
 

ETKİNLİK RAPORU-2017 

KURULUŞ AMAÇLARI 

Yaşlı sağlığının korunmasında, yaşlılardaki hastalıkların tedavisinde ve yaşlılarda yaşam kalitesinin artırılmasında,  FTR uzmanının rolünün tanımlanması ve 
belirginleştirilmesi. 

FTR uzmanlık dalının eğitiminde önemli yer tutan “Geriatrik Rehabilitasyon” konusunun tüm eğitim kurumlarında gündeme getirilmesi. 

Mezuniyet sonrası eğitimde en önemli rolü oynayan kongre, sempozyum, kurs vb “Sürekli Tıp Eğitimi-STE” ve “Sürekli Mesleki Gelişim-SMG”  etkinliklerinde 
“Geriatrik Rehabilitasyon” konusunun yer almasına çalışılması. 

FTR uzmanı genç meslektaşlarımız için ülkemizin gerçekleri doğrultusunda hazırlanmış, özgün “Temel Başvuru Kaynakları”nın oluşturulması. 

ÇALIŞMA GRUBUNUN Eğitim müfredatı önerisi yıllara göre dağılım 

1.Yıl 

• -Yaşlanma ile sistemlerde fizyolojik ve işlevsel açıdan değişen özellikler 

• -İleri yaşa özgü değerlendirme (Öykü-Fizik İnceleme) ilkeleri 

• -İleri yaşta sık görülen akut ve kronik hastalıklara yaklaşım ilkeleri 

• -Yaşlılıkta yaşam kalitesinin korunması ilkeleri 

2.Yıl 

• -Yaşlılarda akılcı ilaç kullanımı ilkeleri (Sık kullanılan; Ağrı, OA, OP ilaçları) ve 

• ilaçların değişen farmakokinetik-farmakodinamik özellikleri 

• -İleri yaşta kullanılacak değerlendirme ölçekleri 

• -İleri yaşa yönelik egzersiz reçetesi hazırlanması 

• -İleri yaşta düşme riski, değerlendirilme ve önlenmesine yönelik yaklaşımlar 

• -İleri yaştaki hastalara yönelik etik ilkelerin özümsenmesi 

3.Yıl  

• -İleri yaşta özürlülük yaratan nedenlere yönelik özgün rehabilitasyon 

• yaklaşımları 

• -İleri yaş akut ve kronik hasta bakımında dikkat edilmesi gereken özellikler 

• (Ateş, infeksiyon ,immünizasyon) 

• -İleri yaşta nörolojik, ortopedik ve romatolojik sorunlara yaklaşım 

• -KAH, KOAH, DM ve Kanser gibi kronik hastalıkların varlığında özgün tedavi 

• uyarlamaları 

• -Yaşlılara yönelik cihaz ve destek /yardımcı cihaz reçeteleme  

4.Yıl 

• -Geriatrik sendromlara yönelik rehabilitasyon yaklaşımları 

• -"Yaşlının nütrisyonel gereksinimleri ve sık karşılaşılan nütrisyonel eksiklikler" 



• konusuna yaklaşım 

• -Fonksiyonel terapi 

• -Geriatrik rehabilitasyon ekibini oluşturma ve yönetim ilkeleri 

• -İleri yaştaki hastalara  yönelik kapsamlı  interdisipliner yaklaşım organizasyonu 

DÜZENLENEN KURSLAR 

1.Geriatrik Rehabilitasyon Kursu-2009-İZMİR 

                    

2.Geriatrik Rehabilitasyon Kursu-2011-ANTALYA 

 

3.Geriatrik Rehabilitasyon Kursu-2014-ANKARA 

 

4.Geriatrik Rehabilitasyon Kursu-2016-İZMİR 

 

 

 

 

 



 

OLGU SUNUM TOPLANTILARI-2015 

     

                                           Antalya                                                                                 İstanbul 

DERGİ, EĞİTİM FASİKÜLLERİ VE KİTAPLAR 

                                                                 

 Türk FTR Dergisi “Geriatrik Rehabilitasyon” Özel Sayı’sı                        Özgün tanı ve tedavi fasikülleri 

 

KONGRELERDEKİ ETKİNLİKLER  

23. Ulusal FTR Kongresi-“Geriatrik Rehabilitasyon Sempozyumu”-2011 ve Geriatrik Rehabilitasyon Bilgi Yarışması 

           

 



 

24. Ulusal FTR Kongresi “Geriatrik Romatoloji” paneli-2013   ve  6. Türk Romatoloji Kongresi  “Olgularla Geriatrik 

Romatoloji” interaktif panel-2014 

            

25. Ulusal FTR Kongresi-2015                                                                             FTR Kurs Günleri Kongresi 

“Geriatrik Rehabilitasyona Güncel Konular” paneli          “Olgularla Geriatri ve Fiziyatri” oturumu-2016 

                     

26. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi-2017 Yaşlı hastaya yaklaşım güncelleme oturumu 

 

 

 

 

 

 



 

Halk Eğitimine Yönelik Broşürler 

             

Halk Eğitimi Etkinlikleri 

              

    

        



    

 

ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTILARI 

     

     



   

 

 

     

    



 

       

 

 



   

   

 

 



   

             

     

 

http://www.tftr.org.tr//tr/static/calisma_grubu/geriatrik_rehabilitasyon  
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