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ÖZET 

            Bu araştırma Ortopedi hastalarında bakım yükünü belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Malatya Devlet Hastanesi Ortopedi ve 

Travmatoloji kliniğinde hastalara bakım veren, araştırmaya alım ölçütlerine uyan, 

yapılan güç analizinde; %95 güven aralığında, evreni %80 temsil etme gücüne sahip 

250 hasta yakını oluşturmuştur.  

           Araştırmanın evrenini Malatya Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji 

kliniğinde yatan 18 yaş ve üzeri hastalara bakım veren hasta ve yakınları 

oluşturmuştur.  

            Araştırmacının klinikte olduğu günlerde araştırma kriterlerine uyan hastaya 

bakım veren hasta yakınları evrenden olasılıksız rastlantısal örneklem yöntemi ile 

seçilmiştir. 

 Çalışmanın verilerinin toplanmasında araştırmacı tarafından ilgili literatürler 

incelenerek geliştirilen hastaya ve bakım verene yönelik hazırlanan tanıtıcı formlar 

ve Zarit Bakım Yükü Ölçeği kullanılmıştır. 

Bu araştırma, Malatya Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 

Temmuz 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Bu 

tarihler arasında servise yatışı yapılmış ve istenilen sayıya ulaşana kadar her hasta ile 

görüşülerek örneklem oluşturulmuştur. 

         Araştırma sonuçlarına göre bakım verenlerin % 68.8 ‘i kadın ,%86.8’ inin 

yaşları (18-39) arası olduğu ,%56.8’ inin ilköğretim mezunu olduğu ,%66.8’ inin ev 

hanımı olduğu %67.6’ sının çalışmadığı , %69.2 ‘ sinin evli olduğu tespit edilmiştir. 

Hastaların tanıtıcı özellikleri   % 46 sının 39-59 yaş arasında olduğu  %60 ının 

kadın olduğu ,%63.6’ sının ilköğretim mezunu olduğu ,% 96.4 ‘ ünün evli olduğu 
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tespit edilmiştir. Bakım verenlerin Zarit Bakım Yükü ölçeğine puan vererek 

değerlendirilmiştir.  

Ölçek 22 sorudan oluşmaktadır. Sorularda hiçbir zaman(0), nadiren(1), 

bazen(2), sık sık(3), ve hemen hemen her zaman(4), şeklinde 0’dan 4’e kadar değişen 

Likert tipi değerlendirmeye sahiptir.  

Puan ortalamaları 24.04± 9.01 olarak bulunmuştur. Bulunan sonuç puan 

durumuna göre orta düzeydedir. 

Bakım veren kişilerin uzun süre bakıma devam etmemeleri ve bakım verenlere 

karşı psikolojik ve maddi destek sağlanmalıdır. 

 

Anahtar kelimeler: Ortopedi Hastaları, Bakım, Bakım Veren Yükü 
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ABSTRACT 

Burden of the care of orthopedic patients 

 This research is carried out to determine Orthopedic patients, maintenance 

load. Research the sample Malatya State Hospital Orthopedics and Traumatology 

clinic patients to investigate that, acquisition criteria, the power analysis; 95% 

confidence interval, 80% to represent population 250 patients with power has created 

a very similar. 

Research population of Malatya State Hospital Orthopedics and 

Traumatology clinic recumbent patients 18 years of age and above that maintenance 

has created a patient and relatives. 

It is Researcher clinic days to patient care research criteria that relatives of 

patient improbable universe with random sampling method has been selected. 

Collection of data by researchers developed the literatüre by examining the 

patient and service to anyone prepared for identifying forms and Zarit burden scale is 

used for maintenance. 

This research, Malatya State Hospital Orthopedics and Traumatology clinic 

between July 2012 and June 2013, it is made as an identifier. This service has been 

done between dates have been made, and each with the patient until it reaches the 

desired point of view sample has been created. 

According to this data %68.8 of the peple looking after patients is consist of 

women. %86.8 of them are between 18 and 39. %56.8 of them graduated from 

primary school. %66.8 of them are hosewives. %67.6 of them do not work. %69.2 of 

them are married. 

Descriptive features of patients: %46 of them are between the ages of 39 and 

59. %60 of them are women. %63.6 graduated fom primary school. %96.4 of them 

are married. Maintenance Maintenance Zarit burden scale respondents described by 

points are evaluated. 
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Scale consists of 22 questions. Never pick a contestant(0), rarely (1), 

sometimes (2), often (3), and almost all the time(4), from 0 to 4, ranging up to a 

Likert-type assessment. 

 As points are averaged 24.04± 9.01 has been found. The result is according 

to the status points center is second to none.  

Maintenance people that they shouldn't continue long-term care and 

maintenance of psychological and financial support must be provided for. 

 

 Key words: Orthopedic patients, Care, Burden of the care  
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1.GİRİŞ 

Bakım veren yükü, bakım sunarken yaşanabilen fiziksel, psikolojik, sosyal 

veya finansal tepkileri ifade etmede kullanılır(1).Bakım sunma sorumlulukları 

arttıkça bakım sunma-bakım alma ilişkisi bakım verenin yaşamını sıkıntıya sokan, 

tek yönlü, bağımlı, yoğun ve uzun dönemli bir zorunluluğa dönüşebilmektedir. 

Genellikle ailede bakım sunmanın kronik ve yoğun yapısı, bakım verenlerin 

yaşamlarındaki (iş, aile hayatı, sosyal yaşam gibi) diğer taleplerden kaynaklanan 

anlaşmazlıklarla birleşince bakım veren yüküne yol açabilmektedir(2). 

Birinci derecede bakım veren kişi, hastanın günlük yaşantısının merkezinde 

olduğundan çoğunlukla hastalıkla ilgili olarak hastanın sosyal ağıyla temas 

halindedir(1). 

Bakım verme süreci hem bakım alan hastahem de hastanın ihtiyaçlarını 

karşılayan bakım veren bireyler için zor bir süreçtir(3). Hasta yakınları tarafından 

verilen bakım tekbir yardım çeşidi ile sınırlı olmayıp, sağlık bakımı 

(ilaçalımı,tedavisi,izleme vb.) kişisel bakım (yıkanma, beslenme,tuvalete gitme, 

giyinmevb.)aldığısosyal hizmetleri koordine etme,alışverişveküçükev işleriniyapma, 

para yönetimi,maddi yardım ve aynı evi paylaşmayı da kapsamaktadır. Bakım; 

büyük oranda samimiyet ve sevginin artması, kişisel gelişim,yakın ilişkilerin 

gelişmesi, diğer bireylerden sosyal destek alma,kendine saygı duyma, kişisel doyum 

sağlama gibi olumlu özelliklerinin yanında pek çok güçlüğün de yaşanmasına yol 

açabilmektedir(4). 

Bakım verme,bakım verenin ve aile yaşamındaki değişim ve engellenmeleri 

kapsamakta olup, bakım verme nedeniyle yorgunluk yaşaması, aile rutinlerini 

yapmada zorluk ve bakım verenin fiziksel hastalığı gibi fiziksel sorun ve sıkıntılarla 

ilişkilidir(5). 

Bakım veren bireylerde bakım verme nedeniyle hazımsızlık, iştahta 

değişim,düzensiz yemek yeme, başağrısı, kronik yorgunluk, vücut ağırlığındaartış 

yadaazalma, kasağrısı, giyim vekuşamda dağınıklık fiziksel güçlükler gibi belirtiler 

görülebilmektedir (6). 



2 
 

Ayrıca bakım veren bireyler,sosyal ve kişilerarası ilişkilerde güçlük, sosyal destek 

yetersizliği, ekonomik veişle ilgili problemlerle karşılaşabilmektedirler(7). Yapılan 

çalışmalarda, hastalara bakım veren bireylerin bakım yüklerinin artmasıyla birlikte, 

bakım verenlerde enfeksiyon hastalığı ve depresyon görülme sıklığında artış olduğu, 

anksiyete, stres, tükenmişlik ve davranış bozukluğu görüldüğü, sağlık algılarında 

olumsuz yönde değişikliklerin olduğu veyaşam kalitelerinin düştüğü 

bildirilmektedir(6,3). 

Schulz veBeachtarafından yapılan çalışmada, 4 yıllık süre içerisinde bakım 

verenlerin mortaliteoranlarının bakım vermeyenlere göre %63 daha fazlaolduğu, 

sağlıklarını daha kötü algıladıkları, kaygı yaşadıkları ve depresyon belirtilerinin daha 

fazla görüldüğü saptanmıştır(8). 

Bedardve arkadaşları bilişsel fonksiyonlarında yetersizlik olan bireylere bakım veren 

kişilerin psikiyatrik ve fiziksel morbidite risklerinin daha yüksek olduğunu 

bildirmişlerdir(9). 

Aile bireylerinin hasta ile ilişkisi duygusal bağları, duyguların karşılıklı paylaşımı, 

sorumlulukların paylaşımı, başa çıkma stratejileri, kişiler arası ilişkileri vesorun 

çözmeyetenekleri gibi değişkenler bakım yükünü etkilemektedir(10). 

Akça ve Taşçı’nın 65 yaş üstü bireylere bakım verenlerin yaşadıkları sorunların 

belirlenmesi amacıyla yaptıklarıçalışmada bakımveren bireylerin %25’i yaşlı 

bakımından günlük yaşantısının etkilendiğini, ayrıca bakım verenlerin %22.5’i 

fiziksel sağlıklarının etkilendiğini, en fazla baş ağrısı  %41.7, mide şikâyetleri 

%33.3, en az ise bacak ağrısı %11.1olduğunu ifade etmişlerdir(11). 

Altun’unhasta yakınlarının bakım verme rolünde zorlanmadurumlarını 

belirlemekamacıyla yaptığıçalışmada, bakım verenlerin özgürlüklerinin kısıtlandığı 

düşüncesinin bakım verenin psikolojisini olumsuzetkilediğini ortaya çıkarmıştır(12). 

Akyar’ın Alzheimer hastalarına bakım verenlerin yaşadıkları güçlükleri 

belirlemekamacıyla yaptığı çalışmada, bakım veren kişilerin %64’ünün bakımda 

güçlük yaşadığı, bakım verenlerin %70’inin hastaya bakmaya başladıktan sonra 
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sorunyaşadığı saptanmıştır. Bakım verenlerin %54’ünün ekonomik durumunun 

bakım vermeye bağlı olarak olumsuz etkilendiği, %90‘ının günlük yaşamının 

etkilendiği ve bu etkilenmenin en çok sosyal yaşantıda olduğu belirtilmiştir(13). 

Bakım verenlerin bakım verme görevlerinden dolayı kendilerine ayıracak 

zamanları olmadıkları, kendileriniyorgun hissettikleri, hasta ile iletişimde sorun 

yaşadıkları veekonomik güçlükler yaşadıkları belirlenmiştir(14).Torti ve 

arkadaşlarının kadın bakım verenlerin daha fazla sosyalyalıtkanlık ve daha fazla 

depresyon yaşadıklarını bildirmiştir(15). 

Daha önce yapılmış olan araştırmalar, kronik hastalıkları ve mental durum 

bozuklukları olan hastalara ve yaşlılara bakım veren ve evde bakımı sürdüren 

bireyler üzerine yoğunlaşmış ve hastanede yatan yatağa bağımlı hastalara bakım 

verenlerin bakım yüklerini belirlemeye yönelik çok fazla sayıda araştırma 

bulunmamaktadır. Ortopedi hastalarına bakım veren bireylerin bakım yüklerinin 

saptanması için yürütülen bu çalışmanın, hem bakım veren bireylerin hem de bakım 

alan bireylerin yaşam kalitesini arttırmaya ve bu doğrultudaki hemşirelik 

girişimlerinin planlanmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir(16,17). 

Hastanelerde çalışan sağlık profesyonellerinin bakım verenlere destek 

sağlayabilmesi, uygun girişimleri planlayabilmesi ve girişimlerin sonuçlarını 

değerlendirebilmesi için öncelikle bakım yükünü belirleyebilmeleri gerekmektedir 

(10). 

Araştırmanın amacı ortopedi hastalarına bakım verenlerin bakım yüklerinin 
belirlenmesidir. 
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2.GEREÇ VE YÖNTEM 

2.1.Araştırmanın Türü 

Araştırma tanımlayıcı olarak yapılmıştır. 

2.2.Araştırmanın YapıldığıYer ve Tarih 

Araştırma Malatya Devlet Hastanesi ortopedi ve travmatoloji kliniğinde 

Temmuz 2012-Haziran 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın yürütüldüğü yer olan Malatya Devlet Hastanesi Ortopedi ve 

Travmatoloji kliniği 50 yatak kapasitesine sahip ve yataklar her zaman doludur.Bu 

klinikten sorumlu 7 uzman hekim, 24 hemşire çalışmaktadır. 

2.3.Araştırmanın evreni ve örneklem 

Araştırmanın evrenini Malatya Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde 

yatan 18 yaş ve üzeri hastalara bakım veren hasta yakınları oluşturmuştur. 

Araştırmanın örneklemini ise MDH ortopedi ve travmatoloji kliniğinde hastalara 

bakım veren, araştırmaya alım ölçütlerine uyan, yapılan güç analizinde; %95 güven 

aralığında, evreni %80 temsil etme gücüne sahip 250 hasta yakını oluşturmuştur.  

Araştırmaya alınma kriterleri; 

• 18 yaş ve üzerinde olan, 

• İletişim kurulabilen hasta yakınları araştırma kapsamına alınmıştır. 

Araştırmacının klinikte olduğu günlerde araştırma kriterlerine uyan hastaya 

bakım veren hasta yakınları evrenden olasılıksız rastlantısal örneklem yöntemi ile 

seçilmiştir. 
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2.4.Verilerin Toplanması 

Verilerin toplanmasında; araştırmacı tarafından oluşturulan bakım verene ve 

hastaya ilişkin tanıtım formu (EK1), ZaritBakımYükü Ölçeği (ZBYÖ)(EK2), 

kullanılmıştır. Araştırmacı, örneklem gurubuna alınması planlanan hasta sayısına 

ulaşıncaya kadar, Temmuz 2012- Haziran 2013 tarihleri arasında araştırmaya alınma 

kriterlerini taşıyan her hasta ve yakınından yüz yüze görüşme tekniği ile veriler 

toplanmıştır. Görüşmeler klinikte yapılmış ve formların uygulanması 15-20 dakika 

sürmüştür. 

2.4.1.Veri Toplama Araçları 

Veriler araştırmacı tarafından oluşturulan bakım verene ve hastaya ilişkin 

tanıtım formu (EK1) ve ZBYÖ (EK 2) kullanılarak toplandı. 

2.4.1.1.Bakım Verene ve Hastaya İlişkin Tanıtım  Formu 

Bakım verene ve hastaya  ilişkintanıtım formunda bakıcının tanıtıcı 

özellikleri ve hastanın tanıtıcı özellikleri yer almaktadır (EK1). Formda hasta ve 

bakım verenle ilgili demografik verilerin yanı sıra hastaya bakım verme saati, bakım 

verme günü, bakımda yardımcı bireylerin varlığı, bakımın günlük yaşama etkisi gibi 

sorular yer almaktadır. 

2.4.1.2.Zarit Bakım Yükü Ölçeği 

Ölçek,Zarit ve arkadaşları tarafından 1985 yılında geliştirilmiştir. Ölçeğin 

Türkiye’de geçerlik çalışması İnci tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Ölçek 22 

sorudan oluşmaktadırve asla, nadiren, bazen, sık sık, ya dahemen hemen her 

zaman şeklinde 0’dan 4’e kadar değişen Likerttipi değerlendirmeye sahiptir 

(18).Maddelerinin hepsinin düz ifade edildiği BYÖ’nün değerlendirilmesi toplam 

puan üzerinden yapılmaktadır. Puan yükseldikçe bakım yükü de artmakta ve ölçekten 

maksimum 88 puan alınmaktadır. 

Elde edilen puanlar; (0-20) az/hiç yük olmaması, (21-40) orta derecede yük, 

(41-60) ileri derecede yük ve (61-88) aşırı yük olması şeklinde derecelendirilerek 
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değerlendirilmektedir(17).Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.87 ile 0.94 arasında, test–

tekrar test güvenirliği ise 0.71 olarak bulunmuştur(19). 

Bu çalışmadaCronbach alfası 0.82 olarak bulunmuştur. 

2.5.Verilerin değerlendirilmesi  

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 17.0(Statistical ProgrammeForSocialSiciences) 

paket programı kullanılmıştır.Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı 

istatistikkullanılmıştır. 

2.6.Araştırmanın Etik ilkeleri 

Araştırmaya başlamadan önce Malatya Devlet Hastanesi 

Başhekimliği’nden(EK3) ve Malatya Klinik Araştırmalar Etik Kurulu’ndan yazılı 

izin alındı(EK4). Araştırma kapsamındaki hasta ve bakım verenlerin haklarının 

korunması için araştırma verilerini toplamaya başlamadan önce bakım verenlere, 

araştırmanın yapılma amacı, süresi ve araştırma süresince yapılacak işlemler 

açıklanarak ‘’Aydınlatılmış Onam’’ ilkesine uyulmuştur. Hasta ve bakım verenlerin 

istedikleri zaman araştırmadan çekilebilecekleri belirtilerek ‘’Özerklik’’ ilkesi, 

bireysel bilgilerin araştırmacı ile paylaşıldıktan sonra korunacağı söylenerek 

‘’Gizlilik ve gizliliğin Korunması’’ ilkesine uyulmasına özen gösterilmiştir. Elde 

edilen bilgilerin ve cevaplayanın kimliğinin gizli tutulacağı belirtilerek ‘’Kimliksiz ve 

Güvenlik’’ ilkesi yerine getirilmiştir(20,21).  

2.7.Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bu araştırmanın teksınırlılığı bulunmaktadır. Evrenden örneklem 

seçiminderastlantısal olasılıksız örneklem yönteminin kullanılmasıdır. Bunedenle 

araştırmanın sonuçları buaraştırma gurubuna genellenebilir.  
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3.BULGULAR 

Tablo-3.1:Bakım Verenlerin Tanıtıcı Özellikleri (S:250) 

Tanıtıcı özellikler S % 
 

Yaş  

18-39-arası  

40-59 arası  

Cinsiyet  

Erkek  

Kadın 

Eğitim durumu  

İlköğretim  

Lise – üniversite  

Meslek  

Ev hanımı 

Memur 

İşçi 

Çalışma durumu 
Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Medeni durum 
 Evli  

Bekâr 

Aile yapısı  
Çekirdek 

Geniş 

Ekonomi 

Gelir gideri karşılıyor 

Gelir gidere eşit 

Gelir gideri karşılamıyor 

Ek bir hastalık  
Var 

Yok 

Yakınlık derecesi 
Eşi 

Çocuğu 

Gelin- damat 

Bakım vermenin günlük yaşama etkisi  

Var 

Yok 

 

 

217 

33 

 

78 

172 

 

142 

108 

 

167 

12 

71 

 

81 

169 

 

173 

77 

 

222 

28 

 

54 

185 

11 

 

16 

234 

 

34 

174 

42 

 

242 

8 

 

 

86.8 

13.2 

 

31.2 

68.8 

 

56.8 

43.2 

 

66.8 

4.8 

28.4 

 

32.4 

67.6 

 

69.2 

30.8 

 

88.8 

11.2 

 

21.6 

74.0 

4.4 

 

6.4 

93.6 

 

13.6 

69.6 

16.8 

 

96.8 

3.2 
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Araştırmaya alınan bakım verenlerin tanıtıcı özellikleri Tablo-3.1’de gösterilmiştir. 

Bakım verenlerin%86.8’inin18-39yaş arası, % 68.8’inin kadın, %56.8’inin 

ilköğretim mezunu, %66.8’inin ev hanımı, %67.6’sının çalışmadığı, %69.2’sinin 

evli, %88.8’inin aile yapılarının çekirdek olduğu, % 74’ünün ekonomisi gelir 

durumları gider durumuna eşit,%93.6’sının ek birhastalıklarının olmadığı, 

%69.6‘sının yakınlık derecelerinin hastaların çocukları olduğu,%96.8’inin bakım 

vermenin günlük yaşamı etkilediği tespit edilmiştir (Tablo 3.1). 

Tablo-3.2:Bakım Verenlerin Karşılaştığı Sorunlar (S:250) 

Karşılaşılan Sorunlar S % 

 

Temizlik sorunu 

Var        

Yok 

Beslenme sorunu 

Var 

Yok 

Hareket sorunu 

Var  

Yok 

Boşaltım sorunu 

Var 

Yok 

Tedaviyi kendisi alamama 

Var 

Yok 

Diğer sorunlar 

Var  

Yok 

 

 

155 

95 

 

77 

173 

 

228 

22 

 

61 

189 

 

6 

244 

 

63 

187 

 

 

62.0 

38.0 

 

30.8 

69.2 

 

91.2 

8.8 

 

24.4 

75.6 

 

2.4 

97.6 

 

25.2 

74.8 
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Araştırma kapsamına alınan bakım verenlerin karşılaştığı sorunlar Tablo-

3.2'de gösterilmiştir.Bakım verenlerin %91.2’sinin hastanın hareketlerineyardımcı 

oldukları tespit edilmiştir (Tablo3.2). 

Tablo-3.3:Bakım Verenlerin Bakım İle İlgili Özellikleri (S:250) 

Bakım ile ilgili özellikler S % 

 

Bakımda yardımcı birey varlığı 

Var 

Yok 

Yardımcı kişi 

Yok  

Eşler 

Anne – baba 

Kardeşler 

Diğer kişiler (Gelin-damat) 

Bakım aralığı  

1-5 gün 

6-10 gün 

11 gün ve üzeri 

Günlük Bakım saati 

1-9 saat 

10-18 saat 

 

 

191 

59 

 

59 

29 

18 

72 

72 

 

205 

35 

10 

 

232 

18 

 

 

75.6 

24.4 

 

23.6 

11.6 

7.2 

28.8 

28.8 

 

82.0 

14.0 

4.0 

 

92.8 

7.2 

 

Araştırma kapsamına alınanbakım verenlerin bakım ile ilgili özellikleriTablo-

3.3’de gösterilmiştir.Bakımverenlerin %75.6‘sının bakımında yardımcı bireylerin 

olduğu, %28.8’inin bakıma yardımda kardeşlerinin oldukları,%82´inin 1-5 gün 

arasında bakım verdiği, %92.8´inin 1-9 saat arasında bakım verdiği tespit edilmiştir 

(Tablo3.3). 
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Tablo-3.4: Hastaların Tanıtıcı Özellikleri (S:250) 

Tanıtıcı özellikler  S % 

Yaş    

18-39 arası    

40-59 arası    

Cinsiyet   

Kadın   

Erkek   

Eğitim durumu  

Okuryazar      

İlköğretim        

Lise – üniversite      

Medeni durum  

Evli         

Bekâr 

Çocuk sayısı 

Yok      

1-2 arası     

3 ve üstü   

Meslek 

Ev hanımı 

Memur 

Serbest  

Sosyal güvence  

Var 

Yok 

Çalışma durumu 

Çalışıyor 

Çalışmıyor 

Alışkanlıklar 

Yok 

Var 

Ek birhastalık  

Var 

Yok 

 

34 
115 

101 

150 

100 

 

67 

159 

24 

 

241 

9 

 

10 

83 

157 

 

147 

63 

40 

 

236 

14 

 

60 

190 

 

197 

53 

 

72 

178 

 

13.6 

46.0 

40.4 

60.0 

40.0 

 

26.8 

63.6 

9.6 

 

96.4 

3.6 

 

4.0 

33.2 

62.8 

 

58.8 

25.2 

16.0 

 

94.4 

5.6 

 

24.0 

76.0 

 

78.8 

21.2 

 

28.8 

71.2 
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Araştırma kapsamına alınan hastaların tanıtıcı özellikleri Tablo-3.4’de gösterilmiştir. 

Hastaların %46’sının 40-59 yaş arasında, %60’ının kadın, %63.6’sının ilköğretim 

mezunu, % 96.4’ünün evli, %62.8’inin 3 ve üzeri çocuk sahibi oldukları, %58.8’inin 

ev hanımı, %94.4’ünün sosyal güvencelerinin olduğu, %76’sının çalışmadığı, 

%78.8’inin sigara, içki, vb. gibi alışkanlıklarının olmadığı, %71.2’sinin ek bir 

hastalığının olmadığı tespit edilmiştir (Tablo3.4). 

 

Tablo-3.5:Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ölçeğinden Aldıkları Puan Ortalamaları 

 

Ölçek Alınabilecek Minimum 
ve Maksimum Alt ve 

Üst Değerler 

İşaretlenen Minimum ve 
Maksimum Alt ve Üst 

Değerler 

X±SD 

 
 
 

BYÖ 

 
 
 

0-88 

 
 
 

6.00 – 52.00 

 
 
 

24.04 ±9.01 
 

 

Araştırma kapsamına alınan hastalara bakım verenlerin BYÖ’den aldıkları 

puan ortalaması 24.04±9.01 olarak tespit edilmiştir (Tablo3.5). 
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5.TARTIŞMA 

Bakım verme süreci hem bakım alan hasta, hemdebakım veren bireyler için zor bir 

süreçtir(3). Bakım; büyük oranda samimiyet ve sevginin artması, kişiselgelişim, 

yakın ilişkilerin gelişmesi, diğer bireylerden sosyal destek alma, kendinesaygı 

duyma, kişisel doyum sağlama gibi olumlu özelliklerinin yanında pek çok güçlüğün 

deyaşanmasına yol açabilmektedir(6).Ortopedihastalarına bakım verenlerin bakım 

yüklerinin belirlenmesiamacıyla yapılan bu araştırmanın bulgularıilgili literatür ile 

tartışılmıştır. 

Araştırma kapsamına alınan bakım verenlerin %91.2’sinin hastaların hareketlerine 

yardımcı oldukları tespit edilmiştir (Tablo 3.2). 

Altun’unhasta yakınlarının bakım verme rolünde zorlanma durumları ile ilgili 

yaptıkları çalışmada bakım verenlerin %78’i hastaların hareketlerine yardımcı 

oldukları bulunmuştur (12).Ortopedi hastalarının hareket sistemi ile ilgili sorunları 

olduğundan ve hareket etmelerinde başka birisine ihtiyaç duyduklarından bu 

hastalara bakımda mutlaka birisinin bulunması gerekmektedir.  

Ortopedi hastalarında hareket sistemi ile ilgili sorunlar olduğundan ve hareket 

yetenekleri kısıtlı olduğundan bakım verenlerin hareketlerine yardımcı oldukları 

beklenen bir sonuçtur.  

Araştırmakapsamına alınan bakım verenlerin %75.6’sının bakım vermede yardımcı 

bireylerin olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3.3). 

Yapılan bir çalışmada bakım verenlerin bir yada iki aile üyesi tarafından 

bakımlarında destek oldukları belirtilmiştir (22). 

Kültür yapımızda insanların fedakarlık özelliğinin yanında geleneksel rolleri ön 

planda olduğundan,bakım verme rolünü görev olarak bilmektedirler. 

Yapılan araştırma sonucunda hastalara bakım verenlerin büyük bir çoğunlukta 

olduğu tespit edilmiştir. 
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Araştırmakapsamına alınan bakım verenlerin %28.8’inin bakım işlerine 

yardımda kardeşlerinin olduğu tespit edilmiştir (Tablo 3.3). 

Stone ve arkadaşlarının çalışmasında %13’ünün bakım işlerinde eşler olduğunu, 

Altun ve arkadaşlarının çalışmasında bakım verenlerin %34’ünün eşlerine bakmakta 

olduğu bulunmuştur (23,24). 

Ortopedi hastalarına bakım verme zor olduğundan dolayı ve hastaları indirip 

kaldırmak güç istediğinden dolayı, hastalara bakım vermede yardımcı bireyler 

1.derece yakınlarının oldukları tespit edildi. Yapılan araştırmalarda eşlerin bakıma 

yardımcı oldukları, bizim çalışmamızda kardeşlerin olduğu tespit edilmiştir, bu 

nedenle yapılan araştırmalarla benzerlik göstermemektedir. 

Yaptığımız araştırma Türkiye’nin doğu bölgesi içerisinde olduğundan ailelerin çocuk 

sayıları fazla olmaktadır.Yapılan araştırmamız ortopedi hastalarında bakım yükü 

olduğundan ortopedi hastalarına bakım ağır ve yorucu olduğundan dolayı bakım 

veren bireylerin kardeşleri olduğu, ve eşler diğer çocuklarla ilgilendiği için bakım 

yükünü ailede kardeşlerin yaptığını tahmin etmekteyiz. Yaptığımız araştırma 

hastanede olduğu için ve ortopedi hastaları uzun süre hastanede kaldıkları için 

bakıma yardımda kardeşler çoğunlukta bulunmuştur 

Araştırmakapsamına alınan bakım verenlerin %82’sinin1-5 gün arasında bakım 

verdiği, %92.8’nin 1-9 saat arasında bakım verdiği tespit edilmiştir (Tablo 3.3). 

Morimoto ve arkadaşlarının inmeli hastalara bakım veren bireylerin bakım yükünü 

belirleyebilmek amacıyla yaptıkları çalışma sonucunda bakım saatinin 9.5 saat, 

Bugge ve arkadaşlarının yaptıkları çalışmada ise bakım saatinin 13.5 saat olduğu 

bulunmuştur (25,22). 

Ortopedi hastalarının bakımı zaman aldığı, bakım verenin uzun süre bakması hem 

fizyolojik, hemde psikolojik sorunlara neden olabileceğinden bakım verenler uzun 

süre bakıma devam edememektedirler.  
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Araştırma kapsamına alınan hastalara bakım verenlerin BYÖ puan ortalaması 24.04 

± 9.01 olarak tespit edilmiştir (Tablo 3.5). Buna göre bakım verenlerin bakım verme 

yükü orta düzeydedir. 

Özdemir ve arkadaşlarının kanserli çocuğu olan annelerin bakım verme 

yüklerinin belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, yük puan ortalaması 

21.29±12.00, Yüksel ve arkadaşlarının Parkinson hastalığında bakıcı yükünü 

belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmada bu oran 31.1±20.8 olarak belirlenmiştir 

(26,17). 

Bu çalışmalarla bizim yaptığımız çalışmalar arasında benzerlik 

bulunmaktadır. 

Bakım vericilerin algıladığı yükün orta düzeyde olması; Türk toplumunun 

değer yargıları kapsamında, hasta bakımını bir rol olarak üstlenmesi ve bu rolü yük 

algılamaktan çok, yardım etme olarak algılamaları ile ilişkilendirilebiliriz. 
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6.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Ortopedihastalarına bakım verenlerin bakım yüklerinin belirlenmesiamacıyla 

yapılan çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

• Bakımverenlerin bakım verme süresinde yardımcı bireylerin olduğu 

tespit edildi. 

• Bakım verenlereyardımcı olanların %28.8’ikardeş, gelin ve damat olduğu 

tespit edildi. 

• Bakım verenlerin %82’si 1-5 gün arasında bakıma yardım ettiği 

bulunmuştur. 

• Bakım verenlerin günlük %92.8’i1-9 saat arası bakım verdiği tespit 

edilmiştir. 

• Bakımverenlerin bakım yükü ölçeğinden aldıkları puan ortalaması orta 

düzeyde bulunmuştur. 

Bu sonuçlar doğrultusunda şu önerilerde bulunulabilir; 

• Bakıma muhtaç hastalara bakım verenlerin uzun süreli bakım 

vermemeleri ve belli aralıklarla bakım verenin değiştirilmesi 

önerilebilir. 

• Yeni araştırmaların daha büyük guruplarda daha uzun süre takip 

edilerek, farklı Ortopedi ve Travmatoloji kliniklerinde uygulanması 

önerilebilir. 
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EKLER 

EK-1 

Ortopedi hastalarında bakım yükü: 

Açıklama: Bu araştırma ortopedi hastalarında bakım verenlerin yüklerinin 
belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Çalışmaya katılmak gönüllülük ilkesine 
bağlıdır. Bu çalışma, sizin almış olduğunuz tedavi ve bakımı olumsuz şekilde 
etkilemeyecektir. Vereceğiniz bilgiler bu konu ile ilgili bilimsel bir araştırmada 
kullanılacaktır. Alınan tüm bilgiler gizli tutulacaktır. Aşağıdaki soruları ve 
seçenekleri okuduktan sonra, her soruda size en uygun seçeneği ya da seçenekleri 
işaretleyiniz.  

Katkılarınız  için teşekkür ederiz. 

ANKET NO:………. 

Yrd.Doç.Dr. Seyhan Çıtlık SARITAŞ                 Yük. Lisans Öğr. Devriş KOÇ 

     EK.1:Bakım Verene ve Hastaya İlişkin Bilgiler formu  

A) Bakım verene ilişkin  bilgiler formu: 

1) Yaş: 

2) Cinsiyet:       a) kadın                                  b) erkek 

3) Eğitim durumu: 

a) okuryazar 

b)  ilköğretim 

c) lise ve üniversite 

4) Mesleği:    a) evhamımı                  b)memur          c) işçi 

5) Çalışma durumu:                            a) çalışıyor        b)  çalışmıyor 

6) Medeni durum:                               a) evli                b) bekâr 

7) Aile yapısı:                a)çekirdek                                  b) geniş 

8) Ekonomik durumu  : 

a) Geliri giderini karşılıyor 

b) gelir gidere eşit 

c) geliri giderini karşılamıyor 
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9) Herhangi bir hastalığınız  / Sağlık sorununuz var mı?:  a) evet       b) hayır 

Hastalığın adı Tanı konulma tarihi 
1)  
2)  
3)  

10)Hastalığın  ortaya  çıkmasında  bakım vermenin ilişkisi olma durumu: 

       a) var  (açıklama  …)                    b) yok 

11)Hastaya yakınlık derecesi:    a) eşi    b) çocuğu ( kızı /oğlu )      

       c) gelini   /damadı 

12)Hastaya bakım vermeye başlama tarihi: 

 

13) Hastanın  işlerini yapmak için bakım vericinin ayırdığı günlük saat miktarı: 

 

14)Hastanın bakımında yapılan işler:( birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz .) 

       a) temizlik b) beslenme c) hareket d ) boşaltım e) tedavi f) diğer 

 

15) Hastanızın bakımında size yardımcı bireyler varmı? 

       a) evet 

       b) hayır 

16)Cevabınız evet ise yardımcı olan kişilerin sayısı ve yakınlık derecesini 
yazınız? 

       a) kişi sayısı… 

       b) yakınlık derecesi… 

17)Bakım vermek günlük yaşamınızı etkiliyormu? 

       a) evet 

       b) hayır 
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B) Hastaya İlişkin Bilgiler formu: 

1) Yaş: 

2) Cinsiyet:                      a)  kadın                                  b)  erkek 

3) Eğitim durumu: 

a) Okuryazar 

b) İlköğretim 

c) Lise ve üniversite 

4) Medeni durumu:                             a) evli                     b) Bekar 

      5) Çocuk sayısı: a) yok                       b) 1-2                     c) 3 ve üstü 

      6) Mesleği: a)  ev hanımı    b) memur        c)işçi               d) diğer 

      7) Sosyal güvencesi: a) yok                       b ) var  

      8) Çalışma durumu : a) çalışıyor               b) çalışmıyor   

      9) Alışkanlıkları: a) sigara                   b) alkol            c) diğer       d) yok 

     10) Başka hastalığı olma durumu:  

                       a) var                     b) yok                   hastalığın adı :   … 

      11) Hastalığa bağlı etkilenen bölge yada bölgeler : 

                  a)var                        b)yok                                     

Sağ Sol 
Kol Kol 
Bacak  Bacak 
Diğer Diğer 
 

     12)   Var olan sorunlar:          

               a) iletişim 

               b) beslenme 

               c) yürüyememe 

               d) diğer 
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EK-2 

ZARİT BAKIM YÜKÜ ÖLÇEĞİ 

Açıklama: Aşağıda insanların bir başkasına bakım verirken hissettiklerini yansıtan 

ifadeler bulunmaktadır. Her bir sorudan sonra sizin bu duyguları hiçbir zaman, nadiren, 

bazen, oldukça sık ve hemen her zaman olmak üzere hangi sıklıkla yaşadığınızı gösteren 

ifadeler yer almaktadır. Doğru ya da yanlış cevap yoktur. Size en yakın olduğunu 

düşündüğünüz şıkkı işaretleyiniz. 

 Hiçbir 
Zaman 

Nadire
n 

Bazen Sık 
Sık 

Hemen 
Her 

Zaman 

1.Hastanızın ihtiyaç duyduğundan daha fazla yardım 

istediğini düşünüyor musunuz? 

     

2.Hastanıza ayırdığınız zaman dolayısıyla kendinize 

yeterli zaman ayıramadığınızı düşünüyor musunuz? 

     

3.Hem hastanızla ilgilenmek hem de aile ve ya işinizle 

ilgili diğer sorumluluklarınızı yerine getirmeye 

çalışmakta sıkıntı hissediyor musunuz? 

     

4.Hastanızın davranışlarından utanıyor musunuz?      

5.Hastanızın yakınındayken kendinizi sinirli 

hissediyor musunuz? 

     

6.Hastanızın diğer aile üyeleri ve arkadaşlarınızla olan 

ilişkinizi 

olumsuz etkilediğini hissediyor musunuz? 

     

7.Gelecekte hastanızı nelerin beklediğine dair 

korkularınız var mı? 

     

8.Hastanızın size bağımlı olduğunu hissediyor 

musunuz? 

     

9.Hastanızın yakınında iken kendinizi gergin 

hissediyor musunuz? 

     

10.Hastanızla ilişkinizden dolayı kendi sağlığınızın 

etkilendiğini hissediyor musunuz? 

     

11.Hastanızdan dolayı olmasını istediğiniz düzeyde bir 

özel hayatınızın olmadığını hissediyor musunuz? 
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12.Hastanıza baktığınız için özel hayatınızın 

kötüleştiğini hissediyor musunuz? 

     

13.Hastanızdan dolayı eve arkadaşlarınızı çağırmaktan 

çekiniyor musunuz? 

     

14.Hastanızın sizden başka dayanabileceği, 

güveneceği kimse yokmuş gibi 

sadece sizin ona bakmanızı istediğini hissediyor 

musunuz? 

     

15.Hem hastanızın bakımını sağlamak hem de diğer 

ihtiyaçlarınızı karşılamak 

için yeterli paranızın olmadığını hissediyor musunuz? 

     

16.Hastanıza uzun süre daha bakamayacağınızı 

hissediyor musunuz? 

     

17.Hastanızın hastalığından bu yana kendi hayatınızın 

kontrolünü kaybettiğinizi hissediyor musunuz? 

     

18.Hastanızın bakımını başka birine bırakabilmeyi 

ister misiniz? 

     

19.Hastanızla ilgili ne yapacağınıza dair soru 

işaretleriniz var mı? 

     

20.Hastanız için daha fazla bir şeyler yapmanız 

gerektiğini hissediyor musunuz? 

     

21.Hastanızın bakımında daha iyi bir iş 

yapabileceğinizi 

     

22.Hastanıza bakarken kendinizi ağır yük altında 

hissediyor musunuz? 
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