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AÇIKLAMALAR 
ALAN Hasta ve YaĢlı Hizmetleri 

DAL/MESLEK YaĢlı Bakım Elemanı 

MODÜLÜN ADI YaĢlıya Yemek Yedirme 

MODÜLÜN TANIMI 

YaĢlıya, yemek öncesi ön hazırlık yapmak, yemek 

yedirmek, ağız ve diĢ bakımı verme tekniğinin 

kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK YaĢlıya yemek yedirme ve ağız bakımı vermek 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Bu modül ile gerekli bilgileri alıp uygun araç-gereç ve 

ortam sağlandığında yaĢlıya yemek yedirmede ön hazırlık 

yapabilecek, yemek yedirebilecek, ağız ve diĢ bakımı 

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. YaĢlıya yemek yedirmede ön hazırlık 

yapabileceksiniz.  

2. YaĢlıya yemek yedirebileceksiniz.  

3. Ağız ve diĢ bakımı yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Atölye, sınıf, beceri eğitim sahası 

Donanım: Yastık, havlu, çağrı zili, su, bardak, ped, diĢ 

fırçası, diĢ macunu, kâğıt havlu, mutfak araç-gereçleri 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda ölçme aracı  (çoktan seçmeli 

test, doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
 

AÇIKLAMALAR 
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GĠRĠġ 
Sevgili Öğrenci, 

 

YaĢlanma, anne karnından baĢlayarak yaĢamın sonlanmasına kadar devam eden bir 

süreçtir. Sağlıklı yaĢlanmanın temel koĢullarından biri de özenli ve bilinçli beslenmedir. 

 

Yeterli ve dengeli beslenme, yaĢamın her döneminde olduğu gibi yaĢlılıkta da çok 

önemlidir. YaĢlılığa bağlı hastalıkların önlenmesinde, geciktirilmesinde ve gerektiğinde 

tedavi edilmesinde yeterli ve dengeli beslenme etkin bir rol oynamaktadır.  

 

Özellikle yaĢlılık ve ileri yaĢlılık döneminde, yemeğini kendisi yiyemeyen yaĢlılara     

(parkinson hastalarında ellerin titremesi, yaĢlının farklı sorunlarından dolayı ellerini 

kullanamaması gibi) yaĢlı bakım elemanı yemeğini yedirir. YaĢlı bakım elemanının burada 

dikkat etmesi gereken noktaları bilmesi gerekir. 

 

Bu modülde sizlere, yaĢlıya yemek yedirmeden önce ön hazırlık yapmak, yaĢlılığa 

bağlı nedenlerden dolayı, yemek yiyemeyen yaĢlılara yemeğini yedirmek ve yemek sonrası 

yaĢlının ağız ve diĢ bakımını yapma becerilerinin kazandırılması amaçlanmıĢtır. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

Yemek öncesi ön hazırlık yapabileceksiniz.  
 

 
 

 

 YaĢlı bireylerin beslenmesinde nelere dikkat etmek gerekir, araĢtırınız. Elde 

ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 Yakınınızda bulunan huzur evine giderek, yaĢlıların beslenmesinde hangi besin 

grupları ve miktarları tercih ediliyor. AraĢtırarak, edindiğiniz bilgileri sunu 

haline getirerek sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 YaĢlılık ve beslenme ile ilgili resimler araĢtırınız ArkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. YEMEK ÖNCESĠ ÖN HAZIRLIK 

YAPMAK 
 

Yenilebilen ve yenildiğinde yaĢam için gerekli besin ögelerini sağlayan bitki ve 

hayvan dokuları "besin" olarak tanımlanır. Besinlerin içinde bulunan karbonhidrat, protein, 

yağ, vitamin ve minerallere de "besin ögeleri" denir. BaĢka bir deyiĢle, besin ögesi, 

besinlerin bileĢiminde bulunan kimyasal maddelerdir. 

 

Beslenme; sağlığı korumak, geliĢtirmek ve yaĢam kalitesini yükseltmek için vücudun 

gereksinimi olan besin ögelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli 

yapılması gereken bir eylemdir. 

 

Resim 1.1: Sağlıklı yaĢlı çift 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

ARAġTIRMA 

AMAÇ 
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BaĢka bir deyiĢle, beslenme, insanın büyüme, geliĢme, sağlıklı ve üretken olarak uzun 

süre yaĢaması için gerekli olan besin ögelerini vücuduna alıp kullanabilmesidir. 

 

Vücudun büyümesi, yenilenmesi ve çalıĢması için gerekli olan enerji ve besin 

ögelerinin her birinin yeterli miktarlarda alınması ve vücutta uygun Ģekilde kullanılması 

durumu "yeterli ve dengeli beslenme" deyimi ile açıklanır. 

 

Yemek öncesi ön hazırlık yapmak için bakım elemanının genel beslenmenin önemi, 

yaĢlılıkta beslenmeyi etkileyen etmenler, enerji ihtiyacı ve besin grupları hakkında genel 

olarak bazı bilgileri bilmesi gerekmektedir. 
 

1.1. YaĢlılıkta Beslenmenin Önemi 
 

YaĢlanma sürecinde, zamana bağlı olarak vücut yapısında, organlarda, organların 

fonksiyonlarında ve vücuttaki sistemlerde bazı değiĢiklikler ortaya çıkar. Sindirim sistemi de 

bu değiĢikliklerden etkilenir. 

 

Yetersiz beslenmenin etkilediği grupların baĢında bebek ve çocuklar, gençler, 

doğurganlık çağındaki kadınlar, gebe ve emzikli anneler, yaĢlılar ve iĢçiler gelmektedir. 

 

KiĢinin yaĢlanma süreci, yaĢam süresi ve kalitesi beslenme biçiminden etkilenir. 

YaĢlılarda yeterli beslenme sağlığın korunması için gereklidir. YaĢlılara sunulan sağlık 

hizmetinin temel amacı, yaĢlı bireyin kendisine bakabilmesi için mevcut kapasitesini en iyi 

düzeyde kullanmasını sağlamaktır. 

 

YaĢlanmayla sindirim sistemi fizyolojisinde, enzimlerin miktarında, etkinliğinde ve 

sindirim sisteminin çalıĢmasını sağlayan kasların aktivitesinde gerilemeler gözlenir. Bunun 

yanı sıra çevresel faktörlerden kaynaklanan yaĢam tarzı değiĢiklikleri de söz konusudur. 

Örneğin, sosyal iliĢkilerin azalması, eĢlerden birinin ölümü sonucu yalnız kalma, ekonomik 

yetersizlik, yiyecek hazırlama ve piĢirmeyi zorlaĢtıracak fiziksel engeli olması, bu konuda 

yardımcı olacak kiĢi veya kurumların olmaması gibi. 

 

1.1.1. YaĢlılıkta Beslenmeyi Etkileyen Etmenler 
 

Genelde yaĢlının beslenmesini olumsuz etkileyen etmenler Ģunlardır: 
 

 YaĢlının tek baĢına yaĢaması, 

 Sosyal iliĢkilerinin azalması, 

 

Resim 1.2: YaĢlılık ve güven 
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 Yiyecek alıĢveriĢi yapmayı, yiyecek hazırlama ve piĢirmeyi zorlaĢtıracak veya 

olanaksızlaĢtıracak fiziksel engeli olması  

 Yiyecek hazırlama ve piĢirmede ihtiyacı olan yaĢlı bireye yardımcı olacak kiĢi 

veya kurumların olmaması, 

 Yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayacak gelirinin olmaması, 

 YaĢlının iĢtahının olmaması, 

 Geleneksel alıĢkanlıkları, eğitim ve inanıĢları, 

 Ekonomik durumu, 

 Takma diĢi olan yaĢlının zamanla diĢ etlerinin çekilmesi nedeniyle protezini 

çıkarması ve damaklarıyla besinleri öğütmeye çalıĢması, 

 Besin ögelerinin emilimini ve kullanımını azaltan veya besin ögesi 

gereksinmesini artıran hastalıklar, 

 Depresyon veya mental sorunlar, 

 YaĢlıda beslenme durumunu etkileyebilecek organ fonksiyonlarındaki 

değiĢiklikler, 

 Kronik hastalıklar, kullanılan ilaçlardır. 

 

YaĢlanmayla birlikte görülme sıklığı artan yüksek tansiyon, kalp-damar, böbrek ve 

Ģeker hastalığı gibi kronik hastalıkların varlığında bu hastalıklara özel diyetlerin 

uygulanması gerekmektedir. 
 

1.1.2.YaĢlının Enerji ve Besin Ögesi Gereksinimleri  
 

YaĢlının, bazal metabolizması, aktif hareketi ve vücut sıcaklığının sabit tutulması için 

enerjiye gereksinimi vardır. 
 

Genellikle yaĢla birlikte günlük enerji ihtiyacı ve harcaması düĢer. YaĢlıda enerji 

harcamasındaki azalmanın 2/3‟ü fiziksel hareketlerin azalmasından kaynaklanır. Fiziksel 

hareketlerin ve bazal metabolizma hızının azalması enerji harcamasını, dolayısıyla enerji 

gereksinmesini de azaltır. 
 

 Protein 
 

Proteinler vücudun yapı taĢıdır. Hücrelerin yenilenmesi için proteinlerin yeterince 

alınması gerekir. YaĢlılarda günlük enerjinin yaklaĢık % 12-15‟i proteinlerden sağlanmalıdır.  
 

Protein alınımının en az % 25‟i hayvansal kaynaklardan, geriye kalanı bitkisel 

kaynaklardan sağlanmalıdır.  
 

YaĢlıların alması gereken baĢlıca hayvansal kaynaklı proteinler; süt, yoğurt, yağsız az 

tuzlu peynir, balık ve tavuk etidir. 
 

 Karbonhidratlar 
 

Günlük enerji ihtiyacının % 55-60‟ı karbonhidratlardan elde edilir. Karbonhidratlar 

yetersiz alındığında, proteinler enerji kaynağı olarak kullanılacağı için günlük karbonhidrat 

ihtiyacının düzenli olarak karĢılanması gerekir. 
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ġekerler yapısındaki karbon (C) sayısına göre gruplandırılırlar. Yapısında altıya kadar 

karbon bulunanlara monosakkarit (glikoz, riboz ve galaktoz), on ikiye kadar karbon 

bulunanlara disakkarit (maltoz, sakaroz, laktoz), on sekiz ve daha fazla karbon içerenlere 

polisakkarit (glikojen, niĢasta, selüloz) denir.  

 

Diyette, basit Ģekerlerden (monosakkarit) çok kompleks Ģekerlerin alınması tercih 

edilmelidir. Çünkü, basit Ģekerler sadece enerji sağlarken kompleks Ģekerlerle birlikte 

vitaminler, mineraller, proteinler ve su ihtiyacı karĢılanır. 
 

 Yağlar  
 

Yağlar, gliserin veya gliserolun yağ asitleriyle yaptığı bileĢiklerdir. Günlük enerjinin 

% 25-30‟u yağdan elde edilmelidir. Yağlar doymuĢ ve doymamıĢ yağlar olarak ikiye ayrılır. 

DoymamıĢ yağlar özel iĢlemlerden geçirilerek yapılarına hidrojen (H) ilave edilir ve doymuĢ 

yağlar elde edilir. 
 

Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı ve margarinler doymuĢ yağlardır. Bunların sindirilmesi 

zordur. Vücutta fazlası depo edilir. Kanda zararlı olan kolesterol gibi yağların birikmesine 

neden olur. Genelde doymamıĢ yağlardan olan ayçiçeği yağı, zeytin yağı, mısırözü, haĢhaĢ 

ve susam yağları, doymuĢ yağlara göre vücutta daha az risk oluĢturur. 
 

Besinler kızartılınca hem enerji içeriği yükselir hem de sindirimleri daha güçleĢir. Bu, 

yaĢlılar için sakıncalıdır. Yağlar, vücut için elzemdir, ancak düzensiz, gereğinden çok veya 

az alındığında vücutta daha fazla sorun oluĢturur. 
 

 Vitaminler, Mineraller ve Su 
 

Vitaminlerin vücutta düzenleyici rolü vardır. Vücuttaki pek çok biyokimyasal olaylar 

vitaminlerin yardımı ile oluĢur. Yeterli ve dengeli beslenme için vitaminler yeterince 

tüketilmelidir. Dengeli beslenmenin, birçok kronik hastalığın ilerleme ve ortaya çıkıĢ yaĢları 

üzerinde olumlu etkileri vardır. 

 

B grubu vitaminler, hücrelerin oluĢması ile ilgili biyokimyasal olayların 

düzenlenmesine yardımcı olur. D vitamini, kalsiyum ve fosfor gibi minerallerin kemik ve 

diĢlerde yerleĢmesine yardımcıdır. Bazı vitaminler de (A, E, C) vücut hücrelerinin hasarını 

önleyerek normal iĢlevlerini sürdürmeleri ve bazı zararlı maddelerin etkilerinin 

azaltılmasında (antioksidan etki) yardımcıdır. 

 

Resim 1.3: ÇeĢitli sebzeler 
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Vitaminler ikiye ayrılır: 
 

 Yağda eriyen vitaminler (A,D,E,K vitaminleri) 

 Suda eriyen vitaminler (C, B6, B1 vitamini, riboflavin, vitamin B12 ve 

folikasit) 

 

Resim 1.4: ÇeĢitli meyveler 

 Mineraller  
 

YetiĢkin insan vücudunun ortalama % 6‟sı minerallerden oluĢmuĢtur. BaĢta kalsiyum 

ve fosfor olmak üzere minerallerin bir bölümü iskelet ve diĢlerin yapı taĢıdır. Diğer bölümü 

(sodyum, potasyum gibi) ise vücut suyunun dengede tutulmasını sağlar. Bazı mineraller 

örneğin demir, vücutta besin ögelerinden enerji oluĢması için zorunlu olan oksijenin 

taĢınmasında gereklidir. Vücudun çalıĢmasını düzenleyen enzimlerin bileĢiminde ve 

savunma sisteminin güçlendirilmesinde yer alır.  
 

YaĢlılar için, demir, kalsiyum, fosfor, magnezyum, çinko, iyot ve selenyum ile ilgili 

tüketim standardı belirlenmiĢtir. Örneğin, RDA (tavsiye edilen günlük besin alım miktarı) da 

yaĢlılar için en az potasyum gereksinmesi 1600-2000 mg/gün olarak belirtmiĢtir. Diğer 

minerallerin ise, güvenli ve yeterli günlük önerilen miktarları vardır. Örneğin, krom için 

önerilen miktar 0.05-0. 2mg‟dır. 
 

 Su 
 

Su, yaĢam için zorunlu bir ögedir. YetiĢkinlik döneminde vücudun % 60‟ı su iken, 

yaĢlılıkta bu oran % 50‟ye düĢer. Besinlerin sindirimi, dokulara taĢınması, hücrelerde 

kullanılması sonucu oluĢan zararlı atıkların atılması ve vücut ısısının düzenlenmesi için 

gereklidir. 
 

1.2. Besin Grupları 
 

Ülkemizin besin üretimi ve beslenme durumu dikkate alınarak günlük alınması 

gereken temel besinlerin planlanmasında dört besin grubu kullanılmasının daha uygun 

olduğuna karar verilmiĢ ve grupların Ģekil ile ifadesinde aĢağıda görülen dört yapraklı yonca 

kullanılmıĢtır. 
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Resim 1.5: Besin grupları 

Günlük tüketilmesi gereken besin miktarı "dört besin grubu" temel alınarak belirlenir. 
 

Bu besin grupları; 
 

 Süt ve süt ürünleri, 

 Et-yumurta-kuru baklagiller, 

 Sebze ve meyveler,  

 Ekmek ve tahıllardır. 
 

 Süt ve Süt Ürünleri Grubu 
 

Protein yapısını oluĢturan aminoasitler, süt ve süt ürünlerinde önemli miktarda 

bulunmaktadır.  Süt özellikle çocukluk, gebelik, emziklilik ve yaĢlılık dönemlerinde, kemik 

sağlığı açısından önemlidir. Ġnsan için gerekli vitaminlerin çoğu sütte bulunmaktadır. Ancak 

yüksek vitamin içeriğine rağmen bilinçsiz uygulanan ısıl iĢlemler, vitamin içeriğini 

azaltmaktadır. Tarım ve Köy ĠĢleri Bakanlığı ve Türk Standartları Enstitüsü‟nün (TSE) içme 

sütü elde edilmesinde kullanılan yöntemler olarak tanımladığı, uygulanabilecek ısıl iĢlemler:  
 

 Pastörizasyon; süte100 
o
C altında uygulanan iĢlemdir. 

 Sterilizasyon (ultra yüksek ısıl iĢlem-UHT); süte 100 
o
C üzerinde 

uygulanan iĢlemdir. 
 

Süt ve yerine geçen besinler; yoğurt, peynir ve süt tozu gibi sütten yapılan besinlerdir. 

Bu besinler protein, kalsiyum, fosfor, B2 vitamini (riboflavin) ve vitamin B12 olmak üzere 

birçok besin ögesinin önemli kaynağıdır. BaĢta yetiĢkin kadınlar, çocuklar ve gençler olmak 

üzere tüm yaĢ grupları ve yaĢlıların bu grubu her gün tüketmesi gerekir. 
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Resim 1.6: Süt ve süt ürünleri 

Süt ve yoğurt yaĢlı için en uygun besinlerdendir. Az yağlı ve az tuzlu peynirler 

seçilmelidir. 
 

 Et Yumurta Kuru Baklagiller Grubu 
 

Bu grupta et, balık, tavuk, yumurta, kuru fasulye, nohut, mercimek gibi besinler 

bulunur. Et olarak tavuk ve balık eti, kırmızı ete tercih edilmelidir. 

 

Resim 1.7: Kırmızı et 

Ceviz, fındık, fıstık, gibi yağlı tohumlar da bu grupta yer alır. Bu yağlı tohumlar, diğer 

besinlere göre fazla yağ içerdiklerinden özellikle yaĢlılarda tüketim miktarına dikkat 

edilmelidir. 

 

YaĢlılık döneminde, bu grupta yer alan kırmızı et, sakatatlar ve yumurta tüketimi 

sınırlandırılmalı, balık ve kuru baklagillerin tüketimi ise artırılmalıdır. 
 

Bu grup; 
 

Protein 

Demir, çinko, fosfor, magnezyum 

B6, B12, B1 ve A vitamini 
 

Kuru baklagiller posa içerir.(Günlük diyette, 25-30 gram posa alınmalıdır. Böylece 

yaĢlılıkta önemli sorunlar olan kabızlık ve kolonik divertiküller (Kalın barsak duvarında dıĢa 

balonlaĢma ile oluĢan kesecikler) önlenebilir. 
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 Sebze ve meyveler  

 
BileĢimlerinin önemli kısmı sudur. Bu nedenle günlük enerji, yağ ve protein 

gereksinmesine çok az katkıda bulunur. Bunun yanında mineraller ve vitaminler bakımından 

zengindir. Özellikle yeĢil yapraklı sebzeler ile sarı ve turuncu meyve ve sebzelerin tüketimi 

antioksidan vitaminlerden beta karoten ve C vitamininin sağlanması açısından önemlidir. 

Günde, 2-3 adet veya 200-300 gram meyve ile 2-3 porsiyon veya 300-600 gram sebze 

tüketilmelidir. 

 

Sebze ve meyvelerin fonksiyonları: 

 Büyüme ve geliĢmeye yardım eder. 

 Hücre yenilenmesini ve doku onarımını sağlar. 

 Deri ve göz sağlığı için temel ögeler içerir. 

 DiĢ ve diĢ eti sağlığını korur. 

 Kan yapımında görev alan ögelerden zengindir. 

 Hastalıklara karĢı direncin oluĢumunda etkindir. 

 Doygunluk hissi sağlar. 

 Dengesiz beslenmeye bağlı ĢiĢmanlık ve kronik hastalıkların (kalp damar 

hastalıkları, hipertansiyon, bazı kanser türleri) oluĢma riskini azaltır. 

 Bağırsakların düzenli çalıĢmasına yardımcı olur. 
 

 Ekmek ve Tahıl Grubu 
 

Tahıllar Türk toplumunun temel besin grubudur. Buğday, pirinç, mısır, çavdar ve 

yulaf gibi tahıl taneleri ve bunlardan yapılan un, bulgur, yarma, gevrek ve benzeri ürünler bu 

grup içinde yer alır. Tahıl ve tahıl ürünleri vitaminler, mineraller, karbonhidratlar (niĢasta, 

lif) ve diğer besin ögelerini içermeleri nedeniyle sağlık açısından önemli besinlerdir.  
 

Tahıllar, protein de içerir. Bu proteinin kalitesi düĢük olmakla birlikte kuru baklagiller 

ya da et, süt, yumurta gibi besinlerle bir arada tüketildiklerinde protein kalitesi artırılabilir. 

Tahıllar, ayrıca bir miktar yağ da içerir. Tahıl tanelerinin yağı, vitamin E‟den zengindir.  

 

Resim1.8: Tahıl grubu besinler 

Tahıllar B12 dıĢındaki B grubu vitaminlerinden zengin, özellikle B1 vitaminin 

(tiamin) en iyi kaynağıdır. Bu vitaminler tahıl tanelerinin çoğunlukla kabuk ve özünde 
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bulunur. Kabuk ve öz kısmı ayrılmamıĢ tahıllardan yapılan yiyecekler, vitaminler, mineraller 

ve posa (lif) yönünden zengindir. Tam tahıl ürünlerini tüketmek tercih edilmelidir. 
 

 YaĢlılıkta Sağlıklı Beslenmek Ġçin Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar 

ġunlardır:  
 

 Veteriner kontrolünden geçmiĢ etler tüketilmelidir. Kaçak kesilmiĢ etler 

hastalık etkenlerini taĢıyabilir, iyice piĢirildikten sonra tüketilmelidir. 

 PiĢirmede haĢlama, ızgara gibi yöntemler tercih edilmeli, kızartmadan 

kaçınılmalıdır. Et koyulan yemeğe ayrıca yağ eklenmemelidir. 

 Omega-3 (n-3) içeriği yüksek olduğu için sağlıklı beslenme için haftada 2 

kez balık yenilmelidir. 

 Taze sebzeler önce ayıklanmalı, akan bol su altında iyice yıkanmalı sonra 

doğranmalı ve yeteri kadar su ile piĢirilmelidir. 

 Sebzeleri mümkün olduğunca kısa sürede ve diriliği korunacak Ģekilde 

piĢirmek gerekir. B vitaminleri ve C vitamini gibi bazı vitaminler ısı ile 

kolayca kayba uğrar. 

 Sebze ve meyveleri piĢirirken tencerenin kapağı kapalı tutulmalıdır. 

Böylece buhar kaybolmayacak ve piĢirme süresi kısalacaktır. 

 Tam tahıl ürünleri tüketilmelidir. Protein ve vitamin içeriğini artırmak 

için diğer besinlerle (kuru baklagiller, süt ve ürünleri) birlikte tüketilmesi 

sağlıklı olur. 

 Yeterli, dengeli, sağlıklı ve moral yükseltici bir beslenme için bir iki 

besin türünden çok yeme yerine, değiĢik tür besinlerden az miktarlarda 

tüketilmesi gerekir. 

 YaĢlılar, az ve sık beslenmelidir. Yemekler yavaĢ yenilmeli ve iyi 

çiğnenmelidir. Metabolizmanın düzenli çalıĢması için, günlük yaĢam 

koĢulları da dikkate alınarak, günde en az üç ana öğün ve iki-üç ara öğün 

Ģeklinde beslenmelidir. Sabah kahvaltısı mutlaka yapılmalıdır.  

 Öğünler içinde en önemlisi sabah kahvaltısıdır. Güne istekli baĢlamada 

ve elveriĢli bir biçimde sürdürmede yenilen sabah kahvaltısının miktarı 

ve içeriği büyük önem taĢır. 

 Her öğünde, dört besin grubundaki besinler birlikte, bireyin 

gereksinmesine uygun miktarlarda tüketilmelidir. Aynı gruptan alternatif 

besinler seçilerek besin çeĢitliliği sağlanmalıdır. 

 

Resim 1.9: Besin gruplarına örnekler 
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 Sebze ve meyveler, et, süt, yumurta, baklagiller gibi tüm besinler taze 

olmalıdır. PaketlenmiĢ her türlü besin, konserveler, mutlaka kullanım 

süresi içinde tüketilmelidir. Dondurulan etler çözüldükten sonra tekrar 

dondurulmamalıdır. Besin güvenliğine dikkat edilmesi besin 

zehirlenmelerinin önlenmesini sağlayacaktır. 

 ġeker tüketimi azaltılmalıdır. Basit Ģekerlerin (çay Ģekeri, bal, reçel vb.) 

yerine kompleks karbonhidratlardan (tahıllar, kuru baklagiller vb.) zengin 

besinler tercih edilmelidir. 
 

 Posa tüketimi artırılmalıdır. Genel olarak posa, besinlerin bir bileĢeni 

olarak insan vücudunun sindiremediği veya emilimini yapamadığı 

kompleks karbonhidratlardır. Posanın yaĢlılarda, koruyucu ve tedavi edici 

etkileri vardır. Meyveler (elma, armut, vb.) sebzeler, yağlı tohumlar, sert 

kabuklu yemiĢler, arpa, pirinç ve arpa kepeğindeki suda çözünen posa, 

kolesterolü düĢürür, kan glikozunu düzenler. Buğday ve mısır kepeği tam 

buğday unundan yapılmıĢ ekmeklerdeki tahıllar ve sebzelerdeki suda 

çözünmeyen posa ise kabızlığı önler, yaĢlılardaki bağırsak hareketlerinin 

düzenlenmesi açısından önemlidir. 

 Besinler, tüketileceği ana kadar hijyenik koĢullarda saklanmalıdır. 

 DoymuĢ yağ tüketimi azaltılmalıdır. Beslenmede katı margarinlerin ve 

doymuĢ hayvansal yağların tüketiminin artması, kolesterol düzeyinin 

kanda artmasına neden olur. Bu da kalp-damar hastalıkları için risk 

faktörüdür. 

 PiĢirilen yiyecekler yanmıĢ olmamalıdır. Özellikle yaĢlılar, kızartılarak 

hazırlanmıĢ yemekler yerine haĢlanmıĢ olanını tercih etmelidirler. 

 Sebze ve meyveler bol ve çeĢitli tüketilmelidir. 

 Yüksek kalsiyumlu besinler tüketilmelidir. Kalsiyum, kemik sağlığının 

korunmasında önemli rol oynar. YaĢlılarda, fiziksel aktivitede azalma, 

kemiklerden kalsiyum çekiliĢini artırır. 

 

Resim 1.10: Süt içen yaĢlı birey 

 Sıvı tüketimi artırılmalıdır. YaĢlılar için günlük 2 litre sıvı alınması 

önerilmektedir. Fiziksel aktivite, hastalık durumu ve çevre ısısı gibi 

faktörler sıvı gereksinmesini etkileyebilir. 

 YaĢlılarda iĢtah artıĢının sağlanmasında, her öğünde tüketilecek 

besinlerin çekici bir Ģekilde tanzimi ve servisi yapılmalıdır. 

 Haftada 2 veya 3 defa kuru baklagiller tüketilmelidir. Posa kaynağı 

olduğu için posa tüketimini artırma da iyi bir yoldur. 

 Tuz tüketimi azaltılmalı ve tuzla iĢlem görmüĢ besinler (turĢu vb.) 

tüketilmemelidir. Tuz kısıtlı diyet uygulaması gerekli yaĢlılarda, besin 
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tüketimini cazip hale getirmek için yiyeceğin lezzetini artırıcı baharatlar 

(kekik, nane vb.) kullanılabilir. 

 Sindirime yardımcı olmak ve sağlıklı yaĢamak için açık havada yürüyüĢ 

yapılmalıdır. 

 Besinler doğru hazırlanmalı ve doğru piĢirilmelidir. PiĢirme 

yöntemlerinde, posayı artıracak uygulamalar yapılabilir.(et yemeklerini 

sebze ile piĢirmek, çorbalarda mercimek, kepekli pirinç kullanmak gibi) 

 Sigara ve alkol kullanılmamalı.  

 Ağız ve diĢ sağlığına dikkat edilmelidir. 
 

 Yemek Öncesi YaĢlı Bakım Elemanının Dikkat Edeceği Noktalar: 
 

 Hijyene dikkat eder.  

 Yemek öncesi koku ve görüntü kirliliğine yol açacak malzeme varsa 

ortamdan kaldırır. 

 YaĢlı odasının normal ısıda olmasını sağlar. (Çok sıcak ve soğuk ortam 

hasta beslenmesini olumsuz etkiler.) 

 YaĢlı odasını havalandırarak kötü kokudan arındırır.  

 YaĢlının boĢaltım ihtiyacını karĢılamasına varsa pedini değiĢtirmesine 

yardım eder. 

 YaĢlı odasını temiz ve düzenli tutar. 

 YaĢlı, hasta ise ve odada kirli pansuman materyalleri, sürgü, ördek gibi 

kirli araç ve gereçler varsa kaldırır.  

 YaĢlıyı bilgilendirir, yemek yedirmek için iznini alır. 

 Yiyeceklerin ısısını kontrol eder. 

 YaĢlı bireyin giysilerinin, rahat olmasına dikkat eder. 

 YaĢlı, gözlük, iĢitme cihazı, protez diĢ (takma diĢ) vb. kullanıyorsa, 

beslenme öncesi takar. 

 YaĢlıya, yemek yerken rahat edebileceği pozisyon verir. (sandalyeye 

oturtmak veya yatağında oturur pozisyona getirmek gibi) 

 Bakım elemanı yaĢlıyı rahat ve kolay besleyeceği pozisyon alır. 

 Yemek öncesi yaĢlının el temizliğini yapmasını sağlar. 

 Gerektiğinde yaĢlının yiyecek ve içecekleri kolay alabileceği araç ve 

gereçleri kullanıma hazırlar. Su, meyve suyu vb. içirirken pipet 

kullanabilir. 

 Yiyeceklerin yaĢlının diyetine veya yeterli ve dengeli beslenmesine 

uygunluğunu kontrol eder. 

 Ellerini yıkar. 

 YaĢlıya ait kiĢisel temizlik malzemeleri ve kaĢık, çatal vb. araç gereçleri 

hazırlar. 

 Yemek tepsisinin düzenini sağlar. 

 



 

14 

 

 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yemek öncesi ön hazırlık yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Yeterli ve dengeli beslenme kurallarını 

sıralayınız. 
 Farklı kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 YaĢlılıkta beslenmeyi olumsuz etkileyen 

etmenleri ayırt ediniz. 

 Konuyu çeĢitli kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 YaĢlılıkta beslenmeyi olumsuz etkileyen 

etmenleri maddeler halinde 

yazabilirsiniz. 

 Besin ögelerini ayırt ediniz.  Farklı kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 Besin gruplarını sıralayınız. 
 Farklı kaynaklardan araĢtırabilirsiniz. 

 Yazarak çalıĢabilirsiniz. 

 YaĢlılıkta sağlıklı beslenmek için dikkat 

edilmesi gereken noktaları sıralayınız. 

 Konuyu çeĢitli kaynaklardan araĢtırınız. 

 Dikkat edilmesi gereken noktaları 

yazabilirsiniz. 

 Bakım elemanının yemek öncesi ön 

hazırlık yapmada dikkat etmesi gereken 

noktaları sıralayınız. 

 Konuyu farklı kaynaklardan 

araĢtırabilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Ġnsanın, büyüme, geliĢme, sağlıklı ve üretken olarak uzun süre yaĢaması için gerekli 

olan besin ögelerini vücuduna alıp kullanabilmesine ………… denir. 

 

2. Tereyağı, iç yağı, kuyruk yağı ve margarinler ………… yağlardır. 

 

3. YaĢlı bakım elemanı yemek öncesi ön hazırlık yaparken yaĢlı bireyin 

giysilerinin . . . . . . . . . . . . . olmasına dikkat eder. 

 

4. Yeterli ve dengeli beslenmek için günde en az ………… öğün besin 

tüketilmelidir. 

 

5. YaĢlı bakım elemanı, yaĢlıya yemek yedirirken acele etmez, yaĢlının besinleri 

çiğnemesi ve ………… için zaman tanır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

 

YaĢlıya yemek yedirebileceksiniz. 
 

 

 

 

 YaĢlının iĢtahının açılmasına yardımcı olmada yaĢlı bakım elemanının 

yapabileceği iĢlemler nelerdir? AraĢtırınız.  

 Elde ettiğiniz bilgileri sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. YAġLIYA YEMEK YEDĠRME  
 

YaĢamın baĢlangıcından itibaren uygulanması gereken yeterli ve dengeli beslenmenin 

yaĢlılıkta da sürdürülmesi yaĢam kalitesini yükseltecek en önemli etmenlerdendir. 
 

Sağlıklı bireyler kendi beslenmesini kendisi yapabilir. Fiziksel yetersizlikler, 

nörolojik, mental hastalıklar ve travma, yaĢlılık, düĢkünlük, güçsüzlük vb. durumlarda 

baĢkasının beslemesine gereksinim duyulur. 
 

YaĢlı beslenmesinde hekim, diyetisyen, hemĢire ve yaĢlı bakım elemanı iĢ birliği 

yapmalı ve yaĢlı katılımı sağlanmalıdır. Bakım elemanı, yaĢlının beslenmesi açısından 

bağımsız yapabileceği iĢlemleri tespit etmeli ve yardımcı olmalıdır.  

 

2.1. YaĢlının Yemek Yemesine Yardımcı Olmak 
 

YaĢlı bakım elemanı, yaĢlının durumuna göre yemek yemesini tamamen kendisi sağlar 

veya yardımcı olabilir. 
 

Bazı yaĢlılar, küçük yardımlarla kendi beslenmesini yapabilir. Bakım elemanı bu yaĢlı 

bireylere, kendine güvenini geliĢtirmek, iĢleme katılımını sağlamak ve bağımsız yapabileceği 

iĢlevlerin devamını sağlamak için beslenme sırasında yardımcı olur. 
 

YaĢlının yemek yemesine yardımcı olmanın amacı, yaĢlının beslenmesini sağlamak ve 

yaĢlının, bağımsız yapabileceği iĢlemleri yapmasında destek olmaktır. 
 

 Kullanılan Malzemeler  
 

YaĢlının el temizliğini sağlayacak sabun ve su,  

Yemek yemesini sağlayacak araç gereçler, 

 KaĢık, çatal, bıçak bardak, tabak,  

 Yemek tepsisi, yaĢlı yiyeceği, su 

 Atık kabı, 

 Peçete. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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YaĢlının ağız ve diĢ temizliğini sağlayacak diĢ fırçası, macun, 

Böbrek küvet, 
 

 YaĢlıya Yemek Yedirme ĠĢlem Basamakları 
 

 YaĢlı, huzur evi veya rahatsızlığından dolayı hastanede ise ekip çalıĢması 

yürütülür. 

 YaĢlı ile doğru ve etkin iletiĢim kurulur. 

 YaĢlıya, yemek yedirmek için izin alınır. 

 YaĢlı odası ve çevresinin düzeni kontrol edilir. 

 YaĢlının el, gerekirse yüz temizliğine yardım edilir. 
 YaĢlı, sandalyeye oturabiliyorsa oturtulur.  

 Uygunsa oturur pozisyona gelmesi sağlanır, gerekirse baĢı yükseltilir. 

 Bakım elemanı hijyene dikkat eder. Ellerini yıkar. 

 YaĢlının önüne önlük, peçete koyar.  

 Üzerinde tepsi bulunan yemek masası yaĢlı önüne getirilir.  

 Yemek masası, önüne konduktan sonra bakım elemanı yaĢlının 

beslenmesine yardım edecekse sandalyeye oturur. 

 Gerektiğinde yiyecekler bölünerek küçük parçalara ayrılır veya ezilir.  

 Yemek yedirirken acele edilmez, yaĢlının besinleri çiğnemesi ve yutması 

için zaman tanınır. 

 YaĢlı yemek istemediği yiyecekler için zorlanmaz. Gerekirse beslenme 

konusunda uygun zamanda yaĢlı ve ailesine eğitim verilebilir. 

 Yutma güçlüğü olan yaĢlılar aspirasyon açısından gözlenir. 

 Bağımsız yiyebilen yaĢlılarda, yemeği bittikten sonra haber vermesi için 

çağırma zili konur ve bilgilendirilir. 

 YaĢlı, yemeğini bitirdikten sonra, yaĢlıya „afiyet olsun‟ gibi iyi 

temennilerde bulunularak güler yüzle iletiĢime devam edilir. 

 YaĢlı, yemeğini bitirdikten sonra yemek tepsisi, varsa masası yaĢlı 

önünden kaldırılır. 

 YaĢlının el, ağız ve diĢ bakımı yapmasında yardımcı olunur.  

 YaĢlının pozisyonu ayarlanır. 

 Kullanılan malzemeler kaldırılır. 

 Eller yıkanır. 
 Gerekli kayıtlar tutulur. 

 

2.2. YaĢlının ĠĢtahının Açılmasına Yardımcı Olmak 
 

Yemek yeme isteği, iĢtah olarak tanımlanır. Yeme isteği çeĢitli faktörlerden etkilenir. 

YaĢlının sağlık problemleri, duyularla algıladığı koku, ses, tat veya görüntü yeme isteğini 

etkileyebilir. ĠĢtah kaybı olan yaĢlı, yemek istemez bunun sonucu yetersiz beslenme, kilo 

kaybı, dikkat ve algıda değiĢiklikler, vücut direncinde düĢme ve enfeksiyonlara yatkınlık gibi 

istenmeyen durumlar geliĢir. YaĢlı bakım elemanı, iĢtahsız yaĢlılarda yeme isteğini artırmak 

için neler yapılabileceğini bilmelidir.  
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 ĠĢtahın Açılmasına Yardımcı Olmada YaĢlı Bakım Elemanının Yapacağı 

ĠĢlemler 
 

 YaĢlı ünite ve odasını havalandırır. 

 YaĢlı yatağı, odası ve çevresinin düzenli olmasını sağlar. 

 Koku ve görüntü kirliliğine yol açacak malzeme varsa yemek öncesi 

kaldırır. 

 YaĢlının temizlik ve bakımını yapar. 

 Yemeklerin soğumasını engellemek için, servisin zamanında yapılmasını 

sağlar. 

 Tepsi ve yiyeceklerin görüntüsüne dikkat eder. 

 Yiyecekleri karıĢtırmadan ayrı ayrı verir. 

 YaĢlıya yemek yerken uygun pozisyon verir. 

 YaĢlının iĢtah problemi devam eder ve artarsa doktoruna 

yönlendirilmelidir. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yaĢlıya yemek yediriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 YaĢlı ile doğru ve etkin iletiĢim kurunuz, 

yemek yedirmek için izin alınız. 

 Etkili iletiĢim kurma ilkelerini tekrar 

gözden geçirebilirsiniz. 

 YaĢlı odası ve çevresini düzenleyiniz. 
 YaĢlı bakım evlerinde yemek yenen  

ortamları inceleyebilirsiniz. 

 YaĢlının el, gerekirse yüz temizliğine 

yardım ediniz. 
 Hijyen kurallarına dikkat edebilirsiniz. 

 YaĢlı, sandalyeye oturabiliyorsa 

oturtunuz.  

 YaĢlının durumuna uygun pozisyon 

verebilirsiniz. 

 YaĢlının takma diĢi varsa takınız veya 

takmasını sağlayınız. 

 Yemek öncesi protez diĢlerin takılı olup 

olmadığını kontrol edebilirsiniz. 

 Yemek tepsisine dokunmadan önce el 

temizliğinizi yapınız 
 Hijyen kurallarına dikkat edebilirsiniz. 

 YaĢlının önüne önlük, peçete koyunuz  YaĢlıya nedenini açıklayabilirsiniz. 

 Üzerinde tepsi bulunan yemek masasını 

yaĢlının önüne getiriniz. 

 Yemek masası, önüne konduktan sonra 

yaĢlının yemeğini yedirmek için yanına 

sandalyeye oturabilirsiniz. 

 Yiyeceklerin yaĢlının diyetine uygunluğu 

kontrol edilir. 

 YaĢlıya yemek istemediği besinlerin 

yerine aynı besin grubundan baĢka 

seçenekler sunabilirsiniz. 

 Gerektiğinde yiyecekler bölünerek küçük 

parçalara ayrılır veya ezilir.  

 Yemek yedirirken acele edilmez, 

besinleri çiğnemesi ve yutması için 

zaman tanınır. 

 YaĢlının yemeğini bitirdikten sonra 

yemek tepsisi, masası yaĢlı önünden 

kaldırılır. 

 Afiyet olsun dileğinde bulunabilirsiniz. 

 YaĢlı el, ağız ve diĢ bakımını yaptırınız 

yapamıyorsa yapınız. 
 Hijyen kurallarına dikkat edebilirsiniz.  Kullanılan malzemeleri kaldırınız. 

 Ellerinizi yıkayınız. 

 Gerekli kayıtlar tutulur. 
 Gerekirse sağlık personeli ve yakınlarına 

bilgi verebilirsiniz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. YaĢlının yeme gereksinimi karĢılanırken yeterli ve ………….  beslenmesine özen 

gösterilmelidir. 

2. YaĢlıya yemek yedirirken, yaĢlı ile doğru ve etkin …………. kurulmalıdır. 

3. Yemek yeme isteği, ………….  olarak tanımlanır. 

4. Bakım elemanı, yaĢlıya yemek yedirirken acele etmez, yaĢlının besinleri …………. ve 

yutması için zaman tanır. 

5. Bakım elemanı yaĢlıya yemek yedirmeden önce yaĢlının takma ………….  varsa 

takmasını sağlar. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
 

 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

YaĢlıya ağız ve diĢ bakımını yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Ağız ve diĢ bakımını, çevrenizde bulunan ağız ve diĢ sağlığı merkezine giderek 

araĢtırınız. Elde ettiğiniz bilgileri, sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 YaĢlıda protez bakımı ve kullanımında dikkat edilmesi gereken noktaları, farklı 

kaynaklardan araĢtırınız.  

 Elde ettiğiniz sonuçları sınıfta arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3.YAġLIDA AĞIZ VE DĠġ BAKIMI  
 

KiĢisel sağlığımızın temelini hijyen oluĢturur. Hijyen, sağlığın korunması, 

geliĢtirilmesi, sürdürülmesi ve sağlık için yararlı davranıĢ ve uygulamaların yapılmasıdır. 
  

Sindirim ağızda baĢlar. Ağızda diĢler; dil, alt ve üst damak ve yutağın giriĢi gibi 

yapılar bulunur. Ağız içinde geliĢen bazı olumsuzluklar diĢ sağlığının bozulmasına, 

sindirimin olumsuz etkilenmesine yol açar. Ağız yoluyla alınan besinler çiğnenir, tükürükle 

karıĢtırılarak yutulmaya hazır hale getirilir. 
 

YaĢlıya uygulanacak ağız ve diĢ bakımının amacı ağız mukozası, diĢ, diĢ eti ve dilin 

temizliğini sağlayıp enfeksiyon oluĢmasını engellemektir. Bu amaçla sabah ve akĢam yaĢlı, 

kendisi yapabiliyorsa diĢlerini fırçalaması için teĢvik edilir. Kendisi yapamıyorsa (örneğin, 

elleri titriyor, demanslı vb.) yaĢlı bakım elemanı ağız bakımını yapar. Gerekirse takma 

diĢlerin bakımını da yapar. 

 

 Ağız ve diĢ bakımını yapmadaki amaçlar:  

 Ağzı, diĢ ve diĢ etlerini temizlemek, 

 Ağız içindeki kokuyu gidermek, 

 Enfeksiyon ve yara oluĢumunu önlemek, 

 Takma diĢlerin temizliğini sağlamak, 

 Bireyde temizlik ve rahatlığın oluĢmasını sağlamaktır. 
 

YaĢlı, yatağa bağımlı fakat ellerini kullanabiliyorsa (doksan yaĢında olup diz 

eklemlerindeki sorun nedeniyle kalkamayan yaĢlı gibi) bakım elemanı, ağız bakımına 

yardımcı olur ya da yapar.  
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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3.1. Ağız ve DiĢ Bakımı Uygulaması 
 

DiĢler ve diĢetlerini temizlemek için doğru fırçalama önemlidir. DiĢ fırçası yumuĢak, 

naylon kıllı ve yuvarlak uçlu olmalıdır. Böylece fırçalama iĢlemi sırasında diĢler ve diĢ etleri 

zarar görmez. DiĢ fırçalama iĢlemi küçük hareketlerle, diĢ etini de içine alacak Ģekilde 

yapılmalı, özellikle en arka diĢlerin, dolgu ve kronların temizliğine önem verilmelidir. DiĢ 

etinin altında kalan besin atıklarının temizliği için diĢ ipi kullanılmalıdır. Kürdan 

kullanılmamalıdır. 

 

DiĢ hekimlerinin çoğu, yumuĢak kıllı fırçaların diĢlerin üzerindeki eklentileri ve plağı 

kaldırmada etkili olduğu görüĢündedir. Ayrıca diĢ fırçalarının baĢ kısmı küçük ve yuvarlak 

olmalıdır, böylece her yere ulaĢması kolay olur. Birçok kimse için pilli diĢ fırçaları iyi bir 

alternatiftir. Özellikle ulaĢılması zor alanlarda ve yaĢlı, elini rahat kullanamayan bireylerde 

tavsiye edilmektedir. Hangi diĢ macununun yaĢlı birey için uygun olduğu diĢ hekiminden 

öğrenilmelidir. DiĢ fırçası kılları aĢınınca değiĢtirilmelidir. Genellikle 2- 3 ay kullanılan 

fırçanın değiĢtirilmesi gerekir. 
 

 Gerekli Araç ve Gereçler 

 DiĢ fırçası ve macunu, 

 DiĢ ipi, 

 Bir bardak soğuk ve ılık su, 

 Böbrek küvet, 

 Kâğıt havlu, 

 Su geçirmez örtü/ havlu, 

 Eldiven, 

 Protez diĢler için kutu, 

 Dudaklar için yağlı krem. 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 YaĢlıya yapılacak uygulama hakkında bilgi 

verilir. 
 ĠĢ birliği sağlamak ve onay almak. 

 Eller yıkanır, kurulanır ve eldiven giyilir.  Kontaminasyonu engellemek. 

 Bakım için hazırlanan malzemeler kolay 

ulaĢılabilecek bir yere konur. 
 Uygulamada zaman kaybını 

önlemek. 

 YaĢlının ağız içine bakarak değerlendirme 

yapılır. 
 Ağız içini değerlendirmek. 

 Gerekli durumda yatak etrafına paravan 

veya perde çekilir. 
 YaĢlının mahremiyetini korumak. 

 ÇalıĢılacak taraftaki yatak kenarlıkları 

indirilir. Yatak baĢı yükseltilir. YaĢlıya 

fowler ya da semi fowler (oturur ya da yarı 

oturur) pozisyonu verilir. 

 YaĢlının aspire etmesini önlemek ve 

rahat çalıĢabilmek. 

 YaĢlının çenesinin altına su geçirmez örtü 

veya havlu yerleĢtirilir. 
 YaĢlının giysilerinin kirlenmesini 

önlemek.  

 Protez diĢleri varsa çıkarılır, kap içine  
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konur. 

Ellerini kullanabiliyorsa; 

 Böbrek küvet yaĢlının çenesinin altına 

gelecek Ģekilde, su geçirmez örtünün 

üzerine yerleĢtirilir, böbrek küveti tutması 

sağlanır.  

 Ağız içindeki sıvıyı boĢaltmak. 

 DiĢlerin temizliğini sağlamak. 

 

 DiĢ fırçasının üzerine nohut büyüklüğünde 

macun sürülür. 

 Ellerinde deformasyon olan yaĢlılar için diĢ 

fırçasının sap kısmı geniĢletilir. 

 Kolay kavramayı sağlamak 

 

 Diğer eline fırçayı verip diĢlerini 

fırçalaması sağlanır. 

 Güven duygusunun oluĢmasını 

sağlamak. 

 

Ellerini kullanamıyorsa; 

Bakım elamanı fırçalama iĢlemini yapar. 

 Fırçalamaya ön diĢ eti hizasından ağız 

boĢluğuna doğru baĢlanır. 

 Fırçalama yumuĢak ve daireler çizecek 

biçimde, ön diĢlerden arka diĢlere doğru 

yapılır. 

 DiĢ eti çekilmesini önlemek 

 DiĢ etlerine masaj yaparak 

beslenmesini sağlamak. 

 

 DiĢlerin iç yüzeyleri diĢ eti hizasından ağız 

boĢluğuna doğru fırçalanır. 

 DiĢlerin çiğneme yüzeyleri fırçayı düz 

olarak ileri geri hareket ettirilerek fırçalanır. 

 DiĢlerin iç yüzeylerinde kalan yemek 

artıklarını temizlemek. 

 

 Dil yüzeyi fırçalanır.  Bakteri plağı ve yiyecek artıklarının 

yoğun olduğu dili temizlemek. 
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 Fırçalama iĢlemi bittikten sonra ağzı, 1-2 

kez çalkalatıp böbrek küvete sıvıyı 

boĢaltması söylenir. Fırçalama süresi 

ortalama 3-4 dakikadır. 

 Ağız temizliğini sağlamak. 

 

DiĢ ipi kullanılacaksa; 

 Ellerini kullanabiliyorsa diĢ ipi eline verilir. 

Kullanamıyorsa bakım elamanı uygular. 

 DiĢ ipinin kullanılıĢı; 

30- 40 cm kadar diĢ ipi alınır. DiĢ ipi, her 

iki elin iĢaret parmağına dolanarak ve 

baĢparmağın yardımıyla kullanılır. 

 DiĢ ipinin kolay kullanımını 

sağlamak. 

  

 DiĢ ipinin bir bölümü bir elin orta 

parmağına, diğer ucu da diğer elin orta 

parmağına dolanır. Ġpin bir bölümü (3-4 cm) 

ortada kalmalıdır.  

 DiĢ ipinin diĢ aralarına yerleĢmesini 

kolaylaĢtırmak. 

 

 Ortada kalan ip iĢaret parmağı ile geriye 

doğru itilir. DiĢ ipi diĢlerin arasından yavaĢ 

hareketlerle ve kontrollü olarak geçirilir.  
 

 DiĢ aralarında kalan yemek 

artıklarını çıkarmak. 

 

 DiĢetini yaralayacak ani ve sert 

hareketlerden kaçınılmalıdır. DiĢin üzerinde 

 DiĢ ipi kullanımını kolaylaĢtırmak. 

 Ağız içi enfeksiyonları engellemek. 
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ipi c harfi çizecek Ģekilde ileri-geri, yukarı-

aĢağıya hareket ettirerek diĢlerin ara yüzü 

temizlenir. 

 

 YaĢlının ağzını su ile çalkalatıp böbrek 

küvete sıvının boĢaltması sağlanır. 

 Ağızda kalmıĢ olan besin artıklarını 

temizlemek. 

 Ağız kâğıt havlu ile silinir. Böbrek küvet ve 

çenesinin altındaki bez/ havlu alınır.  
 Ağız çevresini kurulamak. 

 Dudaklar kuru ise nemlendirici sürülür.  Dudakların çatlamasını önlemek. 

 Uygun pozisyon verilir.  Bireyi rahatlatmak. 

 Eldivenler çıkarılır. Malzemeler temizlenir 

ve yerlerine kaldırılır.  

 Sonraki kullanıma hazır 

bulundurmak. 

 Eller yıkanır. Yapılan uygulama kayıt edilir.  Ekip üyelerine bilgi vermek ve yasal 

dayanak oluĢturmak. 

Tablo 3.1 : Ağız ve DiĢ Bakımı Uygulaması 

3.1.1. Protez DiĢlerin (takma diĢler) Bakımı 
 

Protezi olan hastalarda, protez altındaki yiyecek artıkları ve dokularda geliĢen 

enfeksiyon nedeniyle ağız kokusu oluĢabilir. Yiyecek artıkları diĢlerde çürüme, diĢ eti 

hastalıkları, ağız kokusu ve enfeksiyona neden olur. Bu nedenle ağzın ve protezlerin düzenli 

olarak bakımı gerekir. 
 

Takma diĢler her yemekten sonra fırçalanmalıdır. DiĢetlerinde geliĢebilecek 

enfeksiyondan korumak ve yiyecek artıklarının oluĢturacağı kötü kokuları önlemek için 

günlük bakım yapılmalıdır. 
 

Protezler, gece yatmadan önce çıkartılır, fırça ile temizlenir ve gece temizliğinden 

sonra içinde su bulunan, ağzı kapaklı kapta saklanır. Uzun süre takılmayacaksa 

temizlendikten sonra gaz bezi içine sarılarak kaldırılır. 

 

Resim 3.2: Protez saklama kabı 
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Protez diĢler çıkartıldıktan sonra diĢ etleri, dil ve yumuĢak damak, yumuĢak diĢ 

fırçası, ucu süngerli ağız temizleme çubuğu veya gaz bezi sarılı dil basacağı ile temizlenir. 

Ağızda aynı zamanda diĢ varsa onların temizliği de sağlanır. Ağzına su verilerek çalkalatılır 

ve böbrek küvete boĢaltması sağlanır. 
 

Kendisi yapamayan ve ellerini kullanamayan yaĢlılarda protez bakımı, bakım elemanı 

tarafından yapılır. Protez diĢler gazlı bez ya da kâğıt peçete yardımı ile çıkarılıp diĢ macunu 

ve suyla temizlenir. Ağız temizliği de yapılıp önce üst sonra alt protezler takılır.  
 

 Uygulamanın Genel Amaçları 
 

 Ağız kokusunu gidermek, 

 Ağızda oluĢabilecek enfeksiyonu önlemek, 

 YaĢlının ağız temizliğini ve rahatlığını sağlamaktır. 
 

 Gerekli Araç ve Gereçler 

 DiĢ fırçası,  

 DiĢ macunu, 

 Dil basacağı ( abeslank) / ucu süngerli ağız temizleme çubuğu, 

 Ġçinde su bulunan protez kabı, 

 Bir bardak su, 

 Gaz bezi, 

 Havlu / tedavi bezi muĢambası, 

 Böbrek küvet, 

 Atık torbası, 

 Eldiven. 
 

Uygulama Basamakları Uygulamanın Amacı 

 Eller yıkanır, kurulanır ve eldiven giyilir. 
 Kontaminasyonu engellemek. 

 Bakım için hazırlanan malzemeler kolay 

ulaĢılabilecek bir yere konur. 
 Uygulamada kolaylık sağlamak. 

 YaĢlıya, yapılacak uygulama hakkında 

bilgi vererek izin alınır. 
 ĠĢ birliği yapmak ve onay almak. 

 YaĢlı ellerini kullanabiliyorsa protezini 

çıkartması istenir. Kullanamıyorsa gaz 

bezini baĢ ve iĢaret parmaklarına sararak 

protezler çıkartılır. 

 Protezlerin çıkarılmasını sağlamak. 

 Temizleme iĢlemini yapmak için protezler, 

içinde su bulunan kaba konur. 
 Protezlerin temizliğini sağlamak. 

 DiĢ fırçasına macun konarak diĢ fırçalama 

tekniğine uygun Ģekilde protezler fırçalanır 

ve su ile durulanır.  

 Protezlerde plak ve leke oluĢumunu 

önlemek ve temizliğini sağlamak. 

 Protezler ağzı kapaklı, içinde su bulunan 

kapta saklanır. 
 Protezlerin bozulmasını önlemek. 
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 YaĢlı çenesinin altına tedavi bezi ve 

muĢambası yerleĢtirilir, üzerine böbrek 

küvet konur. 

 Kirlenmeyi önlemek. 

 YaĢlının diĢ etleri, dili ve yumuĢak 

damağı, yumuĢak diĢ fırçası veya gaz bezi 

sarılı dil basacağı ile temizlenir. Ağızda 

aynı zamanda diĢ varsa onların temizliği de 

sağlanır. Ağzına su verilerek çalkalatılır ve 

böbrek küvete boĢaltması sağlanır. 

 Ağız temizliğini sağlamak. 

 Böbrek küvet, tedavi bezi ve muĢambası 

kaldırılır, yaĢlının ağzı havlu ile kurulanır.  

 YaĢlının protezleri takılır.  YaĢlının rahatlamasını sağlamak. 

 Eldivenler çıkartılır. Kullanılan 

malzemeler temizlenip kaldırılır.  

 Sonraki kullanıma hazır 

bulundurmak. 

 Eller yıkanır ve yapılan uygulama kayıt 

edilir.  

 Sağlık personeline bilgi vermek ve 

yasal dayanak oluĢturmak. 

Tablo 3.2 : Protez DiĢlerin Bakım Uygulaması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

AĢağıdaki iĢlem basamaklarını takip ederek yaĢlıya ağız ve diĢ bakımı veriniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Ağız ve diĢ bakımı uygulama 

basamaklarını maket üzerinde uygulamalı 

gösteriniz. 

 Poster, Ģema vb. araçlardan 

yararlanabilirsiniz.  

 Protez diĢlere bakım uygulamasını maket 

üzerinde uygulamalı gösteriniz. 

 Poster, Ģema vb. araçlardan 

yararlanabilirsiniz.  
 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. YaĢlıya uygulanacak ağız ve diĢ bakımının amacı; ağız mukozası, diĢ, diĢ eti ve 

……… temizliğini sağlayıp enfeksiyon oluĢmasını engellemektir. 

 

2. ……….  ………..  yumuĢak, naylon kıllı ve yuvarlak uçlu olmalıdır.  

 

3. Fırçalama süresi ortalama  …   …..   dakikadır. 

 

4. Protez diĢlerin temizliği yapıldıktan sonra önce ….. sonra ….  protezler takılır. 

 

5. Ellerinde deformasyon olan yaĢlılar için diĢ fırçasının ………….  kısmı 

geniĢletilmelidir. 

 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz. 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 
1. AĢağıdakilerden hangisi, besinlerin bileĢiminde bulunan kimyasal maddelere verilen 

addır? 
A) Beslenme 
B) Besin grubu 
C) Besin ögeleri 
D) Aminoasit 

 
2. AĢağıdakilerden hangisi, yaĢlılıkta beslenmeyi etkileyen etmenlerdendir? 

A) Ekonomik durum 
B) Sosyal iliĢkilerin azalması 
C) Depresyon veya mental sorunlar 
D) Hepsi 

 
3. AĢağıdakilerden hangisi, yağda eriyen vitaminlerden değildir? 

A) C vitamini 
B) D vitamini 
C) E vitamini 
D) A vitamini 

 
4.  YaĢlı bakım elemanının yemek öncesi ön hazırlık yapmasında, aĢağıda verilen 

bilgilerden hangisini yapması yanlıĢ olur? 
A) YaĢlının yemek yediği ortamın temiz ve düzenli olmasını sağlar.  

B) Yiyeceklerin ısısını ve diyete uygun olup olmadığını kontrol eder. 

C) YaĢlının protezi varsa, çıkarmasını sağlar. 

D) Yemek öncesi yaĢlının el temizliğini yapmasını sağlar. 

 
5. AĢağıdakilerden hangisi, diĢ fırçasının ulaĢamadığı alanlarda ve diĢler arasındaki ve diĢ 

etinin altındaki artıkları temizlemek için kullanılması sakıncalı araçlardandır? 
A) DiĢ ipi 

B) Arayüz fırçası 

C) Kürdan 

D) Hiçbiri 
 

 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Beslenme 

2 DoymuĢ 

3 Rahat  

4 Üç 

5 Yutması 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Dengeli 

2 ĠletiĢim 

3 ĠĢtah 

4 Çiğnemesi 

5 DiĢi 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Dilin 

2 DiĢ fırçası 

3 3 - 4 

4 Üst - alt 

5 Sap 
 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

1 C 

2 D 

3 A 

4 C 

5 C 

CEVAP ANAHTARLARI 
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