
GERİATRİ POLİKLİNİĞİ  

Geriatri yaşlı hekimliği anlamına gelmektedir. İç Hastalıkları bölümünün 65 yaş üstü hastalara 

bakan yan dalıdır. Genel dahili problemler (hipertansiyon, şeker hastalığı, tiroid hastalıkları, 

böbrek hastalıkları gibi) haricinde yaşlılıktan kaynaklanan sorunlarla da ilgilenilmektedir. 

Yaşlanmaya özel bu rahatsızlıklar “Geriatrik Sendromlar” olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca 

yaşlanmayla sıklığı artan kanserlere yönelik taramalar yapılmakta ve enfeksiyon hastalıklarına 

yönelik aşılama önerilerinde bulunulmaktadır. Mümkün olduğunca hastalıkların tedavisi 

Geriatri hekimi tarafından verilmekte olup gereğinde ilgili branşlardan konsültasyon (fikir 

alışverişi) istenmektedir. Geriatri bölümünün kuruluş amacı yaşlı hastanın bütüncül olarak 

değerlendirilmesi ve her bir hastalığı için ayrı ayrı hekimlere giderek hastanede zaman 

kaybetmesinin önüne geçmektir.   

 

Geriatrik Sendromlar: 

 Demans( bunama) 

 İdrar ve gaita kaçırma 

 Depresyon 

 Beslenme sorunları (malnutrisyon) ve sarkopeni (kas kaybı) 

 Düşmeler, yürüme ve denge sorunları 

 Polifarmasi (çoklu ve riskli ilaç kullanımı) 

 Kırılganlık (düşkünlük, bakım ihtiyacı) 

 

Yukarıda bahsi geçen sorunlara yönelik her yaşlı hastaya KATZ Günlük Yaşam Aktiviteleri 

Testi, Lawton-Brody Enstrumantal Günlük Yaşam Aktiviteleri Testi, MNA testi, Yesavage 

Geriatrik Depresyon skalası, Mini Mental Test, saat çizme testi, zamanlamalı kalk ve yürü testi, 

SOF kırılganlık testi uygulanmaktadır. Ayrıca uyku sorunları, düşme ve kırık öyküsü, 

unutkanlık ve idrar kaçırma şikayeti rutin olarak sorgulanmakta; boy ve kilo ölçümü ile 

kapsamlı fizik muayene yapılmaktadır. Yapılan her sorgulama, test ve fizik muayene bulgusu 

bilgisayar ortamında kayıt altına alınmakta, bu sayede hasta takibinde sorun yaşanmaması 

sağlanmaktadır. Her bir hastaya 1 saate yakın zaman ayrılmaktadır. 

 

İnsanlarda kronolojik (takvimsel) yaşlanma ile biyolojik (kişinin kendi bünyesinden kaynaklı) 

yaşlanma farklı hızlarda olabilmektedir. 80 yaşında hiçbir sağlık sorunu olmayan yaşlılar 

olduğu gibi 65 yaşında çok sayıda hastalıkla mücadele eden, çoklu ilaç kullanan bireylere 

rastlamak mümkündür. Bu nedenle aslında 65 yaş sınırı keyfi kalmaktadır. Türk toplumunda 

2018 Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yaşlı bireylerin toplam nüfusa oranı % 8,5'tir ve 

yaklaşık olarak yedi milyon yaşlı bulunmaktadır. Sınırlı sayıda bulunan Geriatri uzmanlarının 

tüm yaşlılara bakabilmesi pratikte uygulanabilir değildir. Ancak özellikle 75 yaş üstü bireylerde 

geriatrik sendromlara daha sık rastlanıldığı için bu yaş grubunun Geriatri polikliniklerine 

başvurması uygun olacaktır. 
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