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INTRODUCTİON: The aging process will have 
an impact on the physical and psychological 
deterioration of psychological and psychosocial 
changes that occur for elderly including mental 
and emotional, where pessimism often arises, 
feeling uncomfortable, anxious and lonely. In 
general, the most psychological problem on the 
elderly is loneliness. Loneliness experienced 
by the elderly can have an impact on complex 
health problems if not addressed. Therefore it 
is necessary to know the loneliness experience 
by the elderly. The aims of this study to measure 
the level of loneliness experienced by the elderly, 
to find out whether there are differences in the 
level of the loneliness of the elderly when viewed 
from gender, and the differences between 
elderly who live in social institutions with their 
age groups and live with family. 

Arena Lestar Gunawan Irianto

ENDONEZYA,LAMPUNG EYALETINDEKI YAŞLI YALNIZLIĞINA 
GENEL BAKIŞ

AN OVERVIEW OF ELDERLY LONELINESS IN LAMPUNG 
PROVINCE, INDONESIA

GİRİŞ: Yaşlanma süreci; karamsarlığın sıklıkla or-
taya çıktığı, rahatsızlık duyduğu, endişeli ve yalnız 
olduğu zihinsel ve duygusal da dahil olmak üzere, 
yaşlılar için meydana gelen psikolojik ve psiko-
sosyal değişikliklerin fiziksel ve psikolojik kötü-
leşmesine etki eder. Genel olarak, yaşlılarda en 
çok görülen psikolojik sorun yalnızlıktır. Yaşlıların 
yaşadığı yalnızlık, ele alınmadığı takdirde kar-
maşık sağlık sorunları üzerinde etkili olabilir. Bu 
nedenle yaşlıların yalnızlık deneyimlerini bilmek 
gerekir. Bu çalışmanın amacı, yaşlıların yaşadığı 
yalnızlık düzeyini ölçmek, cinsiyet açısından ba-
kıldığında yaşlıların yalnızlık düzeyinde farklılık 
olup olmadığını ve onların yaş grubunda sosyal 
kurumlarda yaşayan yaşlılar ve aile ile yaşayan 
yaşlılar arasındaki farklılıkları bulmaktır.
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METHODS: The sample in this study consisted 
of 80 elderly people, 40 people living in Hospice 
care Tresna Wherda Natar and 40 people living 
with the family at the Wates Health Center. The 
method of sampling with Purposive Samples, 
the instrument used to explore the loneliness of 
the elderly is with the UCLA loneliness scale. The 
analysis uses the independent sample T-test.
RESULTS: The statistical test results of the 
average lonely level of the elderly in the medium 
category, for the independent T-test results 
for sex with the Loneliness level of P (0.712)> 
alpha, for the elderly residence P (0.854)> alpha. 
The results of this study show that there is no 
difference in the level of loneliness between 
male and female, and there is no difference in 
the level of loneliness between the elderly who 
live in hospice and living with family. 
DİSCUSSİON: The suggestion of this study is to 
see that all the elderly have a tendency to be 
lonely. Whether you live with your family or who 
live with a group of elderly people in hospice 
care, it is necessary to do an intervention like 
a peer group that can reduce the loneliness 
level of the elderly so that the life of the elderly 
become more quality and can face old age calmly 
wherever they are, whether in family or in the 
hospice care.

Keywords: Elderly, loneliness, gender, hospice, family

YÖNTEMLER: Bu çalışmadaki örneklem 80 yaşlı, 
Tresna Wherda Natar’da bakımevinde yaşayan 40 
kişi ve Wates Sağlık Merkezinde aile yanında ya-
şayan 40 kişiden oluşmaktadır. Amaçlı Numuler 
ile örnekleme yöntemi olan yaşlıların yalnızlığını 
keşfetmek için kullanılan araç UCLA yalnızlık 
ölçeğidir. Analiz, bağımsız numune T testini kul-
lanmıştır.
SONUÇLAR: Yaşlı kategorisinde yaşlıların orta-
lama yalnızlık düzeyinin istatiksel testi yaşlılarda 
alfa için yalnızlık düzeyi P(0,854)>, alfa olan cin-
siyet için bağımsız T testi sonuçları için P(0,712)>. 
Bu çalışmanın sonuçları; kadın ve erkek arasında 
yalnızlık düzeyinde bir fark olmadığını, bakım 
evinde yaşayan ve aile ile birlikte yaşayan yaşlılar 
arasında yalnızlık düzeyinde bir fark olmadığını 
göstermektedir.
TARTIŞMA: Bu çalışmanın önerisi; tüm yaşlıların 
yalnız olma eğiliminde olduklarını göstermek-
tedir. Ister ailenizle birlikte yaşayın, ister bakım 
evinde bir grup yaşlı insanla birlikte yaşayın, 
yaşlıların yaşamlarını daha kaliteli hale getir-
mek için yaşlıların yalnızlık seviyelerini azalta-
bilecek bir akran grubu gibi bir müdahale yap-
manız gerekir, nerede olursanız olun; ailenizle 
yada bakım evinde olsanız da, yaşlılığı sakince  
karşılayabilmelisiniz.

Anahtar Sözcükler: Yaşlı, yalnızlık, cinsiyet, bakım evi, aile

INTRODUCTION: In 2005, the World Health 
Organization(WHO) published guidelines on 
the proper practice of hand Hygiene, also 
referred to as five moments for hand hygiene. 
This evidence-based technique is developed to 
produce the best results in hand hygiene and is 
designed to be suitable and easy to remember in 
a wide variety of circumstances in the healthcare 
division. Its purpose is to ensure that the patients 
will be treated with the utmost care and to 
minimize the chances of an infection.
PURPOSE: Our objective is to examine if these 
guidelines are followed through and possible 
reasons for their reduced adherence. We will be 
analyzing preexisting evidence and formulating 
the causation as well as possible solutions to any 
existing problems that may arise.

Stavroula-Georgia Katsianidou Foteini Manoli

EL HIJYENINE UYGUNLUK VE SINIRLAMALAR
COMPLIANCE TO HAND HYGIENE AND OBSTACLES

GİRİŞ: 2005 yılında, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 
el hijyeninin doğru uygulanmasına ilişkin kılavuz-
lar yayınladı, ayrıca beş dakikada el hijyeni olarak 
adlandırılır.. Bu kanıta dayalı teknik, el hijyeninde 
en iyi sonuçları elde etmek için geliştirilmiştir ve 
sağlık bölümünde çok çeşitli durumlara uygun ve 
hatırlanması kolay olacak şekilde tasarlanmıştır. 
Amacı, hastalara azami özen gösterilerek tedavi 
edilmesini sağlamak ve enfeksiyon riskini en aza 
indirmektir..
AMAÇ: Amacımız, bu kurallara uyulup uyulmadığı 
ve olası bağlılıklarının olası sebepleri olup olmadı-
ğını incelemektir. Mevcut delilleri analiz edip, orta-
ya çıkabilecek mevcut sorunlara olası çözümlerin 
yanı sıra nedenselliği formüle edeceğiz.
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