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

yaşlı nüfusta tüm dünyada düzenli bir artış görülmektedir. Sağlıklı yaşam koşullarının oluşması, 

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

önemli ölçüde azalmalar neticesinde toplum içersinde yaşlı 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 Polanya sağlık sistemindeki yıllık 

maliyetleri etkilemektedir. 
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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 göre, ülkede toplam 25.000 Bulgar vatandaşına 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 

kaynaklandığı düşünülmektedir.

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 tedbirler 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 rehber kitapçığının oluşturulması,
 • Avrupa düzeyinde işbirliği ve ortaklıkların kurulması,
 •Hasta bakıcıları ve hasta yakınlarının hastalıkla mücadelesine katkıda bulunmak ve farkındalık 

oluşturmak amaçlanmıştır.

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

hastalarının tedavisine ve ailelerinin yardımcı olmak için Uğraş Terapi Kitabının oluşturulması 

amaçlamaktadır. Uğraş Terapi rehber 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 dâhil edilmiştir. 

Ayrıca, Mevcut Durum Raporunda hastalık hakkındaki yanlış bilgilere ve hastalar ve hasta yakınları 
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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 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 bulunmaktadır.

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

alır. Kitabın hazılanması sırasında jargon terimlerden kaçınılmış olabildiğince derin bir samimiyetle 

hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan Aktiviteler kısmında sadece aktiviteleri önermiyoruz tüm 

aktivitelerin tek tek amaçlarını, hedef gruplarını, gerekli materyalleri ve methodları 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, 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 hayatın bir parçası olabilir. 

Erken Evre hastaların karşılaştıkları ortak zorluklar şunlardır:

● Doğru kelime veya adla ilgili sorunlar,

● Yeni insanlarla tanıştığında isimleri hatırlamada sorun

● 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 sorunların olması hastalarda gözlemlenen başlıca 

semptolardır.

2.2. Orta Evre Alzheimer Hastalığı (Moderat Evre)

Orta evre Alzheimer hastalığı tipik olarak en uzun aşamaya sahip ve yıllarca sürebilmektedir. 

Zamanla hastalık ilerledikçe, Alzheimer hastası daha fazla bakıma ihtiyaç duyacaktır.

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

•Kişisel geçmişlerini veya olayları unutma

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

•Kendi adreslerini veya telefon numaralarını veya mezun oldukları lise veya okulları 

hatırlayamama

•Nerede oldukları veya hangi gün olduğu konusunda karışıklık yaşama

•Mevsim veya önemli gün için uygun kıyafetleri seçme konusunda yardıma ihtiyaç duymaları
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•Bazı kişilerde mesane ve bağırsakları kontrol etmede sorun

•Gündüz uyku ve gece huzursuz olma gibi uyku düzenindeki değişiklikler

•Kaybolma riski

•Şüpheli veya sanrılar, el hareketleri veya peçete kağıt parçalama gibi kompulsif, tekrarlayıcı 

davranışlar dahil kişilik ve davranış değişiklikleri bu evredeki hastalarda gözlemlenen başlıca 

semptomlardandır.

2.3. Ağır Evre Alzheimer Hastalığı (İleri Evre)

Bu demans hastalığının son aşamasında pek çok belirti vardır. Bireyler çevrelerine tepki verme, 

konuşma ve konuşmayı sürdürmede ve nihayetinde hareketi kontrol etme yeteneğini kaybeder. Hala 

kelimeleri veya cümleleri söyleyebilirler, ancak iyi iletişim kuramazlar.

Bu evrede ki kişilerde başlıca görülen semptomlar şunlardır:

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

● Son deneyimlerini ve çevresine olan farkındalığını önemli ölçüde kaybederler

● Yürümek, oturmak ve yutkunmak gibi ziksel yeteneklerini kaybederler

● İletişimde güçlük çekerler

● Enfeksiyonlara, özellikle zature (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 fonksiyonları normal, hafıza kaybı yoktur ve 

zihinsel olarak sağlıklıdır. Demansı OLMAYAN olan kişilerin Evre 1'de olduğu düşünülmektedir.

 

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, konsantre olma da zorlanır ve 

işteki performansı azaları. Hasta kişidaha 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, konsantreolma zorluğu, son olayları hatırlamada 

ve nans yönetimde veya yalnız yeni yerlere seyahat etmede zorlanır.. Kişiler karmaşık görevleri 

verimli veya doğru bir şekilde yerine getirmekte zorlanırlar ve semptomları inkar edebilirler. Bu 

aşamanın ortalama süresi 2 yıldır.

Evre 5: Orta Şiddetli Bilişsel Düşüş: Bu aşamadaki bireyler büyük oranda 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.

3.3. 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. 

Kendini tutamama (mesane veya bağırsak kontrolünü kaybetme) bu aşamada bir sorundur. 

3.  DEMANSIN TANIMI VE EVRELERİ
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Konuşma yeteneği azalır. Sanrılar (doğru olmayan bir şeye inanmak), kompulsif hareketler (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 pisikomotor becerilerini kaybederler. Örneğin, yürüme ve hareket yeteneği gibi. Bu 

aşamanın ortalama süresi 1,5 ile 2,5 yıl arasındadır.

 

Demans ve alzheimer 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 bozulmalar için kullanılan genel 

bir terimdir. Alzheimerın sebebiyse birkaç adet proteinin anormal davranışları beyin fonksiyonlarını 

etkiliyor ve beyindeki bazı bölgeleri devre dışı bırakması sonucu oluşmaktadır. Alzheimer, 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.
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Genel olarak bildiği üzere:

 •Demans (bunama), beynin kronik hastalığına bağlı bir durumdur.

• Demansın birçok nedeni vardır, örneğin:

• Hafıza kaybı;

• Ruh hali değişiklikleri;

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

 •Dil sorunlar karar verme problemleri

•Ayrıca belirli hastalıkların neden olduğu farklı demans türleride bulunmaktadır 

4.1. Demans Belirtileri (Semptomları)

Farklı demans türleri insanları farklı şekilde etkileyebilir ve herkesin semptomları kendine hastır, 

kişiden kişiye değişiklik gösterebilmektedir. Bununla birlikte, demans tanısı koyulmadan önce aile 

üyelerinin tanıyabileceği bazı yaygın erken demans belirtileri bulunmaktadır.

4.1.1. Demansın / Bunamanın Erken Belirtileri (Tanısı)

Demansın tipik 10 erken belirtisi vardır.

4.  ALZHEİMER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ, TEŞHİSİ VE TEDAVİSİ

Belirtileri Açıklama ve Örnekler

Yeni öğrendiği bilgileri hatırlamada zorlanma (yeni 

olaylar, yeni bilgiler, mevcut tarih ve günler)
Hafıza Kaybı

Konsantre olma, planlama
veya problemi çözme güçlüğü

Bilinen günlük görevleri

yerine getirmekte zorlanmak

Zaman ve mekânı karıştırma

Görsel bilgileri anlamada

zorlanma

Konuşma ve Yazma

Problemleri

Sosyalleşmeden çekilme

Yemek yapmada ve alışverişe gitmede zorlanma

Bir bardak çay yapmada, televizyonun kanallarını 

değiştirmede, telefon kullanmada ve daha önce gittiği 

yerlere gitmede zorluk çekme

Zamanın geçmesine karar vermede zorlanma, 

tarihleri ve günleri, ayı, yılı, mevsimi unutmak, kişinin 

herhangi bir zamanda nerede olduğunu unutmak

Görsel bilgileri okumakta, mesafeye karar 

vermede, renkleri ayırt etmekte, araç kullanmakta ve 

bisiklet sürmekte zorluk çekme

Doğru kelimeyi bulmada, sohbete başlama veya 
devam etmede zorlanma, el yazsında, hecelemede, 
noktalamada zorluk çekme

Evde veya işyerinde diğer insanlarla tanışma ve 

konuşma konusunda ilgi eksikliği, hobi faaliyetlerine 

katılmaktan vazgeçmek vb.
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Eşyaları yanlış yerleştirme

Kötü karar veya karar
verememe

Ruh halinde değişiklikleri

Anahtarlar, nakit para, belgeler gibi günlük 

nesnelerin nerede olduğunu hatırlamakta zorluk 

çekme

Neyin adil ve makul olduğunu anlama güçlükleri, 

kişinin ihtiyaç duymadığı şeyleri satın alması, kişisel 

hijyene daha az dikkat etmesi

Eğer bir akrabanızın iki veya daha fazla semptom 

varsa ve günlük yaşamına müdahale edecek kadar 

ağırsa, kişinin bir doktora gitmesi ve tanı alması 

gerekir.

Sinirlilik, korku, depresyon, anksiyete sık deneyim.

Kişi bazen olağandışı bir şekilde öfkeyle veya 

agresif bir şekilde tepki verebilir

Alzheimer hastalığının yaygın belirtileri şunlardır: 

• Hafıza sorunları - son olayları, isimleri ve yüzleri hatırlayamama, unutma

• Kısa aralıklarla aynı soruyu tekrar tekrar sorma

• Eşyaları yanlış yerleştirmek veya tuhaf yerlere koymak

• Organizasyon ve planlama gerektiren görev ve faaliyetlerde artan zorluklar

• Bilmedi ortamlarda kafası karışmak

• Doğru kelimeleri bulmakta zorluk çekme

• Sayılarda ve alışveriş esnasında para kullanma zorluğu

• Çekingen davranma veya endişeli olma.

• Alzheimer hastalığı için risk faktörleri

Birçok araştırmacıya göre, Alzheimer hastalığı için dört ana risk faktörü vardır: 
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• Alzheimer hastalığı için risk faktörleri

Birçok araştırmacıya göre, Alzheimer hastalığı için dört ana risk faktörü vardır:

Genetik

Depresyon:

Yaşam Tarzı

Yaş

Alzheimer'ın ilerlemesi için birincil risk faktörüdür. 65 

yaşından itibaren Alzheimer ilerleme riski her 5 yılda bir 

iki katına çıkar. 85 yaşına geldiğinde, bir kişinin 

Alzheimer'ı olma olasılığı yüzde 50'dir.

30'lu, 40'lı ve 50'li yaşlarında Alzheimer yaşayan 

bazı insanlarda nadir genleri olan bazı insanlar vardır.

NOT! Genel olarak toplumda deması (bunama) 

normal bir yaşlanmanın parçası olarak görülsede, 

demans yaşlanmanın bir parçası değildir.

Bir kişinin, yakın aile üyesinde hastalık varsa 

Alzheimer olma olasılığı daha yüksektir. Yakın aile 

üyelerinde demans olan herkes risk altındadır. 

Ailede birden fazla kişinin Alzheimer'ı varsa, genetik 

risk artar.

Tedavi edilmeyen depresyon aynı zamanda bir risk 

faktörü ve Alzheimer hastalığının semptomlarından biri 

olabilir.

Yaşam tarzı ve şartları kardiyovasküler hastalığa 

neden olabilir

Vasküler demansa özgü semptomlar

Vasküler demans, Alzheimer'dan sonra demansın ikinci en yaygın nedenidir.

Bazı insanlar hem vasküler demans hem de Alzheimer hastalığına sahiptir ve buna genellikle 

"karışık demans" denir.

Semptomlar aniden ve hızla kötüleşebilir bu durum aylar veya yıllar boyunca yavaş yavaş 

gelişebilir. Bellek, düşünme ve akıl yürütme olmak üzere üç ana bilişsel unsuru etkilerler. Bazen 

hafıza ve düşünme sorunları bunama olarak kabul edilebilecek kadar ağır değildir. Buna vasküler 

bilişsel bozukluk denebilir.
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• Vascular Demans Semptomları şunlardır:

İnme Benzeri Semptomlar: Kas zayıığı veya vücudun bir tarafında geçici felç vb durumların 

gözlemlenmesi (bu semptomlar acil tıbbi müdahale gerektirir) 

Hareket Sorunları - Yürüme zorluğu veya kişinin yürüme biçiminde değişiklik 

Düşünme Sorunları - Dikkat, planlama ve akıl yürütmede zorluk 

Ruh Hali Değişiklikleri - Depresyon ve daha duygusal olma eğilimi 

Mesane Sorunları - Sık idrara çıkma isteği veya diğer mesane semptomları. Bu yaşlılıkta yaygın 

olabilir, ancak diğer semptomlarla birlikte görüldüğü zaman vasküler demansın bir özelliği olabilir.

• Vascular Demans için Risk Faktörleri

Birçok araştırmacı insanları etkileyen çeşitli risk faktörleri tanımlamıştır:

Yaş, vasküler demans için en güçlü risk faktörüdür. 65 yaşın 

üzerinde bir kişinin risk durumu her beş yılda bir iki katına çıkar.

65 yaşın altındaki vasküler demans nadirdir ve daha az 

insanı etkiler.
Erkekler vasküler demans gelişme riskinden kadınlara göre 

biraz daha yüksek risk altındadır.

Hastalıklı kan damarları nedeniyle beyne kan akışını azaltır.
Yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve orta yaşta aşırı kilodan 

kaynaklanır.

• İnme

• Diyabet

• Uyku apnesi (uyku sırasında solunum birkaç saniye 

veya dakika durur)

• Depresyon

• Kalp hastalığı

• Parkinson hastalığı

• İnme geçirmiş veya diyabet veya kalp hastalığı olan bir 

kişinin vasküler demans olma olasılığı yaklaşık iki kat daha 

fazladır.

• Birisi, kronik hastalığı sebebiyle reçete edilen ilaçları 

alarak (kişi kendini iyi hissetse bile) bu koşulları kontrol altında 

tutarak demans riskini azaltabilir.

Yaşam boyunca zihinsel olarak aktif kalmak vasküler 

demans riskini azaltır. 

Beyne kan
akışında azalma

Yaş

Diğer Hastalıklar

Yaşama Tarzı
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• Lewy cisimcikli demansa özgü semptomlar

 

Lewy cisimcikli demans, vakaların% 10 ila% 15'ini temsil eden en yaygın üçüncü demans 

sendromudur. Alzheimer hastalığı ve Parkinson hastalığının semptomlarının çoğuna sahiptir ve bu 

duruma sahip insanlar tipik olarak aşağıdaki spesik semptomları yaşarlar: 

• Uyanık veya uykulu olma ya da değişken seviyelerde kafa karışıklığı

• Görsel halüsinasyonlar

• Fiziksel hareketlerinde yavaşlama

• Tekrarlayan düşmeler ve bayılma

• Uyku bozuklukları.

• Lewy cisimcikli demans için risk faktörleri 

Bu tip demans için üç ana risk faktörü vardır:

Genetik

Yaş

Kimyasalların

Seviyesi

Yaş, Lewy cisimcikli demans gelişimi için bilinen en büyük risk 

faktörüdür.

Çeşitli genler, Alzheimer'lar için bilinen bir risk geni de dahil olmak üzere 

Lewy cisimleriyle daha yüksek demans riskine bağlıdır.

Sinir hücreleri arasında mesaj taşıyan düşük seviyelerde önemli 

kimyasallar (özellikle asetilkolin ve dopamin) Lewy cisimcikli demans için 

önemli bir risk faktörüdür.

Frontotemporal demansa özgü semptomlar

Frontotemporal demans, esas olarak beynin ön ve yanlarını (frontal ve temporal loblar) etkileyen 

davranış ve dil ile ilgili sorunlara neden olan nadir bir demans türüdür. Demansın nispeten nadir bir 

şeklidir.

Çoğu vaka 45-65 yaşlarındaki kişilerde teşhis edilir. Bununla birlikte, bunlardan daha genç ve 

yaşlı insanları etkileyebilir. 

Frontotemporal demansın erken belirtilerinin bazıları şunlardır:

• Kişilik Değişiklikleri - Başkalarının duygularına karşı duyarlılığı azaltarak, insanları soğuk ve 

duygusız hissettirir. 
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• Sosyal Farkındalık Eksikliğine Yönelik Davranış Değişiklikleri - Uygunsuz şakalar yapmak ya 

da incelik eksikliği göstermek, ancak bazı insanlar çok içine kapanık/çekingen ve ilgisiz olabilir;

• Dil Problemleri - Doğru kelimeleri bulmada veya anlamada, kelimeleri yanlış sıraya koyma veya 

kelimeleri yanlış kullanma;

• Saplantılı Haline Gelme - Olağandışı yiyecekler için merak geliştirme, aşırı yeme ve içme gibi;

Frontotemporal Demans İçin Risk Faktörleri

Frontotemporal demansın iki ana nedeni vardır:

Anormal Protein

Genler

Ön temporal demans, beyin hücrelerinde oluşan anormal protein 

yığınlarından kaynaklanır. Hücrelere zarar verirler ve düzgün çalışmalarını 

durdururlar.

Frontotemporal demansı olan her üç kişiden yaklaşık birinde aile 

demans öyküsü vardır

4.2.  Demans/Bunama teşhisi

Her ülkenin demans hastalığının teşhisi için belirli bir yolu vardır. Akrabalar bu yol için ayrıntılı 

olarak aile doktoru / pratisyen hekim (GP) tarafından bilgilendirilebilir.

Bu ulusal özelliklerin dışında, her ailenin bilmesi gereken en az dört ortak adım vardır:

Demans hastalığının teşhisi için yaygın adımlar

Adım 1:  

Hafıza kaybı ve günlük faaliyetleri(kişisel bakımda, yemek pişirmede, alışverişte ve fatura ödeme) 

yapmada zorlandığın zaman uzman doktor ile demans, hakkında konuşun.

Adım 2: 

Daha fazla test için bir demans uzmanına yönlendirme:

- Demans tedavisi deneyimi olan bir psikiyatrist (genellikle yaşlılık psikiyatristi olarak adlandırılır)

- Yaşlı bakım hekimi (geriatrist)

- Bir nörolog (beyin ve sinir sistemini etkileyen durumların tedavisinde uzman);

- Nöropsikolog. 

Adım 3: 

Demansın teşhisinde ise demans tipini, gelişimini, tedavisini, hizmetlerini tanımlamak için daha 

fazla test yapılmalıdır.

Adım 4:

Demanslı kişinin gerçek sağlık ve bilişsel durumunu izlemek için devam eden demans 

değerlendirmesi ve hastlar için neyin daha iyi ve neyin kötü olduğuna göre belirlenmelidir.

Demans hastalığının teşhisi için yaygın adımlar
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4.2.1.  Demans Tanısı Koyma

 

Demans ve Birincil Bakım

Bazı araştırmacılara göre, çoğu insan için, uzman hekimler tarafından yapılan ilk muayne 

demansın tanısı için açılan ilk kapıdır. Uzman hekimler, genellikle hafıza sorunları bulunan veya 

potansiyel hastaların yakınlarında bulunan (genetik) zihinsel sorunların gözlemlemlenmesi teşhisin 

başlangıcı için önemli noktalardandır. 

Alzheimer Europe'un araştırmasınagöre, proje ortaklarınında bulunduğu Avrupa Birliği ülkeleri 

arasında demans tanısı koyabilecek uzmanlara/doktorlara erişimde farklılıklar olduğu görülmektedir.

Bulgaristan, İtalya ve Polonya'da hafıza, düşünme ve akıl yürütme vb. durumlarda sorun 

yaşayan kişilerin direk uzman hekim hizmetlerine doğrudan erişimi yoktur. Bir uzmana erişmek için 

aile hekimlerinden (GP) sevk almaları gerekir. Bu gibi durumlarda, GP ilk bilişsel bir değerlendirmeyi 

yapar (hafıza, düşünme ve akıl yürütme), diğer tedavi edilebilir durumları dışlar ve daha sonra 

demansdan/bunamadan şüpheleniliyorsa uzman değerlendirmesine yönlendirir.

Türkiye'de hafıza kaygıları olan kişiler, devlet/kamu sağlık hizmeti sistemlerindeki bir uzmana 

kendileri istedikleri zaman başvuru yapma hakkına sahiptirler.  

Polonya'da, bazı uzmanlar (yani nörolog ve geriatrist) için sevk gereklidir, ancak diğerleri için 

gerekli değildir (yani psikiyatrist).

Yunanistan ve Türkiye'de, hafıza kaygıları olan kişilerin Aile Hekimi(GP)'ne gitme veya 

devlet/kamu sağlık hizmeti sistemlerindeki bir uzmana kendi kendilerine başvurma seçeneği vardır.

Ayrıca, Aile Hekimi(GP) Polonya ve Yunanistan'da bunama teşhisi koyabilir. Bulgaristan, Türkiye 

ve İtalya'daki Aile hekimlerinin bunama teşhisi koyma yetkisine sahip değiller. Bu teşhis için yetkili 

uzman doktora muayene olmaları gerekmektedir. 

 Demans ve ikincil bakım

 Alzheimer Avrupa araştırmasının sonuçlarına göre; demans tanısında yer alan kilit uzman 

doktorlar:

 • nörolojist;

•  psikiyatristler veya nöropsikiyatristler;

 • geriatristlerdir. 
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Demans teşhisi için en yaygın uzman doktorlar nörologlardır.

Çoğu ülkede nörologlar, psikiyatristler ve geriatristler ülkelerinde bunama teşhisi koyma 

konusunda eşit haklara sahiptir.. Hastanın hangi uzmana başvuracağı kararı, hafıza kaygıları olan 

veya Aile Hekimi'nin tercihlerine demansın türüne veya kişinin yaşı dikkate alınarak ilgili uzmanlara 

teşhis için başvuru yapılmalıdır. 

4.2.2. Demansın teşhisi

Demansın doğruteşhisi oldukça önemlidir, böylece uygun tedaviler ve gerekli yardımlar hastaya 

verilebilir. Eğer kişiler bir aile üyesinin sağlığı konusunda endişeli ise, doktoruyla konuşmalıdır.

Doktor herhangi bir demans/bunama tipinden şüphelenirse, kişiyi bir hafıza kliniğine veya bazı 

soru ve testleri uygulayacak başka bir özel uzman hekime yönlendirebilir. Bunların şunları içermesi 

muhtemeldir:

 Demans için ortak değerlendirme Yöntemleri:

Demans için değerlendirme metodları kişiden kişiye değişmektedir. Fakat demansın teşhisi için 

bazı ortak medotlar kullanılmaktadır. Bunlardan bazıları: , 

 Kişininakrabalarının endişeleri ve bunama riski taşıyan kişinin semptomları hakkında sorular - 

Günlük görevlerle ilgili zorluklar, iletişimdeki zorluklar, vb. 

 Kişinin genel sağlık ve tıbbi geçmişi hakkında sorular - Genel durum, neyin daha iyi ve neyin kötü 

olduğu.

 Ayrıntılı nörolojik testlerle ziki muayene.

 Kişinin hafızasını, dilini ve problem çözme becerilerini kontrol etmek için kalem ve kâğıt testlerini 

tamamlamak.

Semptomlara ve bunama tipine bağlı olarak, uzman tarafından başka teşhis teknikleri de 

sunulabilir:

 Nöropsikolojik testler;

 Beyin taramaları - MRI (manyetik rezonans görüntüleme) veya BT (bilgisayarlı tomogra) - tüm 

bunama tiplerinin teşhisine yardımcı olmak için kullanılır;

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

 Lumbar puncture (bazen) - Alzheimer hastalığı riskinden şüphelenildiğinde.

SPECT taraması (tek foton emisyonlu bilgisayarlı tomogra) - Lewy cisimcikli bunama 

riskinden şüpheleniliyorsa.
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• Psikiyatrik değerlendirme

•  Genetik test.

Semptomlar hafse veya nedeni belirsizse, doktor zaman içinde başka değişiklikler aramak 

isteyebilir. Bu nedenle, durumu daha net hale getirmeye yardımcı olmak için gelecekte bu 

değerlendirmeleri tekrarlayabilirler. Böylelikle, doktorun hafızadaki veya düşünme ile ilgili herhangi 

bir problemi ve olası nedeni bulmasına yardımcı olacaktır.

4.2.3.  Tanıyı Demans Hastalarına ve Ailelerine Açıklamak

Demans hastalarının çoğunun teşhislerini açık bir şekilde öğrenmek istediklerini gösteren bir dizi 

araştırma sonucu vardır. Bununla birlikte, aile bakıcıları ve sağlık profesyonelleri genellikle, demans 

tanısını, tanıyı bilmenin psikolojik zarara neden olabileceği gerekçesiyle kişiye açıklamaktan 

kaçınmıştır.

Demans teşhisini koyma yaklaşımı proje ortaklarının ülkelerinde farklılık göstermektedir. 

- Teşhis Nörologlar, psikiyatrist gibi uzmanlara bağlıdır: Türkiye

- Açıklama, teşhis aile tercihlerine bağlıdır: Bulgaristan, Yunanistan, İtalya

- Teşhis Aile Hekimi(GP)'nin tercihlerine bağlıdır: Polonya

4.3.  Demans Hastalığının Tedavisi

Demans tedavisi hastalığınnedeni ve türüne bağlıdır.. Alzheimer hastalığı da dâhil olmak üzere 

bazı demans çeşitlerinin ilermesini önlemeye yönelik çeşitli tedaviler bulunurken bazı demans 

çeşitlerinin ilerlemesini yavaşlatan veya durduran hiçbir bakım ve tedavi yoktur. Ancak demans 

semptomlarına yardımcı olabilecek ilaçlar ve diğer tedaviler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları: 

 Demans tedavisi için kullanılan ilaçlar,

• İlgili durumları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar,

•  davranış değişikliğini tedavi eden ilaçlar,

•  İlaç içermeyen tedaviler,

•  Bilişsel stimülasyon tedavisi ve bilişsel rehabilitasyon vb.

• Tıbbi tedavi demansın türüne, kişinin sağlığına ve psikolojik durumuna bağlıdır.
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Alzheimer hastalığını tedavi eden ilaçların çoğuna kolinesteraz 

inhibitörleri denir. Bu ilaçlar geçici olarak bazı bireylerde hafıza ve 

düşünme becerilerini geliştirir veya dengeler. Bu ilaçlar genellikle 

şunları içerir:

 donepezil (Aricept)

 rivastigmin (Exelon)

 galantamin (Razadyne - önceden Reminyl)

 takrin (Cognex) - yan etkiler nedeniyle fazla kullanılmaz

Başka bir ilaç olan memantin hidroklorürdür, orta ile şiddetli 

Alzheimer hastalığını tedavi etmek için kullanılır. Doktorlar ayrıca 

uykusuzluk, anksiyete, depresyon ve uyku bozuklukları gibi demans 

ile ilişkili olabilecek sorunları tedavi etmek için antikonvülsanlar, 

Vasküler demans, beyin dokusu ve aterosklerozun ölümünden 

kaynaklandığından, bunun için standart bir ilaç tedavisi yoktur. 

Kolesterol ilaçları, kan basıncı ilaçları ve pıhtılaşma önleyici ilaçları 

gibi diğer aterosklerotik vasküler hastalıkları tedavi etmek için 

kullanılan ilaçlar vasküler demansın ilerlemesini yavaşlatmak için 

kullanılabilir. 
Bazı durumlarda, kolinesteraz inhibitörleri ve antidepresanlar, 

vasküler demans ile ilişkili semptomları iyileştirmeye yardımcı 

olabilir.

Demans Tipi

Vascular demans

Lewy Body/Cisimcik

Demans

Lewy body/cisimcikli demansını durduran veya tersine 

çevirebilecek hiçbir ilaç yoktur, ancak ilaçlar birkaç ay boyunca 

semptomları haetmeye yardımcı olabilir.
Donepezil ve rivastigmin, düşünme problemlerine yardımcı 

olabilecek ilaçlardır.
Levodopa, hareket problemlerini veya sert/esnek olmayan uzuvları 

iyileştirmeye yardımcı olabilir.
Melatonin veya klonazepam hastaların uyku problemlerini 

haetebilir. Fizik tedavi, danışmanlık, psikoterapi ve mesleki terapi 

de demans semptomlarını haetmeye yardımcı olabilir.

NOT! Sadece doktorların hastalara reçete yazabileceğini unutmayınız. 

Demans hastalığının tedavisi, tanı koyan uzmanın sorumluluğundadır ve kişi tedaviye devam 

ettiği sürece, hastaya reçete yazma yetkisi ilgili uzman doktora aittir.

Tedavisi
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Demans ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Bilişsel 

işlev bozukluğunun ilerlemesini yavaşlatmak için yeni 

tedavilere yönelik çeşitli çalışmalar bulunmaktadır.. 

Diğer araştırmalar, anormal proteinler nedeniyle 

beyindeki ilerlemeyi ve hasarı azaltmayı amaçla-

maktadır. Araştırmalar demans için yeni tedavi 

yöntemlerine öncü olabilir.

Şu anda özellikle frontotemporal demans için herhangi bir tedavi 

yoktur. Odak noktası, hastalığı olan kişilerin ve bakıcılarının günlük 

yaşamdaki semptomları yönetmelerine yardımcı olmaktır.

Semptomların yönetimi şunları içerebilir:

- Mümkün olduğunca uzun süre bağımsızlığı sürdürmek için 

terapistlerden destek alınmalı.

- Yutma veya hareket etme gibi ziksel belirtilere yardımcı olmak için 

konuşma terapisi veya zyoterapi yapmalarına yardımcı olunmalı.

- Belirli tablet uygulamaları veya resimli kitaplar kullanarak dil sorunu 

olan kişiler için alternatif iletişim stratejileri kullanmak için konuşma 

terapisi desteği sağlanmalı.

- Bu tip demansı olan kişilerde davranış yönlerini yönetmeye yardımcı 

olabilecek antidepresan ilaçlar doktor tavsiyesi ile verilmeli.

- Şiddetli ajitasyon veya saldırganlık durumunda, doktor hastanın 

göstermiş olduğu semptomların nedenlerini veya tetikleyicilerini 

tanımlamak için önce genel sağlık taraması ve çevrenin hasta üzerine 

etkilerini göz önünde bulundurarak değerlendirmelerde bulunur. .

- Aromaterapi veya müzik terapisi, kişinin ilgi duyduğu müzik türleri 

veya terapi aktiviteleribulunduğu çevrede mevcutsa hastayla birlikte 

yapılmasıdüşünülebilir.

Frontotemporal
Demans

Demans Tipi Tedavisi

Tıbbi tedavi ile birlikte, ilaç içermeyen başka alternatif yöntemler de vardır. Bunlardan bazıları: :

- Bilişsel stimülasyon tedavisi ve bilişsel rehabilitasyon;

- Müzik terapisi, aromaterapi, psikoterapi, sanat ve tiyatro terapisi;

- Konuşma terapisi, vb.

Demans hastalarına yönelik terapi aktivitelerine ilişkin detaylı bilgiyi kitapçığımızın ileri ki bölümlerin 
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5.1.  Demans için İlaç Kullanmak Neden Önemlidir?

Uzman doktorların önerisi doğrultusunda düzenli ilaç kullanımı demanslı hastalarda 

gözlemlenen semptomları azaltabilir, böylelikle kişinin çevre ile olan ilişkilerini ve yaşam kalitesini 

artırır. Demans ilaçları, düşünme ve hafızayı etkileyen semptomların yanı sıra ruh hali ve davranışı 

etkileyen semptomlara yardımcı olmak için de kullanılır. 

Demans hastası kişiye yardımcı olabilecek çeşitli ziksel ve psikomotor aktivite gibi birçok ilaç 

dışı tedavilerde kullanılan aktiviteler bulunmaktadır. Bu aktivitelere yönelik detaylı bilgiyi kitabımızın 

ileriki bölümlerinde bulabilirsiniz.

Demans için İlaç Tedavisini Önemli Kılan Çeşitli Faktörler:

Beyindeki etki: Demans için kullanılan ilaçlar beynin çalışmasını arttırır. Bu yüzden ilaç sadece 

bir uzman tarafından başlatılır. Demans için kullanılan ilaçlar, beyindeki belirli kimyasalların 

seviyelerini artırılmasına yardımcı olur. İlaçlar kesinlikle doktor tarafından reçete edilmeli ve doktor 

kontrolünde kullanmaya devam edilmelidir.

Düzenli inceleme ve değerlendirme: Tedavi gören bir kişinin durumu genellikle bir uzman veya 

uzman ekibi tarafından düzenli olarak gözden geçirilir ve değerlendirilir. İlaç başlamadan önce 

bakıcının kişinin durumu hakkındaki görüşleri de sorulmalı ve incelemeler sırasında bu görüşler 

dikkate alınmalıdır.

İlaçların etkisini gözlemlemek: İlaçlara, yalnızca kişinin semptomları üzerinde önemli bir etkiye 

sahip olduğu düşünüldüğü sürece devam edilmelidir. Doktor, birincil fayda - bilişsel ve fonksiyonel 

durumun korunmasına ilişkin davranışlarda bir azalma - elde edilemezse,  hastanın ilacı 

durdurmaya karar verebilir.

Sağlık durumu değişikliğinin profesyonel tedavisi: Demans, biliş, hareket ve davranışta çeşitli 

değişikliklerle ilerler ve değişiklikleri yönetmek profesyonel bir yaklaşım gerektirir. Hastanın 

durumundaki herhangi bir dramatik veya ani değişiklik, enfeksiyon veya ağrı gibi tedavi 

gerektirebilecek tıbbi bir durum açısından da değerlendirilmelidir. Tedavi edilmeyen eşzamanlı tıbbi 

problemler, özellikle demansı olan kişi iletişimde zorluk çekiyorsa, davranışsal sorunlara yol açabilir. 

Ne hasta ne de akrabaları değişen koşulların nasıl tedavi edileceğine veya ilaç dozlarının nasıl 

ayarlanacağına tek başına karar veremez.

5.2.  İlaç Kullanımı için Kurallar ve Tavsiyeler

5.  İLAÇ KULLANMANIN ÖNEMİ 
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5.2.1.  İlaç kullanmada Genel İlkeler

Hasta yakınları, hastaların ilâçları kullanımında ilâç kullanımına ilişkin genel prensiplerin 

bilmeleri faydalı olacaktır. Bu genel prensiplerden bazıları:

Faydaları en üst düzeye çıkarmak ve istenmeyen yan etkileri en aza indirmek için doktorunuzun 

tavsiyesi doğrultusunda düşük bir dozla başlayın,

Yan etkilerinin olup olmadığı hasta yakınları veya bakıcıları tarafından gözlemlenme,

Bilişsel sorunları olan kişiler, belirli ilâçların etkilerine özellikle duyarlı olabileceğinden, hafızayı 

ve düşünceyi kötüleştirebilecek veya kafa karışıklığını artırabilecek ilâçları gözlemleyin ve bunlardan 

kaçının,

İlaçların etkisini anlamak için doktorunuz ilaç değişikliği yapabilir. İlaç değişiklikleri takip 

edilmeli,

İlaç alırken hastanın doktoruyla düzenli olarak görüşün. Hastalık ilerledikçe ve semptomlar 

değiştikçe, ilâçların veya dozların değişmesi gerekebilir veya ilâçlar çalışmayı durdurabilir veya 

durdurulması gerekebilir. Hasta yakınları, ilâçlarda herhangi bir değişiklik yapmadan önce doktora 

danışmalı ve reçeteli, reçetesiz, vitamin, takviye ve şifalı bitkiler dahil olmak üzere hastanın aldığı 

tüm ilâçlar hakkında bilgiye sahip olunmalıdır.

Reçetesiz satılan ilâçlar ve diyet takviyeleri dahil, aldıkları tüm ilâçları not edin. Listede her ilâcın 

adını, alınan miktarı ve alınma zamanını yer almalıdır. Reçeteyi yazan doktora ve reçete edilme 

nedenine dikkat edin. Reçeteyi, zyoterapistler ve diş hekimleri de dahil olmak üzere tüm sağlık 

hizmeti sağlayıcılarına gösterin. 

5.3.  İlaçları Güvenli Almak:

Bir aile üyesi, demanslı bir yakınının ilaçlarıyla 

ilgilenirse, aşağıdaki tavsiyeler yardımcı olabilir:

İlaçla ilgili temel bilgileri öğrenin. Demansı olan 

kişinin aldığı her ilacı bilin.

Doktora veya eczacıya sorun: Bu ilacın neden 

kullanıldığını, hangi olumlu etkilerinin olduğunu 

ve kişinin ilacı ne zaman, ne kadar süreyle alması 

gerektiğini, günlük dozun ne olduğunu, ilacı ne 

zaman alması gerektiğini, kişi bir dozu atlarsa, 

yan etkileri nelerdir ve yakını bunlarla ilgili neler yapabilir, ilacın başka ilaçlarla birlikte alınması 

durumunda sorun olur mu?
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Yönergeleri izleyin. Tüm ilaçların kullanma talimatını (prospektüsleri) dikatlice okuyun. 

Yakınınızın ilaçları doğru şekilde almasını sağlayın.

Doğru miktara dikkat edin. Daha fazla yardımcı olacağını düşünerek daha yüksek dozda ilaç 

vermeyin. Çok tehlikeli, hatta ölümcül olabilir. Paradan tasarruf etmek için reçeteli bir ilacı yarım doz 

vermeyin. İlacı almaya gücünüz yetmiyorsa doktor veya eczacı ile konuşun. Yardımcı olabilirler.

İlaçları zamanında verin. Bazı insanlar ilaçlarını almak için hatırlatma olarak yemek veya yatma 

vakti kullanırlar. Diğer insanlar çizelgeleri, takvimleri veya haftalık koruganları kullanır. İlaçlarınızı 

almak için zamanlayıcılar ayarlayabilir ve hatırlatıcılar yazabilirsiniz.

Işığı aç. Karanlıkta ilaç almayın; aksi halde hata yapabilirsiniz.

Sorunları bildirin. Kişi ilaçla ilgili herhangi bir sorun yaşarsa veya akraba, yarardan çok zarar 

verebileceğinden endişelenirse hemen doktoru arayın.

Doktorla irtibat halinde olun. Alkol tütün ve uyuşturucu kullanımından bahsedin. Alkol, tütün ve 

diğer uyuşturucular, ilaçların ne kadar iyi çalıştığını etkileyebilir.

İlaca ara vermeden önce kontrol edin. Bitene kadar veya doktor bırakmanın uygun olduğunu 

söyleyene kadar reçeteli ilaç verin. Bazı ilaçların yalnızca "gerektiği kadar" alınması gerektiğini 

unutmayın.

 Paylaşmayın. Başkasına reçete edilen ilaçları vermeyin

5.4.  Alzheimer Hastalığı İçin İlaçları Kontrol Etme

Uzmanlar, kişi Alzheimer'e sahip olduğunda ilacı düzenli almayı kontrol için bazı somut teknikler 

sağlar, örneğin:

•   İlaç programını kişinin günlük rutinine uydurmaya çalışın. Alzheimer hastası bazı insanlar geç 

uyur. Diğerleri uyku düzenlerini başka şekillerde değiştirir.

• Haftada bir kez doldurulan bir hap düzenleyici kutusu kullanın. Kişi günde bir defadan fazla 

ilaç alıyorsa, sabah ve öğleden sonra olarak etiketlenmiş bölümleri olan bir kutu kullanın.

• İlaçlarını almayı hatırlamalarına yardımcı olacak bir rutin yapın. Genellikle kahvaltıda 

alıyorlarsa, hap kutusunu yedikleri yerin yanına veya kahve makinesinin yanına koyun. Yatmadan 

önce alırlarsa diş fırçalarının yanına koyun.

• Alzheimer'ın erken dönemlerindeki insanların başka durumlar için ilaç alması, ancak 

Alzheimer'ları için ilaç almaması yaygındır. Zaten sahip oldukları duruma odaklanırlar ve bir başkası 

için daha fazla ilaç almaya ihtiyaç duymazlar. Bu “ek” tedavi için desteğe ihtiyaçları var.

• Yakınınız evde olmadığında, ilacını hatırlamasına yardımcı olmak için bir çalar saat veya 

günlük telefon görüşmesi kullanın.

• Kişi kendi başına güvenli bir şekilde ilaçlarını kullanamıyorsa ekip olarak çalışmaya çalışın. 

Onlarla hangi hatırlatıcıları ve yardımı istediklerini konuşun.

• Etiketli ilaç şişelerini güvenli bir yerde saklayın.
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5.5.   Demanslı bir kişiye ilaç vermek için faydalı bilgiler 

Demans uzmanları, bunama hastası bir kişiye ilaçları verme esnasında karşılaşacakları 

direnmenin üstesinden gelmek için bazı olumlu duygu odaklı teknikleri paylaşırlar. Onlardan bazıları:

Sakin bir atmosfer, Evde sakin bir ortam sağlayın - haf müzik, televizyon yok, çok az veya hiç 

kargaşa yok. Hem hasta bakıcı hem de demanslı kişi sakin hissetmek zorundadır.

İlaç adımları, İlaç alma sürecini adımlara ayırın ve ne yaptığınızı olumlu bir şekilde açıklayın.

Gereken zaman, Kişi tedirgin oldugunu, korktuğunu veya yapması gereken şey konusunda kafası 

karıştığını hissediyorsa, ona zaman verin.

Oto kontrol, Sürece katılım yoluyla bir öz kontrol hissi sağlayın. Hasta yakını suyu bardağa 

dökebilir, ancak kişi hapı masadan alıp kendi ağzına koyabilir.

Her seferinde bir hap, Ilaç kullanmayı reddetme gibi dirençli davranışı tetikleyebilecek diğer 

şeyleri düşünün. Demans hastalarının bazıları tüm hap şişelerini görünce rahatsız oluyor. Bazı 

bakıcılar bir seferde yalnızca bir hap sunarak başarı elde ederler.

Uygun ilaç şekli, Haplar büyükse ve yutulması zorsa, hekim veya eczacıya danışarak ezilebilir 

hapları ezin ve bir gıda ile karıştırın. Hekime danışın ve bu seçeneği değerlendirin.

Mola verin; İlaç verme başarısız olduğunda, her şeyi birkaç dakika bir kenara koyun, sakinleşmek 

5.6.   Demanslı davranışlarına ilaç tedavisi ve ilaç dışı yönetim yaklaşımları

Demanslı hasta davranışları için ilaç tedavisi ilk çare değildir ve genellikle risklidir. Uzmanlar, 

ilaçların ilaç dışı yönetim yaklaşımları denendikten sonra veya en azından ilaç dışı yaklaşımlarla 

birlikte kullanılması gerektiğini önermektedir. Alternatif yaklaşımlar, bazıları kılavuzda sunulan 

çeşitli önleme ve tedavi faaliyetlerini içerir.

Bununla birlikte hasta yakınları, hızlı bir şekilde tıbbi yardım almak için en önemli iki nedeni 

bilmelidir:

Bakıcı veya aile üyesi kendini güvende hissetmiyorsa (saldırganlık, şiddet veya öngörülemeyen 

davranışlar nedeniyle). Hasta davranış olarak vurmayı, saldırmayı, bir şeyler fırlatmayı veya diğer 

türden şiddet ve tehditleri bırakmadığında, bunları kişinin doktoruna bildirmek daha güvenli yoldur. 

Kendinizi güvende tutun! Bu gibi durumlarda ilaçlar faydalı olabilir

Kişinin uyku sorunları, yakınının uykusunu bozuyorsa. Demanslı kişi tüm hane halkının 

uykusunu bozuyor ve rahatsızlık veriyorsa, bu durumu doktoruna söyleyin. Demanslı bir kişinin 

uykusunu optimize etmenin yolları vardır ve uyku problemini çözmek, aynı ortamda bulunan 

herkesin yaşam kalitesini artırır.
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6.  ALZHEİMER HASTA YAKINLARI VE BAKICILARIN 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU 

6.1.  Bakıcı Kime Denir?

Bakıcı, tıbbi profesyonel bağlamın dışında bir hastanın ihtiyaçlarına karşılar. Genellikle ücretsiz 

çalışırlar ve kronik hastalık, sakatlık veya başka bir zayıatıcı tıbbi durum nedeniyle uzun süreli 

bakıma ihtiyaç duyan hastanın; akrabası, arkadaşı veya profesyonel bir bakım hizmeti veren kişiler 

olabilirler. 

Bakıcıların portfoyü engelli ebeveynlerine bakan gençlerden, engelli yetişkin çocuklarına bakan 

yaşlı ebeveynlere kadar çeşitlilik gösterebilir.

Bakıcıların, bakım sırasında aşağıdaki başlıca faaliyetleri gerçekleştirebilirler:

 Bakıma ihtiyaç duyan hastanın doğrudan bakım ihtiyaçlarını karşılaması örneğin banyo, kişisel 

bakım, yemek ve günlük ihtiyaçlarını karşılama,

 • Dolaylı olarak hastanın yükümlülüklerini yapma örneğin idari ve hukuki yükümlülükleri takip 

etmek ve yerine getirmek,

 • Acil durumlarda hastaya yardım etme ve gerekli tedbirleri alma,

 • Başta yatağa bağımlı hastalar olmak üzere bakıma ihtiyaç duyan kişilere psiko-sosyal destek 

sağlamak.

Bakım, tam zamanlı veya yarı zamanlı olabilir, ancak bakıcı kişinin bakımı ile ilgili tüm ihtiyaçları 

karşılamak zorundadır. Bu ihtiyaçlardan bazıları; bir kişinin evin temizlenmesi, yemeğin sağlanması 

ve ilaçların takip edilmesi emeklilik aylığının yönetilmesi, kira ödenmesi ve ziksel ihtiyaçlarının 

karşılanmasından hasta haklarının korunmasına kadar uzanır ve geniş bir alanı kapsayabilmektedir. 

Ayrıca bakım esnasında hastaların sağlık durumları göz önünde bulundurularak günlük aktivitelere 

katılmaya teşvik etmek için psiklojik destek vermek gerekir. Bu durum zamanla bakıcıda kaygı, 

depresyon, huzursuzluk ve uykusuzluk duygularında ortaya çıkabilen duygusal bir yük haline 

gelebilir.

6.2  Bakıcıların Tükenmişliği Nedir?

Tükenmişlik, bakıcıları etkileyen ve tutumlarında değişikliklere neden olan ziksel, duygusal ve 

zihinsel yorgunluk durumudur. Bakıcılar sevdikleri için ihtiyaçlarını görmezden gelmeye, işlerinde 

kendilerini yetersiz görmeye ve sadece stres ve yorgunluk yaşamaya odaklanır. Bakıcılar, sevdikleri 

için kendi ihtiyaçlarını göz ardı ederek sadece hastanın bakımına odaklanır. Stres ve yorgunluk hasta 

yakınlarında veya bakıcılarda çoğu kez işlerini yetersiz görmekte, kendilerini yalnız, desteksiz veya 

takdir edilmemiş hissedebilirler. 
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre, mesleki tükenmişlik, kişinin işiyle alakalı stresden 

kaynaklanan ve kişinin işinden artan zihinsel yorulma veya olumsuzluk duyguları ile karakterize 

edilen bir sendrom olarak tanımlanır.

Tükenmişlik, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kötü kişisel başarının bir kombinasyonu 

olarak tanımlanmıştır. Tükenmişlik, çalışma ortamında kontrol edilemeyen stres faktörlerine sürekli 

maruziyetten doğar. Stres faktörlerini nötralize etmek imkansız olduğunda, kişi gitgide bu faktörlere 

maruz kalmasına durumunda sendromlar gelişir. Tükenmişlik sendromu, genellikle bakıcıların 

çaresizlik, umutsuzluk ve güçsüzlük duyguları yaşamaya başladığında başlar.

Özellikle, Alzheimer hakkında konuşurken, Alzheimer hastalığının aile bakıcıları üzerindeki 

etkisini değerlendirmenin önemi artmıştır. Hasta bakıcısı aileler veya hasta bakım hizmeti veren 

kişilerde sorumluluğunun "ağırlığı" ve "zorluğu"  öncelikli olarak değerlendirilmesi gereken konuların 

başında gelmektedir. Çok boyutlu bu kavramı sadece kişinin ziksel alanındaki ihtiyaçlarını 

karşılama veya yardım etme yeteneği değil, aynı zamanda bakıcının psikolojik ve duygusal 

ihtiyaçlarınıda göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Tükenmişlik hissinin bakıcılar üzerindeki yükün ağırlığını değerlendirirken dikkate alınan makro 

alanlar şunlardır: ziksel, psikolojik, duygusal, sosyal ve nansal.

 Fiziksel Yük: bir veya daha fazla ziksel semptomu olan bakıcılar daha yüksek düzeyde 

duygusal tükenme gösterirler.

 Psikolojik Yük: Stres nedeniyle bakıcılar anksiyete, kırılganlık, sıkıntı, uykusuzluk, endişe ve 

bazen depresyon gibi psikiyatrik belirtiler gösterebilir. Psikolojik semptomların şiddeti, kişinin 

bilişsel gerileme ve ilgililik düzeyi ile ilişkili olabilir (genel nüfusa kıyasla demans hastalarına bakım 

verenlerde yüksek oranda depresyon ve anksiyete gözlemlenmektedir).

 Duygusal Yük: Bakım hizmeti veren kişilerde sinirlilik, üzüntü, yorgunluk ve suçluluk 

hislerinin oldukça fazla gözlemlenmektedir. Bu belirtiler hastaların davranışsal ve psikolojik 

durumlarından etkilenir. Alzheimer hastalısı olan aile üyesinin rolünü üstlenmek bakıcının 

bağımsızlığını sınırlayabilir, sinirlilik ve streste bir artışa neden olarak ilişkilerini etkiler.

 Sosyal Yük: Günlük bakım saatleri, bakım yükü ve günlük yaşam aktivitelerindeki değişim 

kademeli olarak sosyal hayattan uzaklaşmaya neden olur.

 Mali Yük: Profesyonel hasta bakıcıları zaman içerisinde, çalışma saatlerini azaltılması 

ihtiyacı vardır buda maaşlarında olası bir düşüşle karşı karşıya kalmalarıan neden olmaktadır.. Mali 

yük, psikolojik, duygusal ve sosyal alanlarda, özellikle artan stres, zihinsel sağlık sorunları ve diğer 

aile üyeleri ile harcanan sürenin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum hasta bakımı yapan 

ailelere ek mali yük olarak yansıyacaktır.
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6.3   Bakıcıların Tükenmişlik Sendromları  (Belirtileri)

Daha önce de belirtildiği gibi tükenmişlik, aşırı ve uzun süreli stresin neden olduğu duygusal, 

zihinsel ve ziksel tükenme durumudur. Hastalığı ilerlemiş kişi ile uğraşmak, ağır iş yükü, aile 

sorunları ve bir akrabanın özel bakımı ile uğraşmak, sinir yorgunluğunun ve stresin nedenleridir. 

Stres, hasta yakınları ve bakıcılar arasında çok yaygın bir durum olan tükenmişliğe neden 

olabilmektedir.

Genel olarak tükenmişlik, kendisini giderek güçsüz, umutsuz, karamsar ve tamamen 

motivasyonu düşmüş hisseden bakıcının üretkenliğini ve enerjisini azaltır. Üstesinden gelmek için 

büyük irade ve kararlılık gerektiren can sıkıntısı, aşırı yüklenme veya takdir edilememe duygularını 

yaşamaktadırlar. Ancak bir bakıcı sürekli bu şekilde hissettiğinde, bu durum tükenmişliğin ilk 

işaretleri olabilir. 

Tükenmişliğe yol açan psikolojik çöküşün olumsuz etkileri, ev, iş ve sosyalleşme dahil olmak 

üzere yaşamın her alanını etkiler. Sendrom ayrıca vücudu soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklara 

karşı savunmasız hale getiren uzun süreli değişikliklere neden olabilir. Bu özellikle duygusal 

katılımlarının yoğunluğundan dolayı yüksek oranda duygusal çöküş yaşayan bakıcılar için geçerlidir.

Tükenmişlik sendromunun yaygın belirtileri şunlardır:

• Tükenmişliği ve kişinin bu durumun etkisini reddedmesi

• Hastanın fonksiyonları eskisi gibi işlev göremediği için hastaya öfke duyma.

• Gelecekle ilgili endişe duyması veya gelecekte yapılacak olan faaliyetlerin belirsizliği Sinirlilik 

hali kişilerde olumsuz yanıtları ve eylemleri tetikler

• Arkadaşlarından ve sosyal ortamlardan kendilerini soyutlama (duygusal ve ziksel izolasyon) 

• Konsantrasyon eksikliği ile, bilindik görevleri yerine getirmekte zorlanma

• Daha önce severek yaptığı etkinliklere olan ilgisinin azalması

• Çaresizlik ve umutsuzluk duyguları

• Motivasyon Eksikliği

• Enerji eksikliği ve sürekli yorgun hissetme

• Sağlık sorunları: iştahsız ve kilo değişiklikleri, bağışıklık sisteminde düşmeler, vücut ağrıları ve 

acı hissetme

• Endişelerin ve gevşeyememenin neden olduğu uyku bozuklukları

• Kendine veya bakım verdikleri hastaya zarar verme duyguları 

• Aşırı alkol ve zararlı maddelerin kullanımı

• Kişisel ihtiyaçların ve sağlığın ihmal edilmesi
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6.4   Bakıcıların Tükenmişliklerinin Nedenleri

Daha önce belirtildiği üzere, bakıcı tükenmişliği, yapılan işin stresli doğası nedeniyle psiko-

ziksel yorgunluktan kaynaklanır.

Yardım ihtiyacını karşılamak kaynaklanan stres üç farklı kritere göre sınıandırılabilir:

Nesnel: Kişisel bakımın yönetimi, ev temizliği veya yemek hazırlama, tedavilerin uygulanması ve 

yönetimindeki zorluklar, semptomların ve sorunlu davranışların yönetimi ve sağlık uzmanları ile 

hasta durumuna ilişkin iletişim kurma ve süreçlari takip etmekten kaynaklanan stresle ilgilidir.

Öznel: Stres, bireyin durumunu genel olarak yaşama biçimini, kişisel fedakârlıklardan dolayı öfke 

ve zarar, sevdiklerinin acı çekmesinden dolayı ızdırap ve hastalığın ilerlemesi veya hastalığın uzun 

sürmesi kroniklik durumu hakkında kaygı ile bağlantılı olarak duygusal dengesizliğe sebep olur.

Kurumsal: Stresle başa çıkmada, yeterli bilgi ve destek bulamama zorluğundan kaynaklanır.

Bakıcılarda tükenmişliğin ana nedenlerden bazıları:

Gerçekçi olmayan beklentiler: Bakıcıların, bakımını üstlendiği hastanın kronik hastalığında 

iyileşme beklemek gibi gerçekçi omayan beklentilere girmeleri.

Mantıksız talepler: Bakıcılar makul olmayan görev ve sorumlulukların altına girmeleri.

Mükemmeliyetçilik: Gerçekleştirilmemiş olan faaliyetlerden olanlardan ziyade yapılması 

gerekenlere odaklanılmaması.

Hiç bitmeyen görevler: Sürekli bakım işini üstlenen kişiler hiçbir şey tamamlamamış gibi hissine 

kapılabilirler.

Belirli bir sürede aşırı iş yükü: Bu bir kişiyi başarısızlığa götürür.

İmkânsız görevler: Bakıcılar sadece yapabildikleri görevleri yapmaya çalışmalıdır. İmkansız 

olanlara yönelmemelidir.

Aşırı fedakârlık: Bakıcıların normalde yapmayacakları belirli görevleri fedakârlık yaparak 

üstlenmek.

Söylenmemiş duygular: Düşünceleri veya duyguları ifade etmemek sorun yaratabilir.

Kontrol eksikliği: Hasta bakımı etkili bir şekilde plânlamak ve organize etmek için olanak ve 

beceri eksikliğinden kaynaklanan hayal kırıklığı.
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6.5  Tükenmişliğin Önlenmesi

Tükenmişlik duyguları ortaya çıkmaya başladığında, tükenmilik duygularını önlemek için daha 

derin bir etkisi olacak ve kalıcı bir değişim yaratacak stratejilere odaklanmak gerekir.

 Yakın Arkadaş: Duygu ve hayal kırıklıklarınızı paylaşmak için güvenilir birini bulun

 Profesyonel kişilerden yardım: Terapistler ve sosyal hizmet uzmanları gibi profesyonel 

kişilerden yardım alın.

 Eğitim: Hastalık hakkında ne kadar çok şey bilinirse, hasta insanların bakımı o kadar etkili 

olur.

 Gerçekçi hedeer belirleyin: Alzheimer'ın giderek kötüleşen bir hastalık olduğunu 

unutmayın

 Küçük zaferleri kutlayın: Cesareti kırılmış hissetmek yerine, tüm çabaların önemli olduğunu 

unutmayın, küçükte olsa yapılan güzel işleri kutlayın, kendinizi ödüllendirin.

 Uygulama kabulü: Üzgün hissetme ya da suçlanacak birini aramanın duygusal tuzağından 

kaçının

 Pozitif Düşünme: Bakıcılığın sizi nasıl daha güçlü hale getirdiğini ve sizi ilgilendiğiniz kişiye 

nasıl yakınlaştırdığını düşünün

 Kendinize zaman ayırın: Boş zamanlarınızda hobilerinizden bazılarını yapınız. Kitap 

okuyun,; yürüyüşe çıkın veya rahatlatıcı bir banyo yapın 

 Kişisel sınırlarınızı bilin ve saygı gösterin: Sık sık kişisel durumunuzu kontrol edin, 

psikologlardan randevu alın ve gitmeyi sürdürün.

 Bırakmayı öğrenin: Kontrol edemediğiniz şeyler üzerinde stresten kaçının, sorunlara tepki 

vermeden önce düşünmeye odaklanın

 Sağlıklı kalın: Doğru yiyin, egzersiz yapın ve uyuyun. Birine bakarken, kendi sağlığınızı asla 

ihmal etmeyin.

 Duygularınızı anlayın: Bazı sorumluluklar hakkında olumsuz duygular normaldir, bu kötü bir 

bakıcı olduğunuz anlamına gelmez.

 Kişisel ilişkileri sürdürün: Aile ve arkadaşların destekleri hayati rol oynayabilir.

6.6   Tükenmişliği Yönetme İpuçları

Bakıcıların tükenmişlik sendromu ile başa çıkma konusunda yardıma ihtiyaç duyduklarını kabul 

etmeleri veya yorgunluk ve duygusal stres kritik sorunlar haline gelmeden önce bu sendromunu 

tanımaları her zaman kolay değildir. 

Bakıcı, yaşadığı şeyin sadece stres değil, devam eden bir durum olduğunu fark ettiğinde, ihtiyaç 
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duyduğu bakımı ve rahatlamayı elde etmek için mümkün olan en kısa sürede profesyonel yardım 

alması önemlidir.

Ciddi tedavi her zaman gerekli olmayabilir, ancak bakıcılar yardım almak için aşağıdakileri 

yapabilir:

 Hangi topluluk olanaklarının mevcut olduğunu bilmeli: Yetişkin gündüz bakım programları, 

evde yardım, huzurevi ziyaretleri ve yemek dağıtımı, bakım verenlerin günlük görevleri yönetmesine 

yardımcı olabilecek bazı hizmetlerdir. Bakıcılar ihtiyaçlarını değerlendirmeli ve yerel programlar ve 

hizmetler ile bağlantı kurmalıdır.

 Yardım alın ve destek bulun: 7/24 yardım hattı, çevrimiçi topluluk ve yerel destek grupları 

huzur ve güvence bulmak için iyi kaynaklardır. Stres karşı konulmaz derece bunaltıcı hale geldiğinde, 

profesyonel yardım alınmalıdır. 

 Bakıcı destek gruplarına katılın: Sorunları benzer durumlar yaşayan insanlarla paylaşmak 

yardımcı olur.

 Yaygın sorumluluklar: Bazen bakıcının bakım görevlerini tıbbi yardım, nans, alışveriş vb. 

ayırma ihtiyacı olabilir. Birisi yardım teklif ettiğinde “evet” demek iyidir.

 Eğitimli bir bakıcı olun: Alzheimer hastalığının belirtileri ilerledikçe bakıcılar için becerilerin 

arttırılması gereklidir.

 Çekinmeden Konuşun: Durumun nasıl iyileştirileceğine dair endişeler veya düşünceler 

varsa, bunları ifade etmekten korkmayın.

 Alzheimer hastasınında dahil olduğu faaliyetler yapın: Hasta / bakıcı rollerinin dışında 

birlikte vakit geçirmek iyi olacaktır.

 Meditasyon, nefes egzersizleri, yoga, progresif kas gevşemesi ve düzenli egzersizler gibi 

gevşeme tekniklerini kullanın

 Kendiniz için zaman ayırın: Hoşlandığınız bir şeyi yapmak için zaman harcayın, kişisel 

önceliklerinizi kabul edin, kendinize iyi bakın ve stres belirtileri ortaya çıktığında vücudunuza dikkat 

edin.

 Düzenli bir kontrol ayarlayın: Bir akraba veya arkadaşınıza durum güncellemeleri vermek ve 

başkalarıyla koordinasyon sağlamak için sizi düzenli olarak belirli zamanlarda aramasını isteyin. 

 Uyumaktan kaçınmayın: Ne kadar az uyursanız, o kadar az üretken olursunuz ve stresle baş 

etme gücünüz azalır.
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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.

Terapi faaliyetleri kişilere aşağıdaki şekilde katkıda bulunabilir:

• Bilişsel bozulmayı yavaşlatır

• Kalıcı bilişsel işlevleri sürdürmek ve korumaya yardımcı olur

• Kendi kendini yöneten sosyalleşme aktif olarak teşvik edilmesi

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

• Hastaların işlevsel, psikolojik ve davranışsal işlevlerini geliştirir

• Sosyal becerileri teşvik eder

• Zihinsel kayıpları en aza indirme ve ziksel hareket kabiliyetleri 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. 

Hedef grupların aktivileri kolayca okuyup anlayabilmesi için Zihinsel Aktiviteler, Psiko-Motor 

Aktiviteler, Yaratıcı aktiviteler, Spor Aktiviteleri, Hobiler vb. şekilde gruplandırılmıştır. Ayrıca, herbir 

faaliyetler aşağıda belirtiği şelikde açıklanmıştır:

7.   DEMANS VE ALZHEİMER BAŞLANGICI HASTALAR 
İÇİN TERAPİ FAALİYETLER

Not:Görevler doğru bir şekilde tamamlandığında övgü vermenin ve hastayı 

görevi yerine getirmeden doğru cevapları veya çözümleri bulmaya sözlü olarak 

teşvik etmenin önemli olduğunu lütfen unutmayın. Esnek olun,  basit görevler 

verin, görevleri tamamlamak için zaman tanıyın veya daha kolay görevlere geçin.

Not:Aktivite esnasında odak durum veya yapılan iş değil kişi üzerinde 

olmalıdır. İnsanları geçmişlerine ve deneyimlerine uygun etkinliklerle 

eşleştirmeye çalışın.
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7.1.   ZİHİNSEL FAALİYETLER

Hafızayı güçlendiren, aktif düşünceyi uyaran ve 

yaşlanmaya bağlı unutkanlığı azaltan birçok oyun var. 

Yaşlılar için hazayı güçlendirecek, gençliklerinde 

oynadıkları klasik masa oyunlarından telefonlarda, 

tabletlerde ve bilgisayarlarda oynanan modern 

teknoloji oyunlarına çeşitli formatlarda bulunur.

Hafıza oyunları, beynin yakın zamanda edinilen 

bilgileri hatırlamaya odaklanmasına yardımcı olur. 

Yaşlılar ayrıca bir odadaki veya masadaki alışveriş 

listelerini ve eşyaları ezberlemeye çalışarak günlük 

aktiviteleri beyin oyunlarına dönüştürebilirler.

Oyunlar ayr ıca farkl ı  zor luk seviyeler ine 

uyarlanabilir ve kurallar hastanın bireysel durumuna ve 

kaynaklarına göre ayarlanabilir. Basit egzersizlerle başlamak iyidir çünkü kişi kendini başarı duygusu 

nedeniye kişi olumlu yönde etkilenir. Oyunların zorluğunu artırmak, yaşlının cevapları vermede ve 

puanları kafasında toplamada zorlanabilir. Zorluğu azaltmak için, bakıcı, aile üyeleri veya yakın 

arkadaşlar oyuna dahil edilebilir, zaman sınırları uzatılabilir ve bazı oyunlar ve birden fazla seçenek 

sunulabilir.

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.

      Günlük İşler
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Hedef Grup: Başlangıç, Orta ve ileri evre hastalar

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

Malzemeler: Kavramların veya nesnelerin resimlerinin olduğu kartlar

Uygulama: Bu aktivitede nesnelerin, eşyaların veya kavramların tanınması sağlanır. Taşıtlar, 

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

hastaya gösterilerek sorulur. Hasta 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, nesneleri tanıma-anlamlandırma süreçlerini 

korumak, bilgi birikimini korumak, belleği güçlendirmek

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 ve orta evre hastalar

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

korumak, algılama süreçlerini kuvvetlendirmek

Malzemeler: Normalden farklı özellikler taşıyan durum kartları

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

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

      Yanlış Durumu Bulma

Hedef Grup: Erken ve orta 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 ve orta evre hastalar

Amaç: Bir temaya yoğunlaşıp, anıları hatırlamasını ve anlatmasını sağlamak

Malzemeler: Kısa ve basit dille anlatılmış hikâyeler

Uygulama: Okunacak hikaye yavaş anlaşılır ve tane tane okunur. Anlamayacağı şekilde tekrar 

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

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

anlatmaya teşvik edilir.

Hedef Grup: Bu aktivite tüm hasta gruplarına yönelik uygulanabilir. 

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 

 Anılara Bağlanmak, Yüz Tanıma, İlişkileri Anlama
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     Problem Çözme

Hedef Grup: Bu aktivite tüm hasta gruplarına yönelik 

uygulanabilir. 

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 control 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.  PSİKO MOTOR AKTİVİTELER
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Hedef Grup: Erken evre hastalarda uygulanabilir. 

Amaç: Hastanın ince motor becerilerini kaybetmemesini sağlamak 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 hastalarda uygulanabilir

Amaç: Günlük yaşamda geçen olayların ilişkisini korumak ve mekan oryantasyonunu sağlamak

Malzemeler: Olay kartları kullanılabilir veya olaylar karışık anlatılabilir.

Uygulama: Olay kartları hakkında yorumlar 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 ve orta 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 yaşamda sık 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 karışıtırlarak masanın üzerine konulur. Çiftler kullanıyorsa 

veya aynı nesneleri sıralaması için hastadan eşleşmeyi bulması 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 ve orta 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 ve orta 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.



41

Hedef Grup: Erken ve orta 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 evre hastalar

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

gücünü korumak

Malzemeler: Düğme, ip, kumaş

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

deliklerinin büyük olması tercih edilir. Yaşlıların bu düğmeleri bez parçasına dikmeleri istenir.
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Hedef Grup: Erken 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 bonucklar 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 demans hastaları

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 fırçası kullanılabilir.
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Hedef Grup: Erken 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 soruar sorularak konuşmaya teşvik edilir.

 Çizgi Tamamlama

El Örgüsü

Hedef Grup: Erken evre demans hastaları

Amaç: Iletişim becerisi, bağımsız çalışma

Materyaller: Çeşitli ipler ve küçük el dokuma tezgâhı

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

oluşturmasına göstererek ve yardımcı olur.
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Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastalar

Amaç: Fiziksel aktiviteleri artırmak için

Materyaller: Çocukların plastic bowling setleri

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

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

devrilen lobutlar sayılır.

 Bowling (Kuka Devirme Oyunu)

     Yüz Tamamlama

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastaları

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 kullanacağı malzemeleri verir. Yüz ve baş kısımlarının sözlü bir 

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

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

Amaç: Bilek ve el hareketleri sırasında iletişim becerisinin sürdürülmesi

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

Uygulama: Bakıcı farklı işlevlerde nasıl kullanılacağını gösterilir. Hasta aynısını uygulaması için 

talimatlar verilir. Araçlar ve onların kullanım alanları hakkında konuşulur.

 Takım Tezgâhı (Vida Sıkma) Oyunu

Tahta Blokları Üst Üste Yerleştirme

Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastaları

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 demans hastaları

Amaç: Boyutları ayrı etme.

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

Uygulama: Hastadan bardakları çok küçükten istieyerek bir kule inşa etmesi istenir. İstenilecek 

nesneler ve ters boyut sırasına göre masaya da yerleştirilebilir

 Kule Yapma

     Dengeleme

Hedef Grup: Erken ve orta evre hastalar

Amaç: Konsantrasyonu sağlama ve sürdürme

Malzemeler: Farklı renklerde ahşap şekiller.

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

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

istenir.
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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 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

Hedef Grup: Erken evredemans hastaları

Amaç: Iletişim becersini sürdürmek ve yaratıcı kendini ifade etmeyi desteklemektir.

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 talimat 

verilebilir.

 Parmak Boyama
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     Bileklik Yapımı

Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastaları

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: Renkli 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, kısıtlanmayacak şekilde bilekte gevşek olmalıdır. Uçları bitirdikten sonra 

birbirine bağlanır.
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Kağıt Mozaik / Yırtma Yapıştırma

Hedef Grup: Erken evre demans hastaları

Amaç: Iletişim ve yaratıcılık becerisini teşvik etmek

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

Uygulama: Hastaya renkli kâğıtları nasıl küçük parçalara yırtacağı ve basılmış resimlere veya 

kendi tasarımını oluşturup yapıştıracağı gösterilir. Hastayla mozaik resim yapma aşamaları ve resimler 

hakkında karşılıklı konuşarak yaptığı isle alakalı teşvik edilir.

Hedef Grup: Erken, orta ve ileri evre demans hastaları

Amaç: Hastanın aile üyeleri hakkında konuşmaya ve hatırlamaya 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 grubu resimlerini gruplamasını, resimleri sığması için kesmesini ve aile 

ağacı çıktısına yapışması istenir.

 Aile Ağacı
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     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.

Hedef Grup: Erken ve orta evre demans hastaları

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 

çizmesi talimatı verilir.

 Akriliklerle Boyama
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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

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 sürdürülmesini 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 tavana doğru tutun.

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

belinizi yavaşça zıplatmadan 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
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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 ardından diğer 

bacakla tekrarlayın.

 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 tutun, ardından diğerkol ve bacakta 

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. 5-10 kez tekrarlayın.

 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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1. Ayaklar omuz genişliğinde birbirinden ayrı olacak şekilde, dizler hafçe bükülmüş ve kısmen öne 

eğilmiş olarak başlayınız.

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

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

4. Başlangıç pozisyonuna dönün ve 10 kez tekrarlayın.

 Dik Ön Sıra

1. Sırt düz ve dizleri bükülmüş olarak bir sandalyeye oturmayla 

başlayın.

2. Başlangıç pozisyonuna geri dönmeden önce sağ bacağınızı yavaşça 

öne doğru uzatın ve birkaç saniye tutun.

3.  Sol bacakla tekrarlayın.

4.  Bacak başına 10 tekrar yapın.

 Diz Uzatma



7.5.  HOBİ FAALİYETLERİ

Bahçecilik birçok insan tarafından zevkli ve tüm evrelerde demans hastaları için uygun bir aktivitedir. 

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

değiştirilebilir. Bahçecilik, ayıklama veya budama gibi daha az yorucu aktiviteler veya kasları 

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

aktiviteleri içerebilir. Dışarıya çıkamayan veya bahçeye sahip olmayanlar için saksı bitkileri bakım 

yapılabilir.

Dans geleneksel, çift olarak veya grup içi 

olarak hareketli l iği artırmak için 

yaptırılabilir. Modern dans şeritler, 

balonlar veya toplar içerebilir. Dans da 

bir sandalyeye oturtularak yapılabilir. 

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, tness 

seviyelerine göre değiştirilebilir. Bazı yerel eğlence 

merkezleri ve diğer kuruluşlar, bir yürüyüş lideri 

tarafından desteklenen çeşitli uzunluklarda grup 

yürüyüşleri düzenlemektedir, bu nedenle sosyal bir 

etkinlik de olabilir.

 Yürüyüş
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8.1.  TÜRKİYE'DEKİ İYİ UYGULAMALAR

1.  Akıllı Yaşlı Bakım Çağrı Merkezi

2016 yılında Kahramanmaraş'ta "Akıllı Yaşlı Bakım 

ve Koordinasyon Merkezi Projesi" hayata geçirildi. 

Türkiye'de ilk kez Kahramanmaraş Büyükşehir 

B e l e d i y e s i 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Kahramanmaraş şehir 

merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü yalnız yaşayan 

yaşlı bireylerin evlerine kurulan akıllı takip ve çağrı 

sistemleri ile çağrı merkezinde görevli yaşlı bakım 

personelleri tarafından 7/24 yaşadıkları ortamlarda 

uzaktan takip edilerek sağlıklı ve güvenli yaşam 

sürmelerinde destek olunmaktadır.

Akıllı Bileklik (kol saati) ile Otomasyon Makinesi 

entegre bir şekilde çalışmakta ve günün belirli saatlerinde bireyin kalp atış hızını ölçerek ve anında 

kişinin adıyla sisteme aktarmaktadır. Akıllı bileklik sayesinde Alzheimer ve zihinsel problem olan 

hastalar belirlenen güven çemberi dışına çıkınca system alarm vererek ve çağrı merkezi ve 

akrabalarına uyarı vermektedir. Ek olarak, bilekliklerdeki GPS tabanlı teknolojik çipler aracılığıyla 

Alzheimer hastasının lokasyonu belirlenebilmektedir. Güven çemberi sayesinde polis, akrabaları ve 

çağrı merkezi çalışanları kişiye kolayca ulaşabilmektedir. Bu sistemle kişilerin kayıp olmaları 

önlenebilmektedir. 

Yangın, doğal gaz, duman veya sel durumunda, akıllı otomasyon sistemi acil durumları Makine - 

Makine Teknolojisi (M2M) ve nesnelerin internet (IoT) kullanarak tespit eder. Acil bir durumda, akıllı 

otomasyon sistemi verileri Akıllı Yaşlı Bakımı Çağrı Merkezi'ne iletir. Bu sisteme ek olarak, herhangi 

bir sağlık problemini veya yaralanmayı bildirmek için bir acil durum butonu aracılığıyla 

sağlanmaktadır.Yaşlı bireylerin evlerine kurulan sistemler, acil durum butonları, akıllı ilaç kullanım 

kutuları gibi birçok akıllı sistem ile uzaktan yaşlının tansiyonu, nabız ve kalp atışları, şekerinin 

ölçümleri yapılmaktadır ve tıbbi gereklilik durumunda sistem üzerinden çağrı merkezi ekranından 

yetkililere hızla ulaştırılmaktadır. Yaşlının ev içerisinde düşmesi gibi durumlarda acil durum butonu 

ile çağrı merkezine anında sinyal gitmektedir ve çağrı merkezi yaşlı destek ekiplerini oraya 

8.  AB’DE İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ VE POLİTİKALAR
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yönlendirebilmektedir. Çağrı merkezi ekibi, yalnızlığın, yaşlanmanın getirdiği olağan sorunlarla ve 65 

yaş ve üzerindeki kişileri evde kalmaya zorunluluğu getiren mevcut karantina durumunun 

haetilmesine yardımcı olmak için psiko-sosyal destek sunmaktadırlar. COVID-19 pandemisi 

boyunca, ekstra bakıma ihtiyaç duyan yaşlı bireylerin marketten/pazardan herhangi bir şeye veya 

başka bir yardıma ihtiyaç duyup duymadıklarını kontrol etmek için otomasyon sisteminden 

yararlanabilmektedirler. 

2.  Türk Alzheimer Derneği Günlük Bakım Merkezi

 

Türkiye Alzheimer Derneği, hasta yakınları ve Alzheimer hastalığı konusunda uzman hekimler 

tarafından 1997 yılında kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür ve Türkiye genelinde 13 şubesiyle 

hizmet vermektedir. İkisinin Istanbul'un iki yakasında yer aldığı şubeler, Ankara, İzmir, Mersin, 

Eskişehir, Denizli, Samsun, Kayseri, Bursa, Konya ve Antalya'da toplam 1500 üyeyle faaliyet 

göstermektedir.

Derneğin çalışmalarında en büyük öncelik, halkımızın Alzheimer hastalığı ve bakımı konusunda 

bilinçlendirilmesi, eğitilmesi ve bu hastalıktan muztarip kişi ve ailelerin yaşam kalitesinin arttırılması 

konularına verilmektedir. Bu bağlamda Türkiye Alzheimer Derneği tarafından sunulan tüm hizmetler 

ücretsizdir.

Bazı Aktiviteler:

• Alzheimer ve demans hakkında bilinçlendirme ve farkındalık artırıcı faaliyetler

• Bakım hizmetlerinin iyileştirilmesi ve hastalığın tedavisi ile ilgili faaliyetler

• Hastalar ve bakıcılar için hizmetler

• Bilişsel/kavrama uyarıcıları

• Sanatsal atölyeler

• Şant ve müzikle terapi

• Hasta bakıcılar ve hastalar için bilgilendirici eğitimler



66

8.2.   İTALYA İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

1.  Dementia Friendly Communities (Demans Dostu Topluluklar)

İtalya'da Demans Dostu Topluluklar hakkındaki ilk proje Alzheimer İtalya Federasyonu tarafından 

uygulandı. Bu, Avrupa'da Demans Dostu Topluluk organizasyonunun öncüsü olan Alzheimer 

Topluluğu tarafından İngiltere'de geliştirilen bir protokole dayanmaktadır.

İtalya'da birçok şehir, kasaba ve köy, demans hastalarına verilen desteği geliştirmek için harekete 

geçme ve değişiklik yapma gereğini fark etti. Toplumda daha iyi yaşamalarını sağlamak için 

demanslılara ve ailelerinin yaşamlarını dönüştürmek için bir yol başlatılmıştır. Bu yol, vatandaşların 

katılımına yönelik eğlence, kültürel ve sportif etkinliklerden oluşmaktadır.. 

Bazı Örnekler:

Abbiategrasso (Milan), demansın zorlukları ve ihtiyaçlarını belirlemek için demans hakkında 

bilgileri toplayan İtalya'daki ilk Demans Dostu Topluluğudur. 

Esnaar, dükkânlarını demans hastaları için nasıl erişilebilir hale getireceklerini ve zor 

durumlarda nasıl düzgün müdahale edeceklerini öğrenmek için kurslara katıldılar. Trak polisleri, 

belediye görevlileri ve halk kütüphanesi personeli belirli kurslara katılmıştır. Kurslardan sonra, bir 

kütüphane yerinin tüm hastalar ve aileleri için deneyimlerin buluşması ve paylaşılması için hizmetler 

ayarlayabileceği kararı alınmıştır. 

Albino Belediyesi (Bergama), "Evde Gönüllüler" projesini hayata geçirdi: Bir uygulama 

döneminden sonra genç gönüllüler, demanslı hastaları ve ailelerine destek vermek ve onları 

dinlemek için evlerine gitti. Genç gönüllüler, uzman gönüllüler tarafında herhangi bir sorunla doğru 

ve bilinçli bir şekilde başa çıkmabilecek şekildedesteklendirler.

2.  Alzheimer Caffé (Alzheimer Kafe): 

La Grande Famiglia Onlus, Alzheimer hastalarının haftada birkaç mutlu ve eğlenceli zamanlar 

geçirebilecekleri uygun alanlar sunmaktadır. Bu Alzheimer hastalığından etkilenen hastaları ve 

ayrıca hasta yakınları/ailelerinin hayat kalitelerini artırmaya imkân tanımaktadır.

Alzheimer Kafe Palermo'da Sicilyada yaşayan Alzheimer hastaları için ilk eğlence tesisidir ve 

Mart 2013'te açılmıştır.
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Alzheimer hastaları için Kafe'de Sunulan Eğlence Faaliyetleri:

• Bilişsel uyarlama

• Sanatsal Atöyleler

• Sanat ve Müzikle Terapi

• Çiçekçilik

 

Alzheimer Hastalarının Aileleri için Faaliyetler:

• Alzheimer hastalığı ile alakalı eğitim ve bilgilendirme toplantıları

• Grup veya bireysel psikolojik destek

• Yasal tavsiye

Her bir faaliyet her zaman alanında uzman personel işirliğinde yürütülmektedir.

Alzheimer hastaları ve aileleri bu fırsattan memnun olmaktadırlar.

İnsanlar ve aileleri demansın getirdiği sorunlardan bahsederek kendi durumlarını daha iyi 

yönetebilir hale gelmişlerdir.. Demanslı hasta yakınları güçsüzlük ve üzüntü duyguları olanların 

sadece kendilerinin olmadığını ve demans hastalarının bu durumun sadece kendilerini 

etkilenmediğini hissetmektedirler.

3.  Alzheimer Day Center (Alzheimer Gündüz Bakım Evi)

La Grande Famiglia Onlus ayrıca haftada 5 gün sabah 9'dan akşam 5'e kadar aktif olan bir 

Alzheimer Gündüz Bakım Evine ev sahipliği yapıyor. Bu merkezde, Alzheimer hastalarına, rutin 

olarak onlara bakan Nöroloji Operasyonel Nöroloji ve Nöro Fizyopatoloji Polikliniği Bilişsel Eksiklikler 

ve Bunamalar Merkezi tarafından gönderilen aile üyeleri eşlik ediyor. La Grande Famiglia Alzheimer 

Gündüz Merkezi'nde kaliye personel hastalara ihtiyaçlarına göre yapısal bir bağlamda bakmaktadır.

Bunlar Alzheimer hastaları için Gündüz Merkezi'nin hedeeridir:

Alzheimer Gündüz Merkezi tarafından yürütülen önemli faaliyetleri:

• Fonksiyonel, psikolojik ve davranışsal semptomatoloji durumlarını iyileştirmek

• Sosyal becerilerini teşvik etmek

• Aile üyeleri ve bakıcılar için destek müdahalelerinin planlanması

• Zihinsel refah ve ziksel sağlığın geliştirilmesi

• Gönüllüleri ve aile üyelerini faaliyetlere dahil ederek sosyal ilişkilerin geliştirilmesi

• Hastalık yönetimi hakkında yeni bilgi edinilmesi
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1. ALZHEIMER BULGARIA

2019 yılında, her Cumartesi başka bir STK organizasyonu ile birlikte 5 km'lik bir park koşusu 

düzenleyerek “Demansla Mücadele için Birlikte Koşalım” adlı bir kampanya başlattık, bu yüzden 

krimiz koşu sporunu yılda bir kez düzenlemek koşuyla demansın önlenmesi ve böylece günlük 

bazda daha fazla insanın bunu yapmasını sağlamaktır. 100 üye, aileleri ve arkadaşları fazlası 2019 

yılında düzenlenen koşuya katılmıştır.

8.3.  BULGARİSTAN'IN İYİ UYGULAMALARI
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1.  Lodz Alzheimer's Society- Polonya

 

ŁTA'nın ana yasal amacı, Alzheimer hastalığı veya diğer demansı olan kişilerin yanı sıra 

bakcılarına ve ailelerine yardımcı olmaktır.

Alzheimer hastalığı ve diğer demans sendromları olan insanlar için günlük bakım evi işletirler ve 

şunları sağlamaktadır:

• uzman bakımı

• haftada bir psikiyatristle konsültasyon

• bir psikolog ve konuşma terapisti ile günlük bireysel sınıar,

AfaSystem ve RehaCom bilgisayar programları aracılığıyla

• günlük mesleki terapi, sanat terapisi ve müzik terapisi

• haftada üç kez ziksel rehabilitasyon

• ev ortamı, nezaket ve kabul etme

• terapötik bir ortak oda düzenlemek

Çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir

- sanat sergileri (resimler, modeller, yerleştirmeler, mozaikler - çeşitli formlar ve teknikler) dâhil.

Sergide 21 eser sunulmaktadır.

- Łódź'daki Alzheimer Derneği'nin Day Stay'daki sınıar sırasında bireysel olarak ve gruplar 

halinde oluşturulan tablolar ve mekansal yerleştirmelerden oluşmaktadır.

- Sanat terapisi, hastalığın ilerlemesini geciktirir ve yaşam boyunca öğrenilen beceri kaybını 

yavaşlatır. Ressam ve sanat terapisti ve sanat terapisti Wojciech Górski, artık boyamayı ve hatta 

yazmayı hatırlamayan insanlar tarafından uygulanan bu tür sanatı tanıtmanın çok önemli olmasının 

nedeni budur.

8.4.   POLONYAN'IN İYİ UYGULAMALARI
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1. Evde Bakım

 

Alzheimer Athens Evde Bakım programı, hareketlilik sorunları nedeniyle Gündüz Bakım 

Merkezlerinin hizmetlerine erişimi olmayan demans hastaları için tasarlanmıştır. Program, demans 

hastalarının toplum içinde olabildiğince uzun süre kalmalarını ve kurumsal bakımdan kaçınmalarını 

sağlamayı amaçlamaktadır. Sağlık uzmanları, demanslı kişileri düzenli olarak evde ziyaret eder ve 

etkilenen kişilere hemşirelik hizmetleri, zyoterapi ve bilişsel eğitim ve bakıcılarına danışmanlık 

veya psikoeğitim sunar.

2. Eğitim Programları

Alzheimer Athens Derneği, demans hastalarının bakıcıları için çok sayıda eğitim programı ve 

destek grupları düzenlemektedir. Yıl boyunca düzenli olarak eğitim seminerleri (2 saatlik oturumlar) 

aile bakıcılarına demansın pratik ve psikolojik yüküyle nasıl başa çıkacaklarını öğreterek 

gerçekleştirilir. Bu programlar, bakıcıların özel ihtiyaçlarına odaklanır: 

Demans semptomları, ilerlemesi ve mevcut tedaviler hakkında gerekli tüm bilgiler 

Demansın ziksel, psikolojik ve mali yüküyle etkili bir şekilde başa çıkmalarını sağlayan özel 

beceriler

8.5.  YUNANİSTAN’IN İYİ UYGULAMALARI
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