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Yaşlılarımızın bakımına Beykoz’dan anlamlı destek
Beykoz Üniversitesi, 18 – 24 Mart Yaşlılar Haftası kapsamında en kıymetli
hazinelerimiz yaşlılarımızın bakımı için önemli bir eğitim başlatıyor.
‘Yaşlılarda Kronik Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz Sertifika Programı’
katılımcıları, alacakları eğitim ile kronik böbrek yetmezliği olan yaşlı
hastaların tüm bakım gereksinimlerini karşılayabilecek. Prof. Dr. Gülten
Kaptan Ateşoğlu, “Bu vesileyle tecrübeleri ile bilgelik ruhu ve bilincinden
yararlanmamız gereken değerli yaşlılarımızın Yaşlılar Haftası’nı kutluyoruz”
dedi
Yaşlılarımız en kıymetli hazinelerimiz. Tarihin tüm bilgilerini, tecrübelerini kendinden sonraki
nesillere aktaran, milli kültür ve değerlerimiz. 2017 yılında Türkiye’de 6 milyon 895 bin 385
olan 65 yaş ve üstü nüfus, 2018 yılında yüzde 4 oranında artarak 7 milyon 186 bin 204’e
yükseldi. Bunun yüzde 44’ünü erkekler, yüzde 56’sını da kadınlar oluşturuyor.
Eğitim – öğretimde kalitesini kanıtlayan ve birçok meslek edindiren sertifika programlarına da
imza atan Beykoz Üniversitesi, ‘18-24 Mart Yaşlılar Haftası’ dolayısıyla önemli bir çalışma
başlatıyor. Yaşlılarımızın daha rahat bir yaşam sürmesi, isteyenlerin de hem bir meslek
edinmesi hem de çevrelerindeki yaşlılara iyi bir bakım sağlayabilmeleri için ‘Yaşlılarda Kronik
Böbrek Yetmezliği ve Diyaliz Sertifika Programı’ açılıyor. Beykoz Üniversitesi Meslek
Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu ve Prof. Dr. Birsen Yürügen
koordinatörlüğünde yapılacak eğitimde katılımcılara üniversitenin Yaşamboyu Öğrenme
Merkezi tarafından sertifika verilecek.
Tüm bakımları yapabilecekler
Şişli Florence Nightingale Hastanesi Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Mine Uraz’ın da
eğitmenlerinden olduğu program ile katılımcıların, kronik böbrek yetmezliği olan yaşlı
hastanın, tüm bakım gereksinimlerini (iletişim, beslenme, yaş ve risk grupları, hastalığın
yönetimi, ilaç kullanımı, KBY patofizyolojisi, uygulanan aşılar, enfeksiyondan korunma, yara
bakımı, hospitalizasyon gerektiren durumlar, hemodiyaliz ve periton diyalizi, rehabilitasyon,
palyatif bakım…) kavrayarak, bu bilgileri kullanabilmeleri amaçlanıyor.

9 modülden oluşacak ve herkese açık olacak program , 9 Mart tarihinde başlayacak, 24 Mart
tarihine kadar Cumartesi ve Pazar günleri Beykoz Üniversitesi Çubuklu Yerleşkesinde
gerçekleşecek.
Nitelikli personel yetersiz
Türk Nefroloji Derneği’nin 2017 yılı verilerine göre renal replasman tedavisi gerektiren son
dönem böbrek hastalığı nokta prevalansının milyon nüfus başına 956.7 olduğunu belirten
Ateşoğlu, “Prevalansın yıllar içinde kararlı bir artış trendi içinde olması ancak buna rağmen
özel bakım gerektiren bu hasta grubuna bakacak nitelikli sağlık personelinin halen yeterli
sayıda olmaması böyle bir eğitimi oluşturma gereksinimi yarattı” dedi. Ateşoğlu, verilecek
eğitimde konuların ilgili ders kitaplarından işleneceği gibi, video, laboratuvar uygulaması vb.
kaynakların da kullanılacağını söyledi.
Tecrübeleri ile bilgelik ruhu ve bilincinden yararlanmamız gereken değerli yaşlılarımızın
Yaşlılar Haftası’nı kutlayan Ateşoğlu, geçtiğimiz dönem Beykoz Belediyesi ve Beykoz
Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ‘Yaşlı ve Yaşlı Hasta Bakımı Programı’nı da başarıyla
tamamlamaktan dolayı gurur duyduklarını söyleyerek bu yıl içerisinde mutlaka bu programı
da tekrarlayacaklarının bilgisini verdi.

