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ÖZ 

Giriş: Arastırmada, Alzheimer Tipi Demans hastası bakım verenlerinin günlük yaşamlarındaki yalnızlık düzeyini 
ortaya koymak, bu düzeyin zihinsel (bellek) ve fiziksel (ağrı) yakınmalarıyla ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır.   

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya dahil edilen bakım verenlere Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD), UCLA 
Yalnızlık Ölçeği, Öznel Bellek Yakınması Anketi (ÖBYA), Vizuel Analog Skala (VAS) ve Mini Mental Durum 
Değerlendirme Testi (MMDD) uygulanmıştır.  

Bulgular: Çalışmaya 50 bakım veren dahil edildi. Bakım verenlerin yaş ortalaması 54.08’di. Bakım verenlerin % 
64’ü kadın cinsiyet idi. Analiz sonuçlarına göre, kadın cinsiyetteki bakım verenlerin ağrı, anksiyete ve depresyon 
düzeyinin erkek cinsiyetteki bakım verenlerden anlamlı olarak yüksek olduğu bulundu. Hastaların MMDD puanları 
ile bakım verenlerin yalnızlık düzeyi arasında düşük negatif korelasyon belirlendi.  

Sonuç:  Çalışmamızda kadın bakım verenlerin bakım verme işi ile birlikte erkek bakım verenlerden daha fazla 
anksiyete ve depresyon yaşadığı ayrıca daha fazla somatik ağrı şikayetlerinin olduğu bulunmuştur. Hastaların 
demans düzeylerinin ilerlemesiyle bakım verenlerin yalnızlık düzeyinin arttığı sonucuna varılmıştır.   

SUMMARY 

Introduction: The purpose of this study is to determine the UCLA loneliness scale and determine its related other 
psychometric characteristics of the Non professional caregivers of Alzheimer's Disease (AD). 

Material and Methods: We conducted tests which included UCLA loneliness scale (ULS), hospital anxiety 
depression scale (HADS), subjective memory complaints questionnaire (SMCQ), visual analog scale (VAS) and 
mini mental state examination (MMSE) to caregivers of the AD patients. 

Results: Fifty caregivers were included in the study. The caregivers’ mean age was 54.08 years and 32 
caregivers (64%) were female. It was found that the female caregivers had significantly higher scores of the 
HADS and VAS tests. Also,  a low negative correlation was found between the MMSE scores of the patients and 
the level of ULS of caregivers.  
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Conclusions: In our study, it was found that female caregivers experience more anxiety and depression than 
male caregivers, and also have more somatic pain complaints. It was concluded that the level of loneliness of 
caregivers increased with patients’ increasing dementia levels. 
 

GİRİŞ 

Alzheimer hastalığı (AH) demansın en sık 
karşılaşılan tipidir. Bu ilerleyici nörodejeneratif 
hastalık hafıza, öğrenme, konuşma, muhakeme, 
iletişim becerilerinde bozulma ve davranış deği-
şikliklerine sebep olur. Yaşlı nüfusunun giderek 
artması ve demans tiplerinden en sık karşılaşı-
lanının Alzheimer hastalığı olması sebebi ile 
hastalık önemli bir nöroloji ve halk sağlığı sorunu 
haline gelmiştir. Tüm dünyada yaklaşık 45 milyon 
demans hastası bulunmakta ve bu sayının 2050 
yılında 4 katına ulaşacağı tahmin edilmektedir 
(1). Hastalığın erken evrelerinde hafif bellek prob-
lemleri görülürken, ilerleyen yıllarda tablo giderek 
ağırlaşır, geri dönüşümsüz ağır fonksiyonel ka-
yıplar gelişir ve hasta bakım verene tam bağımlı 
hale gelir. Hastalığın ilerlemesi ile birlikte her 
bakım veren birçok problem ile uğraşmak zorun-
da kalmaktadır. (2)  

AH’li hasta sayılarının artması ile birlikte bu has-
talara bakım veren bakıcı sayıları da giderek 
artmaktadır. Yapılan çalışmalarda bakım veren 
kişilerin yüksek düzeyde stres yaşadıkları, dep-
resyon belirtisi gösterdikleri, fiziksel olarak inaktif 
ve sosyal olarak izole oldukları,  ayrıca normal 
populasyona göre daha fazla oranda uyku 
problemi yaşadıkları bildirilmektedir (3,4). Tüm bu 
faktörlerin etkisi sonucu bakım veren bireylerde 
günlük yaşam aktiviteleri olumsuz etkilenmekte 
ve ilave sağlık problemleri daha sık görülmektedir 
(4).  

Günümüzde birçok ülkede hem kültürel açıdan 
hem de maliyet sebebi ile bu hastaların ev dışın-
da kurumsal profesyonel bakımlarının sağlan-
ması ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Bakım 
verenler üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel 
büyük bir yük söz konusudur (5). Demans hasta-
larında bakım verenlerin yükünü araştıran ilk 
çalışma 1985 yılında yapılmış, dünyada son 
yıllarda bu konuda yapılan araştırmalar artmıştır 
(6) Ülkemizde de bu konuda yapılmış çalışmalar
olmakla birlikte; konuya dikkat çekilmesi, hastal-
ığın erken tanısı ve bakım verenlere medikal
destek sağlanması hatta gerekirse eğitim veril-
mesi amacıyla daha fazla sayıda araştırma
yapılmasına ihtiyaç vardır (7,8,9).

Bu çalışmanın amacı; AH bakım verenlerinin 
hayat kalitesini olumsuz etkileyen günlük yaşam-
larındaki yalnızlık düzeyini ortaya koymak ve bu 
düzeyin bellek, fiziksel (ağrı) ve ruhsal (depres-
yon ve anksiyete) yakınmalarıyla ilişkisini ortaya 
koymaktır.   

GEREÇ VE YÖNTEM 

Katılımcılar, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Nöroloji polikliniğinde takipli, “Alzheimer Tip 
Demans” tanısı almış hastaların bakım verenleri 
arasından, araştırma kriterlerini karşılayan gönül-
lü 50 bakım verenden oluşmuştur. Verilerin top-
lanmasında, Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği 
(HAD), UCLA Yalnızlık Ölçeği, Öznel Bellek 
Yakınması Anketi (ÖBYA), Vizuel Analog Skala 
(VAS) ve Mini Mental Durum Değerlendirme 
(MMDD)’si kullanılmıştır.  

Veriler, çalışmanın amacı hakkında bilgi verilerek 
ve katılımcıların yazılı onamları alınarak gönül-
lülük esasına göre elde edilmiştir. Katılımcılar 
önce demografik bilgi formunu doldurmuşlardır. 
Demografik bilgi formunda yer alan hasta ile ilgili 
bilgiler bakım verenden yüz yüze görüşme 
yöntemiyle alınmıştır. İzleyen aşamada bakım 
verenlere ölçekler uygulanmıştır. Ayrıca hastalara 
aşağıda detaylandırılan minimental durum 
değerlendirmesi (MMDD) ölçeği uygulanmıştır.  

Bu çalışma 20.12.2017 tarih ve 588 numaralı 
Erciyes Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik 
Kurulu tarafından onaylanmıştır. 

Veri Toplama Araçları 

Demografik Bilgi Formu: Çalışmanın amacına 
uygun olarak dahil edilme kriterlerini karşılayan 
bakım verenlerin ve hastaların yaş, cinsiyet, eği-
tim düzeyi ve diğer demografik bilgilerine ulaşa-
bilmek amacıyla hazırlanan bir form uygulan-
mıştır. Mevcut form ile demografik bilgilerin 
yanında, bakım verenlerin hastaya yakınlık dere-
cesi, günlük bakım verme süresi; hastaların ise 
hastalık süresi ile ilgili klinik bilgiler sorgulanarak 
kaydedilmiştir. 



Anket, 4’ü genel bellek, 10’u ise günlük bellek 
işlevlerini değerlendiren, “evet-hayır” şeklinde 
yanıtlanan toplam 14 maddeden oluşmaktadır. 
Anketin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik 
çalışması ise hafif bilişsel bozukluğu olan ve 
sağlıklı yaşlı gruplarında Özel-Kızıl ve ark. (2013) 
tarafından yapılmıştır. ÖBYA Türkçe formu için 
Cronbach alfa değeri 0.83, ROC analizinde 
ÖBYA’nın duyarlılığı %80, özgüllüğü ise %66 
(kesme değeri 4.5 için) olarak bulunmuş ve testin 
Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu 
saptanmıştır (15). 

Vizuel Analog Skalası (VAS): Ölçek, ağrının 
sayısal olarak da değerlendirilebilmesi için Bene-
detti ve ark. (1991) tarafından (16) geliştirilmiştir. 
Kişinin hissettiği (öznel) ağrı şiddetini belirlemek 
amacıyla kullanılmaktadır. Bu ölçek 10 cm 
uzunlukta ‘’Ağrı yok” ile başlayıp “Dayanılmaz 
ağrı” ile biten bir cetveldir. Birey ağrısının 
şiddetini, bu hat üzerinde uygun gördüğü yerde 
işaretle belirtir.  

UCLA-Yalnızlık Ölçeği: Bireylerin yalnızlık algı-
larını değerlendirmek amacıyla Russell ve ark. 
(1978) tarafından (17) geliştirilmiştir. Ölçeğin 
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Yaparel 
(1984) tarafından (18) yapılmış, daha sonra 
Demir’in yaptığı çalışmada ölçeğin Cronbach alfa 
iç tutarlılık katsayısı 0.96 olarak hesaplanmış, 
güvenirlik katsayısı 0.94 olarak bulunmuştur (19). 
Maddeler puanlanırken “Hiç Yaşamam = 4 puan”, 
“Nadiren Yaşarım = 3 puan”, “Bazen Yaşarım = 2 
puan” ve “Sık Yaşarım = 1 puan” olarak hesap-
lanmaktadır. 

İstatistik 

Verilerin değerlendirilmesinde SPSS 21 istatistik 
paket programı uygulanmıştır. Ölçeklerden elde 
edilen puanların bakım verenlerde cinsiyet değiş-
kenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirle-
mek için bağımsız gruplar için t-test uygulan-
mıştır. Bakım verenlerin ölçek puanları üzerinden 
değişkenler arasında bir ilişki olup olmadığını 
görmek üzere Pearson Momentler Çarpımı 
korelasyon analizi uygulanmıştır. 

BULGULAR 

Çalışmaya AH bakım vereni olan 50 birey dahil 
edilmiştir. Bireylerin 33’ü kadın cinsiyetteydi 
(%66.0). Bakım verenlerin ortalama yaşı 

Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği (HAD): 
Zigmond ve Snaith (1983) tarafından (10) geliş-
tirilen ölçek, anksiyete ve depresyon düzeyini 
değerlendirmektedir. HAD’ın Türkçe geçerlilik 
güvenilirlik çalışması Aydemir, Güvenir, Kuey ve 
Kültür (1997) tarafından yapılmıştır. HAD Ölçe-
ğinin Türkçe formunun kesme noktaları anksiyete 
alt ölçeği (HAD-A) için 10, depresyon alt ölçeği 
için 7 olarak saptanmıştır. Cronbach alfa katsa-
yısı anksiyete alt ölçeği için 0.8525, depresyon alt 
ölçeği için 0.7784 olarak bulunmuştur. madde-
toplam puan korelasyon katsayıları anksiyete alt 
ölçeğinde 0.8161-0.8547 arasında, depresyon alt 
ölçeğinde ise 0.7374-0.7795 arasında değişmek-
tedir. Yarıya bölme güvenilirliğinde, anksiyete alt 
ölçeği için r=0.8532, depresyon alt ölçeği için 
r=0.8069 bulunmuştur. Birlikte geçerlilik yönte-
minde, anksiyete alt ölçeği ile Sürekli Kaygı 
Ölçeği arasındaki korelasyon katsayısı 0.7544 ve 
depresyon alt ölçeği ile Beck Depresyon Ölçeği 
arasındaki korelasyon katsayısı 0.7237 olarak 
bulunmuştur. HAD ölçeğinin Türkçe formunun 
geçerli ve güvenilir bir biçimde kullanılabileceği 
saptanmıştır (11).  Ölçek maddelerinin yarısı (tek 
sayılı) anksiyeteyi ve kalan yarısı (çift sayılı) 
depresyonu ölçmekte olup 14 sorudan oluş-
maktadır. Cevapların 0-3 arasında değiştiği dörtlü 
Likert tipi bir ölçektir. Alt ölçeklerden alınabilecek 
en düşük puan 0, en yüksek puan 21’dir.   

Mini Mental Durum Değerlendirme (MMDD) 

Folstein ve ark. (1975) tarafından (12) geliştirilen 
test, yönelim, kayıt hafızası, dikkat-hesaplama, 
hatırlama ve lisan olmak üzere beş bilişsel alanı 
değerlendirmektedir. Türkçe geçerlilik güvenilirlik 
çalışması Güngen ve ark. (2002) tarafından 
yapılmıştır. İstatistiksel analizler MMDD’nin 
tarama testi olarak Türkçe versiyonunun güvenilir 
olduğunu, eşik değerler için 23/24 değerinin 0.91 
duyarlık, 0.95 özgüllük, sırasıyla 0.90, 0.95 ve 
0.86 pozitif, negatif yordayıcı değerler ile kappa 
değeri gösterdiğini saptanmıştır. Uygulayıcılar 
arası güvenilirlik incelemesinde r:0.99, kappa 
değeri ise 0.92 olarak elde edilmiştir (13).  Ölçek-
ten alınabilecek en düşük puan 0, en yüksek 
puan 30’dur.  MMDD değerlendirmesine göre 25-
30 arası değerler ‘’normal ‘’ olarak tanımlanmıştır. 

Öznel Bellek Yakınmaları Anketi (ÖBYA): Youn 
ve ark. (2009) tarafından (14) öznel bellek 
yakınmalarını değerlendirmek için geliştirilmiştir. 
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55.80±11.94 olarak bulundu. Hastaların ortalama 
hastalık süresi 3.52 yıl olarak saptandı. Bakım 
verenlerin bir çoğunun hastanın eşi (%48.0) veya 
çocuğu (%42.0) olduğu görüldü. Tablo 1’de 
bakım verenlerin ve hastaların demografik özel-
likleri gösterilmektedir. 

Bakım verenler arasında ölçeklerden alınan pu-
anların cinsiyete göre aralarında fark olup 
olmadığı incelendiğinde; HAD-A, HAD-D ve VAS 
puanları kadın cinsiyetteki bakım verenlerde, 
erkek cinsiyetteki bakım verenlerden istatistiksel 
açıdan anlamlı ölçüde yüksek saptandı.   

Ancak UCLA, ÖBYA ve MMDD puan ortalamaları 
arasında cinsiyete göre anlamlı fark bulunmadı. 
Sonuçlar Tablo 2’ de sunulmaktadır. 

Bakım verenlerin yalnızlık düzeyi ile ağrı, bellek 
yakınması, anksiyete ve depresyon düzeyi 

arasındaki ilişki incelenediğinde; yalnızlık ile ağrı 
(r=0.51, p<0.01) ve yalnızlık ile anksiyete (r=0.54, 
p<0.01) arasında pozitif yönde orta düzeyde ko-
relasyon saptandı. Yalnızlık ile öznel bellek ya-
kınması (r=0.64, p<0.01) ve yalnızlık ile depres-
yon (r=0.74, p<0.01) arasında pozitif yönde 
yüksek düzeyde korelasyon saptandı. Sonuçlar, 
Tablo 3’de gösterilmektedir. 

Hastaların MMDD skoru ile bakım verme süresi 
ve bakım verenlerin yalnızlık düzeyi arasındaki 
ilişki incelendiğinde ise MMDD skoru ile UCLA 
yalnızlık ölçeği ve bakım verme süresinin  negatif 
yönde ilişkili olduğu saptandı. Hastaların demans 
evresi ilerledikçe bakım verenlerin de yakınları 
için ayırdıkları süre ve yalnızlık ölçek puanlarının 
arttığı saptandı. Bu sonuçlar Tablo 4’de 
gösterilmektedir. 

Tablo 1. Bakım Verenler ve Hastaların Demografik Özellikleri 

N=50 
    Bakım veren 
  n      % 

 Hasta 
  n       % 

Cinsiyet

Kadın  33 66.0 23 46.0 

Erkek 17 34.0 27 54.0

Eğitim Düzeyi 

Okur-yazar değil   8 16.0 18 36.0 

İlkokul 
Ortaokul-Lise 

19 
18 

38.0 
36.0 

24 
  7 

48.0 
14.0 

Üniversite    5 10.0   1   2.0 

Ek Hastalık 
Var 29 58.0 35 70.0 

Yok 21 42.0 15 30.0

Yakınlık

Eş 24 48.0

Çocuk 21 42.0

Diğer*   5 10.0 

Ortalama (Standart Sapma)    

  55.80 (±11.94)   72.50 (±9.55)  Yaş 
Günlük bakım verme saati 
Alzheimer Süresi 
MMDD      

 2.60 (± 1.95) 

  27.22 (±1.98) 
   3.52  (±2.87) 

    14.98  (±6.64) 

*Kardeş, Gelin, MMDD: Mini Mental Durum Değerlendirme Testi



Tablo 2. Ölçek Puanlarına İlişkin t-test Sonuçları 

N Ortalama Standart Sapma T Sd P

HAD-A

Kadın 33 6.00 4.75 2.78 48     0.01** 

Erkek 17 2.59 2.35

HAD-D

Kadın 33 6.27 4.93 2.24 48   0.03* 

Erkek 17 3.29 3.29

UCLA

Kadın 33 34.64 12.80 1.68 48 0.10

Erkek 17 28.76   9.18 

VAS

Kadın 33 4.97 2.92 4.48 48     0.00** 

Erkek 17 1.47 1.88

ÖBYA

Kadın 33 4.18 2.78 1.17 48 0.25

Erkek 17 3.18 3.05

MMDD

Kadın 33 27.03 1.98 -.94 48 0.35

Erkek 17 27.59 2.00

*p<0.05; **p<0.01

HAD-A:Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği-Anksiyete, HAD-D:Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği-
Depresyon, MMDD: Mini Mental Durum Değerlendirme Testi, ÖBYA: Öznel Bellek Yakınması Anketi, Sd:Standart 
deviasyon, VAS:Vizuel Analog Skala UCLA: Yalnızlık Ölçeği. 

Tablo 3. Ölçek Puanlarına İlişkin Korelasyon Matrisi 
1 2 3 4 5

1.UCLA Yalnızlık Ölçeği -

2.VAS 0.51** - 

3.ÖBYA 0.64** 0.43** -

4.HAD-A 0.54** 0.57** 0.44** -

5.HAD-D 0.74** 0.61** 0.62** 0.47** -

HAD-A:Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği-Anksiyete, HAD-D:Hastane Anksiyete Depresyon Ölçeği-
Depresyon, MMDD: Mini Mental Durum Değerlendirme Testi, ÖBYA:  Öznel Bellek Yakınması Anketi, VAS:Vizuel 
Analog Skala UCLA: Yalnızlık Ölçeği. **p<0.01 

Tablo 4. UCLA Yalnızlık Ölçeği, Hastaların MMDD Skoru 
ve Bakım Süresine İlişkin Korelasyon Matrisi 

1 2 3 
1.UCLA Yalnızlık Ölçeği - 
2. MMDD -.30* - 
3. Bakım Süresi 0.43** -.53** - 

lık düzeyi, bu düzeyin zihinsel (bellek) ve fiziksel 
(ağrı) yakınmalarıyla ilişkisi belirlendi. Kadın ba-
kım verenlerin ağrı, anksiyete ve depresyon dü-
zeyinin erkek bakım verenlerden anlamlı olarak 
daha yüksek olduğu saptandı. Demans ilerle-
dikçe bakım verenlerin yalnızlık düzeyinin arttığı 
görüldü. 

AH, toplumda beklenen yaşam süresi arttığı için 
giderek daha sık görülmektedir ve 2050 yılında 
100 milyondan fazla kişiyi etkileyeceği öngörül-
mektedir (20). Hastaların bakım sürecini sıklıkla 
yakın aile bireyleri özellikle eş ve çocuklar üstlen-

**p<0.01 
MMDD: Mini Mental Durum Değerlendirme Testi, 
UCLA: Yalnızlık Ölçeği. 

TARTIŞMA 

Bu araştırmada, Alzheimer Tipi Demans hastası 
bakım verenlerinin günlük yaşamlarındaki yalnız-
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mektedir. Bakım verenlerin yaşadığı problemler 
toplumdan topluma o toplumun imkanları ve 
kültür yapısı doğrultusunda değişmektedir. Gün-
lük yaşam içerisinde karşılaşılan sorunlar hasta-
nın klinik durumunun ilerlemesi ile şiddetlenmek-
te, yeterli destek sağlanamazsa zaman içerisinde 
bakım verende ciddi psikososyal problemler ile 
sonuçlanmaktadır. Bakım verenlerde sosyal 
izolasyon ile birlikte güçlü bir yalnızlık duygusu 
görülmektedir (21). 

Bu çalışmada Alzheimer hastalarına bakım veren 
kişilerin % 48’inin eş, % 42’sinin çocuk ve % 10 
kadarının ise diğer yakın akrabalardan oluştuğu 
görülmüştür. Bu durum hem Türkiye’de hem de 
dünyada yapılmış benzer çalışmalarda da bakım 
veren görevini üstlenme konusunda eş ve 
çocukların baskınlığını göstermektedir (8,9,21). 
Daha nadir olarak daha uzak akrabalar veya 
ücretli çalışan profesyonel bakıcılar bu görevi 
üstlenebilmektedir. Zaman içerisinde bakım 
veren rolünü üstlenen bu bireyler kendi kimlik-
lerinden uzaklaşmakta ve gelecek beklentilerini 
kaybetmektedir. Bu da onların toplum içerisinde 
izolasyonuna ve yalnızlığa yol açmaktadır. Ev içi 
ilişkileri bozulmakta, irritabilite ve sinirlilik görüle-
bilmektedir (21). Bakım verenin eş olması duru-
munda bakım verme esnasında yaşa bağlı 
fiziksel ve finansal problemler yaşadıkları, ancak 
çocuklar olması halinde ise çocukların kendi 
ailelerinin sorumluluğunu üstlenmede problemler 
yaşadıkları, iş hayatlarında olumsuz etkilendikleri 
gösterilmiştir. Bu açıdan bakım verenlerin sorun-
ları ve üstlendikleri yük fiziksel, psikolojik, sosyal 
ve finansaldır (5). Ayrıca yine literatürü destekler 
biçimde bakım verenlerin çoğunluğunu % 66 
oranla kadın cinsiyet oluşturmaktadır (8,9,22).  

Son yıllarda giderek yaygınlaşan ücretli bakım 
hizmeti veren bireylerde bakım vermeye bağlı 
tükenmişliğin geliştiği bildirilmiş, aile bireyi olan 
bakım verenler ile karşılaştırıldığında bakıcı yükü 
envanterinde benzer ya da daha yüksek puanlar 
aldıkları bildirilmiştir (23, 24). Yalnızlık ve sosyal 
izolasyonun aile bireyi bakım verenler ile ücretli 
bakım verenler arasındaki farklılıklarına dair 
literatürde yeterli yayın bulunmamaktadır.  

Çalışmamızda bakım veren kişilerin cinsiyete 
göre yalnızlık ölçeği puanları arasında fark 
saptanmadı. Pöysti ve ark. tarafından yapılmış bir 
çalışmada cinsiyete göre yalnızlık değerleri kadın 

erkek arasında benzer saptanmıştır (25). Beeson 
ve ark. tarafından yapılan çalışmada ise yalnızlık 
düzeyinin kadın bakıcılarda daha fazla olduğu 
vurgulanmıştır (21). Bizim çalışmamızda kadın-
erkek cinsiyet farkı bulunmama sebebi çalışmaya 
alınan bakım verenlerin büyük çoğunluğunun 
kadın olması ile ilişkilendirilmiştir.  

Bakım verenlerin anksiyete ve depresyon açısın-
dan değerlendirilmesi sonucunda HAD-A ve 
HAD-D skorları kadınlarda erkek bakım verenlere 
oranla anlamlı ölçüde yüksek elde edildi. Bu du-
rum, benzer çalışmalarda erkek bakım verenlerin 
stres düzeyinin kadınlardan daha az olduğu 
şeklinde vurgulanmış, kadınlarda depresyon ve 
anksiyete bulgularının erkeklerden daha fazla 
olduğu gösterilmiştir (5,26-27). 

Yapılan çalışmalarda erkek bakım verenlerin 
bakım verme rolünü kadınlar ile benzer biçimde 
üstlenmedikleri ve sorunlar ile başetme strateji-
lerinin kadınlardan daha farklı olduğu vurgulan-
mıştır. Bakım verenlerin sorunlar karşısında 
yardım arama ve toplumsal bakım hizmetlerinden 
haberdar olma açısından kadın ve erkek cinsiyet 
arasında farklılık olduğu gösterilmiştir (28-30). Bir 
çalışmada erkek bakıcıların bakım verme esna-
sında karşılarına çıkan farklı ve sıklıkla zor 
durumlar ile başetme yeteneklerinin kadın bakıcı-
lardan daha fazla olduğu gösterilmiş, erkeklerin 
yeni koşullara adaptasyon yeteneğinin daha fazla 
olduğu vurgulanmıştır (28). Türkiye’de yapılmış 
çalışmalarda da kadın bakım verenlerin erkek 
bakım verenlere göre daha fazla bakıcı yükü 
hissettikleri gösterilmiştir (9). Ayrıca düşük eğitim 
seviyesi ve sosyoekonomik seviyesi olan kişilerin 
demans tanılı yakınlarına bakmakla daha az 
stres yaşadıkları ve daha kolay uyum sağladıkları 
gösterilmiştir (25).  

Çalışmamızda bakım verenlerin yalnızlık düzeyi 
ile bellek yakınmalarının varlığı ve depresyon 
güçlü, ağrı ve anksiyete orta düzeyde ilişkili bu-
lunmuştur. Yalnızlık düzeyi arttıkça bellek yakın-
maları artmakta, depresif semptomlar, kaygı ve 
ağrı yakınmaları artmaktadır. Literatürde Alzhe-
imer hastalarına bakım veren kişilerde yalnızlık 
ve depresyon arasında güçlü bir ilişki olduğu 
daha önce yapılmış çalışmalarda gösterilmiştir 
(21,28). Aynı biçimde yalnızlığın bakım veren-
lerde bellek yakınmalarını kötüleştirdiği, bakım 
verenlerin bellek kapasitelerinin daha kötü olduğu 
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ve bunun yalnızlık düzeyi ile ilişkili olduğu konu-
sunda literatürle benzer sonuçlar elde edilmiştir 
(31). 

Bizim çalışmamızda AH’larının kognitif düzeyi ile 
bakıcı yalnızlık düzeyi arasında ilişki olduğu 
görüldü. Bakım verenin uzun çalışma saatleri 
süresince bakım vermesi de yalnızlık düzeyi ile 
ilişkili bulundu. Bu durum daha önce yapılmış 
çalışmalarda da hastadaki kognitif bozulmanın ve 
uzun bakım verme saatlerinin bakıcı yükü ve 
tükenmişliği ile pozitif korelasyon gösterdiği 
şeklinde vurgulanmıştır (22,32). Ayrıca literatürde 
bakım veren kişide gelişen psikososyal yıkımın, 
bakmakla yükümlü olduğu hasta ile aralarındaki 
ilişkiyi bozabileceği ve bu durumun hastada 
demansın davranışsal ve psikolojik semptomla-
rının daha hızlı ve baskın bir biçimde ortaya 
çıkmasına sebep olabileceği bildirilmiştir (21). Bu 
açıdan da bakım veren bireye verilecek destek ve 
gerekirse tedavinin, bakmakla yükümlü olduğu 
hastanın da yaşam kalitesini artıracağı ve 

hastalığın klinik seyrini olumlu yönde etkileyeceği 
öngörülebilir.  

Bu çalışmanın kısıtlı yönleri şunlardır. Yaş 
gruplarında ve bakım verme rolü üstlenmeyen 
kontrol grubunun olmaması ayrıca çalışmaya 
alınan bakım veren sayısının nispeten az ve 
yalnızca belirli bir bölgeye sınırlı olmasıdır. Bu 
çalışmanın güçlü yönü ise ülkemizde daha önce 
Alzheimer hastası bakım verenlerinde yalnızlık 
düzeyinin ve bu düzeyin zihinsel ve fiziksel 
yakınmalar ile ilişkisinin araştırıldığı ilk çalışma 
olmasıdır.  

SONUÇ 

Sonuç olarak; klinisyenlerin AH bakım veren 
bireylerini değerlendirmesi gerektiği ve bu birey-
lerde gelişebilecek kaygı, depresyon, yalnızlık 
semptomlarının erken farkına vararak gerekli 
desteği sağlamaları, hem bakım verenin sağlığı 
ve hem de hastanın yaşam kalitesi açısından 
önem taşımaktadır.   
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