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aşa bağlı işitme kaybı (Presbiakuzi)
görülme
sıklığı
65-74
yaşları
arasında % 24-40 oranında iken 75
yaş sonrası bu oran % 40-66 oranına kadar
çıkmaktadır.
Geriatrik
popülasyonda
yüksek tansiyon ve artritis'ten sonra
üçüncü en yaygın sağlık problemidir.
Presbiakuzide nedenler; çevresel, genetik
ve
metabolik
faktörlere
bağlıdır.
Presbiakuzinin en belirgin belirtileri
konuşmayı
ayırdetme
ve
algılama
zorluklarıdır. Presbiakuzi tedavi edilebilir
bir durum olmadığından amaç yaşam
kalitesini
artırmak
ve
iletişim
problemlerini en az düzeye indirmektir.1-3
İşitme kaybı yaşa bağlı kognitif
fonksiyonları hızlandırmakta ve iştme
kaybının
giderilmesi
bu
süreci
yavaşlatmaktadır.
İşitsel
uyarı
yoksunluğu; beyin korteks hacminde
azalma (sağ temporal lob başta olmak
üzere global atrofi), primer işitsel
kortekste aktivite azalması ve pre frontal
bölgede kompanse edici aktivite artışı,
sosyal izolasyon ve depresyonla ilişkilidir.
Sosyal izolasyon ve depresyon ise dolaylı
olarak;
fiziksel
aktivitede
azalma,
mobilitede azalmaya bağlı düşmelerde
artış, proinflamatuar genlerde artmış
ekspresyon ve diğer birçok olumsuz
değişiklikle de ilişkilidir.4
İşitme kaybı; iletişim problemlerine,
iletişim problemi de sosyal geri çekilme ile
kendini gösteren sosyal izolasyona ve
sosyal aktivitelerden uzaklaşmaya neden
olmaktadır. geriatrik grupta İşitme kaybı
ve iletişim problemlerine ek olarak
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hayattan beklenti düzeyinin azalması,
genel sağlık problemleri ve depresyon
varlığı
multi/inter
disipliner
değerlendirmeyi gerektirmektedir.5
Yaşlılarda görülen işitme kaybında
çocuklardaki kadar yoğun işitsel eğitime
gereksinim olmamakla birlikte dinlemeyi
yeniden öğrenme ve görsel ipuçlarını etkin
kullanmalarını sağlamak gerekmektedir.
İletişimi kolaylaştırmak amacıyla ev
ortamlarının yeniden düzenlenmesi ve
yardımcı
dinleme
aletlerini-elde
edilebilirse- kullanmaları önerilmelidir.1
İşitme cihazı kullanan yaşlı bireylere;
1) Gürültü kaynağından uzak bir masada
oturmaya özen göstermek,
2) Kasa, mutfak ve servis kapısına yakın
oturmamak,
3) Cam kenarına sırtı dönük oturmak,
4) Yan yana yerine karşılıklı oturmak,
5) İnsanları iyi duyan tarafa almak,
6)
Çok
gürültülü
ortamlarda
konuşmacıdan uzak olan işitme cihazını
kapatmak, şeklinde verilen öneriler
iletişimi kolaylaştırmaktadır.6
Grup
aktiviteleri;
yalnızlık
duygusundan
kurtulmak,
problemin
yaygınlığını fark etmek, benzer problemi
yaşayanların deneyim, bilgi ve desteğini
sağlamak,
grubun
olumlu
yönde
cesaretlendirmesi ve normal iletişim
ortamında
pratik
yapabilme
fırsatı
sağlamaktadır.6
İşitsel
rehabilitasyonu
etkileyen
faktörler ise; işitme bozukluğu, görsel
değişiklikler, bilişsel değişiklikler, bilgi
işlemleme
hızı,
dikkat,
öğrenme-
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hatırlama-unutma, linguistik yeteneklerde
değişiklik, sağlık durumu ve hareket
kısıtlılığıdır.1,6
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