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ABS TRACT
Ob jec ti ve: The study was designed to determine the burden of caregivers of stroke
patients and the factors affecting the burden. 
Met hods: This descriptive research was conducted at Turkey İzmir Atatürk
Education and Research Hospital, Clinic for Neurology with the participation of 80
caregivers who agreed to take part in the research between January 15 and March
15, 2007. Data were collected using an introductory information form and the
Caregiver Burden Inventory. 
Re sults: The average Caregiver Burden Inventory subscales scores were time-
addiction burden 15.31±4.07, developmental burden 8.19±4.46, physical burden
6.88±3.93, social burden 5.55±4.40, emotional burden 3.44±4.25. The average total
burden score was 39.36±13.83. There was found relationship between the ages of
caregivers and the time-addiction burden; the social security and emotional and
total burden; the requesting state to receive caregiver training and emotional
burden; and  the encountered difficulties in coping strategies and the average score
for the  physical burden subscale (p<0.05). 
Conc lu si on: In accordance with the aforementioned results, it has been concluded
that taking care of a family member in need is perceived as a task and responsibility
in Turkish society. Parallel to this, caregivers are not aware of their burden
throughout the process and have difficulty in expressing the hardships they
experience.  (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012; 49: 169-174) 
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ÖZET 
Amaç: Araştırma, inmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen faktörleri
incelemek amacıyla planlanmıştır.
Yön tem : Bu tanımlayıcı araştırma, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi,
Nöroloji Kliniği’nde, araştırmaya katılmayı kabul eden 80 bakım veren ile
yürütülmüştür. Veriler; Tanıtıcı Bilgi Formu ve Bakım Verenlerin Yükü Envanteri ile
toplanmıştır.
Bul gu lar: Bakım Verenlerin Yükü Envanteri’nin alt ölçek puan ortalamaları sırasıyla;
zaman-bağımlılık yükü (15,31±4,07), gelişimsel yük (8,19±4,46), fiziksel yük (6,88±3,93),
sosyal yük (5,55±4,40), duygusal yük (3,44±4,25) olduğu, toplam yük puan
ortalamasının ise 39,36±13,83 olduğu saptanmıştır. Bakım verenlerin yaşları ile
zaman-bağımlılık yükü, sosyal güvenceleri ile duygusal yük ve toplam yük, bakım
verme konusunda eğitim almayı isteme durumu ile duygusal yük ve karşılaşılan
güçlüklerle başa çıkma yöntemleri ile fiziksel yük alt ölçek puan ortalaması arasında
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05).
So nuç: Bu bulgular doğrultusunda, Türk toplumunda ailede bakım gereksinimi olan
kişiye bakım vermenin bir görev ve sorumluluk olarak algılandığı ve bununla paralel
olarak bakım verenlerin bakım verme sürecinde yaşadığı yükün farkında olmadığı ve
yaşadıkları güçlükleri ifade etmekte zorlandıkları sonucuna varılmıştır. (Nö rop si ki yat ri
Ar fli vi 2012; 49: 169-174)
Anah tar ke li me ler: İnme, bakım veren yükü, etkileyen faktörler

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

Doi: 10.4274/npa.y6505

Giriş 

İnme dünyada en sık görülen nörolojik hastalık olup, yetişkin
popülasyonundaki sakatlıkların önde gelen nedenlerinden biridir
(1,2). İnme sıklığı ile ilgili veriler değişkenlik göstermesine karşın
her yıl ortalama 200-280/100000 kişinin inme geçirme riskinin var
olduğu yapılan pek çok epidemiyolojik çalışma ile ortaya konmuştur
(3). Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda, inme sonrası yaşam
oranının da yükseldiği gösterilmektedir. Bunun nedeni olasılıkla,

sağaltım yöntemlerinin ve bakım koşullarının gelişmesidir. Burada
önemli olan ikincil komplikasyonların önlenmesi, rehabilitasyon ve
iyi bakımın sağlanmasıdır (4).   

İnme hastalarının yaklaşık %50’sinde fonksiyonel bağımsızlık
düzeyini etkileyen önemli nörolojik defisitler meydana gelmektedir. Bu
hastaların %20’si ise tamamen bağımlı grupta yer almaktadır (5). İnme
hastalarının akut tedavisi ve bakımı sağlık kuruluşlarında yapıldıktan
sonra bu hastaların tedavi ve bakımı evde sürdürülmektedir. Bu
aşamada aileye ve ailenin desteğine olan gereksinim artmaktadır (6,7,8).



Ailede kronik bir hastalığı olup sürekli bakım gereksinimi olan
hasta bireyin bulunması ailenin işlevlerinde bozulmalara neden
olabilmekte ve hatta aile üyelerine yük getirebilmektedir. Yük, bakım
verenlerin üstlendiği, bakımın ortaya çıkardığı, psikolojik sıkıntı,
fiziksel sağlık problemleri, ekonomik problemler, sosyal problemler,
aile ilişkilerinin bozulması ve kontrolün kendisinde olmadığı
duygusu yaşama gibi olumsuz objektif ve subjektif sonuçlar olarak
tanımlanmaktadır (9).

Karşılanmamış pek çok gereksinimi olan ya da yük yaşayan bir
bakım veren, hastasına bakım verme gibi rolleri de içeren
fonksiyonlarını yerine getirmekte güçlük yaşamaktadır. Bakım
verenler evde bakımın en önemli bileşeni olduğu için bakım verenin
üzerindeki yükün büyük olması evde bakım verme desteğinin
tehlikeye girmesine neden olmaktadır. Bu yükün belirlenip, ortaya
çıkarılması ve çözüm önerilerinin getirilmesi hem bakım verenlerin
hem de bakım alanların gereksinimlerinin karşılanmasını ve
dolayısıyla her iki grubun yaşam kalitesinin artmasını sağlayacaktır. 

İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yaşam kalitesiyle
ilişkisinin incelendiği çalışmalarda bakım verenlerin yüklerinin
yaşam kalitesiyle ilişkili olduğu, yük arttıkça, yaşam kalitesinin
anlamlı olarak düştüğü saptanmıştır (8,10,11,12). 

Bakım verenlerin yükü ülkemizde yeni araştırılmaya başlanan
bir konudur ancak bakım verenlerin yükü ile ilgili çalışmaların daha
çok yaşlı bireylerin (13,14), demansı olan hastaların (9,15), kanser
hastalarının (16,17,18,19) ve zihinsel engelli çocukların (20) bakım
verenleriyle yapıldığı, inmeli hastaların bakım verenlerinin yükünü
belirlemeye yönelik çalışmaların olmadığı görülmektedir. Bu
gerekçelerden hareketle bu araştırmanın amacı (1) inmeli
hastalara bakım verenlerin yükü ve (2) bu yükü etkileyen faktörleri
saptamaktır.

Yöntem

İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen
faktörleri incelemek amacıyla yapılmış tanımlayıcı tipteki araştırma,
Türkiye İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji
Kliniği’nde yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini, Nöroloji Kliniğinde
yatan inme hastalarının bakım verenlerinden araştırmaya katılmayı
kabul eden ve yazılı aydınlatılmış onam alınan 80 bakım veren
oluşturmuştur. 

Veri Toplama Araçları
Araştırmanın yapılabilmesi için gerekli izinler alındıktan sonra

araştırma verileri “Tanıtıcı Bilgi Formu” ve “Bakım Verenlerin Yükü
Envanteri” kullanılarak toplanmıştır. 

Tanıtıcı Bilgi Formu, araştırmacılar tarafından ilgili kaynaklar
incelenerek geliştirilmiştir. Bakım verenlerin sosyo-demografik
özellikleri, bakım verdikleri hastanın ve bakım verme süreci ile ilgili
özellikleri belirlemeyi amaçlayan 16 sorudan oluşmaktadır.

Novak ve Guest tarafından 1989 yılında Kanada’da geliştirilen
Caregiver Burden Inventory’nin Türkiye’deki geçerlik ve güvenirlik
çalışması 2004 yılında Küçükgüçlü tarafından yapılmış ve Bakım
Verenlerin Yükü Envanteri (BYE) olarak yayınlanmıştır (9). 

BYE, bilişsel bozukluğu olan hastaların yakınlarının bakım
verme yükünü belirlemeye yönelik olarak geliştirilmiş bir
envanterdir. 24 maddeden oluşan envanter, bakım verenlerin

yükünün çok boyutlu olduğu görüşüne dayanarak beş alt faktörden
oluşmuştur. Bunlar; zaman-bağımlılık yükü (ZBY), gelişimsel yük
(GY), fiziksel yük (FY), sosyal yük (SY), duygusal yüktür (DY). FY
dışında diğer faktörler beş maddeden oluşmakta olup, her faktör 0
ile 20 puan arasında puan alabilmekte ve toplam yük puanı 0 ile 100
arasında değişmektedir. Envanterden alınan yüksek puan yüksek
derecedeki yükü, düşük puan ise düşük derecedeki yükü
göstermektedir. Envanter göreceli olarak kısa olmakla birlikte hem
klinik hem de araştırmalar için kullanıma uygun, yeterince kapsamlı
bir araçtır (9). Bilişsel bozukluğu olan hastalarının yakınları için
spesifik olarak geliştirilmiş olması, inmeli hastaların bakım verenleri
için kullanımında üstünlük oluşturmaktadır. BYE’nin bu araştırma
için Cronbach alpha iç tutarlılık güvenirlilik katsayısı ölçek için 0,87,
alt ölçekler için sırasıyla “ZBY” için 0,89, “GY” için 0,78, “FY” için
0,85, “SY” için 0,68, “DY” için 0,85 olarak bulunmuştur.

İstatistiksel analiz
Veriler SPSS 11.0 paket programı kullanılarak bilgisayarda

yapılmıştır. Örneklem sayısının yeterli ve dağılımların normal olması
nedeni ile parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin dökümü sayı ve
yüzde olarak verilmiş, istatistiksel analiz olarak “t” testi ve varyans
analizi kullanılmıştır. 

Bulgular

Araştırmaya katılan bakım verenlerin %32,5’inin 45-54 yaş
grubunda, %75’inin kadın, %52,5’inin gelir düzeyini “kötü” olarak
algıladığı, %51,3’ünün okuryazar/ ilkokul mezunu olduğu, %92,5’inin
sosyal güvencesinin olduğu ve %41,2’sinin bakım vermeye
başlamadan önce çalıştığı bulunmuştur (Tablo 1).

Tablo 1. İnme hastasına bakım verenlerin sosyo-demografik özelliklerinin
dağılımı (n=80)

Sosyo-demografik Özellikler Sayı %

Yaş Grubu
18-24 yaş 7 8,8
25-34 yaş 13 16,2
35-44 yaş 24 30,0
45-54 yaş 26 32,5
55 yaş ve üstü 10 12,5

Cinsiyet
Kadın 60 75,0
Erkek 20 25,0

Gelir Düzeyi Algısı
Kötü 42 52,5
Orta 28 35,0
İyi 10 12,5

Eğitim Durumu
Okuryazar/ilkokul mezunu 41 51,3
Orta/lise mezunu 29 36,2
Üniversite mezunu 10 12,5

Sosyal Güvence 
Var 74 92,5
Yok 6 7,5

Çalışma Durumu
Evet 33 41,2
Hayır 47 58,8

Yıldırım ve ark.
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Araştırmaya katılan bakım verenlerin %78.8’inin bakım verme
sürecinde çalışmadığı, bakım verdikleri hastaların %45’inin 70 yaş
ve üstü yaş grubunda olduğu, %80’inin hastası ile birlikte yaşadığı,
%78,8’inin bakım verme konusunda eğitim almaya istekli olduğu,
%50’sinin karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkmak için arkadaş/
akraba desteğini aldığı bulunmuştur (Tablo 2).

Araştırmaya katılan bakım verenlerin BYE’nin ölçek ve alt ölçek
puan ortalaması Tablo 3’te gösterilmiştir. Buna göre envanterin alt
boyutlarının puan ortalaması 3,44 ile 15,31 arasında değişmekte
olup, envanterin toplam puan ortalaması 39,36±13,83 olarak
bulunmuştur (Tablo 3).

Araştırmaya katılan bakım verenlerin BYE’nin ölçek ve alt ölçek
puan ortalamasının sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı
Tablo 4’te gösterilmiştir. 

Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları yaş
gruplarına ve sosyal güvencelerine göre incelendiğinde; 55 yaş ve
üstü yaş grubundaki bakım verenlerin ZBY alt ölçek puan ortalaması
diğer yaş gruplarına göre, sosyal güvencesi olmayan bakım
verenlerin DY alt ölçek ve TY puan ortalaması sosyal güvencesi
olanlara göre daha yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın
istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 4).

Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları
cinsiyetlerine, gelir düzeyi algılarına, eğitim durumlarına ve çalışma

durumlarına göre incelendiğinde; puan ortalamaları arasında
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark saptanmamıştır (p>0,05)
(Tablo 4).

Araştırmaya katılan bakım verenlerin BYE’nin ölçek ve alt ölçek
puan ortalamasının bakım verenlerin bakım verme ile ilgili
özelliklerine göre dağılımı Tablo 5’te gösterilmiştir.

Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları
bakım verme konusunda eğitim almayı isteme durumlarına ve
karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemlerine göre
incelendiğinde; eğitim almayı isteyen bakım verenlerin DY alt ölçek
puan ortalaması, eğitim almayı istemeyen bakım verenlere göre,
kendi kendine teselli eden ve içine atma eğilimi olan bakım
verenlerin FY alt ölçek puan ortalaması, diğer gruplara göre daha
yüksek olduğu ve gruplar arasındaki farkın istatistiksel olarak
anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0,05) (Tablo 5).

Bakım verenlerin BYE ölçek ve alt ölçek puan ortalamaları
bakım verme sürecindeki çalışma durumlarına, bakım verdikleri
hastanın yaş gruplarına ve hasta ile birlikte yaşama durumuna göre
incelendiğinde; puan ortalamaları arasında istatistiksel olarak
anlamlı düzeyde fark saptanmamıştır (p>0,05) (Tablo 5).

Tartışma

İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen
faktörlerin belirlendiği bu çalışmada, DY alt boyutunun en düşük
ortalamaya, ZBY alt boyutunun ile en yüksek ortalamaya sahip
olduğu bulunmuştur. Araştırma kapsamındaki bakım verenlerin BYE
puan ortalaması, ölçeğin puan aralığı ile değerlendirildiğinde
oldukça düşük olduğu görülmektedir. Türk kültüründe bireylerin
yakınlarına bakım vermeleri geleneksel olarak kişiden beklenen bir
davranıştır ve bunu birey bir görev ve sorumluluk olarak
algılamaktadır. Bakım verenlerin, bakım verme sürecinde
zorlansalar bile hastalarını evde bakmaları kabul gören bir
davranıştır. Bu nedenle, bu bulgu bakım verenlerin bakım verme
sürecindeki yükle ilgili farkındalıklarının düşük olduğu ya da bu
duruma öğrenilmiş çaresizlik kapsamında boyun eğdikleri şeklinde
değerlendirilebilir. Buna ek olarak, Türk toplumu sosyal destek
sistemleri güçlü olan bir toplumdur ve sosyal destek sistemi de
bakım verenin yükünü azaltan önemli bir kaynaktır. Yapılan
çalışmalarda, sosyal destek ile yük arasında negatif yönde bir ilişki
olduğu ve sosyal desteğin artmasının yükü azaltan bir faktör olduğu
saptanmıştır (10,21,22). Novak tarafından yapılan ölçek geliştirme
çalışmasında, yaşlı bireylerin bakım verenlerinde gelişimsel yük
ortalamasının 7,08±5,89 ile en yüksek ortalamaya, duygusal yük
ortalamasının 2,02±3,04 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu,
Küçükgüçlü tarafından yapılan ölçek geçerlik güvenirlik
çalışmasında, yaşlı bireylere bakımverenlerin zaman-bağımlılık
yükü ortalamasının 12,10 ile en yüksek ortalamaya, sosyal yük
ortalamasının ise 4,53 ile en düşük ortalamaya sahip olduğu
saptanmıştır. Literatürde inme gibi başka birinin bakımına bağımlı
olan hasta gruplarıyla yapılan çalışmalarda, bakım verenlerin
benzer alanlarda sıkıntı yaşadıkları belirtilmiştir (23). Bakım
verenlerin yükü ile ilgili yapılan diğer araştırmalarda zaman-
bağımlılık yükü en yüksek ortalamaya sahip olurken, duygusal yük

Tablo 2. İnme hastasına bakım verenlerin bakım verme ile ilgili özelliklerinin
dağılımı (n=80)

Bakım Verme Sürecinde Çalışma Durumu
Evet 17 21,2
Hayır 63 78,8

Hastanın Yaş Grubu
49 yaş ve altı 15 18,7
50-59 yaş 10 12,5
60-69 yaş 19 23,8
70 yaş ve üstü 36 45,0

Hastası İle Birlikte Yaşama Durumu
Evet 64 80,0
Hayır 16 20,0

Bakım Verme Konusunda Eğitim Almayı İsteme Durumu
Evet 63 78,8
Hayır 17 21,2

Karşılaşılan güçlüklerle başa çıkma yöntemleri
Kendi kendine teselli/içine atma 28 35,0
Arkadaş/akraba desteği 40 50,0
Profesyonel yardım 6 7,5
Diğer 6 7,5

Tablo 3. İnme hastasına bakım verenlerin BYE’nin ölçek ve alt ölçek puan
ortalamalarının dağılımı (n=80)

Bakım Verenlerin Yükü Envanteri (BYE) X Ss Min Max

Zaman-bağımlılık yükü (ZBY) 15,31 4,07 4 20
Gelişimsel yük (GY) 8,19 4,46 0 17
Fiziksel yük (FY) 6,88 3,93 0 16
Sosyal yük (SY) 5,55 4,40 0 17
Duygusal yük (DY) 3,44 4,25 0 20
Toplam yük (TY) 39,36 13,83 12 74
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ortalaması da en düşük ortalamaya sahip olmuştur (24,25).
Küçükgüçlü (26), Chou (24) ve Caserta’nın çalışmasında en yüksek
puan ortalamasına sahip yük alanı zaman- bağımlılık yükü alt
boyutudur. Bazı çalışmalarda en düşük puan ortalamasına sahip
yük alanı ise duygusal yük alt boyutu olarak saptanmıştır (21,25,26).
Bu bulgular, çalışma bulgusuyla paralellik göstermektedir. 

Araştırmada 55 yaş ve üstü yaş grubundaki bakım verenlerin
ZBY alt ölçek puan ortalaması diğer yaş gruplarına göre anlamlı
olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4). Bakım verenin
yaşı, yükü etkileyen değişkenlerden biridir (8,26,27). Literatürde
genç bakım verenlerin yaşlı bakım verenlere göre daha fazla yük
yaşadığı belirtilmiştir (8,26). Bu çalışmada, 55 yaş ve üstü yaş
grubundaki bakım verenlerin zaman bağımlılık boyutunda daha
fazla yük yaşadığı saptanmıştır. Ancak toplam yük puanı
değerlendirildiğinde 18-24 yaş grubundaki bakım verenlerin puan
ortalamasının diğer yaş gruplarından yüksek olduğu görülmektedir
(Tablo 4). Bu bulgu, anlamlı olmasa da literatürle benzerlik
göstermektedir.

Araştırmada sosyal güvencesi olmayan bakım verenlerin DY alt
ölçek ve TY puan ortalaması sosyal güvencesi olanlara göre
anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 4).
Literatürde, sosyal güvencenin bakım verenlerin yükü üzerine olan

etkisinden bahsedilmemektedir. Ancak inmeli hastaların yaklaşık
üçte birinden azının tam olarak iyileştiği belirtilmiştir (4,7,8). İnme
hastalarının çoğunun akut tedavi sonrası rehabilitasyon süreçleri
dikkate alındığında, sosyal güvencenin olması hem hasta grubu
hem de bakım verenler için oldukça önemli bir faktör olmaktadır. Bu
nedenle, bu grubun daha fazla yük yaşaması beklenen bir bulgu
olarak değerlendirilmektedir.  

Literatürde cinsiyet, gelir düzeyi algısı, eğitim durumu ve bir işte
çalışma durumunun bakım verenlerin yükünü etkileyen diğer
faktörler olduğu belirtilmektedir (7,8,10). Ancak araştırmada bu
değişkenlerin bakım verenlerin yükünü anlamlı olarak etkileyen
değişkenler olmadığı saptanmıştır (p>0,05) (Tablo 4). 

Araştırmada bakım verme konusunda eğitim almayı isteyen
bakım verenlerin DY alt ölçek puan ortalaması, eğitim almayı
istemeyen bakım verenlere göre anlamlı olarak daha yüksek
bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5). Duygusal yük, bakım verenin
bakım verdiği kişiye karşı negatif duyguları olarak
tanımlanmaktadır. Bakım veren kişi sosyal olarak kabul görmeyen
bu duygularından dolayı genellikle suçluluk duyar. Bu nedenle,
araştırma bulgusu, duygusal yükü fazla olan bakım verenlerin bu
duygularıyla baş etmek için eğitim almayı istedikleri şeklinde
yorumlanmaktadır. 

Tablo 4. İnme hastasına bakım verenlerin BYE’nin ölçek ve alt ölçek puan ortalamalarının sosyo-demografik özelliklere göre dağılımı

ZBY GY FY SY DY TY

Yaş Grubu
18-24 yaş 17,57±2,51 8,46±4,52 7,86±3,39 4,71±2,63 3,86±5,24 42,86±11,87
25-34 yaş 12,85±4,02 8,46±4,52 6,92±4,41 7,31±4,61 4,46±5,29 40,00±16,19
35-44 yaş 15,04±4,58 8,54±4,70 7,00±4,29 6,25±4,65 3,63±3,23 40,46±15,27
45-54 yaş 15,12±3,85 7,15±3,96 6,27±3,61 4,96±4,39 3,12±4,72 36,62±13,22
55 yaş ve üstü 18,10±1,85 9,20±4,64 7,40±4,06 3,70±4,14 2,20±3,26 40,60±10,81
F/p 3,28/0,02* 0,55/0,70 0,30/0,87 1,31/0,27 0,45/0,77 0,42/0,79

Cinsiyet
Kadın 15,08±4,16 8,13±4,67 6,88±4,03 5,65±4,45 3,48±4,45 39,23±14,54
Erkek 16,00±3,83 8,35±3,86 6,85±3,72 5,25±4,34 3,30±3,69 39,75±11,78
t/p -0,87/0,51 -0,19/0,16 0,03/0,66 0,35/0,49 0,17/0,58 -0,14/0,15

Gelir Düzeyi Algısı
Kötü 16,02±3,43 7,904,65 6,294,08 5,453,78 3,454,39 39,1214,21
Orta 15,18±4,20 8,544,25 7,043,64 5,364,92 3,363,86 39,4613,05
İyi 12,70±5,42 8,404,60 8,903,70 6,505,56 3,605,08 40,1015,70
t/p 2,84/0,07 0,18/0,84 1,87/0,16 0,27/0,77 0,01/0,99 0,02/0,98

Eğitim Durumu
Okuryazar/ilkokul mezunu 15,83±3,65 8,56±4,43 6,73±3,84 5,93±4,43 3,76±4,68 40,80±14,02
Orta/lise mezunu 14,90±4,75 8,10±4,69 6,72±3,99 4,52±3,91 3,28±3,83 37,51±13,86
Üniversite mezunu 14,40±3,72 6,90±4,09 7,90±4,36 7,00±5,35 2,60±3,78 38,80±13,65
F/p 0,73/0,48 0,56/0,57 0,38/0,68 1,51/0,23 0,33/0,72 0,48/0,62

Sosyal Güvence 
Var 15,26±4,02 8,12±4,39 6,92±3,88 5,36±4,28 3,18±3,75 38,84±12,87
Yok 16,00±5,02 9,00±5,73 6,33±4,89 7,83±5,56 6,67±8,12 45,83±23,44
t/p -0,43/0,90 -0,46/0,18 0,35/0,21 -1,33/0,38 -1,97/0,00* -1,20/0,00*

Çalışma Durumu
Evet 14,67±4,58 8,03±4,69 6,33±3,93 5,85±4,33 3,82±4,17 38,70±13,65
Hayır 15,77±3,66 8,30±4,34 7,26±3,92 5,34±4,48 3,17±4,33 39,83±14,08
t/p -1,19/0,19 -0,26/0,51 -1,03/0,77 0,51/0,48 0,67/0,79 -0,36/0,79

ZBY: Zaman-bağımlılık yükü, SY: Sosyal yük, GY: Gelişimsel yük, DY: Duygusal yük, FY: Fiziksel yük, TY: Toplam yük
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Araştırmada bakım verme sürecinde karşılaştığı güçlüklerle başa
çıkma yöntemi olarak kendi kendine teselli eden/ içine atma eğilimi
olan bakım verenlerin FY alt ölçek puan ortalaması, diğer gruplara
göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p<0,05) (Tablo 5).
Araştırmada, bakım verenlerin çoğunun karşılaştıkları güçlüklerle
baş etmek için ya kendi kendini teselli ettiği ya da arkadaş/
akrabalarından destek aldığı görülmekte olup, çok azının profesyonel
yardım aldığı görülmektedir (Tablo 2). Burada güçlüklerle baş etme
için başkalarından yardım almak yerine kendi kendine teselli
eden/içine atan kişilerin daha fazla fiziksel yük yaşaması, bu kişilerin
yaşadıkları ruhsal sıkıntıyı somatize ettikleri şeklinde yorumlanmıştır. 

Bakım verenlerin çalışma durumları, bakım verdikleri hastanın
yaşı ve hasta ile birlikte yaşama durumu da, bakım verenlerin
yükünü etkileyen değişkenlerdir (26) ancak araştırmada bu
değişkenlerin bakım verenlerin yükünü etkilemediği bulunmuştur
(p>0,05) (Tablo 5).

İnmeli hastalara bakım verenlerin yükü ve yükü etkileyen
faktörleri incelemek amacıyla yapılan bu çalışmada, bakım verenlerin
toplam yükünün düşük olduğu, bakım verenlerin yaşlarının ZBY,
sosyal güvencelerinin DY ve TY, bakım verme konusunda eğitim
almayı isteme durumunun DY ve bakım verme sürecinde
karşılaştıkları güçlüklerle başa çıkma yöntemlerinin FY etkilediği
görülmektedir. İnme hastasına bakım verenlerin bakım verme
sürecinde yaşadığı yükle ilgili farkındalıklarının düşük olmasının,
yaşadıkları sıkıntıları ifade etmekte zorlanmalarının ve toplumumuzda
hasta bireye bakım vermenin bir görev ve sorumluluk olarak
algılanmasının bu bulgularda etkili olduğu sonucuna varılmıştır.

Yükün bilinmesi ve ortaya çıkarılması hem bakım verenlerin
hem de alanların, yaşam kalitesini arttırmaya katkıda bulunacaktır.
Bu nedenle, inme hastalarına bakım verenlerin yükünü
etkileyebilecek farklı değişkenlerin incelendiği benzer çalışmaların
daha geniş örneklem grubuyla yapılması önerilmektedir.
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