K'lerle pratik yapın: “Kim, Ne, Nerede, Ne Zaman ve Neden” günlük deneyimlerin listesini 

tutun.

Yeni beyin yolları oluşturun: Yeni yollar kullanın, baskın olmayan elle yemek yiyin, vb.

6.5. Stres yönetimi

Stres, vücudun çoğu zaman çeşitli kötü 

deneyimlere ve olaylara verdiği tepkidir. Uzun 

süreli veya aşırı yoğun stresin, insan sağlığı ve 

vücudunun işleyişi üzerinde olumsuz etkileri 

vardır. Ayrıca, Alzheimer hastalığının 

sebeplerinden biridir.

Kronik stres hafızada küçülmeye yol açar. 

Bu nedenle stres yönetimi, Alzheimer ve 

demansın önlenmesinde için önemli bir 

bileşendir. Kronik stres, vücudu ve beyni olumsuz yönde etkiler. Bu nedenle, Alzheimer hastalarında 

stres seviyelerini artırabilecek tüm stres faktörlerini ortadan kaldırmak zorunludur.

Stresin etkileri en aza indirmek için aşağıdaki stres yönetimi önerilerini kullanın:

Nefes Alma Egzersizleri Yapın: İçten derin bir nefes alın.

Günlük rahatlama faaliyetleri planlayın: Yürüyüşe çıkın, evcil hayvanlarınızla oynayın, top oyunları 

oynayın, yoga yapın, vb.

İç huzuru besleyin: Meditasyon, dua, düşünme, dini vecibeleri yapma vb.

Mutluluk veren boş zaman etkinlikleri için zaman bulun.

Kendi kendinize gülme yeteneği/ironi dahil olmak üzere iyi bir mizah anlayışı sağlayın.
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6.6. Sosyal Hayata Dahil Olma

    Aktif sosyal hayatı ve aile ilişkisi olan kişilerin Azlheimer'a yakalanma riski düşüktür. Yalnılzlık, 

yaşlılar için en büyük düşmandır. Araştırmalar, yalnızlığın obezitenin iki katından daha fazla hasar 

verdiğini göstermektedir. Kendinizi dört duvar arasına hapsetmeyin, yakın ve uzak akrabalarla, 

arkadaşlarınızla ve diğer tanıdıklarınızla ilişkilerinizi geliştirin. İlgi alanlarınızı ve hobilerinizi geliştirin. 

      Bazı Öneriler:

•  Gönüllü olarak bir kulübe veya sosyal gruba katılın

• Günlük bakım merkezini veya yaşlı merkezini ziyaret edin

• Grup dersleri alın

• Komşularınızla tanışın

• Arkadaşlarınızla görüşebileceğiniz haftatada bir gün ayarlayın

• Sosyal etkinliklere (sinemaya, parka, müzelere, Hayvanat Bahçelerine ve diğer halka açık yerlere 

gidin) katılın

7. DEMANS VE ALZHEİMER BAŞLANGICI HASTALAR İÇİN TERAPİ FAALİYETLER

   

      

    Terapi faaliyetleri Alzheimer ve demans hastaları için çok önemlidir. Demanslı bireylerin kaliteli ve 

güzel bir yaşam sürmeleri, zihinsel ve ziksel aktivitler ile bireyde meydana gelebilecek kayıpları en 

aza indirmek ve sosyal hayata katılımını teşvik etmek için bir uğraş terapi faaliyetleri kilit rol oynar.
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Terapi faaliyetleri kişilere aşağıdaki şekilde katkıda bulunabilir:

•  Bilişsel bozulmayı yavaşlatır

•  Kalıcı bilişsel işlevleri sürdürmek ve korumaya yardımcı olur

•  Kendi kendini yöneten sosyalleşme aktif olarak tevik edilmesi

•  Dikkat, hafıza, dil, yönelim, akıl yürütmeyi geliştirilemesine

•  Hastaların işlevsel, psikolojik ve davranışsal işlevlerini geliştirir

•  Sosyal becerileri teşvik eder

•  Zihinsel kayıpları en aza indirmek ve ziksel hareket kabiliyetlerini geliştirir

•  Sosyal ilişkilerin geliştirilmesi

Çalışmada, herbir terapi aktivitesinin hedef gruplar tarafından kolayca anlaşılması için, hangi 

aktivitelerin hangi hasta proli için uygun olduğu, aktivitenin amacı, aktivite için gerekli malzemeler, 

uygulama biçimi ve hedef grup üzerindeki etkileri ayrı ayrı ele alınmıştır.

Ayrıca, bu faaliyetler şu şekilde açıklanmıştır:

Hedef Grup: Hangi faaliyetler hangi tip hastalar için faydalıdır.

Amaç: Faaliyetlerin amacı ve bunların faydaları

Materyaller: Faaliyetleri uygulamak için ihtiyaç duyulan materyaller 

Method: Faaliyetler uygulanması ve bunların metodolojilerinin neler olduğu açıklanmıştır.

Ayrıca terapi aktiviteleri Hafıza Etkinlikleri, Psiko-Motor Aktiviteleri, Yaratıcı Aktiviteler, Spor 

aktiviteleri, ziksel aktiviler vb. başlıklar şeklinde gruplandırılmıştır.

Ayrıca, bu faaliyetleri şu şekilde açıklanmıştır:

Faaliyetler sırasında akrabalarınızın veya bakıcılarınızın 

yardımına ihtiyacınız olabileceğini lütfen unutmayın. Esnek 

olmak, talimatları basit tutmak, görevleri tamamlamak için 

zaman ayırmak veya daha kolay görevlere geçmek önemlidir.

ÖNEMLİ
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7.1. ZİHİNSEL FAALİYETLER

Hafızayı güçlendiren, aktif düşünceyi 

uyaran ve yaşlanmaya bağlı unutkanlığı 

azaltan birçok oyun var. Yaşlılar için hazay 

güçlendirecek, gençliklerinde oynadıkları 

klasik masa oyunlarından telefonlarda, 

tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanan 

modern teknoloji oyunları gibi çeşitli 

formatlarda olabilir.

Hafıza oyunları, beynin yakın zamanda 

edinilen bilgileri hatırlamaya odaklan-

masına yardımcı olur. Bir odadaki eşyaları 

veya masadaki alışveriş listelerini ezberlet-

meye çalışarak günlük aktiviteleri beyin 

oyunlarına dönüştürebilirler.

Oyunlar ayrıca farklı zorluk seviyelerine 

göre uyarlanabilir ve kurallar bireysel 

durumunuza ve imkanlarına göre ayar-

lanabilir. Basit egzersizlerle başlamak iyidir çünkü başarı duygusu  kişiyi olumlu yönde etkiler. 

Oyunların zorluğunu artırmak, cevapları verme ve puanları kafasınızda toplama aşamasında 

zorlayabilir. Zorluğu azaltmak için, bakıcı, aile üyeleri veya yakın arkadaşlar oyuna dahil edilebilir, 

zaman süreleri uzatılabilir ve bazı oyunlar için birden fazla seçenek sunulabilir.

Ø Günlük İşler

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Hastanın günlük işleri unutmamasını ve 

ihtiyaçlarını giderebilmesini sağlamak

Malzemeler: Günlük aktivite resimlerinin bulunduğu 

kartlar

Uygulama: Ev içinde yapılan rutin işlerin resmedildiği 

kartlar gösterilerek, yaşlının uygulaması istenilir.
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Hedef Grup: Orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Günlük yaşamda sık kullanılan kavramları, nesneleri tanımak veya hatırlamak

Malzemeler: Kavramların veya nesnelerin resimlerinin olduğu kartlar

Uygulama: Bu aktiviteyle kişinin nesneleri, eşyaları veya kavramları tanınması sağlanır. Taşıtlar, 

hayvanlar, meyveler, sebzeler, meslekler, kıyafetler, içecekler, sayılar ve renklerin bulunduğu kartlar 

hastaya gösterilerek sorular sorulur. Kişi doğru cevap veremediği zaman hatırlaması için ipucu 

kullanılmalıdır.

     Kavramları Tanıma

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Hafızayı güçlendirmek, olaylar arasında bağlantı kurmak, algılama süreçlerini 

kuvvetlendirmek, zaman ve günlük yaşam olaylarının ilişkisini kurmak

Malzemeler: Analog duvar saati

Uygulama: Duvar saati farklı farklı zamanlara ayarlanır. Bu saat diliminde genellikle ne 

yapıldığının anlatılması istenir. (Örneğin; akşam yemek yenilir, gece uyumak için hazırlanılır.)

     Saat Oyunu
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Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Günlük yaşam olayları ile ilişkisini korumak, belleği güçlendirmek nesneleri tanıma-

anlamlandırma süreçlerini ve bilgi birikimini korumak, 

Malzemeler: Müzik dinleme cihazları (kulaklık vb.)

Uygulama: Yaşlıya hayvan, taşıt, yağmur, rüzgar ve makine vb seslerin kaydedildiği sesler 

dinletilir ve seslerin ne sesi olduğunu bulması istenir. Yaşlı doğru cevabı hatırlamazsa ipucu 

kullanılır.

     Sesleri Ayırt Etme

    Hava Durumu ve Mevsimler

Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Mevsim bilgisini korumak, yorumlama becerisini güçlendirmek

Malzemeler: Mevsim kartları ve hava durumu kartları

Uygulama: Hasta kartlardaki mevsimler ve hava durumları hakkında yorumlama yapar. Mevsime 

bağlı hangi sebze ve meyveler yetişir?, Hava durumuna göre nasıl giyinmek gerekir? vb. sorular 

sorulur.
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Hedef Grup: Erken/haf, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Dikkat yoğunlaştırma kabiliyetini ve yorumlama becerisini korumak, belleği güçlendirmek, 

, algılama süreçlerini kuvvetlendirmek

Malzemeler: Normalden farklı özellikler taşıyan durum kartları

Uygulama: Alzheimer hastasından resimdeki normal olmayan, yanlış özelliği fark etmesi ve 

bulması istenir. Örneğin, elbise giymiş köpek veya şekiller arasında farklı olanı bulmak.

      Yanlış Durumu Bulma

Hedef Grup: Erken/Haf, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Olayların günlük yaşamla olan ilişkisini sürdürmek

Malzemeler: Nesnelerin, insanların, mesleklerin, hayvanların, mevsimlerin, yiyeceklerin vb. ve 

bunlarla ilişkili şeylerin resim kartları.

Uygulama: Kartlar karışık olarak masaya yerleştirilir. Yaşlıya bir kart gösterilir ve bu kartla ilgili 

konuşması istenir. Sonra gösterilen kartla ilişkili diğer kartı bulması istenir. Aktiviteyi ilerletmek için 

kartlar hakkında kim, ne, ne zaman, nerede, neden ve nasıl sorular sorulabilir.

 Olayları İlişkilendirme
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     Hikâyeyi Tamamlama

Hedef Grup: Erken/Haf, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Bir temaya yoğunlaşıp, anıları hatırlamasını ve anlatmasını sağlamak

Malzemeler: Kısa ve basit dille anlatılmış hikayeler

Uygulama: Okunacak hikaye yavaş anlaşılır ve tane tane okunur. Anlamadığı zaman tekrar 

okunabileceği belirtir. Ardından siz olsaydınız bu hikayeyi nasıl tamamlarsınız? diye Alzheimer 

hastasına sorulur ve onu dinleyip söyledikleri yorumlanır. Haf evredeki demanslı hastaya hikayeyi 

okumaya ve anlatmaya teşvik edilebilir.

Hedef Grup: Erken/Haf, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Zaman-mekan yönelimi uygulamak, yaşam olayları ile ilişkisini korumak, gerçeklikle 

bağlantıyı sağlamak ve sürdürmek

Malzemeler: Hastanın gençliğinde, düğün, parti, piknik vb. aile etkinliklerine ait kişisel fotoğraarı. 

Dergilerden bu tip olayları gösteren fotoğraar.

Uygulama: Geçmiş olayları gösteren resimler veya fotoğraar masaya yerleştirilir. Hasta resimdeki 

kişinin kim olduğunu, nerede ve ne zaman çekildiğini ve olayları anlatması için teşvik edilir.

 Anılara Bağlanmak, Yüz Tanıma, İlişkileri Anlama
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     Problem Çözme

Hedef Grup: Erken/Haf, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Hayal gücünü kullanmak ve günlük yaşam olaylarıyla ilişkisini sürdürmek.

Malzemeler: Hastayla rahatça oturup sohbet edilecek bir ortam.

Uygulama: Hastadan kendini farklı durumlarda hayal etmesi istenir. Bu gibi durumlarda uygun 

davranışın ne olduğu konusunda konuşulur. Örneğin: 

Bakıcı: Açsın. Ne yapmalısın?

Hasta: Yemek yemeliyim.

Bakıcı: Üşüdün. Ne yapmalısın?

Hasta: Çeketimi giymeliyim.

Roller değiştirilerek hastanın bakıcıya soru sorması teşvik edilir. Hastanın konu hakkında 

farkındalığı kontrol etmek için yanlış cevaplar verilir.
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Psikomotor öğrenme zihinsel işlevler ve ziksel hareketlilikle ilişkilidir.

Psikomotor öğrenme, hareket, koordinasyon, el becerisi, zarafet, güç gibi ziksel becerilerle, 

aletlerin, mazlemelerin ve yürüyüşün hassas kullanımı için gerekli olan ince veya kaba motor 

becerilerini gösteren hız eylemleriyle gösterilir. 

Psikomotor aktivitelerin, demans ve Alzheimer hastalarında:

• Ince ve kaba motor becerilerini

• El-göz koordiasyonu

• Düşünme süreciyle dokunma, görme ve sesin koordinasyonu

• Konsantrasyon

• İletişim becerisi

• Nesneleri tanıma ve adlandırma yeteneği

• Renkleri tanıma ve ayırt etme

• Şekil ve objeleri tanıma

• Bilişsel yetenekler

7.2.  PİSİKO MOTOR AKTİVİTELER
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Hedef Grup: Erken/Haf evre hastalar

Amaç: Hastanın ince motor becerilerini kaybetmemesini ve el - göz koordinasyonunu sağlamak

Malzemeler: Makas, çizgi izleri olan kesme kağıtlar, renkli kağıtlar

Uygulama: Masa üzerine bir makas ve kesilecek malzemeler konularak hastaya verilen şekli 

kesmesi istenir.

 Kesme Çalışmaları

     Olayları Sıralama

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Günlük hayatta karşılaşılan olayların ilişkisini korumak ve mekan oryantasyonunu 

sağlamak

Malzemeler: Olay kartları kullanılabilir veya olaylar karışık anlatılabilir.

Uygulama: Bir olayı anlatan kartlar hakkında yorum yapılır. Yaşlı ile olayların devamı tahmin 

edilir. Daha sonra olay kartlarının sıralanması yapılır. (Örnek: sabah kalktığımızda; yataktan kalkılır, 

kahvaltı yapılır, diş fırçalanır, vb.)
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Hedef Grup: Erken/Haf, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Geometrik şekilleri kullanarak insan, hayvan ve nesne vb. şekiller oluşturmak

Malzemeler: Geometrik şekillerden oluşan büyük bir resim ve renkli geometric şekiller

Uygulama: Demanslı hastanın önüne geometrik şekillerden oluşan bir resim konur. Alzheimer 

hastasından geometrik şekillerle ortaki resmin aynısını yapması istenir.

Geometrik Şekiller

     Hangi Nesne Ne İşe Yarar?

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Günlük hayattasık kullanılan nesnelerin kullanım amaçlarını tekrarlamak

Malzemeler: Çorap, defter, kağıt, kalem, tabak, kaşık, bardak, tencere, çatal, telefon, çanta, 

anahtar, saat vb. eşyalar

Uygulama: Hastanın nesneyi eliyle tutarak tanımlaması ve nesneyi nerede, ne zaman, ne şekilde 

kullanacağını anlatması istenir.
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Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Farklı renkleri ayırt edebilme ve algılama sürecini kuvvetlendirme

Malzemeler: Çorap çiftleri veya diğer nesne çiftleri/grupları, hafıza kartları, resimler ve geometrik 

şekiller

Uygulama: Farklı çiftler veya gruplar karışıtırılarak masanın üzerine konulur.  Çift kullanıyorsa 

eşleşmeyi bulması veya aynı olan nesneleri sıralaması istenir. Hasta doğru bir eşleşme yaptığında 

olumlu bir yanıt verilir. Bir hata yapıldığında, yalnızca sözlü iletişim yoluyla yardım edilir. Erken evre 

demans hastalarına 10, orta evre hastalarına 5 eşleşme verilir.

 Nesneleri Eşleştirme ve Eşini Bulma

     Lego Faaliyetleri

Hedef Grubu: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Renkleri, şekilleri belirleme ve eşleştirme

Materyaller: Tasarımları gösteren resimli kartlar ve lego bloklar

Uygulama: Lego bloklar masanın üzerine yerleştirilir. Hastaya legonun şeklini gösteren resimli 

kartlar verilir. Sözlü talimatlar verilerek hastanın resime bakıp aynı şekli bloklarla yapması istenir.
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Hedef Grubu: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Renkleri ve şekiller tanıma 

Materyaller: Farklı şekillerde ve renklerde resimli kartlar

Uygulama: Hastalar yapbozdaki eksik kısmı bularak eşleştirir ve çerçeveye yerleştirir.

 Şekil ve Renk Eşleştirme

     Oyun Hamuru Çalışmaları

Hedef Grubu: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Grup çalışması ve iletişim becerisini sürdürmek

Materyaller: Çeşitli renklerde zararlı kimyasal olmayan oyun hamurları

Uygulama: Hastaya farklı renklerde oyun hamuru verilir ve bardak, kâse, çiçek gibi şekilleri 

kopyalarak yapması istenir.
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Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: İletişim gücünü arttırmak, el becerilerini desteklemek, el - göz koordinasyonunu sağlamak, 

renk bilgisini korumak, el ve parmak kavrama gücü azalan yaşlının kas gücünü korumak 

Materyaller: Çeşitli renkte iplikler

Uygulama: Farklı renk ve uzunluktaki ipler masanın üzerine yerleştirilir. Hastaya talimat verilerek 

aynı renkteki iki ipi bulması ve uçlarını bağlaması istenir. Ayrıca bu farklı iki renkteki iplerle de 

yapılabilir. İlk hasta iki parça ip seçer birbirine bağlayarak aktiviteye başlar ve bunu diğer hastaya verir.

 İp Eşleştirme ve Bağlama

     Düğme Dikme

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: İnce kas motor becerisini ve el-göz koordinasyonuna yönelik becerileri korumak, kas 

gücünü korumak

Malzemeler: Farklı büyüklükte ve renkte düğme, ip, kumaş

Uygulama: Büyük bir bez parçası ve değişik ebatlarda ve renklerde düğmeler verilir. Düğme 

deliklerinin büyük olması tercih edilir. Yaşlının bu düğmeleri bez parçasına dikmesi istenir. 
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Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Nesneleri gruplama, sayı sayma, renkleri isimlendirme, basit talimatları anlama ve takip 

etme

Materyaller: İp, farklı şekil ve çeşitte büyük boncuklar veya düğmeler

Uygulama: İp, düğmeler veya boncuklar masaya yerleştirilir. Hastadan boncukların renklerini 

söylemesi istenir. Her bir boncukta hangi meyveler kırmızıdır, gökyüzü hangi renktedir, hangi hayvan 

kahverengidir veya boncukların sayılarını saymaları veya şekillerini söylemelerini teşvik edilir. Hasta 

aynı boncukları grup halinde veya farklı iki renkteki her bir boncuğu ipe dizerler. Faaliyet bütün 

boncuklar/düğmeler bitene kadar devam edilir. Hastanın kenidne olan güvenini artırmak için basit 

bileklikler veya kolyeler yapılabilir.

 Boncukları Veya Düğmeleri İpe Dizme

     Sebze Veya Mutfak Gereçleri Baskısı

Hedef grup: Erken evre hastalar

Amaç: Sosyal beceriler, bağımsız veya grupla çalışma ve kendini ifade etme

Materyaller: Patetes, havuç, şalgam gibi çiğ sebzeler mutfak gereçleri, vb. Mukavva, , kahverengi 

alışveriş çantaları gibi ağır kâğıtlar

Uygulama: Bakıcı, becerili veya el işlevi düşük hastalar için sebzelere şekillerini kesip verebilir. 

Sulu boya düz bir tabağa koyulur. Sebze baskılar boyaya batırılır ve kâğıda bastırılır. Baskıları 

boyamak için boya rçası kullanılabilir
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Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastaları

Amaç: Modeli takip etmek ve izlemek için kalem veya mum boya 

Materyaller: Kesik çizgiler, kalemler veya boya kalemlerinden yapılmış basit şekiller veya 

nesnelerin fotokopileri.

Uygulama: Resimler hastanın demans evresine göre seçilir. Hasta resmi veya tasarımı oluşturan 

noktalı çizgiler boyunca sürekli bir çizgi çizmek için bir kalem veya mum boya kullanır. Hasta 

çalışırken resim hakkında sorular sorurarak konuşmaya teşvik edilir.

 Çizgi Tamamlama

El Dokuma

Hedef Grup: Erken evre hastalar

Amaç: Iletişim becerisi, bağımsız çalışma

Materyaller: Çeşitli ipler ve küçük el dokuma tezgâhı

Uygulama: Bakıcı, hastaya basit küçük el tezgahı kullanarak basit bir dokuma eşyaları 

oluşturmasını göstererek ve ona yardımcı olur.
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Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Fiziksel aktiviteleri artırmak için

Materyaller: Çocukların plastik bowling setleri

Uygulama: Alzheimer hastasından elindeki top ile lobutları devirmesi istenir. Yaşlının demans 

derecesi ve ziksel durumu göz önüne alınarak uzaklık mesafesi ayarlanır. Etkinliği geniştirmekiçin 

devrilen lobutlar sayılır.

 Bowling (Kukla Devirme Oyunu)

     Yüz Tamamlama

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Parmakları kullanma, yüzün kısımlarını tanımlama, duygular, şekiller ve objeleri tanıma.

Materyaller: Boşluklu yüz resimleri, yüz yapbozları ve Bay Patates Kafa gibi geleneksel yüz yapma 

oyuncakları

Uygulama: Bakıcı hastaya kullanıcağı malzemeleri verir. Yüz ve baş kısımlarının sözlü bir 

incelemesi yapılır. Hastaya yüzü yapmak için kullanılan seçilen materyaller gösterilir. Aktivite 

hakkında ve hastanın yaptığı işle alakalı konuşulur.
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Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Bilek ve el hareketleri sırasında iletişim becerisinin sürdürülmesi

Materyaller: Aletler, vidalar, somunlar, cıvatalar, mandallar vb.ile bir çocuklar için ahşap tezgahı.

Uygulama: Bakıcı farklı işlevlerdeki vidaları, somunları vb.aletlerin nasıl kullanılacağını gösterilir. 

Hasta aynısını uygulaması için talimatlar verilir. Aletler ve onların kullanım alanları hakkında 

konuşulur.

 Takım Tezgâhı (Vida Sıkma) Oyunu

Tahta Blokları Üst Üste Yerleştirme

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Yaşlılarda el-göz koordinasyonu, kas gücü ve parmaklarını kullanabilme yeteneğinin 

korunması ve geliştirilmesi, renkleri ayırt edebilme kabiliyetinin korunması

Malzemeler: Delikli geometrik tahta bloklar ve pano

Uygulama: Masanın üzerine değişik renklerdeki ahşap şekiller konulur. Hastasından bu şekilleri 

üst üste uygun çubuğa dizmesi istenir. Faaliyet sırasında hastaya şekiller ve renkler hakkında 

konuşulur.
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Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Boyutları ayrı etme.

Malzemeler: Yüzük, bardaklar veya istienebilecek boyut ve renkteki diğer nesneler.

Uygulama: Dizilecek nesneler ters şekilde boyut sırasına göre masaya da yerleştirilebilir. 

Hastadan bardakları çok küçükten büyüğe doğru dizerekbir kule inşa etmesi istenir. İstilenecek 

nesneler ve ters boyut sırasına göre masaya da yerleştirilebilir.

     Dengeleme

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Konsantrosyonu sağlama ve sürdürme

Malzemeler: Farklı renklerde ahşap şekiller.

Uygulama: Hastanın önüne değişik şekillerde ahşaplar üst üste dizilir. Hastadan bu sutünları 

devirmeden alttaki tahtaları itmesi istenir. Sutün yıkılana kadar hastadan alttaki tahtaları itmesi 

istenir.

Kule Yapma
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Sanat aktivitelerinin amaçları:

• Hastaları mutlu ve barışçıl hissetmelerini sağlama

• Hastanın sosyalleşmesine izin verme

• Hastanın zihinsel ve ziksel gelişimine katkıda bulunma

• Stres ve öfkeyi azaltma

• Kişisel beceriler ve yeterlilikleri kullanmaya yardım etme

• Bireylerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak

• Hastaların kendilerini ifade etme yeteneğini geliştirme

• Hastanın yeni ortamlara girerek ve arkadaşlar edinmesi

• Zihinsel ve ziksel sağlığa olumlu etkisi vardır.

7.3.  SANAT AKTİVİTELER
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Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Sosyal etkileşimi sürdürmek mevcut becerileri kullanarak yönleri ve süreçleri anlamak ve 

takip etmek.

Malzemeler: Şeffaf asetat üzerine hazırlanmış kalıplar (çiçek, meyve, deniz kabukları, vb.) ve bu 

desen kalıpların uygulanacağı zeminler (ahşap, seramik, cam, deri, kumaş, vb.)

Uygulama: Alzheimer hastasının seçmiş olduğu rengi zeminin üzerine yerleştirmesi istenir. Küt 

uçlu fırça yardımıyla, yaşlıdan deseni tampon boyama şekliyle boyaması istenir. Boyadıktan sonra 

kalıbı düzgünce çıkartınca desen ortaya çıkar.

 Kalıp Çalışması

     Bileklik Yapımı

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Renkleri ayırt edebilme kabiliyetini 

korumak, ince kas motor becerisini korumak, grup 

çalışması yapabilme becerisini korumak, iletişim 

becerilerini korumak, el, göz, kulak ve beyninin 

koordinasyonunun devamını sağlamak, dikkatin 

dağılmadan çalışabilme becerisini korumak, benlik 

saygısını yükseltmek

Malzemeler: Rekli boncuklar ipler, makaslar ve klipsler 

Uygulama: Yaşlılar üzerinde renkli boncukların olduğu masanın etrafında oturur. Yaşlılardan 

istedikleri boncukları seçmesi istenir. Hastanın boncukları kolay alması için boncukların bir yumurta 

kartonuna nasıl sıralanacağı ve yerleştirileceği gösterilir. Uygun uzunlukta bir elastik iplik kesin ve bir 

ucuna bir düğüm bağlayın. Hasta seçtiği boncukları ipe dizer ve bir bilezik yapar. 

Not: Bilezik, bileği sıkmayacak  şekilde bilekte gevşek olmalıdır. Uçları bitirdikten sonra birbirine 

bağlanır.
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Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Iletişim becerisini sürdürmek ve ortaya çıkan sanatsal çalışmayla kendini ifade etmesini 

desteklemek.

Materyaller: Sırlı/pürüzsüz parmak boya kağıdı, parmak boyaları, ince lateks veya vinil eldivenler.

Uygulama: Hastadan resim ya da desen yapması istenir. Bakıcı, boyama sırasında hastayı 

konuşmaya teşvik etmek için sorular sorabilir. Hastaya belirli bir nesneyi boyaması için teşvik edilir.

 Parmak Boyama

Kağıt Mozaik / Yırtma Yapıştırma

Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Iletişim ve yaratıcılık becerisini teşvik etmek

Materyaller: Renkli kâğıtlar, boş beyaz kağıt, renkli fotokopi kağıdı, beyaz yapıştırıcı

Uygulama: Hastaya küçük renkli kağıt parçalarının nasıl koparılacağı ve bunları basılı bir resme 

nasıl yapıştırılacağı veya kendi tasarımını nasıl yaratacağı gösterilir. Mümkünse hasta makasla küçük 

kareler de kesebilir.Hastayla mozik resim yapma aşamaları ve resimler hakkında karşılıklı konuşarak 

yaptığı işle alakalı teşvik edilir.
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Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Hastanın aile üyeleri hakkında konuşmasına ve onları hatırlamasına olanak sağlamak

Materyaller: Aile resimleri, makas, boş aile ağaçı örneği internet çıktısı ve yapıştırıcı. Yetenekleri 

iyi olan hastalar kendi aile ağaçlarını kendileri çizerek resimleri yapıştırabilirler.

Uygulama: Hastaya aile  resimlerini gruplamasını, resimleri sığması için kesmesini ve aile ağacı 

çıktısına yapışması istenir.

 Aile Ağacı

     Mum ve Renkli Kalemlerle Boyama

Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastaları

Amaç: Sosyal ve iletişim becerilerini sürdürmek

Materyaller: Renkli resimler ve kalemler

Uygulama: Hastaya renkli fotokopi kâğıtlar verilir ve resimler hakkında sorular ve nasıl 

boyamayı planladığını sorulur.
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Hedef Grup: Erke, orta ve ileri evre hastalar

Amaç: Yaratıcılıkla kedini ifade etme, planlama, tamamlanmış proje öngörmek, bireysel çalışma 

veya bir grubun parçası olma

Materyaller: Suluboya kâğıdı veya tuval kâğıdı, akrilik veya suluboya boya, kalem, boya fırçaları, 

palet bıçakları.

Uygulama: Hastayla nasıl bir resim yapmak istediği hakkında konuşulur. Resimler bilgi amaçlı ya 

da destek almak için verilebilir. Hastaya boyamadan önce boyayacakları resmi bir kalemle gevşekçe 

çizmesiistenir..

 Akriliklerle Boyama

Hedef Grup: Erken evre demans hastaları

Amaç: Yaratıcılığı ifade etme, yönergeleri takip etme, bireysel ve grupla çalışma

Materyaller: Küçük dekoratif plastikler, ahşap, cam, seramik nesneler ve ayna, kutular, resim 

çerçeveleri, yapıştırıcı, akrilik boya ve boya fırçaları

Uygulama: Hastaya kullanmak istediği nesneleri seçmesi istenir. Hastalar dekore etmek istediği 

nesnelere karar verir ve yapıştırır. Kuruduğu zaman akrilik boya ile boyayabilir.

Çerçeve Düzenleme
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Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastaları

Amaç: Detaylı çalışma yapma, yaratıcılığını ifade etme, basit çalışmalar yapma

Materyaller: Çıkartma, etiket, resim kesimleri ve tutkal. Şişeler, küçük kutular, tepsiler vb.

Uygulama: Bakıcı çalışmayı hastaya tanıtarak kullanılacak malzemeleri sunar. Hasta süslemeler 

için kabı seçer. Bakıcı hastayla dekorasyonları yerleştirmeyi konuşur. Hastaya yaptığı işle alakalı 

cesaretlendirilir.

 Desenleme / Çıkartma Sanatı
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Birçok çalışma, ziksel egzersizin yaşlılıkta bilişsel bozukluk ve demansın önlenmesinde yararlı 

göründüğünü göstermiştir. Fiziksel aktivite beyin metabolizmasını etkiler ve kalp verimliliğini artırır.

Egzersizler hafıza ve düşünmeyi geliştirir. Haf bilişsel bozukluğu olan hastalar için, sağlık 

uzmanları ilaçtan ziyade daha çok egzersiz önermektedir. Altı aylık çalışmalar, haftada iki kez 

yapılan egzersizlerin, semptomları yönetmeye yönelik genel bir yaklaşımın bir parçası olarak haf 

bilişsel bozukluğu olan kişilere yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Fiziksel egzersizler kuvvetlendirir ve sürüdürülmesini sağlar:

• Kas-eklem hareketliliğini

• Kas gücünü

• Fiziksel aktivitenin

• Dengenin

• Enerji artırır ve bitkinliği azaltır

• Sağlıklı ve mutlu hissetmeyi

• Sağlıklı yaşlanmayı

• Depresyonla mücadelesini

• Hayat kalitesini

• Fiziksel performansı

• Stress düzeyini

• Zihin açıklığını

7.4.   FİZİKSEL AKTİVİTELER
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7.4.1.  GERME EGZERSİZLERİ

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Fiziksel ve zihinsel gelişime katkıda bulunur, kas kuvvetini korur, vücut direncini korur, 

sağlıklı yaşam sağlar.

Malzemeler: Sandalye

1. Sandalyeye oturun ve omuzlarınızı rahatlatın.

2. Kollarınızı omuz yüksekliğinde öne doğru uzatın ve bir elinizi diğer elinizle 

tutun. Sırtınızı ve omuzlarınızı öne doğru çekerken dışarı doğru itin.

3. 10 saniye vücudunuzu sıkarak tutun ve bırakın

 Üst Sırt

1. Sandalyeye oturun ve omuzlarınızı rahatlatın.

2. İki elinizle kalçaların hizasında sandalyeden tutarak kolları uzatın ve geri 

çekin.

3. Omuzlarınızı geri çekin ve 10 saniye basılı tutun ve bırakın.

 Göğüs Germe

1. Sandalyenin kenarına oturun ve dizlerinizi hafçe bükülmüş olarak 

bacakları öne doğru uzatın.

2. Topuklarınız yerde olsun ve ayak parmaklarını yukarı doğru tutun.

3. Her iki kolu da öne doğru uzatın ve ayak parmaklarınıza ulaşıncaya kadar 

belinizi yavaşça hareket ettirmeden bükün. 10 sn sabit durun.

 Otur ve Uzat
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1. Oturmayla başlayın ve başınızı yavaşça sağ omuza doğru eğin.

2. Bu konumda tutun ve sol kolu bel seviyesine doğru yana ve aşağı doğru 

uzatın.

3. Serbest bırakın ve sol tarafta tekrarlayın. Her iki tarafa da iki kez tekrarlayın.

 Boyun Streç

1. Ayakları kalça genişliğinden biraz daha geniş açın ve ayak parmakları biraz 

dışa bakacak şekilde durun.

2. Sağ bacağı düz tutarken sol dizini bükerek yavaşça sol tarafa yaslanın.

 İç Uyluk Germe

1. Oturun ve el parmak uçlarınızı omuzlara yerleştirin.

2. Omuzları 15 kez öne, sonra 15 kez geriye doğru çevirerek daire içine alın.

 Omuz Çemberi

1. Oturun ve el parmak uçlarınızı omuzlara yerleştirin.

2. Omuzları 15 kez öne, sonra 15 kez geriye doğru çevirerek daire içine alın.

El Uzatma
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7.4.2.  DENGE  EGZERSİZLERİ

1. İki ayağınız üzerinde sabit durun.

2. Ayağı hafçe yerden kaldırmak ve diğer bacakla dengelemek için bir diz 

bükün.

3. 10 saniye ayağınızı havada diğer ayağınızı yere basılı tutun ve diğer bacakla 

 Flamingo Duruşu

1. İki ayağınız üzerinde sabit durun.

2. Sol kolu yukarı kaldırın ve sol bacağı öne doğru uzatın ve yerden kaldırın.

3. 10 saniye ayağınızı havada diğer ayağınızı yere basılı tutun, ardından diğer 

kol ve bacakta tarafta tekrarlayın.

 Tek Kollu Tek Bacaklı Duruş

1. Kollar yanlarda serbest bir şekilde ayakta durun. Bir ayağınızı ileri doğru 

hareket ettirin, bir ayağınızın topuğunu diğer ayağın ayak parmaklarına 

değecek şekilde veya mümkün olduğunca yakın olacak şekilde yerleştirin. 

15-20 adım boyunca tekrarlayın

2. Egzersiz, demans hastaları için bir problem olan denge ile ilgilidir!

 Çizgiyi Çek
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SAAT  EGZERSİZLERİ

1. Sol elle bir sandalye tutarak ayakta durmaya başlayın. 

Önünüzde 12.00 ve arkasında 6.00 olan bir saat düşünün.

2. Sağ bacağınızı bükerek yerden kaldırın ve sol bacağınızın 

üzerinde  durun, sağ kolunuzu saat 12 yönünde getirin ve 

saat 3 yönünde yanınıza ve saat 6 arkaya doğru getirin. 

Diğer taraa tekrarlayın.

 Saat Erişimi

1. Destek için bir sandalyenin veya tezgâhın arkasında bir veya iki elinizle 

tutun.

2. Sağ bacağınızı yana doğru kaldırın ve her bacak için 10 kez tekrarlayın.

 Yan Ayak Kaldırma
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7.4.3.  SANDALYE  EGZERSİZLERİ

1. Avuç içleri birbirine bakacak şekilde her iki elinizle topu tutarak oturun.

2. Dirsekler hafçe bükülmüş olarak top bacaklara dayanacak şekilde kolları 

öne doğru uzatın.

3. Topu omuz seviyesine kaldırmak için kolları yavaşça kaldırın, sonra 

yukarıya kaldırmak ve aşağı indirme için yaklaşık 3 saniye ayırın. 5-7 kez 

 Ön Kol Yükseltme

1. Bacaklar uzatılmış, topuklar yerde ve dizler hafçe bükülmüş bir 

şekilde sandalyeye oturun.  

2. Ayak parmaklarını aşağı doğru tutun, sonra yukarı doğru esnetin. 

3. Bu hareketi 10 kez tekrar yapın, rahatlayın ve 10 tekrar daha yapın.

 Ayak Kaldırma

1. Sandalyenin arkasından tutun. Ayak parmaklarını hafçe dışa 

doğru ve bacakları omuz genişliğinden biraz daha geniş şekilde 

açın.

2. Vücudunuzu aşağı doğru indirmek için 2 tam saniye boyunca 

dizlerinizi yavaşça bükün. Bacaklar birbirinden yeterince uzakta 

tutmak için gerekirse bacak pozisyonunu ayarlayın.

3. 8 kez uygulayın, ardından dinlenme molası verin. Mümkün 

olduğunca çok kez yapmaya çalışın ve tekrar uygulayın.

Çömelme

1. Sandalyeye oturun. Ellerinizi karnınıza yakın ve 

dirseklerinizi hafçe bükülmüş şekilde elinizde topu 

tutun. Dirsekleri hafçe bükerek topu kendinize 

çekin ve geri itin.  

2. Gövdenizi sabit tutun. Rahatça topu sağa doğru 

döndürün.

3. Başlangıç pozisyonuna dönün ve sol tarafta 

tekrarlayın. 8 kere tekrarlayın.

 Karın Kıvrımları
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7.4.4.  TEMEL  EGZERSİZLERİ

1. Yere uzanın ve ayaklar rahat olacak şekilde arkaya 

yaslanın.

2. Bir bacağı yerden 5 cm yukarı kaldırırken karın 

kaslarını kasıp 3 saniye tutun.

3. Diğer bacağı aşağı indirin ve tekrarlayın. Her bacağı 5 

kez tekrarlayın.

 Bacak Germe

1. Ayaklarınız yerde düz olacak şekilde bir sandalyeye oturun.

2. Elinizi başınızın arkasına koyun ve diğer kolunuzu bir tarafa uzatarak 

gerin.

3. Yere doğru uzanıyormuş gibi yana doğru eğilin.

4. Sırtınız düz ve ayaklarınız yerde sabit olarak eğikliğiniz düzeltin ve 

başlangıç pozisyonuna dönün, bunu her iki tarafa beş kez tekrarlayın.

 Yana Eğilmek

1. Yerde mat'a oturarak ya da sandalyeye oturarak başlayın

2.Bacaklar karna değene kadar her iki dizini de yavaşça göğse doğru 

çekin.

3.Üç tur halinde ve her bir turda 5-10 kez tekrarlayarak yapın

Oturarak Dizini Kaldırma
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7.4.5.  KARDİYO VE DÜŞÜK ETKİ EGZERSİZLERİ

1. Tebeşir veya bant ile yere seksek deseni çizin.

2. Bir ayağı kareye koyarak karelerin arasından yürüyün, ardından diğer ayağı 

aynı kareye getirin.

3. Diğer kareye geçin ve en son çizgiye ulaşana kadar devam edin. Dönün ve 

tekrar yapın.

 Hızlı Egzersiz

1.Bir dizi merdivenin ilk basamağından başlayın. Sol ayağınızla ilk 

basamağa çıkın.

2.Sonra sağ ayağınızı yerden kaldırın ve bir saniye havada tutun.

3.Sağ ayağınızı merdivene koyun sonra solu.
4.Diğer tarafta tekrarlayın ve her iki tarafta da 10 kez tekrarlayın.

 Adım Atma / Merdiven Çıkma

Su egzersizi yaşlılar için iyi bir egzersizdir. Egzersiz sırasında vücut üzerindeki olan etkiyi azaltır, 

artirit ve eklem ağrısını haetir. Geleneksel ağırlıklar olmadan tüm vücut için egzersiz yapmanın 

güvenli ve etkili bir yoludur. Su aerobiği güç ve dayanıklılık oluşturmaya yardımcı olur. Çalışmaların 

çoğu sığ suda spor salonlarında veya kaplıcalarda/spalarda yapılır, bu yüzden yüzme gerekmez.

 Su Aerobiği
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7.4.6.  GÜÇLENDİRME EGZERSİZLERİ

1. Başlangıç ayakta durun ve destek için sandalye kullanın

2.Dizlerinizi ayak parmaklarınızı geçirmeyecek şekilde olabildiğince 

dizlerinizi bükün, sonra başlangıç pozisyonuna dönün.

3. 10 kez tekrarlayın

4. Daha gelişmiş bir versiyon için duvara çömelmeyi deneyin: bunu 

duvara karşı yapın ve görünmez bir sandalyede oturuyormuş gibi 

dizlerinizi neredeyse 90 dereceye kadar bükün.

 Kısmi Çömelme ve Duvara Yarım Çömelme

1. Ön kolunuzu, eliniz kenardan sarkacak şekilde sandalyenin kol 

dayanağına yerleştirin.

2. Avucunuz yukarı bakacak şekilde elinizle bir ağırlık tutun.

3. Bileklerinizi aşağı yukarı bükün ve 10 kez tekrarlayın

4. Yanları değiştirin ve diğer elinizle 10 tekrar gerçekleştirin. Her iki 

tarafta da 10 kez daha tekrarlayın.

 Bilek Kıvırma

1. Sadece 10-12 tekrarı tamamlayabileceğiniz kadar ağır bir dambıl 

seçin.

2. Her elinizde birer dambıl ile bir sandalyede oturarak başlayın, 

avuçlarınız öne bakacak, dirseklerinizi vücudunuza yakın tutun.

3. Dirseklerinizi vücudunuzdan ayırmadan hareket ettirmeden, 

dambılları omuzlarınıza kadar kaldırmak için kolunuzu dirseklere 

doğru bükün.

4. Her bir kolu 10-12 kez tekrarlayın.

 Pazu Kıvırma
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• Ayaklar omuz genişliğinde birbirinden ayrı olacak şekilde açın, dizler hafçe bükülmüş ve kısmen 

öne eğilmiş olarak durun.

• Avuç içleri vücuda bakacak şekilde her elinizle bir dambıl tutun.

• Sırtınızı düz ve omuzları sabit tutarken her iki dambılını çeneye doğru kaldırın.

• Başlangıç pozisyonuna dönün ve 10 kez tekrarlayın.

Dik Durarak Ağırlık Kaldırma

• Sırt düz ve dizleri bükülmüş olarak bir sandalyeye oturun.

• Sağ bacağı yavaşça öne doğru uzatın ve başlangıç pozisyonuna geri 

indirmeden önce birkaç saniye tutun.

• Başlangıç pozisyonuna geri dönmeden önce sağ bacağınızı yavaşça 

öne doğru uzatın ve birkaç saniye tutun.

• Sol bacakla aynı şekilde tekrarlayın.

• Bacak başına 10 tekrar yapın.

 Diz Uzatma
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7.5.  HOBİ FAALİYETLERİ

 Bahçecilik birçok insan tarafından zevkli ve tüm evrelerdeki demans hastaları için uygun bir 

aktivitedir. Dışarı çıkmak için iyi bir olanak sağlar. Aktivite seviyeleri hastanın yeteneklerine göre de 

değiştirilebilir. Bahçecilik, yabani otları temizleme veya budama gibi daha az yorucu aktiviteleri veya 

kasları güçlendirmeye ve nefes almayı iyileştirmeye yardımcı olan tırmıklama veya çim biçme gibi 

yorucu aktiviteleri içerebilir. Dışarıya çıkamayan veya bahçeye sahip olmayanlar için saksı bitkilerini 

yetiştirebilir.

 Hareketliliği geliştirmek için dans 

etme  geleneksel olarak çiftler halinde 

veya gruplar halinde yapılabilir. Modern 

dans kurdeleler, balonlar veya toplar 

içerebilir. Sandalyede oturarak da dans 

edilebilir. Gücü, esnekliği, istikrarı artıran 

ve stresi azaltan keyii bir sosyal egzersiz 

aktivitesidir.

 Bahçecilik

 Dans

 Yürüyüş tüm bireylere uygundur. Ücretsizdir, 

uzman ekipmana ihtiyaç duymaz ve her yerde 

yapılabilir. Yürüme için harcanan mesafe ve süre, 

kişinin formda olma/sağlık seviyesine göre değişebilir. 

Bazı yerel eğlence merkezleri ve diğer kuruluşlar, bir 

yürüyüş lideri tarafından desteklenen çeşitl i 

uzunluklarda grup yürüyüşleri düzenlemektedir, bu 

nedenle sosyal bir etkinlik de olabilir. 

 Yürüyüş
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