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Amaç: Araştırma, ileri evre kolorektal ve mide kanseri hastalarına bakım verenlerin uyku ve yorgunluk sorunlarına
hemşirenin eğitim ve danışmanlık hizmetinin etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Yöntem: Araştırmanın
örneklemini 30 bakım veren birey oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında Bakım Veren Tanıtım
Formu, Hasta Tanıtım Formu, Hasta Semptomlarını Yönetim Formu, Bakım Verenin Eğitim ve Danışmalık
Hizmetini Değerlendirme Formu, Piper Yorgunluk Ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi Ölçeği ve Öz Bakım Gücü
Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan bakım verenlere, hastalarının kemoterapi tedavilerinin ilk küründe
kendine bakım ve hastalarının semptomlarının yönetimi konularında yüz yüze eğitim yapılmıştır. Daha sonra
bakım verenlere, hastalarının 6 aylık tedavilerinin sonuna kadar gereksinimlerine göre telefon ile semptom
yönetimine ve kendi bakımlarına yönelik danışmanlık yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde Yüzdelik,
Eşleştirilmiş İki Grup Arasındaki Farkların Testi, Tekrarlı Ölçümlerde ANOVA Testi ve Korelasyon Testi
kullanılmıştır. Bulgular: Altıncı kürde bakım verenlerin uyku kalitesi ve yorgunluk puanlamasında; öz bakım gücü
puanında anlamlı bir düşme oldu. Sonuç: Kanser hastasına bakım verenlere, gereksinimlerine göre hastalarının
semptomlarının yönetimine ve kendilerine bakıma yönelik düzenli olarak eğitim ve telefon ile danışmanlık
yapılması önerilmiştir.
Anahtar kelimeler: İleri evre kanser, bakım verici, uyku kalitesi, yorgunluk.

Evaluation of fatigue and sleep quality of caregivers of advanced stage cancer patients
Objective: The aim of this interventional study was to determine education and counseling service of nurses
relating to sleep and fatigue problems of caregivers of patients with advanced stage colorectal and gastric cancer.
Methods: Sample of survey was composed of 30 people. Care Givers’ Presentation Form, Patient Presentation
Form, Form of Patient Symptoms’ Management, Evaluation Form of Caregivers’ Education and Counseling
Service, Piper Fatigue Scale, Pittsburg Sleep Quality Scale, Self-Care Agency Scale were used to collect survey’s
data. Face to face training was applied to caregivers about self care and symptom management of patient’s at the
first chemotherapy cure of their patients. After this, counseling was made for caregivers via telephone according
to their needs related to symptom management and self care till the end of six months’ treatment (after receiving
first and last dose of each months’ cure). Percentage, Test of Differences between Paired Two Groups, ANOVA
test in repeated measurements and correlation test were used in evaluation of data. Results: A significant decline
was observed in the mean scores of quality of sleep, fatigue and self-care power of caregivers’ at the end of sixth
cure and a significant difference was found between mean scores they obtained from first and sixth cure.
(p<0.05). Conclusion: Accordance with the results obtained from the research telephone counseling and
education on a regular basis relating to symptom management of patients and self care of caregivers were
recommended for caregivers’ according to their needs.
Key words: Advanced stage cancer, caregiver, sleep quality, fatigue
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Kanser, yüksek maliyeti, hastalık süreci ve tedavisine
bağlı gelişen sorunları ile hastanın yanı sıra bakım
veren aile bireylerinin de fiziksel ve psikolojik
sağlığını, sosyal ve ekonomik durumunu olumsuz
olarak etkileyebilmektedir (1-4). Özellikle ileri evre
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kanser hastasına bakım verenlerin, hastalarının
sıkıntılarının
artmasına
ve
semptomlarının
yönetiminde güçlükler yaşamalarına bağlı olarak
algıladıkları bakım yükünün, depresyon ve anksiyete
eğilimlerinin, uyku ve yorgunluk sorunlarının arttığı
ve yaşam kalitelerinin düştüğü belirtilmektedir (5-7).
Bakım verenin yaşam kalitesini olumsuz olarak
etkileyen önemli kanserler arasında Gastointestinal
kanserler de yer almaktadır. Gastointestinal
kanserler; sıklıkla ölümcüldür, tanıları ileri evrede
konur, tedavileri uzun sürelidir ve önemli yan etkileri
vardır. Bu nedenle hastaların büyük çoğunluğu
semptomlarının yönetimi, emosyonel ve maddi
destek yönünden bakım verene bağlıdırlar. Bu
bağlamda en sık görülen gastrointestinal kanserlerden
kolorektal kanser (KRK) ve mide kanseri hastalarına
bakım verenlerde emosyonel stres, yorgunluk ve
uyku sorunları sıklıkla görülebilir (3,4,8).
Literatürde, kanser hastalarına yönelik uyku ve
yorgunlukla ilgili çalışmalar çok bulunurken, kanser
hastalarına bakım veren aile bireylerinde yorgunluk
ve uyku kalitesini değerlendirmeye yönelik
çalışmalar çok azdır. Yapılan araştırmalarda (9,10),
sağlık profesyonellerinin, hasta bakımı üzerine daha
çok
odaklandıkları
için
bakım
verenlerin
gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik yeterince
duyarlı olmadıkları gösterilmiştir.
Kolorektal ya da mide kanseri hastasına bakmanın
bakım verenin yaşamına etkisiyle ilgili araştırmalara
gereksinim vardır (3,8,11). Bu araştırma, ileri evre
kolorektal ve mide kanseri hastalarına bakım
verenlerin yorgunluk ve uyku kalitesine hemşirenin
eğitim ve danışmanlık hizmetinin etkisinin
değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem
Araştırma, tek evre müdahale çalışmasıdır.
Örnekleme alınacak grubun yorgunluk ve uyku
kalitesi puan ortalamalında 1-1.5 puanlık düşme
olacağı öngörülmüştür ve en az 16 bakım vericinin
örnekleme
alınması
hesaplanmıştır
Ancak
istatistiksel değerlendirme hatasını azaltmak ve
kullanılacak testin gücünü artırmak için örnekleme 9
mide kanseri, 13 kolon kanseri ve 8 rektum kanseri
hastasına bakım veren 30 birey alınmıştır
Örneklem kapsamına; Hacettepe Üniversitesi
Onkoloji Hastanesinde ayaktan ortalama en az 6 ay
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süresince kemoterapi tedavisi alması planlan,
hastasıyla birlikte aynı evde yaşayan, en az bir aydır
yorgunluk ve uyku sorunu yaşadığını ifade eden,
hastasından başka bakımından birinci derecede
sorumlu olduğu birey/bireyler olmayan, yürüyüş
yapmasını engelleyebilecek fiziksel sınırlılığı, mental
yetersizliği, kronik uyku bozukluğu, depresyon gibi
her hangi bir psikiyatrik hastalık öyküsü ve uykusunu
etkileyebilecek kronik hastalığı olmayan, hastası
terminal döneme girmemiş olan ve araştırmaya
katılmayı kabul eden bakım veren bireyler alınmıştır.
Hacettepe
Üniversitesi
Onkoloji
Hastanesi
Başhekimliğinden ve Hacettepe Üniversitesi Tıbbi,
Cerrahi ve İlaç Uygulamaları Yerel Etik Kurulu’ndan
yazılı izin alınmıştır. Araştırmaya katılan bakım
veren ve hastasından aydınlatılmış onam alınmıştır.
Araştırma verilerinin toplanmasında, 1) Bakım
Verenin Tanıtım Formu, 2) Hasta Tanıtım Formu, 3)
Hasta Semptomlarını Yönetim Formu, 4) Bakım
Verenin
Eğitim ve
Danışmalık
Hizmetini
Değerlendirme Formu, 5) Yorgunluk durumunu
belirleyen Piper Yorgunluk Ölçeği, 6) Uyku
kalitesini belirleyen Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi
(PUKİ), 7) Bireyin kendi yaşamında sağlığını
sürdürmek için sağlık etkinliklerini yerine
getirmedeki
yeteneklerinin
birey
tarafından
algılanışını ölçen Öz Bakım Gücü Ölçeği
kullanılmıştır.
Bakım verenin tanıtım formu, yaş, cinsiyet, eğitim
durumu
gibi
sosyoekonomik
özelliklerini,
alışkanlıklarını (beslenme, egzersiz vb.), tanısı
konulmuş hastalık durumunu, hastasına yakınlık
derecesini, ortalama bakım verme süresini, kendisine
ve hastasına yönelik profesyonel bir kişiden destek
isteme durumunu, hastasının bakımı ile ilgili güçlük
yaşadığı alanları (beslenme, hijyen, hareket vb.) ve
bakım vermeye başladıktan sonra yaşadığı sorunlar
ve sıklıklarını değerlendirmeye yönelik 25 soruyu
içermektedir.
Bakım verenin hastasının tanıtım formu, hastanın
yaş, cinsiyet, eğitim ve çalışma durumu gibi
sosyoekonomik özelliklerini içeren sorularla,
kanserin evresini, kemoterapi dışındaki tedavi alma
durumunu, tanı konulma süresini ve ameliyat olma
durumunu içeren 15 sorudan oluşmaktadır.
Hasta semptomlarını yönetim formu, ileri evre
kolorektal kanser ve mide kanseri hastalarında
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sıklıkla görülen 32 semptomu içermektedir. Bu forma
izlenilen süre içerisinde bakım verenin; yönetiminde
güçlük yaşadıkları hastalarının semptomları, bu
semptomlara yönelik yaptıkları uygulamalar ve
araştırmacı
tarafından
önerilen
uygulamalar
kaydedilmiştir.

geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ağargün ve
arkadaşları (15) tarafından yapılmıştır. Cronbach alfa
iç tutarlılık katsayısı 0.80 olarak saptanmıştır.
Çalışmamızda ise, indeksin Cronbach's alfa ()
güvenilirlik katsayısı total indeks için 0.60-0.73
arasında bulunmuştur.

Bakım verenin eğitim ve danışmalık hizmetini
değerlendirme formu, bakım verenin kendisine ve
hastasına yönelik verilen eğitim ve danışmanlık
hizmetini değerlendirmeye yönelik 5 soru
içermektedir.

Öz bakım gücü ölçeği, Kearney ve Fleischer (16)
tarafından, 1979 yılında geliştirilen ölçek 43
maddeden oluşmaktadır. Nahcivan (17) tarafından,
1993 yılında Türk toplumuna uygulanarak 35 madde
olarak düzenlenmiştir ve ölçeğin güvenilirlik
katsayısı 0.88 olarak bulunmuştur. Çalışmamızda ise
ölçeğin güvenilirlik katsayısı 0.87-0.92 arasında
bulunmuştur. Ölçek likert tipi 5 basamaklıdır. “Beni
çok iyi tanımlıyor” yanıtına “4” puan, beni hiç
tanımlamıyor yanıtına “0” puan verilir. İfadelerden
8’i negatif olarak değerlendirilmekte ve puanlama
tersine döndürülmektedir. Ölçekten elde dilen puan
bireyin sağlığı ve iyiliğini sürdürmek konusundaki
yeteneğinin düzeyini yansıtır. En yüksek puan
140’tır. Puan yükseldikçe öz bakım gücü artar.

Piper yorgunluk ölçeği, Piper ve arkadaşları (12)
tarafından, 1987 yılında yorgunluğa ilişkin çok yönlü
ölçme modelini değerlendirmek amacı ile
geliştirilmiştir. Toplam 22 maddeden oluşmakta ve
hastanın yorgunluğa ilişkin subjektif algılaması dört
alt boyut ile değerlendirmektedir: Davranış/şiddet alt
boyutu, duygulanım alt boyutu, duyusal alt boyutu,
bilişsel/ruhsal alt boyut. Ülkemizde bu ölçeğin
geçerlik ve güvenirlik çalışması Can tarafından
yapılmıştır (13). Ölçek kanserli hasta ve yakınlarında
kullanılabilen bir ölçektir. Çalışmamızda ise ölçeğin
Cronbach's alfa () güvenilirlik katsayısı alt gruplar
için 0.78-0.90 arasında, total ölçek için 0.92-0.93
olarak bulunmuştur.
Pittsburgh uyku kalitesi indeksi (PUKİ), Buysse ve
arkadaşları (14) tarafından geliştirilmiş olup, son bir
ay içerisindeki uyku kalitesi ve uyku bozukluğunun
tipi ve şiddeti konusunda ayrıntılı bilgi sağlayan öz
bildirime dayalı bir tarama ve değerlendirme testidir.
Toplam 24 sorudan oluşan indekste 7 bileşene ilişkin
skorlar elde edilmektedir. Bunlar; öznel uyku
kalitesi, uykuya dalma süresi, uyku süresi, alışılmış
uyku etkinliği, uyku bozukluğu, uyku ilacı kullanımı
ve gündüz işlev bozukluğudur. İndekste, kişinin
yatak arkadaşı tarafından doldurulan beş soru da
bulunmaktadır. Ancak bu son beş soru puanlamada
kullanılmamaktadır. Her bir soru 0’dan 3’e kadar bir
sayı ile değerlendirilmektedir. Yedi bileşene ilişkin
skorların toplamı ise toplam PUKİ skorunu
vermektedir. Toplam PUKİ skoru 0-21 arasında bir
değer alabilir. Toplam skoru 5 ve altında olanların
uyku kalitesi “iyi”; 5’in üzerinde olanların ise uyku
kalitesi “kötü” olarak değerlendirilir. PUKİ skorunun
5’in üzerinde olması o kişinin uykusu ile ilgili en az
iki alanda ciddi sıkıntı çektiğini ya da üç alandan
daha fazla alanda hafif ya da orta şiddette sıkıntı
çektiğini göstermektedir. Bu indeksin Türkçe
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Araştırmanın uygulanması
Mide ve kolorektal kanser hastalarının kemoterapi
tedavisinin 1 kürü, 1 ayda tamamlanmaktadır. Bir
aylık tedavi (1kür), 15 günde ya da yirmi günde bir
yapılmaktadır. Bu nedenle veri toplama araçlarının
uygulanmasının ve yapılan eğitim ve danışmanlık
hizmetinin akış şemasının oluşturulmasında bu tedavi
süresi göz önünde bulundurulmuştur.
Veri toplama araçlarından; “Bakım Verenin Tanıtım
Formu”, “Hasta Tanıtım Formu” kemoterapi
tedavisinin ilk kürünün birinci dozunda, bakım
verenle yüz yüze görüşerek araştırmacı tarafından
doldurulmuştur. Bakım verenlere, birinci kürün ikinci
doz tedavi dönemine gelindiğinde “Piper’in
Yorgunluk Ölçeği”, “PUKİ” ve “Öz Bakım Gücü
Ölçeği” doldurulmuştur ve kendine bakım ve
hastalarının semptomlarının yönetimi konusunda
hastalarını da katarak yüz yüze eğitim yapılmıştır.
Daha sonra bakım veren bireylere, hastalarının 6
aylık tedavilerinin sonuna kadar (her aylık kürün ilk
ve son dozlarının alımından sonra) telefonla aranarak
gereksinimlerine göre semptom yönetimine ve kendi
bakımlarına yönelik danışmanlık yapılmıştır.
Semptom yönetimi konusunda telefonla danışmanlık
hizmeti bakım veren hastasına da yapılmıştır.
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Bakım veren bireyler ile hastalarının kemoterapi
tedavisinin ilk küründe yüz yüze yapılan
görüşmelerde ve daha sonraki tedavi dönemlerinde
telefonla yapılan tüm görüşmelerde, “Semptom
Yönetim Formu” kullanılmıştır. Bu formla bakım
verenin yönetiminde güçlük çektiği semptomlar ve
yaptığı uygulamalar değerlendirilmiştir. Formlarının
doldurulması ve planlanan eğitimin uygulanması için
gündüz tedavi ünitesinin eğitim odası kullanılmıştır.
Bakım verenlere, “Yorgunluk Ölçeği”, “PUKİ” ve
“Öz bakım Ölçeği” kemoterapi tedavisinin sonunda
(6. kürün son dozunda) tekrar uygulanmıştır. Böylece
toplam iki ölçüm ile bakım veren bireylerin
yorgunluk ve uyku kalitelerinde değişim olup
olmadığı değerlendirilmiştir.
Verilerin değerlendirilmesi
Bakım verenlere uygulanan formlardan elde edilen
veriler, SPSS 11.0 (Statistical Package for Social
Sciences for Windows) paket programı kullanılarak
değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde
müdahale öncesinde ve sonrasında değişim olup
olmadığını değerlendirmek için eşleştirilmiş iki grup
arasındaki farkların t testi kullanılmıştır.

Bulgular
Araştırma kapsamına alınan bakım verenlerin; yaş
ortalamalarının 47.7±10.7, % 50’sinin kadın, %
73.3’ünün evli, % 40’ının ilköğretim mezunu, %
33.4’ünün emekli, % 43.3’nün çalıştığı belirlenmiştir.
Bakım verenlerin; % 83.3’ünün sigara, % 90’nın
alkol içmediği, % 83.3’nün ise kafeinli içecek
tükettiği, % 83.3’ünün düzenli olarak egzersiz
yapmadığı, % 73.3’ünün düzenli olarak üç öğün
yemek yediği ve % 90’ının günlük yapacağı işlerini
planladığı,
%
93.3’nün
boş
zamanlarını
değerlendirmek için televizyon izlediği, % 80,0’nın
müzik dinlediğini ve kitap/gazete vb. okuduğu
belirlenmiştir.
Bakım verenlerin; % 76.7’si tanısı konulmuş bir
hastalığı olduğunu, % 70’i hastasının eşi olduğunu,
% 80’ı hastasının bakımına bağlı yaşantısının
etkilendiğini belirtmişlerdir. Bakım verenlerin; %
63.3’ü hastasının bakımıyla 4-6 aydan beri
ilgilendiğini, % 80’i günlük ortalama ilgilenme
saatinin 9-16 saat olduğunu, % 53.3’ü hastasının
bakımına yönelik girişimleri orta derecede bildiğini
ve tümü hastasının bakımıyla ilgili son zamanlarda
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en sık ilgilendiği sorunlar olarak hastalık ve tedaviye
bağlıya gelişen semptomlar olarak ifade etmişlerdir.
Bakım verenlerinin % 20’si kendisine yönelik, %
53.3’ü hastasına yönelik profesyonel bir kişiden
destek almak istediğini belirtmişlerdir .
Bakım verenlerin hastalarının ise; yaş ortalamalarının
53.1±10.8, % 60’ının kadın, % 73.3’ünün evli, %
63.3’ünün ilköğretim mezunu, % 46.7’sinin ev
hanımı, % 43.3’ünün emekli, % 93.3’ünün
çalışmadığı ve belirlenmiştir. Hastalarının; %
43.3’ünün tanısı kolon kanseri, % 30’unun mide
kanseri, % 26.7’sinin rektum kanseri, % 66.7’sinin
tanı konulma süresi 4-6 ay olduğu, % 60’ının
kemoterapi
dışında
düzenli
tedavi
aldığı
belirlenmiştir. Hastaların % 86,7’sinin kanserle ilgili
ameliyat olduğu ve % 23,1’inin kolostomi ve sub
total mide rezeksiyonu ve % 42.3‘ünün kolektomi (%
19.2’si sağ kolektomi, % 15.4’ünün genişletilmiş sağ
kolektomi, % 7.7’si sol kolektomi) olmuştur. Bakım
verenlerin; hastalarının kanser evresi % 56.7’sinin
Evre IV, % 43.3’ünün Evre III’dür.
Bakım verenlerin, hastalarının bakımı ile ilgili güçlük
yaşadığı alanlar değerlendirildiğinde; % 66.7’si
hastasının beslenme, % 50’si tedavi ve hareket, %
46.7’si ekonomik, % 30’u hijyen alanlarındaki
ihtiyaçlarının karşılanmasında güçlük yaşadıklarını
belirtmişlerdir. Beslenme alanı ile ilgili; bakım
verenlerin % 43.3’ü hastaların yemek yemesi,
hareket ile ilgili % 40’ı ev işlerinin yapılması,
tedavisi ile ilgili % 33.3’ü ilaçlarının temin edilmesi,
hijyen ile ilgili % 44.5 banyo yaptırma ve ekonomi
ile ilgili olarak alış verişlerinin yapılması konularında
güçlük yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Bakım verenlerin yönetiminde en fazla güçlük
yaşadıkları hasta semptomları olarak; ağrı, yorgunluk
ve gastrointestinal sistem sorunlarını (bulantı, kusma,
iştahsızlık, ağızda kuruluk, ağızda tat değişikliği,
ishal) belirttikleri saptanmıştır. Bakım verenlerin
hastalarında görülen semptomların ilk kürden altıncı
kürün sonuna kadar azalmadığı belirlenmiştir. Ayrıca
bakım verenlerin çoğunluğunun aynı semptomların
yönetiminde güçlük yaşadıklarını belirttikleri
görülmüştür.
Bakım verenlere “Kendime zaman ayıramıyorum”
ifadesi sorulduğunda; bakım verenlerin % 56.7’sinin,
“Hastamın
bakımında
yeterli
olmadığımı
düşünüyorum” ifadesine % 53.3’ünün, “Hastama
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bakmaktan dolayı stres yaşıyorum” ifadesine
%50’sinin
bazen
olarak
cevap
verdikleri
saptanmıştır. Bakım verenlerin; “Hastamın bakım ve
tedavisindeki belirsizlikler ile ilgili endişe
yaşıyorum” ifadesine % 43.3’ünün, “Kızgınlık
yaşıyorum” ifadesine % 40’ının,“Arkadaş/aile vb.
İlişkilerim olumsuz etkilendi” ifadesine % 36.7’sinin,
“Yaşam kontrolümü kaybettiğimi hissediyorum”
ifadesine % 33’ünün, “Sağlık problemi yaşıyorum”
ifadesine % 30’unun, “Daha iyi bir işe sahip olmam
gerektiğini düşünüyorum”
ifadesine ise
%
26.7’sinin bazen olarak cevap verdikleri saptanmıştır.
Bakım verenlerin toplam uyku kalitesi ve tüm bileşen
puan ortalamalarının, hastalarının tedavilerinin altıncı
kürü sonunda düştüğü belirlenmiştir. Bakım
verenlerin toplam uyku kalitesi puan ortalaması;
hasta tedavisinin ilk küründe 10.10±3.16 iken, altıncı
kürde 7.70 ±3.56 olduğu saptanmıştır (P<0,05). İlk
ve altıncı kürdeki öznel uyku kalitesi ve uyku latensi
puan otamaları arasındaki farkın önemli olduğu (p
<0.05) ve uyku kalitelerinin ilk küre göre daha iyi
olduğu bulunmuştur (Tablo 1).
Bakım verenlerin yorgunluk toplam puan ve alt boyut
puan ortalamalarının da hastalarının tedavilerinin
altıncı küründe düştüğü belirlenmiştir. Toplam
yorgunluk puanı hastalarının tedavilerinin ilk
küründe 5.33 ± 2.30 iken, altıncı küründe 4.08 ± 2.26
saptanmıştır (P<0,05). İlk ve altıncı kürdeki davranış
/şiddet alt boyutu, duyusal alt boyut ve bilişsel/ruhsal
alt boyut puan ortalamaları arasındaki farkın önemli
olduğu (p<0.05) bulunmuştur (Tablo 2).
Bakım verenlerin öz bakım gücü puan
ortalamalarının, eğitim ve danışmanlık hizmetinin
tamamlandığı altıncı kürde arttığı belirlenmiştir
(p<0.05) (hastalarının tedavilerinin ilk küründe
71.10+21.57, altıncı küründe 77.83+20.94).
Bakım verenlerin tümünün araştırmacı tarafından
verilen bilgi içeriğini anlaşılır buldukları, bilgi
vermek için ayrılan zamanın yeterli olduğunu ve
gereksinimlerinin farkına varıldığını düşündükleri
saptanmıştır. Bakım verenlerinin % 53.3’ünün
verilen eğitim ve danışmanlık hizmetinden çok
memnun oldukları, % 46.7’sinin ise memnun
oldukları belirlenmiştir. Bakım verenlerin %
6.7’sinin yapılan eğitim ve danışmanlık hizmetinin;
profesyonel bir kişiden destek alması konusunda
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Tablo 1.Bakım verenlerin hasta tedavisinin ilk ve
altıncı küründe uyku kalitesi puan ortalamaları
(n=30)
PUKİ Bileşenleri

İlk Kür

Altıncı Kür

Öznel Uyku Kalitesi

2.03 ± 0.80

1.13 ±0.86*

Uyku Latensi

1.96± 0.88

1.26 ±1.01*

Uyku Süresi

0.96 ±0.964

0.73 ±0.739

Alışılmış Uyku Etkinliği

0.83 ±1.11

0.53±0.93

Uyku Bozukluğu (

2.43± 0.50

2.26 ±0.58

Gündüz İşlev Bozukluğu

1.63 ±0.66

1.56± 0.77

Uyku İlacı Kullanma

0.23 ±0.72

0.20± 0.76

Toplam (Global) Puan

10.10 ±3.16

7.70± 3.56*

*

P<0.05

Tablo 2.Bakım verenlerin hasta tedavisinin ilk ve
altıncı küründe yorgunluk puan ortalamaları (n=30)
Ölçek Alt Boyutları

İlk Kür

Altıncı Kür

Davranış/Şiddet Alt Boyutu

5.38 ± 2.87

4.18 ± 2.66*

Duygulanım Alt Boyutu

6.09 ± 2.76

4.51 ± 3.09

Duyusal Alt Boyut

4.42 ± 3.34

3.50 ± 3.09*

Bilişsel/Ruhsal Alt Boyut

5.46 ± 2.26

4.11 ± 2.78*

Toplam Puan

5.33 ± 2.30

4.08 ± 2.26*

*

P<0,05

kendisi için, % 33.3’ünün ise hastası için yönlendirici
olduğunu düşündükleri belirlenmiştir.

Tartışma
İleri evre kanser hastalarına bakım veren bireyler,
hastalarının evdeki bakımı ile ilgili bilgi ve beceri
eksikliklerine bağlı güçlük yaşayabilmektedirler.
Literatürde (1,7,18,19), kanser hastası bakım
verenlerinin hastalarının evde bakımında en fazla
ağrı yönetimi, mobilizasyon, günlük yaşam
aktivitelerine yardım etme (beslenme, hareket, hijyen
vb.), semptom yönetimi, evde ilaç tedavisi uygulama
ve sağlık personeli ile iletişim konularında güçlük
yaşadıkları rapor edilmiştir. Yapılan çalışmalarda
(20-23), ileri evre kanser hastalarına bakım
verenlerin, yönetiminde en fazla güçlük yaşadıkları
hasta semptomlarının ağrı, yorgunluk ve bulantı
olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızda da bakım
verenlerin,
hastalarının
günlük
yaşam
aktivitelerinden beslenme, hareket, hijyen, boşaltım
ve iletişim gereksinimlerinin karşılanmasında güçlük
yaşadıkları saptanmıştır. Bakım verenler tarafından
yönetiminde en fazla güçlük yaşanılan semptomlar
ise ağrı yorgunluk, bulantı, kusma, iştahsızlıktır.
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Uyku kalitesi, fiziksel ve ruhsal sağlıkla ilişkili bir
kavramdır. Bu nedenle uyku sorunları fiziksel ve
psikolojik stresle doğrudan ilişkilidir. Kanser
hastalarına bakım verenlerde, uyku kalitesinde
azalma sıklıkla görülmektedir (24). Yapılan
çalışmalarda kanser hastalarına bakım verenlerin
uyku kalitelerinin kötü olduğu belirtilmektedir (8, 2529). Çalışmamızda elde edilen bulgular, literatürle
benzerlik göstermekte olup, bakım verenlerin PUKİ
puanları kötü bulunmuştur. Bununla birlikte, eğitim
ve danışmanlık hizmetinin tamamlandığı altıncı
kürde bakım verenlerin toplam uyku kalitesi puan
ortalamalarında önemli bir azalma olmuştur. Bakım
verenlere yönelik bilişsel ve davranışsal girişimleri
kapsayan kendilerine bakımına yönelik düzenli
eğitim ve danışmanlık hizmetinin uyku kalitelerinin
artmasında etkili olduğu düşünülmektedir. Carter ve
Clark (30) ve Cater (31) çalışmalarında ileri evre
kanser hastalarına, McCurry (32) demanslı yaşlı
hastalara bakım verenlerde; uyku sorunlarını
azaltmaya yönelik bilişsel ve davranışsal girişimlerin
uyku kalitesinin artırılmasında etkili olduğunu
göstermişlerdir. Toseland ve ark. (33), Cameron ve
ark. (34); ileri evre kanser hastalarına bakım
verenlerine,
hastalarının bakımı ile baş etme
yöntemlerinin ve problem çözme becerilerinin
kazandırılmasının ve sosyal desteğin sağlanmasının
onların stres ve depresyon düzeylerini azalttığını,
hasta bakımı ile baş etmelerini ve sağlık düzeylerini
artırdığını saptamışlardır.
İleri evre kanser hastasına bakım verenlerde sık
görülen sorunlardan biri de yorgunluktur. Bakım
verenlerin fiziksel ve psikolojik sağlıklarının
bozulması yorgunluk gibi semptomlar yaşamalarına
neden olabilir. Jensen ve Given (35)’nin
çalışmasında, kanser hastasına bakım verenlerde %
53 oranında orta ve şiddetli düzeyde değişen
yorgunluk görüldüğü saptanmıştır. Curt ve
arkadaşlarının (36) çalışmasında; kanser hastalarına
bakım verenlerde; fiziksel, psikososyal ve ekonomik
(iş bırakma, işe gidememe vb.) sorunlara neden olan
mental ve fiziksel yorgunluğun sıklıkla görüldüğü
belirtilmektedir.
İleri evre gastointestinal kanser hastalarına bakım
verenlerde bu çalışmada olduğu gibi, yorgunluk
görüldüğü belirtilmektedir (5,8,37,38). Mota ve
arkadaşları (39) bu çalışmada olduğu gibi; kanser
hastalarına bakım verenlerde, toplam yorgunluk
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puanı ile duygulanım ve bilişsel/ruhsal alt boyut puan
ortalamalarının
daha
yüksek
olduğunu
belirlemişlerdir. Çalışmamızda; bakım verenlerin
altıncı kürde yorgunluk toplam puan ortalamasının
düşmesinin nedeni olarak, hasta semptom kontrolü ve
kendine
bakım
eğitiminin
etkili
olması
düşünülmektedir. Literatürde de bakım verenlerin
yorgunluk düzeyini azaltmaya yönelik farklı
eğitimsel programları kapsayan girişimsel çalışmalar
yorgunluk düzeyini azaltmada etkili olduğu
belirtilmektedir (40, 41).
Yapılan araştırmalar kanser hastalarına bakım veren
aile bireylerinin bakım verme yüküyle işlikli olarak
öz bakım güçlerinin olumsuz etkilendiğini
göstermektedir (18, 42-44). Çalışmamızda da bakım
verenlerin öz bakım gücü puan ortalamalarının ilk
kürde düşük bulunmuştur. Öz bakım kuramında; öz
bakım davranışlarının, kişinin sahip olduğu sağlık
bilgisinden etkilendiği belirtilmektedir. Öz bakımı
hakkında sağlık bilgisinin olmayışı, sağlığın
bozulması ve yetersizlik, kendi kendine bakma
becerilerinin ve yetersiz öz bakım alışkanlıkları,
kişinin hem kendisine hem de başka kişiye yardım
etmesini sınırlar. Bu nedenle öz bakım konusunda
bilgi edinme, bireyin öz bakım gücünü yeterli bir
şekilde sürdürmesi için de gereklidir (45). Carmack
(46), bakım verenlerin; fiziksel egzersiz, düzenli
beslenme, gevşeme egzersizleri, yeterli uyku gibi
kendi bakım uygulamalarını yapmada yetersiz
olduklarını ve sınırlılıkları içinde mümkün olduğunca
bu
uygulamaları
yapabilmeleri
konusunda
desteklenmeleri gerektiğini belirtmiştir. Baker (47)
da; bakım verenin destek gereksinimlerini ve bakım
yüklerini azaltmada, kendine bakım aktivitelerini
artırmaya yönelik eğitimin etkili olacağını
belirtmiştir. Çalışmamızda bakım verenlerin öz
bakım gücü puan ortalamaları, eğitim ve danışmanlık
hizmetinin tamamlandığı altıncı kürde artmıştır.
Çalışmamızda; bakım verenlerin, verilen eğitim ve
danışmanlık hizmetinden memnun olmaları, yüz yüze
eğitimin yanı sıra hastalarının tedavileri süresince
telefon ile düzenli olarak danışmanlığın yapılmasına
bağlanmaktadır. Dimmick ve arkadaşları (48) da
çalışmalarında; kanser gibi bir kronik hastalığı olan
hastalara bakım verenlerin, telefon ile yaptıkları
danışmanlık hizmetinden genel olarak memnun
olduklarını belirtmişlerdir. Aynı araştırmacılar bunun
nedenini; telefon ile yapılan desteğin, bakım
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verenlerin hastalarının semptomlarını erken dönemde
fark etmelerini ve önerileri doğru zamanda
uygulamalarını sağlaması, anksiyetelerini ve
hastalarının sağlık kurumuna başvurma sıklıklarını
azaltması olarak açıklamışlardır.
Çalışmamızda; bakım verenlerin % 6.7’si verilen
eğitim ve danışmanlık hizmetini kendisi için, %
33.3’ü ise hastası için profesyonel bir kişiden destek
isteme yönünden yönlendirici olduğunu düşündükleri
belirlenmiştir. Bu sonucun nedeni olarak; bakım
verenlerin, hastalarının bakım yükü nedeniyle
kendilerinin bakım gereksinimlerini ihmal etmeleri
düşünülmektedir. Given ve arkadaşlarının (18)
çalışmasında da ileri evre kanser hastasına bakım
verenlerin, hastalarının tedavi ve bakımı ile ilgili
bakım verme yüklerinin artmasına bağlı kendi bakım
gereksinimlerine öncelik vermedikleri belirtilmekte
olup, çalışmamız sonucunu desteklemektedir. Bazı
çalışmalarda, bakım verenlerin bakım verme yüküne
bağlı stres yaşadıkları ve kendi sağlık bakım
gereksinimlerini karşılamak için yeterli zaman
ayırmadıkları ve bu nedenle fiziksel, ruhsal ve sosyal
sağlıklarının bozulduğu belirtilmektedir (49, 50).

Sonuç
Bakım verenlere yönelik eğitim ve danışmanlık, uyku
kalitesini artırmada ve yorgunluk düzeyini azaltmada
etkilidir
Sonuç
olarak,
bakım
verenlere
gereksinimlerine göre hastalarının semptomlarının
yönetimine ve kendilerine bakıma yönelik düzenli
olarak eğitim ve telefon ile danışmanlık yapılması
önerilmiştir.
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