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Introduction: Caregivers of patients with schizophrenia are under 
the burden of continuous and difficult processes. Determination of 
the factors related to caregiver burden in schizophrenia may help find 
strategies to decrease the burden. This study aimed at investigating the 
factors associated with caregiver burden among relatives of patients 
with schizophrenia.

Methods: Eighty-eight caregivers of patients under treatment for 
schizophrenia for at least 1 year were included in the study. The 
Zarit Caregiver Burden Interview was used for the assessment of 
caregiver burden. Sociodemographical data, the level of knowledge 
about schizophrenia, clinical impression scale, and global assessment of 
functioning were used to evaluate the related factors.

Results: Caregiver burden was negatively correlated with income 
level and functionality of the patient and was positively correlated with 
the age of the caregiver, the daily time spent with the patient, and 

the number of hospitalizations of the patient (p<0.05). There was 
no significant correlation between the caregivers’ knowledge about 
schizophrenia and caregiver burden (p<0.05). Living in the same 
house with the patient was a positive predictor, whereas functionality 
and income level of the patient and education level of the caregiver 
were negative predictors (p<0.05).

Conclusion: This study highlighted the importance of setting 
targets for improving the functionality of patients in the design and 
implementation of rehabilitation and support programs for patients 
with schizophrenia. Additionally, providing higher income for patients, 
creating conditions for an independent life, and increasing incentives 
for younger caregivers with a higher educational level may help 
decrease caregiver burden.

Keywords: Schizophrenia, family, caregiver, caregiver burden, 
functioning, knowledge about illness

ABSTRACT

Amaç: Şizofreni hastalarına bakım verenler sürekli ve zorlu bir sürecin 
de yükünü taşımaktadırlar. Bakıcı yükü ile ilişkili etmenlerin belirlenmesi 
yükün azaltılması için geliştirilebilecek yöntemlerin oluşturulmasına yar-
dımcı olabilir. Bu çalışma şizofreni hastalarının yakınlarında bakıcı yükü 
ve ilişkili etmenleri araştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Çalışmaya en az bir yıldır şizofreni tanısı ile tedavi gören şi-
zofreni hastalarının yakını olan 88 bakım veren alındı. Bakıcı yükünü 
ölçmek için Zarit Bakıcı Yük Ölçeği (ZYÖ) kullanıldı. İlişkili etmenleri 
saptamak için bakım verenlerin ve hastaların nüfus özellikleri, bakım 
verenlerin şizofreni hakkındaki bilgi düzeyleri, bakım verilen hastaların 
hastalık şiddeti ve genel işlevselliği değerlendirildi.

Bulgular: Bakıcı yükü; hastanın işlevselliği, bakım verenin eğitim yılı,  has-
tanın aylık geliri ile negatif, bakım verenin yaşı, hastanın hastanede yatış 
sayısı ve hasta ile aynı evde yaşam süresi ve hasta ile birlikte geçirilen 

günlük süre ile pozitif bağıntı gösterdi (p<0.05). Bakım verenin şizofre-
ni hakkındaki bilgi düzeyi ile bakıcı yükü arasında anlamlı ilişki saptanma-
dı (p>0,05). Regresyon analizinde bakıcı yükü için  hasta ile aynı evde 
yaşama süresi pozitif öngördürücü iken; hastanın işlevselliği, aylık geliri  
ve bakım veren kişinin eğitim düzeyinin negatif  öngördürücü (p<0,05) 
olduğu bulundu.

Sonuç: Bu çalışma şizofreni hastalarına yönelik iyileştirim ve destek 
programlarının uygulanması ve geliştirilmesinde hasta işlevselliğini art-
tırmaya yönelik hedeflerin önemini vurgulamaktadır. Ayrıca hastanın 
gelirinin artırılması, bağımsız yaşayabileceği ortamların oluşturulması, 
bakım veren kişilerin daha eğitimli ve genç kişiler olması yönünde teş-
viklerin artırılması bakım veren yükünü azaltmada yardımcı olabilir. 

Anahtar kelimeler: Şizofreni, aile, bakım veren, bakıcı yükü, işlevsellik, 
hastalık bilgisi
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GİRİŞ
Şizofreni bireyi olduğu kadar onun bakıcılığını üstlenen yakınlarını da ilgilendiren, ciddi yetiyitimine neden olan süreğen bir hastalıktır. Dünya Ruh Sağlığı 
Federasyonu (World Federation of Mental Healh) süreğen hastalara bakım verenlerin yükünü küresel bir sorun olarak değerlendirmiş ve bu hastala-
rın bakımının sürekli enerji, bilgi, eşduyum ve ekonomik güç gerektirdiğini ve günlük yaşamı fazlaca etkilediğini bildirmiştir. Bakım verenler işleri, aileleri 
ve hasta bakımı arasında bir denge sağlamaya çalışırken genellikle kendi bedensel ve ruhsal sağlıklarını ihmal etmek durumunda kalmaktadırlar (1).

Şizofreninin oluşturduğu bakıcı yükü çok boyutlu olarak değerlendirilmektedir. Ciddi ruhsal hastalığı olan bireylerin, yakınları üzerindeki olum-
suz etkileri 1950’lerden beri araştırılmaya başlanmış, 1970’lerde ‘bakıcı yükü’ terimi kullanılmaya başlanmıştır. 1980’lerden sonra bu kavramın 
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içeriği genişletilmiştir. Kabul gören ‘bakıcı yükü’ kavramı süreğen ruhsal 
hastalığı olan bir bireyin akrabalarının yaşadığı fiziksel, ruhsal, toplumsal, 
ekonomik sorunların tümünü içermektir (2).

Bakım verenin yükünü etkileyen etmenler hasta ile ilgili olabileceği gibi has-
ta yakınının bizzat kendisi ile ilgili de olabilir. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu 
dünyadaki bakıcıların %80’ninin kadın olduğunu tahmin etmektedir. Bunlar 
hastanın eşi, annesi ya da kızı olabilir. Çalışmalar bakmakla yükümlü olduğu 
hastası olan kadınların böyle bir yükümlülüğü olmayanlara göre 6 kat daha 
fazla çökkünlük ve kaygı belirtileri yaşadıklarını göstermiştir (1,2). Çalışma-
larda hastanın erkek olması, genç olması, hastalığının şiddeti, kültürel et-
menler, damgalama (3), hastalığın süresi ve yetiyitimi gibi etmenlerin bakım 
veren yükü ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (4). Ekonomik durum ile bakım 
veren yükünün ilişkisini araştıran çalışmalarda düşük sosyoekonomik düze-
yin artmış bakıcı yükü ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (5). Ayrıca yükün be-
lirlenmesinde bakım verenin yaşı, eğitim düzeyi, hasta ile birlikte geçirilen 
sürenin de önemi vurgulanmaktadır (1,6). Bazı çalışmalar bakım verenlerin 
süreğen ruhsal hastalığı olan bir bireyin bakımında gerekli bilgi ve ustalığa 
sahip olmadığını göstermiş ve bu duruma müdahale amacı ile birçok ruhsal 
eğitim programı geliştirilmiştir (7,8).

Bakım verilen şizofreni hastasının işlevselliği ve genel durumu da bakıcı yü-
künü etkileyebilmektedir. Şizofreninin gidişinin değerlendirilmesinde; has-
talık belirtilerinin düzelmesi ile işlevselliğin aynı şey olmadığı ve işlevselliğin 
başlı başına bir kavram olarak incelenmesi gerektiği görüşü günümüzde 
kabul görmektedir (9). Hastaya ait belirti kümelerinin bakıcı yüküne etkisi 
konusunda ortak bir görüş henüz yerleşmemiştir. Hastanın işlevselliğinin 
hastalık yükü ile ilişkisini değerlendiren çalışmalarda işlevselliğin yük için 
önemli bir belirleyici olduğu ortaya konmuştur (10).

Ülkeler ve kurumlar kendi olanakları ve yasal düzenlemeleri çerçevesinde 
hem hastalara hem ailelere yönelik farklı içerikte toplumsal destek, eğitim 
ve iyileştirim programları uygulamaktadırlar (11,12) Gündüz hastanele-
ri, korumalı işyerleri, toplumsal beceri eğitimi çalışmaları, grup tedavileri, 
yerinde girişken tedavi ve aile tedavileri bunlara örnek olarak verilebilir. 
Hastanın işlevselliğini artırmaya yönelik programlar ile ruhsal eğitim prog-
ramları arasında dengenin sağlanması zaman ve ekonomik kaynakların uy-
gun kullanımı açısından önemlidir (13). Ayrıca ciddi ruhsal hastalığı olan 
bireylere yönelik programlar yürütülürken uygun hedeflerin ve o hedefe 
ulaşan yolların belirlenmesi için hasta ve yakınları ile birlikte çalışmak büyük 
değer taşımaktadır (14).

Daha önceki bazı çalışmalarda bakım verenlerin hastalık hakkındaki bil-
gi düzeylerinin bakıcı yükü ile ilişkisi değerlendirilmiştir. Bazı kaynaklarda 
bakım verenlerin hastalık hakkında bilgi düzeyleri arttıkça bakıcı yükünün 
azalacağı öne sürülse de (15,16), hastalık hakkındaki bilgi düzeleri arttıkça 
ailenin yükünün arttığını gösteren çalışmalar da vardır (17). Hastanın işlev-
selliğinin artırılması ile aile yükünün ilişkisini araştıran çalışmalar artan hasta 
işlevselliğinin bakıcı yükünü azalttığını göstermiştir (9). 

Hasta ve hasta yakınlarına yönelik destek programlarının oluşturulması 
sürecinde yol haritası belirlenirken bakım veren yükü ile ilişki etmenlerin 
bilinmesi önemlidir. Böylece ağırlık verilmesi gereken öncelikli hedefler de 
ortaya konabilecektir. Bu çalışmada hasta yakınlarının şizofreni hakkındaki 
bilgi düzeyleri, hastanın işlevselliği ve klinik durumu ile bakım veren yükü 
arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. 

YÖNTEM
Bu çalışma Derince ve Sakarya Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) 
tarafından takip edilen, DSM-IV’e göre (18) şizofreni tanısı olan hastalar 
ve onlara bakım veren yakınları ile yürütüldü. Çalışma için Kocaeli Derince 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurulu’ndan onay alındı. Çalışmaya ka-
tılmayı kabul eden hasta ve yakınlarından yazılı onamları alındı. Hastaların 
tanıları klinik görüşme ile kondu, çalışmaya katılmaya gönüllü olan hasta ve 
yakınlarına ölçekler uygulandı. 

Örneklem Seçimi

Hastalar
En az 1 yıldır şizofreni tanısı ile takip edilen, çalışma sırasında atak dönemin-
de olmayan, ek organik hastalık tanısı ve zeka geriliği olmayan, 18-65 yaş 
arası olan hastalar çalışmaya alındı. 

Bakım Veren
Bu çalışmada bakım veren olarak ‘hastanın günlük işlevlerine, tıbbi takip 
ve tedavisinin yürütülmesine ve gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı 
olan; hasta ile öncelikli olarak ilgilenen, bu işi ‘profesyonel bir iş olarak yap-
mayan’ aile bireyleri kabul edildi (19). Çalışmaya her hasta için bir bakım 
veren alındı. Birden fazla bakıcısı olan hastalarda, hasta ile ilgili en çok so-
rumluluk üstlendiği bildirilen bakım veren tercih edildi. Bakım verenlerin 
18-65 yaş arasında olması, bilişsel veya ruhsal işlevlerini etkileyebilecek 
herhangi bir ek hastalığın ya da zeka geriliğinin olmaması çalışmaya alınma 
ölçütleri olarak kabul edildi. 

Kişi başına düşen aylık gelir: Haneye giren toplam aylık gelirin hane-
de yaşayan kişi sayısına bölünmesi ile elde edildi.

Hastanın aylık geliri: Hastanın (çalışarak ya da devlet desteği ile) eline 
geçen kendisine ait aylık geliri olarak alındı. 

Hastalara Uygulanan Ölçekler
Klinik Genel İzlenim Ölçeği (KGİ): Ruhsal bozuklukların şiddetini, 
iyileşme düzeyini ve ilaç yan etkisini değerlendirmek için kullanılabilen bir 
ölçektir. Ölçeğin; hastalık şiddeti, genel iyileşme ve yan etki düzeylerini gös-
teren 3 alt ölçeği vardır. Bu çalışmada hastalık şiddeti alt ölçeği kullanıldı. 
Ölçek 1-7 arası puanlanır. Ölçek puanlarının yüksekliği hastalık şiddetinin 
artmasını gösterir (20).

İşlevselliğin Genel Değerlendirmesi Ölçeği (İGDÖ): Tek bir ölçü 
kullanarak, genel çerçevesiyle kişilerin klinik gidişini izlemeye yardımcı bir 
ölçektir. DSM-IV’e göre yapılandırılmış İGD ölçeğiyle ruhsal, toplumsal ve 
mesleki işlevsellik derecelendirilmektedir. Ölçekle yapılan değerlendirme, o 
sıradaki veya geçmişteki bir dönem için klinisyen tarafından 1-100 arasında 
bir puan verilerek kişinin işlevselliğinin genel derecelendirilmesi yapılır (18). 

Bakım Verenlere Uygulanan Ölçekler
Nüfus özellikleri veri belgesi: Hasta yakınının yaşı, medeni hali, eğitim 
yılı, gelir durumu, ailede başka bir engelli ve/veya psikotik bozukluğu olan bi-
reyin olup olmadığı, hasta ile birebir geçirilen süre gibi sorular içermektedir.

Hastalık bilgi belgesi (HBB): Bu belge çalışma ekibi tarafından daha 
önce Yıldız ve ark. (21) kullanmış olduğu belgeden yararlanılarak hazırlandı. 
HBB şizofreninin tanımı, etiyolojisi, tedavi şekli ve klinik gidişi ile ilgili tanımlar 
içeren 20 maddeden oluşan bir belgedir. Bazı maddeler hastalıkla ilgili doğru 
bilgi bazıları ise yanlış bilgi vermekte, katılımcıdan maddeleri doğru ya da yan-
lış olarak işaretlemesi beklenmektedir. Yüksek puanlar yüksek (doğru) bilgi 
düzeyini göstermektedir. Hasta yakınının her doğru cevabı 1 puan olarak 
değerlendirilir, yanlış bilmesi ise 0 puan alır. 0-20 arası puanlanır. 

Zarit Bakıcı Yük Ölçeği (ZYÖ): Bu ölçek Zarit ve ark. (22) tarafın-
dan 1980 yılında geliştirilmiştir. Bakım gereksinimi olan bireye ya da yaşlıya 
bakım verenlerin yaşadığı zorluğu değerlendirmek amacıyla kullanılan bir 
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ölçektir. Bakım verenlerin kendisi ya da araştırmacı tarafından doldurula-
bilen ölçek, bakım vermenin bireyin yaşamı üzerine olan etkisini belirleyen 
22 ifadeden oluşur ve 0-66 arası puanlanır. Ölçekte yer alan maddeler ge-
nellikle sosyal ve duygusal alana yönelik olup, ölçek puanının yüksek olması, 
yaşanılan sıkıntının yüksek olduğunu gösterir. Ölçeğin Türkçe güvenirlik ge-
çerlik çalışması Aslı ve ark. (23) tarafından yapılmıştır. 

İstatistiksel Analiz
Veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences Inc; Chicago, IL, 
ABD) 17,0 programı ile değerlendirildi. Doğrusal değişkenlerin ortalama-
larının karşılaştırılması için standart dağılıma uyan gruplarda Student t testi 
ve standart dağılıma uymayan gruplarda Mann-Whitney U testi kullanıldı. 
Bakım veren yükünü ikiden fazla bağımsız grupta karşılaştırmak için tek 
yönlü ANOVA testi kullanıldı. Küme değişkenlerin karşılaştırılmasında ki 
kare testi kullanıldı. Korelasyon analizleri için pearson korelasyon analizi, 
öngördürücülerin saptanması için lineer regresyon analizi yapıldı. 

BULGULAR
Genel veriler: Çalışmaya 88 hasta ve bu hastalara bakım veren 88 hasta 
yakını katıldı. 

Hastalara ait genel veriler: Çalışmaya katılan hastaların 67’si (%76,1) 
erkekti. Hastalardan 17’si (%19,3) halen evliydi ve 57’si (%64,8) hiç evlen-
memişti, 14’ü (%15,9) eşinden ayrı ya da boşanmıştı, 27 (%30,7) hastanın 
çocuğu vardı. Hastalara ait genel veriler Tablo 1’de verildi. 
Bakım verenlere ait veriler: Çalışmaya katılan hasta yakınlarının 57’si 
(%64,8) kadındı. Hasta yakınlarının 47’si (%53,4) hastanın anne veya babası 
(28 anne 19 baba), 22’si (%25) kardeşi, 6’sı (%6,8) hastanın çocuğu, 7’si 
(%8,0) hastanın eşi, 6’sı (%6,8) 2. derece akrabalarından oluşuyordu. Has-
ta yakınlarından %31,8’inin diabetes mellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, 
migren, romatizmal hastalıklar gibi ek bedensel hastalığı mevcuttu. Hasta 
yakınına ait genel veriler Tablo 2’de verildi. 

Veriler değerlendirildiğinde; ailesinde başka bir psikotik bozukluğa sahip 
olan (n=31), psikotik bozukluk dışı bir engelli birey bulunan (n=13), hastası 
özkıyım girişiminde bulunmuş olan (n=25), ek bir bedensel hastalığa sahip 
olan (n=28) ve fiziksel şiddete maruz kalma öyküsü olan (n=47) hasta 
yakınlarının bakıcı yükü puanları olmayanlarla karşılaştırıldığında anlamalı bir 
fark saptanmadı (p>0,05).

Bakım verenlerin 71’i hasta ile aynı evde yaşıyordu. ZYÖ puanları karşı-
laştırıldığında; aynı evde yaşayanların bakıcı yükü puanlarının diğerlerinden 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu saptandı (p=0,027). 

Hastaların çalışma durumları değerlendirildiğinde 11’inin aktif ücretli bir 
işte çalıştığı, 32’sinin çalışmadığı ancak emekli ya da engelli aylığı şeklinde 
bir gelirinin olduğu, 25’inin ise herhangi bir işte çalışmadığı ve gelirinin de 
olmadığı anlaşıldı. Bu gruplar tek yönlü ANOVA testi ile bakım veren yükü 
puanları bakımından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark sap-
tanmadı (p>0,05). 

Bakım veren yükünün, hastaya ve hasta yakınına ait nüfus özelliklerine ait 
doğrusal değişkenler ve bakım verenin bilgi düzeyi ile ilişkisini değerlendir-
mek için Pearson korelasyon analizi yapıldı. Sonuçlar Tablo 3 ve Tablo 4’te 
verildi. Bu sonuçlara göre bakıcı yükü hastanın işlevselliği ve gelir düzeyi ile 
negatif; hasta yakınının yaşı, hasta ile birlikte geçirilen günlük süre, hastanın 
hastanede yatış sayısı, aynı evde yaşama süresi ve bakım verenin eğitim yılı 
ile pozitif bağıntı gösterdi.

Regresyon Modeli
Bakım yükünü öngördüren değişkenleri değerlendirmek için, korelasyon 
analizlerinde anlamlı ilişki saptanan parametrelerle lineer regresyon modeli 
oluşturuldu; hastanın işlevsellik düzeyi, hastanede yatış sayısı, hasta yakını-
nın hasta ile aynı evde yaşama süresi, hasta ile geçirilen günlük süre, has-
tanın aylık geliri ve bakım verenin eğitim yılı, bakım verenin yaşı bağımsız 
değişkenleri ile bakım veren yükü bağımlı değişkeninden oluşan modelde 
bakım verenin hasta ile aynı evde yaşama süresi yükü artıran (pozitif) bir 
öngördürücü iken; hastanın işlevselliği, bakım verenin eğitim yılı (süresi) 
ve hastanın aylık gelirinin negatif öngördürücü olduğu bulundu (p=0,000) 
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Tablo 2. Bakım verenlerin özellikleri 

 Ortalama±Standart  
Bakım veren (n=88) sapma  Aralık

Yaş 49,68±12,47 22-65

Eğitim yılı 7,46±4,11 0-16

Hasta ile aynı evde yaşama süresi  19,70±14,15 0-48 
(yıl) (n=80) 

Hasta ile gün içersinde birlikte  14,87±8,33 1-24 
geçirilen süre (saat) 

Kişi başı aylık gelir* 460,19±211,68 0-1200

HBB puanı 8,97±2,82 0-15

Zarit Bakıcı Yükü puanı 54,76±16,58 27-93

*Eve giren toplam gelirin evde yaşayan kişi sayısına bölünmesi ile hesaplanmıştır. 
HBB: hastalık bilgi belgesi

Tablo 1. Çalışmaya alınan hastaların özellikleri

 Ortalama±Standart  
Hasta (n=88) sapma  Aralık

Yaş 39,27±11,70 19-65

Eğitim yılı 8,29±3,63 0-18

Hastalık süresi (yıl) 15,79±9,18 2-40

Hastaneye yatış sayısı 3,40±4,38 0-20

Hastanede kalış süresi  94,54±128,16 0-775 
(toplam gün) 

KGİÖ puanı 5,10±0,96 3-7

İGDÖ puanı 36,82±11,12 15-65

Aylık geliri (TL)* 457,13±456,86 0-2000

*kişinin kendine ait gelir. KGİÖ: klinik genel izlenim ölçeği; İGDÖ: işlevselliğin 
genel değerlendirilmesi ölçeği

Tablo 3. Bakıcı yükü ile hastaya ait verilerin korelasyon analizi

  Hastaneye  Hastanın Hastanın  Hastalık Hastanede Hastanın 
 İGDÖ yatış sayısı eğitim yılı yaşı KGİÖ süresi kalma süresi aylık geliri 

Bakım veren yükü -0,411 0,258 -0,191 -0,152 0,155 -0,142 -0,085 -0,230 r

 0,000 0,017 0,081 0,158 0,161 0,186 0,458 0,031 p

İGDÖ: işlevselliğin genel değerlendirilmesi ölçeği; KGİÖ: klinik genel izlenim ölçeği; r: pearson korelasyon katsayısı; p: anlamlılık



(Tablo 5). Hasta yakınının hastalık hakkındaki bilgi düzeyi ile anlamlı bir ilişki 
saptanmadığı için regresyon modeline dahil edilmedi.

TARTIŞMA
Bu çalışmada şizofreni hastalarının bakım verenlerinin bakıcı yükü ile ilişkili 
etmenler değerlendirmiştir. Bakıcı yükünü öngördürücü etmenler olarak 
hastanın işlevselliği, hastanın aylık geliri, bakım verenin eğitim yılı, bakım ve-
renin hasta ile aynı evde yaşama süresi saptanmıştır.. Ayrıca bakım verenin 
yaşı ve hasta ile geçirilen günlük süre, hastanın hastanede yatış sayısı bakım 
verenin yükü ile ilişkili bulunmuştur.

Bu çalışma bakıcı yükünü öngördüren etmenlerden hastanın işlevselliği-
nin önemli bir öngördürücü olduğunu göstermiştir. Daha önce Danacı 
ve ark. (24) yaptığı çalışmada hastanın sosyal işlevselliğinin ailenin işlev-
selliği ile doğrudan ilişkili olduğu gösterilmiştir. Gülseren ve ark. (25) 
yaptığı çalışmada ise hastanın işlevselliği ile ilgili bileşenlerin bakıcının 
yük algısını öngördürdüğü gösterilmiştir. CATIE çalışmasında da hasta 
işlevselliğinin bakıcı yükü için önemli öngördürücülerden olduğu ortaya 
konmuştur (10). 

Bu çalışmada hastanın çalışıp çalışmaması ile ilişkili bir anlamlılık bulunmaz-
ken hastanın gelir düzeyinin önemli olduğu saptanmıştır. Çalışmaya katılan 
hastalar düzenli bir işte çalışmasalar bile çoğunlukla TRSM’ye devam eden 
hastalardan oluşmaktaydı. Çalışmamız hasta ile birlikte geçirilen günlük sü-
renin önemini vurgulamıştır. Buna göre hastanın gün içinde evden çıkması 
gibi bakım verenle geçirilen zamanın azaltılması ve hastanın iyi bir gelirinin 
olması bakım veren yükünü azaltmada önemli gibi görünmektedir. Ayrıca 
çalışmaya katılan hasta yakınları için Türkiye ortalamasına bakıldığında kişi 
başına düşen aylık gelir yoksulluk sınırının altındadır (26). Düşük gelir düze-
yine ait veriler, devletlerin bakım verenleri desteklemeye ait politikalarının 
gözden geçirilmesi gerektiğini gösterir. Dünyada birçok ülke şizofreni has-
taları ve yakınlarına gerekli ekonomik desteği sağlamakta yetersiz kalmak-
tadır (1). Ancak fakirlik; hem artmış yük algısı hem de hastalığın takip ve 
tedavi sürecinde sağlık hizmetine erişim, sosyal ve kültürel diğer olanaklara 
erişim, temel ihtiyaçların karşılanması ve toplumla bütünleşme süreci gibi 
birçok alanda kısıtlılık anlamına gelebilmektedir (3). Hasta ile geçirilen za-
manın fazla olması ve gelir düzeyinin düşük olması bakıcı yükünü belirleyen 
ve çözüm bekleyen önemli etkenler olarak görülebilir.

Önceki çalışmalarda hastaların bakımını daha çok kadınların üstlendiği göste-
rilmiştir (6). Örneğin, Bileşik Krallıkta bakım verenlerin %58’inin kadın (27), 
Asya’daki çalışmalarda bakıcıların yaklaşık %70’inin kadın olduğu bildirilmiştir 
(28,29). Bizim çalışmamızda da kadın bakım verenler çoğunluktadır. Bu bil-
gi kadın bakıcıların ihtiyaçlarının anlaşılması ve desteklenmesinin sağlanması 
bakımından önemlidir. Diğer yandan böylesine zorlu ve yük oluşturan bir 
görevin erkekler tarafından da üstlenilmesin yolları aranmalıdır.

Asya ülkelerinde yürütülen çalışmalarda bakıcıların yükü bakım verenin yaşı 
ile artarken, Meksika ve Amerika’da yaşla azalmaktadır (1). Burada kültürel 
etmenlerin önemli rol oynadığı ileri sürülebilir. Bizim çalışmamızda da Asya 
ülkelerine benzer şekilde bakıcı yükü bakım verenin yaşı ile birlikte artış 
göstermiştir. Bizim gözlemimize göre yaşlı bakım verenler hastanın mevcut 
durumunu ve süreğen gidişini kabullenmiş görünmekteydiler ve daha çok 
kendilerinin ölümünden sonra hastalarının nasıl bir bakım alacağı konusun-
da kaygılıydılar. Bu nokta ayrı bir araştırma konusu olmalıdır. 

Hasta yakınının eğitim düzeyi ile bakıcı yükü arasındaki ilişkiye dair çelişkili 
bulgular sunulmuştur (30). Bu çalışmada bakım verenin eğitim düzeyi art-
tıkça bakıcı yükünün azaldığı gösterilmiştir. Bu durum şizofreni hastalarına 
bakım vermede daha genç ve fazla eğitimli olan kişilerin daha az bakıcı yükü 
hissedeceğini düşündürmektedir.

Bakıcı yükünü etkileyen birbiri ile bağlantılı diğer iki etmen de hasta ile 
aynı evde yaşama süresi ve gün içersinde hasta yakınının hasta ile geçirdiği 
süredir. Bu çalışmaya göre hasta yakınları çoğunlukla hasta ile aynı evde ya-
şamakta, hasta ile yaklaşık günde 14-15 saati birlikte geçiriyor görünmek-
tedirler. Bu bulgu önceki çalışmalarla uyumlu olup (6,31), hastaların gün 
içerisinde evden çıkmalarını sağlayacak bir uğraşa sahip olmalarının ya da 
yaşamlarını bağımsız olarak sürdürebilecekleri olanakların oluşturulmasının 
bakıcı yükünü azaltma açısından faydalı olabileceğini düşündürmektedir. 

Hastanede yatış sayısı ile bakıcı yükü arasında pozitif bir bağıntı vardır. 
Gülseren ve arkadaşları da 237 bakım veren ile yaptığı çalışmada hastalık 
süresi, hastanede yatış sayısı ile bakıcı yükü arasında pozitif bağıntı sapta-
mıştır (25). Bu çalışmada hastanın klinik durumunun o dönemdeki şiddeti 
ile bakıcı yükü arasında ilişki saptanmamış ancak hastanede yatış sayısı ile 
bağıntısının anlamlı olduğu ortaya bildirilmiştir. Bu da bakım veren yükü ile 
ilgili hastalığın anlık seyrinden ziyade uzun vadedeki gidişinin önemine işaret 
ediyor olabilir. Ancak daha önceki çalışmalar belirti kümeleri konusunda 
hemfikir olamasa da belirti şiddetinin bakıcı yükünü artırdığını göstermiş-
lerdir (25,30,32).

Önceki çalışmalarda bakıcı yükü ile ilişkisi gösterildiği halde çalışmamızda 
anlamlı bulunmayan sonuçlar da mevcuttur. Örneğin, hastanın yaşı ve cinsi-
yeti ile bakıcı yükü arasında ilişki olduğu daha önceki çalışmalarda gösteril-
mesine rağmen (6,25), bizim çalışmamızda anlamlı ilişki gösterilememiştir. 

Bu çalışmada bakıcı yükü ile arasında anlamlı ilişki tespit edilmeyen bir diğer 
etmen ise bakım verenin hastalık hakkındaki bilgi düzeyidir. Bakım veren-
lerin hastalık hakkındaki bilgi düzeyleri hiçbir müdahale olmaksızın kendi 
doğal ortamında ölçülmüş ve bakım verenlerin yarısından fazlası soruların 

Tablo 4. Bakıcı yükü ile bakım verene ait özelliklerin korelasyon analizi

 Aynı evde  Bakım veren Bakım veren Hasta ile geçirilen HBB Kişi başına 
 yaşama süresi eğitim yılı yaşı  günlük süre düzeyi düşen gelir 

Bakım veren yükü 0,482 -0,338 0,335 0,230 0,056 0,42 r

 0,000 0,001 0,002 0,035 0,607 0,698 p

HBB: hastalık bilgi belgesi puanı; r: pearson korelasyon katsayısı; p: anlamlılık
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Tablo 5. Bakıcı yükünü öngördüren etmenlerin lineer regresyon analizi 

 Beta t p

Aynı evde yaşama süresi 0,384 3,359 0,001

İGDÖ -0,250 -2,819 0,007

Bakım verenin eğitim yılı -0,242 -2,258 0,028

Hastanın aylık geliri -0,224 -2,258 0,028

Hastanede yatış sayısı 0,146 1,618 0,111

Bakım verenin yaşı 0,074 0,639 0,526

Hasta ile geçirilen günlük süre -0,031 -0,294 0,770

İGDÖ: işlevselliğin genel değerlendirilmesi ölçeği
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yarısına bile doğru yanıt verememiştir. Bununla birlikte bakım verenlerin 
hastalık hakkındaki bilgi düzeylerinin yükle ilişkisini değerlendirmek için 
yapılan analizlerde anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Aslında bu veri tar-
tışmaya açıktır. Bazı kaynaklarda bakım verenlerin hastalık hakkında bilgi 
düzeyi arttıkça bakıcı yükünün azalacağı öne sürülse de (15,16), hastalık 
hakkındaki bilgi düzeyi arttıkça aile yükünün arttığını gösteren çalışmalar da 
vardır (17). Ruhsal eğitim çalışmalarının önemi ve yararlılığını vurgulayan 
birçok çalışma vardır (33) ve ailelere yönelik ruhsal eğitim grupları çoğu 
iyileştirim programının çekirdeği haline gelmiştir (8). Ruhsal eğitimin öne-
mini gösteren birçok çalışmada hastalara yönelik eğitim grupları düzenlenip 
hasta yakınlarının bilgileri arttıktan sonra yüklerinin azaldığı gösterilmiştir 
(15,33,34). Çalışmamızın verileri, bakıcı yükünü azaltmada, bakım verenin 
hastalıkla ilgili bilgi düzeyini artırmanın yeterli olmayabileceğini, ruhsal eği-
timde hastalık ve sonuçları ile başetme becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
girişimlerin bulunması gerektiğini vurgulamaktadır. 

Çalışmanın örnekleminin küçük olması önemli bir kısıtlılıktır. Daha büyük 
bir örneklemin daha genellenebilir sonuçlar ortaya koyması beklenir. Ça-
lışmaya ait diğer bir kısıtlılık ise birden fazla bakıcısı olan hastaların bakıcıla-
rından birinin rastgele seçilmiş olmasıdır. Bu durum tek bakım vereni olan 
hastalardan oluşan homojen bir örneklem olmasına engel olmuştur. Bir 
hastaya bir tek kişinin bakması ile yardımlaşarak bakılması arasında bakıcı 
yükü açısından bir fark olması beklenir, ancak çalışma bir hastaya bakan 
bakıcı sayısının bakıcı yükü ile ilişkisini değerlendirmemiştir. Bu konu ileriki 
çalışmalarda araştırılmalıdır. 

Tüm bu kısıtlılıklara rağmen, bize göre, bu çalışma şizofreni hastalarının 
bakıcı yükünü azalmak açısından kısa vadede hemen müdahale edilebilecek 
iki hedef sunmaktadır: Şizofreni hastalarının işlevselliğini artırmaya yönelik 
iyileştirim programlarının geliştirilmesi ve hastaların gelir düzeyinin iyileş-
tirilmesi. Ayrıca hasta ve yakınının birlikte geçirdiği süreyi azaltacak gün-
düz hastaneleri, korumalı işyerleri ve daha genç ve eğitimli kişilerin bakım 
verme işini üstlenmesine yardımcı olacak profesyonel bakım verme gibi 
konular gündeme getirilmelidir. 

Sonuç olarak, şizofreni hasta ve yakınlarına ait tedavi ve iyileştirim prog-
ramlarında hastanın işlevselliğini arttırmaya yönelik girişimlere ağırlık ve-
rilmesi ve hastalara yapılan aylık ödeneklerin artırılması önemli gözük-
mektedir. Ayrıca bakım verme işinin daha genç ve eğitimli profesyonellere 
yönlendirilmesi tartışılabilecek başlıklardır. Bakım verenin hasta ile geçirdiği 
zamanın azaltılmasına yönelik programların geliştirilmesi ve yaygınlaştırıl-
masının önemli olduğu gözükmektedir. 
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