
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet Obezite ve Hipertansiyon’da Hemflirelik” dergimizin yedinci y›l›n›n ikinci
say›s›yla sizlere yeniden merhaba diyoruz. 

Bu say›m›zda da meslektafllar›m›z›n geliflmelerine katk› sa¤layacak araflt›rma
makaleleri ve diyabet, obezite ve hipertansiyon bak›m›na güncel yaklafl›m sunan
derleme makaleleri yer almaktad›r. Bu konuda bize birbirinden de¤erli
meslektafllar›m›z yard›mc› oldu. 

Yrd. Doç. Dr. Songül Görifl ve Yrd. Doç. Dr. Gülsüm Nihal Güleser “Yafll› Bireylerde
Diyabet Yönetimi ve Hemflirelik Bak›m›” konulu derleme makalesini meslektafllar› ile
paylaflm›fllard›r. Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kavurmac› ve Prof. Dr. Mehtap Tan “Diyabetli
Hastalar›n Mevcut Ayak Bak›m› Davran›fllar›” isimli araflt›rma makalesinde diyabet
bak›m›nda uzun hastane yat›fllar›n›n en önemli nedeni olan diyabetik ayak sorununu
ele alm›fl ve diyabetli bireylerin bu konudaki davran›fllar›n› incelemifllerdir.
Doç. Dr. Nesrin Nural ve Arfl. Gör. Aysun Akçakaya “Diyabette Rehabilitasyon” konulu
derleme makalesinde diyabete ba¤l› geliflen sekonder nedenlerin iyilefltirilmesine
yönelik önlemleri literatür do¤rultusunda tart›flm›fllard›r. Arafl. Gör. Nurten Terkefl ve
Doç. Dr. Hicran Bektafl “Tele-t›p Uygulamalar› ve Diyabet Yönetiminde Kullan›m›”
konulu derleme makalesinde tele t›p uygulamalar›n›n tarihsel süreci, hemflirelik
uygulamalar› ve diyabet bak›m›nda kullan›m›n› literatür do¤rultusunda incelemifllerdir

Arafl. Gör. Dr. Gülten Karahan Okuro¤lu ve Prof. Dr. fiule Ecevit Alpar “Sa¤l›k
Profesyonellerinin Hizmet ‹çi Diyabet E¤itimi ‹çin Yeni Bir Yaklafl›m; Web Tabanl›
Uzaktan E¤itim” konulu makalesinde sa¤l›k çal›flanlar›n›n geleneksel yöntemler ile
uygulanan hizmet içi e¤itim programlar›na alternatif olarak, web tabanl› bir diyabet
e¤itim program›n›n tasar›m ve uygulama esaslar› ele al›nm›flt›r. Yrd. Doç. Dr. Sebahat
Atefl ve Arfl Gör. ‹smail Aksu “Hava Kirlili¤i ve Diyabet” iliflkisini literatür do¤rultusunda
meslektafllar› ile paylaflm›fllard›r.  Ö¤r. Gör. Fatma Ayhan ve Yrd. Doç. Dr. Nevin Ç›tak
Bilgin “Hipertansiyonu Olan ve Olmayan Yafll›larda Öfke Durumlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›”
konulu araflt›rma makalesinde hipertansiyonlu olan ve olmayan yafll› bireylerin öfke
durumlar›n›n birbirlerinden farkl› olmad›¤›n› belirlemifllerdir. Arfl. Gör. Esin Sevgi Do¤an,
Doç. Dr. Sezgi Ç›nar Pakyüz ve Prof. Dr. Sakine Boyraz “Diyabetli Bireylerde
Kardiyovasküler Hastal›k Riskleri ve Risk Faktörleri Bilgi Düzeylerinin De¤erlendirilmesi”
konulu araflt›rma makalesinde diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k riskinin
yüksek, kardiyovasküler risk faktörleri bilgilerinin orta düzeyde oldu¤u
meslektafllar›m›z›n dikkatine sunulmufltur. 

Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu
üyelerine teflekkür ederim. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek farkl›
de¤erlendirmeler ve araflt›rmalarla yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla kal›n...

Proof.  Dr.  Nermiin  OLGUN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Yüksekokulu 
Hemflirelik Bölümü ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›,  GAZ‹ANTEP
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GENEL  B‹LG‹LER
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu, konu bafll›klar› ile ilgili
araflt›rma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumlar›, editöryel tart›flmalar, editöre
mektuplar, e¤itsel çal›flmalar, soru-cevaplar ve gündemi belirleyen güncel konular›
yay›nlayan bilimsel bir dergidir. 

Derginin yay›n dili Türkçedir ve makaleler Türk Dil Kurumu’nun dilbilgisi ve imla 
kurallar›na göre yaz›lmal›d›r. Kongre ya da sempozyumda sunulmufl ise kongrenin ad›,
tarihi ve düzenlendi¤i flehir ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. 

Yay›n hakk›n›n Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu’na devri için
gelifltirilen form yazar(lar) taraf›ndan imzalanmal›d›r. Dergiye yay›nlanmak üzere 
gönderilecek yaz› çeflitleri flu flekilde özetlenebilir.

a.  Araflt›rma  Makaleleri
Bilimsel araflt›rma sürecini tamamlam›fl ve raporland›r›lm›fl makale türüdür. Tez, bilimsel
toplant›da sunulan sözel/poster bildiri vb. bu kategori içinde yer almaktad›r. 

b.  Derleme  Makaleleri
Uluslararas› ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel tart›flmalar›n
ortaya koyuldu¤u ve yazarlar›n tart›flmalar ile ilgili görüfllerini belirtti¤i makale türüdür.
Do¤rudan ya da davet edilen yazarlar taraf›ndan haz›rlan›r. 

c.  Olgu  Sunumlar›
Ender görülen, tan›, tedavi ve bak›m›nda farkl›l›k gösteren, bak›m kalitesini art›rmaya
yönelik yeni ve farkl› yaklafl›mlar› tart›flan makalelerdir. Yeterli say›da foto¤raflarla ve
flemalarla desteklenmifl olmal›d›r. 

d.  Editöryel  Yorum
Yay›nlanan orijinal araflt›rma makaleleri ile ilgili, araflt›rman›n yazarlar› d›fl›ndaki o
konunun uzman› taraf›ndan de¤erlendirilmesidir. Konu ile ilgili makalenin sonunda
yay›nlan›r.

e.  Editöre  Mektup
Dergide daha önceden yay›mlanm›fl makaleye katk›da bulunmak amac›yla Editöre
yaz›lan mektuptur. 

Yay›nlanmak  Üzere  Dergiye  Gönderilen  Yaz›larda  Dikkat  Edilecek  Noktalar
• Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Dergisi’nin yaz›m kurallar› Amerikan
Psikoloji Derne¤i (APA) yaz›m kurallar› temel al›narak belirlenmifltir.
• Dergide yay›mlanmas› istenen metin Microsoft Word program›nda, Times New
Roman yaz› karakterinde, sayfan›n tek taraf›n›n kullan›ld›¤›, (A4) boyutlar›nda  (21x29,5
cm.) beyaz ka¤›da her yan›ndan 2,5 cm. boflluk kalacak flekilde 12 punto ve 2 sat›r
aral›¤› ile yaz›lmal›d›r. 3 kopya (tablo, flekil, grafik ve foto¤raflar› ile birlikte) Yaz›lar›n 3
nüsha (2’sinde yazar isim(leri), unvan(lar) ve kurum(lar) olmayacak) lazerli ç›kt›s›na
metnin aynen yer ald›¤› bir CD ile (kritik gruplarla yürütülen çal›flmalarda) etik kurul
veya kurum izin belgelerinin fotokopileri eklenmelidir.
• Araflt›rma ve derleme makaleleri 5000 kelimeyi, editöre mektup 700 kelimeyi
geçmemelidir. Bu s›n›rlamada özet, kaynaklar, tablo, flekil, grafik ve teflekkür bölümleri
yer almaz. ‹lk sayfa hariç di¤er sayfalar numaraland›r›lmal›d›r.
• Her metnin bir bafll›k sayfas› bulunmal›; yaz›n›n Türkçe ve ‹ngilizce bafll›klar›n›,
yazarlar›n aç›k adlar›n›, unvanlar›n›, kurumlar›n›, yaz›flma yap›lacak yazar›n ad›, adresi,
telefon ve faks numaralar› ile elektronik posta adresini içermelidir. 
• K›saltmalar metinde k›saltma yap›lm›fl ise ilk kullan›mda uzun flekli yaz›lmal› ve
k›salt›lm›fl flekli parantez içinde gösterilmelidir. 

Makalenin  Yap›s›  
Makale, makalenin ad›, Türkçe ve ‹ngilizce özet, ana metin, kaynaklar, tablolar, flekil
ve grafik bölümlerinden oluflmaktad›r. Gerekli oldu¤u durumlarda (örne¤in, ölçek
gelifltirme ya da geçerlik güvenirlik çal›flmalar›nda) ekler de yer alabilmektedir. Ana
metin: a) girifl ve amaç b) gereç ve yöntem c) bulgular d) tart›flma e) sonuç ve 
öneriler bölümlerinden oluflmaktad›r. Bu bölümler büyük harf ve koyu renk ile ayr› bir
sayfadan bafllanarak yaz›lmal›d›r. 

Makalenin  Ad›: Metnin geneli ile iliflkili olmal› ve ele al›nan konuyu yans›tmal›d›r.
Makalenin ad›n›n alt›na yazar isimleri eklenmemelidir.  
Özet:  Türkçe ve ‹ngilizce (Abstract) olarak yaz›lmal› ve 200 kelimeyi aflmamal›d›r.
Amaç, gereç-yöntem, bulgular ve tart›flma sonuç ve öneriler bölümlerinden
oluflmal›d›r. K›saltma kullan›lmamal› ve kaynak gösterilmemelidir. 
Anahtar  kelimeler: Türkçe ve ‹ngilizce özetlerin alt›nda (en az 3, en fazla 5 adet) 
belirtilmelidir. Kelimeler küçük harf ile alfabetik dizine göre s›ralanmal›d›r. 
Girifl:  Konu ile ilgili uluslararas› ve ulusal literatüre dayal› problemin tan›m› yap›l›r. Konu

ile ilgili önceki çal›flmalar k›saca özetlenerek bu çal›flmaya neden gerek duyuldu¤u
aç›klan›r. Çal›flman›n temel hipotezi ya da ana sorunsallar› aç›k olarak belirtilir. Bir
cümle ile makalenin genel amac› belirtilmelidir.    
Gereç-Yöntem:  Araflt›rma tasar›m tipi, araflt›rman›n yap›ld›¤› yer ve özellikleri,
araflt›rman›n evreni ve örneklem seçimi, verilerin toplanmas›, verilerin de¤erlendirilmesi
ve araflt›rman›n s›n›rl›l›klar› bölümlerinden oluflur. Araflt›rman›n etik boyutu
aç›klanmal›d›r. Makalelerde araflt›rma ve yay›n eti¤ine uyulmal›d›r. 
Bulgular: Çal›flman›n temel sonuçlar›, istatistiksel sonuçlar› ve bunlar›n anlaml› olup
olmad›¤› ile birlikte verilir. Çal›flmada kullan›lan önemlilik testleri aç›k olarak
yaz›lmal›d›r. Tablo, flekil, grafiklerin yerlerinin belirtilmesi gerekir.
Tart›flma:  Sonuçlar›n anlam›, bu sonuçlar›n hangi bilgileri destekledi¤i, hangi bilgileri
çürüttü¤ü, kaynaklar ile desteklenerek gösterilir. Karmafl›k istatistikler ve bulgular
sadelefltirilerek, bulgular›n flu andaki hemflirelik bak›m›na etkileri tart›fl›l›r. Bulgular ve
tart›flma ayr› bölümler halinde yaz›lmal›d›r. 
Sonuç  ve  Öneriler:  Sonuç ve öneriler ayr› bafll›klar alt›nda, araflt›rma bulgular›na dayal›
olarak yap›lmal›d›r. Öneriler, konu ile ilgili araflt›rma yürütecek araflt›rmac›lara yol 
gösterici nitelikte olmal›d›r. 
Teflekkür:  Bu bölüm gerekli oldu¤u durumda kullan›lmal›d›r. Araflt›rma finansal olarak
bir kurum taraf›ndan desteklendi ise, araflt›rmada anketör kullan›lmas› gibi benzeri
yard›mlar al›nd› ise bu ve benzeri durumlarda teflekkür makalenin sonunda yer
almal›d›r. 

Kaynaklar    
Metiinn  iiçiinnde  kkaayynnaakk  gösterrmme::
• Cümle sonunda kaynak gösteriminde, yazar soyad› ve yay›n y›l› aras›nda virgül 
kullan›lmal›d›r. Örne¤in, (Olgun, 2006). E¤er al›nt› belirli bir sayfadan yap›ld›ysa,
(Özcan, 2007, s. 11).
• Birden fazla farkl› kaynak kullan›ld› ise kaynaklar alfabetik dizine göre s›ralanmal›,
kaynaklar aras›na noktal› virgül konulmal›d›r.  Örne¤in, (Erdo¤an, 2005; Oktay ve
Özcan, 2002).
• Al›nt› yap›lan kaynaklardan ayn› soyadl› yazarlar mevcutsa ve al›nt›n›n yay›n y›l› farkl›
ise, cümle sonunda ya da cümle içinde yazar isimlerinin bafl harfi belirtilmelidir.
Örne¤in cümle sonunda (E. Aslan 1988 s.22; H. Aslan 1987, s.421) fleklinde 
belirtilmelidir. 
• Befl yazara kadar bir kaynaktan al›nt› yap›ld›¤›nda, ilk kaynak gösteriminde üç yazar
belirtilip, daha sonraki cümlelerde sadece tek yazar›n soyad› “ve ark./et al” 
biçiminde belirtilmelidir.
• Kaynak iki yazarl› ise cümle sonunda (Choi ve Shi, 2001) olarak, cümle içinde ise
Choi ve Shi (2001) fleklinde kullan›lmal›d›r. 
• Yazar› olmayan bir kaynakta cümlenin sonuna parantez içerisinde makalenin bafll›¤›
ya da kayna¤›n girifl cümlesi ve yay›n y›l›, gerekli oldu¤u durumlarda sayfa numaras›
da belirtilmektedir. Örne¤in, (Diabetes Management, ADA, 2005). 
• Kayna¤›n yazar ad› ve soyad› belirli de¤ilse, elektronik adres cümle sonunda 
belirtilmelidir. Örne¤in, (www.staff.ncl.ac.uk/philip.home/t1dgch2b.htm#Empower)  
Metiinn  sonnunndaa  kkaayynnaakk  gösterrmme::
• Kaynaklar bölümünde kaynaklar›n s›ralanmas› yazar soyadlar›na göre alfabetik
olarak yap›lmal› ve tüm yazarlar yaz›lmal›d›r.
• Ayn› yazar›n, ayn› tarihte yay›nlanm›fl iki yay›n›ndan yararlan›ld› ise, yay›n tarihinden
sonra (a) ve (b) ibareleri ile belirtilmesi gerekmektedir. Örne¤in, 
Ferrans, C.E;Povvers, M.S.(1985a) Quality of life lndex: Development and 
psychometric properties, Advances in Nursing Science 8(1);15-24.
Ferrans, C.E.; Povvers, M.S. (1985 b) Psyhometric assesment of the quality of life index.
Research in Nursing and Health 15; 26-36.
• Kaynak bir dergiden al›nm›fl ise, yazar soyad› ve ad›n›n ilk harfi, bas›m tarihi,
makalenin bafll›¤›, derginin tam ad›, cilt ve say›s›, ilk ve son sayfa numaralar›
yaz›lmal›d›r. Örne¤in,  
Gotzsche, P. (2000)Why we need a broad perspective on meta- analysis, BMJ 321,
585-586. 
• Kurum ad› veya yazar› belli olan kitab›n kaynak gösterilmesi: Kurum ad›, ya da
yazar›n soyad›, ad›n›n bafl harfi, bas›m y›l›, makale bafll›¤›, varsa makalenin alt bafll›¤›,
kitab›n birden fazla bask›s› varsa bask› say›s›, yay›mland›¤› yer, yay›nevi mutlaka yer
almal›d›r. Örne¤in;
Whitehead, A.(1998). Science and the modern world. Free Pres, New York.
• Editörlü bir kitab›n bir bölümünden al›nt› yap›lm›fl ise, editör ve yazar›n ayr›nt›l› bilgisi
bas›m yeri verilmeli ve kaç›nc› bas›m oldu¤u belirtilmelidir. Türkçe kaynaklarda ayn›
flekilde editörü (Ed) ile k›saltarak belirtmeniz gerekmektedir. Örne¤in, 
Olgun, N. (2002) Hipoglisemi ve hiperglisemi. S.Erdo¤an (Ed.), Diyabet hemflireli¤i
temel bilgiler. ‹stanbul: Yüce reklam/yay›m/da¤›t›m a.fl.

Yazarlara Bilgi



• Çeviri kitap ise: 
Freud, S. (1970) An outline of psychoanalysis (J. Strachey, Trans.). New York: Norton.
(Original work published 1940). 
• Internet ortam›ndan bir kitap ise, 
Beers, M. H.,  Berkow, R. (1999). Mood disorders. In The Merck manual of diagnosis
and therapy (17th ed., sec. 15, chap. 189). Retrieve January17,2003,from
http://www.merck.com/pubs/mmanual/section15/chapter189/189a.htm
• Tezler:
Çil Ak›nc›, A. (2008). KOAH’l› hastalara uygulanan pulmoner rehabilitasyonun fiziksel

ve psikolojik parametrelere etkisi. Yay›mlanmam›fl doktora tezi, Marmara Üniversitesi
Sa¤l›k Bilimleri  Enstitüsü, ‹stanbul.
• Elektronik ortamda elde edilen bir tez özeti ise, 
Embar-Seddon, A. R. (2000). Perceptions of violence in the emergency department.
[Abstract]. Dissertation Abstracts International, 61 (02), 776A. Retrieved August 23,
2001, from http://wwwlib.umi.com/dissertations/fullcit
• Bildiri sunumu:  
Olgun, N., Koçak Kaymaz, D. (A¤ustos 2006) To be acquired of foot caring skill to the
type 2 diabetic patients.  FEND 11th Annual Conference, Kopenhag.
• Kongre kitab›nda yay›mlanan bildiri: 
Olgun, N.( 2007) Diyabette vaka yönetimi. 9. Ulusal ‹ç Hastal›klar› Kongresi Kongre
Kitab›. 5-9 Eylül 2007, Antalya, 328-29.
• Elektronik ortamda kullan›lan kaynak bir üniversite ya da web sayfas›ndan al›nd› ise, 
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993). Technology and education:
New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures.
Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning
TechnologiesWebsite:
http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html.

Tablolar,  Grafikler,  fiekiller  
Kaynaklar bölümünden sonra, her bir tablo, grafik, flekil ayr› bir sayfada yer almal›d›r.
Her bir tablo, grafik, flekil bir sayfaya s›¤d›r›lmal›, gerekirse yaz› aral›¤› ve karakteri
küçültülmelidir. Tablo bafll›klar› koyu ve küçük harfler ile üste, grafik ve flekillerin
bafll›klar› ise alta yaz›lmal›d›r. 

Önemli  Not
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Formuna makale gönderilirken ekte
yer alan “Editöre Sunum Sayfas› Son Kontrol Listesi”nin doldurulmas› ve “Yay›n Haklar›
Devir Formu”nun tüm yazarlar taraf›ndan imzalanmas› gerekmektedir.  

ED‹TÖRE  SUNUM  SAYFASI  SON  KONTROL  L‹STES‹
Maakkaallenniinn  Türrü  
(  ) Araflt›rma  (  ) Derleme  (  ) Olgu Sunumu  (  ) Di¤er…………
1.   Baflka bir dergiye gönderilmedi (  )
2.   Sponsor veya ticari bir firma ile iliflkisi (  ) Yok  (  ) Var …………..
3.   ‹statistiksel kontrol yap›ld› (  )
4.   Yay›n haklar› devir formu imzaland› (  )
5.   Daha önce bas›lm›fl materyal için izin al›nd› (  )
6.   Etik kurallara uygunlu¤u gereç ve yöntemde belirtildi (  )
Kaapaakk  Saayyfaas›
7.   Makalenin Türkçe ve ‹ngilizce bafll›¤› yaz›ld› (  )
8.   Yazarlar ve kurumlar› belirtildi (  )
9.   Tüm yazarlar›n yaz›flma adresleri, ifl tel, cep tel, e-posta belirtildi (  )
ÖÖzzetllerr
10. Türkçe ve ‹ngilizce özet (en fazla 200 kelime) yaz›ld› (  )
11. 3-5 aras› anahtar kelime (Türkçe-‹ngilizce) belirtildi (  )
Yaazz›mm  Diillii
12. Türkçe ve ‹ngilizce dil bilgisi kurallar›na uygunlu¤u kontrol edildi (  )
Teflekkkkürr
13. Makalede teflekkür edilecek kifli/kifliler varsa belirtildi (  )
(Araflt›rmaya katk› sa¤layan ve/veya *‹statistiksel yönden de¤erlendiren kiflinin ismi)
Kaayynnaakkllaarr
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda belirtilen kurallara
uygun olarak yap›ld› (  )
Taabbllo  ve  Resiimmllerr
15. Belirtilen kurallara uygun olarak haz›rland› (en fazla 5 tablo) (  )
16. Baflka kaynaklardan al›nan flekil, resim, tablolar için yazar›ndan
Yaz›l› izin al›nd› (  )

*  ‹statistik de¤erlendirmeyi yapan uzman›n onay› (makalede yer alan yazarlardan biri
de¤ilse belirtilmelidir.)

Unvan›, ad›-soyad›-çal›flt›¤› kurum:                       
‹mzas›

Yazarlar›n unvan›, ad›-soyad›, çal›flt›¤› kurum
‹mzas›
1) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
2) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
3) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
4) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
5) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
6) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
7) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
8) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
9) ………………………………………………………………………………………….....……………

………………………………………………………………………………………….....……………
10) ……………………………………………………………………………………….....….…………

……………………………………………………………………………………..........……………

YAYIN  HAKLARI  DEV‹R  FORMU

Yay›nlanmas› dile¤iyle gönderdi¤imiz:

………………………………………………………………………………….................………………

…………………………………………………………………………….................……………………

bafll›kl› makalenin yazar(lar)› olarak, yaz›n›n; her türlü yay›n haklar›n›n “Diyabet,
Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik” Dergisine ait oldu¤unu, derginin belirtti¤i
yaz›m ve yay›n kurallar›na uygun oldu¤unu, makalenin daha önce yurtiçinde veya
yurtd›fl›nda Türkçe veya yabanc› bir dilde yay›nlanmad›¤›n› veya yay›nlanmak üzere
de¤erlendirme aflamas›nda olmad›¤›n›, bilimsel ve etik sorumlulu¤unun taraf›m›za ait
oldu¤unu, di¤er yazarlara ulafl›lamamas› halinde,  tüm yazarlar›n çal›flmadan 
haberdar olduklar›n› ve di¤er yazarlar›n sorumluluklar›n›, makalenin birinci yazar›
olarak üzerime ald›¤›m› kabul ve beyan ederim. ….../…../……..

Yazarlar›n unvan›, ad›-soyad›, çal›flt›¤› kurum
‹mzas›

1) …………………………………………………………......................……………………………….

2) …………………………………………………………......................……………………………….

3) …………………………………………………………......................……………………………….

4) …………………………………………………………......................……………………………….

5) …………………………………………………………......................……………………………….

6) …………………………………………………………......................……………………………….

7) …………………………………………………………......................……………………………….

8) …………………………………………………………......................……………………………….

9) …………………………………………………………......................……………………………….

10) ………………………………………………………......................………………………………...

Tüm yazarlar makalede belirtilen s›raya uygun olarak bu formu imzalamal›d›r.



YYaaflflll››  BBiirreeyylleerrddee  DDiiyyaabbeett  YYöönneettiimmii  
vvee  HHeemmflfliirreelliikk  BBaakk››mm››

Yrd.  Doç.  Dr.  Songül  GÖR‹fi,  Yrd.  Doç.  Dr.  Gülsüm  Nihal  GÜLESER

Erciyes Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, KAYSER‹

ÖÖzzeett

Diyabet prevelans› yafll› nüfus baflta olmak üzere tüm dünyada artmaktad›r. Yafll›-

larda diyabet metabolik yönden daha genç hastalardan farkl› olarak hem biliflsel hem

de fonksiyonel yetersizli¤i h›zland›rmayla iliflkilidir. Yafll› nüfusta diyabet yönetimi komp-

leks komorbit t›bbi durumlar ve yafll›n›n genel fonksiyonel durumunun daha düflük ol-

mas› nedeniyle zordur. Hastal›¤›n kendisi ve çoklu kompleks faktörlerin varl›¤› yafll› has-

talarda optimal diyabet yönetimi için toplum kaynaklar›yla birlikte inderdisipliner ekip

çal›flmas›n› gerektirir. Yafll› diyabet hastalar›n›n tedavisi uygun egzersiz ve diyeti içeren

yaflam tarz› de¤iflikliklerini vurgulayan e¤itimi içerir. Diyabet yönetimi kapsaml› de¤er-

lendirmeyle bafllamal› ve bireysellefltirilmelidir. Diyabetli yafll›lara diyabetli olmayanlara

göre daha özelleflmifl hemflirelik bak›m› da gerekmektedir. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Yafll›, diyabet, diyabet yönetimi, hemflirelik bak›m›

SSuummmmaarryy

DDiiaabbeetteess  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  NNuurrssiinngg  CCaarree  iinn  tthhee  EEllddeerrllyy

The prevalence of diabetes is increasing worldwide, with the highest rise in the

elderly population. Diabetes in the elderly is metabolically distinct from younger pa-

tients, associated with an accelerated progression of both functional and cognitive

decline. 

Managing diabetes in the elderly population is difficult because of complex co-

morbid medical issues and the generally lower functional status of elderly patients.

Given the complexity of the disease itself and the multiple complicating factors, an

interdisciplinary team working in conjunction with community resources is needed

for optimal management of diabetes in older patients. 

The treatment of patients with elderly diabetes mellitus includes education, with

emphasis on lifestyle changes including diet and  exercise when appropriate. Mana-

gement should begin with a comprehensive assessment and should be individuali-

zed. People with elderly diabetes also require more skilled nursing care upon admis-

sion than their nondiabetic counterparts. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Elderly, diabetes, management of diabetes, nursing care
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Girifl

Son y›llarda do¤urganl›k oran›nda azalma ve beklenen

yaflam süresinde art›fl nedeniyle tüm dünyada yafll› nüfus

giderek artmaktad›r. Ülkemizde yafll› nüfus oran› 2013 y›-

l›nda %7.7 iken nüfus projeksiyonlar›na göre bu oran›n

2023 y›l›nda %10.2, 2050 y›l›nda %20.8, 2075 y›l›nda ise

%27.7’ye yükselece¤i tahmin edilmektedir (TÜ‹K, 2013).

Yafll› nüfusta görülen bu art›fl kronik hastal›k görülme

s›kl›¤›ndaki art›fl› da beraberinde getirmektedir (Nishida,

Uauy, Kumanyika, et al. 2004). Son tahminlere göre kro-

nik hastal›klar içerisinde yer alan diabetes mellituslu birey

say›s›n›n dünya genelinde 382 milyona ulaflt›¤›, 2035 y›-

l›na kadar ise bu say›n›n 592 milyona ulaflaca¤› bildiril-

mektedir (WHO, 2014). Ülkemizde Satman ve ark. (2013)

taraf›ndan yap›lan Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi (TUR-

DEP-II) çal›flmas›na göre ülkemizde 20 yafl ve üzeri yetifl-

kinlerde diyabet s›kl›¤›n›n %13.7 oldu¤u tespit edilmifltir.

Yaflla birlikte diyabetin insidans ve prevelans› artmak-

tad›r. Be¤er’in (2009) bildirdi¤ine göre, 65 yafl üstü diya-

betli hastalar tüm diyabetlilerin yaklafl›k %40’›n› olufltur-

maktad›r. Ayr›ca yafll› bireylerin %20’sinde bozulmufl glu-

koz tolerans› ve %10’unda tan› almam›fl diyabet oldu¤u

bildirilmifltir (Be¤er, Erdinçli ve Çungurlu, 2009). 2012

verilerine göre ülkemizde 65 yafl ve üzeri bireylerde diya-

bet görülme oran›n›n %32 oldu¤u belirtilmifltir (TC Sa¤l›k

Bakanl›¤›, 2014). Yafllanmayla birlikte beta hücre kütlesin-

de ve insülin salg›s›nda azalma, insülin direncinde art›fl,

kullan›lan ilaçlar (tiyazid, glukokortikoid vb) ve fiziksel

inaktivite gibi birçok faktör yafll› bireylerde diabetes melli-

tusa yatk›nl›¤› art›rmaktad›r (Amati, Kalaça, U¤urlu, 2009;

Be¤er ve ark. 2009; Hornic ve Aron, 2008).

Diyabetin neden oldu¤u komplikasyonlar ve bunlara

ba¤l› geliflen morbidite ve mortalite yafll› diyabetlilerde

daha s›k görülmektedir. Alt ekstremite ampütasyonlar›,

miyokard enfarktüsü, görme bozuklu¤u, son dönem

böbrek yetmezli¤i,  hiperglisemik koma, hipoglisemi, in-

me ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar yafll› diyabetlilerde

s›k hastaneye yat›fllara, sa¤l›k harcamalar›nda ve ifl yükün-

de art›fla ve yaflam kalitesinde düflmeye neden olmakta-

d›r (Be¤er ve ark. 2009; CDC; Li, Burrows, Gregg et al.

2012; Sinclair and Barnett, 1993). Ayn› zamanda yafll› bi-

reylerde günlük yaflam aktivitelerinde zorlanma, biliflsel

fonksiyonlarda azalma ve ek kronik hastal›k varl›¤› diyabet

yönetimini zorlaflt›rmaktad›r. Bu nedenle yafll› diyabetli

hastalar›n hastal›k yönetiminde kapsaml› geriatrik de¤er-

lendirmenin yap›lmas› önem tafl›maktad›r.

Etkili diyabet yönetiminde multidisipliner ekip yaklafl›-

m› gerekmektedir. ADA önerisine göre bu ekip doktor,

hemflire, diyetisyen, eczac›, psikolog ve psikiyatristten

oluflmaktad›r. Sa¤l›k ekibi içerisinde yer alan hemflireler

diyabetli bireyin bak›m›nda psikososyal destek, psikomo-

tor becerilerin de¤erlendirilmesi, diyabet e¤itimi ve öz yö-

netimin sa¤lanmas›nda önemli rollere sahiptir (ADA,

2013; Carey and Courtenay, 2007). Bu derlemede yafll›

diyabetli hastan›n hemflirelik bak›m›nda literatür do¤rul-

tusunda sa¤l›kl› beslenme, egzersiz, ilaç tedavisi, glisemik

kontrol ve diyabet e¤itimi bafll›klar›na yer verilmifltir.

Sa¤l›kl› beslenme/Diyet: Beslenme tüm yafltaki diya-

betli hastalar›n bak›m›n›n bütünleyici bir parças› olmakla

birlikte yafll› diyabetlilerde daha fazla dikkat edilmesi gere-

ken bir konudur (Kirkman, Briscoe, Clark, et al. 2012).

Yafll› bireylerde görülen difl kay›plar›, takma difl kullan›m›,

çi¤neme ve yutma güçlü¤ü, tat ve koku duyusunda de-

¤iflim, görme kayb› ve motilitede azalma gibi fonksiyonel

kay›plar yafll› diyabetlilerde yetersiz beslenme için hem

risk faktörü hem de önemli belirleyicilerdir (Hammouda

and Hammouda, 2012; K›rkman et al. 2012; Rak›c›o¤lu,

2006). Yafll› diyabetli hastalar düflük vücut a¤›rl›¤›na da-

ha yatk›nd›r. Bu durum morbidite ve mortalite ile yak›n-

dan iliflkilidir. 

Diyabetli yafll›larda yeterli ve dengeli beslenmenin te-

mel hedefleri; bireysel gereksinimlerin karfl›lanmas›, ideal

vücut a¤›rl›¤›n›n korunmas›, malnütrisyonun önlemesi,

metabolik kontrolün ve hidrasyonun sa¤lanmas› ve ya-

flam kalitesinin yükseltilmesidir (Abdelhafiz and Sinclair,

2013; ADA, 2013; Rak›c›o¤lu, 2006). Bu hedeflere ulafl-

mada diyabetli yafll›n›n kültürel yap›s›, tercihleri, sosyo-

ekonomik durumu ve yetenekleri göz önünde bulundu-

rulmal›, bireye özgü kriterler kullan›lmal› ve esnek yakla-

fl›mlar sergilenmelidir (ADA, 2013; Rak›c›o¤lu, 2006). Mil-
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ler et al. (2002) taraf›ndan yap›lan çal›flmada yafll› diya-

betli hastalara beslenme konusunda verilen e¤itimin lipid

ve HbA1C düzeylerini azaltt›¤› bildirilmifltir.

Beslenme  için  öneriler;

• Yafll› bireyin beslenme durumunun de¤erlendirilme-

sinde “mini nutrisyonel de¤erlendirme formu” kullan›lma-

l›d›r. 

• Hastan›n diyeti planlan›rken sosyo-ekonomik düzeyi

göz önünde bulundurulmal›d›r.

• Bireyin diyeti çok k›s›tlanmamal›, sa¤l›k aç›s›ndan uy-

gun olmal› ve bireyin tercihlerini yans›tmal›d›r.

• Normal vücut a¤›rl›¤› korunurken hipoglisemi ve hi-

perglisemiden kaç›n›lacak beslenme hedefleri hastayla

birlikte ayarlanmal›d›r.

• Yafll› birey az miktarda ve s›k aral›klarla beslenmeye

teflvik edilmelidir.

• Gerekli görüldü¤ü durumlarda ara ö¤ünlere besin

takviyeleri ve s›v› g›dalar eklenmelidir.

• Çi¤neme problemi yoksa posadan zengin olan çi¤

sebze ve meyve tüketimi artt›r›lmal›d›r.

• Enerji al›m› azald›¤› için gerekli durumlarda günlük

multivitamin takviyesi önerilmelidir.

• Yeterli s›v› al›m› sa¤lanmal›d›r.  

• Diyabetli bireylerde alkol kullan›m› hem hipoglisemi

hem de hiperglisemiye neden olabilece¤inden afl›r› alkol

tüketiminden kaç›n›lmal›d›r. 

• ‹nsülin seviyesindeki azalma idrarla kalsiyum at›l›m›n-

da artma ve besinlerden kalsiyum emiliminde azalmaya

neden olarak osteoporoz, düflme ve k›r›k riskini art›r›r.

• Bu nedenle tüm yafll› bireylere günlük en az 1200

mg kalsiyum al›m› tavsiye edilmelidir (ADA, 2006; ADA,

2008; Bernstein and Munoz, 2012; Franz, Bantle and Be-

ebe, 2002; Hammouda and Hammouda 2012; K›rkman

et al. 2012; Miller et al. 2002; Quintana, 2012; Rak›c›o¤-

lu, 2006; Wright et al. 2003).

Egzersiz

Egzersiz tüm yafl gruplar›nda diyabet yönetiminin

önemli bir parças›d›r. Tip 2 diyabete ba¤l› geliflen kardi-

yovasküler hastal›k, retinopati, nefropati ve nöropati gibi

komplikasyonlar erken mortalite ve morbiditeye neden

olan önemli risk faktörleridir (Be¤er, 2009). Düzenli fizik-

sel aktivite diyabet ve komplikasyonlar›n› önleyebilmesine

ra¤men ço¤u diyabetli yafll› sedanter bir yaflam sürdür-

mektedir. 

Egzersiz kas gücü ve kitlesini art›r›r, dengeyi sa¤lay›p

düflmeleri azalt›r, psikolojik yönden rahatlat›r, eklem a¤r›-

s›n› azalt›r, fonksiyonel durumu, glikoz metabolizmas›n›

iyilefltirir ve yaflam kalitesini art›r›r (Ronald, 2000). Diya-

betli bireylerde ise egzersiz ek olarak; insüline duyarl›l›¤›

art›rarak kan glikoz seviyesini düflürür, insüline ba¤›ml›

hastalarda insülin ihtiyac›n›, ba¤›ml› olmayan hastalarda

ise oral antidiyabetik ilaç ihtiyac›n› azalt›r (Heath and Stu-

art 2002; Sigal, Kenny, Wasserman et al. 2006). Tip 2 di-

yabetli bireyler alt ekstremitede yetersizlik, mobilite kayb›

ve düflmeler aç›s›ndan daha risklidir (Chen, Chen, Lin et

al. 2010). Bu bireylerde düzenli egzersizin dengeyi gelifl-

tirdi¤i, eklem aç›kl›¤›n› art›rd›¤›, sonuç olarak düflme riski-

ni azaltt›¤› gösterilmifltir (Morrison, Colberg, Mariano et

al. 2010).

Yaflla birlikte kas gücü ve kitlesindeki azalma, yafll› di-

yabetli hastalarda ek kronik hastal›klar, diyabetin kompli-

kasyonlar› ve s›k hastane yat›fllar› nedeniyle daha da flid-

detlenmektedir (K›rkman et al. 2012; Park et al. 2006).

Church et al. (2006) taraf›ndan yap›lan çal›flmada Tip

2 diyabetli bireylerde aerobik ve direnç egzersizi yapan

grubun kontrol grubuna göre HbA1C seviyelerinde dü-

zelme oldu¤u saptanm›flt›r.

Egzersiz  için  öneriler;

• Kan flekeri kontrolünü sa¤lamaya yard›mc› olan eg-

zersiz planlan›rken yafll›n›n; yafl›, komorbit hastal›klar›

(amfizem, osteoartrit, retinopati vb), ilaçlar›, fonksiyo-

nel/mental durumu ve hipoglisemi riski göz önünde bu-

lundurulmal›d›r. 

• Yafll› diyabetlilere egzersizin önemi konusunda e¤i-

tim verilmelidir 

• Yafll› bireylerin fiziksel aktivite düzeyi düzenli aral›k-

larla kontrol edilmelidir
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• Yafll› bireyler haftada 3 kez 20-45 dakika orta tempo-

da yürüyüfl yapmaya teflvik edilmelidir. 

• Yafll› bireylerin yapt›¤› aktivite düzeyini de¤erlendir-

mek için birey pedometer kullanmaya teflvik edilmelidir

(Bird and Hawley 2012; Brown, Mangione, Saliba et al.

2003; Hammouda and Hammouda, 2012; Sigal et al.

2006; Tuder-Locke, 2001).

‹laç  Tedavisi

Diyabetli yafll›larda hiperglisemi, hiperlipidemi, hiper-

tansiyon ve efllik eden di¤er kronik hastal›klar›n tedavisi

nedeniyle polifarmasi majör bir problemdir (Brown et al.

2003). Yafllanma sonucunda, diyabetli yafll›lar böbrek ve

karaci¤er fonksiyonlar›n›n azalmas›na ba¤l›, ilaçlar›n eli-

minasyon ve da¤›l›m›nda de¤iflim nedeniyle ilaç yan etki-

leri bak›m›ndan daha fazla risk alt›ndad›r (McCulloch,

Munshi, Nathan et al. 2014; Williams, 2013) Yafll› diya-

betli bireylerde beflten fazla ilaç kullan›m› veya sülfonilü-

re, ACE inhibitörleri ve beta reseptör antogonistleri hi-

poglisemiye zemin haz›rlayabilir (Moghissi, 2013; Willi-

ams, 2013).

‹laç tedavisinin baflar›ya ulaflmas›, hastan›n tedaviye

uyumu ile do¤rudan iliflkilidir. Asche ve ark. taraf›ndan

yap›lan derlemede, ilaç uyumunun glisemik kontrol mali-

yet, yaflam kalitesi ve mortalite üzerinde etkili oldu¤u be-

lirtilmifltir. ‹laç uyumunun sa¤lanmas› hasta ve yak›nlar› ile

hekim ve hemflire aras›nda iyi bir iletiflimi gerektirmektedir

(Ak›c› ve ark. 2001). ‹laçlar›n uygulanmas› hemflirelikte te-

mel ifllevlerden biridir. Hemflireler bu konuda hastalar için

temel bilgi kayna¤› ve rehber kiflilerdir. Yafll› bireylerin kul-

land›klar› ilaçlar› bilmek, kullanmay› ö¤retmek ve evde ge-

reksiz ilaç bulundurulmas›n› önlemek yafll› bak›m›nda

hemflirenin temel sorumluluklar›ndand›r (Solmaz, 2009).

Ayr›ca yafll› bireylerde geliflen biliflsel ve duyusal kay›plar

nedeniyle insülin dozu yanl›fl uygulanabilir. 

‹laç  tedavisi  için  öneriler;

• Hasta her kontrole geldi¤inde kulland›¤› ilaçlar kont-

rol edilmeli hastan›n tedaviye uyumu ve engelleri belir-

lenmelidir. 

• ‹laç-ilaç ve ilaç-hastal›k etkileflimleri göz önünde bu-

lundurulmal›, bu konuda hasta ve ailesi bilgilendirilmeli-

dir.

• Yafll› birey ve ailesi ilaçlar›n kullan›m flekli, kullan›m

zaman›, yararlar›, olas› riskleri ve s›k rastlanan yan etkiler

konusunda e¤itilmelidir.

• Metformin kullanan yafll› diyabetlilere y›lda en az bir

kez ve her doz art›r›m›nda serum kreatinin seviyelerini

kontrol ettirmeleri gerekti¤i belirtilmelidir.

• Polifarmasi ve biliflsel fonksiyonlardaki de¤ifliklikler

yafll› bireylerde düflme için risk faktörü oldu¤undan has-

tan›n düflme riski de¤erlendirilmeli ve gerekli önlemler

al›nmal›d›r (Kirkman et al. 2012).

Glisemik kontrol: Diyabetli hastalarda kontrol edileme-

yen kan glikoz düzeyi en temel sorundur. Bu nedenle, di-

yabet yönetiminde temel amaç, glisemik kontrolün sa¤la-

narak olas› komplikasyonlar›n önlenmesidir (ADA, 2013;

WHO, 2014).

Glisemik kontrol, açl›k ve tokluk kan flekerinin fizyolojik

de¤erlerde korunmas›d›r. Bu de¤er genel durumu ve bi-

liflsel fonksiyonlar› iyi olan yafll› diyabetlilerde; açl›k plazma

glukozunun 126 mg/dl’nin, HbA1c düzeyinin ise %7’nin

alt›nda olmas›n› gerektirmektedir. Di¤er grup yafll› diya-

betlilerde ise daha esnek hedefler belirlenebilir (HbA1c

de¤eri %8) (Be¤er, 2009; Colberg, 2010; Huang, Liu,

Moffet et al. 2011).

Yafll› diyabetli hastalarda s›k› glisemik kontrolle makro

ve mikrovasküler komplikasyonlarda anlaml› düzeyde

azalma oldu¤u gösterilmifltir (Kirkman et al. 2012). Etkin

glisemik kontrolün sa¤lanmas›nda tedavi hastan›n bilinç

durumu, ek kronik hastal›klar›, yaflam beklentisi, tan› süre-

si, akut ve kronik komplikasyonlar› gibi durumlar göz

önüne al›narak bireysellefltirilmelidir.

Glisemik  kontrol  için  öneriler;

• Yafll› diyabetlilerde HbA1c düzeyi en az 6 ayda bir

kontrol edilmelidir. Birkaç y›l boyunca stabil seyreden has-

talarda 12 ayda bir HbA1C de¤erlerinin ölçülmesi öneri-

lebilir. 

• Biliflsel ve fonksiyonel düzeyi yeterli olan yafll› diya-
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betliler kan glukoz takibini kendileri yapmalar› konusunda

cesaretlendirilmelidir.

• Hastan›n kilosuna, yaflam tarz›na, beslenme flekline

uygun diyet önerilerinde bulunulmal›d›r.

• Tip 2 diyabetli hastalarda egzersiz glisemik kontrol

üzerinde etkili oldu¤undan fiziksel durumlar› uygunsa

150 dakika/hafta (30 dakika/gün)orta dereceli aerobik

egzersiz ve kontrendikasyon yoksa haftada 3 gün direnç

egzersizleri tavsiye edilmelidir.

• Alternatif olarak kilo kayb› sa¤laman›n önemli oldu¤u

belirtildi¤inden hastalar kilo vermeye teflvik edilmelidir.

• Hastan›n farmakolojik tedaviye uyumu sa¤lanmal›-

d›r (ADA, 2013; Colberg, 2010).

E¤itim

E¤itim her yafltaki diyabetli bireyin hastal›kla ilgili bilgi

ve beceri kazanmas›n›n yan› s›ra optimum diyabet kont-

rolünün sa¤lanmas›nda önemli bir yere sahiptir (Funnel,

Brown, Chils et al. 2009).

Diyabetli hastan›n e¤itimi hastal›k, tedavisi, komplikas-

yonlar› ve öz yönetim becerilerini kazand›rmay› hedefleme-

lidir. Yap›lan çal›flmalarda, diyabet öz yönetim e¤itiminin

yafll› bireylerin sa¤l›k sonuçlar›n› olumlu yönde etkiledi¤i,

HbA1C düzeyini düflürdü¤ü (Warsi, Wang, LaValley et al.

2004) ilaç gereksinimini azaltt›¤› ve yaflam kalitesini yükselt-

ti¤i gösterilmifltir (Deakin, McShane, Cade et al. 2005). 

Diyabetli bireylerin e¤itiminde yaz›l› ve görsel mater-

yallerden yararlan›larak farkl› yöntemler kullan›labilmekte-

dir.  E¤itim bireysel ya da grup e¤itimi fleklinde planlana-

bilir (Sürücü, 2014). Diyabetli yafll›lar›n birçok kronik has-

tal›¤›n›n ve fonksiyonel yetersizliklerinin bulunmas› nede-

niyle e¤itimin teke tek yap›lmas› önerilmekle birlikte

(Vadstrup, Frolich, Perrild et al. 2011), bireysel e¤itim ile

grup e¤itiminin karfl›laflt›r›ld›¤› bir meta analiz çal›flmas›n-

da grup e¤itiminin bireysel e¤itime göre daha etkili oldu-

¤u vurgulanm›flt›r (Steinsbeck, Rygg, Lisulo et al. 2012). 

E¤itim  için  öneriler;

• Yafll› bireyin biliflsel fonksiyonlar› dikkate al›narak e¤i-

tim süresi k›sa tutulmal›d›r.

• Yafll› bireyin duyusal fonksiyonlar› de¤erlendirilerek;

e¤itim s›ras›nda iflitme ve görme sorunu olan hastalar da-

ha iyi görebilecekleri ve duyabilecekleri yerlere oturtulma-

l›d›r,

• Yafll› bireyin e¤itiminde basit terimler ve demonstras-

yon tekni¤i kullan›lmal›, hedefler basitten karmafl›¤a do¤-

ru s›ralanmal›d›r.

• E¤itimde yafll› bireyin kültürel ve sosyal farkl›l›klar›

göz önünde bulundurulmal›d›r.

• Hasta yak›nlar› e¤itime entegre edilmelidir.

• Hasta ve bak›m verenlerin e¤itim gereksinimleri be-

lirlenerek, uygun e¤itimler planlanmal›, verilen e¤itim de-

¤erlendirilmeli ve düzenli aral›klarla tekrarlanmal›d›r. Bu

konu yafll› bireylerde fonksiyonel ve biliflsel durumlarda k›-

sa sürede de¤ifliklikler beklendi¤i için daha da önemlidir. 

• Diyabetli yafll› bireyler diyabetin yol açt›¤› baz›

komplikasyonlar (periferal nöropati, kas zay›fl›¤›, ortastatik

hipotansiyon, görmede bozulma, charcot aya¤›, hipo-hi-

perglisemi riski ve polifarmasi vb.) nedeniyle düflme aç›-

s›ndan riskli grubu olufltururlar. Bu nedenle diyabetli has-

ta ve bak›m verenlere bu konunda fark›ndal›k yaratarak

düflmeye yönelik gerekli önlemler aç›klanmal›d›r (Brown

et al. 2003; Kirkman et al. 2012; McCulloch et al. 2014). 

Sonuç

Di¤er kronik hastal›klarda oldu¤u gibi yafll› diyabetli

hastan›n bak›m›nda da, multidisipliner ekip içerisinde yer

alan diyetisyen, eczac›, fizyoterapist, hekim ve hemflirenin

ifl birli¤i içerisinde çal›flmas› gereklidir (Chau and Edel-

man, 2001). Bu ekip içerisinde yer alan hemflire diyabet-

li hastada sa¤l›¤› gelifltirme ve yükseltmede anahtar role

sahiptir. Diyabetin kompleks yönetiminde, hemflireler ta-

raf›ndan sa¤lanan bilgi, motivasyon, e¤itim ve destek

önemlidir.

Sonuç olarak yafll› bireylerde diyabetin etkin yöneti-

minde yafll›l›k döneminde oluflan fizyolojik de¤iflikliklerin

göz önünde bulundurulmas› ve yafll›l›kla ilgili özel durum-

lar›n tan›mlanmas› önem tafl›maktad›r. Bu ba¤lamda di-

yabetli yafll› hastan›n bak›m›nda önemli bir role sahip

olan hemflireler bütüncül bak›m çerçevesinde; kapsaml›
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geriatrik de¤erlendirme yaparak, bireye özgü bak›m plan-

lamal›, bu do¤rultuda dan›flmanl›k ve e¤itici rollerini yeri-

ne getirmelidir.
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DDiiyyaabbeettllii  HHaassttaallaarr››nn  
MMeevvccuutt  AAyyaakk  BBaakk››mm››  DDaavvrraann››flflllaarr››

Yrd.  Doç.  Dr.  Mehtap  KAVURMACI,  Prof.  Dr.  Mehtap  TAN

Atatürk Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ERZURUM

ÖÖzzeett  

AAmmaaçç::  Bu araflt›rma diyabetli hastalar›n mevcut ayak bak›m› davran›fllar›n›n sap-

tanmas› amac›yla yap›lm›flt›r. 

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm::  Tan›mlay›c› türdeki araflt›rma Kas›m 2014-fiubat 2015 tarihleri

aras›nda Erzurum da bulunan bir üniversite hastanesinin dahiliye kliniklerinde yap›l-

m›flt›r. Verilerin toplanmas›nda hastalar›n tan›c› özelliklerini ve ayak bak›m›na iliflkin

mevcut davran›fllar›n› belirlemeye yönelik anket formu kullan›lm›flt›r. Verilerin de¤er-

lendirmesi bilgisayar ortam›nda, SPSS 18.0 paket program›nda yüzdelik de¤erler ve

ortalamalar kullan›larak yap›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr::  Araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n yafl ortalamas› 55.48±14.45, di-

yabet süresi 9.67±7.93, sigara kullan›m oran› %25.5, diyabette ayak bak›m› ile ilgili

e¤itim alma oran› %34.9 olarak tespit edilmifltir. Hastalar›n %16.8’inde diyabetik ayak

yaras›, %8.1’inde geçirilmifl ampütasyon öyküsü, %38.3’ünde ayakta kuruluk/çatlak

flikayetleri bulunmaktad›r. Hastalar›n %45.6’s›n›n ayaklar›n› y›kad›ktan sonra rastgele

kurulad›¤›, %51’inin ayaklar›n› nemlendirmek için krem kullanmad›¤›, %73.2’sinin

ayaklar›n› düzenli olarak hergün muayene etmedi¤i, %34.2’sinin çorap kullan›m›na

özen göstermedi¤i ve %50.3’ünün ç›plak ayakla dolaflt›¤› tespit edilmifltir.

SSoonnuuçç::  Diyabetli hastalar›n mevcut ayak bak›m› davran›fllar›n›n hatal› uygulamalar

içerdi¤i saptanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diabetes mellitus. diyabetik ayak; hemflirelik bak›m›

SSuummmmaarryy

TThhee  PPrreesseenntt  FFoooott  CCaarree  BBeehhaavviioorrss  ooff  PPaattiieennttss  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

AAiimm::  This study was carried out with the aim of determining the present foot ca-

re behaviors of patients with diabetes. 

MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhooddss::  The descriptive study was conducted between November

2014 and February 2015 in the internal medicine clinic of a university hospital in the

Province of Erzurum, Turkey. A questionnaire was used for data collection to deter-

mine the characteristics of patients and foot-care behaviors. The data were analyzed

in the SPSS 18.0 software by using percentage values and means.
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FFiinnddiinnggss::  Of the patients included in the study, it was

found that duration of diabetes was 9.67±7.93 years,

smoking rate was 25.5% and ratio of training received

on foot-care was 34.9%. Of the patients, 16.8% had di-

abetic foot ulcers, 8.1% had a history of amputation,

38.3% had foot dryness/cracks symptoms. It was reve-

aled that 45.6% was drying off their feet randomly after

washing, 51% was not using moisturizing creams for

their feet, and 73.2% was not examining their feet every

day regularly, 34.2% was not attention socks use and

50.3% was  walks barefoot.

CCoonncclluussiioonn:: It was found that there are wrong practi-

ces in the present foot-care behaviors of patients with di-

abetes.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes mellitus, diabetic foot, nursing

care

Girifl  

Diabetes Mellitus (DM); tüm dünyada ve ülkemizde

görülme s›kl›¤› giderek artan, kan glikoz seviyesinde yük-

selme, karbonhidrat, protein ve ya¤ metabolizmas›nda

bozulma, etkisiz ya da yetersiz insülin sekresyonu gibi bir

dizi metabolik bozuklukla karakterize kronik hiperglisemi

durumudur (Erol, 2013). Türkiye’de geçti¤imiz 15 y›l için-

de, diyabet hastalar›n›n say›s› neredeyse üç kat›na ç›karak

1998’de 2.5 milyon olan diyabetli hasta say›s› 2013’te

yaklafl›k 7 milyona ulaflm›flt›r ve bölgesel diyabet preve-

lans›nda Do¤u Anadolu Bölgesi %18.2 ile ilk s›rada yer al-

m›flt›r (Satman, Omer, Tutuncu, et al, 2013; Satman, Y›l-

maz, fiengül, et al, 2002). DM, etkin tedavi ve kontrolü

sa¤lanamad›¤›nda hastalar›n yaflam süresini k›saltabilen

ve komplikasyonlar› nedeni ile hastalar›n yaflam kalitesini

azaltan ciddi bir sa¤l›k sorunudur (Imayama, Plotnikoff,

Courneya and Johnson, 2011; Özdemir, Hocao¤lu, Ko-

çak ve Ersöz, 2011). 

Diyabetli hastalarda yaflam kalitesini azaltan kompli-

kasyonlardan biri diyabetik ayak ülserleridir. Diyabetli has-

talarda alt ekstiremitelerde nöropati, anjiopati ve immun

bozukluklara ba¤l› olarak diyabetik ayak ülserleri ortaya

ç›kmaktad›r (Enç ve Alkan, 2014). Diyabetik ayak ülserleri

alt extremite ampütasyonlar›n›n önde gelen nedenlerin-

dendir (Akçay, Sato¤lu, Harman, ve ark, 2012). Diyabetik

ayak ülserleri kontrol edilemedi¤inde, morbidite art›fl›na,

yaflam kalitesinde azalmaya, uzun hastane kal›fl süreleri-

ne, yüksek tedavi maliyetlerine ve yüksek oranda alt ekst-

remite amputasyonuna yol açmaktad›r (Nefle ve Ovayo-

lu, 2006). Diyabetli hastalarda alt ekstremite amputasyon

oranlar›, hastalara diyabet teflhisi konduktan hemen son-

ra diyabet hemflireleri taraf›ndan verilecek planl› hasta

e¤itimleri ve rutin ayak muayeneleri ile azalt›labilmektedir

(Bozyer, Baybek, Eksen, ve ark, 2004; Bölükbafl, Paydafl

ve Bostan, 2006; Nefle ve Ovayolu, 2006). Diyabet ekibi-

nin önemli bir üyesi olan hemflirelerin koruyucu ayak ba-

k›m›n› planlay›p sürdürmede önemli sorumluluklar› bu-

lunmaktad›r. Hemflireler bütün diyabetli hastalar›n ülser

geliflim riskini diyabetik ayak de¤erlendirme formu üzerin-

den de¤erlendirmeli ve ayak ülseri aç›s›ndan riskli olan

hastalar› dikkatle izlemelidir (Kaymaz ve Olgun, 2009).

Hemflireler koruyucu ayak bak›m›n› sa¤lamak için hasta

ve hasta yak›nlar›na ayak bak›m›n›n önemini ve ayak ba-

k›m› ile ilgili dikkat edilmesi gereken konular› anlatmal› ve

diyabetin komplikasyonlar› hakk›nda bilgi vermelidir (Bi-

çer ve Olgun, 2007; Olgun, 2012).

Araflt›rma diyabet prevelans›nda ilk s›rada yer alan Do-

¤u Anadolu Bölgesinde bulunan Erzurum’da diyabetli

hastalar›n mevcut ayak bak›m› davran›fllar›n›n saptanma-

s› amac›yla yap›lm›flt›r. 

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n  Tipi: Araflt›rma tan›mlay›c› olarak yap›l-

m›flt›r.

Araflt›rman›n  Yap›ld›¤›  Yer  ve  Zaman:  Araflt›rma Kas›m

2014-fiubat 2015 tarihleri aras›nda Erzurum da Atatürk

Üniversitesi Araflt›rma Hastanesi dahiliye kliniklerinde ya-

p›lm›flt›r.

Araflt›rman›n  Evreni  ve  Örneklemi:  Araflt›rman›n evre-

nini ilgili tarihlerde dahiliye kliniklerinde yatarak tedavi

gören DM tan›s› alm›fl hastalar oluflturmufltur. Araflt›rma-

n›n örneklemine 18 yafl ve üzeri, iflitme ile ilgili herhangi
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bir engeli ve psikiyatrik hastal›¤› olmayan diyabetli hasta-

lar al›nm›flt›r. Evrenin tümü örnekleme al›nmaya çal›fl›ld›-

¤›ndan herhangi bir örnekleme yöntemine gidilmemifltir. 

Verilerin  Toplanma  Araçlar›:  Verilerin toplanmas›nda

araflt›rmac›lar taraf›ndan ilgili literatür do¤rultusunda ha-

z›rlanan hastalar›n sosyo-demografik-hastal›¤a iliflkin özel-

liklerini ve ayak bak›m›na iliflkin mevcut davran›fllar›n› be-

lirlemeye yönelik anket formu kullan›lm›flt›r (Bozyer ve

ark, 2004; Kaymaz ve Olgun, 2009; Bölükbafl, Paydafl ve

Bostan, 2006).  

Verilerin  Toplanmas›:  Veriler hastalar›n uygun oldukla-

r› gün ve saatlerde araflt›rmac› taraf›ndan hata ile yüz yü-

ze görüflülerek toplanm›flt›r. Anket formu doldurulduktan

sonra hastalar›n ayak bak›m› ile ilgili bilgi eksikliklerini gi-

dermek amac›yla her hastaya araflt›rmac› taraf›n diyabet-

te ayak bak›m› ile ilgili e¤itim verilmifltir.

Verilerin  De¤erlendirilmesi:  Araflt›rma sonucu elde

edilen verilerin de¤erlendirmesi bilgisayar ortam›nda,

SPSS 18.0 paket program›nda yüzdelik de¤erler ve orta-

lamalar kullan›larak yap›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n  Etik  Yönü:  Araflt›rmaya bafllamadan önce

Atatürk Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Etik kurulun-

dan ve çal›flman›n yap›laca¤› kurumdan gerekli resmi izin-

ler al›nm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan hastalara çal›flman›n

amac› aç›kland›ktan sonra yaz›l› izinleri al›nm›flt›r. 

Bulgular  

Araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n yafl ortalamas›

55.48±14.45, diyabet süresi 9.67±7.93 olarak tespit edil-

mifltir. Hastalar›n %59.1’i kad›n, %84.6’s› evli ve %43’ü il-

kokul mezunudur. Kat›l›mc›lar›n %25.5’i sigara kullan-

maktad›r, %81.2’si Tip 2 diyabet tan›s›na sahiptir ve

%42.3’ü insülin tedavisi almaktad›r. Hastalar›n %16.8’in-

de diyabetik ayak yaras›, %8.1’inde geçirilmifl ampütas-

yon öyküsü, %38.3’ünde ayakta kuruluk/çatlak flikayetle-

ri bulunmaktad›r ve hastalar›n sadece %34.9’u diyabette

ayak bak›m› ile ilgili e¤itim alm›flt›r  (Tablo 1). 

Hastalar›n mevcut ayak bak›m› davran›fllar› incelendi-

¤inde, hastalar›n %62.4’ünün ayaklar›nda yara olufltu-

¤unda doktora gitti¤i, %63.1’inin ayaklar›n› hergün y›ka-
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TTaabblloo  11:: Hastalar›n Tan›t›c› Özelliklerinin 
Da¤›l›m› (n=149)

TTaann››tt››cc››  ÖÖzzeelllliikklleerr
YYaaflfl  ((yy››ll)) 55.48±14.45
CCiinnssiiyyeett SS %%
Kad›n 88 59.1
Erkek 61 40.9
MMeeddeennii  dduurruumm
Evli 126 84.6
Bekar 23 15.4
EE¤¤iittiimm  dduurruummuu
Okur/yazar de¤il 47 31.5
‹lkokul 64 43.0
Ortaokul/lise 29 19.5
Üniversite 9 6
SSiiggaarraa  kkuullllaannmmaa  dduurruummuu
Kullanan 38 25.5
Kullanmayan 111 74.5
DDiiyyaabbeett  ssüürreessii  ((yy››ll)) 9.67±7.93
DDiiyyaabbeett  ttiippii
Tip I 28 18.8
Tip 2 121 81.2
TTeeddaavvii  fifieekkllii
OAD 44 29.5
‹nsülin 63 42.3
OAD+‹nsülin 32 21.5
‹nsülin+HBOT 10 6.7
AAyyaakkttaa  yyaarraa  dduurruummuu
Var 25 16.8
Yok 124 83.2
GGeeççiirriillmmiiflfl  aammppuuttaassyyoonn  ööyykküüssüü
Var 12 8.1
Yok  137 91.9
AAyyaakkttaa  pprroobblleemm  dduurruummuu
Mantar 29 19.5
Nas›r 29 19.5
Sulu yara 11 7.4
Kuruluk/Çatlak 57 38.2
Di¤er 23 15.4
AAyyaakk  bbaakk››mm››  iillee  iillggiillii  ee¤¤iittiimm  aallmmaa  dduurruummuu
Evet 52 34.9
Hay›r 97 65.1



d›¤›, %55.7’sinin ayaklar›n› y›karken ›l›k su kulland›¤› ve

%26.3’ünün ayaklar›n› düzenli olarak hergün muayene

etti¤i saptanm›flt›r. Bununla beraber hastalar›n

%52.4’ünün ayaklar›n›n aras›ra, %20.8’inin ise akl›na ge-

lince muayene etti¤i, %45.6’s›n›n ayaklar›n› y›kad›ktan

sonra rastgele kurulad›¤›, %51’inin ayaklar›n› nemlendir-

mek için krem kullanmad›¤›, %58.4’ünün düzenli olarak

ayak egzersizi yapmad›¤› tespit edilmifltir. Hastalar›n

%61.1’inin ayak t›rnaklar›n› düz olarak kesti¤i,

%26.9’unun ortopedik ayakkab› kulland›¤›, %34.2’sinin

rastgele (yünlü,sentetik,lastkli..vb) çorap kulland›¤›,

%50.3’ünün ev içinde ç›plak ayakla dolaflt›¤› ve %18.7’si-

nin terlik/sandalet, %16.1’inin de topuklu ayakkab› giydi-

¤i tespit edilmifltir  (Tablo 2). 

Tart›flma

Araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n yafl ortalamas›

55.48±14.45, diyabet süresi 9.67±7.93 olarak tespit edil-

mifltir. Hastalar›n %59.1’i kad›n, %84.6’s› evli ve %43’ü il-

kokul mezunudur. Kat›l›mc›lar›n %25.5’i sigara kullan-

maktad›r, %81.2’si Tip 2 diyabet tan›s›na sahiptir ve

%42.3’ü insülin tedavisi almaktad›r. Bölükbafl, Paydafl ve

Bostan (2006) çal›flmalar›nda diyabetli hastalar›n yafl orta-

lamas›n›n 57.54±12.74, diyabet süresinin 9.34±7.56 ol-

du¤unu, hastalar›n %64.4’ünün kad›n oldu¤unu,

%39’unun okur-yazar/ilkokul mezunu oldu¤unu ve

%14.3’ünün sigara kulland›¤›n› tespit etmifltir. Satman ve

arkadafllar›n›n (2013) yapt›¤› çal›flma sonuçlar›na göre ül-

kemizde 40-44 yafl grubundan itibaren nüfusun en az

%10’u diyabetlidir, diyabet s›kl›¤› kad›nlarda erkeklerden

daha fazlad›r ve Türkiye’de sigara içenlerin oran›

%17.3’tür. Bu sonuçlar çal›flma sonuçlar›m›zla benzerlik

göstermektedir. 

Araflt›rma sonucunda, hastalar›n %16.8’inde diyabetik

ayak yaras›, %8.1’inde geçirilmifl ampütasyon öyküsü,

%38.3’ünde ayakta kuruluk/çatlak flikayetleri bulundu¤u

saptanm›flt›r (Tablo 1). Bölükbafl, Paydafl ve Bostan

(2006) çal›flmalar›nda diyabetli hastalar›n %47.6’s›n›n

ayaklar›yla ilgili olarak çatlak, %20.7’sinin sulu yara fleklin-

de flikayetler yaflad›klar›n› belirlemifllerdir. Diyabet pek çok
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TTaabblloo  22::  Hastalar›n Mevcut Ayak Bak›m› Davran›fllar›

YYaarraa  oolluuflflttuu¤¤uunnddaa  yyaapp››llaann  uuyygguullaammaallaarr SS %%
Doktora giderim 93 62.4
Önemsemem 40 26.8
Geleneksel tedavi uygular›m 11 7.4
Kendim pansuman yapar›m 5 3.4
AAyyaakkllaarr››nn››  yy››kkaammaa  ss››kkll››¤¤››
Hergün 94 63.1
Günafl›r› 29 19.5
2-3 günde bir 20 13.4
4 gün ve üzeri 6 4.0
AAyyaakkllaarr››nn››  yy››kkaarrkkeenn  kkuullllaann››llaann  ssuuyyuunn  ss››ccaakkll››¤¤››
Il›k su 83 55.7
So¤uk su 51 34.4
S›cak su 15 10.9
AAyyaakkllaarr››nn››  KKuurruullaammaa  flfleekkllii
Kurulamam 43 28.9
Rastgele 68 45.6
Özenli 38 25.5
AAyyaakk  kkrreemmii  kkuullllaannmmaa
Evet 38 25.5
Hay›r 76 51.0
Bazen 35 23.5
AAyyaakkllaarr››nn››  MMuuaayyeennee  EEttmmee  SS››kkll››¤¤››
Hergün 40 26.8
Aras›ra 78 52.4
Akl›ma gelince 31 20.8
AAyyaakk  eeggzzeerrssiizzii  yyaappmmaa  dduurruummuu
Evet 20 13.4
Hay›r 87 58.4
Bazen 42 28.2
AAyyaakk  TT››rrnnaakkllaarr››nn››  KKeessmmee  fifieekkllii
Düz 91 61.0
Oval 36 24.2
Rastgele 22 14.8
KKuullllaann››llaann  ççoorraapp  ttüürrüü
Sentetik 15 10.1
Pamuklu 48 32.2
Yünlü 31 20.8
Diyabetik 4 2.7
Rastgele 51 34.2
ÇÇ››ppllaakk  aayyaakkllaa  ggeezzmmee  dduurruummuu
Evet 75 50.3
Hay›r 74 49.7
AAyyaakkkkaabb››  ttüürrüü
Düztaban 57 38.3
Ortopedik 40 26.9
Terlik/sandalet 28 18.7
Topuklu 24 16.1



komplikasyona neden olan kronik bir hastal›kt›r ve diya-

betik hastalarda yaflamlar› boyunca %12-25 aras›nda di-

yabetik ayak ülseri geliflme riski bulunmaktad›r (Abbott,

Garrow, Carrington, et al, 2005). Diyabetik ayak ülserinin

ço¤u ampütasyonla sonuçlanmakta ve kal›c› sakatl›klara

yol açmaktad›r. Türkiye’de yap›lan çal›flmalarda diyabetli

hastalarda amputasyon oranlar›n›n %37-%50 aras›nda

de¤iflti¤i bildirilmektedir (Akçay, ve ark,  2012; Yesil, Akin-

ci, Yener, et al, 2009). Araflt›rmada ampütasyon oran›n›n

düflük ç›kmas› sevindirici olmakla birlikte, ayak yaras›

oranlar›n›n yüksek olmas› hastalar›n ilerleyen dönemde

alt extremite ampütasyonu geçirme riskinin yüksek oldu-

¤unu göstermektedir. 

Araflt›rmada hastalar›n sadece %34.9’unun diyabette

ayak bak›m› ile ilgili e¤itim ald›¤› saptanm›flt›r. Bölükbafl,

Paydafl ve Bostan (2006) yapt›klar› çal›flmada diyabetli

hastalar›n ayak bak›m› ile ilgili yeterli bilgilerinin olmad›¤›-

n› ve diyabetli hastalar›n e¤itimine gerekli önemin veril-

medi¤ini saptam›flt›rlar. Literatürde konu ile ilgili yap›lan

pek çok çal›flmada diyabetli hastalar›n ayak bak›m› ile ilgi-

li yeterli bilgiye sahip olmad›¤› belirlenmifltir (Afridi and

Khan, 2003; Ambigapathy, Ambigapathy, Ling, 2003;

Batk›n ve Çetinkaya, 2005; Güngör, Çecen, Özbaflaran,

Çetinkaya, 2004). Diyabet hastalar›nda ayak ülserlerinin

ve ampütasyonlar›n önlenmesinde diyabet e¤itimi, ayak

bak›m› e¤itimi ve ayak muayenesi büyük önem tafl›makta-

d›r (Etnnyre, Zarate-Abbott, Roehrick and Farmer, 2011;

Nemcova and Hlinkova, 2013; Olgun ve Biçer, 2007; Y›l-

maz, 2003). Kaymaz ve Olgun (2009)  çal›flmalar›nda di-

yabetli hastalara ayak bak›m› ile ilgili e¤itim vermifl ve ça-

l›flma sonucunda düzenli ayak bak›m e¤itimi ve muaye-

nesi ile hastalarda olumlu ayak bak›m al›flkanl›¤›n›n gelifl-

ti¤ini saptam›fllard›r. Bozyer ve arkadafllar›n›n çal›flmas›n-

da (2004), diyabetik ayak bak›m› konusunda bilgi sahibi

olan hastalarda ayak yaras›n›n daha az görüldü¤ü belir-

lenmifltir. Bu sonuçlar diyabetik ayak ülser ve amputas-

yonlar›n›n önlenebilmesinde ayak bak›m› e¤itiminin öne-

mini göstermektedir ve bu süreçte sa¤l›k ekibi üyelerine

ve özellikle hemflirelere önemli sorumluluklar düflmekte-

dir (Nefle ve Ovayolu, 2006). Hasta e¤itiminde DM ve

komplikasyonlar›, k›sa ve uzun dönemli tedavi amaçlar›,

insülin kullan›m›-saklanmas›, kan flekeri kontrolü, diyet

planlamas›, egzersiz ve seyahat, ayak bak›m›, sigara-alkol

tüketiminin zararlar› ve di¤er sosyal sorunlar yer almal›d›r

ve hasta e¤itimine hastan›n aileside dahil edilmelidir (Tan-

r›verdi, Çelepkolu ve Aslanhan, 2013; Ero¤lu ve Bar›fl›k,

2012).

Hastalar›n mevcut ayak bak›m› davran›fllar› incelendi-

¤inde, hastalar›n %62.4’ünün ayaklar›nda yara olufltu-

¤unda doktora gitti¤i, %63.1’inin ayaklar›n› hergün y›ka-

d›¤›, %55.7’sinin ayaklar›n› y›karken ›l›k su kulland›¤› ve

%26.3’ünün ayaklar›n› düzenli olarak hergün muayene

etti¤i saptanm›flt›r. Bununla beraber hastalar›n

%52.4’ünün ayaklar›n›n aras›ra, %20.8’inin ise akl›na ge-

lince muayene etti¤i, %45.6’s›n›n ayaklar›n› y›kad›ktan

sonra rastgele kurulad›¤›, %51’inin ayaklar›n› nemlendir-

mek için krem kullanmad›¤›, %58.4’ünün düzenli olarak

ayak egzersizi yapmad›¤› tespit edilmifltir. Batk›n ve Çetin-

kaya (2005) çal›flmalar›nda hastalar›n %54.7’sinin ayak y›-

kama konusunda bilgi sahibi oldu¤unu, Bölükbafl, Pay-

dafl ve Bostan (2006) hastalar›n %67.7’sinin düzenli ayak

bak›m› yapt›¤›n›,  %52.3’ünün ayaklar›n› her gün sabun-

lu su ile y›kay›p-kurulad›¤›n› saptam›flt›rlar. Diyabetik ayak

bak›m›nda hastalar›n ayaklar›n› herhangi bir yara-sorun

olufltu¤unda en k›sa sürede doktora baflvurmalar›, ayak-

lar›n› her gün kesik, s›yr›k, mantar, çatlak ve olas› yaralan-

malar aç›s›nda muayene etmesi, nemlendirmek için

krem-vazelin sürmesi, ›l›k su ile y›kamas› ve y›kad›ktan son-

ra parmak aralar› dahil özenle kurulamas› gerekmektedir.

Araflt›rmada hastalar›n genel olarak ayak bak›m durumla-

r›n›n iyi olmad›¤› ve ayaklar›n› hergün düzenli olarak mu-

ayene eden, nemlendirici kullanan ve ayak egzersizi ya-

pan hasta say›s›n oldukça az oldu¤u görülmektedir. Bu

durum ayak bak›m› ile ilgili e¤itim alan hasta say›s›n çok

az oluflu (%34.9) ile aç›klanabilir. 

Araflt›rma sonucunda hastalar›n %61.1’inin ayak t›r-

naklar›n› düz olarak kesti¤i ve %26.9’unun ortopedik

ayakkab› kulland›¤› saptanm›flt›r. Di¤er taraftan hastalar›n

%34.2’sinin çorap kullan›m›na özen göstermedi¤i ve rast-

gele (yünlü, sentetik, lastkli..vb) çorap kulland›¤›,

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  7  •  Say›    2  •  Sayfa  12  •  Temmuz  -  Aral›k  2015



%50.3’ünün ev içinde ç›plak ayakla dolaflt›¤› ve %18.7’si-

nin terlik/sandalet, %16.1’inin de topuklu ayakkab› giydi-

¤i tespit edilmifltir. Batk›n ve Çetinkaya’n›n (2005) çal›flma-

s›nda diyabetli hastalar›n %13.1’inin t›rnak bak›m›,

%13.1’inin ç›plak ayakla dolafl›lmamas›, %9.1’inin do¤ru

ayakkab› seçimi, %5.1’inin çorap seçimi hakk›nda bilgi sa-

hibi oldu¤u saptanm›flt›r. Bölükbafl, Paydafl ve Bostan’›n

(2006) çal›flmas›nda ise diyabetli hastalar›n %63.8’inin

ayak t›rnaklar›n› düz olarak kestikleri, %80.0’inin düz to-

puk ayakkab› kullanmay› tercih ettikleri, %71.4’ünün pa-

muklu çorap giymeyi tercih ettikleri belirlenmifltir. Diyabe-

tik hastalar ç›plak ayakla kesinlikle yürümemeli, topuklu-

sivri burunlu ayakkab›lar, parmak aras›ndan fleritli olan

sandaletler kullanmamal›, aya¤a uygun ortopedik ayak-

kab› tercih etmelidir. Ayakta flekil bozuklu¤u varsa özel ya-

p›m ayakkab›lar kullanmal›d›r. Çorap seçiminde pamuklu

veya yünlü çoraplar kullanmal›, çoraplar her gün de¤iflti-

rilmeli, sentetik-dikiflli çoraplar kullanmamal›d›r (Olgun,

2012). Sonuçlar hastalar›n çorap-ayakkab› seçimine yeter-

li özeni göstermediklerini ve ayak bak›m› ile ilgili hatal›

davran›fllar yapt›klar›n› göstermektedir. Bu durum hasta-

lar›n koruyucu ayak bak›m› konusunda yeterli bilgiye sa-

hip olunmad›¤›n›n ve diyabetli hastalar›n ayak bak›m› ko-

nusunda e¤itilmesi gereklili¤inin göstergesidir.

Sonuç  ve  Öneriler

Araflt›rma sonucunda, diyabetli hastalar›n büyük bir

k›sm›n›n ayak bak›m› ile ilgili e¤itim almad›¤›, mevcut

ayak bak›m› davran›fllar›n›n hatal› uygulamalar içerdi¤i

saptanm›flt›r. Diyabetli hastalarda do¤ru ayak bak›m› dav-

ran›fllar›n›n yap›lmamas› ayak ülserlerinin oluflmas›na, alt

extremite ampütasyonlar›na ve kal›c› sakatl›klara neden

olmaktad›r. Hastalar›n do¤ru ayak bak›m› davran›fllar›n›n

kazand›r›lmas› ancak düzenli ayak muayenesi ve ayak ba-

k›m› e¤itimi ile mümkün olmaktad›r. Bu sonuçlar do¤rul-

tusunda;

Diyabet tan›s› alan her hastaya tan› ald›¤› andan itiba-

ren ayak bak›m› e¤itiminin verilmesi ve ayak ülseri oluflu-

munun önlenmesi,

Diyabetik hastalara verilen diyabet e¤itimde, ayak ba-

k›m› e¤itiminin özellefltirilmesi ve daha genifl bir flekilde

hastalara verilmesi,

Bu ayak bak›m› e¤itimin konunun uzmanlar› ve diya-

bet hemflireleri taraf›ndan verilmesinin sa¤lanmas›,

Endokrinoloji klinikleri d›fl›nda ayr›ca diyabetik ayak kli-

niklerinin kurulmas› önerilebilir. 
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Karadeniz Teknik Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü

‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, TRABZON

ÖÖzzeett

Diyabette rehabilitasyonda amaç bireyin kendi gücünü harekete geçirerek psiko-

sosyal durumunu ve metabolik kontrolünü en üst düzeyde tutulmas›n› sa¤lamak ve

yaflam kalitesini iyilefltirmektir.  Hastal›k tan›s›n›n konuldu¤u özellikle ilk y›llarda hasta-

n›n tedavi rejimine uyumu, ilaç, diyet, egzersiz ve komplikasyonlar›n önlenmesine ilifl-

kin öz bak›m davran›fllar›n›n gelifltirilmesi önemlidir. Temel amaç öz etkinlik ve moti-

vasyonla metabolik kontrolün sa¤lanmas›d›r. Tedavisini etkin yürütemeyen ve dolay›-

s›yla komplikasyonlarla karfl›laflan diyabetli bireyler umutsuzluk, çaresizlik ve güçsüz-

lük gibi duygular deneyimlerler. Kendini umutsuz ve güçsüz hisseden diyabetli birey-

ler ise uygulad›klar› ilaç tedavisini ve beslenme al›flkanl›¤›n› sürdüremezler. Rehabili-

tasyon programlar› bireyin kendi duygular›na karfl› fark›ndal›¤›n› artt›rarak hastal›¤a

karfl› yeni olumlu beceri, tutum ve davran›fl gelifltirmesini sa¤lar. Ayn› zamanda iyi bir

metabolik kontrol ve psikososyal  iyileflme sa¤lar. Diyabette rahabilitasyon bireye öz-

bak›m yetene¤i kazand›rman›n yan› s›ra bireyi güçlendirmeyi hedefler ve yaflam bo-

yu devam eder. Devam eden süreçte bireyin kendisinden, çevresinden ya da sa¤l›k

personelinden karfl›s›na engel durumlar ç›kabilir. Bu engeller tan›mlan›p, çözüme ka-

vuflturmadan güçlendirme ya da rehabilitasyondan bahsedilemez. Bu süreç holistik

yaklafl›mla ve bireyle ifl birli¤i içinde periyodik, planl›, sistematik, kifliye özel tedavi sü-

recidir. Ülkemizde rehabilitasyon hizmetleri daha çok diyabete ba¤l› geliflen sekonder

nedenlerin iyilefltirilmesine yöneliktir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Engeller, diyabet, güçlendirme, rehabilitasyon 

SSuummmmaarryy

RReehhaabbiilliittaattiioonn  iinn  DDiiaabbeetteess

The aim in diabetes rehabilitation is ensure by mobilizing the individual's own

strenght and keep the psychosocial status and the highest level of metabolic control

and improve the quality of life. Especially in the first years of the diagnosis of disase

patient compliance with the treatment regimen, medication, diet, it is important to

develop patient self-care behaviors of exercise and the prevention of complications.

The main objective is to achieve metabolic control with self-efficacy and motivation.

People with diabetes who unable to conduct effective treatment and because of ex-
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periencing complications experience feelings of despair,

helplessness and powerlessness. Individuals with diabe-

tes who felt hopeless and powerless can not sustain the

drug therapy and dietary habits. Rehabilitation programs

ensures that the new positive skills, attitudes and behavi-

or development against the disease by increasing the

awareness of their own feelings. At the same time a go-

od metabolic control provides psychosocial recovery. Re-

habilitation in diabetes aims to strengthen as well as ga-

ining self-care ability to individual and it continues thro-

ughout life. In ongoing process, reason may occur obs-

tacles or circumstances arising from individual self, aro-

und or medical staff. This obstacles without identified

and resolving, can not mention about rehabilitation or

strengthening. This process is a special personalized tre-

atment process which is periodic holistic approach and

individual cooperation, planned, systematic. In our co-

untry, rehabilitation services intended to improve of se-

condary causes more developing depends on diabetes.

KKeeyywwoorrddss::  Barriers, diabetes, empowerment, rehabili-

tation 

Girifl

Tip 2 diyabet, komplikasyonlar› nedeniyle yüksek mor-

taliteye neden olan kronik bir hastal›kt›r.  Diabetes melli-

tuslu birey say›s›n›n dünya genelinde 2013 y›l›nda 382

milyona ulaflt›¤›, 2035 y›l›na kadar ise bu say›n›n 592 mil-

yona ulaflaca¤› (WHO, 2014)  ve daha çok düflük gelir-

li/geliflmekte olan ülkelerde art›fl olaca¤› belirtilmektedir

(Whiting, Guariguata, Weil and Shaw, 2011). Türkiye Di-

yabet Epidemiyololojisi (TÜRDEP 2) 2013 çal›flma genel

sonuçlar›na göre, 20 yafl üstü nüfusta  diyabet prevalan-

s› %  16.5’dir (Satman, Ömer, Tütüncü ve ark., 2013).

Koroner kalp hastal›¤›n›n erken bafllamas› için önemli

bir risk faktörü olan diyabet, uzun dönemde retinopati,

nefropati ve periferal nöropati gibi komplikasyonlar› orta-

ya ç›kar›r. Ayr›ca diyabet y›lda bir milyondan fazla kis_ide

amputasyon yap›lmas›na, 500 milyon kis_ide kronik böb-

rek yetmezli¤ine ve  300 milyon kiflide görme kayb›na ne-

den olmaktad›r. Beulens ve ark.  (2010)  Tip 2 diyabet

hastalar›n›n yaklafl›k yar›s›n›n kardiyovasküler hastal›klar-

dan , %10’unun renal yetmezlik nedeniyle erken ölece¤i-

ni belirtmektedir (Beulens, Grobbee and Nealb, 2010).

Portuese ve Orchard (1995) Tip 2 diyabet tan›s› olan bi-

reylerin genel nüfusa oranla daha fazla ölüm riskine sa-

hip oldu¤unu belirtmektedir. Orta yafllarda tip 2 diyabet

tan›s› konuldu¤unda, kiflinin beklenen yaflam›nda 5-10 y›l

azalma olacakt›r (Portuese and Orchard, 1995).

Uluslararas› diyabet federasyonu (IDF) taraf›ndan,

2010 y›l› için diyabet nedeniyle toplam sa¤l›k harcamala-

r›n›n 105,5 milyar dolar olaca¤› ve 2030 y›l›nda bu har-

camalar›n en az 124.6 milyar dolara ulaflaca¤› tahmin

edilmektedir. Türkiye’de 2010 y›l› için diyabet nedeniyle

kifli bafl› sa¤l›k harcamas›n›n ortalama 572 dolar oldu¤u

hesaplanmaktad›r (Atlas, 2009; Guariguata, Whiting,

Hambleton et al, 2014; Whiting et al, 2011).

Kronik hastal›klarda hastal›k sürecinin uzun olmas› re-

habilitasyon kavram›n›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Reha-

bilitasyon; bireyin optimal fizyolojik, psikolojik, sosyal ve

mesleki statüsünün sa¤lanmas› ve sürdürülmesi kan›ta da-

yal› multidisipliner, kifliye özel tedavi yaklafl›m›d›r (Chan,

Critchley, Lee et al, 2001). Rehabilitasyon, sa¤l›kl› yaflam

tarz› al›flkanl›klar›n› kazand›rmay›, risk faktörlerini kontrol

etmeyi, semptomlar› hafifletmeyi, fonksiyonel kapasiteyi

art›rmay›, yaflamdan al›nan doyumu ve yaflam kalitesini

iyilefltirmeyi ve üretken yaflam sürdürmeyi amaçlar.

Avusturalya Rehabilitasyon Hems_ireleri Derne¤i (AR-

NA) rehabilitasyon hemflireli¤inin hedeflerini;  özbak›m›

art›rma, bozulan fonksiyonlar› düzeltme ve hastalar›n ya-

flam kalitesini art›rma olarak tan›mlam›flt›r. ARNA bu he-

defleri yerine getirmek için hemflirelerin görevlerini; var

olan yetenekleri ve rolleri sürdürme, sa¤l›¤› yükseltme,

olas› bozukluklar›, sakatl›k ve yetersizlikleri önleme, bireyin

yapt›¤› ifl ve rollerine iliskin yeniden yap›land›rma, engel-

lili¤i azaltma olarak tan›mlam›flt›r (Pryor and Smith, 2002).

Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤›’n›n 19 Nisan 2011’de

27910 say› ile resmi gazetede yay›nlam›fl oldu¤u  “Hem-

flirelik Yönetmeliginde De¤ifliklik Yap›lmas›na Dair Yönet-

melik’te Rehabilitasyon Hemfliresinin görev yetki ve so-
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rumluluklar› belirtilmifltir.  Ancak diyabette rehabilitasyon

hizmetleri k›sa vadede yap›lan, devaml›l›¤› olmayan daha

çok diyabet hemflirelerin yapt›¤›; hasta ve yak›nlar›n›n

e¤itimi, hastan›n içinde bulundu¤u duruma uyumu, ken-

di kendine bak›m ve öz bak›m becerilerinin gelifltirilerek

yaflam kalitesini art›rmaya yönelik programlar niteli¤inde-

dir (www.saglik.gov.tr. Sa¤l›k Mevzuat›, Yönetmelikler;

Eriflim Tarihi: May›s 2015).

Rehabilitasyon  Süreci

Dünya sa¤l›k örgütü rehabilitasyonu; hastal›¤›n alt›n-

da yatan nedenlerin gerektirdi¤i aktivitelerin yap›lmas›

olarak tan›mlamaktad›r. Bireyin mümkün olan en iyi fizik-

sel, zihinsel ve sosyal flartlar›n› kendi çabalar›yla koruma-

s›d›r. Rehabilitasyon medikal, psikolojik ve sosyo ekono-

mik olmak üzere üç ana alanda odaklan›r:

Medikal: Semptomatik iyileflmenin sa¤lanmas› ve mor-

talitenin azalt›lmas›, 

Psikolojik: Hastan›n kendine olan güveninin yeniden

kazand›r›lmas›, anksiyete ve depresyonun azalt›lmas›,

stress yönetiminin gelifltirilmesi, cinsel aktivitenin sürdü-

rülmesi,

Sosyo  ekonomik: Hastan›n ifline ve sosyal hayat›na dö-

nebilmesi, günlük aktivitelerinde ba¤›ms›zl›¤›n› kazanma-

s›, erken taburculuk, daha az ilaç kullanma, daha az has-

taneye yatma vb do¤rudan ekonomik katk› ile ilgilidir

(www.who.int/topics/rehabilitation/en/ - 26k; Eriflim Ta-

rihi: May›s 2015).

Diyabette  Rehabilitasyon

Diyabette rehabilitasyon bireyin kendi metabolik kont-

rolünü sa¤lamas›yla gerçekleflir. Diyabette metabolik

kontrol ‘ilaç, egzersiz, beslenme’ boyutlar›n›n ele al›nd›¤›

yaflam biçimi de¤iflikli¤ine dayan›r. Hasta e¤itimi, kendi

kendine yönetme/diyabet rehabilitasyonunun ayr›lmaz

bir parças›d›r. Diyabet rehabilitasyon merkezlerinde te-

mel yaklafl›m bireysellefltirilmifl e¤itim programlar›yla has-

tal›¤›n do¤as›n›n anlafl›lmas›d›r. Diyabet e¤itim program-

lar› hasta/aileye birebir ve küçük gruplar fleklinde yap›l-

maktad›r. Multidipliner yaklafl›mla sürdürülen rehabilitas-

yon hizmetlerinde ekip üyeleri;

• Endokrin uzman› (her zaman olmayabilir)

• Diyetisyen, 

• Fizyoterapist,

• Sosyal hizmet uzman›  

• Diyabet hemfliresinden oluflmaktad›r. 

Programa dahil olan bireyler ilk önce genel fizik mu-

ayene ve laboratuvar incelemeleri, cilt, retina ve ayak mu-

ayenesi ve gerekli konsültasyonlar do¤rultusunda de¤er-

lendirilir. 

E¤itim oturumlar›nda; kilo kontrolü, egzersiz (kuvvet-

lendirme, germe ve aerobik ), diyet ve insulin replesman

tedavisi ile diyabet yönetimi anlat›l›r.

Diyabet rehabilitasyon tedavisi sonunda bireyin bilme-

si gerekenler;

- Kan glukozunu izleme ve yorumlama

- Yüksek ve düflük kan glukozunu yönetebilme

-‹laç tedavisini yönetebilme ( doz ayarlama ve zaman-

lama)

- Beslenmesini planlayabilme

- Kan glukozunu sürdürmek için egzersiz yapabilme

- Stresin azalt›lmas› ve motivasyonun art›r›lmas› (gevfle-

me teknikleri)

- Diyabetin komplikasyonlar›n› önlemedir.

Bireyin  Güçlendirilmesi

Diyabette rehabilitasyonun amac› hastan›n spesifik ba-

k›m›n› sa¤lamak ve hastan›n kan glikozunu normal stan-

dartlara getirmek, diyabetin komplikasyonlar›n› önlemek

ve yaflam kalitesini iyilefltirmektir. Rehabilitasyon prog-

ramlar›n›n temelinde güçlendirme e¤itimleri, denetimli

egzersiz ve diyete müdahale programlar›n›n sürdürüldü-

¤ü multidisipliner yaklafl›mla bireysel dan›flmanl›klar›n ya-

p›ld›¤› uygulamalar yatar. Nonfarmakolojik yöntemlerin

yaflam stili de¤iflikli¤inde etkili oldu¤una dair kan›ta daya-

l› çal›flmalar mevcuttur. Vadstrup ve arkadafllar›n›n (2009)

randomize kontrollü çal›flmas›nda, yaflam stiline müdaha-

leye yönelik oluflturulan,  180 hastan›n 18 ay takip edildi-

¤i ve diyet, denetimli egzersiz ve güçlendirme tabanl› e¤i-

timden oluflan rehabilitasyon program›n›n sonucunda
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hastalar›n normal poliklinikte takip edilen hastalara göre

glikolize hemoglobilinde (HbA1c) 0.6 oran›nda azalma

oldu¤u saptanm›flt›r. Ayr›ca diyabet komplikasyonlar›nda

ve beden kitle indeksinde azalma, glisemik kontrolünde

ve yaflam kalitesinde iyileflme görülmüfltür (Vadstrup,

Frølich, Perrild et al, 2009)

Diyabet bak›m profilleri ile metabolik kontrol de¤iflken-

leri aras›ndaki iliflkiyi belirlemek amac›yla 207 diyabetik

hastayla yap›lan bir di¤er çal›flmada, hastalarda kontrol

problemleri artt›kça kan bas›nc›, total kolesterol, LDL ko-

lesterol ve beden kitle indeksinin artt›¤› saptanm›flt›r. Has-

talar›n diyabete iliflkin pozitif tutumu ve özbak›m yeterlili-

¤i artt›kça açl›k kan flekeri ve diyastolik kan bas›nc› de¤er-

lerinin azald›¤› belirlenmifltir. Yani diyabet hastalar›nda,

diyabet bak›m profilindeki olumlu tutum, metabolik kont-

rol de¤iflkenlerini olumlu yönde etkilemektedir (Kara ve

Ç›nar, 2011). Beslenme, egzersiz ve tedavi protokollerine

uyumunun sa¤lanmas› hastan›n yaflam kalitelerini iyileflti-

recek, k›sa dönemde tedavi baflar›s›n› artt›rarak, uzun dö-

nemde yaflam süresini etkileyerek komplikasyonlardan

koruyacakt›r. 

Diyabetin  olumlu  hale  dönüfltürülmesi  

için  gerekli  olan  5  temel    öge;

- Bilgi,

- Bilgi kaynaklar›n› kullanarak hastal›¤›n üstesinden 

gelme, hastal›¤› yönetme,

- Problem çözme davran›fl› gelifltirme,

- Kiflisel geliflim,

- Motivasyondur (McDuffie, Struck and Burshell, 

2001).  

Metabolik Kontrol do¤ru özbak›mla sa¤lanabilir. Bu

da evde kan flekeri izlemi, do¤ru doz insulin (de¤iflen in-

sulin dozunu ayarlayabilme), düzenli egzersiz ve do¤ru

beslenmeyi içerir. Öz bak›m özel çaba, bilgi ve beceri do-

lay›s›yla iyi bir hasta e¤itimi  gerektirir. 1 y›l süreyle izlenen

hastalar›n yaln›zca %35.5 inin 2 ya da 3 ayda doktorlar›-

na baflvurduklar› gözlenmifltir. Hastal›k yönetimi için en

önemli zaman dilimi olan tan› konulduktan sonraki 1 y›l

içinde tip 1 diyabet hastalar›n %50.6 s›, tip 2 diyabet has-

talar›n›n %68.4 ünün herhangi bir e¤itim almad›¤› sap-

tanm›flt›r (Haupt, Herrmann, Benecke-Timp  et al, 1996).

Diyabet  E¤itimi

Diyabet e¤itimi bireyin hastal›¤›na karfl› duyarl› hale

gelmesine ve olumlu tutum gelifltirmesine neden olmak-

tad›r. Bireyin fiziksel fonksiyonlar›n yan› s›ra psikososyal

sonuçlar›na da etkisi vard›r. Kronik hastal›¤a ve  iç ya da

d›fl kaynaklara ba¤l› olarak  hastalar yo¤un stres yaflamak-

tad›rlar ve giderek yaflam kalitesi kötüleflmektedir. ‹yi bir

metabolik kontrol psikososyal durumla paralel seyreder.

Ço¤u e¤itim program› glisemik kontrol ve e¤itime odak-

lanmakta, psikososyal de¤erlendirme, kendi kendine yö-

netme davran›fllar› örn; diyabetle bafletme, kendi kendi-

ne yönetmede yaflan›lan güçlükleri vb. içermemektedir

(Keers, Blaauwwiekel, Hania et al, 2004). Ancak, hemfli-

reler e¤itici rollerini kullanarak bireyin güçlenmesini ve

hatta kendi gücünü harekete geçirmesine katk›da bulu-

nabilir ve böylece bireyin psikososyal durumunu ve meta-

bolik kontrolünü en üst düzeyde tutmas›n› sa¤layabilirler.

Diyabetik yetiflkin bireylerde sa¤l›¤› yükseltme davran›flla-

r›n› gelifltirmeyle ilgili yap›lan bir çal›flmada, bireyin hasta-

l›¤›n› etkin bir biçimde yönetmesi ve hastal›¤›yla bafl et-

mesinde hemflirelik müdahalelerinin etkili oldu¤u vurgu-

lanmaktad›r.  Hemflirelik müdahalesi olarak, hastan›n te-

davi rejimine adaptasyonu, ilaç, diyet, egzersiz ve komp-

likasyonlar›n önlenmesi hedeflenmifltir (DeSouza and Na-

iry, 2004). Son y›llarda kabul edilen en önemli yenilik re-

habilitasyonundaki hedeflerini kiflinin kendisinin belirle-

mesidir (Vadstrup, Frølich, Perrild et al, 2011)

Kendi kendine bak›m, di¤er bir ifadeyle öz bak›m dav-

ran›fllar›n›n gelifltirilmesi, e¤itimin ilk ad›m›d›r. Diyabet ba-

k›m›n›n %90’›ndan fazlas› diyabetlinin kendisi taraf›ndan

yap›lmaktad›r. Bu bak›mdan hastan›n bilinçlenerek ve be-

ceri kazanarak kendi kendine bak›m, izlem ve de¤erlen-

dirme yapmas›, yani hastal›¤›n›n yönetimini üstlenmesi

gerekmektedir. Hastal›¤›n yönetimini üstlenme; hastal›¤›

içsellefltirme, fark›ndal›k, güçlendirme, stres yönetimi (ge-

lecek kayg›s›, hipoglisemi, hiperglisemi ve komplikasyon

korkusu, k›s›tlanm›fll›k hissi gibi), özbak›m, özyönetim ve
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tedaviye engel durumlar› ortadan kald›rma anlam›na da

gelmektedir (Bayraktar, 2001; Chan et al, 2001). Meta

analiz incelemelerinde, kendi kendine bak›m e¤itimleri-

nin metabolik ve psikososyal sonuçlar›, en az›ndan k›sa

vadede iyilefltirdi¤ini göstermifltir. Kapsaml› ve s›k tekrarl›

diyabet e¤itim programlar›n›n, metabolik kontrolün sa¤-

lanmas›nda etkili oldu¤u sonucuna birçok çal›flmada ula-

fl›lm›flt›r. Diyabet e¤itim programlar›n›n uyguland›¤› grup-

larda HbA1c düzeyinde düflme ve depresyonda iyileflme

görülmüfltür. E¤itim alan hastalar›n hastanede tedavi

gördükleri gün say›s›nda ve hastaneye yatan hasta say›-

s›nda azalma oldu¤u belirlenmifltir (Inzucchi, Bergenstal,

Buse et al, 2012).

Psikososyal  Yaklafl›m

Diyabetin zorunlu yaflam de¤iflikli¤i ve fizyolojik takip

gerektiren bir hastal›k oluflu, diyabet tan›s› konan bireyde

baz› psikolojik de¤iflikliklere neden olabilir. Orta yafl döne-

mi psikolojik ve hormonal bir çok de¤iflikli¤in yafland›¤›,

yaflamdaki baflar›lar›n zirve yapt›¤› dönem olarak düflü-

nülmektedir. Bu nedenle diyabetli bireyler kendilerine at-

fedilen üretkenlik, verimlilik, yarat›c›l›k gibi dönem özellik-

leri nedeniyle hastal›¤› reddetme, hasta birey olmay› inkar

etme gibi duygular yaflayabilirler. Bu duygular› yaflayan

yetiflkinler hastal›¤›n› kabul etmifl gibi görünse de tedavi

ilaç kullanmaktan ileriye gidemez ve diyabetin akut ve

kronik komplikasyonlar› zamanla ortaya ç›kar. Komplikas-

yonlarla karfl›laflan birey bu aflamada umutsuzluk, çaresiz-

lik ve güçsüzlük gibi duygular deneyimler. Kendini umut-

suz ve güçsüz hisseden bireyler ise uygulad›klar› ilaç teda-

visini ve beslenme al›flkanl›¤›n› aksat›rlar. Bu süreç diyabe-

tin k›s›r döngüye girmesine sebep olur. Diyabet hemflire-

si ise bireyin rehabilitasyonunda diyabetik bireyin yaflad›-

¤› bu duygular› anlar ve bu duygular›n bireyde neden ol-

du¤u davran›fllara yönelik giriflimler yapar. Birey de ken-

di duygular›na karfl› fark›ndal›¤›n› artt›rarak hastal›¤a kar-

fl› yeni olumlu tutum ve davran›fl gelifltirir. Bu süreç diya-

betik bireyle diyabet hemfliresi iflbirli¤i içinde devam eden

periyodik, planl›, sistematik bir e¤itim sürecini oluflturur

(DeSouza  and  Nairy,  2004).

Hastalar diyabeti olmayan akranlar›yla karfl›laflt›r›ld›¤›n-

da diyabeti olanlarda depresyon daha s›k görülmektedir.

Depresyon bu grupta s›kl›kla tan›s›z ve tedavisiz kalmakta-

d›r (Ciechanowski, Katon and Russo, 2000). Depresyon

diyabetle yak›ndan iliflkili ve oldukça yayg›n olmas›na ra¤-

men bu hastalarda depresyonla glisemik kontrolün ba¤-

lant›s› yaln›zca son zamanlarda incelenmifltir. Keers ve ark

(2006) diyabetli bireylerin yaflamlar›n› sürdürmedeki güç-

lükleri ve hastal›¤›n yönetimini üstlenmede bilgi ve bece-

ri eksikli¤ini gidermeye yönelik problem çözme ve psiko-

lojik dan›flmanl›¤›n temellendirildi¤i çal›flmas›nda 1 y›ll›k

multidisipliner rehabilitasyon program›n uygulad›¤› has-

talar›n diyabeti kendi yaflamlar›na daha iyi entegre ettir-

diklerini belirtmektedir (Keers et al, 2006). Diyabet hemfli-

resi taraf›ndan düzenli olarak takip edilen bir hastada ge-

liflen psikososyal de¤iflimler bir psikiyatriste gereksinim ol-

madan da kolayca tan›nabilir. Beslenme ve tedavi rejimi-

ne ba¤l› k›s›tl›l›k, ba¤›ml›l›k, fonksiyonel bozukluk ve sa¤-

l›k bak›m maliyetlerinin fazlal›¤› gibi nedenler diyabetik

hastalarda depresyona yol açmaktad›r (Chen, Wang,

Chenget al, 2011). Depresyon; diyabetli bireyde zay›f gli-

semik kontrole, yaflam kalitesinin düflmesine ve medikal

morbidite ve mortalitenin artmas›na sebep olmaktad›r.

Yap›lan birçok çal›flma diyabetin komplikasyonlar›yla dep-

resyon semptomlar› aras›nda ciddi bir iliflki oldu¤unu or-

taya koymufltur. ‹yi glisemik kontrol için harcanan çaba,

iyi alg›lama düzeyine ve kiflinin duygu durumuna büyük

oranda katk›da bulunabilir (Lustman and Clouse, 2005). 

Bu nedenle hastalar›n hastal›k yönetiminde baflar›l› ol-

ma deneyimlerinin artt›r›lmas› ve kendilerini daha iyi his-

setmelerine yard›mc› olunmas› ve problem çözmeye kat›-

l›mlar›n›n artt›r›lmas›n› sa¤lamak gerekir. Bunun baflar›l-

mas› için de kiflinin güçlendirilmesi oldukça önemlidir. 

Güçlendirme

Güç, bireyin etkili karar verme yetene¤ini artt›r›r, ken-

disini di¤erleriyle entelektüel ve duygusal olarak eflit dü-

zeyde görmesini sa¤ar, do¤ru bildiklerini, haklar›n› sa-

vunma gücü verir. Uzun süreli bak›m gereksinimi olan ki-

flilerin güçlendirilmesinde amaç, sa¤l›k ve di¤er profesyo-
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nellerle iliflkilerinde kendi yaflamlar›ndaki kontrollerini ka-

zanmas›n› sa¤lamakt›r (Pulvirenti, McMillan and Lawn,

2014). 

Bilgi gücün kayna¤›d›r. Hastal›¤› kabul etme yetene¤i

bilgi ile artar. Kronik hastal›¤› olan bireyde hastal›¤›n fizik-

sel, psikolojik ve duygusal sonuçlar› için hastan›n beklen-

tilerini anlamak gerekir. Sa¤l›kla ilgili verilen bilgilerin etki-

li olabilmesi için o bilgileri nas›l kullanaca¤›n› motive ede-

rek iyi bir iletiflimle vermek gerekir. Motivasyon iletiflim ve

e¤itimle bafllar. Bu nedenle hastal›¤› kendi kendine yöne-

tim e¤itiminde ilk giriflim olarak “bilgilendirme” ele al›n-

mal›d›rr (McDuffie, Struck and Burshell,2001).

Güçlendirme, tüm insan iliflkilerinin kaç›n›lmaz bir par-

ças›d›r ve hemflire ile bak›m verdi¤i kifliler aras›ndaki iliflki-

nin temel özelli¤idir. Gücün sistematik ve anlaml› flekilde

paylafl›m› “terapotik iliflki” esas›na dayan›r ve hasta ile iflbir-

li¤i gerektirir. Güç paylafl›m›n›n sonucu ise, yaflam kalite-

sinin yükselmesi ve kontrol duygusunun geliflmesidir. Di-

yabet hastas›n›n güçlendirilmesi, hastan›n tedavisini ken-

disinin yönetmesini ve yaflam flekli de¤iflikli¤i yapmas›n›

sa¤lar. Diyabet yönetimi ve davran›fl de¤iflikli¤i için de di-

yabet özyönetim e¤itimi gereklidir (Olgun ve Ulup›nar,

2004). 2013 y›l›nda Honk Kong’ ta güçlendirme ve özyö-

netim odakl› yap›lan bir çal›flmada; diyabet e¤itimi önce-

sinde ve sonras›nda yap›lan de¤erlendirmede diyabet

hastalar›n›n HbA1c de¤erinin 8.6’dan 7.7’ye düfltü¤ü be-

lirlenmifltir (Shiu, Martin, Thompson and Wong, 2005).

Güçlendirme, insanlar›n kendi yaflamlar›n›n kontrolü-

nü hissetmeleri için gerekli kaynaklar›n› harekete geçir-

mek, kendi problemlerini çözmeleri, kendi ihtiyaçlar›n›

karfl›lamalar› için var olan yeteneklerini tan›mlama, iyilefl-

tirme ve gelifltirmeye olanak sa¤lar (Tschannen, Aeber-

sold, Sauter and Funnell, 2013). 

Güçlendirilmifl hastalar›n yeteneklerini gelifltirmek için

bireyden geribildirim almak gereklidir. Amaç;  kendi

yaflamlar›ndaki kontrollerini kazanmas›n› sa¤lamakt›r.

Hastalar;

- Rasyonel kararlar almak için yeteli bilgiye sahip ise,

- Kendi kararlar›n› uygulamak için yeterli ve uygun

kayna¤a ulaflabiliyorsa,

- Eylemlerin etkinli¤ini de¤erlendirmek için yeterli de-

neyimleri varsa güçlendirilmifl olurlar (Adolfsson, Smide,

Gregeby et al, 2004; Anderson, Funnell, Fitzgerald and

Marrero, 2000; Chen et al, 2011; Pibernik-Okanovic, Pra-

sek,Poljicanin-Filipovic et al, 2004). Vadstrup ve arkadafl-

lar›n›n (2011) güçlendirme temelli yapt›klar› çal›flmada,

bireysel dan›flmanl›¤›n uyguland›¤› grupta k›sa vadede

elde edilen sonuçlar grup rehabilitasyon program›na gö-

re daha iyi oldu¤u ancak uzun vadede ve ekonomik aç›-

dan grup rehabilitasyon programlar›n›n daha etkili oldu-

¤u sonucuna var›lm›flt›r. Çal›flma sonuçlar›nda tam kesin

netlik olmamakla birlikte grup e¤itimleri, yetiflkinlerin ö¤-

renme flekline daha uygun olmas› ve daha pozitif sonuç-

lar› nedeniyle önerilmektedir (Vadstrup  et al, 2011).

Egzersiz

Düzenli ve devaml› fiziksel aktivite; hem sa¤l›kl› birey-

lerde diyabet oluflmas›n›, hem de diyabetli bireylerde kar-

diyovasküler komplikasyonlar›n oluflmas›n› geciktirebilir.

Diyabete iliflkin rehabilitasyon programlar› ya da bu alana

özgü yap›lan çal›flmalar daha çok egzersiz tabanl› yap›lan

çal›flmalard›r. Tip 2 diyabetik hastalar›n 6 ay süreyle takip

edildi¤i egzersiz temelli rehabilitasyon program›na kat›lan

hastalar›n fitness ve  vücut komposizyonlar›n›n düflük dü-

zeyde etkilendi¤i, buna karfl›n depresyon belirtilerinde

belirgin iyileflme oldu¤u belirtilmektedir (Yang, Swardfa-

ger, Oh and Thomaset, 2014). Haftada  3-4 gün 30-60

dakika h›zl› yürüyüfller, baflta diyabet olmak üzere koro-

ner kalp hastal›¤›  gibi bir çok kronik rahats›zl›k riski azalt›-

labilmektedir. Finlandiya’da 45-64 yafllar› aras›ndaki 2017

erkek ve 2352 kad›n›n 10 y›l boyunca izlendi¤i çal›flma-

da; haftada 3 saat ve üzerinde yüksek fiziksel aktivite di-

yabet riskini %60-70 oran›nda düfltü¤ü, afl›r› kilolu birey-

lerde yüksek fiziksel aktivite ile diyabetin ortaya ç›k›fl›n›n

%50 azald›¤› bildirilmifltir (ADA, 2014) Kilolu ve insüline

dirençli obez bireylerde %5-10 oran›nda kilo kayb› bile in-

sülin direncini azalt›r. Diyabetik hastalarda, egzersiz daha

fazla insülin üretimini sa¤lamaz fakat insülin duyarl›l›¤›n›

art›r›r. Bu etki birkaç saat sürer hatta baz› hastalarda etki-

si 24 saat bile devam edebilir. Kardiyovasküler komplikas-
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yon oluflan bireylerde ise egzersiz kapasitesini artt›r›r,

komplikasyonlar› azalt›r ve yaflam süresini uzat›r (Zdreng-

hea, Pop, Penciu et al, 2009). 

Diyabet hastalar›nda ayaktan egzersiz programlar› ya

da bazen ev programlar› da yararl› olabilir. Aerobik ve di-

renç egzersizleri[S›n›f D, Kan›t Düzeyi 2 ]  haftada en az 3

ya da 5 kez 30-60 dk yap›lmal›d›r. Hastalar aerobik egzer-

sizlerin yan› s›ra solunum, postür, gevfleme ve hafif dü-

zeyde kas kuvvetini art›ran egzersiz program›na al›nabilir-

ler. Kombine yap›lan egzersizler sinerjik etki göstermekte-

dir. Diyabetik bireyin, hiper/hipoglisemi, otonomik ya da

peripheral nöropati, retinopati durumu de¤erlendirilme-

li, egzersiz süresi göz önünde bulundurulmal›d›r. Egzer-

siz program› mümkünse uzman görüflü alarak düzenlen-

meli ve bafllang›çta uzman gözetimi alt›nda yap›lmal›d›r

[S›n›f D, Ortak Görüfle Dayal› Kan›t] (Kwan and Balady,

2012).

Buna göre e¤itimciler bireye özgü program yapmal›-

d›r. Amerikan Diyabet Birli¤i 2007 rehberinde [S›n›f I, Ka-

n›t Düzeyi A] yaflam tarz› de¤iflikli¤inin (nonfarmakolojik

tedavi) metabolik kontrol sa¤lad›¤›n› belirtmektedir. Spe-

sifik önerisi günde 30dk fiziksel aktivite ve 1500  kcal ya¤

al›nmas›d›r (Zdrenghea et al, 2009).

Dünyada ilk olarak 1987’de bafllayan, yasam tarz›

de¤iflikliklerinin diyabet seyrine olan etkisini en az bir y›l

süre ile inceleyen bir dizi klinik deney yap›lm›flt›r. Da Qing

çal›flmas›, Finlandiya Diyabet Önleme Çal›flmas› (FDPS) ve

Diyabet Önleme Program› (DPP), bu çal›flmalardan üç ta-

nesidir ve yaflam tarz› de¤iflikliklerinin, diyabete geçifli

azaltt›¤› güçlü biçimde ortaya koymuflturlar. Da Qing Bo-

zulmufl Glukoz Tolerans› ve Diyabet Çal›flmas›, Çin’in ku-

zeyinde bir sanayi kenti olan Da Qing’de, 33 farkl› klinik-

te bozulmufl glukoz tolerans› görülen 577 kiflinin kat›l›m›

ile gerçeklefltirilen bir çal›flmad›r. Klinikler, randomize ola-

rak kontrol, sadece diyet, sadece egzersiz, kombine eg-

zersiz ve diyet gruplar› olmak üzere 4 gruba ayr›lm›fl ve

çal›flma 6 y›l sürmüfltür. Sadece diyet grubunda diyabet

riski %31 azal›rken sadece egzersiz grubunda %46, diyet

ve egzersizin kombine oldu¤u grupta ise %42 oran›nda

azalm›flt›r (Li, Hu,Yang et al, 2002).

Finlandiya Diyabet Önleme Çal›flmas›, yüksek riskli po-

pülasyonlar›n taranmas› ile bozulmufl glukoz tolerans› ta-

n›s› konan 532 kat›l›mc›n›n ortalama 3,2 y›l süre ile izlen-

di¤i bir randomize, yaflam tarz› de¤iflikli¤i çal›flmas›d›r. Bu

çal›flmada yasam tarz› de¤iflikliklerinin etkisi klasik tedavi

ile karfl›laflt›r›lm›flt›r. Yaflam tarz› de¤ifliklikleri (beslenme ve

fiziksel aktivite) ile diyabet riskinin %58 azalt›labildi¤i gös-

terilmifltir (Tuomilehto, Lindström, Eriksson et al, 2001).

Diyabette  Rehabilitasyonda  Bariyerler

Diyabette rehabilitasyon sürecinde hasta ve sa¤l›k ça-

l›flan› sürekli etkileflim içindedir ve bu süreçte karfl›m›za

baz› engeller ç›kabilir. Rehabilitasyon bireyin yaflam›n› sür-

dürebilmesi için sürekli devam eden bir e¤itim sürecidir.

Karfl›lafl›lan engeller, hastan›n kendisinden ya da sa¤l›k

personelinden kaynaklanabilir. Bu engeller tan›mlan›p,

çözüme ulaflt›r›lmadan etkili bir e¤itimden ve bireyin güç-

lendirilmesinden k›sacas› rehabilitasyondan söz edilemez.

Rehabilitasyon sürecinde karfl›m›za ç›kan bu engeller, bi-

reye holistik yaklaflmam›z› gerektirir. Diyabette rehabilitas-

yon bireye diyabet tan›s› kondu¤u andan itibaren bafllar

ve yaflam boyu sürer. Dolay›s›yla birey rehabilitasyona en-

gel durumlarla yaflam boyu karfl›lafl›labilir (Nam, Chesla,

Stotts et al, 2011).

Hastadan  Kaynaklanan  Engeller

Ba¤l›l›k; hasta hastal›¤›n yönetiminde aktif rol almak

için tedavi rejimine ne kadar ba¤l› ise, morbidite, disabili-

te ve mortalite do¤ru orant›l› olarak azalabilir, yaflam kali-

tesi artabilir ve sa¤l›k maliyetleri azalabilir (Nam et al,

2011).

Davran›fl ve inançlar; etkili bir diyabet e¤itimi alan has-

ta, gereksinimi olan› alma ve uygulama konusunda dav-

ran›fl de¤iflikli¤i ve inanç gelifltirir. Anderson ve arkadaflla-

r›n›n yapt›¤› çal›flmada kiflilerle positif davran›fllar aras›nda

belirgin derecede tutarl›l›k oldu¤u belirtilmektedir. Benzer

sonuçlar› içeren Farmer’›n çal›flmas›nda da; tedavi hakk›n-

daki olumlu düflüncelerin, t›bbi tedavinin, düzenli ve do-

lay›s›yla baflar›l› olarak devam etmesinin etkili oldu¤u so-

nucuna ulafl›lm›flt›r (Nam et al, 2011).
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Nagelkerk ve arkadafllar›, çal›flmalar›nda diyabet yöne-

timindeki bariyerlerde bireyden kaynaklanan sebeplerin

bafl›nda, bireylerin diyabet tan›s› ald›klar› andan itibaren

yaflad›klar› olumsuz duygu, düflünce ve inançlar›n geldi-

¤i sonucuna ulaflm›flt›r (Nagelkerk, Reick and Meengs,

2006) Diyabet yönetimini hastalar›n perspektifinden anla-

maya yönelik yap›lan bir çal›flmada ise diyabetli bireylerin

diyabeti sürekli sorumlu olmaya çal›flt›¤› “özyük" olarak ta-

n›mlad›klar› görülmüfltür.  Ayn› çal›flmada baz› hastalar di-

yabeti etkin yönetince “iyi hasta” kötü yönetince “kötü

hasta” olarak alg›land›klar›n› ve “stigmatize” edildiklerini

ifade etmifltir. (Janes,Titchener, Pere et al, 2013)

Bilgi; bilgi ve sa¤l›¤›n sürdürülebilirli¤i aras›ndaki iliflki-

ye bak›ld›¤›nda tutarl› sonuçlarla karfl›laflmayabiliriz. Bilgi;

riskleri azaltmaya iliflkin davran›fllar› gelifltirmede tek bafl›-

na yeterli olmayabilir. ‹nsanlar olumsuz getirilerini bildik-

leri halde sa¤l›ks›z davran›fllar› sürdürmeye devam edebi-

lirler. Albert Bandura 1977 y›l›nda, güçlü bir bireysel ye-

terlilik hissinin daha sa¤l›kl› olma, daha yüksek baflar› ve

daha sosyal bütünleflme ile iliflkili oldu¤unu ileri sürmüfl-

tür. Yeterlilik inançlar›, bireylerin düflünme biçimlerini,

problem çözme becerilerini ve duygusal tepkilerini etkiler.

Heisler ve arkadafllar› (2007) HbA1c de¤erinin; özyeterli-

lik, özetkinlik ve glisemik kontrolle ilgili davran›fllar›n› anla-

man›n daha iyi bir yöntem oldu¤unu savunmufltur. So-

nuç olarak tek bafl›na bilgi, tek bafl›na beslenme, tek ba-

fl›na egzersiz ya da tek bafl›na ilaç kullan›m› diyabetin yö-

netimi için etkili olmaz. Diyabetin etkili flekilde yönetilebil-

mesi için tedavi ilkeleri birlefltirilmeli, engelleri tan›mlan-

mal› ve birey bütüncül bir yaklafl›mla ele al›nmal›d›r. Yani

özyeterlilik sadece bilgiyle de¤il, bilgiyi kullanmakla bafl-

lar. Birey  bilgiyi ancak yeterli düzeyde içgörü yetisi kazan-

d›ktan sonra kullanabilir (Heisler, Cole, Weir et al, 2007).

Etkili diyabet yönetiminde hastalar›n %71’inin daha

fazla e¤itime ihtiyac› oldu¤u ortaya konulmufltur. Ayn› ça-

l›flmada yaflam tarz› de¤iflikli¤i ve glisemik kontrol için en-

gellerde %64 düflük e¤itim seviyesi, %80 yetersiz bilgi,

%80.4 alg›lanan risk düzeyinin azl›¤›, %93 kendi izlemin-

de yetersizlik oldu¤u saptanm›flt›r (Wint, Duff, McFarlane-

Anderson et al, 2006).

Kültür/etnik/dil; kültür bir bireyin davran›fllar›n›, inanç-

lar›n›, tutumlar›n›, bilgisini dolay›s›yla diyabet yönetimini

etkiler. Örne¤in; Lipton ve arkadafllar› geleneksel Meksika

Amerikanlar›nda insulin kullan›m›n›n zararl› oldu¤u dü-

flüncesinin oldu¤unu ortaya koydu.  Yine beslenmeyle

iliflkili Lai’nin çal›flmas›; Çin kültüründe bir bireyin yaflam

kalitesinde o bireyin yeme özgürlü¤ünün önemli rol oy-

nad›¤›n›, bu nedenle yaflam tarz›nda beslenme ve egzer-

sizle ilgili yap›lan de¤iflikliklerin  büyük bir krize sebep ol-

du¤unu belirtmektedir(Nam et al, 2011).

Ekonomik kaynaklar; özellikle düflük gelirli sosyoeko-

nomik toplumlarda diyabet tedavisinin giderleri di¤er fak-

törler kadar etkili olabilmektedir. Örne¤in;  geliri düflük

ya da  sa¤l›k güvencesi  olmayan bireyler tedavi aray›fl›na

girmezler (Burge , Lucero, Rassam and Schade, 2000).

Komorbitide; birden fazla kronik hastal›¤› olan bireyler

di¤er hastal›klar›na ba¤l› geliflen efl zamanl› semptomlar

özyönetimde engel ya da ve k›s›tl›l›¤a yol açabilir. Hasta-

l›¤›n yönetimini, fiziksel fonksiyonda azalma, yüksek mor-

bidite, kal›c› depresif semptomlar›n ortaya ç›kmas›nda ya-

k›ndan iliflkilidir (Nam et al, 2011) 

Sosyal destek; bir çok çal›flmada sosyal destek sistem-

lerinin hastan›n öztedavisi ve gelecekteki sakatl›k ve ölüm-

lerle yak›ndan iliflkili oldu¤unu gösterilmifltir. Ancak sosyal

destekler kadar hastan›n bu sosyal s›n›ftaki rolü de önem-

lidir. Uyum ve aile/arkadafl deste¤inin olmamas› her ikisi

birlikte direkt olarak olumsuz HbA1C de¤erleri ile iliflkilidir

(Nam et al, 2011). 

Sa¤l›k  personeli  ve  tedavinin  

kendisinden  kaynaklanan  engeller;  

Inanç, tutum ve bilgi; sa¤l›k personelinin inanç ve tu-

tumlar›, hastal›k hakk›ndaki bilgilerinden daha önemli ola-

bilir. Puder ve Keller personelin tutum inanc›n›n hastan›n

zamanla olan de¤iflimini etkiledi¤ini ortaya koymufltur.

Günümüzde birçok sa¤l›k personeli diyabeti hala önem-

semiyor ve bu durum da tedaviye verdikleri önemi azalt›-

yor (Puder and Keller, 2003).

Hasta-personel aras›ndaki etkileflim ve iletiflim; iyi bir

iletiflim becerisi diyabet tedavisinde ve yönetiminde olum-
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lu sonuçlara ulaflmay› sa¤lar. Birçok hasta olumlu yaklafl›-

m›n iflbirlikçi diyabet yönetimi için önemli oldu¤unu dü-

flünmektedir(Nam et al, 2011).

Sa¤l›k sistemleri; tip 2 diyabetli hastalar›n %75 inin te-

davi hizmetlerinden primer olarak faydaland›¤› fakat yal-

n›zca üçte birinde bu tedavinin devaml›l›¤› ve takibinin

sa¤land›¤› biliniyor (Nam et al, 2011).

Sonuç olarak diyabette rehabilitasyon; bireye diyabet

tan›s› kondu¤u andan itibaren bafllar ve yaflam boyu sü-

rer. Çal›flmalarda da belirtildi¤i gibi hasta hangi aflama-

daysa, hastay› bireysel ve bütüncül bir yaklafl›mla ele ala-

bilir ve olumlu sonuçlara ulaflabiliriz. Böylece hem birey-

lerin yaflam standartlar›n› yükseltebiliriz hem de ülke ma-

liyetini azaltm›fl oluruz. 

Diyabetik hastalarda metabolik kontrolün sa¤lanama-

d›¤› süreçlerde,  kardiyavasküler hastal›klar, inme, kalça

k›r›¤› ve diyabetik ayak amputasyonu gibi komplikasyon-

larla sonlanabilmektedir. Ülkemizde diyabet hastalar›na

rehabilitasyon hizmetleri s›kl›kla kardiyavasküler hastal›k-

lar, inme, kalça k›r›¤› ve diyabetik ayak amputasyonlar›

gibi  sekonder nedenlerin iyilefltirilmesine yönelik hizmet-

leri kapsamaktad›r. 
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TTeellee--TT››pp  UUyygguullaammaallaarr››  vvee  
DDiiyyaabbeett  YYöönneettiimmiinnddee  KKuullllaann››mm››

Arfl.  Gör.  Nurten  TERKEfi,  Doç.  Dr.  Hicran  BEKTAfi

Akdeniz Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ANTALYA

ÖÖzzeett

Tele-t›p uygulamalar›, hastalar›n evlerinde hizmet almalar›n› sa¤layan, sa¤l›k e¤iti-

mine uyumlar› aç›s›ndan izlendi¤i ve hangi konularda e¤itime ihtiyaç duyduklar›n›n

belirlenerek sa¤l›k e¤itiminin verilebildi¤i telefonla izlem yöntemi olarak belirtilmekte-

dir. Hemflireler, sa¤l›k bak›m hizmetlerinin bilimsel ve teknolojik geliflmelerini uygula-

ma konusunda anahtar role sahiptirler. Günümüzde profesyonel sa¤l›k bak›m› için

bilgi teknolojilerini kullanan ve kan›ta dayal› uygulamalara karar verebilen hemflirele-

re gereksinim duyulmaktad›r. Tele-takip sistemi ile hemflire taraf›ndan diyabetli birey-

lerin takibi ve yönetiminin, optimal glisemik kontrolü ve biliflsel-sosyal hasta uyumu

sa¤lanmas›nda baflar›l› oldu¤u belirtilmektedir. Bu nedenle bu derleme makalede te-

le-t›p uygulamalar› ve diyabet yönetiminde kullan›m› tart›fl›lacakt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Tele-t›p, diyabet, hemflirelik bak›m›

SSuummmmaarryy

TTeellee--MMeeddiicciinnee  PPrraaccttiicceess  aanndd  tthhee  UUssee  ooff  TTeellee--MMeeddiicciinnee  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  DDiiaabbeetteess

Tele-medicine applications are reported that telephone follow-up is a method

that enables patients to receive services at their homes, enables monitoring of them

with respect to their compliance with healthcare training and allows determining on

what issues they need training so that an appropriate healthcare training can be pro-

vided. Nurses have a key role about practice of the scientific and technological ad-

vances in health care services. Today nurses who can be decided based on eviden-

ce based practices and used information technology for health care services are ne-

ed. Follow up and management of diabetic patients by nurse via tele-monitoring sys-

tem has given successful result on providing cognitive social compliance and opti-

mal glycemic control. Therefore, in this review the tele-medicine practices and its use

in the management of diabetes will be discussed.

KKeeyy  wwoorrddss:: Tele-medicine, diabetes, nursing care

Girifl

Sa¤l›k ve bilgisayar alan›ndaki h›zl› geliflmeler, bu iki sektörün birbirine daha fazla

yak›nlaflmas›na ve birbirine uyumlu geliflim göstermelerine neden olmaktad›r. Bilimsel
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bilgi h›zla artarken, sa¤l›k bak›m alan›nda hizmetin yöne-

tilmesi, bilginin kay›t edilmesi, saklanmas›, paylafl›lmas› ve

yönetiminde bilgi teknolojisi gittikçe artan ve geliflen temel

bir role sahiptir. Bilgisayar ve bilgisayar denetimli sistemler,

ça¤dafl t›pta, tan› ve tedaviye ola¤anüstü boyutlar getir-

mekte ve büyük kolayl›klar sa¤lamaktad›r. Karmafl›k ve bir-

birine çok yak›n birçok vakan›n h›zl›, güvenli ve do¤ru ola-

rak yorumlanabilmesi bilgisayarlar arac›l›¤› ile mümkün ol-

maktad›r (Ömürberk ve Alt›n, 2009; Ay, 2009).

Hemflirelik mesle¤inin sa¤l›¤›n gelifltirilmesi, korunmas›

ve hastal›klar›n önlenmesi üzerinde odakland›¤› göz önü-

ne al›n›rsa, hemflireler sa¤l›k bak›m hizmetlerinin sunumu

içerisinde bilimsel ve teknolojik geliflmeleri kabul etmede

ve uygulamada anahtar role sahiptirler (Koç, 2006). Hem

nicel, hem de nitel pek çok veri, hemflireler taraf›ndan ka-

y›t sistemi içine girilmekte ve kay›t edilmektedir. Bu neden-

le, hemflireler bilgisayar ortam›na uyarlanm›fl sistemlerin

birincil kullan›c›lar›d›r (Ay, 2009). Hemflirelik bilifli-mi ve

hastane bilgi yönetimi sistemleri ile hemflirelik bak›m plan-

lar› uygulamas› ve de¤erlendirilmesi, hastalar›n yaflam bul-

gular›, ilaç istemi, ilaç uygulamalar›, hasta transferi, hasta

e¤itimi kay›tlar› ve izlemi gibi birçok uygulama yap›labil-

mektedir (Özel, Ürkmez, Demiray ve ark. 2014).

Uzaktan bak›m hizmetinin verilmesi, sa¤l›k kurumlar›n-

da ifl yükünün azalmas›n› sa¤lamaktad›r. Kronik hastal›¤›

olan bireylerin hastane ortam›nda uzun süre izlenmesi ül-

kelere maddi yük getirmektedir. Ayr›ca, günümüzde h›z-

la artan nüfus ve kifli bafl›na düflen hastane yatak say›s›n-

daki azalma, hastaneye yat›flla ilgili fiziksel, psikolojik ve

sosyal sorunlara neden olabilmektedir (Ömürberk ve Al-

t›n, 2009). Bu hastal›klar aras›nda diyabet oldukça önem-

li bir yer tutmaktad›r. Diyabetik bir hastan›n sa¤l›k harca-

malar› diyabeti olmayanlar›n iki kat›ndan daha fazlad›r ve

diyabet makro ve mikrovasküler komplikasyonlar› nede-

niyle kronik böbrek yetmezlikleri ve kardiyovasküler hasta-

l›k riskini art›rmaktad›r (Ertek, 2011).

Tele-T›p  Uygulamalar›  ve  Tarihi

Teknolojideki geliflmelere paralel olarak sa¤l›k sistem-

lerindeki ilerlemeler, tele-t›p gibi yeni kavram ve uygula-

malar›n ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r (Ifl›k ve Güler, 2010).

Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne göre tele-t›p; bireylerin ve top-

lumlar›n sa¤l›k düzeylerinin iyilefltirilmesi, hastal›klar›n ve

kazalar›n önlenmesi; sa¤l›k personelinin sürekli e¤itimi ile

tüm sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan bilgi ve iletiflim tek-

nolojileri kullan›larak, uzaktan ve geçerli bilgi iletiflim yön-

temleri ile sa¤l›k hizmetlerinin verilmesi fleklinde tan›mlan-

maktad›r (Kalender ve Özdemir, 2013). 

Bilgisayar ve biliflim teknolojisinin yaflam›m›za girmesi

ile t›p dünyas›nda da pek çok kolayl›¤a eriflilmifltir. ‹nsan-

larda zaman ve mekan kavram› olmadan ihtiyaçlar› her za-

man, her yerden karfl›lama gereksiniminin ortaya ç›kmas›

ve bileflim teknolojisindeki geliflmeler sonucu sa¤l›kta tele-

sa¤l›k ve tele-t›p gibi kavramlar ortaya ç›km›flt›r (Acar ve P›-

nar, 2013). Tele-t›p ile hastan›n belirli fizyolojik de¤iflkenle-

ri düzenli olarak izlendi¤i için, hasta bilgilerine istenildi¤i

anda hemen ulafl›labilmektedir. Böylece hastan›n duru-

munda oluflan de¤iflikliklerden an›nda haberdar olunmak-

ta ve gerekti¤inde baflka uzmanlardan dan›flmanl›k al›na-

rak, hastal›klar›n tan›s›nda ve tedavisinde h›zl›, do¤ru ve

etkili kararlar verilebilmektedir (Ifl›k ve Güler, 2010).

Tele-t›p uygulamalar›n›n bafllang›c› 1960’l› y›llara

uzanmaktad›r. ‹lk olarak 1964 y›l›nda, Omaha’daki Neb-

raska Psikiyatri Enstitüsü ile Norfolk’taki State Mental Has-

tanesi aras›nda, 180 km uzunlu¤unda kapal› devre tele-

vizyon sistemi kurulmufltur. Bu sistem uzmanlar aras›nda

interaktif konsültasyonlar yap›labilmesini sa¤lam›flt›r (Ma-

tusitz and Breen, 2007). Yine bu y›llarda Kuzey Ameri-

ka’da, uzman hekim bulunmayan k›rsal yerleflim alanlar›-

na sa¤l›k hizmeti vermek amac›yla özel hatlar kurularak

tele-t›p uygulamalar› bafllam›flt›r. Massachusetts Hastane-

si ile Boston Havaalan› aras›nda 1968 y›l›nda kurulan vi-

deo ba¤lant›s›, havaalan›nda sürekli doktor bulunmas› ih-

tiyac›n› ortadan kald›rm›flt›r. Vermont Üniversitesi k›rsal

alanlar›nda 1968 y›l›nda INTERACT program›yla tele-t›p

kullan›larak uzman doktorlardan konsültasyon ve e¤itim

sa¤lanm›fl; 1970’li ve 1980’li y›llarda, uydu iletiflim teknik-

lerinin de geliflmesiyle beraber, uzak mesafelerde bulu-

nan kliniklerle ba¤lant›lar›n kurulabilmesi için birçok proje

bafllat›lm›flt›r. Özellikle Amerika ve Kanada’da çeflitli tele-
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t›p projeleri bafllat›lm›fl, maliyetlerin yüksek olmas› nede-

niyle bu projelerin ço¤u devam ettirilememifltir  (Demir-

han ve Güler, 2011). Günümüzde ise, biliflim ve iletiflim

sektörlerindeki geliflmelere paralel olarak tele-t›p uygula-

malar› da gittikçe artmaktad›r. Amerika, Kanada, Avustral-

ya, ‹ngiltere ve Almanya tele-t›p uygulamalar›nda önde

gelen ülkelerdir (Ifl›k ve Güler, 2010).

Dünyada 1950’lerde bafllayan tele-t›p uygulamalar›,

Türkiye’de 2000’li y›llarda gündeme gelmifl ve uygulama-

ya konulmufltur. Acil Eylem Plan› çerçevesinde Devlet

Planlama Teflkilat›’n›n bafllatt›¤› “e-Dönüflüm Türkiye Pro-

jesi” kapsam›nda e-Sa¤l›k Çal›flma Grubu’nun koordinas-

yonunu Sa¤l›k Bakanl›¤› üstlenmifl, 2006’da bir Eylem Pla-

n› haz›rlanarak yürürlü¤e konulmufltur. Sa¤l›k Bakanl›¤›

tele-t›p projesi Aral›k 2007’de faaliyete bafllam›fl ve bu

kapsamda, tele-radyoloji, tele-patoloji ve tele-EKG servisle-

ri kurulmufltur. Tele-t›p projesi olarak 2008 y›l›nda uygu-

lama kapsam›ndaki hastane say›s› artt›r›lm›fl; aile hekimle-

rinin kulland›¤› diz üstü bilgisayara yüklenen yaz›l›m ve

bilgisayara entegre ultrasonografi probu ile oluflturulan

görüntüler, hastanedeki uzmanlar taraf›ndan incelenip,

raporlanm›flt›r. Türkiye’de bir üniversite hastanesi ile sa¤-

l›k ocaklar› aras›nda web üzerinden tele-konsültasyon uy-

gulamas› yap›lmaya bafllanm›flt›r (Özata, 2009).

Bilgisayar destekli protez tasar›m ve üretim sistemi kul-

lan›larak, hastalar›n merkeze gelmelerine gerek kalma-

dan protezleri haz›rlanmaya bafllanm›flt›r (Akça, 2013; Er-

tek, 2011). Bunu takiben tele-t›p projesi kapsam›nda kro-

nik hasta takibi ve yafll› bak›m› ile ilgili planlamalar yap›l-

m›flt›r (Özata, 2009). Türkiye’de Sa¤l›k Bakanl›¤› taraf›n-

dan fiubat 2010’dan itibaren hastalara evde sa¤l›k hizme-

ti verilmeye bafllanm›flt›r. Evde sa¤l›k hizmetleri, aile he-

kimleri taraf›ndan, hastaneler bünyesinde kurulan evde

sa¤l›k hizmet birimleri taraf›ndan ve periferdeki vatandafl-

lara, Sa¤l›k Müdürlükleri taraf›ndan oluflturulan, mobil

ekipler vas›tas›yla verilmektedir. Mevcut sistemde hizmet

sunumunun en önemli k›sm›n›, hastaneler bünyesinde

kurulan Evde Sa¤l›k Birimleri üstlenmifl durumdad›r. Evde
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TTaabblloo  11::  Tele-T›p Uygulamalar›n›n Sa¤lad›¤› Avantajlar

• Herhangi bir mekansal k›s›tlama olmaks›z›n uzaktan ve gerçek zamanl› hasta gözetimi
• ‹nsan odakl› sa¤l›k hizmetleri; hasta konforu, sa¤l›k personeline ve hasta ailelerine ya da bak›c›lar›na yard›mc› 

olacak yüksek kaliteli sa¤l›k ve bak›m hizmetleri
• Acil durumlar›n gerçek zamanl› tan›mlanmas› (örne¤in, kalp krizi veya ani düflme) ve yayg›n sa¤l›k hizmetleri 

sistemlerinden faydalanan risk alt›ndaki hastalar için harekete geçme
• Sa¤l›k hizmetleri maliyetlerinin azalt›lmas›
• Al›fl›lmad›k durumlar›n tan›mlanmas›na ve durumlar hakk›nda daha kesin ç›kar›mlar yapmaya yard›mc› olan, 

sürekli izlenecek insanlar›n durumlar›n› ve çevrelerini anlamak için ortam fark›ndal›¤›
• Hizmet sunumunda ve kaynak da¤›t›m›nda etkinlik 
• Sa¤l›k personeli aras›nda iletiflimin artmas›
• Hastal›¤›n tan› ve tedavi sürecinde bölgesel farkl›l›klar›n ortadan kalkmas›
• Hekim, hemflire ve di¤er sa¤l›k ekibinin zaman›ndan tasarruf
• Yatak devir süresinin azalt›larak hastane yatak say›s›n›n daha verimli kullan›m›
• Hasta ailesinden olanlar veya hasta refakatçilerinin masraflar›n azalt›lmas›
• Hastalar›n ve sa¤l›k personelinin seyahat masraflar›n›n azalt›lmas›
• Bak›m›n süreklili¤inin sa¤lanmas›
• Olumlu, olumsuz geliflmelere göre tedavi plan›nda an›nda de¤ifliklik yapabilme
• Sa¤l›k ile ilgili istatistiklerin k›sa sürede toplanmas›
• Yeni geliflmeleri takip etme ya da baflka uzmanlara dan›flma, hastal›klar›n tan›s›nda ve tedavisinde h›zl›, do¤ru ve 

etkili karar vermeyi sa¤lar.



sa¤l›k hizmeti kapsam›nda ilk aflamada yata¤a ba¤›ml›

hastalara hizmet verilmektedir (www.saglik.gov.tr). Ülke-

mizde tele-sa¤l›k uygulamalar›nda oldu¤u gibi tele-t›p ile

ilgili çal›flmalar da henüz bafllang›ç aflamas›ndad›r ve tüm

alanlarda uygulama sonuçlar›n› gösteren yay›nlara gerek-

sinim duyulmaktad›r (Ertek, 2011).

Tele-t›p arac›l›¤›yla özellikle yafll›lar, çocuklar ve kronik

hastalar için mevcut sa¤l›k hizmetlerinin ve izleme hizmet-

lerinin gelifltirilmesi hedeflenmektedir. Bu sistemlerin ma-

liyetlerinin azalt›lmas›, sa¤l›k personeli aras›nda iletiflimin

artmas›, bak›m›n süreklili¤inin sa¤lanmas› gibi avantajlar›

vard›r. Bu sistemlerin sa¤lad›¤› avantajlar Tablo 1’de yer

almaktad›r (Dilek ve Özdemir, 2014; Ifl›k ve Güler, 2010;

Özata, 2009). Tele-t›p kullan›m›nda elektronik sa¤l›k kay-

d› altyap›s›n›n bulunmamas›, hasta verilerinin gizlili¤inin

korunmas›n›n zorlu¤u, organizasyonel de¤iflikli¤e ihtiyaç

olmas› gibi bir tak›m engeller bulunmaktad›r. Bu engeller

Tablo 2’de yer almaktad›r (Demirhan ve Güler, 2011; Ifl›k

ve Güler, 2010)

Teknoloji  Kullan›m›n›n  Hemflirelikte  Önemi

Sa¤l›k teknolojisini kullananlar›n %80’i hemflirelerdir.

Hastadan veriyi toplayan, toplad›¤› veriyi elektronik sa¤l›k

kay›tlar›na aktaran hemflireler hastaya do¤rudan bak›m

veren, ihtiyaçlar›n› belirleyen, nerede, ne zaman, hangi

malzemenin kullan›laca¤›na karar veren en büyük sa¤l›k

ekibi grubu ve bilgisayar ortam›na uyarlanm›fl sistemin bi-

rincil kullan›c›lar›d›r. Bu nedenler günümüzde profesyo-

nel sa¤l›k bak›m› için bilgi teknolojilerini kullanarak kan›ta

dayal› karar verebilen hemflirelere gereksinim duyulmak-

tad›r. Yeni yetiflen hemflirelerin bilgi teknolojilerine iliflkin

bilgi, beceri ve elefltirel düflünme yetene¤ine sahip olma-

lar›, hemflirelik ve biliflim yeterliliklerini entegre edebilme-

leri beklenmektedir (Özel ve ark, 2014; Softa, Akduran ve

Akyaz›, 2014). 

Hemflirelik biliflimi literatüre 1980’li y›llarda girmifltir.

Hemflirelik biliflimi, hemflirelik bak›m›n› sa¤lamak ve hem-

flirelik uygulamalar›n› desteklemek için hemflirelik verisi-

nin, bilgisinin ve enformasyonunun ifllenmesinde ve yö-

netilmesinde yard›mc› olmak amac›yla bilgisayar bilimi-

nin, bilgi biliminin ve hemflirelik biliminin bir kombinasyo-

nu olarak tan›mlanm›flt›r (Özel ve ark, 2014). Hemflirelik

biliflimi, hasta bak›m› için verilerin yönetilmesi, hemflirelik

uygulamalar›n›n, araçlar›n, aflamalar›n gelifltirilmesi için

hemflirelere destek sa¤layan bir sistemdir (Ay, 2009).

Amerikan Hemflireler Birli¤i (ANA) 1994 y›l›nda hemfli-

relik biliflimini, “Hasta bak›m›nda ya da hemflirelik uygula-

mas›n› destekleyerek araçlar›n, uygulamalar›n, aflamala-

r›n ve planlar›n de¤erlendirilmesine ve gelifltirilmesine ve-

ri yönetimi ile yard›m eder” fleklinde tan›mlanm›flt›r (ANA,
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TTaabblloo  22::  Tele-T›p Kullan›m›ndaki Engeller 

• Standart ve farkl› mobil iletiflim teknolojileriyle esnek ve beraber çal›flmadaki sorunlar
• Haberleflme servisleri, cihazlar›yla ba¤lant› ve uyumda iflletim zorluklar›
• Yüksek maliyetli ve düflük h›zl› veri transfer ücretleri
• Sa¤l›k hizmetlerinin sunumunun karmafl›k bir sektör olmas›, e-sa¤l›k ve mobil-sa¤l›k sistemlerinden yararlanmak 

için organizasyonel de¤iflikli¤e ihtiyaç bulunmas›
• Sa¤l›k bak›m uzmanlar›n›n ve doktorlar›n, mobil sa¤l›k sistemlerinin k›sa ve uzun vadeli yararlar›n› tam olarak 

kavrayamamas›
• Mobil sa¤l›k sistemlerinin ücretlendirilmesi ve geri ödenmesinde henüz tam bir geliflme ve standard›n olmamas›
• Mobil sa¤l›k sistemlerin, hastane bilgi sistemi, t›bbi kay›t vb. sistemlerle uyumlu çal›flmas›ndaki eksiklikler
• Elektronik sa¤l›k kayd› alt yap›s›n›n bulunmamas›
• Koruyucu hizmet sunumunda uzaktan izlem ifl modelinde aile hekimi ve aile sa¤l›¤› elamanlar›n›n hasta 

izleminde bulunacak vakit ve imkanlar›n›n olmamas› 
• Hasta verilerinin gizlili¤inin korunmas›n›n zorlu¤u
• ‹letilecek verilerin takip edecek sa¤l›k çal›flanlar›n›n tan›mlanmas›, konuyla ilgili e¤itimi ve deneyime sahip olmamas›



2008; Baker, 2012). ANA tele-hemflireli¤i ilk kez 1999’da

hemflirelik uygulamalar›n›n resmi bir flekli olarak onayla-

m›flt›r (ANA, 2008; Lorentz, 2008). Hemflirelik biliflimi,

hemflirelerin di¤er sa¤l›k disiplinleriyle iletiflimini, hasta

bak›m›n› koordine etmesini ve yönetmesini, hasta bak›m›

ve hemflirelik sürecine iliflkin bilgiyi yönetmesini destekler.

Ayn› zamanda hemflirenin uygulama, yönetim, e¤itim ve

araflt›rma rollerinde etkilidir. Hemflirelik biliflimi, hemflire-

lerde temel bilgisayar, bilgi okuryazarl›¤› ve bilgi yönetimi

becerisi gerektirmektedir (Özel ve ark, 2014).

Kaya, Aflt›, Kaya ve arkadafllar›n›n (2008) çal›flmas›nda,

hemflirele-rin %80.5’inin bilgisayar kulland›¤›, %54.6’s›-

n›n bilgisayar kullanma konusunda kendini yeterli olarak

de¤erlendirdi¤i; %69.4’ünün hemflirelik bak›m›nda bilgi-

sayardan yararland›¤› bulunmufltur. Erdemir, Hano¤lu ve

Akman (2005)’›n çal›flmas›nda, hem-flirelerin %48.9’unun

bilgisayar kullan›m düzeyini orta olarak tan›mlad›¤›,

%75.6’s›n›n hastanede-ki mevcut otomasyon sisteminde

bulunan program› bildi¤i ve hastanedeki/ünitedeki bilgi-

sayar› s›kl›kla hastan›n laboratuvar bulgular›n› izlemek,

malzeme girifl-ç›k›fl›n› izlemek ve hasta verilerini kaydet-

mek için kulland›¤› belirlenmifltir. Köse (2012)’nin çal›flma-

s›nda, hemflirelerin bilgisayar kullanabilme durumlar›na

bak›ld›¤›nda, %32.9’u iyi durumda bilgisayar kullanabil-

diklerini belirtmifllerdir. Öte yandan Brumini, Kovie, Zom-

bori ve arkadafllar›n›n (2006) çal›flmas›nda, hemflirelerin

%43’ünün bilgisayar kulland›¤› belirtilmifltir. Yap›lan çal›fl-

malar hemflirelerin büyük oran›n›n bilgisayar› kulland›kla-

r›-n›, bilgisayar kullanma konusunda kendilerini yeterli his-

settiklerini ve uygulamalar›nda bilgisayar kullan-d›klar›n›

göstermektedir. Bu sonuçlar hemflirelerin e-sa¤l›k süreci

paralelinde gerçekleflecek geliflmeleri takip edebilecekleri-

ni ve bu süreçte aktif olarak rol alabileceklerini göstermek-

tedir (Köse, 2012)

Tele-hemflirelik kapsam›nda hastaya tele triyaj, tele ev

bak›m› ve tele bak›m hemflireli¤i uygulanmaktad›r. Tele

bak›m uygulamas›nda hemflireler bireylerin bilgilerini top-

lamakta ve yorumlamaya çal›flmaktad›r. Tele triyaj uygu-

lamas›nda hemflire, bireyin sa¤l›k sorununu saptay›p ge-

rekli kaynaklara yönlendirilmesini sa¤lamaktad›r. Tele ev

bak›m› kapsam›nda hemflirelik hizmetleri ise bir istasyon

kullan›larak sunulur. Bu istasyonda düzenli bir telefon

hatt›na ba¤l› video konferans ünitesi bulunmakta, hasta-

lar gerekli olan evde izlem ekipman›n› temin etmektedir.

Bunlar genellikle tansiyon aleti, oksijen saturasyonu ciha-

z› ve pulse oksimetredir. Hastalar›n t›bbi durumlar›na gö-

re di¤er ekipmanlar (glisemi takip cihaz› gibi) tedarik edil-

mektedir (Lorentz, 2008; Peck, 2005). Tele-hemflirelik

hastaneye yat›fl oran›n› ve hastanede yat›fl süresini azalt-

t›¤› için maliyet etkin bir yöntemdir. Yap›lan bir çal›flma so-

nucuna göre, bir hemflirenin ev ziyareti yapmas›n›n mali-

yeti ortalama 90 Amerikan Dolar› iken, evde tele görüfl-

melerinin maliyeti ortalama 20 Amerikan Dolar›d›r (Lo-

rentz, 2008). Bilgisayarlar›n hemflirelik disiplinine klinik ka-

rar vermeyi kolaylaflt›rma, bak›m›n kalitesini yükseltme,

harcanan zaman› ve k›rtasiyecilik ile ilgili yükü azaltma gi-

bi katk›lar› vard›r. Bu katk›lar Tablo 3’de yer almaktad›r

(Ay, 2009; Köse, 2012; Softa ve ark, 2014).

Diyabet  Yönetiminde  Teknoloji  Kullan›m›

Tele-t›p hizmetleri özellikle kronik hastal›klar› olan has-

talar için geliflmifl ülkeler taraf›nca desteklenmektedir. Bu

hastal›klar aras›nda diyabet oldukça önemli yer tutmakta-

d›r (Ertek, 2011). Tele-t›bb›n en çok kullan›ld›¤› hastal›kla-

r› araflt›ran çal›flma sonucuna göre; %45 diyabet, %15 hi-

pertansiyon, %10 depresyon, %9 kalp yetmezli¤i, %9 as-

t›m, %6 demans, %2 kronik obstrüktif akci¤er hastal›¤› ve

%2 böbrek yetmezli¤inde uyguland›¤› görülmüfltür (Wa-

inwright ve Wootton, 2003).

Dünyada, 2014 y›l›nda 387 milyon olan diyabetli bi-

rey say›s›n›n 2035 y›l›nda 592 milyona ulaflabilece¤i tah-

min edilmektedir (http://www.idf.org/worlddiabetes-

day/toolkit /gp/facts-figures). Ülkemizde de diyabetin

uluslararas› standartlara göre prevelans› oldukça yayg›n-

d›r. Satman ve arkadafllar› (2013) taraf›ndan yap›lan çal›fl-

malarda, 20 yafl ve üzeri yetiflkinlerde diyabet görülme

s›kl›¤› 2002 y›l›nda %7.2 iken, 2010 y›l›nda bu oran

%13.7’ye yükselmifltir. Ayr›ca ülkemizde Onat ve arkadafl-

lar›n›n (2014) yapt›¤› TEKHARF 2013 taramas›na göre,

yaklafl›k 2600 kiflinin izleminde diyabet genel prevelans›-
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n›n 12 y›l içerisinde, yafl›n kontrol edilmesi durumunda

%80 oran›nda yükseldi¤i ve y›ll›k art›fl›n %5 oran›nda ol-

du¤u belirtilmektedir.

Kronik komplikasyonlar gelifltikten sonra tedavi olduk-

ça güçleflmekte ve sa¤l›k harcamalar›nda diyabetik hasta-

lara düflen pay h›zla artmaktad›r (Weinstock et al, 2011).

Yap›lan çal›flmalar t›bbi bak›m maliyeti ile glikozile hemog-

lobin (HbA1c) aras›nda bir korelasyon oldu¤unu göster-

mektedir. HbA1c’deki her %1’lik art›fl, t›bbi bak›m harca-

malar›n› %7 oran›nda artt›rmaktad›r (http://www.

who.int/diabetes/facts/en/). Kronik komplikasyonlar›n or-

taya ç›k›fl›n›n engellenmesi ya da geciktirilmesi, diyabetik

hastan›n yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi ve sa¤l›k harca-

malar›n›n azalt›labilmesi için en önemli nokta, etkin glise-

mi kontrolünün sa¤lanmas›d›r. Diyabetik hastalarda etkin

glisemik ve metabolik kontrol için diyet, egzersiz ve gere-

kirse ilaç tedavisi uygulanmas› ve tüm bu basamaklara iyi

hasta e¤itiminin efllik etmesi önerilmektedir (http://www.

who.int/diabetes/facts/en/; ADA, 2015)

Gereken yaflam tarz› de¤ifliklikleri için bilgi, beceri ve

motivasyona gereksinim duyan diyabetli bireyin sa¤l›¤a

eriflimini; sa¤l›k durumu, sa¤l›k hizmeti alaca¤› yerle ara-

s›ndaki mesafe, gereken zaman ve h›zl› yaflam koflullar› en-

gellemektedir. Yeni geliflen teknolojiler diyabet ekibine

e¤itim, bireyin desteklenmesi, motive edilmesi ve metabo-

lik kontrolü gösteren verilere h›zl› eriflimi sa¤lamada farkl›

çözümler sunmaktad›r. Hastan›n cep telefonu hasta- hem-

flire/ hasta-doktor aras›nda iletiflimi sa¤lamada etkin olarak

kullan›labilmektedir (Faridi et al. 2008; ADA, 2015).

Son y›llarda yap›lan çal›flmalar internet, bilgisayar orta-

m› ve cep telefonu teknolojilerinin diyabet e¤itim, bak›m

ve tedavisinde ümit verici oldu¤unu göstermektedir (Kim

ve Oh, 2003; Kim, 2007). Çeflitli deneysel çal›flmalarda,

kan glikoz kontrolünde tele-t›p yaklafl›mlar›n›n olumlu so-

nuçlar verdi¤i ve uzun süreli takiplerde de diyabet komp-

likasyonlar›n› azaltt›¤› gösterilmifltir (ADA, 2015; Alasaare-

la and Oliver, 2009; Car, Gurol-Urganci, de Jongh et al.

2012). Alasaarela ve Oliver (2012) diyabetin yönetiminde

gelece¤e yönelik kablosuz çözümler konusundaki incele-

melerinde, diyabetli bireylerin alacaklar› e¤itimin ard›n-
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TTaabblloo  33:: Bilgisayar›n Hemflirelik Disiplinine Olan Katk›lar›

• Etkin bilgisayar ve internet hizmetinden yararlanmak, hemflirelere mesleki uygulamalar›nda güncel bir bak›fl aç›s› getirir.
• Bak›m plan›n›n yaz›lmas› için harcanan zaman› ve k›rtasiyecilik ile ilgili yükü azalt›r. Hastaya ayr›lan zaman› art›r›r.
• Klinik karar vermeyi kolaylaflt›r›r. Hasta verilerini girerek, problemi isimlendirebilir.
• Hemflirelik bak›m planlar›n› standart hale getirir. 
• Bilgisayar ortam›na uyarlanm›fl uygun bak›m plan›n› kullanarak hasta için bireysel bak›m planlar›n› gelifltirebilir.
• Hemflireler aras›ndaki yaz›l› iletiflimi gelifltirir.
• Hasta/aile için uygulanan bak›m›n tümüyle kay›t edilmesini ve ücretlendirilmesini sa¤lar.
• Hasta kay›tlar›n›n düzenli, belirgin, az ve öz olarak tutulmas›n› sa¤lar. Veri taban› oluflturur. Bu kay›tlar ayn› 

zamanda hemflirenin korunmas›nda yasal bir belge oluflturur ve hemflirenin sorumlulu¤unu artt›r›r.
• Zorunlu hat›rlatmalar sonucu gözlem say›s› artar.
• Gözlemlerin güvenirli¤inde ve do¤rulu¤unda art›fl sa¤lar. Hatalar› ve göz ard› etmeleri azalt›r ve bak›m›n 

kalitesini yükseltir. Gözlemler için bir rehber sa¤lanarak ö¤renme arac› olarak kullan›l›r.
• Yönetici hemflirelerin hastaya verilen bak›m›, daha objektif de¤erlendirmelerine olanak sa¤lar.
• Hastaya ait kay›tlar›n düzenli ve kolay ulafl›labilir olmas›n› sa¤lar. Böylece hemflireler hastalar› için daha kapsaml› 

bak›m plan› haz›rlayabilirler.
• Hastaya verilen sa¤l›k hizmetine, hem bireyin kendisinin hem de di¤er sa¤l›k disiplinlerinin aktif kat›l›m›n› sa¤lar.
• Hasta ile ilgili verilerin, planlar›n kaydedilmesini ve depolanmas›n› sa¤lad›¤› için, istatistiksel de¤erlendirmeler ve 

araflt›rmalar için veri oluflturur.
• Elle yaz›lan kay›tlarda meydana gelebilecek hatalar› en aza indirir, veri kayb›n› önler.



dan hastal›¤›n yönetimi, desteklenmesi ve risklerin önlen-

mesinde cep telefonlar›, web ortamlar› veya özel gelifltiril-

mifl kombine kablosuz teknolojilerin gelecekte bu hasta-

larda daha da geliflerek önemli bir yer tutaca¤›n› vurgu-

lam›fllard›r.

Çeflitli deneysel çal›flmalarda, kan glukoz kontrolünde

kablosuz-sa¤l›k uygulamalar› yaklafl›mlar›n›n olumlu so-

nuçlar verdi¤i ve uzun süreli takiplerde diyabet kompli-

kasyonlar›n› azaltt›¤› bildirilmektedir (Sezgin ve Ç›nar,

2013; Weinstock et al. 2011). Amerika’da 28 diyabet has-

tas› ile uzaktan hasta takibinin kronik hastal›k yönetimin-

deki rolünü izlemek amac›yla yap›lan ve hemflirelerin va-

ka yöneticili¤ini üslendi¤i 3 ay süren bir çal›flma sonucun-

da, hastalar›n HbA1C seviyelerinde %1.6 ve vücut a¤›rl›k-

lar›nda %4 azalma oldu¤u gözlenmifltir (Mease, 2000).

Groning, Remmerbech ve Jansen (2007)’nin çal›flma

sonuçlar›nda, diyabetli hastalar›n insülin pompas›n› tele-

fon mesaj› ile kontrol edebilen bir yaz›l›m program› gelifl-

tirilmifl, bu program›n kan flekeri kontrolü üzerinde

önemli etkileri oldu¤u belirtilmifltir. Hastalar›n kendi ken-

dine kan flekeri izlemi ile takip ettikleri bir meta-analiz ça-

l›flmas›nda, e¤itimin, izlemde HbA1c seviyelerini düflürdü-

¤ü, görüflme say›s› artt›kça yararl› etkinin artt›¤›, program

sonland›r›l›nca bir ile üç ay içinde yararl› etkinin azald›¤›

saptanm›flt›r (Norris, Lau, Smith et al. 2002). 

Weinstock ve arkadafllar›n›n (2011) 1665 yafll› diya-

betli hasta ile befl y›ldan uzun süreli olarak yapt›klar› ran-

domize kontrollü çal›flmada; kontrol grubuna normal iz-

lem yap›l›rken, giriflim grubuna diyabet e¤itimcisi ile dü-

zenli tele-ev ziyaretleri yap›lm›fl (Tele-t›p Bilgi A¤› [IDE-

ATel]); çal›flma sonuçlar›nda sa¤l›k hizmetlerine ulafl›m›

az, e¤itim düzeyi düflük olan etnik gruplarda tele-t›p uy-

gulamalar› ile glisemi kontrolünde iyileflme, HbA1c de-

¤erlerinde anlaml› oranlarda azalma görülmüfltür. Diya-
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TTaabblloo  44::  Diyabetik Hastalarda Tele-T›p ve Tele-Sa¤l›k Uygulamalar›n›n Avantajlar›

11..  TT››bbbbii  tteeddaavviinniinn  kkaalliitteessii  aaçç››ss››nnddaann
• Diyabet k›lavuzlar›n›n daha yak›n takibi ve uygulanmas› sa¤lanm›fl olur.
• Kronik komplikasyonlar ve hastaneye yat›fllarda azalma olur.
• Diyabetin akut komplikasyonlar›n›n azalmas›nda da yard›mc› olabilir .
• Diyabetik ayak yara takibinde cerrahi öncesi ve sonras›nda kullan›lmaktad›r.
• Dijital oftalmoskop ile retinopati taramas› da yap›labilmektedir (tele-oftalmoloji)
• “Interaktif diyabet günlü¤ü” tutulmas› gibi imkanlar sa¤lar.
• Doktorun ifl yükünü azalt›r.
22..  MMaalliiyyeett  aaçç››ss››nnddaann
• Daha az kaynak ile daha fazla kifliye ulaflmak mümkün olur, maliyet azal›r.
• ‹nsülin pompas› ve sürekli glukoz monitorizasyonu yap›lan hastalarda kullan›m kolayl›¤› sa¤lar.
33..  YYaaflflaamm  kkaalliitteessii  aaçç››ss››nnddaann
• Komplikasyonlardaki azalma ve kolay ulafl›labilirlik hastalar›n yaflam kalitesini yükseltir.
• K›rsal koflullarda yaflayan kiflilere sa¤l›k hizmetlerinin ulaflmas›n› kolaylaflt›r›r.
• Daha çok hastan›n doktora ulaflmas›n› sa¤lar, yafll› veya a¤›r hastalar için uygulama kolayl›¤› vard›r. Evde bak›m 

hizmetlerinin iyilefltirilmesinde kullan›labilir.
• Gestasyonel diyabeti olan hastalar›n takibinde oldukça baflar›l›d›r
• ‹nteraktif seminerler ve video-konferanslar ile e¤itim ve fikir al›fl verifline olanak sa¤lar.
• Hastalar›n DM hakk›ndaki bilgisi artar, hastal›klar›na karfl› tutumu de¤iflir, sorumluluk hissi artar.
44..  HHaassttaa  bbiillggiilleerriinniinn  kkoorruunnmmaass››  aaçç››ss››nnddaann
• Hastalar›n demografik bilgileri ve takip kay›tlar› daha düzenli flekilde saklanm›fl olur.
• Daha yak›n takibe olanak verir.



betli bireylerdeki bu takiplerin avantajlar› Tablo 4’de özet-

lenmifltir (Weinstock et al, 2011; Ertek, 2011).

Gimènez- Pèrez ve arkadafllar›n›n (2002), ‹spanya’da

244 yetiflkin tip 1 diyabetli hasta ile yapt›klar› çal›flma so-

nuçlar›nda, sa¤l›k amaçl› internet kullan›m› oran›n›n dü-

flük oldu¤u, ancak cep telefonu olan hastalar›n %76.6’s›-

n›n, %96 oran›nda haftada birden fazla telefonlar›n› kul-

land›klar›, hem cep telefonu sahipli¤inin hem de cep te-

lefonu kullan›m›n›n çok yüksek oldu¤u bulunmufl, cep te-

lefonlar›n›n sa¤l›k iletifliminde ve hastal›¤›n hasta taraf›n-

dan yönetimi sürecinde ümit verici oldu¤u belirtilmifltir.

Kim ve Jeong (2007) taraf›ndan hemflire yönetiminde

kablolu internet ve cep telefonundan gönderilen k›sa me-

sajlar ile tip 2 diyabetli hastalarda 6 ayl›k periodda kan

glukoz düzeylerinin kontrolü ve izlemi incelenmifl, kat›l›m-

c›lar›n kan glukoz düzeyi bilgileri, diyet ve egzersizleri

günlük tarz›nda internet veya cep telefonu yoluyla al›n-

m›fl ve oluflturulan uygun k›sa mesajlar hastalara gönde-

rilmifltir. Ayn› çal›flmada, giriflim grubundaki kat›l›mc›lar›n

HbA1c düzeylerinde ilk 3 ayda %1.15, ikinci 3 ayda

%1.05 puanl›k düflme belirlenmifl, ayr›ca giriflim grubu-

nun tokluk kan flekerleri de kontrol grubuna göre düflük

bulunmufltur. Bu çal›flmada hemflire liderli¤inde cep tele-

fonu girifliminin tip 2 diyabetli bireylerde HbA1c ve tokluk

kan flekerleri üzerine pozitif etkisi oldu¤u gösterilmifltir

(Kim ve Jeong 2007)

Piette, Weinberger, Kraemer ve arkadafllar› (2001) ta-

raf›ndan yap›lan, diyabet tedavi süreçlerini ve sonuçlar›n›

iyilefltirmek için hemflire yönetiminde otomatik aramalar-

la yap›lan hasta e¤itiminin hastal›k yönetimine etkisinin

de¤erlendirildi¤i randomize kontrollü bir çal›flma sonu-

cunda; giriflim grubunda kontrol grubuna göre açl›k kan

flekeri düzeylerinin anlaml› ölçüde azald›¤›n› (41 mg/dl)

bildirilmifltir. Yoon ve Kim (2008)’in tip 2 diyabetli bireyle-

rin glisemik kontrol üzerine k›sa mesaj ve internet kullan›-

larak yap›lan e¤itim müdahalesinin etkinli¤ini araflt›rd›kla-

r› çal›flma sonucunda; HbA1c düzeyinin %1.31 oran›nda

anlaml› ölçüde azald›¤› bulunmufltur.

Yap›lan bir meta-analizde diyabet tedavisinde elektro-

nik haberleflme ve video-konferans ile yap›lan çal›flmalar

incelenmifl; özellikle hastaya özgü tedavi uygulamas›, ma-

liyet-yarar analizi ve uygulama kolayl›¤› aç›lar›ndan tele-

t›bb›n faydal› oldu¤u saptanm›flt›r (Verhoeven et al.

2007). Ayr›ca baflka bir meta analizde tele-t›p uygulama-

lar› ile diyabet hastalar›nda HbA1c düzeyinde anlaml› bir

azalma görüldü¤ü belirtilmifltir (Polisena et al. 2009).

Ülkemizde ise diyabetli bireylerle yap›lan tele t›p uygu-

lamalar› ile ilgili çal›flmalar›n çok s›n›rl› oldu¤u görülmek-

tedir. Çelik ve ark (2014) “Diyabetlilerin insülin uygulama

becerilerini iyilefltirmek için bir giriflim örne¤i: SMS ile

an›msatma” konulu çal›flmalar›nda, Diyabetlilere,  hafta-

da iki kez SMS ile yap›lan an›msatma giriflimleri, insülin en-

jeksiyon becerilerini art›rma ve metabolik göstergeleri iyi-

lefltirmede yarar sa¤lam›flt›r. Sezgin ve Ç›nar (2013)’›n

yapt›klar› çal›flmaya göre, cep telefonu-SMS ile hemflire ta-

raf›ndan diyabetli bireylerin takibi ve yönetimi optimal gli-

semik kontrolün ve biliflsel-sosyal hasta uyumunun sa¤-

lanmas›nda baflar›l› olmufltur. Ç›nar ve arkadafllar›n›n

(2010) tip 2 diyabetli bireylerde telefonla hemflire takibi-

nin etkilerini inceledikleri çal›flmada; telefonla hemflire ta-

kibinin glisemik parametrelere, diyet, egzersiz ve ilaç uyu-

muna olumlu etkileri olabilece¤i sonucuna var›lm›flt›r (Ç›-

nar ve ark, 2010).

Avdal (2010)’›n çal›flmas›nda web tabanl› verilen diya-

bet e¤itiminin, diyabetli bireyin HbA1c düzeyi ve sa¤l›k

kontrolüne gelme davran›fl› üzerine olumlu etkileri belir-

lenmifltir. Celasin (2011)’in çal›flma sonucuna göre; diya-

betli ergenlerde internet üzerinden yap›lan dan›flmanl›-

¤›n hipoglisemi korkusu ve metabolik kontrolde iyileflme

sa¤lad›¤› bulunmufltur. Kanadl› (2012)’n›n çal›flmas›nda;

diyabetli hastalar›n e¤itiminin ve telefonla izleminin öz

bak›m puanlar›n› ve metabolik kontrol de¤iflkenlerini

olumlu yönde etkiledi¤i sonucuna var›lm›flt›r. Ba¤demir

(2014)’in çal›flma sonucuna göre, kontrol grubunun

HbA1c de¤erinde 0.47’lik bir düflüfl görüldü¤ü, ayr›ca

kontrol grubunda insülin dozunda azalma oldu¤u ve ki-

lo dengesinin korundu¤u görülmektedir.

Sonuç

Sonuç olarak modern bilgi ve iletiflim teknolojileri, sa¤-
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l›k hizmetlerinin niteli¤ini, etkinli¤ini ve verimlili¤ini büyük

ölçüde artt›rabilmektedir. Yafllanan dünyada ve ülkemiz-

de ileri yaflla art›fl gösteren diyabet hastal›k yükünün azal-

t›lmas›, hasta sonuçlar›n›n iyilefltirilmesi, tedavi ve bak›m

uygulamalar›n›n etkinli¤inin art›r›lmas› ve artan sa¤l›k gü-

cü gereksiniminin etkin flekilde kullan›lmas› için tele-t›p uy-

gulamalar›n›n gelifltirilmesi ve benimsenmesi gerekmek-

tir. Gelifltirilen yaklafl›mlardan faydalanarak sa¤l›k kurum-

lar›nda yeni düzenlemeler yap›labilir, günlük bak›m sü-

reçleri yeniden düzenlenip hastane verimlili¤i önemli öl-

çüde artt›rabilir. Bu sayede, sa¤l›k profesyonelleri hasta-

nedeki destek faaliyetlerinden artan zamanlar›n› bak›m fa-

aliyetlerine ay›rabilirler.  Bu nedenle hemflirelerin bilgi tek-

nolojilerine iliflkin bilgi, beceri ve elefltirel düflünme yete-

ne¤ine sahip olmalar›, hemflirelik ve biliflim yeterliliklerini

entegre edebilmeleri gerekmektedir. Ülkemiz koflullar›na

uygun ve toplumsal olarak diyabetli bireylerin kabul ede-

bilece¤i teknoloji uygulamalar›n›n araflt›r›lmas› ve bu arafl-

t›rma sonuçlar›na dayanarak uygulamalar›n bafllat›lmas›

önerilmektedir.
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Sa¤l›k  Profesyonellerinin  Hizmet  ‹çi  Diyabet  E¤itimi
‹çin  Yeni  Bir  Yaklafl›m;  Web  Tabanl›  Uzaktan  E¤itim

Dr.  Gülten  KARAHAN  OKURO⁄LU,  Prof.  Dr.  fiule  ECEV‹T  ALPAR

Marmara Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

Diyabet görülme s›kl›¤› ve komplikasyonlar› nedeni ile tüm dünyada ve ülkemizde

önemi giderek artan bir sa¤l›k sorunu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Diyabetin etkin

yönetiminde, bireyin fiziksel ve psikososyal tüm yönleri ile ele al›narak, e¤itim, dan›fl-

manl›k, bak›m ve tedavi hizmetlerinin birlikte sunulmas› önemlidir. Sa¤l›k çal›flanlar›-

n›n diyabetli birey ve yak›nlar›n›n e¤itiminde aktif rol almas› ancak hizmet içi e¤itim-

ler kapsam›nda etkin diyabet e¤itim programlar›n›n sunulmas› ile sa¤lanabilir. Günü-

müzde e¤itim alan›ndaki bilimsel ve teknolojik geliflmelere paralel olarak çeflitli kurum-

larda uzaktan e¤itim alternatif bir hizmet içi e¤itim yöntemi olarak kullan›lmaktad›r.

Web tabanl› uzaktan e¤itim yayg›n olarak kullan›lan bir uzaktan e¤itim modelidir.

Web tabanl› uzaktan e¤itim modelinin kurumlara ve bireylere sa¤lad›¤› yararlar›n ba-

fl›nda zamandan ve mekandan ba¤›ms›z e¤itim ortamlar›n› sa¤lamas› gelmektedir.

Sa¤l›k profesyonellerinin yo¤un ifl yüküne sahip olmalar› ve hizmet içi e¤itimlere ay›-

racak zamanlar›n›n k›s›tl› olmas› nedeniyle web tabanl› uzaktan e¤itim yönteminin on-

lar için uygun bir hizmet içi e¤itim modeli oldu¤unu söylemek mümkündür. Ancak

web tabanl› uzaktan e¤itim programlar›n›n baflar›s› ö¤retim tasar›m› ve arayüz tasar›-

m› ile yak›ndan iliflkilidir. Bu makalede sa¤l›k çal›flanlar›n›n geleneksel yöntemler ile uy-

gulanan hizmet içi e¤itim programlar›na alternatif olarak, web tabanl› bir diyabet e¤i-

tim program›n›n tasar›m ve uygulama esaslar› ele al›nm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diyabet e¤itimi; hizmet içi e¤itim; web tabanl› uzaktan e¤itim;

alternatif hizmet içi e¤itim; sa¤l›k profesyonelleri 

SSuummmmaarryy

AA  NNeeww  AApppprrooaacchh  ffoorr  HHeeaalltthhccaarree  PPrrooffeessssiioonnaallss’’  

DDiiaabbeetteess  TTrraaiinniinngg  PPrrooggrraamm;;  WWeebb  BBaasseedd  DDiissttaanntt  TTrraaiinniinngg

Diabetes, regarding prevalence and complications, is one of the most important

non-communicable diseases, in the world and in Turkey. For effective management

of diabetes, it is necessary to provide education, consultancy, custody and treatment

at the same time with taken into account of physical and psychological conditions

of the patient. In order to make healthcare professionals to take an active role in edu-
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cation of patients and their families, it is necessary to tra-

in the professional first as a part of in-service training. To-

day, with help of scientific and technologic improve-

ments in training, distant training comes up as an alter-

native training model. Web based instructions are the

most extensively used kind of distant training. One of the

advantages of web based instruction program is to be

free from time and place. Since, healthcare professionals

are working hard, the time allocated for in-service tra-

inings is very low. Therefore web based distant instructi-

on programs seem to be an effective model for in-servi-

ce trainings. However, the success of such web based

distant programs are totally depends on the structure of

the design of instruction and interface. In this article, the

fundamentals of traditional models of in-service trainings

versus web based instruction are examined, in terms of

the structure of the design of instruction and interface.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes education, in-service training,

web based distance instruction, alternative in-service tra-

ining, healthcare professionals

Girifl

Diyabet görülme s›kl›¤› ve komplikasyonlar› nedeni ile

tüm dünyada ve ülkemizde önemi giderek artan bir sa¤-

l›k sorunu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Uluslararas› Diya-

bet Federasyonu (International Diabetes Federation-IDF)

verilerine göre 2013 y›l›nda dünyadaki diyabetli say›s›

382 milyon iken bu say›n›n 2035 y›l›nda %55 oran›nda

art›fl göstererek 592 milyona ulaflmas› beklenmektedir

(IDF, 2013).  

Görülme s›kl›¤› h›zla artan diyabetin etkin yönetimin-

de, bireyin fiziksel ve psikososyal tüm yönleri ile ele al›na-

rak, e¤itim, dan›flmanl›k, bak›m ve tedavi hizmetlerinin

birlikte sunulmas› önemlidir (Özcan, 1999). Diyabet e¤iti-

mi; insülinin keflfinden itibaren 1920’li y›llarda, “E¤itim,

diyabet tedavisinin bir parças› de¤il, tam tersine tedavinin

bizzat kendisidir” sözüyle e¤itimin önemini vurgulayan

Dr. Joslin Eliot ile bafllam›flt›r. 1970-1980’lerde hasta e¤i-

timinin tedavideki iyilefltirici rolü araflt›rmalarla ortaya kon-

mufl ve e¤itim çal›flmalar›n›n bilimsel temelleri gelifltirilmifl-

tir (Ellisa et al., 2004; Erdo¤an, 2002; IDF, 2008; IDF,

2009; Özcan, 1999). Ülkemizde ise Sa¤l›k Bakanl›¤› tara-

f›ndan 2011’de yay›nlanan Türkiye Diyabet Önleme ve

Kontrol Program› ve 2014’de yay›nlanan Ulusal Diyabet

Program› kapsam›nda belirlenen hedefler “toplumun bil-

gilendirilmesi, sa¤l›k personelinin ve hastalar›n e¤itilmesi”

yönündedir (THGM, 2011; THSK 2014). 

Diyabet e¤itimi hekim, hemflire, diyetisyen, eczac› ve-

ya psikolog gibi çeflitli sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan ya-

p›labilir (Erdo¤an, 2002). Diyabetli bireyin etkin flekilde

e¤itim alabilmesi için diyabet e¤iticisinin yeterli kuramsal

ve pratik bilgi ile donat›lm›fl olmas› gerekir (Ko et al.,

2010; THSK, 2014). Günümüzde bireylerin, toplumlar›n,

kurumlar›n ve hatta ülkelerin bilim ve teknolojideki h›zl›

de¤iflim ve geliflmelere ayak uydurabilmesinin en etkin ve

temel yolu flüphesiz e¤itimdir (Gül, 2000).  Sa¤l›k çal›flan-

lar›n›n diyabetli birey ve yak›nlar›n›n e¤itiminde aktif rol

almas› ancak hizmet içi e¤itimler kapsam›nda etkin diya-

bet e¤itim programlar›n›n sunulmas› ile sa¤lanabilir. 

Hizmet içi e¤itim kurumlarda çal›flanlar›n görevleri ile il-

gili konularda gerekli bilgi, beceri ve tutumlar› kazanmala-

r›n› sa¤lamak üzere yap›lan e¤itimdir (Taymaz, 1992). Hiz-

met içi e¤itimlerin hedeflerine ulaflmas› ancak etkin bir

planlama ve uygulama ile sa¤lanabilir. Gül (2000), hiz-

met-içi e¤itim program›nda uygulanacak olan yöntemin,

o e¤itim program›n›n baflar›l› ya da baflar›s›z olmas›nda ol-

dukça önemli oldu¤unu vurgulamaktad›r. Günümüzde

e¤itim alan›ndaki bilimsel ve teknolojik geliflmelere paralel

olarak çeflitli kurumlarda uzaktan e¤itim alternatif bir hiz-

met içi e¤itim yöntemi olarak kullan›lmaktad›r (Gül, 2000). 

Uzaktan e¤itimin ilk olarak 1800‘lü y›llarda mektupla

e¤itim fleklinde bafllad›¤›, ancak 1900’lü y›llar›n ilk yar›s›n-

da görsel iflitsel araçlar›n okullara girmesi ile teknoloji te-

melli uzaktan e¤itime dönüfltü¤ü belirtilmektedir. Daha

sonra iletiflim ve biliflim teknolojilerindeki geliflmeler ile

uzaktan e¤itim de farkl› bir boyut kazanm›flt›r. Günümüz-

de uzaktan e¤itimde daha çok bilgisayar ve internet tek-

nolojileri tercih edilmektedir. En yayg›n olarak kullan›lan

internet tabanl› uygulama modeli ise Web Tabanl› Uzak-
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tan E¤itim (WTUE)’dir (‹flman, 2011; Öztürk 2011; Wang

and Gearhart, 2006).

Web tabanl› uzaktan e¤itim modelinin kurumlara ve

bireylere sa¤lad›¤› yararlar›n bafl›nda zamandan ve me-

kandan ba¤›ms›z e¤itim ortamlar›n› sa¤lamas› gelmekte-

dir. Sa¤l›k profesyonellerinin yo¤un ifl yüküne sahip olma-

lar› ve hizmet içi e¤itimlere ay›racak zamanlar›n›n k›s›tl› ol-

mas› nedeniyle web tabanl› uzaktan e¤itim yönteminin

onlar için uygun bir hizmet içi e¤itim modeli oldu¤unu

söylemek mümkündür.

Bu makalede sa¤l›k çal›flanlar›n›n geleneksel yöntem-

ler ile uygulanan hizmet içi e¤itim programlar›na alterna-

tif olarak, web tabanl› bir diyabet e¤itim program›n›n ta-

sar›m ve uygulama esaslar› ele al›nm›flt›r.

Web  Tabanl›  Uzaktan  E¤itim

WTUE ayn› ya da farkl› ortamlardaki bireylerin; metin,

veri, görsel, grafik, animasyon gibi ö¤elerin bilgisayarlar

yoluyla paylafl›ld›¤› elektronik ortamlarda çal›flabilmesine

olanak tan›yan; kullan›c›lar›n istenilen zamanda ulaflma

ve kaynaklardan istenilen ölçüde faydalanma olana¤›

olan bir e¤itim fleklidir. WTUE’in tan›mlar›nda genel ola-

rak iki unsura vurgu yap›lmaktad›r; zamandan ba¤›ms›z-

l›k ve mekandan ba¤›ms›zl›k. E¤itimin internet üzerinden

gerçekleflmesi, bireyler için zamandan ve ortamdan ba-

¤›ms›z bir e¤itim olana¤› sunmas›, e¤itimi kolayl›kla ulafl›-

labilir ve güncel k›lmaktad›r (fiahan, 2007; Varol ve Kara-

batak 2002).

WTUE senkron (efl zamanl›) ve asenkron (efl zamans›z)

olmak üzere iki farkl› flekilde uygulanabilir. Efl zamanl› ve-

ya çevrim içi olarak da adland›r›lan senkron WTUE, belir-

li bir zaman aral›¤›nda, belirli bir ortamda, ayn› anda, et-

kileflim ile sürdürülen uzaktan e¤itim modelidir (Gülbahar

2009; Varol ve Karabatak 2002). Bu modelde ö¤renen

ve e¤itimci çift yönlü iletiflim teknolojileri arac›l›¤› ile sesli

veya görüntülü etkileflimde bulunarak, ayn› zaman dili-

minde, belirlenen konu üzerinde çal›flma/tart›flma/fikir

paylafl›m›nda bulunma olanaklar›ndan yararlanmaktad›r

(fien, 2009). Asenkron,  senkron olmayan, çevirim d›fl› ya

da efl zamans›z olarak ifade edilen WTUE modeli;  zama-

na ve ortama ba¤l› olmaks›z›n yap›lan uzaktan e¤itimdir

(Gülbahar 2009; Varol ve Karabatak 2002). Uzaktan e¤i-

tim sistemine kat›lan bireylerin tercih ettikleri zaman da

önceden haz›rlanarak sisteme yüklenen e¤itim içerikleri-

ne eriflme olanaklar› mevcuttur (fien, 2009).

WTUE’in etkinli¤inde en önemli unsurun “tasar›m” ol-

du¤u söylenebilir. Tasar›m “bir sanat eserinin, yap›n›n veya

teknik ürünün ilk tasla¤›” olarak tan›mlanmaktad›r

(http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&ara-

ma=kelime&guid=TDK.GTS.55356092565511.46859428,

Eriflim tarihi: 20.04.2015). Mimari tasar›m, endüstriel tasa-

r›m, moda tasar›m› gibi pek çok farkl› alanda kullan›lan ta-

sar›m kelimesi temelde planlama, uygulama ve de¤erlen-

dirme aflamalar›ndan oluflan bir süreci ifade etmektedir

(Smith and Regan, 2005). WTUE’de ise tasar›m “Ö¤retim

Tasar›m›” ve “Arayüz Tasar›m›” olmak üzere iki farkl› boyut-

ta ele al›nabilir.

Web  Tabanl›  Uzaktan  E¤itimde  Ö¤retim  Tasar›m›

Ö¤renme en genel haliyle “yaflant› ürünü ve az çok

kal›c› davran›fl de¤iflikli¤i” olarak tan›mlanmaktad›r (Demi-

rel, 2003). Ö¤retim ise bu beklenen davran›fl de¤iflikli¤i-

nin planl› ve programl› olarak kazand›r›lmas› sürecidir

(Demirel, 2003; Fer, 2011). Ö¤retim plan›/program› ge-

lifltirme üretim süreci olarak tan›mlanmaktad›r ve ö¤retim

tasar›m› plan›n›n yaz›l›, video, çoklu medya veya web ta-

banl› olarak ö¤retim materyaline dönüfltürülmesidir (Mor-

rison, Ross and Kemp, 2012).

Ö¤retim tasar›m› ise, en genifl anlam› ile ö¤renenin

bilgisinde ve becerisinde istenen de¤ifliklikleri oluflturacak

uygun yollar›n belirlenmesidir (Fer, 2011). Di¤er bir tan›-

ma göre ö¤retim tasar›m›, ö¤renme teorileri ile e¤itsel uy-

gulamalar aras›nda bir köprü görevi gören, ö¤retme-ö¤-

renme ilkelerinin, ö¤retim materyal ve etkinliklerine dö-

nüfltürülmesini sa¤layan sistematik bir süreçtir (Smith and

Regan, 2005). Ö¤retim tasar›m›n›n genel amac› ö¤ren-

meyi daha verimli ve etkili k›lmak, ö¤renmeyi kolaylaflt›r-

makt›r (Morrison, Ross and Kemp, 2012). 

Genel olarak ö¤retim tasar›m› afla¤›daki sorulara yan›t

aramaktad›r (Demirel, 2009; Fer, 2011; ‹flman, 2011;
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Morrison, Ross and Kemp, 2012).

• Program kimin için gelifltiriliyor?

(Ö¤renenlerin özellikleri)

• Ö¤renenlerin ne ö¤renmesi veya baflarmas› 

isteniyor (Hedefler ve içerik)

• En iyi nas›l ö¤renilir? (Ö¤retim stratejileri/yöntemleri)

• Ö¤renmenin ne derece gerçekleflti¤i nas›l 

kontrol edilir? (De¤erlendirme yöntemleri) 

Bu sorular›n yan›tlar› ö¤retim tasar›m modellerinin be-

lirli aflamalardan olufltu¤unu göstermektedir. Çeflitli ö¤re-

tim tasar›m modelleri bulunmakla birlikte bu modellerin

“analiz”, “tasar›m/gelifltirme”, “uygulama” ve “de¤erlen-

dirme/düzeltme” gibi ortak baz› aflamalardan olufltu¤u

görülmektedir  (Demirel, 2009; ‹flman, 2011; Smith and

Regan, 2005). 

Gelifltirilmifl birçok ö¤retim tasar›m modeli uzaktan

e¤itimde de kullan›lmaktad›r. Dick ve Carey Modeli, Han-

nafin ve Peck Modeli, Morrison, Ross and Kemp’in Etkili

Ö¤retim Tasar›m Modeli bu modellerden baz›lar›d›r (Fer,

2011; ‹flman, 2011). Bu makalede yetiflkin e¤itim ilkeleri-

ne ve web tabanl› uzaktan e¤itim programlar›na uygun-

lu¤u nedeniyle Morrison, Ross ve Kemp’in Etkili Ö¤retim

Tasar›m Modeli ele al›nm›flt›r.

Morrison,  Ross  ve  Kemp’in  

Etkili  Ö¤retim  Tasar›m  Modeli

Bu model ilk kez 1985 y›l›nda Kemp taraf›ndan olufltu-

rulmufltur. Son olarak 2001 y›l›nda Morrison, Ross ve

Kemp taraf›ndan biraz daha gelifltirilen modelin sadece

okul sürecinde de¤il, özel ve devlet kurumlar›n› içeren çe-

flitli ifl kollar›nda da kullan›lmas› önerilmektedir (Fer, 2011;

‹flman, 2011; Morrison, Ross and Kemp, 2012). Morri-

son, Ross ve Kemp’e göre ö¤retim tasar›m modeli esnek,

uyarlanabilir, de¤ifltirilebilir ve eklenebilir olmal›d›r. Bu ne-

denle Etkin Ö¤retim Tasar›m Model’i do¤rusal de¤il, dön-

güsel (spiral) yaklafl›mla oluflturulmufltur. Bu döngüsel

yaklafl›m modeli oluflturan dokuz aflaman›n tamamlan-

mas› için belirli bir s›ralaman›n olmad›¤›n› göstermektedir

(fiekil 1) (Morrison, Ross and Kemp, 2012). Afla¤›da mo-

delin ö¤eleri s›rayla aç›klanm›flt›r.

Ö¤retim  problemleri:  Ö¤retim tasar›m› sürecinin ilk afla-

mas› problemin veya ihtiyac›n tespit edilmesidir. Bu aflama-

da problemin tan›mlanmas› ve ö¤retimin bu probleme çö-

züm üretip üretemeyece¤ine karar verilmesi söz konusu-

dur (Fer, 2011; Morrison, Ross and Kemp, 2012).

Ö¤renen  özellikleri: Bu aflama ö¤renenlerin birey-

sel özelliklerinin belirlenmesi ve tasar›ma yans›t›lma-

s›n› içerir. Özellikle ö¤retim yöntemlerinin ve kay-

naklar›n›n belirlenmesinde ö¤renen özellikleri dik-

kate al›nmal›d›r. Bu özellikler; cinsiyet, yafl, etnik kö-

ken vb. genel özellikler, ö¤retim için gerekli ön ko-

flul becerileri ve ö¤renme stillileri olarak genellikle

üç grupta toplan›r (Fer, 2011; Morrison, Ross and

Kemp, 2012).

Görev  analizi: Görev analizi ö¤renenlerin beklenen

hedefleri baflarmas› için gerekli olan bilgi ve yön-

temlerin belirlendi¤i aflamad›r (Fer, 2011). E¤itimci

ö¤retilecek konuda uzman de¤il ise, görev analizi

aflamas›nda konu alan› uzmanlar› ile çal›flabilir. Gö-

rev analizi konu analizi, yöntem analizi ve kritik olay

analizi olmak üzere üç teknikle tamamlan›r. Konu

analizi e¤itimin içeri¤ini oluflturacak olan olgular›n,
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kavramlar›n ve kurallar›n belirlenmesidir. Yöntem analizi,

belirlenen ö¤renme hedeflerinin gerçeklefltirilmesi için

gerekli olan zihinsel ve fiziksel eylemlerin uygun ad›mlara

bölünmesini sa¤lar. Kritik olay analizinde ise kifliler aras›

iletiflimle ve tutumlarla ilgili içerik belirlenir (Fer, 2011;

Morrison, Ross and Kemp, 2012).

Ö¤retim  hedefleri:  Ö¤retim hedefleri görev analizinin

sonuçlar›na dayal› olarak oluflturulur ve tam olarak ö¤re-

nenin baflarmas› gereken noktalar› belirler. Ö¤retim he-

defleri e¤itimciye/ö¤retim tasar›mc›s›na ö¤renme strateji-

lerinin ve de¤erlendirme yöntemlerinin belirlenmesinde

yararl› olurken, ö¤renenlerin de çal›flmalar›n› planlamala-

r› ve testlere haz›rlanmalar› konusunda rehberlik eder

(Fer, 2011; Morrison, Ross and Kemp, 2012).

‹çerik  s›ralamas›:  Bilginin sunuldu¤u s›ralama, ö¤re-

nenlerin bilgiyi anlamas› ve ö¤renmesinde önemli bir rol

oynar. ‹çerik s›ralamas›, bilginin her bir ö¤retim hedefine

yönelik olarak mant›ksal bir s›rayla sunulmas›n› ifade eder

(Fer, 2011; Morrison, Ross and Kemp, 2012).

Ö¤retim  stratejisi: Bu aflama bilgiyi sunman›n yarat›c›

ve yenilikçi yollar›n›n tasarlanmas›n› içerir. Ö¤retim tasa-

r›mc›s› bu aflamada ö¤renenin belirlenen hedeflere ulafl-

mas›n› nas›l destekleyece¤ine odaklan›r. Ö¤retim strateji-

si aflamas›, ö¤retimin ö¤renenlere nas›l da¤›t›laca¤›n›n ve

ö¤renenin belirlenen hedeflere ulaflmas› için hangi ö¤re-

tim yöntemlerinin uygun olaca¤›n›n belirlendi¤i aflamad›r

(Fer, 2011; Morrison, Ross and Kemp, 2012).

Mesaj  tasar›m›: Ö¤retimde mesaj (bilgi iletimi) tasar›m›

ö¤retim stratejilerini etkili olarak sunmak için bir araçt›r.

Mesaj tasar›m›, ö¤retim tasar›m plan›n›n, metin ve ses-

li/görsel ö¤eler kullan›larak ö¤retim birimine dönüfltürül-

mesi aflamas›d›r. Ö¤retim birimi ders kitab›, bas›l› mater-

yal, bilgisayar destekli ö¤retim ortam›, CD-ROM veya her-

hangi bir türde olabilir (Fer, 2011; Morrison, Ross and

Kemp, 2012).

Ö¤retimin  gelifltirmesi:  Sürecin bu aflamas› ö¤retim

materyallerini oluflturmak için tasarlanan tüm parçalar›n

(video, web sayfas›, bas›l› malzemeler, ses kayd› vb) bir

araya getirilmesini kapsar (Fer, 2011; Morrison, Ross and

Kemp, 2012).

De¤erlendirme  araçlar›:  De¤erlendirme araçlar› ö¤re-

nen kiflilerin hedefler üzerindeki baflar›s›n› de¤erlendir-

mek için kullan›l›r. Bu aflamada hangi tür de¤erlendirme-

nin yap›laca¤›na karar verilir ve gereken de¤erlendirme

araçlar› haz›rlan›r. Biliflsel hedeflerin de¤erlendirilmesinde

çoktan seçmeli, do¤ru yanl›fl veya efllefltirme sorular›n›

içeren de¤erlendirme araçlar› kullan›l›rken, devinsel (dav-

ran›flsal) hedeflerin de¤erlendirilmesinde derecelendirme

ölçe¤i veya kontrol listesi, duyuflsal hedeflerin de¤erlen-

dirilmesinde ise ilgi ve tutum ölçekleri kullan›labilir (Fer,

2011; Morrison, Ross and Kemp, 2012).

Web  Tabanl›  Uzaktan  E¤itimde  Arayüz  Tasar›m›

WTUE ortamlar›nda en önemli unsurlardan biri insan-

bilgisayar etkileflimidir. E¤itim materyali ve ö¤renen ara-

s›ndaki bu etkileflimi bafllatan araç ise bilgisayar ekran›

(arayüz)’d›r. Arayüz ö¤retim amaçl› çoklu ortam ya da

web uygulamalar›n›n ayr›lmaz, gerekli ve önemli bir par-

ças› olarak problem, görev ve ö¤renme sürecini farkl› bi-

leflenler yard›m› ile bir araya getirerek çoklu ortam uygu-

lamalar›n›n ifllevsel olmas›n› sa¤lamaktad›r (Çakmak,

2007; Jones and Ferquhar, 1997). 

Ancak arayüz tasar›m›n›n deneysel kan›tlardan çok

sezgisel inançlara göre yap›lmas› WTUE sürecinde çeflitli

problemlere neden olmaktad›r. Bu problemlerin ortaya

ç›kmas›n› engellemek için yöntemsel baz› yaklafl›mlara ge-

reksinim duyulmaktad›r. Bu yaklafl›mlar özellikle dikkati

toplama, ö¤renmenin devaml›l›¤›n› sa¤lama ve afl›r› bilgi

yo¤unlu¤unu engelleme gibi önemli konularda yönlen-

dirici oldu¤u düflünülen birtak›m ilkeler sunmaktad›r

(Çakmak, 2007). Bu ilkeler temel olarak arayüzün tasar›-

m›nda aç›kl›k, sadelik ve yarat›c›l›¤›n esas al›nmas›n›; ö¤-

retimsel, teknolojik ve psikolojik niteliklerin göz ard› edil-

memesini amaçlamaktad›r (‹pek, 2003). 

WTUE’de arayüz tasar›m› metinlerin kullan›m›, görsel-

lerin kullan›m› ve renklerin kullan›m› olmak üzere üç bafl-

l›k alt›nda ele al›nabilir;

Metinlerin  Kullan›m›

WTUE materyallerinde metinleri oluflturan cümlelerin
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anlaml›, net ve basit olmas›; uzaktan e¤itim alacak birey-

lerin dikkatini da¤›tacak kadar uzun cümleler kullan›lma-

mas› önerilmektedir (Avc› 2009; Bülbül, 1999).  Paragraf-

lar›n bölünmemesi ve gereksiz büyük harf kullan›m›ndan

kaç›n›lmas› önemlidir. Ayr›ca sayfadaki metni özetleyen

bir bafll›k kullan›lmas› ve bu bafll›¤›n farkl› bir renk ya da

biçimlendirme ile metinden ayr›larak sola hizal› yaz›lmas›-

n›n önemi vurgulanmaktad›r. Metinde dikkat çekilmek is-

tenen nokta farkl› renkte, alt› çizili veya e¤ik olarak yaz›la-

bilir (Avc› 2009; Bülbül, 1999; Heinrich et al., 2012). An-

cak bu gibi ö¤elere çok faza yer verildi¤inde, anlam›n› yi-

tirip göz yoran nesneler haline dönüfltü¤ü de göz önün-

de bulundurulmal›d›r (Öztürk, 2011).

Görsellerin  Kullan›m›

WTUE materyallerini etkili k›lmak, uzaktan e¤itim alan

bireylerin ö¤renme iste¤ini art›rmak ve ö¤renmeyi kolay-

laflt›rmak amac›yla resim, çizim, foto¤raf, grafik gibi görsel

ö¤eler kullan›l›r. Görsellerin uzaktan e¤itim içeri¤iyle iliflkili

olmas› önemlidir. Görsellerin verdi¤i mesaj materyaldeki

metnin ana fikrini sade, anlaml› ve ak›lda kal›c› biçimde ak-

tarmal›d›r (Bülbül, 1999; ‹pek, 2003; Öztürk, 2011). Ani-

masyon ve benzetimler, WTUE materyallerinin etkinli¤ini

art›ran önemli unsurlard›r. Animasyon ve benzetimler,

metin ya da di¤er tür görsellerle anlat›m› mümkün olma-

yan konular›n ak›lda kal›c› flekilde ö¤renilmesine yard›mc›

olur; materyali kullanana bir sanal gerçeklik ortam› yarat›r;

konuyu ö¤renen aç›s›ndan kolaylaflt›r›r (Kriz, 2003).

Renklerin  Kullan›m›

Bir e¤itim materyalinde göze çarpan ilk ö¤e renktir.

Renk kullan›m› materyale görsel zenginlik ve canl›l›k katar,

materyali monotonluktan kurtar›r (Avc›, 2009). WTUE

materyalinde zemin rengi, metin rengi ve görsellerin ren-

gi birbiriyle uyum içinde ve okumay› kolaylaflt›racak flekil-

de olmad›r. Zemin ve metin renginin birbiri ile z›t olmas›

en önemli unsurdur. Sar› -siyah,  beyaz-yeflil, beyaz-k›rm›-

z›, beyaz-koyu mavi gibi metin-zemin renkleri ya da aç›k

zemin rengi üzerine koyu metin rengi kullan›m› öneril-

mektedir. Ayr›ca dikkat da¤›n›kl›¤›na neden olmamas› aç›-

s›ndan, görseller üzerindeki renkler hariç bir ekranda

dörtten fazla renk kullan›lmamas› önerilmektedir. Ayr›ca

WTUE materyalinde düzenli tekrarlar yaratmas› aç›s›n-

dan, menü ve tüm sabit nesnelerin renklerinin tüm ma-

teryal boyunca ayn› kalmas› önemlidir (Avc› 2009; Bülbül,

1999; Heinrich et al., 2012).

WTUE materyallerinin tasar›m›nda genel ö¤retim ma-

teryali tasar›m ilkeleri de göz önünde bulundurulmal›d›r.

Bütünlük, denge, devaml›l›k, vurgu, oran-orant› olarak

adland›r›lan bu ilkeler afla¤›da k›saca özetlenmifltir (Avc›,

2009);

Bütünlük, görsel materyalde yer alan ö¤elerin kendi

aralar›nda ve verilmek istenen mesaj ile uyumlu olmas›n›

ifade etmektedir. Özetle materyalin sade ve anlaml› bir

bütün oluflturacak flekilde tasarlanmas› ilkesidir.

Denge,  görsel bir materyalde bulunan ö¤elerin alg›la-

nan a¤›rl›¤›n› ifade eden bir ilkedir. Dolu ve bofl alanlar›n

etkili bir flekilde kullan›lmas›n›, ö¤elerin ekrana simetri

oluflturacak flekilde da¤›t›lmas›n› ifade etmektedir. Bunun

için ekran›n dört eflit parçaya bölünerek, ö¤elerin bu

alanlara eflit a¤›rl›k hissi verecek flekilde yerlefltirilmesi öne-

rilmektedir.

Devaml›l›k, görsel bir materyale bakarken, gözün bir

ö¤eden di¤erine geçiflte izledi¤i yol ile ilgili bir ilkedir. Bu

amaçla ö¤eler aras›nda oklar›n ve çizgilerin kullan›lmas›-

n›n alg›lamay› kolaylaflt›raca¤› vurgulanmaktad›r.

Vurgu, Görsel bir materyalde as›l anlat›lmak istenen,

anahtar veya di¤erlerinden daha önemli olan ö¤enin,

vurgu teknikleri kullan›larak daha dikkat çekici hale getiril-

mesi ilkesidir. 

Oran-Orant›, boyut ile flekil aras›ndaki iliflkidir. ‹yi bir

orant› için görsel materyalde kullan›lacak ö¤elerin boyut-

lar›n›n dikkate al›nmas› gerekir. 

Web  Tabanl›  Uzaktan  E¤itimde  Kullan›lan  Sistemler

WTUE basit bir flekilde web üzerinden e-posta ya da

bir web sayfas› üzerinden e¤itim içeri¤i paylafl›larak uygu-

lanabilmektedir. Ancak WTUE’in gerçek bir e¤itim ortam›

fleklinde planl›, sistemli ve düzenli bir flekilde gerçekleflme-

sini sa¤lamak için baz› sistemlerden yararlan›lmal›d›r.
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Bunlar ö¤retim içeri¤ini sunmak, paylaflmak ve e¤itimin

yönetimi için kullan›lan Ö¤retim Yönetim Sistemleri-ÖYS

(Learning Management Systems-LMS) ve ö¤retim içeri¤i-

ni oluflturmak için kullan›lan ‹çerik Yönetim Sistemleri-‹YS

(Content Management Systems-CMS)’dir (Gülbahar,

2009; Öztürk, 2011). 

Ö¤retim  Yönetim  Sistemleri

ÖYS, çevrimiçi içeri¤in yönetimini ve ö¤renenlere ileti-

mini sa¤layan sistem olarak tan›mlanabilir (Gülbahar,

2009). Ad›ndan da anlafl›laca¤› üzere bir yönetim arac›d›r

ve e¤itim içeriklerinin yönetimine, ö¤renenler ve ö¤re-

tenlerin izlenmesine, ö¤renme ö¤retme süreçlerinin bi-

reyselleflmesine olanak sa¤layan bütünleflik bir sistemdir

(Aslan, 2013). Daha ayr›nt›l› olarak ise a¤ üzerinden ö¤-

renme malzemesinin sunulmas›/paylafl›lmas›na, ders içe-

riklerinin haz›rlanmas›ndan ö¤renci kay›tlar›n›n tutulmas›-

na, sistemin kullan›m saatleri ve s›kl›klar› gibi istatistiki bil-

gilerden, ö¤rencilerin baflar› durumuna kadar birçok bil-

ginin sistem üzerinden al›nmas›na ya da Web ortam›na

aktar›lmas›na olanak sa¤layan sistem olarak tan›mlanmak-

tad›r (Akp›nar, 2005; Al ve Madran, 2004).

Bu aç›dan bak›ld›¤›nda WTUE’in Web üzerindeki basit

e¤itim içeriklerinden ayr›labilmesi için temel özelliklere sa-

hip bir ÖYS ile sunulmas› gerekir. Bu özelikler afla¤›da

özetlenmifltir (Akp›nar, 2005; Al ve Madran, 2004);

• Kullan›c›lar›n tan›mlanmas› ve yönetilmesi

• Ders içeriklerinin haz›rlanmas›

• Derslerin yönetilmesi

• Ö¤renciye özel programlar›n aç›lmas›

• Ödev ve proje verilmesi/teslimi

• S›nav ve testlerin haz›rlanmas› ve uygulanmas›

• Ö¤renci davran›fllar›n›n izlenmesi ve incelenmesi

• Ö¤rencilerin baflar› durumlar›n›n de¤erlendirilmesi

• Etkileflimli iletiflim ortamlar›n›n oluflturulmas› ve yö-

netilmesi

Piyasada ticari ve aç›k kaynak kodlu birçok ÖYS yaz›l›-

m›na ulaflmak mümkündür. Bunlardan Akademik LMS,

Blackboard bilinen ticari yaz›l›mlardan baz›lar›, MOODLE,

Claroline ve Dokeos ise bilinen aç›k kaynak kodlu ÖYS’ler-

den birkaç›d›r.

‹çerik  Yönetim  Sistemi

‹YS, herhangi bir teknik uzmanl›k gerektirmeden e¤i-

tim içeri¤i haz›rlanmas›na olanak sa¤layan programlar ve

WTUE içeri¤ini oluflturmak için kullan›lan yaz›l›mlar›n ge-

nel ad›d›r. ‹YS farkl› say›da, boyutta ve biçimde doküman›

ve içeri¤i kontrol alt›nda tutarak, sistem içerisinde paylafl›-

lan dosyalar›n ve içeri¤in yönetimini sa¤lamaktad›r (Gül-

bahar, 2009). 

Adobe Captivate ve Articulate Presenter piyasada bili-

nen ticari ‹YS yaz›l›mlar›ndan ikisidir.

Sonuç

‹yi e¤itilmifl sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan verilecek

diyabet e¤itimi, baflar›l› bir klinik bak›mla bütünleflti¤inde

bireysel diyabet yönetimi de sa¤lanm›fl olacakt›r (Özcan,

1999). Sa¤l›k çal›flanlar›n›n diyabetli birey ve yak›nlar›n›n

e¤itiminde aktif rol almas› ancak hizmet içi e¤itim yoluyla

diyabet bilgi ve becerisini kazand›racak etkin e¤itim prog-

ramlar›n›n sunulmas› ile sa¤lanabilir (IDF, 2008). Sa¤l›k

profesyonelleri için sa¤l›k kurumlar›nda hizmet içi e¤itim

kapsam›nda diyabet e¤itimleri düzenlenmekte ve gele-

neksel e¤itim yöntemi ile sunulmaktad›r. Ancak ifl yükü-

nün a¤›r olmas› e¤itimlere kat›l›m› azaltmakta veya e¤iti-

min etkinli¤ini olumsuz etkilemektedir. Tüm bunlar de-

¤erlendirildi¤inde sa¤l›k profesyonellerine yönelik olarak

düzenlenecek herhangi bir e¤itim etkinli¤inde uzaktan

e¤itim yönteminin kullan›lmas›n›n e¤itimin amac›na ulafl-

mas›n› kolaylaflt›raca¤› söylenebilir. 

Sonuç olarak sa¤l›k çal›flanlar›n›n geleneksel yöntemler

ile uygulanan hizmet içi e¤itim programlar›na alternatif

olarak, onlar›n ö¤renme özelliklerine uygun haz›rlanm›fl bir

diyabet e¤itim program›n›n internet arac›l›¤›yla ayaklar›na

götürülmesi, bu e¤itim program›n› tamamlad›ktan sonra

toplumdaki diyabetli bireylerin e¤itimine ve özbak›m gücü-

ne sa¤layacaklar› katk› aç›s›ndan oldukça önemlidir.
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ÖÖzzeett  

Hava kirlili¤i ve kronik hastal›klar›n epidemiyolojisine olan ilgi gün geçtikçe artmak-

tad›r. Hava kirlili¤i ile kardiyopulmoner hastal›klar ve ölüm aras›ndaki iliflki yo¤un bir

flekilde araflt›r›lmakla birlikte diyabet üzerinde çok durulmam›flt›r. Fakat son zamanlar-

da hava kirlili¤i ve diyabet oluflumu-geliflimi aras›ndaki iliflkiyi inceleyen çal›flmalar›n

say›s› gittikçe artmakta ve hava kirlili¤inin diyabet oluflumuna zemin haz›rlayabilece¤i

gibi ölüm riskini de art›rabilece¤i üzerinde durulmaktad›r. Bu makalede diyabet ve

hava kirlili¤i iliflkisi literatür do¤rultusunda gözden geçirilmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Hava kirlili¤i, hava kirleticileri, tip 1 diyabet,  tip 2 diyabet, ges-

tasyonel oiyabet

SSuummmmaarryy

AAiirr  PPoolllluuttiioonn  aanndd  DDiiaabbeetteess

The interest on relationship between air pollution and chronic diseases epidemi-

ology is increasing each passing day. Although intensively researched relationship

between cardiopulmonary disease air pollution and death, diabetes has not focused

a lot on. But recently, the number of studies is increasing about examining the relati-

onship between air pollution and diabetes development and as well as the risk of de-

ath from air pollution formation may predispose to diabetes and focuses on increase.

This article describes the relationship of diabetes and air pollution through literature.

KKeeyywwoorrddss::  Air pollution, air pollutants, type 1 diabetes, type 2 diabetes, gestati-

onal diabetes

Girifl

Diyabet, pankreas›n yeterli insülin üretmemesi veya insülinin vücutta etkin flekilde

kullan›lamamas› sonucunda ortaya ç›kan, hiperglisemi, dislipidemi, glikozüri ve bun-

lara efllik eden birçok klinik ve biyokimyasal bulgu ile seyreden sistemik kronik bir has-

tal›kt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü (WHO) 2014 y›l›nda 18 yafl üstündeki yetiflkinlerde diya-

bet prevelans›n›n %9 oldu¤u, 2013 y›l›nda diabetes mellituslu birey say›s›n›n dünya

genelinde 382 milyona ulaflt›¤›, 2035 y›l›na kadar ise bu say›n›n 592 milyona ulafla-

ca¤› ve diyabet nedeniyle meydana gelen ölümlerin % 80’inin düflük ve orta gelirli
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ülkelerde oldu¤u ve 2030 da 7. ölüm nedeninin diyabet

olaca¤›n› bildirmektedir. (WHO, 2014). 

Hava kirlili¤i ve kronik hastal›klar›n iliflkisini irdeleyen ça-

l›flmalar yap›lm›fl ve bu çal›flmalarda hava kirlili¤i ile kardi-

yopulmoner hastal›klar ve ölüm aras›ndaki iliflki yo¤un bir

flekilde araflt›r›lm›flt›r.  Diyabet ile hava kirlili¤i iliflkisi ise çok

fazla önemsenmemifl olmakla birlikte son y›llarda hava kir-

lili¤i ile iliflkili diyabetin toplum sa¤l›¤› aç›s›ndan gittikçe ar-

tan bir tehdit oluflturdu¤u düflünülmektedir ve bu iliflkiyi

gösteren kan›tlar giderek artmaktad›r (Balti et al, 2014)

Bu derlemede hava kirlili¤i maruziyeti ile diyabet geli-

flimi iliflkili midir ve/veya hava kirlili¤i diyabete yatk›nl›¤› ve

mortaliteyi art›r›r m›? sorular› literatür do¤rultusunda irde-

lenecektir.

Hava  Kirlili¤i  

Hava oksijen, azot, karbondioksit gibi gazlardan, su

buhar›ndan ve toz, polen, tüy gibi partiküllerden oluflur.

Oksijen havada %20,9, azot %78,8, argon %0,9 ve kar-

bondioksit %0,03 oran›nda bulunur. Neon, helyum, me-

tan, hidrojen, ksenon, ozon gibi di¤er gazlar çok daha

düflük oranlarda bulunur Hava kirlili¤i; normalde havada

bulunmayan veya miktarlar›n›n artmas› sonucunda in-

san, bitki ve hayvanlar›n yaflam›n› olumsuz etkileyip fizik-

sel zararlara yol açan maddelerden kaynaklanmaktad›r.

Hava kirlili¤ini do¤al nedenlere ba¤l› olarak ve insanlar

taraf›ndan gerçeklefltirilen etkinlikler sonucunda oluflan

hava kirlili¤i olarak iki grupta inceleyebiliriz. Do¤al neden-

lere örnek olarak orman ve bitki örtüsü yang›nlar›, yanar-

da¤ patlamalar› ve toz f›rt›nalar› verilebilir ve sanayileflme

ve kentleflmenin yaratt›¤› hava kirlili¤i ise insan faaliyetle-

ri sonucunda ortaya ç›kan hava kirlili¤ine örnektir (Çak›r

Sümer, 2014). Ayr›ca iç ve d›fl ortam hava kirlili¤i olarak

da s›n›fland›rma yap›lmaktad›r. D›fl ortam hava kirlili¤in-

de, kaynak do¤al (örn: volkanik patlamalar ve orman

yang›nlar›) ya da insanlar›n neden oldu¤u (örn: fabrika

ve ev bacalar›ndan ç›kan dumanlar, yak›lan atefller, araç-

lar›n egzoz gazlar›) durumlar olabilmektedir  (Cavkayter

ve ark, 2013) 

Hava kirlili¤i, dünya nüfusunun büyük bir bölümünü

etkilemektedir. Hava kirletici maddeler; endüstriyel tesis-

ler, arabalar, kamyonlar, gemiler, uçaklar, evsel yak›tlar,

orman yang›nlar› ve volkanik patlamalar gibi birçok kay-

naktan sal›n›rlar. Aç›k alan ya da çevresel hava kirlili¤i, nit-

rik oksit (NOx), karbon monoksit (CO), ozon (O3), sülfür

oksitleri (SOx) gibi oksitlenebilirlik, reaktivite ve da¤›l›m ba-

k›m›ndan birbirlerinden farkl› gaz bileflimleri ve kal›c› or-

ganik kirleticileri (KOK) gibi çeflitli boyutlardan kimyasal

parçac›k maddeleri (PM) kapsamaktad›r. Amerika Birleflik

Devletleri Çevre Koruma Ajans› standartlar›na göre hava

kirlili¤i havadaki ozon (O3), karbon monoksit (CO), sülfür

dioksit (SO2), nitrojen oksit (NO), likit ve partiküller gibi

maddelerin miktar›na göre belirlenir (Thiering ve  Hein-

rich, 2015).

Dünya genelinde, 2010 y›l›nda, aç›k alanda PM kay-

nakl› 3,2 milyon, kapal› alan içerisinde kat› yak›tlardan kay-

naklanan 3,5 milyon ölüm görülmüfltür. Hava kirlili¤i ma-

ruziyeti, çok say›da hastal›k kökenli ölüm ile iliflkilendirilmifl-

tir. Dünya genelinde ölüm oranlar›nda, s›ras›yla, %3 ve

%4,3’e tekabül etmektedir. Kat› yak›tlardan kaynaklanan

kapal› alanda hava kirlili¤i Asya, Latin Amerika ve Afrika’da

önemliyken, PM kaynakl› aç›k alan hava kirlili¤i tüm dün-

yada önem arz etmektedir  (Thiering ve  Heinrich, 2015).

Geliflmifl ülkelerde, atmosfere sal›nan bafll›ca kirleticiler

kükürtdioksid (SO2), baflta nitrojendioksit olmak üzere nit-

rojen oksitleri (NOx), uçucu organik bileflenler (UOB),

partiküler maddeler  (PM)  ve amonyaktan  (NH3)  olufl-
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TTaabblloo  11:: WHO Hava Kalitesi Standartlar› 
(Sa¤l›k ve Çevre Birli¤i, 2015)

WWHHOO  HHAAVVAA  KKAALL‹‹TTEESS‹‹  SSTTAANNDDAARRTTLLAARRII
PM2, 5 10 μg /m3 y ›ll ›k o r talama

25 μg /m3 24-saa tli k o rta lama
PM10         20 μg /m3 y ›ll ›k o rtalama

50 μg /m3 24- sa atl ik ortalama 
O 3            100 μg/m3 8- sa atl ik o rta lam a
NO 2        40 μg /m3 y ›ll ›k o r talama

200 μg/m3 1- sa atl ik o rta lama
SO 2          20 μg /m3 24- sa atlik ortalama

500 μg/m3 10-dakikal›k ortalama



turmaktad›rlar. Tablo 2’de kirleticilerin kaynak ve oluflum

mekanizmalar› gösterilmektedir (‹sveç Tropikal ve Halk

Sa¤l›¤› Enstitüsü, 2012). 

Türkiye'de ülkenin genelindeki vatandafllar›n soludu-

¤u havan›n sa¤l›¤a zararl› oldu¤u rapor edilmektedir.

PM2,5 ve PM10 konsantrasyonlar›, AB ve Dünya Sa¤l›k

Örgütü(WHO)'nün sa¤l›¤›n korunmas› için belirledikleri

standart s›n›r de¤erlerin oldukça üzerinde oldu¤u ve

2010 y›l›nda Türkiye'de d›fl ortamda partikül madde (PM)

ve ozona maruz kalma nedeniyle 28 924 kifli zaman›n-

dan önce hayat›n› kaybetti¤i bildirilmektedir (Sa¤l›k ve

Çevre Birli¤i, 2015).   

Hava kirlili¤inin solunum yolu ve kalp hastal›¤› riskini

art›rd›¤›, k›sa ya da uzun süreli kirli havaya maruz kalma-

n›n etkilerinin farkl› oldu¤u bildirilmektedir.  Hasta olan bi-

reylerde etkinin daha fliddetli oldu¤u ve çocuklar ve yafl-

l›lar›n hava kirlili¤ine daha duyarl› olduklar› belirtilmekte-

dir (http://www.who.int/phe/air_quality_q&a.pdf)

Tip  1  Diyabet  ve  Hava  Kirlili¤i  ‹liflkisi  

Tip 1 diyabet insülin üreten pankreas beta

hücrelerinin otoimmün olarak y›k›lmas› sonucun-

da görülmektedir. Bu hastal›k küçük yafllardan iti-

baren bafllar ve ömür boyu insülin kullan›lmas›n›

gerektirir.  2012 y›l›nda, 29.1 milyon Amerikal›n›n ya da

nüfusun% 9.3, ünün diyabeti oldu¤u ve bu vakalar›n

1.250.000’inin tip 1 diyabetli oldu¤u belirtilmektedir.

Dünya çap›nda tip 1 diyabet s›kl›¤› tüm dünyada % 2-5

iken, ABD de prevelans›n›n 18 yafl alt› nüfusta 300 de 1

oldu¤u bildirilmektedir (Maahs et al, 2010).

Tip 1 diyabetin etiyolojisi tam olarak anlafl›lamam›flt›r

fakat oluflumu ve gelifliminde genetik ve genetik olma-

yan faktörlerin birlikte etki ettikleri görüflü kabul edilmek-

tedir. Çevresel etkenlerin de tip 1 diyabet’in predispoza-

n› oldu¤una dair çal›flmalar bulunmaktad›r.   Geneti¤in

tip 1 diyabet için risk faktörü oldu¤una yönelik, çevresel

faktörlere göre daha fazla kan›t bulunmakla birlikte; ge-

netik olarak tip 1 diyabet geliflme riski çok yüksek olan ki-

flilerin sadece %6’s›nda ortaya ç›kt›¤› rapor edilmifltir. Bu

da tip 1 diyabet gelifliminde çevresel tetikleyicilerin öne-

mini vurgulamaktad›r.  Tip 1 diyabet için klasik patoge-

netik model;  bir veya daha fazla çevresel tetikleyiciye
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(Sa¤l›k ve Çevre Birli¤i, 2015). 

TTaabblloo  22:: ‹nsan aktiviteleri ile ortaya ç›kan kirleticilerin kaynak ve 
oluflum mekanizmalar› (‹sveç Tropikal ve Halk Sa¤l›¤› Enstitüsü, 2012)



maruz kalma ile bafllayan beta-hücrelerinin kademeli

kayb›d›r. Ayr›ca PM'e maruz kalma sonras›nda glikozillen-

mifl hemoglobin düzeylerinin yükseldi¤i,  ‹nterlökin 6 ve

fibrinojen düzeylerinin belirgin flekilde artt›¤›; bu duru-

mun kronik hiperglisemi ve sistemik inflamasyon ile

DM'in makro ve mikro vasküler komplikasyonlar›na ne-

den olabilece¤i yani diyabetin seyrini kötülefltirebilece¤i

vurgulanmaktad›r (Hathout et al,2006; Ritz, 2010; Yan,

2014; Malmqvist et al, 2015).

Viral enfeksiyonlar, intrauterin büyüme ve diyet gibi

etmenler, do¤rulu¤u kan›tlanmam›fl olmamakla birlikte,

gebelikte Tip 1 Diyabet geliflimini tetikleyici faktörler ola-

rak gösterilmifllerdir. Ayr›ca hava kirlili¤inin Tip 1 Diyabet

için risk faktörü olabilece¤i ilk kez ABD’de yap›lan çal›flma-

larda gösterilmifltir. Hathout ve arkadafllar›, çocukluk dö-

nemindeki hava kirlili¤i maruziyetine iliflkin çal›flm›fllard›r.

Çal›flmada, sülfat (SO4), ozon (O3) ve partikül maruziyeti

ile (PM10 de¤eri ölçümü ile) 5 yafl›ndan önce Tip 1 Diya-

bet geliflimi iliflkili bulunmufltur. Bununla birlikte NO2’nin

Tip 1 Diyabet geliflimi üzerinde istatistiksel olarak bir etki-

si olmad›¤› saptanm›flt›r (Hathout et al, 2002, 2006). 

Malmqvist ve arkadafllar›n›n (2015) yapm›fl olduklar›

çal›flmada; tip 1 diyabet geliflen çocuklar›n annelerinin

tip 1 diyabet geliflmeyen çocuklar›n annelerine göre;

3.trimester boyunca NOx düzeyi yüksek olan yerlerde ya

da 2.trimester boyunca O3 düzeyi yüksek olan yerlerde

yaflad›klar› saptanm›flt›r. Bu çal›flma, gebelerin yüksek ha-

va kirlili¤i olan ortamda yaflamalar›n›n T1D’li çocuk do-

¤urma aç›s›ndan bir risk faktörü oldu¤unu göstermekte-

dir.

Sonuç olarak;  gebelik ve daha sonras›nda hava kirlili-

¤ine maruz kalman›n tip 1 diyabet geliflimine neden ola-

bilece¤i ve makro ve mikrovasküler komplikasyonlar› orta-

ya ç›karabilece¤i bildirilmektedir. Bununla birlikte hava

kirlili¤i hakk›nda yap›lan epidemiyolojik çal›flmalar›n ço¤u

aç›k alandaki kirlilik üzerine yap›lm›fl ve kapal› alandaki kir-

lilik düzeyi hakk›nda bilgi vermemektedir. Ayr›ca, Tip 1 di-

yabet için kesinli¤i kan›tlanmam›fl birçok risk faktörü ta-

n›mland›¤› için bu konuda epidemiyolojik çal›flma yapma-

n›n zor oldu¤u ifade edilmektedir. 

Tip  2  Diyabet  ve  Hava  Kirlili¤i  ‹liflkisi  

‹nsüline ba¤›ml› olmayan diyabet olarak ifade edilen

Tip 2 Diyabet, en s›k görülen diyabet tipidir (Tüm diyabet

vakalar›n›n %90’›n› oluflturur). Tip 2 diyabet, küresel nü-

fusun %9’unu etkilerken, ölüm oranlar›nda %2,7’lik bir

etkiye sahiptir (WHO 2012). Tip 2 diyabet etkisinde olan

nüfusun 2035 y›l›na kadar 592 milyon olmas› beklenmek-

te, en dik art›fl›n düflük ve orta gelirli ülkelerde olmas› tah-

min edilmektedir. Bu e¤ilimin nedeni olarak, kentleflme

ile birlikte gerçekleflen fiziksel aktivite azl›¤›, fazla beslen-

me ve obezite gibi yaflam de¤ifliklikler gösterilmifltir (Ulus-

lararas› Diyabet Federasyonu, 2014). 

Hava kirlili¤inin, sa¤l›k göstergeleri üzerindeki etkisi ka-

n›tlanmas›na ra¤men hava kirlili¤i maruziyeti ile T‹P 2 D‹-

YABET aras›ndaki iliflki son zamanlarda çal›fl›lmaya bafllan-

m›fl ve hava kirlili¤i ve tip 2 diyabet iliflkisini destekleyen

kan›tlar bulunmufltur.  Bu iliflkinin patogenezini aç›klamak

için çeflitli biyolojik mekanizmalar ileri sürülmüfltür. Örne-

¤in; PM maruziyeti, endotelyal ifllev bozuklu¤u, artm›fl sis-

temik inflamasyon ve oksidatif stres, kardiyak otonomik si-

nir sistemi bozuklu¤u ve mitokondri bozuklu¤u ile iliflki-

lendirilmifltir. Ek olarak, hava kirlili¤i maruziyetinden son-

ra, koagülasyon, inflamasyon ve endotelyal ifllev marker-

lar›nda de¤iflimler tan›mlanm›flt›r (Rajagopalan ve Bro-

ok,2012; Thiering ve Heinrich, 2015) . Literatürde uzun

süreli hava kirlili¤ine maruz kal›nmas› sonucunda oksida-

tif stres ve düflük dereceli inflamasyonu nedeniyle tip 2 di-

yabet ortaya ç›kabilece¤i hipotezi öne sürülmektedir

(Meo et al,2015). 

Yetiflkinlerde endüstriyel hava sal›n›m› ile diyabet pre-

valans› ilk defa Alan Lockwood taraf›ndan yap›lan bir eko-

lojik araflt›rma ile incelenmifltir (Lockwood, 2002).  Epide-

miyolojik kan›t bulunan ilk kesitsel çal›flma, Kanada’n›n

Hamilton ve Toronto flehirlerinde toplam 7634 hasta ile

yap›lm›fl ve NO2 maruziyeti ile tip 2 diyabet tan›s› kad›n-

larda iliflkili bulunurken, erkeklerde veya tüm popülasyon

içinde bir iliflki bulunmam›flt›r (Brook et al, 2008). Ayr›ca,

Hollanda’n›n Wesfriesland bölgesinde 8018 kifli aras›nda

yap›lan araflt›rmada NO2 maruziyeti ile diyabet prevalan-

s› (Dijkema et al, 2011) ve ‹sviçre’de 6392 kifli ile yap›lan
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bir kohort çal›flmada, NO2 ve PM10 maruziyeti ile artm›fl

tip 2 diyabet prevalans› aras›nda pozitif bir iliflki bulun-

mufltur (Eze et al, 2014).ABD’de yap›lan ekolojik bir çal›fl-

mada, y›ll›k ortalama PM2.5 konsantrasyonu daha yüksek

olan flehirlerin diyabet prevalans›n›n da daha yüksek ol-

du¤u saptanm›flt›r (Pearson et al, 2010).

Trafik nedenli hava kirlili¤i ile Tip 2 DM iliflkisinin arafl-

t›r›ld›¤› bir çal›flmada; diyabet tan›s› olmayan 54-55 yaflla-

r›ndaki 1775 orta yafll› kad›n›n 16 y›l süre ile izlendi¤i ve

1990 sonras› 187 kad›nda diyabet geliflti¤i, düflük ö¤re-

nim seviyesine sahip kad›nlar›n ço¤unun yüksekö¤renim

seviyesine sahip olanlara göre trafi¤in yo¤un oldu¤u do-

lay›s›yla da hava kirlili¤inin daha çok oldu¤u caddelerde

yaflad›klar› ve bu kad›nlarda tip 2 diyabet görülme s›kl›¤›-

n›n daha fazla oldu¤u saptanm›flt›r (Kramer, 2010). 

Eze ve arkadafllar› (2014) diyabet prevalans› ile uzun

süreli hava kirlili¤ine maruz kalma aras›ndaki iliflkiyi arafl-

t›rd›klar› çal›flmalar›nda; kat›l›mc›lar› ‹sviçre’nin sekiz farkl›

bölgesinden rastgele olarak seçilen 18-65 yafl aral›¤›nda-

ki 9561 kifli oluflturmufltur. Bu çal›flman›n sonucunda; ha-

va kirlilik düzeyinin yüksek oldu¤u bölgelerde,  diyabet

oranlar›nda da yükselme e¤ilimi oldu¤u gösterilmifltir (fie-

kil 1 ve 2). 

Yap›lan çal›flmalarda, hava kirlili¤i ve diyabet geliflimi

aras›ndaki iliflkinin yan› s›ra hava kirlili¤i ve tip 2 diyabet

hastalar›ndaki mortalite oranlar› aras›ndaki iliflki de ince-

lenmifltir. Amerika, ‹talya, Kanada ve Avrupa ülkelerinde

12.978 – 2.935.647 diyabetli kifli aras›nda de¤iflen kat›-

l›mc›lar›n oldu¤u çal›flmalar yap›lm›flt›r. Yüksek hava kirlili-

¤ine maruz kalan diyabetliler ve genel popülasyonun

ölüm oranlar› karfl›laflt›r›lm›flt›r. Akci¤er ya da kalp hastal›k-

lar› nedeniyle hastaneye yatan 65.180 yafll› aras›nda, da-

ha önce diyabet tan›s› alm›fl kat›l›mc›larda PM10 maruzi-

yeti ile artm›fl ölüm riski pozitif iliflkili ve diyabet tan›s› ol-

mayanlara göre daha yüksek bulunmufltur (Bateson and

Schwartz 2004). ABD’nin 121 flehrinde yap›lan kesitsel

bir araflt›rmada; k›sa-süreli PM2.5 maruziyeti ile diyabete

ba¤l› hastaneye yat›fl ve diyabete ba¤l› hastaneye baflvu-

ran kiflilerin ölüm oranlar› aras›nda iliflki gözlenmifltir (Za-

nobetti et al, 2014). Kanada Montreal’de yap›lan bir çal›fl-

mada, yüksek PM2.5 ve SO2 konsantrasyonu ile diyabet

tan›s› olan kiflilerde kaza nedenli olmayan ölümler aras›n-

da iliflki gözlenmifltir. Fakat kanser, kardiyovasküler ya da

havayolu hastal›klar› olmayan diyabetli kiflilerde risk art›fl›

görülmemifltir (Goldberg et al, 2006). 

Ayr›ca, diyabet hastalar›nda ölüm ve O3 düzeyi ara-

s›ndaki iliflki de incelenmifltir. ABD’nin 105 flehrinde diya-

bet-iliflkili nedenlerle hastaneye yatm›fl olan 2.935.647

hastada ölüm riski ile artm›fl ortalama O3 konsantrasyonu

aras›nda pozitif iliflki bulunmufltur (Zanobetti et al, 2011).

‹talya’da 14.350 kifli ile yap›lan araflt›rmada ise k›sa-süreli

yüksek O3 maruziyeti ile ölüm riski aras›nda anlaml› bir

iliflki bulunmam›flt›r (Stafoggia et al, 2010). Son olarak, k›-

sa-süreli NO2 maruziyeti yaflayan diyabetlilerde tüm ne-
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denlerden dolay› ölüm riski, diyabetli olmayanlara göre

daha yüksek bulunmufltur (Chiusolo et al, 2011).

Meo ve arkadafllar›n›n (2015) 21 çal›flmay› inceledikle-

ri meta-analiz çal›flmas›nda tablo 3 te yer alan bulgulara

ulaflm›fllard›r. Bu tabloda çeflitli çal›flmalardan elde edilen

farkl› tiplerdeki hava kirleticilerinin etkilerine iliflkin bulgu-

lar gösterilmektedir (Meo et al,2015). 

Meta-analizler sonucunda uzun-süreli hava kirleticileri-

ne maruziyet ile T2D aras›nda bir iliflki bulundu¤u sonu-

cuna var›lm›flt›r. Ayn› zamanda, araflt›rmalardaki yaflam

biçimi (diyet, fiziksel aktivite, sosyoekonomik durum) ve

di¤er hastal›k ve faktörlerin (kapal› alan, meslek, sigara

kullanma) gibi durumlar ve araflt›rma k›s›tl›l›klar›n›n da

göz önünde bulundurulmas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.

Gestasyonel  Diyabet  ve  Hava  Kirlili¤i  ‹liflkisi  

Gestasyonel diyabet (GDM) ilk kez gebelikte ortaya ç›-

kan ya da gebeli¤in ikinci veya üçüncü trimesterinde ta-

n› konulan glukoz tolerans bozuklu¤udur (Centers for Di-

sease Control and Prevention, 2014) . Gerçek insidans›

tam olarak bilinmemekle birlikte Amerikan Diyabet Derne-

¤i gebe kad›nlar›n % 4’ünde yani y›lda yaklafl›k 135.000

kad›nda GDM tespit edildi¤ini bildirmifltir. Ancak bu oran

farkl› toplumlarda %1 ile %14 aras›nda de¤iflmektedir.

GDM prevelans›n›n modern yaflam stiline ba¤l› olarak git-

tikçe artt›¤› da rapor edilmektedir (Ferrara 2007). Gestas-

yonel diyabeti olan kad›nlar›n %5-10’unun kan flekeri do-

¤umdan sonrada yüksek seyretmekte ve genellikle tip 2

diyabet tan›s› almaktad›rlar  (Centers for Disease Control

and Prevention, 2014). 

Gestasyonel diyabet geçiren kad›nlar tip 2 diyabet ge-

lifliminde yüksek riske sahiptirler. Bugüne kadar gestasyo-

nel diyabet ile hava kirlili¤i aras›ndaki iliflki durumunu in-

celeyen araflt›rmalar yap›lm›flt›r.  ABD Boston’da, daha

önceden tip 1 diyabet ya da Tip 2 diyabet olmayan 2093

kad›n aras›nda yap›lan araflt›rmada PM2.5 maruziyeti ve

bozulmufl glukoz tolerans›n›n iliflkili oldu¤u, fakat gestas-

yonel diyabet ile iliflkili olmad›¤› bildirilmifltir (Fleisch

2014).  ABD’de tekil do¤um yapm›fl olan 219.952 kat›l›m-

c›n›n oldu¤u retrospektif bir çal›flmada, gebelikten önce-

ki 3 aydaki yüksek NOx ve SO2 maruziyeti ile gestasyonel

diyabet geliflimi iliflkili bulunmufltur. O3'a ise orta gebelik

döneminde maruz kalman›n GDM riskini art›rd›¤› saptan-

m›flt›r (Robledo et al, 2015). 

Tayvan’da yap›lan bir çal›flmada; 2001–2007 y›llar›

aras›ndaki do¤um kay›tlar›ndan saptanan 1,510,064 tekil
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YYaazzaarr  aadd››  vvee  yy››ll›› ÇÇaall››flflmmaann››nn  ttiippii KKiirrlleettiicciilleerr EEttkkiilleerrii
Liu et al, 2014 Kesitsel PM2.5 Anormal  glukoz  dengesi,  inflamasyon, insülin  

direnci  ve  Tip  2  Diyabetes Mellitus
Park and Wang 2014 Derleme PM2.5 Tip 2 diabetes mellitus
Wang et al, 2014 Derleme PM2.5 NO2 Tip 2 diabetes mellitus
Balti et al, 2014 Tip 2 diabetes mellitus
Janghorbani et al,2014 Tip 2 diabetes mellitus
Eze et al, 2014 Kesitsel PM2.5 NO2 Tip 2 diabetes mellitus
Pope et al, 2014 Kohort PM2.5 Kardio-Metabolik bozukluklar
Thiering etal, 2013 Kesitsel NO2, PM2.5 insülin direnci ve Tip 2 diyabetes Mellitus
Xu et al, 2011 Kesitsel PM2.5 Azalm›fl glukoz tolerans›,  inflamasyon, insülin 

direnci ve Tip 2 diabetes mellitus
Teichert et al, 2014    Kohort      NO2, NO Zay›flam›fl glukoz metabolizmas› 
Coogan et al, 2012     Kohort  PM2.5 NO2, Tip 2 diyabet riski
PM = Partiküler maddeler ; NO2 = Nitrojen dioksit; NOx = Nitrojen oksitleri



do¤um incelenerek erken do¤um oldu¤u belirlenen

86224 vakadan rasgele seçilen 344,896's› çal›flmaya al›n-

m›flt›r. Elde edilen veriler gestasyonel diyabeti olan gebe-

lerin O3 maruz kalmas›n›n erken do¤uma neden oldu¤u-

nu göstermifltir (Lin et al, 2015).  Bu çal›flmalar, hava kir-

lili¤inin diyabet gelifliminde etkili oldu¤u ve gestasyonel

diyabet ile iliflkili olabilece¤ini göstermifllerdir. 

Sonuç

Sonuç olarak, baz› çal›flmalarda hava kirlili¤inin diya-

bet üzerinde olumsuz etkisi oldu¤u raporlanmakla birlik-

te baz› çal›flmalarda aralar›nda herhangi bir iliflki olmad›-

¤› bildirilmifltir.  Hava kirlili¤ine maruz kalman›n diyabetli

hastalarda ölüm riskini artt›rd›¤› ve diyabet geliflimi için

predispozan bir faktör olabilece¤i rapor edilmekle birlikte

tüm çal›flmalarda vurgulanan ortak nokta; hava kirlili¤i di-

yabet iliflkisinin aç›k flekilde ortaya konulabilmesi için da-

ha genifl kapsaml› çal›flmalar›n yap›lmas› gerekti¤idir.    
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HHiippeerrttaannssiiyyoonnuu  OOllaann  vvee  OOllmmaayyaann  YYaaflflll››llaarrddaa
ÖÖffkkee  DDuurruummllaarr››nn››nn  KKaarrflfl››llaaflfltt››rr››llmmaass››

Ö¤r.  Gör.  Fatma  AYHAN,  Yrd.  Doç.  Dr.  Nevin  ÇITAK  B‹LG‹N

Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Bolu Sa¤l›k Yüksekokulu 

Do¤um, Kad›n Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, BOLU

ÖÖzzeett

AAmmaaçç::  Araflt›rma hipertansiyonu olan yafll› bireylerin sürekli öfke ve öfke ifade tarz-

lar›n›n hipertansiyonu olmayan yafll› bireylerden farkl› olup olmad›¤›n›n belirlenmesi

amac›yla tan›mlay›c› ve karfl›laflt›rmal› olarak yap›lm›flt›r.

MMaatteerryyaall--MMeettoott::  Araflt›rman›n evrenini Bolu Valili¤i Yafll› Merkezine kay›tl› 320 yafl-

l› oluflturmufltur. Örneklem grubuna bu merkeze kay›tl› hipertansiyonu olan 73 ve hi-

pertansiyonu olmayan 73 olmak üzere 146 yafll› al›nm›flt›r. Araflt›rman›n verileri Kifli-

sel Bilgi Formu ve Sürekli Öfke ve Öfke ‹fade Tarz› Ölçe¤i kullan›larak elde edilmifltir.

Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik, ki-kare, t testi, tek yönlü varyans analizi ve Pe-

arson’s korelasyon analizi kullan›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr::  Hipertansiyonu olan ve olmayan yafll›larda sürekli öfke ve öfke ifade tar-

z› ölçe¤i puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmam›flt›r

(p>0.05). Yafl, e¤itim ve medeni duruma göre de hipertansiyonu olan ve olmayan

grupta sürekli öfke ve öfke ifade tarz› ölçe¤i puan ortalamalar› aras›ndaki fark›n an-

laml› olmad›¤› belirlenmifltir (p>0.05).  Cinsiyete göre de¤erlendirildi¤inde, hipertan-

siyonu olan erkeklerin kad›nlara göre öfkeyi d›fla yans›tma ve öfke kontrol puan orta-

lamalar› yüksek ve istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p<0.05). Hipertansiyonu

olan bireylerde hipertansiyon süresi ile öfkeyi d›fla yans›tma puanlar› aras›nda nega-

tif yönlü zay›f ve anlaml› bir iliflki oldu¤u  (p<0.05), hipertansiyon tan›s› alma süresi

art›kça öfkeyi d›fla yans›tma puanlar›n›n azalma yönünde e¤ilim gösterdi¤i gözlenmifl-

tir. 

SSoonnuuçç  vvee  ÖÖnneerriilleerr::  Araflt›rmam›zdan elde edilen bulgular hipertansiyonu olan ve

olmayan yafll›lar aras›nda sürekli öfke ve öfke ifade tarz› aç›s›ndan farkl›l›k olmad›¤›n›

göstermifltir. Bu sonuç araflt›rman›n yafll›lar›n kendilerini daha güvendi¤i hissetti¤i ev

ortam›nda yürütülmüfl olmas›na ba¤l› olabilir. Hipertansiyonu olan erkeklerin kad›n-

lara göre öfkelerini daha fazla d›fla yans›tt›klar› saptanm›flt›r. Bu durum erkek egemen

toplumumuzda ö¤renilmifl bir davran›fl olarak düflünülse bile, erkek yafll›lara öfkeleri-

ni kontrollü bir flekilde ifade etmeleri konusunda e¤itim verilmesi önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Hipertansiyon, yafll›, öfke 
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SSuummmmaarryy

WWiitthh  oorr  wwiitthhoouutt  hhyyppeerrtteennssiioonn  iinn  tthhee  eellddeerrllyy

CCoommppaarriissoonn  ooff  aannggeerr  SSttaattuuss

AAiimm::  This study was designed descriptively and com-

parative way in order to determine whether continuous

anger and anger expression of the elderly with the

hypertension is different from those elderly people witho-

ut hypertension.

MMeetthhooddss::  The population of the study consists of 320

elderly people who are registered in Bolu Governorship

Older People's Care Centre. A total of 146 people that

were registered in this centre were included in the samp-

ling group, 73 of which had hypertension and 73 did

not have. The study data were obtained using Personal

Information Forms and The State Trait Anger Scale. Per-

cent, chi-square, t test, one-way analysis of variance, and

Pearson’s correlation analysis were used to assess the da-

ta.

RReessuullttss::  No statistically significant differences were fo-

und (p>0.05) between the average scores of state-trait

anger and the anger expression scale of the elderly with

and without hypertension. It was also found out that the

differences between the average scores of state-trait an-

ger and the anger expression scale of the elderly with

and without hypertension were not significant in terms

of age, education and marital status (p>0.05). The avera-

ge scores of anger expression and anger control among

males with hypertension were found to be higher and

statistically more significant than those of females

(p<0.05). It was determined that there was a weak nega-

tive and significant relation between the duration of

hypertension and anger expression scores among indivi-

duals with hypertension (p<0.05). It was seen that as the

period to receive a diagnosis of hypertension increases,

the scores of anger expression tended to drop. 

CCoonncclluussiioonn::  The findings of the study suggest that

there is no difference among the elderly people with and

without hypertension in terms of continuous anger and

anger expression styles. This result may be due to rese-

arch being carried out in the home environment where

old people felt themselves safer. It was found that men

with hypertension reflect more anger compared to wo-

men. Even if this situation is considered as a learned be-

havior in our male dominant society, it is suggested that

elderly men should be provided with training in expres-

sing their anger in a controlled manner. 

KKeeyywwoorrddss::  Hypertension, elderly, anger 

Girifl

Hipertansiyon tüm dünyada mortalite ve morbitide

nedenleri aras›nda yer alan, toplum sa¤l›¤›n› en çok teh-

dit eden önemli sa¤l›k sorunlar›ndan biridir (Ar›c›, 2004).

Dünya Sa¤l›k Örgütü Raporu’nda (World Health Organi-

zation - WHO), her üç kifliden birinin kan bas›nc›n›n yük-

sek oldu¤u ve bu durumun kalp hastal›¤› ve inmeden

ölümlerin yaklafl›k yar›s›n›n nedeni oldu¤u bildirilmektedir

(WHO 2012). 

Hipertansiyon prevalans› yaflla birlikte belirgin olarak

artmaktad›r (Kabakç› ve Yorgun 2010). Amerika’da Has-

tal›k Kontrol ve Önleme Merkezinin (Centers for Disease

Control and Prevention - CDC) 2010 y›l› verilerine göre

18 yafl ve üzeri 59.259 hipertansiyonlu vaka bulundu¤u

ve bunlardan 21.425 kifliyi 65 yafl ve üzerindeki grubun

oluflturdu¤u bildirilmektedir (CDC, 2010). Ülkemizde de

benzer olarak Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastal›klar›

Derne¤i taraf›ndan gerçeklefltirilen Türkiye Hipertansi-

yon Prevalans çal›flmas›nda ise 18 yafl üzeri eriflkin nüfus-

ta hipertansiyon prevalans›  %31.8 iken, 60 yafl üzeri nü-

fusta %72.2 olarak saptanm›flt›r (Altun, Ar›c›, Erdem,

2003).

Öfke, yüksek tansiyon ile yak›ndan iliflkilidir. ‹nsan›n

mutluluk, üzüntü, korku ve nefretten oluflan befl temel

duygusundan biri olan öfke doyurulmam›fl isteklere, is-

tenmeyen sonuçlara ve karfl›lanmayan beklentilere veri-

len son derece do¤al ve insani bir duygudur (Erkek, Gü-

müfl, Özgür, 2006). Öfke hafif bir tepkiden hiddete ka-

dar farkl› yo¤unluklarda yaflanabilmektedir (Alt›parmak,

Trabulut, 2011; Erkek, Gümüfl, Özgür, 2006; Kökdemir,

2004). Kiflinin pasif ve uyumlu davranma gereksinimi ile
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öfkesini d›fla vurma iste¤i aras›ndaki çat›flman›n uzun sü-

re yaflanmas› yüksek tansiyonun bir nedeni olarak belir-

tilmektedir (Erkek, Gümüfl ve Özgür, 2006; Özer,

1994).

Thomas ve ark. (2004) psikolojik faktörlerin hipertansi-

yona etkisini belirlemek için 86 kifli ile yapt›klar› çal›flmada

bireylerin düflmanl›k ve öfke düzeyleri ile günlük tansiyon

de¤iflikliklerini de¤erlendirmifller ve çal›flma sonucunda

yüksek düzeyde düflmanl›k ve öfke duygusuna sahip

olanlar›n tansiyonlar›n›n yüksek seyretti¤ini saptam›fllar-

d›r.

Ulutürk (2006) hipertansiyon tan›s› konan ve antihi-

pertansif kullanan bireylerde sürekli öfke ve öfkeyi içte tut-

ma puanlar›n›, hipertansiyonu olmayanlardan anlaml›

düzeyde yüksek bulmufltur. Schum, Jorgensen, Verhaeg-

hen ve ark. (2003)’n›n sürekli öfke ve kan bas›nc› aras›n-

daki iliflkiyi incelemek amac›yla yapm›fl oldu¤u araflt›rma-

da ise sistolik kan bas›nc› ile öfke aras›nda pozitif bir iliflki

bulunmufltur.

Bireyin sa¤l›¤›n› koruma ve gelifltirme programlar›nda

öfke duygusu ile bafl etmeye yönelik çal›flmalar yer almak-

tad›r. Birey öfke duygusunu uygun bir flekilde ifade ede-

medi¤inde, kardiyovasküler hastal›klar›n yan› s›ra kiflilera-

ras› iliflkilerinde bozulma, psikosomatik hastal›klar ve dep-

resyon yaflanabilmektedir. Oysaki olumsuz flekilde ifade

edilen öfke duygusunun ortaya ç›kard›¤› sonuçlar verilen

e¤itim ve dan›flmanl›k hizmetleri ile kontrol edilebilmekte

ve öfkenin uygun flekilde ifade edilmesi sa¤lanabilmekte-

dir (Öz ve Tamba¤, 2005). Hipertansiyonu olan ve olma-

yan yafll› bireylerin ne düzeyde öfke yaflad›klar› ve öfke

ifade biçimlerinin belirlenmesi, bireylerin bütüncül bir ba-

k›fl aç›s›yla ele al›nmas› aç›s›ndan oldukça önemlidir. Ülke-

mizde yap›lan çal›flmalarda,  hipertansiyonu olanlarda öf-

ke ve hipertansiyon iliflkisini irdeleyen çal›flmalar olmas›na

karfl›n, hipertansiyonu olan ve olmayan yafll› bireylerde

öfke ve öfkenin ifade biçimine yönelik yap›lm›fl karfl›laflt›r-

mal› bir çal›flmaya rastlanmam›flt›r. Ayr›ca hipertansiyon

için risk oluflturabilecek davran›fllar›n ev ortam›nda de¤er-

lendirilmesinin gereklili¤i göz önünde bulunduruldu¤un-

da; böyle bir çal›flma yap›lmas› önemi görülmüfltür. Bu

do¤rultuda yap›lacak araflt›rmalar sonucunda, hipertansi-

yonu olan yafll› bireyler hemflireler taraf›ndan ev ziyaretle-

ri esnas›nda bütüncül olarak de¤erlendirilebilecek ve hi-

pertansiyonlu yafll› bireylerin bak›m kalitesinin artmas›

sa¤lanacakt›r.

Amaç

Bu çal›flma, hipertansiyonu olan yafll› bireylerin sürek-

li öfke ve öfke ifade tarz-lar›n›n, hipertansiyonu olmayan

yafll› bireylerden farkl› olup olmad›¤›n› belirlemek amac›y-

la yap›lm›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rma evrenini Bolu Valili¤i Yafll› Merkezi'ne kay›tl›

320 yafll›, örneklemini ise; olas›l›kl› örnekleme yöntemle-

rinden basit rastgele örnekleme yöntemi ile her bir gruba

al›nacak yafll›lar belirlenmifl, çal›flma grubu seçim kriterle-

rine uyan ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden gönüllü

146 yafll› oluflturmufltur. Araflt›rmada yafll›lar›n %100'ne

(n:146) ulafl›lm›flt›r. 

Araflt›rma verileri araflt›rmac› taraf›ndan literatür tara-

narak haz›rlanan toplam 27 sorudan oluflan kiflisel bilgi

formu ile Charles D. Spielberger ve arkadafllar› taraf›ndan

1980 y›l›nda gelifltirilen ve Türkçe’ye uyarlama çal›flmas›

Özer taraf›ndan 1994 y›l›nda yap›lan “Sürekli Öfke ve Öf-

ke ‹fade Tarz› Ölçe¤i”  ile ev ziyaretleri yap›larak yafll›n›n

yaflad›¤› kendi ev ortam›nda toplanm›flt›r. Kiflisel bilgi for-

mu ile ölçek sorular›n›n cevaplanmas› toplam 20-25 daki-

kal›k bir süre alm›flt›r.

Sürekli Öfke (SL-ÖFKE) ve Öfke ‹fade Tarz› (ÖFKE-TAR-

ZI) Ölçe¤i; iki ana ölçekten oluflmaktad›r. Sürekli öfke öl-

çe¤i, 4'lü likert tipte, 10 maddeden (minimum10, maxi-

mum 40) oluflan kiflinin kendini genelde nas›l hissetti¤ini

belirten ifadeler içermektedir. Puan yüksekli¤i sürekli öfke

düzeyinin yüksek oldu¤unu, düflüklü¤ü ise sürekli öfke

düzeyinin düflük oldu¤unu göstermektedir.  Sürekli Öfke

Ölçe¤inin Cronbach Alpha kat say›s› .67 ile .92 aras›nda

bulunmufltur. Öfke ‹fade Tarz› Ölçe¤i: Ölçekte bireyin ifa-

de edilen davran›fl› genelde ne s›kl›kta gösterdi¤ini belirt-

mesi istenmektedir. Öfke ‹fade Tarz› Ölçe¤i üç alt ölçek-
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ten ve toplam 24 maddeden oluflmaktad›r. Bu maddeler-

den 8 tanesi öfkeyi d›fla vurma (12, 17, 19, 22, 24, 29,

32, 33. madde), 8 tanesi öfkeyi içte tutma (13, 15, 16,

20, 23, 26, 27, 31. madde) ve 8 tanesi de öfke kontrolü

(11, 14, 18, 21, 25, 28, 30, 34. madde) ile ilgilidir. Öfke-

yi d›fla vurma alt ölçe¤inden al›nan yüksek puanlar öfke-

nin bir flekilde ifade edildi¤ini, öfkeyi içte tutma alt ölçe-

¤indeki yüksek puanlar öfkenin bast›r›lm›fl oldu¤unu, öf-

ke kontrol ölçe¤indeki yüksek puanlar öfkenin kontrol

edilebildi¤ini belirtmektedir (Özer, 1994).

SL-ÖFKE ve ÖFKE-TARZ ölçeklerindeki her madde düz-

dür. Maddeler öfkenin yoklu¤undan de¤il, varl›¤›ndan

hareketle ölçüm yapmaktad›r. Yap›lan çal›flmada öfkeyi

d›fla vurma alt ölçe¤i α de¤eri  .63, öfkeyi içte tutma alt

ölçe¤i α de¤eri  .57, öfkeyi- kontrol etme alt ölçe¤i α de-

¤eri  .81 bulunmufltur. 

Araflt›rmada etik ilkelere uyulmufl, Bolu Valili¤i Yafll›

Merkezi Koordinatörlü¤ü, Bolu Valili¤i, Abant ‹zzet Baysal

Üniversitesi Sosyal Bilimlerde ‹nsan Araflt›rmalar› Etik Kuru-

lu ve araflt›rmaya kat›lan tüm yafll›lardan yaz›l› izin ve öl-

çe¤in uygulanmas› için yazardan izin al›nm›flt›r. 

Araflt›rma verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik, da-

¤›l›mlar›n karfl›laflt›r›lmas›nda ki-kare testi, say›sal verilerde

ortalama ve standart sapma, iki grubun ortalamalar›n›n

karfl›laflt›r›lmas›nda t testi ve ikiden fazla grubun ortalama-

lar›n› karfl›laflt›rmada ise tek yönlü varyans analizi testleri

kullan›lm›flt›r.

Araflt›rma, BOVYAM’a kay›tl› 65 yafl ve üstü en az alt› ay-

d›r hipertansiyonu olan 73 ve hipertansiyonu olmayan 73

yafll› ile s›n›rl›d›r. Bu nedenle sonuçlar genellenemez. Arafl-
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TTaabblloo  11:: Yafll›lar›n sosyo-demografik özelliklere iliflkin verilerinin gruplara göre karfl›laflt›r›lmas› (n:146)

DDeemmooggrraaffiikk GGRRUUPPLLAARR
ÖÖzzeelllliikklleerr HHTT  OOllaann HHTT  OOllmmaayyaann TTooppllaamm XX22 pp**

nn %% nn %% nn %%
YYaaflfl
65-74 50       68.5 47     64.4 97         66.4
75-84 20       27.4 22       30.1 42         28.8 0.331 0.848
85 ve üzeri 3         4.1 4      5.5 7           4.8
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 45       61.6 33        45.2 78         53.4 3.964 0.046
Erkek 28       38.4 40   54.8 68         46.6
MMeeddeennii  DDuurruumm
Evli 48       65.8 56       76.7 104       71.2 2.139 0.144
Bekar/Dul 25       34.2 17       23.3 42       28.8
EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu
Okur-yazar de¤il 10       13.7 10      13.7 20         13.7
Okur-yazar 8       11.0 7        9.6 15         10.3
‹lkokul 44       60.3 45     61.6 89         61.0 0.260 0.992
Ortaokul 6         8.2 5       6.8 11           7.5
Lise ve üzeri 5         6.8 6     8.2 11           7.5
UUzzuunn  SSüürree  YYaaflflaadd››¤¤››  YYeerr
‹l 46       63.0 49      67.1 95         65.1
‹lçe/kasaba 18       24.7 9         12.3 27         18.5 4.595 0.101
Köy 9       12.3 15    20.5 24         16.4
EEvvddee  KKiimmlleerrllee  YYaaflflaadd››¤¤››
Yaln›z 8       11.0 7         9.6 15         10.3
Efliyle 30       41.1 31       42.5 61         41.8 0.083 0.959
Genifl Aile 35       47.9 35      47.9 70         47.9



t›rman›n haftan›n 3 günü ev ziyareti yap›larak yürütülme-

si, ev ziyaretinin yap›ld›¤› gün ve saatte yafll›lar›n evlerinde

bulunmamas›, o nedenle farkl› günlerde ayn› evlere tekrar-

l› ziyaret yapmak zorunda kal›nmas›, e¤itim düzeyi farkl›l›k-

lar› ve görme sorunlar› nedeniyle soru formunun yafll›lara

okunarak doldurulmas› araflt›rman›n s›n›rl›l›klar›n› olufltur-

mufltur.

Bulgular

Araflt›rmaya kat›lan yafll›lar›n yafl ortalamas›n›n

72.68±6.39 oldu¤u, hipertansiyonu olan (%68.5) ve ol-

mayan (%64.4)  yafll›lar›n ço¤unlu¤unun 65-74 yafl gru-

bunu oluflturdu¤u, hipertansiyonu olanlar›n %65.8’inin

olmayanlar›n ise %76.7’sinin evli olduklar›, her iki grupta

da benzer olarak ilkokul mezunlar›n›n ço¤unlukta oldu¤u

(hipertansiyonu olan %60.3, olmayan %61.6), en uzun

süre ilde yaflad›klar› (s›ras›yla  %63.0, %67.1), her iki gru-

bunda benzer oranlarda (%47.9) efl, çocuk ve torunlar›

ile bir arada yaflamlar›n› devam ettirdikleri, hipertansiyo-

nu olanlar›n %79.5’inin, olmayanlar›n %89.0’unun gelir-

lerini gidere denk olarak ifade ettikleri belirlenmifltir. Hi-

pertansiyonu olan ve olmayan yafll›lar›n sosyo-demogra-

fik özelliklerinin (yafl, medeni durum, e¤itim durumu,

uzun süre yaflan›lan yer, evde kimlerle yafland›¤›, gelir

düzeyi) birbirine benzer oldu¤u bulunmufltur (Tablo 1,

p> 0.05). 

Yafll›lar›n cinsiyet durumu de¤erlendirildi¤inde ise hi-

pertansiyonu olan grupta kad›nlar›n oran› %61.6 iken,

karfl›laflt›rma grubunda bu oran›n  %45.2 oldu¤u ve

gruplar aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u

saptanm›flt›r (Tablo 1, p<0.05). 

Hipertansiyonu olan yafll›lar›n %75.3’ünün (n:55), hi-

pertansiyonu olmayanlar›n %60.3’nün (n:44) beden sa¤-

l›¤›n› orta düzeyde alg›lad›klar›, ruh sa¤l›¤›n›n da her iki

grupta benzer olarak orta düzeyde alg›lad›¤› (s›ras›yla HT

olan:  %68.5,  HT olmayan: %64.4) belirlenmifltir. Hiper-

tansiyonu olan ve olmayan grupta alg›lanan beden ve

ruh sa¤l›¤› aç›s›ndan gruplar aras›nda istatistiksel olarak

anlaml› fark bulunmam›flt›r (Tablo 2, p>0.05). 

Hipertansiyonu olan yafll›lar›n (%69.9) hipertansiyonu

olmayanlara (%50.7) göre sa¤l›k kurulufluna daha fazla

baflvurduklar›, hipertansiyonu olan bireylerin %78.1’inde
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TTaabblloo  22:: Yafll›lar›n sa¤l›k/hastal›k özelliklerinin gruplara göre karfl›laflt›r›lmas› (n:146)

SSaa¤¤ll››kk//HHaassttaall››kk  ÖÖzzeelllliikklleerrii GGRRUUPPLLAARR
HHTT  OOllaann HHTT  OOllmmaayyaann TTooppllaamm XX22 pp**
nn    %% nn  %% nn                    %%

AAllgg››llaannaann  BBeeddeenn  SSaa¤¤ll››¤¤››
‹yi 13       17.8 23    31.5 36  24.7
Orta 55  75.3 44    60.3 99        67.8 4.091 0.129
Kötü 5         6.8 6            8.2 11          7.5
AAllgg››llaannaann  RRuuhh  SSaa¤¤ll››¤¤››
‹yi 23       31.5 26          35.6 49       33.6 0.599 0.276
Orta 50       68.5 47          64.4 97       66.4
SSoonn  BBiirr  AAyyddaa  SSaa¤¤ll››kk  
KKuurruulluuflfluunnaa  BBaaflflvvuurrmmaa
Evet 51        69.9 37         50.7 88      60.3 5.607 0.018
Hay›r 22        30.1 36         49.3 58       39.7
HHTT  DD››flfl››nnddaa  KKrroonniikk  HHaassttaall››kk
Var 57         78.1 39        53.4 96       65.8 9.855 0.002
Yok 16         21.9 34        46.6 50       34.2
TTooppllaamm 73       100.0 73      100.0 146   100.0
*Pearson Chi-Square testi uygulanm›flt›r.



hipertansiyon d›fl›nda baflka bir kronik hastal›k varken,

karfl›laflt›rma grubunun yar›s›n›n (%53.4) hipertansiyon

d›fl›nda baflka kronik hastal›¤a sahip oldu¤u görülmüfltür.

Her iki grup aras›nda son bir ayda sa¤l›k kurulufluna bafl-

vurma ve hipertansiyon d›fl›nda kronik hastal›¤a sahip ol-

ma yönünden istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmufltur

(Tablo 2, p<0.05). 

Hipertansiyonu olan ve olmayan yafll›larda sürekli öf-

ke ölçe¤i puan ortalamas› ve öfke ifade tarz› ölçe¤inin alt

gruplar› olan öfke içe, öfke d›fla ve öfke kontrol puan or-

talamalar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulun-

mam›flt›r (Tablo 3, p>0.05).

Hipertansiyonu olan kad›n ve erkek yafll›lar›n sürekli

öfke puan ortalamalar›n›n benzer ve öfke içe puan orta-

lamas›n›n kad›nlarda erkeklerden daha yüksek oldu¤u (s›-

ras›yla HT olan kad›n: 16.91±2.59, HT olan erkek:

15.86±3.41) ancak gruplar aras›ndaki fark›n istatistiksel

olarak anlaml› olmad›¤› saptanm›flt›r (Tablo 4, p>0.05).

Hipertansiyonu olan kad›nlarda öfke ifade tarz› ölçe¤i

alt grubu olan öfke d›fla puan ortalamas› 13.09±2.94 ve

öfke kontrol puan ortalamas› 20.22±3.48 iken erkeklerde

her iki alt grup puan ortalamalar›n›n kad›nlardan daha

yüksek (s›ras›yla öfke d›fla: 15.00±2.88 ve öfke kontrol:

22.28±3.36) ve aradaki fark›n istatistiksel olarak anlaml›

oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 4, p<0.05).

Hipertansiyonu olan bireylerin yaflad›¤› yere göre; sü-

rekli öfke, öfke içe, öfke d›fla ve öfke kontrol puan ortala-

malar› aras›ndaki fark istatistiksel yönden anlaml› bulun-

mam›flt›r (Tablo 5,  p>0.05). 

Hipertansiyonu olmayan karfl›laflt›r-

ma grubunun yaflad›¤› yere göre öf-

ke içe puan ortalamas›n›n; il

(15.71±3.49) ve ilçede yaflayanlar-

da (15.56±1.81), köyde yaflayanlara

(18.53±2.53)  göre düflük oldu¤u

görülmüfltür. Yap›lan istatistiksel de-

¤erlendirmede köyde yaflayanlarla

ilde yaflayanlar aras›nda öfke içe pu-

an ortalamalar› aras›ndaki fark an-

laml› bulunmufltur (Tablo 5,

p<0.05). 

Ayn› grupta yaflan›lan yere göre

öfke kontrolüne bak›ld›¤›nda ise

ilde (21.71±4.60) ve ilçede

(21.33±1.93) yaflayanlar›n öfke

kontrol puan ortalamas›n›n,

köyde yaflayanlara (19.33±

4.79) göre yüksek oldu¤u belir-

lenmifltir. Yap›lan istatistiksel de-

¤erlendirmede ilde yaflayanlarla

köyde yaflayanlar aras›nda öfke

kontrol puan ortalamalar› ara-

s›ndaki fark anlaml› bulunmufl-

tur (Tablo 5, p<0.05).  
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TTaabblloo  33:: Hipertansiyonu olan ve olmayan yafll›lar›n sürekli öfke ve 
öfke ifade tarz› ölçe¤i puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (n:146)

GGrruuppllaarr SSaayy›› ±±  SSSS TT pp**
SSüürreekkllii  ÖÖffkkee HT olan 73 19.10±4.19 1.191 0.235

HT olmayan 73 18.26±4.26
ÖÖffkkee  ‹‹ççee HT olan 73 16.51±2.95 0.447 0.656

HT olmayan 73 16.27±3.33
ÖÖffkkee  DD››flflaa HT olan 73 13.82±3.04 0.212 0.832

HT olmayan 73 13.71±3.19
ÖÖffkkee  KKoonnttrrooll HT olan 73 21.01±3.56 1.232 0.220

HT olmayan 73 21.85±4.56
*Ba¤›ms›z gruplarda t testi ile de¤erlendirilmifltir.

TTaabblloo  44::  Hipertansiyonu olan yafll›lar›n cinsiyete göre sürekli öfke ve 
öfke ifade tarz› ölçe¤i puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (n:73) 

GGrruuppllaarr SSaayy›› ±±  SSSS tt pp**
SSüürreekkllii  ÖÖffkkee HT olan kad›nlar 45 19.04±4.49 0.138 0.891

HT olan erkekler 28 19.18±3.74
ÖÖffkkee  ‹‹ççee HT olan kad›nlar 45 16.91±2.59 1.400 0.168

HT olan erkekler 28 15.86±3.41
ÖÖffkkee  DD››flflaa HT olan kad›nlar 45 13.09±2.94 2.733 0.008

HT olan erkekler 28 15.00±2.88
ÖÖffkkee  KKoonnttrrooll HT olan kad›nlar 45 20.22±3.48 2.514 0.015

HT olan erkekler 28 22.28±3.36
*Ba¤›ms›z gruplarda t testi ile de¤erlendirilmifltir.



Hipertansiyonu olmayan karfl›laflt›rma grubunda yafla-

n›lan yere göre sürekli öfke ve öfke d›fla puan ortalamala-

r›n›n da¤›l›m›ndaki fark ise istatistiksel yönden anlaml› bu-

lunmam›flt›r (Tablo 5, p>0.05).  

HT olan yafll›lar›n hipertansiyon süresi ile sürekli öfke

ve öfke içe puanlar› aras›nda pozitif yönde zay›f, hipertan-

siyon süresi ile öfke kontrol puanlar› aras›nda negatif yön-

de zay›f bir iliflki bulunmakla birlikte bu iliflkinin anlaml› ol-

mad›¤› (Tablo 6, p>0.05) görülmüfltür. Hipertansiyon sü-

resi ile öfke d›fla puanlar› aras›nda ise negatif yönlü zay›f

düzeyde anlaml› bir iliflki oldu¤u saptanm›flt›r  (Tablo 6,

p<0.05). 

Tart›flma

Yafll› nüfusu tüm dünya ve ülkemizde giderek artmak-

tad›r. Ülkemizde ki yafll›lar›n  %60.30’u

65-74 yafl grubunda yer almaktad›r (TU-

‹K; 2013). Yürütülen çal›flmada da HT

olan yafll›lar›n %68.5’i ve HT olmayanla-

r›n %64.4’ünün 65-74 yafl grubundaki

yer ald›¤› belirlenmifltir (Tablo 1, p>

0.05).

Araflt›rma kapsam›na al›nan yafll›lar›n yar›dan fazlas›-

n›n (%53.4) kad›n oldu¤u saptanm›flt›r. TÜ‹K (2013) veri-

lerine göre kad›nlar›n do¤ufltan beklenen yaflam süresi

79.2 y›l iken erkekler için ise 74.7 y›ld›r. Gruplara göre ba-

k›ld›¤›nda HT olan grupta kad›nlar›n oran› %61.6, HT ol-

mayan grupta %45.2 oldu¤u ve gruplar aras›ndaki fark›n

istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 1,

p<0.05). Yap›lan çal›flmalar eriflkin nüfusta erkeklerde, ile-

ri yafllarda ise kad›nlarda hipertansiyon prevalans›n›n da-

ha yüksek oldu¤unu ortaya koymufltur. Ülkemizde Paten

T (2003) çal›flmas›na göre, 65 yafl ve üstü erkeklerde HT

prevalans› %67.2 iken kad›nlarda %81.7 olarak saptan-

m›flt›r. Kad›nlardaki HT oran›n›n yüksek olmas› menopoz-

daki hormonal de¤iflikliklerle beraber HT görülme oran›n

yükselmesi ve kad›nlar›n do¤umdan beklenen yaflam sü-
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TTaabblloo  55:: Hipertansiyonu olan ve olmayan yafll›lar›n uzun süre yaflad›¤› yere göre 
sürekli öfke ve öfke ifade tarz› ölçe¤i puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› (n:146)

GGrruuppllaarr DDee¤¤iiflflkkeennlleerr UUzzuunn  SSüürree  YYaaflflaadd››¤¤››  YYeerr
‹‹ll                                  ‹‹llççee                      KKööyy
((nn::  4466))                  ((nn::  1188))                    ((nn::  99)) FF pp

XX ±±    SSSS                XX  ±±    SSSS                      XX  ±±    SSSS
HHTT SSüürreekkllii  ÖÖffkkee 19.22±4.26 18.61±4.17 19.44±4.30 0.166 0.847*
OOllaann ÖÖffkkee  ‹‹ççee 16.59±3.15 16.72±2.42 15.67±3.04 0.421 0.658*
nn::  7733 ÖÖffkkee  DD››flflaa 13.85±3.01 13.72±2.80 13.89±3.98 0.013 0.987*

ÖÖffkkee  KKoonnttrrooll 21.37±3.65 20.44±2.99 20.33±4.24 0.617 0.542*

‹‹ll                              ‹‹llççee                        KKööyy
((nn::  4499))          ((nn::  99))                      ((nn::  1155))
XX ±±    SSSS                  XX ±±    SSSS                    XX ±±    SSSS

HHTT SSüürreekkllii  ÖÖffkkee 17.78±4.49 18.33±3.80 19.80±3.59 1.304 0.278*
OOllmmaayyaann ÖÖffkkee  ‹‹ççee 15.71±3.49 15.56±1.81 18.53±2.53 4.815 0.011**
nn::  7733  ÖÖffkkee  DD››flflaa 13.49±3.19 13.56±3.20 14.53±3.27 0.618 0.542*

ÖÖffkkee  KKoonnttrrooll 22.71±4.60 21.33±1.93 19.33±4.79 3.425 0.038**
*ANOVA testi ile de¤erlendirilmifltir. **Post Hoc Scheffe Testi ile de¤erlendirilmifltir.

TTaabblloo  66:: Hipertansiyonu olan yafll›lar›n, hipertansiyon süresi ile 
sürekli öfke ve öfke ifade tarz› ölçe¤i puanlar› aras›ndaki iliflki (n:73)

SSüürreekkllii ÖÖffkkee ÖÖffkkee ÖÖffkkee
ÖÖffkkee ‹‹ççee DD››flflaa KKoonnttrrooll

HHiippeerrttaannssiiyyoonn  SSüürreessii rr 0.093 0.025 - 0.239* -0.147
Pearson korelasyon ile de¤erlendirilmifltir,  *p<0.05



relerinin uzun olmas›yla iliflkilendirilebilir (Elliott, 2004;

Hac›hasano¤lu, 2007; TU‹K, 2013). HT olan grupta ka-

d›nlar›n daha fazla olmas› literatür ile uygunluk göster-

mektedir.

Gruplar e¤itim durumu aç›s›ndan de¤erlendirildi¤in-

de, HT olan yafll›lar›n %60.3’ü ve olmayanlar›n %61.6’s›

ilkokul mezunudur. Lise ve üzeri e¤itime sahip bireylerin

oran› HT olan grupta %6.8 iken, HT olmayan grupta

%8.2 oldu¤u ve gruplar aras›nda istatistiksel olarak an-

laml› fark olmad›¤› saptanm›flt›r (Tablo 1, p> 0.05). Yürü-

tülen çal›flmaya benzer olarak, Beyazaslan (2012)’›n, Ay-

ranc› ve ark. (2005)’n›n çal›flmas›nda da bireylerin yar›-

dan fazlas›n›n ilkokul mezunu oldu¤u belirlenmifltir. 

Bir toplumun sosyo-ekonomik düzeyi o toplumun sa¤-

l›k düzeyini etkileyen en önemli faktörlerden biridir (Apar-

c›, Kardeflo¤lu ve Yi¤iner; 2008). Levenstein, Smith ve

Kaplan (2001)’n›n çal›flmas›nda, gelir düzeyinin düflük ol-

mas› ve iflsizlik gibi sosyo-ekonomik faktörlerin hipertansi-

yon ile iliflkili oldu¤u belirlenmifltir. Çal›flmam›zda yafll›lar›n

gelir durumu de¤erlendirildi¤inde, HT olan bireylerin

%79.5’inin ve HT olmayan gruptaki bireylerin %89’unun

gelirlerinin gidere denk oldu¤u belirlenmifl ve gruplar

aras›nda istatistiksel olarak fark bulunmam›flt›r (Tablo1, p>

0.05). Hipertansiyonu olan farkl› yafl gruplar› ile yap›lan

çal›flmalarda da benzer olarak, Beyazaslan (2012) bireyle-

rin %69.7’sinin, Erkek ve ark. (2006) %79.41’inin,  Sava-

flan ve Özgür (2010) %67.9’unun orta gelir düzeyine sa-

hip olduklar›n› belirlemifllerdir.

Geliflmekte olan ülkelerde h›zl› kentleflmeye ba¤l› ola-

rak, köyden kente göç oranlar› artm›flt›r. Sanayileflmeyle

birlikte köyden kente göç, bireylerin daha stresli bir or-

tamda yaflamlar›n› sürdürmesine neden olmaktad›r

(Aparc›, Kardeflo¤lu, Yi¤iner ve ark., 2008; Bilir, 2006; K›-

saç, 1997)  Yap›lan çal›flmada yafll›lar›n uzun süre yaflad›-

¤› yer incelendi¤inde; HT olan (%63.0) ve olmayan gru-

bun (%67.1) yar›dan fazlas›n›n en uzun süre ilde yaflad›k-

lar› ve gruplar aras›nda istatistiksel olarak fark olmad›¤›

belirlenmifltir (Tablo 1, p> 0.05). Çelik ve ark. (2009)’n›n

yapt›¤› çal›flmada da HT olan (%72.9) ve olmayan

(%72.9) grubun yar›dan fazlas›, Savaflan ve Özgür

(2010)’ün çal›flmas›nda  %77.4’ünün en uzun süre ilde

yaflad›¤› saptanm›flt›r. Çal›flma sonuçlar› literatürle ben-

zerdir. 

Yafllanma ile beraber fiziksel yetilerde azalma ve ifllev-

sel kay›p, fiziksel güç kayb›yla bafllayan zorlanmalar, ye-

tersizlik duygusu, efl kayb›, baflkalar›na yük olma korkusu

bireyleri olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Mevcut sa¤-

l›k problemlerinin yan› s›ra bireylerin beden ve ruh sa¤l›-

¤›na iliflkin alg›lar› da sa¤l›k ve hastal›k üzerinde etkili ola-

bilmektedir (Ar›c›, Altun, Erdem ve ark., 2005; K›rd›, Bu-

min ve Kay›han, 2006; Özyurt, Tunç ve Hatipo¤lu,

2012). 

Yap›lan çal›flmada hipertansiyonu olan ve olmayan

yafll›lar›n beden ve ruh sa¤l›klar›na iliflkin alg›lar› incelen-

di¤inde; HT olan ve olmayan yafll›lar›n beden sa¤l›klar›n›

ço¤unlukla orta ve iyi düzeyde alg›lad›klar› (HT olan: orta

%75.3, iyi %17.8; HT olmayan: orta %60.3, iyi %31.5)

beden sa¤l›¤›n› “kötü” olarak alg›layanlar›n oran›n›n ise

düflük oldu¤u (HT olan: %6.8, HT olmayan: %8.2)  grup-

lar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmad›¤›

belirlenmifltir  (Tablo 2, p>0.05).

Yafll›lar›n ruh sa¤l›¤›na iliflkin alg›lar› de¤erlendirildi-

¤inde, her iki grupta da ruh sa¤l›¤›n› kötü olarak de¤er-

lendiren olmad›¤› görülmüfl, beden sa¤l›¤› alg›s›na ben-

zer olarak ruh sa¤l›n›n da orta ve iyi düzeyde alg›land›¤›

(s›ras›yla; HT olan: %31.5, HT olmayan: %35.6) ve grup-

lar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olmad›¤› sap-

tanm›flt›r (Tablo 2, p>0.05). Beden ve ruh sa¤l›¤›na iliflkin

alg›n›n HT olan ve olmayan grupta benzer olmas› HT ol-

mayan grupta baflka kronik hastal›klar›n olmas› ile iliflkili

olabilir. Hipertansiyonu olan bireyler ile yap›lan çal›flma-

larda da yürütülen çal›flmaya benzer olarak gerek ruh

sa¤l›¤›n›n gerekse beden sa¤l›¤›n›n orta düzeyde alg›lan-

d›¤› ancak ruh sa¤l›¤›na iliflkin alg›n›n, beden sa¤l›¤› alg›-

s›ndan daha iyi oldu¤u saptanm›flt›r. Yafll› bireyler; ruhsal

durum de¤iflikliklerinin çok fark›nda olmamalar›, belirtile-

rin soyut kavramlar› içermesi ve kültürel olarak ruhsal so-

runlar›n toplumda sa¤l›k sorunlar›na göre kabul görme-

mesi, damgalanmaya yol açmas› gibi nedenlerle ruh sa¤-

l›¤›n›, beden sa¤l›¤›na göre daha iyi olarak de¤erlendire-
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bilmektedir (Ar›o¤lu ve Ülger, 2006; Erkek, Özgür ve Gü-

müfl, 2006; Savaflan ve Özgür, 2010). 

Yafll›lar›n fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›n› etkileyebilen en

önemli unsurlardan biri, birden fazla kronik hastal›¤a sa-

hip olmad›r (Ellidokuz, Ellidokuz, Uçku ve Ayd›n, 2005).

Ülkemizde de 65 yafl ve üzeri bireylerin %90’›nda bir kro-

nik hastal›k, %35’inde iki, %23’ünde üç ve %14’ünde

dört yada daha fazla kronik hastal›¤›n bir arada bulundu-

¤u bildirilmektedir (Tatar, 2002). Bu araflt›rmada da HT

olan bireylerin %78.1’inin HT d›fl›nda en az bir kronik has-

tal›¤a sahipken HT olmayanlarda bu oran›n %65.8 oldu-

¤u ve gruplar aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml›

oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 2, p<0.05). Kronik hastal›klar

sa¤l›¤› olumsuz yönde etkileyerek, sa¤l›k kurumlar›na da-

ha fazla baflvurulmas›na neden olmaktad›r (Toros ve Öz-

tek, 1995; Yard›mc›, 2005). Çal›flmam›zda HT olanlar›n

(%69.9), HT olmayanlara (%50.7) göre sa¤l›k kurulufluna

daha fazla baflvurduklar› ve gruplar aras›ndaki fark›n ista-

tistiksel olarak anlaml› oldu¤u saptanm›flt›r (Tablo 2,

p<0.05). Bu fark HT olan yafll›lar›n antihipertansif ilaçlar›-

n› düzenli kullanmama nedeniyle ortaya ç›kan sorunlar›n

tedavisi için sa¤l›k kurulufluna baflvurmak zorunda kalma-

lar›na ba¤l› olabilir.

Öfke yaflam›m›zda hem yap›c› hem y›k›c› fonksiyonla-

r› olan bir duygu olup, bu fonksiyonlar öfkenin ifade bi-

çimlerine göre de¤iflmekte ve öfke duygusu ifade edilme

flekline göre yorumlanmaktad›r. Bireyler öfke duygusu-

nu hafifletmek için içinde bulundu¤u toplumun ve sos-

yal sistemin etkisiyle öfkelerini çeflitli flekilde ortaya koyar-

lar. Bu öfkeyi d›fla vurma, içe atarak bast›rma ya da kont-

rol etme fleklinde olabilmektedir. Yaflamlar›nda birçok

olay› üzücü ve engelleyici olarak alg›layan,  sürekli öfke

yaflayan bireylerde beden ve ruh sa¤l›¤› olumsuz yönde

etkilenmektedir (Özer, 1994; Tamba¤, 2004; Terakye,

1998). Literatürde HT olan, antihipertansif ilaç kullanan

bireylerde sürekli öfke düzeyinin sa¤l›kl› bireylere göre

daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir (Arsakay, 2001; Beya-

zaslan, 2012; Erkek ve ark., 2006; Karabult, K›l›ç ve Kö-

se, 2004; Savaflan ve Özgür, 2010; Özer, 1994; Ulutürk,

2006). Yap›lan çal›flmada HT olan ve olmayan yafll›lar›n

sürekli öfke ölçe¤i puan ortalamalar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda,

HT olan yafll›lar›n sürekli öfke puan ortalamas›

(19.10±4.19), HT olmayan grubun puan ortalamas›n-

dan (18.26±4.26) yüksek bulunmufl ancak gruplar ara-

s›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› saptan-

m›flt›r (Tablo 3, p>0.05). Yap›lan çal›flmalarda da yürütü-

len çal›flmaya benzer olarak, Çelik, Özdemir, Çayc› ve

ark.(2009) esansiyel hipertansiyonu olan erkek yetiflkin-

lerde, sürekli öfke puan ortalamas›n› (21.9±5.2), sa¤l›kl›

erkeklerin ortalamas›ndan (19.6±6.2) yüksek ve anlaml›

(p<0.05), Ulutürk (2006) antihipertansif kullanan birey-

lerde sürekli öfke puan ortalamas›n› (19.99±6.02), HT ol-

mayan grubun ortalamas›ndan (17.68±4.67) yüksek fa-

kat fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤›n› (p>0.05)

saptam›flt›r (Çelik ve ark., 2009; Ulutürk, 2006). Yaln›zca

HT olan kontrol grubu olmayan bireyler ile yap›lan çal›fl-

malarda ise sürekli öfke puan ortalamas›, bizim çal›flma

bulgular›m›zdan daha yüksek bulunmufltur (Karabulut,

K›l›ç ve Köse, 2004; Özer, 1994; Savaflan ve Özgür,

2010). Bu çal›flmalarda HT olan bireylerin hastane ve

sa¤l›k oca¤› örnekleminden seçilmesi, farkl› yafl aral›¤›n-

daki bireyleri içermesi, çal›flmam›z›n ise 65 yafl ve üstü bi-

reylerle yürütülmesi ve Sciheman (1999) göre, öfke dü-

zeyinin ilerleyen yaflla beraber genellikle daha düflük ol-

mas› bu farkl›l›¤› yaratm›fl olabilir.

Bireylerde öfkenin içe at›lmas› kan bas›nc› art›fl›na ya

da hipertansiyon riskine neden olabilmektedir (Everson,

Goldberg, Kaplan, Julkunen ve Salonen, 1998; Karabulut

ve ark., 2004). Karabulut ve ark. (2004)’n›n HT olan birey-

lerde öfke ve anksiyete düzeylerinin belirlenmesine yöne-

lik yapt›¤› çal›flmada HT olan bireylerin öfke içe puanlar›

artt›kça sistolik kan bas›nc›nda artma oldu¤u belirlenmifl-

tir. Everson ve ark. (1998) ise,  HT olmayan erkekler ile

yapt›klar› çal›flmada öfke içe puan› 1 puan artt›kça, hiper-

tansiyon olma riskinin %12 oran›nda artt›¤›n› ve öfkeli

ruh hali ile hipertansiyon aras›nda pozitif bir iliflki oldu¤u-

nu belirlemifllerdir. Glenn ve ark. (2006)’da benzer olarak

hipertansiyonlu yafll› eriflkinler üzerinde yapt›klar› çal›flma

sonucunda,  olumlu duygu puanlar›ndaki her 1 puanl›k

art›fl›n›n kan bas›nc›n› düflürdü¤ünü belirtmifltir. 
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Yap›lan çal›flmada hipertansiyonu olan ve olmayan

yafll›lar›n öfke içe alt ölçe¤i puan ortalamalar›n›n karfl›lafl-

t›r›lmas›na bakt›¤›m›zda; HT olan grubun puan ortalama-

s›n›n (16.51±2.95), HT olmayan gruptan (16.27±3.33)

biraz yüksek oldu¤u ancak gruplar aras›nda istatistiksel

olarak anlaml› fark bulunmad›¤› saptanm›flt›r (Tablo 3,

p>0.05). Yürütülen çal›flman›n aksine HT olan bireylerle

yap›lan çal›flmalarda öfke içe alt ölçe¤i puan ortalamalar›

daha yüksek bulunmufltur (Beyazaslan, 2012; Karabulut

ve ark., 2004; Özer, 1994; Savaflan ve Özgür, 2010; Ulu-

türk, 2006). Ulutürk (2006)’ün HT olan (15.29±3.85) ve

olmayan bireylerle (11.79±3.55) yapt›¤› çal›flma da ise öf-

ke içe puan ortalamalar› çal›flmam›zdan daha düflük ve

gruplar aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u

bulunmufltur. Literatürde hipertansif bireylerin öfke duy-

gular›n› bast›rd›klar›, öfke duygular›n› ifade etmekten çok,

inkâr mekanizmas›n› kullanarak tehdit eden uyaranlardan

kaç›narak kendilerini koruduklar› belirtilmektedir (Balkaya,

2001; Topçuo¤lu, 1998). Yürütülen çal›flmada genel ola-

rak hem hipertansiyonu olan hem de olmayan grubun

öfke içe puan ortalamalar›n›n düflük bulunmas›, olumlu

bir özellik olarak düflünülebilir.  

Öfkeyi ifade etme flekillerinden bir di¤eri olan öfkenin

sald›rgan davran›fllarla d›fla vurularak boflalt›lmas› istendik

olmamas›na ra¤men s›k tercih edilen bir yoldur. Yap›lan

çal›flmalarda ilerleyen yaflla birlikte öfke düzeyinin azald›-

¤› ifade edilmektedir (Siegel, 1986; Schieman, 1999). Li-

teratürde afl›r› öfke ifadesi ile HT aras›nda iliflki oldu¤unu

gösteren çal›flmalar›n yan› s›ra  afl›r› öfke ifadesinin kan

bas›nc› üzerinde etkisinin olmad›¤›n› gösteren çal›flmalar

da mevcuttur (Çelik ve ark., 2009; Everson ve ark., 1998;

Karabulut ve ark.,2004; Ohira, Iso, Tanigawa ve ark.,

2002). 

Yürütülen çal›flmada hipertansiyonu olan ve olmayan

yafll›lar›n öfke d›fla alt ölçe¤i puan ortalamalar›n› karfl›lafl-

t›rd›¤›m›zda; HT olan yafll›lar›n puan ortalamas›

(13.82±3.04) ile HT olmayan grubun puan ortalamas›n›n

(13.71±3.19) birbirine yak›n oldu¤u, gruplar aras›nda is-

tatistiksel olarak anlaml› fark bulunmad›¤› saptanm›flt›r

(Tablo 3, p>0.05). Çelik ve ark. (2009), 20-35 yafl gru-

bunda HT olan ve olmayan erkekler üzerinde yapt›¤› ça-

l›flmada, HT olan ve olmayan grubun öfke d›fla alt ölçe-

¤inden ald›klar› puan ortalamalar›n›n yürütülen çal›flma-

dan daha yüksek oldu¤u ancak gruplar aras›nda istatistik-

sel olarak anlaml› fark bulunmad›¤› saptanm›flt›r (Çelik ve

ark., 2009). Araflt›rma bulgular›ndaki bu farkl›l›k, örnekle-

mi oluflturan bireylerin yafllar›, cinsiyetleri, kiflisel özellikle-

rinin farkl›l›¤› ve araflt›rman›n yap›ld›¤› ortamla ilgili olabi-

lir. 

Öfkeyi ifade etmede di¤er önemli bir bafll›kta öfkenin

kontrol edilmesidir. Öfke kontrolü; bireylerin yaflad›¤› ya

da hissetti¤i öfke duygusunu do¤ru bir flekilde ifade et-

me becerisi kazanmas›d›r. Öfkenin kontrol edilmesi, bi-

reyin baflkalar›yla olan iliflkilerinde sab›rl›, anlay›fll›, so-

¤ukkanl› ve hoflgörülü davranma ve ço¤u zaman öfke-

sini kontrol etme ve sakinleflme e¤ilimi içinde olmas›d›r

(Arslan, 2010; Beyazaslan, 2012; Gündo¤du, 2009;

Tamba¤, 2004; Ulutürk, 2006). Yap›lan çal›flmada HT

olan ve olmayan yafll›lar›n öfke kontrol alt ölçe¤i puan

ortalamalar›n› karfl›laflt›rd›¤›m›zda; HT olan ve olmayan

grupta öfke kontrol puan ortalamalar› (olan:

21.01±3.56, olmayan: 21.85±4.56) birbirine yak›n ve

gruplar aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir fark bu-

lunmam›flt›r (Tablo 3, p>0.05).  Beyazaslan (2012)’›n HT

olan yetiflkinlerle öfke kontrol e¤itiminin öfke ve duygu

kontrol durumlar›na etkisini de¤erlendirmek için yapm›fl

oldu¤u çal›flmas›nda e¤itim öncesinde öfke kontrolü

aç›s›ndan gruplar aras›nda fark olmad›¤› (p<0.05) belir-

lenmifltir. Benzer olarak Çelik ve ark. (2009), HT olan ve

olmayan sa¤l›kl› erkeklerde,  Ulutürk (2006) HT olan ve

olmayan eriflkinlerde öfke kontrol puan ortalamalar› ara-

s›nda istatistiksel olarak anlaml› fark olmad›¤›n› (p<0.05)

saptam›fllard›r.  

Literatürde öfke üzerinde etkili oldu¤u düflünülen fak-

törlerden biri de cinsiyettir. Yap›lan çal›flmada cinsiyete

göre, öfke düzeyleri de¤erlendirildi¤inde; hipertansiyonu

olan kad›n ve erkek yafll›lar›n sürekli öfke puan ortalama-

lar›n›n benzer ve öfke içe puan ortalamas›n›n kad›nlarda

erkeklerden daha yüksek oldu¤u ancak gruplar aras›nda-

ki fark›n istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› saptanm›flt›r
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(Tablo 4, p>0.05).  HT olan kad›n ve erkek yafll›lar›n öfke

d›fla ve öfke kontrol puan ortalamalar› de¤erlendirildi¤in-

de ise, erkeklerin öfke d›fla ve öfke kontrol puan ortalama-

s›n›n kad›nlardan yüksek ve gruplar aras›ndaki fark›n ista-

tistiksel olarak anlaml› oldu¤u belirlenmifltir (Tablo 4,

p<0.05). Farkl› yafl gruplar›nda, hipertansiyonu olan ka-

d›n ve erkekler ile yap›lan çal›flmalarda,  Karabulut ve ark.

(2004), hipertansiyonu olan erkeklerin sürekli öfke, öfke

içe, öfke d›fla ve öfke kontrol puan ortalamalar›n›, Erkek

ve ark. (2006) ile Ulutürk (2006), sürekli öfke ve öfke d›fla

puan ortalamalar›n› erkeklerde kad›nlardan yüksek ve

gruplar aras›ndaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› oldu-

¤unu saptam›fllard›r. Savaflan ve Özgür (2010)’ün HT

olan yetiflkin bireylerle yapt›¤› çal›flmada ise öfke içe puan

ortalamas›n›n kad›nlarda erkeklerden daha yüksek ve an-

laml› (p<0.05), öfke d›fla puan ortalamalar› ise erkeklerde

kad›nlardan daha yüksek ve anlaml› oldu¤unu belirlemifl-

lerdir (p<0.05). 

Araflt›rmam›zda HT olmayan kad›n ve erkeklerde sü-

rekli öfke, öfke içe, öfke d›fla ve öfke kontrol puan ortala-

malar› aras›ndaki fark ise istatistiksel olarak anlaml› bulun-

mam›flt›r (Tablo 4, p>0.05). 

Lerner (2010) kad›nlar›n öfkenin iliflkiyi bozaca¤›na

inanmalar› nedeniyle, öfkelerini do¤rudan ifade etmedik-

lerini ve içe yans›tt›klar›n› belirtmifltir. Erkeklerde HT olan

ve olmayan grupta öfke d›fla puan ortalamas›n›n kad›n-

lardan yüksek olmas›, erkek egemen toplumumuzda ö¤-

renilmifl davran›fl olarak de¤erlendirilebilir. Ayr›ca gele-

neksel cinsiyet rolleri, erkek ve kad›nlar›n yetiflme tarz›n-

daki farkl›l›klar›n sonuçlar üzerinde etkili olabilece¤i düflü-

nülmektedir. 

Sürekli öfke ve öfke kontrolü yafl dönemlerine göre

de¤ifliklik gösterebilmektedir. Yap›lan çal›flmalarda ileri

yafllarda öfkeye yol açan durum ve tepkilerin azald›¤› ve

yafl ilerledikçe öfkenin daha iyi kontrol edildi¤i görülmek-

tedir (Arsakay, 2001; Schieman, 1999; Siegel, 1986; Ulu-

türk, 2006). Araflt›rmaya al›nan yafll›lar›n ço¤unlu¤u 65-

74 yafl grubundad›r.  HT olan ve olmayan grupta sürekli

öfke, öfke içe ve öfke d›fla puan ortalamalar›n›n yafl artt›k-

ça azald›¤›, öfke kontrol puan ortalamas›n›n ise yaflla bir-

likte fazla bir farkl›l›k göstermedi¤i belirlenmifltir (Tablo 4,

p>0.05). Ulutürk (2006)’ün çal›flmas›nda da yürütülen ça-

l›flmaya benzer olarak hipertansiyonu olan ve olmayan bi-

reylerin sürekli öfke, öfke içe ve öfke d›fla puan ortalama-

lar› yafl art›kça azal›rken (p>0.05), bizim çal›flmam›z›n ak-

sine öfke kontrol puan ortalamas›n›n yaflla birlikte artt›¤›

saptanm›flt›r (p<0.05). Çal›flma bulgular›ndaki farkl›l›k ça-

l›flmam›z›n 65 yafl üstü yafll› bireylerle ve ev ortamlar›nda

yap›l›rken, Ulutürk’ün çal›flmas›n›n orta yafl grubundaki

bireylerle sa¤l›k oca¤›nda yap›lm›fl olmas›ndan kaynaklan-

m›fl olabilir.

‹fl olanaklar› nedeniyle köyden kente göç artmakta,

köyden kente göçle birlikte kent yaflam›na al›fl›k olmayan

yafll›lar günlük yaflam›n› devam ettirebilmek için birçok

sorunla karfl› karfl›ya kalmaktad›r. ‹lde yaflayanlar k›rsal

kesimdekilere göre daha fazla trafik problemi, gürültü,

stres ve s›k›nt› yaratan durumla karfl›laflmaktad›r. Stres ve

gerginlik yaratan bu etkenler öfke düzeyini art›rmaktad›r

(K›saç, 1997; Yard›m, 2012). Yap›lan araflt›rmada HT

olan ve olmayan yafll›lar›n uzun süre yaflad›¤› yere göre

sürekli öfke ve öfke ifade tarz› ölçe¤i puan ortalamalar›

de¤erlendirilmifl; HT olan bireylerin yaflad›¤› yere göre;

sürekli öfke, öfke içe, öfke d›fla ve öfke kontrol puan or-

talamalar› aras›ndaki fark istatistiksel yönden anlaml› bu-

lunmam›flt›r (Tablo 5, p>0.05). Savaflan ve Özgür

(2010)’ün hipertansiyonu olan bireylerle yapt›¤› çal›flma-

da yürütülen çal›flmadan farkl› olarak öfke içe puan orta-

lamas›n›n büyük flehirde yaflayanlarda köyde yaflayanlar-

dan düflük ve aradaki fark›n istatistiksel olarak anlaml› ol-

du¤u belirlenmifltir (p<0.05). Yürütülen çal›flman›n 65

yafl üzeri yafll›larda yap›lmas›, ço¤unun vakitlerini evlerin-

de geçirmeleri, al›fl-verifl, faturalar›n ödenmesi gibi ihti-

yaçlar›n o¤ul/gelin/k›z/torun taraf›ndan giderilmesi ne-

deniyle stres yaratan durumla daha az karfl›laflmalar›na

ba¤l› olabilir. 

HT olmayan karfl›laflt›rma grubunun ise yaflad›¤› yere

göre öfke içe puan ortalamas›n›n; il (15.71±3.49) ve ilçe-

de yaflayanlarda (15.56±1.81), köyde yaflayanlara

(18.53±2.53)  göre düflük oldu¤u görülmüfltür. Yap›lan

istatistiksel de¤erlendirmede köyde yaflayanlarla ilde ya-
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flayanlar aras›nda öfke içe puan ortalamalar› aras›ndaki

fark anlaml› bulunmufltur (Tablo 5, p<0.05).  Ortalamalar

köyde yaflayan bireylerin öfkelerini en fazla içinde tutan

grup oldu¤unu, il ve ilçede yaflayanlar›n ise öfkesini en az

içinde tutan grup oldu¤unu göstermektedir. Ohiro ve

ark. (2002)’n›n Japon toplumundaki çal›flmas›nda ise sü-

rekli öfke, öfke içe ve öfke kontrol puan ortalamalar› ara-

s›nda anlaml› fark bulunmam›flt›r. Çal›flmalar aras›ndaki

farkl›l›klar, öfke ifade tarzlar›n›n de¤erlendirilmesinde yer-

leflim yeri faktörünün kültürel ve toplumsal aç›dan farkl›

etkileri olabilece¤ini göstermektedir.

HT olmayan yafll›larda öfke kontrolüne bak›ld›¤›nda

ise ilde (21.71±4.60)  ve ilçede (21.33±1.93) yaflayanla-

r›n öfke kontrol puan ortalamas›n›n, köyde yaflayanlara

(19.33±4.79) göre yüksek oldu¤u belirlenmifltir. Yap›lan

istatistiksel de¤erlendirmede öfke kontrol puan ortalama-

lar› aç›s›ndan ilde yaflayanlar ile köyde yaflayanlar aras›n-

daki fark›n anlaml› oldu¤u bulunmufltur (Tablo 5,

p<0.05). Küçük yerleflim yeri ya da k›rsal bölgede yafla-

yanlar nüfusun az olmas› sebebiyle birbirlerini daha fazla

tan›yabilmektedirler. Bu nedenle birbirlerine karfl› rahat,

iliflkiler samimi ve davran›fllar›n› kontrol etme ihtiyac› his-

setmeyebilirler. Büyük ilde iliflkiler genellikle daha resmi

ve kontrollüdür. Bu nedenle öfkelendiklerinde öfkelerini

kontrol etmeleri beklenen bir durum olarak düflünülebilir.

Yürütülen çal›flmada da HT olmayan ve ilde yaflayan yafl-

l›lar›n köyde yaflayanlara göre öfkelerini daha iyi kontrol

edebildi¤i belirlenmifltir. 

Araflt›rmam›zda hipertansiyonu olan yafll›lar›n, HT ta-

n›s› alma süresi ile sürekli öfke ve öfke ifade tarz› ölçe¤i

puanlar› aras›ndaki iliflki incelenmifl, HT olan yafll›lar›n hi-

pertansiyon süresi ile sürekli öfke ve öfke içe puanlar› ara-

s›nda pozitif yönde zay›f, hipertansiyon süresi ile öfke

kontrol puanlar› aras›nda negatif yönde zay›f bir iliflki bu-

lunmakla birlikte bu iliflkinin anlaml› olmad›¤› (Tablo 6,

p>0.05), HT süresi ile öfke d›fla puanlar› aras›nda ise ne-

gatif yönlü zay›f düzeyde anlaml› bir iliflki oldu¤u saptan-

m›flt›r (Tablo 6, p<0.05). Hipertansiyon tan›s› alma süresi

art›kça öfkeyi d›fla yans›tma puanlar›n›n azalma yönünde

e¤ilim gösterdi¤i gözlenmifltir. Bu sonuç yafll›lar›n HT ta-

n›s› ile yaflamlar›n› devam ettirmeye al›flm›fl olmalar›ndan

kaynaklanabilir. 

Sonuç  ve  Öneriler

Sonuç  olarak;  

Hipertansiyonu olan erkeklerin, öfke d›fla puan ortala-

mas›n›n kad›nlardan yüksek ve gruplar aras›ndaki fark›n

istatistiksel olarak anlaml› olmas› sebebiyle erkek yafll›lara

öfkelerini kontrollü bir flekilde ifade edebilmeleri konusun-

da e¤itim verilmesi,

Hipertansiyonu olmayan yafll›larda, köyde yaflayanla-

r›n ildekilere göre öfkelerini daha fazla içte tutmalar› ve öf-

ke kontrollerinin düflük olmas› nedeniyle, öfkenin uygun

flekilde ifade edilmesi ve öfke kontrolüne yönelik e¤itimle-

rin verilmesi,

Yafll›lara öfkenin nas›l ifade edilebilece¤i ve öfke kont-

rolüne iliflkin e¤itim materyalleri gelifltirilip ücretsiz olarak

da¤›t›lmas› önerilmektedir.
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DDiiyyaabbeettllii  BBiirreeyylleerrddee  KKaarrddiiyyoovvaasskküülleerr  HHaassttaall››kk  
RRiisskklleerrii  vvee  RRiisskk  FFaakkttöörrlleerrii  BBiillggii  DDüüzzeeyylleerriinniinn  
DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii

Arfl.  Gör.  Esin  SEVG‹  DO⁄AN11,  Doç.  Dr.  Sezgi  ÇINAR  PAKYÜZ11,  Prof.  Dr.  Sakine  BOYRAZ22

1Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, MAN‹SA
2Adnan Menderes Üniversitesi Ayd›n Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, AYDIN

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flman›n amac›; diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k riskini ve

risk faktörleri bilgi düzeylerini de¤erlendirilmektir.

GGeerreeçç  vvee  YYöönntteemm::  Analitik ve kesitsel tipteki araflt›rman›n örneklemini, bir devlet

hastanesinde yatan 187 diyabetli birey oluflturdu. Veriler, birey tan›t›m formu, QRisk-

2-2014 Kardiyovasküler Hastal›k Risk Skoru ve Kardiyovasküler Hastal›k Risk Faktörleri

Bilgi Düzeyi (KARR‹F-BD) Ölçe¤i ile topland›. Verilerin de¤erlendirilmesinde t-testi,

One Way Anova, Mann Whitney-U pearson korelasyon analizi ve multiple regresyon

analizi kullan›ld›. 

BBuullgguullaarr::  Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin yafl ortalamas› 61,56±10,56 y›l

olup büyük ço¤unlu¤u (%61) kad›nd›r. Diyabetli bireylerin QRisk-2 Kardiyovasküler

hastal›k riski puanlar› ortalamas› 35,24±16,63 olarak, KARR‹F-BD puanlar› ortalamas›

ise 16,94±3,74 olarak bulundu. Yafl art›kça kardiyovasküler hastal›k riskinin artt›¤›,

kardiyovasküler hastal›k risk faktörleri bilgisinin azald›¤› bulundu. Kardiyovasküler has-

tal›k riski ile risk faktörleri bilgi düzeyi aras›nda anlaml› iliflki saptanmad›.  

SSoonnuuçç::  Diyabetli bireylerde kardiyovasküler hastal›k riskinin yüksek, kardiyovaskü-

ler risk faktörleri bilgilerinin orta düzeyde oldu¤u belirlendi. Buna göre; diyabetli bi-

reylerin kardiyovasküler hastal›k riskleri aç›s›ndan yak›ndan takip edilmesi ve diyabet-

li bireylerin e¤itimi yap›l›rken kardiyovasküler hastal›k risk faktörleri hakk›nda bilgi ve-

rilmesi önerilmektedir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Kardiyovasküler hastal›k, risk faktörleri, bilgi 

SSuummmmaarryy

AAsssseessssmmeenntt  ooff  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  DDiisseeaassee  RRiisskk  aanndd  KKnnoowwlleeddggee  LLeevveellss  ooff  

RRiisskk  FFaaccttoorrss  ffoorr  CCaarrddiioovvaassccuullaarr  DDiisseeaasseess  iinn  PPeerrssoonnss  wwiitthh  DDiiaabbeetteess

OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study was to assess of cardiovascular diseases’ risks and

knowledge levels of risk factors for cardiovascular diseases in persons with diabetes.
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MMaatteerriiaallss  aanndd  MMeetthhoodd::  This study determined and

cross-sectional was conducted 187 persons with diabe-

tes hospitalized in a public hospital. The data were collec-

ted by a individual identification form, Q-Risk2-2014 Car-

diovascular Disease Risk Calculator and The Cardiovascu-

lar Disease Risk Factors Knowledge Level (CARRF-KL) Sca-

le. The t-test, One Way Anova, Mann Whitney-U, pear-

son correlation and multiple regression were used in sta-

tistical analysis. 

RReessuullttss::  The mean age of diabetic persons were

61,566±10,56 years, 61% were female. Their mean sco-

res of QRisk-2 were found 35,24±16,63 and their mean

scores of CARRF-KL were found 16,94±3,74. Increasing

ages was found increasing cardiovascular diseases’ risks,

and decreasing cardiovascular diseases’ risk factors

knowledge in them. It was found that no relationship

significantly between cardiovascular disease risk and risk

factors knowledge levels.

CCoonncclluussiioonnss::  The results of this study show that the

cardiovascular disease risk was high in diabetic persons,

and their cardiovascular disease risk factor knowledge

was middle. According to this; they should be monitored

closely for cardiovascular diseases’ risks, and given infor-

mation about cardiovascular risk factors should be to di-

abetic persons while they are being educated.

KKeeyy  wwoorrddss::  Cardiovascular disease, risk factors, know-

ledge

Girifl  ve  Amaç

Kardiyovasküler hastal›klar (KVH)’daki art›fl; dünya nü-

fusunun giderek yafllanmas›, sigara içen say›s›n›n artma-

s›, obezitenin artmas›, egzersiz yapma al›flkanl›¤›n›n azal-

mas›, alkol, tuz ve doymufl ya¤ tüketiminin artmas›, daha

az meyve ve sebze tüketilmesi gibi risk faktörleri ile aç›k-

lanmaktad›r (Poulter, 2003).

Diyabetli bireylerde, yüksek mortalite ve morbiditenin

en önemli nedeni olan KVH (Olgun, 2012; Stirban ve

Tschoepe, 2008), dünyada ve ülkemizdeki ölüm neden-

lerinin bafl›nda yer almakta ve prevalans› gittikçe artmak-

tad›r. Dünyada diyabetli bireylerin %50’sinin KVH’a ba¤l›

hayat›n› kaybetti¤i bildirilmektedir   (http://who.int/medi-

acentre/ factsheets/fs310/en/index2.html). 

Amerikan Diyabet Birli¤i (ADA) ve Amerikan Kalp Birli-

¤i (AHA) taraf›ndan diyabet, KVH’›n efl de¤eri say›lmakla

birlikte, diyabetli bireylerde 10 y›l içerisinde KVH geliflme

riskinin bireysel faktörlere göre farkl›l›k gösterdi¤i belirtil-

mektedir (Buse, Ginsberg, Bakris ve ark., 2007). KVH’›n

önlenmesinde ilk ad›m risk faktörlerinin de¤erlendirilme-

sidir. Olas› risk faktörlerinin erken dönemde belirlenmesi

koroner olay ile iliflkili mortalite ve morbiditenin azalt›lma-

s›n› sa¤lamaktad›r (Alkan ve Enç, 2013). 

Türk Kardiyoloji Derne¤i (TKD), KVH’›n önlenmesinde

belirlenen riske yönelik tam bir tedavi flekli olmamakla bir-

likte, yap›lacak olan yaflam tarz› de¤ifliklikleri ve KVH risk

faktörleri hakk›nda bireylere verilen e¤itim ile KVH’ ›n ön-

lenebilece¤ini belirtmektedir (Ural, 2012). Diyabetli bire-

yin ihtiyaçlar›na, e¤itim düzeyine uygun ve bireye özel

e¤itimin verilmesi önerilmektedir (Standards of medical

care in diabetes-2015, ADA, 2015).

Sa¤l›k profesyonelleri içerisinde, hemflireler bireylerin

mevcut durumunun de¤erlendirilmesi, KVH riskinin belir-

lenmesi ve korumaya yönelik önlemlerin al›nmas›nda 24

saat hasta ile birlikte olmas› nedeniyle anahtar roldedir.

Yap›lan çal›flmalarda, hemflire liderli¤inde yürütülen çal›fl-

malarla KVH riskinin azalabilece¤i, bireye özgü verilen

e¤itimle yaflam tarz› de¤iflikli¤i yap›l›p KVH risk faktörlerin-

de iyileflme sa¤layabilece¤i belirtilmektedir (Best Practice,

Joanna Briggs Enstitüsü, 2009). 

Bu çal›flman›n amac›; diyabetli bireylerde KVH riskini

ve risk faktörleri bilgi düzeylerini de¤erlendirmektir. Bu-

nun sonucunda diyabetli bireylerde KVH riskini ve risk

faktörleri bilgilerin de¤erlendirmeye yönelik duyarl›l›¤›n

artt›r›lmas› aç›s›ndan önemli katk› sa¤layacakt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Analitik ve kesitsel tipte yap›lan araflt›rman›n evrenini;

bir ilçe devlet hastanesinde yatarak tedavi gören diyabet-

li hastalar oluflturdu. Araflt›rman›n örneklemini; bir ilçe

devlet hastanesinde Kas›m 2014- Mart 2015 tarihleri ara-
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s›nda yatarak tedavi gören Tip 1 veya Tip 2 diyabet tan›-

s› alm›fl 187 birey oluflturdu. Örnekleme alma kriterleri;

25-84 yafl aras›nda olma, duyma, anlama ve konuflma

problemi olmama, kognitif bozuklu¤u bulunmama, çal›fl-

maya kat›lmay› istekli olma, Türkçe anlama ve konuflabil-

medir. 

Veriler; diyabetli bireylerin sosyo-demografik ve klinik

ile ilgili de¤iflkenlerini belirmek amac›yla araflt›rmac› tara-

f›ndan haz›rlanan Birey Tan›t›m Formu, Kardiyovasküler

Hastal›k Riski Skoru-QRisk-2 ve Kardiyovasküler Hastal›klar

Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi (KARR‹F-BD) Ölçe¤i ile toplan-

d›. Bireylerin kilolar› kalibrasyonu yap›lm›fl bir hastane tar-

t›s› ile kan bas›nc› kalibrasyonu yap›lm›fl hastane tansiyon

aleti ile, bireylerin boy ölçümü ise DSÖ’ nün önerdi¤i

elastik ve esnek olmayan 0,1 cm de¤er aral›¤›na sahip

olan milimetrik mezura ile, ayaklar yan yana ve bafl Frank-

furt horizontal düzlemde iken ölçüldü. 

Kardiyovasküler hastal›k riski skoru-QRisk-2: Notting-

ham Üniversitesi QRESEARCH Grubu taraf›ndan gelifltiri-

len skor, dört aç›k uçlu, sekiz çoktan seçmeli toplam 12

sorudan oluflmaktad›r. Sorular; yafl, cinsiyet, sistolik kan

bas›nc›, sigara içme durumu ve toplam kolesterol de¤eri

gibi geleneksel risk faktörlerini içermektedir (Collins ve Alt-

man, 2010). Skoronun kullan›lmas› için sitenin teknik edi-

törü Stephen Hippisley-Cox’ un izni elektronik ortamda e-

posta ile al›nd›.

Kardiyovasküler Hastal›klar Risk Faktörleri Bilgi Düzeyi

(KARR‹F-BD) Ölçe¤i:  Ar›kan ve ark. (2009) taraf›ndan ge-

lifltirilen ölçek, 28 maddeden oluflmaktad›r. Bu maddeler-

den ilk dördü kardiyovasküler hastal›klar›n özelliklerini, 15

madde (5, 6, 9-12, 14, 18-20, 23-25, 27, 28. Maddeler)

risk faktörlerini, 9 madde (7, 8, 13, 15, 16, 17, 21, 22,

26. Maddeler) ise risk davran›fllar›nda de¤iflimin sonucu-

nu sorgulamaktad›r. ‹fadeler do¤ru veya yanl›fl olabilen

tam bir cümle fleklinde verilmifltir ve “Evet”, “Hay›r” veya

“Bilmiyorum” fleklinde yan›tlanmaktad›r. Her do¤ru yan›-

ta 1 puan verilmektedir. Ölçekteki ifadelerden alt› tanesi,

di¤erlerine göre ters flekilde puanlanmaktad›r. Ölçekte en

yüksek 28 puan al›n›yor olup,  11-12-16-17-24-26 nolu

maddelere ‘Evet’ cevab›n› verenler  0 puan, ‘Yanl›fl’ diyen-

ler 1 puan olarak de¤erlendirilmektedir. Di¤er maddeler-

de ‘Evet’ yan›t›n› verenlere 1 puan olacak flekilde toplam

puan hesaplanmaktad›r (Ar›kan, Metintafl, Kalyoncu ve

ark., 2009). Ölçe¤in kullan›m› için Dr. ‹nci Ar›kan’ dan

elektronik ortamda e-posta ile yaz›l› izin al›nd›.

Araflt›rman›n yap›lmas› için ilgili kurumdan gerekli ya-

z›l› izni (Türkiye Kamu Hastaneler Birli¤i Manisa Genel Sek-

reterli¤i, 61763929/774.07) ve Etik Kurul Onay› (Celal

Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Yerel Etik Kurulu,

5.11.2014/20478486-360) al›nd›. Araflt›rmaya kat›lacak

diyabetli bireylere uygulanmadan önce, çal›flman›n ama-

c›, plan› ve yararlar› aç›kland›, araflt›rmaya kat›lmay› kabul

edenlere Hasta Bilgilendirilmifl Gönüllü Olur Formu imza-

lat›ld›. Okur- yazar olmayanlarda sözlü onam al›nd›.  Arafl-

t›rma Helsinki Bildirgesi’nin ilkeleri ile uyum içinde yürü-

tüldü.

Verilerin de¤erlendirilmesi SPSS (Statistical Package for

Social Science) version 18.0 program› ile yap›ld›. Verilerin

normal da¤›l›ma uygunlu¤u tek örneklem Kolmogorov

Smirov testi kullan›larak, homojen da¤›l›p da¤›lmad›¤› ise

homogeneity of varience test ile belirlendi. Veriler, yüzde-

lik say›lar ve ortalamalar ile sunuldu. Verilerin istatistiksel

de¤erlendirmesinde One Way Anova, Mann Whitney-U,

Kruskal Wallis, t-testi, Pearson korelasyon ve multiple reg-

resyon analizi kullan›ld›. 

Bulgular

Araflt›rma kapsam›na al›nan diyabetli bireylerin yafl or-

talamas› 61,56±10,56 y›l olup %61’i kad›n, %47,1’i okur-

yazar de¤il, %77’si evli ve %81,3’ ü her hangi bir iflte ça-

l›flmamaktad›r. Diyabetli bireylerin %77,5’inde hipertansi-

yon oldu¤u, %78,1’i diyabet ve %94,1’i kardiyovasküler

hastal›klar hakk›nda e¤itim almad›¤› belirlendi (Tablo 1).

Diyabet süresi ortalama 10,90±8,51 y›l olup di¤er bi-

yokimyasal parametreler ve BKI Tablo 2’de gösterildi. 

Diyabetli bireylerin QRisk-2 puan ortalamalar›n›n

35,24±16,63 oldu¤u ve %81,8’inin yüksek riskli grupta

yer ald›¤› belirlendi (Tablo 3). Medeni durum, e¤itim dü-

zeyi ve çal›flma durumuna göre QRisk-2 puanlar› aras›n-

da istatiksel olarak anlaml› fark bulunmazken (p>0,05),
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kad›nlar ve erkekler aras›nda Qrisk-2 puanlar› aç›s›ndan is-

tatiksel olarak ileri düzeyde anlaml› fark bulundu (p<

0,001). Buna ek olarak; QRisk-2 puanlar› aç›s›ndan yafl

gruplar› aras›nda ve hipertansiyon mevcut olan ile olma-

yan grup aras›nda istatiksel olarak ileri düzeyde anlaml›

fark bulundu (p< 0,001), (Tablo 4). QRisk-2 puanlar› ile

açl›k kan glikozu, HbA1c, trigliserid ve LDL kolesterol ara-

s›nda anlaml› korelasyon bulunmazken (p>0,05), yafl ve

diyabet süresi ile pozitif yönde anlaml› korelasyon bulun-

du (p< 0,01), (Tablo 5).

Diyabetli bireylerin KARR‹F-BD ölçek puanlar› ortala-

mas›n›n 16,94±3,74 oldu¤u belirlendi (Tablo 3). Hiper-

tansiyonu bulunma, diyabet ve kardiyovasküler hastal›k

e¤itimi alma, cinsiyet, meslek ve yafl aç›s›ndan KARR‹F-BD

ölçek puanlar› farkl› bulunmazken (p>0,05), medeni du-

ruma ve e¤itim düzeyine göre KARR‹F-BD ölçek puanlar›

farkl› bulundu (p<0,05 ve p<0,001), (Tablo 4). KARR‹F-BD

puanlar› ile diyabet süresi, sistolik kan bas›nc›, diyastolik

kan bas›nc›, açl›k kan glikozu, HbA1c, trigliserid, LDL,

HDL VE total kolesterol düzeyi aras›nda anlaml› korelas-
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TTaabblloo  11:: Diyabetli Bireylerin 
Tan›t›c› Özelliklerinin Da¤›l›m› (n=187)

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr      nn %%
YYaaflfl  ((yy››ll))  
30-44 12 6,4 
45-59 64 34,2
60-74 94 50,3
75 ve üzeri 17 9,1
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 114 61,0
Erkek 73 39,0
MMeeddeennii  dduurruummuu
Evli 144 77,0
Bekar 43 23,0
EE¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii  
Okur-yazar de¤il 88 47,1
Okur-yazar 9 4,8
‹lk ö¤renim 72 38,5
Orta ö¤renim 8    4,3
Üniversite ve üstü 10 5,3
ÇÇaall››flflmmaa  dduurruummuu
Çal›flan 35 18,7
Çal›flmayan 152 81,3 
HHiippeerrttaannssiiyyoonn  bbuulluunnmmaa  dduurruummuu
Var 145  77,5
Yok 42 22,5
DDiiyyaabbeett  ee¤¤iittiimmii  aallmmaa  dduurruummuu
Evet 41 21,9
Hay›r 146  78,1
KKaarrddiiyyoovvaasskküülleerr  hhaassttaall››kk  ee¤¤iittiimmii  aallmmaa  dduurruummuu
Evet 11 5,9
Hay›r 176 94,1

Yafl (y›l) 61,56±10,56  (ort±SS)    (min:30–maks:84)

TTabbllo  2:  Diyabetli Bireylerin 
Klinik De¤iflkenlerinin Ortalamalar› (n=187)

Klliiniikk  de¤iiflkkenller  ort  ±  SS    ((miin-makks)
Diyabet süresi (y›l) 10,90±8,51 (1 –50)
Sistolik kan 
bas›nc› (mmHg) 129,79±19,61 (90 –180)
Diyastolik kan 
bas›nc› (mmHg)  77,30±12,48 (60 – 110)
Açl›k kan 
glikozu (mg/dl) 218,04±110,14 (60 -598)
HbA1c (%) 8,44±2,09 (4,69 – 16,25)
Trigliserid (mg/dl) 195,97±148,46 (30 – 1005)
LDL kolesterol 
(mg/dl)              113,06±41,10 (11 – 217)
HDL kolesterol 
(mg/dl) 43,97±14,10 (5 – 100)
Total kolesterol 
(mg/dl)          194, 70±51,10 (76-385)
Beden kitle indeksi 
(kg/m2) 30,92±5,10 (17,63 – 49,52)

TTabbllo  3: Diyabetli Bireylerin QRisk-2 ve 
KARR‹F-BD Ölçek Puanlar› (n=187)

QRiiskk-2  Say›  ((n) Yüzde  ((%%)
Düflük (≤%10) 10 5,3
Orta (%10<, >%20) 24 12,8
Yüksek (≥20) 153 81,8

QRisk-2 puan› (ort±ss)      35,24±16,63   (min:1,00-maks:80,40)
KARR‹F-BD Ölçek Puan› 
(ort±ss) 16,94±3,74      (min:5-maks:25)



yon bulunmazken (p>0,05), yafl ile KARR‹F-BD puanlar›

aras›nda negatif yönde anlaml› korelasyon bulundu

(p<0,01), (Tablo 5). 

KARR‹F-BD puanlar› ile QRisk-2 puanlar› aras›nda ista-

tiksel olarak anlaml› korelasyon bulunmad› (p>0,05),

(Tablo 5).

Tart›flma

Diyabetli bireylerde kardiyovasküler olaylar›n en

önemli tetikleyicisi ateroskleroz (Stirban ve Tschoepe,

2008) olmakla birlikte yafl, cinsiyet, ›rk ve genetik gibi kar-

diyovasküler hastal›k riskini artt›ran birçok faktör bulun-

maktad›r (Ak›n, 2013; Diabetes and Cardiovascular Dise-

ase:Time to Act, IDF, 2001; Türkmen, 2012). Yafl›n erkek-

lerde ≥45, kad›nlarda ≥55 Ulusal Kolesterol E¤itim Pane-

li’nde de koroner arter hastal›¤›n›n de¤ifltirilemeyen risk

faktörleri aras›nda gösterilmifltir (NCEP-ATP III, 2002).

Çal›flma kapsam›na al›nan diyabetli bireylerin toplam

yafl ortalamas› 61,56±10,56 (30-84) y›l, kad›nlarda

61,14±10,71 y›l, erkeklerde 62,21±10,35 y›ld›r. KVH yafl-
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TTaabblloo  44:: Diyabetli Bireylerin Tan›t›c› Özelliklere Göre QRisk-2 ve KARR‹F-BD Ölçek Puanlar›n›n Karfl›laflt›r›lmas› (n=187)

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr

YYaaflfl  ((yy››ll))
30-44(n=12)
45- 59(n=64)
60-74(n=94)
75 ve üzeri(n=17)
CCiinnssiiyyeett
Kad›n (n=114)
Erkek (n=73)
MMeeddeennii  dduurruummuu
Evli(n=144)
Bekar(n=43)
EE¤¤iittiimm  ddüüzzeeyyii
Okur-yazar de¤il (n=88)
Okur-yazar (n=9)
‹lk ö¤renim (n=72)
Orta ö¤renim (n=8)
Üniversite ve üstü (n=10)
ÇÇaall››flflmmaa  dduurruummuu
Çal›flsan (n=35) 
Çal›flmayan (n=152)
HHiippeerrttaannssiiyyoonn
Var (n=145)
Yok (n=42)
DDiiyyaabbeett  ee¤¤iittiimmii  aallmmaa  
Evet (n=41)
Hay›r (n=146)
KKaarrddiiyyoovvaasskküülleerr  
hhaassttaall››kk  ee¤¤iittiimmii  aallmmaa
Evet (n=11)
Hay›r (n=176)

QQRRiisskk--22  PPuuaann››
OOrrtt±±ssss                        AAnnllaammll››ll››kk  

8,74±6,01        KW=67,954
28,68±15,18 p= 0,000*
39,49±12,84
55,14±10,06

31,29±15,65    t=4,240
41,41±16,34 p=0,000*

34,30±16,48  t= -1,407
38,36±16,95     p= 0,161

36,58±16,03     KW=3,385
34,71±12,53        p= 0,496
32,62±17,58
39,2-69±15,87
39,26±18,75

37,04±18,19 t= -0,711
34,82±16,29       p= 0,478

38,45±15,24     t= 0,451
24,14±16,65        p=0,000*

36,07±17,12       t= 0,362
35,00±16,55      p= 0,718

40,02±19,90        u= 839,000
34,94±16,43        p= 0,459

KKAARRRR‹‹FF--BBDD  ÖÖllççeekk  PPuuaann››
OOrrtt±±ssss                            AAnnllaammll››ll››kk  

17,50±3,75 KW=6,876
17,70±3,47 p= 0,076
16,68±3,81
15,12±3,90

16,60±3,77 t=-1,579
17,48±3,66 p= 0,116

17,34±3,56 t=2,712
15,60±4,07 p=0,007*

16,03±3,84 KW=24,007
16,22±2,73 p=0,000**
17,17±3,25
21,75±2,43
20,10±3,74

16,86±3,78 t=0,147
16,96±3,75 p=0,883

16,72±3,75 t= -1,477
17,69±3,68 p= 0,141

17,83±3,38 t=1,728
16,69±3,81 p=0,086

17,91±4,23 u=871,500
16,88±3,72 p=0,578



la birlikte giderek artmakta ve cinsiyete göre farkl›l›k gös-

termektedir (Diabetes and Cardiovascular Disease:Time

to Act, IDF, 2001; Diabetes Mellitus Çal›flma ve E¤itim

Grubu. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n Tan›, Te-

davi ve ‹zlem K›lavuzu, TEMD, 2013). Türk Eriflkinlerinde

Kalp Hastal›klar› ve Risk Faktörleri (TEKHARF) çal›flmas›n›n

2013 y›l› verilerine göre; 45-74 yafl grubunda yafl ortala-

mas› 60,1±10,3 olup, cinsiyet fark› göstermemektedir

(Onat, Çak›r, Karadeniz ve ark. 2014). Literatürde, diya-

betli bireylerin yafl ortalamalar›n›n 45,8-58,4 aras›nda ol-

du¤u görülmektedir (Coppell, Kataoka, Williams ve ark.

2010; Rickheim, Weaver, Flader ve ark. 2002; Satman,

Ömer, Tütüncü ve ark. 2013; Wolf, Conaway, Crowther

ve ark. 2004; Ziemer, Berkowitz, Panayioto ve ark.

2003). Literatürden farkl› olarak bu çal›flmada, yafl ortala-

mas› daha yüksek bulundu. Bunun nedeni, örneklem gu-

rubunun hastanede yatarak tedavi alan diyabetlilerden

seçilmifl olmas›ndan kaynaklanabilir. Yafl artt›kça sa¤l›k

problemlerinin artmas› ve yatarak tedavi olma ihtiyac›n›n

artmas› beklenen bir sonuçtur.

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu-

¤u kad›n (%61) olup yap›lan di¤er çal›flmalar› ile benzer-

lik göstermektedir (Onat, Yüksel, Köro¤lu ve ark. 2013;

Rickheim ve ark. 2002; Satman ve ark. 2013; Wolf ve ark.

2004; Ziemer ve ark. 2003). KVH erkeklerde daha s›k gö-

rülmekle (Diabetes and Cardiovascular Disease:Time to

Act, IDF, 2001) birlikte, yap›lan çal›flmalarda kad›n oran›n

yüksek olmas› diyabetin kad›nlarda daha s›k görülmesi

(Standards of medical care in diabetes-2015, ADA, 2015)

ile aç›klanabilir. 

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu-

¤unun (%47,1) okur-yazar olmad›¤› bulundu. Sa¤l›kl› ve

diyabetli bireyler ile yap›lan çal›flmalarda Andsoy, Tafltan,

‹yigün ve ark. (2015) %42’sinin ve Özyurt (2010)

%64,8’inin ilkokul mezunu oldu¤unu bulmufltur. Satman

ve ark. (2013) diyabetli bireylerde yapt›klar› çal›flmada; ka-

d›nlar› %46’s›n›n, erkeklerin ise %44’ünün ilkokul mezu-

nu oldu¤u saptanm›flt›r. E¤itim düzeyi ile ilgili çal›flma

bulgular›m›z Satman ve ark. (2013) çal›flma bulgular› ile

benzerlik göstermektedir.  
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Bu çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin %78,1’i diya-

bet hasta e¤itimi almad›¤› belirlendi. ADA (2015), diya-

betli bireylerdeki en önemli tedavi seçene¤inin bireylere

kendi kendini yönetme e¤itimlerinin verilmesi oldu¤unu

belirtmektedir. Diyabetli bireylere verilen e¤itimin KVH’ a

neden olan risk faktörlerinin yönetilmesi aç›s›ndan önem-

lidir. Rickheim ve ark. (2002)’n›n yapt›klar› çal›flmada; di-

yabetli bireylere verilen e¤itim ile kilo, obezite ve HbA1c

gibi KVH riskini artt›ran faktörlerde anlaml› düzeyde azal-

ma saptanm›flt›r. Benzer flekilde Ziemer ve ark. (2003)’n›n

yapt›klar›n çal›flmada; HbA1c düzeyinde; Wolf ve ark.

(2004)’n›n yapt›klar› çal›flmada; kilo ve HbA1c düzeyinde;

Davis, Hitch, Salaam ve ark. (2010)’n›n yapt›klar› çal›flma-

da, LDL kolesterol ve HbA1c düzeyinde; Coppell ve ark.

(2010)’n›n yapt›klar› çal›flmada; kilo ve HbA1c düzeyinde

azalma oldu¤u belirlenmifltir. Buna göre; çal›flmaya kat›-

lan bireylerde lipid profili düzensizlikleri ve HbA1c düzeyi

yüksekli¤i beklenen bir sonuçtur. 

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin %94,1’i KVH hak-

k›nda e¤itim almad›¤› belirlendi. Andsoy ve ark.

(2015)’n›n sa¤l›kl› ve diyabetli bireylerde yapt›klar›n çal›fl-

mada; bireylerin %66‘s›n›n KVH hakk›nda e¤itim almad›-

¤› bildirmifltir. KVH hakk›nda e¤itim alma ile ilgili çal›flma

bulgular›m›z, Andsoy ve ark. (2015)‘n›n bulgular›ndan

farkl›l›k göstermektedir. Buna göre; KVH hakk›nda e¤itim

almayan diyabetli bireylerin sa¤l›kl› yaflam biçimi davra-

n›fllar› gelifltirmede yetersiz kalaca¤› ve daha fazla risk fak-

törlerine maruz kalaca¤› düflünülmektedir.  

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin ortalama diyabet

süresi 10,90±8,51 y›ld›r. Literatürde diyabet süresi ile ilgili

farkl› çal›flma sonuçlar› vard›r ve bu sürenin 6,82-16,5 y›l

aras›nda de¤iflti¤i görülmektedir (Coppell ve ark., 2010;

Nolan, Dack, Pal ve ark. 2015; Davis ve ark., 2010; Rossi,

Nicolucci, Di Bartolo ve ark. 2010). Buna göre; çal›flmada-

ki örneklem grubunda diyabet süresinin fazla olmas› ne-

deni ile KVH riskinin de artaca¤› düflünülmektedir.   

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu-

¤unda hipertansiyon (%77,5) bulunmaktad›r. ADA

(2015), hipertansiyonun diyabete efllik eden en yayg›n

komorbit durum oldu¤unu belirtmektedir. Bu çal›flmadan

farkl› olarak yap›lan çal›flmalarda, diyabetli bireylerin %29-

31’inde hipertansiyon oldu¤u (Satman, Y›lmaz, fiengül ve

ark., 2002; Satman ve ark., 2013) oldu¤u bildirilmektedir.

Çal›flma sonuçlar›n›n farkl› olmas›n›n, bu çal›flmadaki ör-

neklem grubunu oluflturan diyabetli bireylerin yafl ortala-

mas›n›n yüksek olmas› ile iliflkili oldu¤u düflünülmektedir.

Yafl artt›kça diyabete efllik eden komorbit durumlar›n art-

mas› beklenen bir sonuçtur.  

Çal›flmam›zda diyabetli bireylerin sistolik (129,79±

19,61 mmHg) ve diyastolik (77,30±12,48 mmHg) kan

bas›nc› ortalamalar›n›n önerilen düzeyde oldu¤u belirlen-

di. ADA (2015); diyabetli bireylerde sistolik kan bas›nc› de-

¤erinin <140 mmHg, diyastolik kan bas›nc› de¤erinin

<90 mmHg olmas›n› önermektedir Yap›lan çal›flmalarda,

sistolik kan bas›nc› ortalamas› 122 ±17-30,8±3,6 mmHg,

diyastolik kan bas›nc› ortalamas› 72,7±2,1- 77,7±0,6

mmHg olup bu çal›flman›n sonuçlar› ile uyumludur (Da-

vis ve ark., 2010; Rossi ve ark., 2010; Ziemer ve ark.,

2003).  

Çal›flmam›zda diyabetli bireylerin trigliserid düzeyi

(195,97±148,46 mg/dl) ve LDL kolesterol düzeyi

(113,06±41,10 mg/dl) ortalamalar›n›n önerilen düzeyin

üzerinde olmas›na ra¤men, HDL kolesterol düzeyi

(43,97±14,10 mg/dl) önerilen düzeyde oldu¤u belirlen-

di.  ADA (2015); diyabetli bireylerde trigliserid düzeyinin

<150 mg/dl, LDL kolesterol düzeyinin<100 mg/dl ve

HDL kolesterol düzeyinin ≥40 mg/dl olmas›n› önermekte-

dir. Bu çal›flmadan farkl› olarak yap›lan çal›flmalarda, LDL

kolesterol düzeyi 103,0±6,5- 106,0±27 (Davis ve ark.,

2010; Rossi ve ark., 2010; Wolf ve ark., 2004) trigliserid

düzeyi 80,0±54,0-167,0±77,2 mg/dl (Rossi ve ark.,

2010; Wolf ve ark., 2004) oldu¤u bulunmufltur. Bu çal›fl-

maya kat›lan diyabetli bireylerin LDL kolesterol ve triglise-

rid düzeyleri ortalamalar› daha yüksektir. Buna durumun;

çal›flmam›za kat›lan diyabetli bireylerin kardiyovasküler

hastal›k riskini artt›raca¤› düflünülmektedir. 

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu-

¤unun KVH aç›s›ndan yüksek riskli grupta yer ald›¤› belir-

lendi. Bu çal›flma sonuçlar›, Özyut (2010)’un sa¤l›kl› ve di-

yabetli erkekler ile yapt›¤› çal›flma sonuçlar› (%43 yüksek

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  7  •  Say›    2  •  Sayfa  71  •  Temmuz  -  Aral›k  2015



riskli grup) ile benzer olup, diyabetli bireylerde KVH riski-

nin yüksek oldu¤unu göstermektedir.

Çal›flmaya kat›lan erkeklerin QRisk-2 puan ortalamala-

r› kad›nlardan daha yüksekti. Erkeklerin KVH’a kad›nlar-

dan daha fazla yatk›n olduklar› belirtilmifl olup erkek cin-

siyeti NCEP-ATP III’te  (2002) KVH için de¤ifltirilemeyen

risk faktörleri aras›nda gösterilmifltir. Çal›flma sonuçlar›m›-

za benzer olarak, Tekkeflin, K›l›nç ve Ökmen (2011)’ in

Framingham risk skorunu kullanarak yapt›klar›n çal›flma-

da, çal›flmaya kat›lan erkeklerin %57,95’inin yüksek riskli

grupta yer ald›¤›, kad›nlar›n ise %46,7’sinin yüksek riskli

grupta yer ald›¤›n› saptam›flt›r.  

Yafl, ateroskleroz için de¤ifltirilemeyen risk faktörlerin

biridir (NCEP-ATP III, 2002). Bu çal›flmada, 75 yafl ve üze-

ri diyabetli bireylerin QRisk-2 puanlar› di¤er yafl gruplar›-

na göre daha fazla oldu¤u bulundu. Arslan, Arpac›, Kar-

deflo¤lu ve ark. (2009)’n›n sa¤l›kl› ve diyabetli bireylerde

yapt›klar› çal›flmada, TSK’nde görevli bireylerin 10 y›ll›k

Framingham KVH risk skorlar›n›n 40 yafl ve alt› grupta

%1,6 de¤erinde seyrederken, 40 yafl›ndan sonra giderek

artt›¤›n› saptam›fllard›r. Özyurt (2010)’un yapt›¤› çal›flma-

da da; Manisa’da k›rsal bölgede yaflayan bireylerin TEK-

HARF risk puanlamas›na göre 10 y›ll›k KVH riski 65 yafl ve

üzeri grupta en yüksek düzeyde (%37) oldu¤unu belirle-

mifltir. Çal›flma grubumuzda yafl ortalamas›n›n ve LDL dü-

zeyinin yüksek olmas› nedeni ile QRisk-2 puanlar›n›n da

yüksek olmas› beklenen bir sonuçtur. 

Çal›flmaya kat›lan hipertansiyonu olan diyabetli birey-

lerin 10 y›ll›k KVH riski puanlar›n›n hipertansiyon olma-

yanlara göre daha yüksek oldu¤u bulundu. Hipertansi-

yon, KVH için major risk faktörlerden biridir ve hipertansi-

yonu olan diyabetli bireylerin 10 y›l içinde inme veya kalp

krizi geçirme riski daha fazlad›r (Canadian Diabetes Asso-

ciation Clinical Practice Guidelines Expert Committee,

2013). Ayr›ca, ADA (2015),  hipertansiyonun diyabete efl-

lik eden komorbit bir durum oldu¤u ve diyabetik bireyler-

de s›k görüldü¤ünü belirtmektedir. Hu Stampfer, Haffner

ve ark. (2002)’n›n yapt›klar› 20 y›ll›k kohort çal›flmada; ge-

çen 20 y›ll›k süreçte diyabetli bireylerde hipertansiyon

oran›n›n %50’den fazla art›fl gösterdi¤ini ve diyabetli bi-

reylerde KVH riskinin artt›¤›n› belirlemifllerdir. Al-Lawati,

Morsi, Al-Riyami ve ark. (2015) diyabetli erkeklerde yapt›k-

lar› çal›flmada; 18 y›lda hipertansiyon oran›n›n artt›¤›n› ve

KVH riski ile hipertansiyon aras›nda istatiksel olarak an-

laml› iliflki oldu¤unu bildirmifltir.  

Yap›lan çal›flmada; diyabetli bireylerin QRisk-2 KVH risk

puanlar› ile açl›k kan glikozu ve HbA1c düzeyi aras›nda

anlaml› iliflki bulunmad›. Diyabetli bireylerde kan glikozu-

nun normal de¤erlerde tutulmas› ile birlikte diyabete

ba¤l› kardiyovasküler komplikasyonlar›n azalaca¤› bildiril-

mifltir (Olgun, Eti Arslan, Coflansu ve ark., 2014; Türk-

men, 2012). Hayward, Reaven, Wiitala ve ark. (2015) di-

yabetli bireylerde yapt›klar› VADT çal›flmas›nda, yo¤un

kan glikozu düflürücü tedavi alan grupta HbA1c düzeyi-

nin %6,9, standart tedavi alan grupta ise %8,4 oldu¤u-

nu ve KVH oran›n›n standart tedavi grubunda daha faz-

la (%53>%44) oldu¤unu bulmufltur. 

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerin KARR‹F-BD ölçek

puanlar› ortalamas›n›n 16,94±3,74 ve orta düzeyde ol-

du¤u belirlendi. Bu çal›flma sonuçlar›n›n aksine, Andsoy

ve ark. (2015) yapt›¤› çal›flmada; diyabetli bireylerde KAR-

R‹F-BD ölçek puanlar› ortalamas› 21,34±4,00 olup diya-

betli olmayan bireylerle aras›nda istatiksel olarak anlaml›

fark (p<,01) oldu¤u saptanm›flt›r. KVH risk faktörleri hak-

k›ndaki bilgi düzeylerindeki bu düflüklü¤ün, çal›flmam›za

kat›lan diyabetli bireylerin e¤itim düzeyinin daha düflük

olmas› ile ilgili oldu¤u düflünülmektedir. Sa¤l›kl› bireyler-

de yap›lan çal›flmalarda ise; KARR‹F-BD puanlar›n›n bizim

çal›flma sonuçlar›m›zdan daha yüksek oldu¤u (Andsoy ve

ark., 2015; Ar›kan ark., 2009; Bad›r, Tekkafl ve Topçu,

2014; Gürdo¤an, Kurt ve Ünsar, 2014), ancak k›rsal ke-

simde yaflayan kad›nlar›n bilgi düzeylerinin bizim çal›flma-

m›zdaki diyabetli bireylere göre düflük oldu¤u (Tan, Da-

yapo¤lu, fiahin ve ark. 2013) görülmektedir.

Yap›lan çal›flmada; KARR‹F-BD ölçek puanlar› aç›s›n-

dan kad›n ve erkekler aras›nda anlaml› fark bulunmazken

evli ve bekarlar aras›nda anlaml› fark bulundu. Evli diya-

betiklerin KARR‹F-BD ölçek puan ortalamalar› bekarlardan

daha yüksektir. Evlilerde KVH risk faktörleri bilgilerinin da-

ha yüksek olmas›n›n, bireyler aras› etkileflim ve iletiflimle il-
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gili oldu¤u düflünülmektedir. Bu bulgular›n aksine And-

soy ve ark. (2015)’n›n yapt›klar› çal›flmada, KARR‹F-BD öl-

çek puanlar›n›n cinsiyete göre de¤iflmedi¤ini bulmufltur. 

Bu çal›flmada; orta ö¤renim mezunlar›n›n KVH risk

faktörleri bilgisinin daha yüksek oldu¤u bulundu. Bu ça-

l›flma bulgular›ndan farkl› olarak, Awad ve Al-Nafisi

(2014)’nin yapt›klar› çal›flmada, e¤itim seviyesi yüksek

olan grubun KVH ve risk faktörleri bilgilerinin daha yük-

sek oldu¤u saptanm›flt›r. Bu çal›flmada, orta ö¤renim dü-

zeyi (lise mezunu) olan bireylerde KVH risk faktörleri bilgi-

sinin daha yüksek ç›kmas›n›n, çal›flmaya kat›lanlar›n›n ço-

¤unun çal›flmayan evde vakit geçiren bireylerden olufl-

mas› ve kamu spotlar›ndan etkilenmesi ile iliflkili oldu¤u

düflünülmektedir. 

Çal›flmaya kat›lan diyabetli bireylerde, yafl art›kça KAR-

R‹F-BD puanlar›n›n azald›¤› bulundu ve bu bulgu literatür

bulgular› ile benzerlik göstermektedir. (Awad ve Nafisi

2014; Tan ve ark., 2013). Yafl artt›kça KVH risk faktörleri

bilgilerinin azalmas›n›n nedeninin yafll›l›k ile birlikte kogni-

tif fonksiyonlardaki yavafllama ve bilgiye ulaflmadaki azal-

ma ile iliflkili olabilece¤i düflünülmektedir.

Kardiyovasküler hastal›k riski yüksek olan bireylerin risk

faktörleri bilgilerinin daha yüksek olmas›n› beklememize

ra¤men, çal›flmam›zda KARR‹F-BD puanlar› ile QRisk-2 pu-

anlar› aras›nda istatiksel olarak anlaml› korelasyon bulun-

mad›. 

Sonuç

Sonuç olarak; araflt›rman›n örneklemini oluflturan di-

yabetli bireylerde, KVH riskini yüksek oldu¤u, yafl ve diya-

bet süresi artt›kça KVH riskinin artt›¤›, KVH risk faktörleri

bilgi düzeyinin orta düzeyde oldu¤u, e¤itim durumu art-

t›kça KVH risk faktörleri bilgisinin artt›¤›, yafl artt›kça KVH

risk faktörleri bilgisinin azald›¤›, KVH riski ile risk faktörleri

bilgi düzeyi aras›nda iliflki olmad›¤› bulundu.

Öneriler

Bu sonuçlar do¤rultusunda; diyabetli bireylerin KVH

riski aç›c›ndan yak›ndan takip edilmesi, diyabetli bireylere

rutin hizmetler içerisine entegre edilerek KVH risk faktör-

leri hakk›nda bilgi verilmesi ve bu çal›flman›n, poliklinik ta-

kipli diyabetli bireylerde tekrar yap›lmas› önerilmektedir.
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