ÖNSÖZ
Bilindiği gibi yirminci yüzyıl ile birlikte gelişen en önemli kavram; “toplumların
yaşlanması”dır. Özellikle endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun yaş dağılımındaki değişikliklere
paralel olarak sağlık hizmetlerinin paylaşımı ve sosyal güvenlik hakları gibi pek çok sorunun
hızla ortaya çıkması toplumları sosyal ve politik açıdan adeta bir açmazla karşı karşıya
bırakmıştır. Gerekli sosyal destek sistemleri oluşturulmadan ortaya çıkan yaşlı nüfustaki
patlama halen yılda % 2.5 oranında bir artışla devam etmektedir ve bu toplam popülasyondaki
artış oranından çok daha fazladır; günümüzde yaşlanan insan sayısı yılda 8 milyon artarken,
2030 yılında bu artışın yılda 24 milyona ulaşacağı öngörülmektedir.
Hastalıklar ve yeti yitimleri yaşlılarda diğer yaş gruplarına oranla çok daha ön
plandadır ve bu nedenle yaşlı grubun gereksinimleri de 21. yüzyılda katlanarak artacaktır.
Yaşlılardaki süregen hastalıklar, yaşam kalitesinde bozulmaya ve ciddi boyutlara varan sağlık
harcamalarına neden olarak ekonomik açıdan da ağır bir yük oluşturmaya devam etmektedir.
Hastalık ve yeti yitimi gibi risklerin yaşlı insanlarda belirgin bir artış göstermesine rağmen,
sağlığın bozulması yaşlanmanın doğal bir sonucu değildir.Çoğu kronik hastalığa bağlı yeti
kaybı ve ölüm koruyucu önlemlerle azaltılabilir. Bu aşamadaki en önemli kritik sorun
yaşlıların sağlık gereksinimlerinin karşılanması konusunda yeterli bilgi birikiminin
olmamasıdır.
Yaşlıları sağlıklarının korunması ve yaşam kalitelerinin artırılması bilimsel
araştırmalardan kaynaklanan önerilerin yaşama geçirilmesine bağlıdır. Bu yaş grubunun
gereksinimlerinin anlaşılması konusunda ciddi mesafeler kat edildi ise de halen bu konuda
yeterli donanıma sahip olunamamıştır. Özellikle de sadece bilimsel araştırma alanında değil
hizmet alanında da yaşlılara yönelik multidisipliner bir yaklaşım sergilemenin önemi üzerinde
durulmalıdır.
Yaşlıların çok yönlü sorunları ile ilgili birikimlerin, deneyimlerin, bilgilerin ve
kanıtların paylaşılabilmesi ve günlük rutin hizmet uygulamalarına yansıması da özellikle
yaşlıların refahının korunması noktasında önem kazanmaktadır. Bütün bu düşünceler ışığında
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Geriatrik Bilimler
Araştırma ve Uygulama Merkezi-GEBAM tarafından; Türk Eczacıları Birliği Eczacılık
Akademisi ortak etkinliği olarak düzenlenen; GERİATRİ VE GERONTOLOJİ KURSU’nda
katılımcıların akademik ve mesleki gelişimlerine, hastalarına verdikleri hizmete ve toplum
sağlığına katkısı olabilmesi umudu ile bu kitap hazırlanmıştır.
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