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Sayın Editör,

The Journal of Turkish Family Physician 2018  
yılı Temmuz-Eylül sayısında yer alan Apaydın Kaya  
ve ark.’na(1) ait ‘Evde sağlık hizmeti almak için baş-
vuran inmeli hastaların sağlık ve bakım ihtiyaçları’ 
başlıklı makaleyi büyük bir ilgi ile okuduk. Ülkemizde 
aile hekimliği uygulamasının ve uzmanlık eğitiminin 
önemli bir parçası haline gelen evde sağlık hizmetler-
iyle alakalı, böyle kapsamlı çalışmalara ihtiyaç oldu-
ğu aşikardır. Çalışmanın tüm basamakları çok gü-
zel planlanmış ve elde edilen sonuçlar itibariyle de  
tüm hastaların kapsamlı ve bütüncül bir yaklaşım  
gösterebilecek bir hekim tarafından değerlendirilme- 
si gerektiği ortaya konmuştur.

Evde sağlık hizmetlerinin en önemli hasta gru- 
bunu sayıları gün geçtikçe artan bakıma muhtaç geri-
yatrik hastalar oluşturmaktadır. Bunların içerisinde de 
inmeli hastalar; çoklu komplikasyonlara bağlı yönetim 
güçlüğü ve yüksek oranları nedeniyle ön plandadır. Bu 
hastalarda tanı ve tedavi kriterleri açısından belirsiz-
liklerin olduğu en önemli kronik hastalık hipertansiyon-
dur.  Güncel hipertansiyon kılavuzları geriyatrik hasta-
lar için tedavi planlarının mutlaka bireyselleştirilmesi 
gerektiğini; fonksiyonellik/kırılganlık, yaşam beklenti-
si, ilaç uyumu-yan etkileri, ek hastalıklar ve kullandığı 

diğer ilaçlar gibi parametrelere göre tedavi rejim ve he-
deflerinin belirlenmesi gerektiğini vurgulamaktadır .(2,3)

Bunun muhtemel sebebi geriyatrik hastalarda anti-
hipertansif tedavilerin sonuçlarının araştırıldığı büyük 
çaplı çalışmaların; kırılgan yaşlıları dışlaması nede-
niyle yeterince yol gösterici olamamasıdır.(4) Bu açıdan 
değerlendirildiğinde evde bakım hastalarında hipertan-
siyon tanımlaması yapabilmek için mutlaka kırılganlık 
dereceleri belirlenmelidir. 

Öte yandan bazı çalışmalarda fonksiyonel sınır-
lamaları olan yaşlılarda yoğun antihipertansif tedavi- 
nin yaşam kalitesi ve süresini azaltabileceği bildiril-
miştir.(5) Yakın zamanda bizim de evde sağlık hizmeti 
alan geriyatrik hastalarla yaptığımız bir çalışmanın 
sonuçları; 80 yaş üzeri ve yatağa bağımlı kişiler için 
daha fazla olmakla beraber tüm hasta grupları için di-
yastolik kan basıncı değerlerinin hipoperfüzyon sını-
rında olduğunu göstermiştir.(6) 

Sonuç olarak ilk etapta evde bakım hastalarının be- 
lirli risk gruplarına göre kan basıncı değerlerinin ta-
nımlayıcı çalışmalarla ortaya konması ve tanı-tedavi 
açısından ise belirli değerler yerine, hasta özelinde ha-
reket edilmesinin uygun olacağını düşünmekteyiz. 

Saygılarımızla. 
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