
Değerli Okuyucularımız, 

Diyabet Obezite ve Hipertansiyon’da Hemşirelik Forumu (DOHH) dergimizin on 
birinci yılının birinci sayısını sizlerle paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. DOHH 
2009 yılından buyana düzenli olarak yılda iki kez yayınlanan bir dergidir. 

Diyabet tedavi seçenekleri son yıllarda çok fazla artmıştır. Cerrahi ve tamamlayıcı 
alternatif tedaviler diyabetli birey ve aileleri için sahte umut aşılamakta ve 
kafa karıştırmaktadır. Dünyada ve ülkemizde diyabet oranları gittikçe artmasına 
karşın diyabet tedavisinde arzu edilen metabolik kontrol başarısına ulaşılamamıştır.         
Diyabet tedavisindeki gelişmelere karşın diyabet yönetiminde eğitimin yerini hiçbir 
tedavi alamamıştır. Diyabet eğitiminde anahtar role sahip hemşirelerin hem 
diyabetteki gelişmeleri takip edip hem de eğitim tekniklerini geliştirmesi çok 
önemlidir.

Dergi, 14 Kasım Dünya Diyabet Haftası etkinliklerinde ve Nisan ayında yapılan 
Ulusal Diyabet Kongresinde Diyabet Eğitim Hemşirelerine ve Diyabetle ilgilenen 
diğer sağlık profesyonellerine ücretsiz dağıtılan bir dergidir. Ayrıca Diyabet 
Hemşireliği Derneğinin http://www.tdhd.org/yayinlar2.php sitesinde bugüne kadar 
yer alan tüm sayılarına ulaşılmaktadır. 2017 yılı ilk sayısı itibariyle DOHH Türkiye 
Atıf Dizini (Türkiye Citation Index) tarafından indekslenmektedir. 

Bu sayımızda meslektaşlarımızın gelişmelerine katkı sağlayacak dört araştırma ile 
diyabet bakımına güncel yaklaşım sunan üç derleme makalesi ve iki olgu sunumu 
bulunmaktadır. 

Bu konuda bize birbirinden değerli meslektaşlarımız yardımcı oldu. 
Tüm yazarlarımıza ve bu sayının hazırlanmasında emeği geçen danışma kurulu 
üyelerine teşekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek sayılarımızda da sizlerden gelecek 
farklı araştırma, derleme ve olgu sunumu makaleleriyle yeniden birlikte olmak üzere 
sağlıcakla kalın... 

Prof. Dr. Nermin OLGUN 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 
Hemşirelik Bölümü İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
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Genel Bilgiler
• Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, konu 

başlıkları ile ilgili araştırma makaleleri, derleme makaleleri, 
olgu sunumları, editöryel tartışmalar, editöre mektuplar, 
eğitsel çalışmalar, soru-cevaplar ve gündemi belirleyen güncel 
konuları yayınlayan bilimsel bir dergidir. 

• Derginin yayın dili Türkçedir ve makaleler Türk Dil Kurumu’nun 
dilbilgisi ve imla kurallarına göre yazılmalıdır. Kongre ya 
da sempozyumda sunulmuş ise kongrenin adı, tarihi ve 
düzenlendiği şehir ilk sayfada dipnot olarak belirtilmelidir. 

• Yayın hakkının Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik 
Forumu’na devri için geliştirilen form yazar(lar) tarafından 
imzalanmalıdır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilecek yazı 
çeşitleri şu şekilde özetlenebilir.

a. Araştırma Makaleleri
Bilimsel araştırma sürecini tamamlamış ve raporlandırılmış makale 
türüdür. Tez, bilimsel toplantıda sunulan sözel/poster bildiri vb. bu 
kategori içinde yer almaktadır. 

b. Derleme Makaleleri
Uluslararası ve ulusal kaynaklardan yararlanarak, konu ile ilgili temel 
tartışmaların ortaya koyulduğu ve yazarların tartışmalar ile ilgili 
görüşlerini belirttiği makale türüdür. Doğrudan ya da davet edilen 
yazarlar tarafından hazırlanır. 

c. Olgu Sunumları
Ender görülen, tanı, tedavi ve bakımında farklılık gösteren, bakım 
kalitesini artırmaya yönelik yeni ve farklı yaklaşımları tartışan 
makalelerdir. Yeterli sayıda fotoğraflarla ve şemalarla desteklenmiş 
olmalıdır. 

d. Editöryel Yorum
Yayınlanan orijinal araştırma makaleleri ile ilgili, araştırmanın 
yazarları dışındaki o konunun uzmanı tarafından eğerlendirilmesidir. 
Konu ile ilgili makalenin sonunda yayınlanır.

e. Editöre Mektup
Dergide daha önceden yayımlanmış makaleye katkıda bulunmak 
amacıyla Editöre yazılan mektuptur. 

Yayınlanmak Üzere Dergiye Gönderilen Yazılarda 
Dikkat Edilecek Noktalar
• Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Dergisi’nin 

yazım kuralları Amerikan Psikoloji Derneği (APA) yazım kuralları 
temel alınarak belirlenmiştir.

• Dergide yayımlanması istenen metin Microsoft Word 
programında, Times New Roman yazı karakterinde, sayfanın 
tek tarafının kullanıldığı, (A4) boyutlarında (21x29,5 cm.) 
beyaz kağıda her yanından 2,5 cm. boşluk kalacak şekilde 12 
punto ve 2 satır aralığı ile yazılmalıdır. 3 kopya (tablo, şekil, 
grafik ve fotoğrafları ile birlikte) Yazıların 3 nüsha (2’sinde 
yazar isim(leri), unvan(lar) ve kurum(lar) olmayacak) lazerli 
çıktısına metnin aynen yer aldığı bir CD ile (kritik gruplarla 
yürütülen çalışmalarda) etik kurul veya kurum izin belgelerinin 
fotokopileri eklenmelidir.

• Araştırma ve derleme makaleleri 5000 kelimeyi, editöre mektup 

700 kelimeyi geçmemelidir. Bu sınırlamada özet, kaynaklar, 
tablo, şekil, grafik ve teşekkür bölümleri yer almaz.  İlk sayfa 
hariç diğer sayfalar numaralandırılmalıdır.

• Her metnin bir başlık sayfası bulunmalı; yazının Türkçe ve 
İngilizce başlıklarını, yazarların açık adlarını, unvanlarını, 
kurumlarını, yazışma yapılacak yazarın adı, adresi, telefon ve 
faks numaraları ile elektronik posta adresini içermelidir. 

• Kısaltmalar metinde kısaltma yapılmış ise ilk kullanımda uzun 
şekli yazılmalı ve kısaltılmış şekli parantez içinde gösterilmelidir. 

Makalenin Yapısı 
Makale, makalenin adı, Türkçe ve İngilizce özet, ana metin, kaynaklar, 
tablolar, şekil ve grafik bölümlerinden oluşmaktadır. Gerekli olduğu 
durumlarda (örneğin, ölçek geliştirme ya da geçerlik güvenirlik 
çalışmalarında) ekler de yer alabilmektedir. Ana metin: a) giriş ve 
amaç b) gereç ve yöntem c) bulgular d) tartışma e) sonuç ve 
öneriler bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümler büyük harf ve 
koyu renk ile ayrı bir sayfadan başlanarak yazılmalıdır. 

Makalenin Adı
Metnin geneli ile ilişkili olmalı ve ele alınan konuyu yansıtmalıdır. 
Makalenin adının altına yazar isimleri eklenmemelidir.  

Özet
Türkçe ve İngilizce (Abstract) olarak yazılmalı ve 200 kelimeyi 
aşmamalıdır. Amaç, gereç-yöntem, bulgular ve tartışma sonuç ve 
öneriler bölümlerinden oluşmalıdır. Kısaltma kullanılmamalı ve 
kaynak gösterilmemelidir. 

Anahtar kelimeler
Türkçe ve İngilizce özetlerin altında (en az 3, en fazla 5 adet) 
belirtilmelidir. Kelimeler küçük harf ile alfabetik dizine göre 
sıralanmalıdır. 

Giriş
Konu ile ilgili uluslararası ve ulusal literatüre dayalı problemin 
tanımı yapılır. Konu ile ilgili önceki çalışmalar kısaca özetlenerek 
bu çalışmaya neden gerek duyulduğu açıklanır. Çalışmanın temel 
hipotezi ya da ana sorunsalları açık olarak belirtilir. Bir cümle ile 
makalenin genel amacı belirtilmelidir.    

Gereç ve Yöntem
Araştırma tasarım tipi, araştırmanın yapıldığı yer ve özellikleri, 
araştırmanın evreni ve örneklem seçimi, verilerin toplanması, 
verilerin değerlendirilmesi ve araştırmanın sınırlılıkları 
bölümlerinden oluşur. Araştırmanın etik boyutu açıklanmalıdır. 
Makalelerde araştırma ve yayın etiğine uyulmalıdır. 

Bulgular
Çalışmanın temel sonuçları, istatistiksel sonuçları ve bunların anlamlı 
olup olmadığı ile birlikte verilir. Çalışmada kullanılan önemlilik 
testleri açık olarak yazılmalıdır. Tablo, şekil, grafiklerin yerlerinin 
belirtilmesi gerekir.
Tartışma
Sonuçların anlamı, bu sonuçların hangi bilgileri desteklediği, 
hangi bilgileri çürüttüğü, kaynaklar ile desteklenerek gösterilir. 
Karmaşık istatistikler ve bulgular sadeleştirilerek, bulguların şu 

Yazarlara Bilgi



andaki hemşirelik bakımına etkileri tartışılır. Bulgular ve tartışma ayrı 
bölümler halinde yazılmalıdır. 

Sonuç ve Öneriler
Sonuç ve öneriler ayrı başlıklar altında, araştırma bulgularına dayalı 
olarak yapılmalıdır. Öneriler, konu ile ilgili araştırma yürütecek 
araştırmacılara yol gösterici nitelikte olmalıdır. 

Teşekkür
Bu bölüm gerekli olduğu durumda kullanılmalıdır. Araştırma 
finansal olarak bir kurum tarafından desteklendi ise, araştırmada 
anketör kullanılması gibi benzeri yardımlar alındı ise bu ve benzeri 
durumlarda teşekkür makalenin sonunda yer almalıdır. 

Kaynaklar  
Metin içinde kaynak gösterme
• Cümle sonunda kaynak gösteriminde, yazar soyadı ve yayın 

yılı arasında virgül kullanılmalıdır. Örneğin, (Olgun, 2006). Eğer 
alıntı belirli bir sayfadan yapıldıysa, (Özcan, 2007, s. 11).

• Birden fazla farklı kaynak kullanıldı ise kaynaklar alfabetik dizine 
göre sıralanmalı, kaynaklar arasına noktalı virgül konulmalıdır.  
Örneğin, (Erdoğan, 2005; Oktay ve Özcan, 2002).

• Alıntı yapılan kaynaklardan aynı soyadlı yazarlar mevcutsa 
ve alıntının yayın yılı farklı ise, cümle sonunda ya da cümle 
içinde yazar isimlerinin baş harfi belirtilmelidir. Örneğin cümle 
sonunda (E. Aslan 1988 s.22; H. Aslan 1987, s.421) şeklinde 
belirtilmelidir. 

• Beş yazara kadar bir kaynaktan alıntı yapıldığında, ilk kaynak 
gösteriminde üç yazar belirtilip, daha sonraki cümlelerde 
sadece tek yazarın soyadı “ve ark./et al” 

• biçiminde belirtilmelidir.
• Kaynak iki yazarlı ise cümle sonunda (Choi ve Shi, 2001) olarak, 

cümle içinde ise Choi ve Shi (2001) şeklinde kullanılmalıdır. 
• Yazarı olmayan bir kaynakta cümlenin sonuna parantez 

içerisinde makalenin başlığı ya da kaynağın giriş cümlesi 
ve yayın yılı, gerekli olduğu durumlarda sayfa numarası da 
belirtilmektedir. Örneğin, (Diabetes Management, ADA, 2005). 

• Kaynağın yazar adı ve soyadı belirli değilse, elektronik adres 
cümle sonunda belirtilmelidir. Örneğin, (www.staff.ncl.ac.uk/
philip.home/t1dgch2b.htm#Empower)  

Metin sonunda kaynak gösterme
• Kaynaklar bölümünde kaynakların sıralanması yazar 

soyadlarına göre alfabetik olarak yapılmalı ve tüm yazarlar 
yazılmalıdır.

• Aynı yazarın, aynı tarihte yayınlanmış iki yayınından yararlanıldı 
ise, yayın tarihinden sonra (a) ve (b) ibareleri ile belirtilmesi 
gerekmektedir. Örneğin, 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 alınmış ise, yazar soyadı ve adının ilk harfi, 
basım tarihi, makalenin başlığı, derginin tam adı, cilt ve sayısı, 
ilk ve son sayfa numaraları yazılmalıdır. Örneğin,  Gotzsche, P. 
(2000)Why we need a broad perspective on meta- analysis, BMJ 
321,585-586. 

• Kurum adı veya yazarı belli olan kitabın kaynak gösterilmesi: 

Kurum adı, ya da yazarın soyadı, adının baş harfi, basım yılı, 
makale başlığı, varsa makalenin alt başlığı, kitabın birden fazla 
baskısı varsa baskı sayısı, yayımlandığı yer, yayınevi mutlaka 
yer almalıdır. Örneğin; Whitehead, A.(1998). Science and the 
modern world. Free Pres, New York.

• Editörlü bir kitabın bir bölümünden alıntı yapılmış ise, editör 
ve yazarın ayrıntılı bilgisi basım yeri verilmeli ve kaçıncı basım 
olduğu belirtilmelidir. Türkçe kaynaklarda aynı şekilde editörü 
(Ed) ile kısaltarak belirtmeniz gerekmektedir. Örneğin, Olgun, 
N. (2002) Hipoglisemi ve hiperglisemi. S.Erdoğan (Ed.), Diyabet 
hemşireliği temel bilgiler. İstanbul: Yüce reklam/yayım/dağıtım 
A.Ş.

• Çeviri kitap ise: Freud, S. (1970) An outline of psychoanalysis (J. 
Strachey, Trans.). New York: Norton. (Original work published 
1940). 

• Internet ortamından 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 Akıncı, A. (2008). KOAH’lı hastalara uygulanan 
pulmoner rehabilitasyonun fiziksel ve psikolojik parametrelere 
etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık 
Bilimleri  Enstitüsü, İstanbul.

• 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. (Ağustos 2006) To 
be acquired of foot caring skill to the type 2 diabetic patients.  
FEND 11th Annual Conference, Kopenhag.

• Kongre kitabında yayımlanan bildiri: Olgun, N.( 2007) Diyabette 
vaka yönetimi. 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Kongre Kitabı. 
5-9 Eylül 2007, Antalya, 328-29.

• Elektronik ortamda kullanılan kaynak bir üniversite ya da web 
sayfasından alındı 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 ve Şekiller 
Kaynaklar bölümünden sonra, her bir tablo, grafik, şekil ayrı 
bir sayfada yer almalıdır. Her bir tablo, grafik, şekil bir sayfaya 
sığdırılmalı, gerekirse yazı aralığı ve karakteri küçültülmelidir. Tablo 
başlıkları koyu ve küçük harfler ile üste, grafik ve şekillerin başlıkları 
ise alta yazılmalıdır. 

Önemli Not
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Formuna makale 
gönderilirken ekte yer alan “Editöre Sunum Sayfası Son Kontrol 
Listesi”nin doldurulması ve “Yayın Hakları Devir Formu”nun tüm 
yazarlar tarafından imzalanması gerekmektedir.  



EDİTÖRE SUNUM SAYFASI SON KONTROL LİSTESİ
Makalenin Türü 
(  ) Araştırma  (  ) Derleme  (  ) Olgu Sunumu  (  ) Diğer…………
1.   Başka bir dergiye gönderilmedi (  )
2.   Sponsor veya ticari bir firma ile ilişkisi (  ) Yok  (  ) Var …………..
3.   İstatistiksel kontrol yapıldı                                    (  )
4.   Yayın hakları devir formu imzalandı                                    (  )
5.   Daha önce basılmış materyal için izin alındı                 (  )
6.   Etik kurallara uygunluğu gereç ve yöntemde belirtildi                (  )
Kapak Sayfası
7.   Makalenin Türkçe ve İngilizce başlığı yazıldı                 (  )
8.   Yazarlar ve kurumları belirtildi                  (  )
9.   Tüm yazarların yazışma adresleri, iş tel, cep tel, e-posta belirtildi   (  )
Özetler
10. Türkçe ve İngilizce özet (en fazla 200 kelime) yazıldı                (  )
11. 3-5 arası anahtar kelime (Türkçe-İngilizce) belirtildi                (  )
Yazım Dili
12. Türkçe ve İngilizce dil bilgisi kurallarına 
       uygunluğu kontrol edildi                                                       (  )
Teşekkür
13. Makalede teşekkür edilecek kişi/kişiler varsa belirtildi                (  )
      (Araştırmaya katkı sağlayan ve/veya 
      *İstatistiksel yönden değerlendiren kişinin ismi)
Kaynaklar
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda 
       belirtilen kurallara uygun olarak yapıldı                                   (  )
Tablo ve Resimler
15. Belirtilen kurallara uygun olarak hazırlandı (en fazla 5 tablo)          (  )
16. Başka kaynaklardan alınan şekil, resim, 
       tablolar için yazarından yazılı izin alındı                                   (  )

*    İstatistik değerlendirmeyi yapan uzmanın onayı 
      (makalede yer alan yazarlardan biri değilse belirtilmelidir.)
      Unvanı, adı-soyadı-çalıştığı kurum: İmzası

Yazarların unvanı, adı-soyadı, çalıştığı kurum    
İmzası
1) …………………………………………………………….………… 
     ………………….....…………………………………….……………
2) ………………………………………………………….……………
     ………………….....………………………………………………… 
3) …………………………………………………………….…………
     ………………….....………………………………………….………
4) ……………………………………………………………….………
     ………………….....……………………………………….………… 
5) ……………………………………………………………….………
     ………………….....……………………………………….…………
6) ……………………………………………………………….………
     ………………….....………………………………………….………
7) …………………………………………………………….…………
     ………………….....………… ………………………………………
8) ………………………………………………………………….……
     ………………….....………………………………………….……… 
9) ……………………………………………………………….………
     ………………….....……………………………………….…………
10) …………………………………………………………….……..…
        ………………….....….……………………………………….……

YAYIN HAKLARI DEVİR FORMU

Yayınlanması dileğiyle gönderdiğimiz:

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

başlıklı makalenin yazar(lar)ı olarak, yazının; her türlü yayın 
haklarının “Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik” 
Dergisine ait olduğunu, derginin belirttiği yazım ve yayın 
kurallarına uygun olduğunu, makalenin daha önce yurtiçinde 
veya yurtdışında Türkçe veya yabancı bir dilde yayınlanmadığını 
veya yayınlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını, 
bilimsel ve etik sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu, diğer 
yazarlara ulaşılamaması halinde,  tüm yazarların çalışmadan 
haberdar olduklarını ve diğer yazarların sorumluluklarını, makalenin 
birinci yazarı olarak üzerime aldığımı kabul ve beyan ederim. 
….../…../……..

Yazarların unvanı, adı-soyadı, çalıştığı kurum    
İmzası

1) ………………………………………………...…………......................   
     ………………………………. ……………………………….............
2) ………………………………………………………….........................     
     ………………………………. ……………………………….............
3) ………………………………………………………………….……
    ………………………………. ………………………………...............
4) ………………………………………………………………………
    ………………………………. ………………………………............. 
5) ………………………………………………………………………
    ………………………………. ………………………………............. 
6) ………………………………………………………………………
    ………………………………. ……………………………….............
7) ………………………………………………………………………
    ……………………………….. ……………………………….............
8) ………………………………………………………………………
    ………………………………. ………………………………............. 
9) …………………………………………….…………………………
    ………………………………. ………….…………………….............
10) ……………………………………………....………………………
       ………………………………. ………………………………............

Tüm yazarlar makalede belirtilen sıraya uygun olarak bu formu 
imzalamalıdır.
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Özet
Araştırma Şehitkamil Devlet Hastanesi’ndeki hastane çalışanlarında, diyabet açısından risk taşıyan has-

tane çalışanlarını önceden tespit etmek ve önlem almak amacıyla kesitsel olarak planlandı. Araştırmaya dahil 
olma kriterlerine uyan 204 hastane çalışanının katılımı ile tamamlandı. Veriler araştırmacılar tarafından hazır-
lanan “Sosyo-demografik Anket Formu” ve “Tip 2 Diyabet Risk Değerlendirme Anketi (FINDRISK)” kullanılarak, 
katılımcılarla yüz yüze görüşme yöntemi ile dolduruldu. Elde edilen veriler araştırmacılar tarafından bilgisayar 
ortamında SPSS 22.0 (The Statistical Package for the Social Sciences- PC Version 22.0) paket programı kullanı-
larak değerlendirildi.

Katılımcıların %73’ünin erkek, %81.9’unun evli olduğu, büyük çoğunluğunun aile bireyleriyle yaşadığı 
(%89.2), %23,0‘ünün hemşire olduğu, %49’unun sigara kullandığı belirlendi. Risk durumlarına bakıldığın-
da, %7,8’inın yüksek riskli, %11,3’ünün orta riskli,  %33,8’inin hafif ve %45,6’sının düşük riskli grupta olduğu 
bulundu. Hastane çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri ile ölçek risk puanlaması karşılaştırıldığında, 
diyabet riski ölçeği ile medeni durum ve Diyabet riski ölçeği ile meslek grubu arasında istatistiksel olarak 
çok ileri düzeyde anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Diyabet riski ölçeği ile cinsiyet, yaşam biçimi ve sigara 
kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmadı (p<0,05). Evli olanların diyabete yaka-
lanma olasılığının daha yüksek olduğu saptandı. En fazla risk grubunda olan meslek grubunun ise bilgi 
işlem çalışanı olduğu belirlendi. BKİ ve bel çevreleri ile Risk Değerlendirme Ölçek puanlaması karşılaştırdı-
ğımızda; Risk Değerlendirme Ölçeği ile BKİ arasında ve Risk Değerlendirme Ölçeği ve bel çevresi arasında 
çok ileri düzeyde anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,001). BKİ ve bel çevresi arttıkça diyabet riskinin de 
arttığı belirlendi.

Sağlık çalışanlarında diyabeti önleme ve farkındalık kazandırma amacıyla yapılan bu çalışmanın, toplu-
mun her kesiminde, daha geniş örneklemlerle yapılması gerektiği sonucuna ulaşıldı.

Anahtar kelimeler: Diyabet riski, Hastane Çalışanları, FINDRISK ölçeği, Tip 2 diyabet

Summary
Assessment of Diabetes Risk in Hospital Employees 
The study was carried out in Şehitkamil State Hospital with the participation of 204 hospital staff, who were 

planned in a cross-sectional manner and met the criteria of inclusion in the study, in order to detect and take 
precautions for the hospital workers who are at risk for diabetes. The data were filled with face-to-face interview 
method by using ”Socio-demographic Survey Form” and “Type 2 Diabetes Risk Assessment Questionnaire (FIND-
RISK)” which were prepared by the researchers. The data were evaluated by the researchers using SPSS 22.0 (The 
Statistical Package for the Social Sciences - PC Version 22.0) software package.

It was determined that 27% of the participants were female, 73% were male, 81.9% were married, the 

Hastane Çalışanlarında 
Diyabet Riskinin Değerlendirilmesi
Uzm. Hemş. İmren ARPACI1

, Prof. Dr. Nermin OLGUN2
, Uzm. Hemş. İnci ARPACI EREN3

1Şehit Kamil Dr. Beşir Öke Aile Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Elemanı, GAZİANTEP
2 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, GAZİANTEP
3Şehit Kamil Devlet Hastanesi Diyabet Eğitim Hemşiresi, GAZİANTEP
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majority of them were living with family members (89.2%), 23.0% were 
nurses, and 49% were smokers. When we look at risk situations, it was 
found that 7,8% were at high risk, 11,3% were at medium risk, 33,8% 
were mild and 45,6% were in low risk group. When the socio-demog-
raphic characteristics of the hospital workers and the scale risk scoring 
were compared, a statistically significant relationship was found betwe-
en the diabetes risk scale and the marital status and diabetes risk scale 
and occupational group (p <0.001). There was no statistically significant 
relationship between diabetes risk scale and gender, lifestyle and smo-
king (p <0.05). Married people were more likely to get diabetes. The oc-
cupational group with the highest risk was determined as information 
processing employees. When comparing body mass index (BMI) and wa-
ist circumference with Risk Assessment Scale Scoring; There was a very 
significant relationship between Risk Assessment Scale and BMI and Risk 
Assessment Scale and waist circumference (p <0.001). It was determined 
that the higher the BMI and waist circumference, the higher the risk of 
diabetes.

It has been concluded that this study, which we have done for preven-
tion and raising awareness of diabetes in health workers, should be done 
with larger samples in all sections of the society.

Key words: Diabetes risk, Hospital employees, FINDRISK scale, Type-2 
diabetes

Giriş 
Diabetes Mellitus (DM), insülin salınımı, insülin etkisi veya bu fak-

törlerin her ikisinde de bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hiperglisemi 
ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır (1).

Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre; dünyada 
2015 yılından itibaren her 11 yetişkinden 1 tanesi (415 milyon) diyabet 
hastasıdır. 2040 yılından itibariyle her 10 yetişkinden birinin diyabet 
hastası olacağı düşünülmektedir. Ayrıca, dünyadaki her 7 doğumdan 
1’i gestasyonel diyabetten etkilenmektedir ve her 6 saniyede 1 diyabet 
nedeniyle bir ölüm olmaktadır (5 milyon) (2). Türkiye’deki diyabet pre-
valansına bakıldığında 2015 itibariyle %12,5, yetişkin diyabetli sayısı 
ise 6,3 milyondur (3).

Ülkemizde 1997-1998 yıllarında yapılan Türkiye Diyabet Epide-
miyoloji (TURDEP-I) çalışması sonuçlarına göre tip 2 diyabet preva-
lansı %7,2, bozulmuş glukoz toleransı (BGT) sıklığı ise %6,7 olarak 
tespit edilmişken 2010 yılında tekrarlanan TURDEP-II çalışmasında 
ülke genelinde 20 yaş üzerinde 26.499 kişi incelenmiş ve tip 2 diya-
bet sıklığının geçen yıllara göre önemli ölçüde arttığı ve %13,7’ler-
de olduğu belirlenmiştir. Ayrıca TURDEP-II çalışması verilerine göre 
diyabet hastası bireylerin %45,5’i hastalıklarının varlığını bilmemek-
tedir (4,5).

 T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen Diyabet Programı (2015-
2020) ile diyabetin hızlı artışı göz önüne alınarak, önlenmesi ve kontro-
lüne yönelik izlemler belirlenmiştir (6). 

Gereç ve Yöntem 
Araştırmanın Tipi, Yeri
Araştırmamız 14 Kasım 2018 tarihinde Gaziantep Şehitkamil Dev-

let Hastanesindeki hastane çalışan 204 kişi ile kesitsel olarak planlanıp, 
uygulanmıştır.

Verilerin Toplanması 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik anket formu 

ve Tip 2 Diyabet Risk Değerlendirme Anketi (FINDRISK) katılımcılarla 
yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur.

Diyabet Risk Anketi (FINDRISK) 
Finlandiya Tip 2 DM Risk Ölçeği (FINRISK) sekiz sorudan (yaş, BKI, 

bel çevresi, egzersiz yapma durumu, sebze-meyve tüketme durumu, 
hipertansiyon durumu, daha önce kan şekerinizin yüksek veya sınırda 
olup olmama durumu, ailede diyabet durumu) oluşmaktadır. FINRISK; 
Prof. Jaakko Tuomilehto ve Jaana Lindström tarafından (laboratuar 
testleri olmadan Tip 2 DM yönünden riskli kişileri belirlemek için) 1987 
yılında geliştirilen ve geçerlilik-güvenirliği 1992’de yapılan bir ankettir. 
FINDRİSK ölçeği skor puanları ölçeğin geçerlilik güvenirliliğini yapan 
Lindström’ın çalışmasına göre yapılmıştır. Bu çalışmaya göre 10 yıllık 
tip 2 diyabet riski “düşük = <7 puan, hafif = 7-11 puan, orta = 12-14 
puan, yüksek = 15-20 puan, çok yüksek = >20 puan” risk olarak belir-
lenmiştir ve bu puanlama sonucuna göre bireyler minimum “0” puan, 
maksimum  “26” puan almışlardır (7).

Günümüzde erişkinlerin diyabet riskini değerlendirmek için pek 
çok araç vardır. Finlandiya Tip 2 Diyabetten Korunma Programı kap-
samında, Fin Diyabet Birliği’nce geliştirilmiş olan FINDRISK bu amaçla 
günlük uygulamada kolaylıkla kullanılabilen bir araçtır (8). 

Çalışmamızda; yaş, beden kütle indeksi (BKİ), bel çevresi, fiziksel ak-
tivite, meyve veya sebze tüketimi, antihipertansif ilaç öyküsü, yüksek 
kan şekeri ve ailede diyabet öyküsü olmak üzere 8 bileşenden oluşan 
FINDRISK anketi kullanılmıştır. Katılımcıların cevaplarına karşılık gelen 
puanlar toplanarak 0-26 arasında değişen toplam diyabet risk puanı 
hesaplanmıştır.

İstatistik Analiz 
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel ana-

lizler için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.

Bulgular
Katılımcıların sosyodemografik özelliklerine göre dağılımlarına 

baktığımızda %73’ünün erkek cinsiyette, %81.9’unun evli olduğu, bü-
yük çoğunluğunun aile bireyleriyle yaşadığı (%89.2), %23,0 ‘ünün hem-
şire olduğu, %49’unun sigara kullandığı belirlendi (Tablo1).

Tablo 2'de katılımcıların ölçek puanlarının risk derecesine göre da-
ğılımına yer verildi. Katılımcıların %7,8’inın yüksek riskli, %11,3’ünün 
orta riskli, %33,8’inin hafif ve %45,6’sının düşük riskli grupta olduğu 
bulundu.
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Tablo 3’de katılımcıların sosyodemografik özellikleri ile ölçek risk 
puanlaması karşılaştırıldı. Diyabet riski ölçeği ile medeni durum ve 
Diyabet riski ölçeği ile meslek grubu arasında istatistiksel olarak çok 

ileri düzeyde anlamlı fark bulundu (p<0,001). Diyabet riski ölçeği ile 
cinsiyet, yaşam biçimi ve sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05).

Evli olanların diyabete yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu 
saptandı.

En fazla risk altında olan meslek gruplarının diğer hastane çalışan-
ları (memur, eczacı, diyetisyen, güvenlik, teknik servis) olduğu belirlen-
di. Bilgi işlem çalışanı ve hemşirelerin de olası risk grubunda olduğu 
belirlendi.

Katılımcıların BKİ ve bel çevreleri ile Risk Değerlendirme Ölçek pu-
anlaması karşılaştırıldığı Tablo 4’e baktığımızda; Risk Değerlendirme 
Ölçeği ile BKİ arasında ve Risk Değerlendirme Ölçeği ve bel çevresi ara-
sında çok ileri düzeyde anlamlı ilişki olduğu saptandı (p<0,001). 

BKİ ve bel çevresi arttıkça diyabet riskinin de arttığı belirlendi.

Sosyodemografik Özellikler n %

Cinsiyet
Kadın
Erkek

55
149

27,0
73,0

Medeni Durum
Evli
Bekar
Dul

167
32
5

81,9
15,7
2,5

Yaşam Biçimi
Yalnız Yaşayan
Aile Bireyleriyle Yaşayan

22
182

10,8
89,2

Mesleği
Temizlik Personeli
Hemşire
Bilgi işlem çalışanı
Doktor 
Diğer Hastane Çalışanları

41
47
48
15
53

20,1
23,0
23,5
7,4
26,0

Sigara Kullanma Durumu
Kullanan
Kullanmayan
Bırakan

100
98
6

49,0
48,0
3,0

Tablo 1: Sosyodemografik Özelliklerinin Dağılımı  (N=204)

Risk Dereceleri n %

Düşük 93 45,6

Hafif 69 33,8

Orta 23 11,3

Yüksek 16 7,8

Çok yüksek 3 1,5

Toplam 204 100,0

Tablo 2: Katılımcıların Ölçek Puanlarının 
Risk Derecesine Göre Dağılımı  (N:204)

Ölçek Risk Puanlaması

Sosyodemografik Özellikler Düşük Hafif Orta Yüksek Çok Yüksek Toplam 

% n % n % n % n % n % N

Cinsiyet Kadın 32 15,7 13 6,4 4 2,0 6 2,9 0 0,0 55 27,0

Erkek 61 29,9 56 27,5 19 9,3 10 4,9 3 1,5 149 73,0

Medeni
Durum

Evli 64 31,4 63 30,9 21 10,3 16 7,8 3 1,5 167 81,9

Bekar 24 11,8 6 2,9 2 1,0 0 0,0 0 0,0 32 15,7

Dul 5 2,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 5 2,5

Yaşam 
Biçimi

Yalnız Yaşayan 15 7,4 6 2,9 1 0,5 0 0,0 0 0,0 22 10,8

Aile Bireyleriyle 
Yaşayan

78 38,2 63 30,9 22 10,8 16 7,8 3 1,8 182 89,2

Mesleği 

Temizlik Personeli 21 0,3 16 7,8 0 0,0 1 0,5 3 1,5 41 20,1

Hemşire 29 14,2 12 5,9 4 2,0 2 1,0 0 0,0 47 23,0

Bilgi işlem çalışanı 17 8,3 14 6,9 10 4,9 7 3,4 0 0,0 48 23,5

Doktor 6 2,9 9 4,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15 7,4

Diğer Hastane 
Çalışanları

20 9,8 18 8,8 9 4,4 6 2,9 0 0,0 53 26,0

Sigara 
Kullanma 
Durumu

Kullanan 41 20,1 34 16,7 15 7,4 8 3,9 2 1,0 100 49,0

Kullanmayan 48 23,5 34 16,7 7 3,4 8 3,9 1 0,5 98 48,0

Bırakan 4 2,0 1 0,5 1 0,5 0 0,0 0 0,0 6 2,9

X2 p

8,01 0,09

21,5 0,00

6,36 0,17

40,5 0,00

5,60 0,69

Tablo 3: Katılımcıların Sosyodemografik Özellikleri ile Ölçek Risk Puanlamasının Karşılaştırılması (N:204) 
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Tartışma 
Çalışmamızda diyabet riski ile cinsiyetler arasında anlamlı bir fark 

bulunmadı. Väätäinen ve arkadaşları da yapmış oldukları çalışmada di-
yabet riski ile cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulmamışlardır (9). 
Väätäinen ve arkadaşlarının çalışması ve yaptığımız çalışmanın aksine 
diyabet riski ile cinsiyetler arasındaki anlamlı farkın bulunduğu çalış-
malar da mevcuttur (10,11). 

Çalışmamızda Diyabet riski ölçeği ile sigara kullanımı arasında is-
tatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05). Akyıl ve arka-
daşlarının çalışmalarında da sigara içme durumu ile diyabet risk puanı 
arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır (10). NHANES çalışmasında ise 
sigara içen bireylerde içmeyenlere göre diyabet riski daha düşük olarak 
tespit edilmiştir (12).

Çalışmamızda evli olanların diyabete yakalanma olasılığının daha 
yüksek olduğu saptandı. NHANES çalışmasında da evli bireylerde diya-
bet riskinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (12). 
Väätäinen ve arkadaşlarının çalışmasında ise diyabet riski ile medeni 
durum arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (9). Obezite, tip 2 di-
yabet için en önemli risk faktörüdür. Son zamanlarda yapılan çalışma-
larda kilo verme ile diyabetin önlenebileceği veya geciktirilebileceği 
ortaya konmuştur (13). Yapılan birçok çalışmada beden kitle indeksi 
arttıkça diyabet riskinin arttığı gösterilmiştir (14,15). 

Çalışmamızda da beden kitle indeksi arttıkça diyabet riskinin an-
lamlı derecede arttığı belirlenmiştir. Bununla birlikte çalışmamızda 
bireylerin bel çevreleri arttıkça diyabet riski anlamlı derecede arttığı 
saptanmıştır. Amerika’da yapılmış olan Hemşire Sağlığı Çalışması ve-
rilerine göre BKİ ≥24 kg/m² olması Tip 2 diyabet riskini artırmaktadır 
(16). Yapılan çalışmalar da tip 2 diyabetin özellikle santral obezite ile 
ilişkili olduğunu göstermektedir (10,14,17). 

Sonuç ve Öneriler 
Katılımcıların %73’ünün erkeklerden oluştuğu, %81.9’ unun evli ol-

duğu, büyük çoğunluğunun aile bireyleriyle yaşadığı ( %89.2), % 23,0 
‘ünün hemşire olduğu, %49’unun sigara kullandığı belirlendi. Risk du-
rumlarına baktığımızda %7,8’inın yüksek riskli, %11,3’ünün orta riskli, 
%33,8’inin hafif ve %45,6’sının düşük riskli grupta olduğu bulundu. 
Hastane çalışanlarının sosyo-demografik özellikleri ile ölçek risk pu-
anlaması karşılaştırıldığında, diyabet riski ölçeği ile medeni durum ve 
Diyabet riski ölçeği ile meslek grubu arasında istatistiksel olarak çok 

ileri düzeyde anlamlı ilişki bulundu (p<0,001). Diyabet riski ölçeği ile 
cinsiyet, yaşam biçimi ve sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmadı (p<0,05). Evli olanların diyabete yakalan-
ma olasılığının daha yüksek olduğu saptandı. En fazla risk altında olan 
meslek gruplarının diğer hastane çalışanları (memur, eczacı, diyetis-
yen, güvenlik, teknik servis) olduğu belirlendi. Bilgi işlem çalışanı ve 
hemşirelerin de olası risk grubunda olduğu belirlendi. BKİ ve bel çevre-
leri ile Risk Değerlendirme Ölçek puanlaması karşılaştırdığımızda; Risk 
Değerlendirme Ölçeği ile BKİ arasında ve Risk Değerlendirme Ölçeği 
ve bel çevresi arasında çok ileri düzeyde anlamlı ilişki olduğu saptandı 
(p<0,001). BKİ ve bel çevresi arttıkça diyabet riskinin de arttığı belir-
lendi.

Diyabetin görülme sıklığı ve hasta sayısı tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de hızla artmaktadır. Sağlık çalışanlarında diyabeti önleme 
ve farkındalık kazandırma amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmanın, 
toplumun her kesiminde, daha geniş örneklemlerle yapılması gerek-
mektedir. Öncelikle sağlık çalışanlarının diyabet konusunda bilinçlen-
mesi ve bunu tüm bireylere aktarılarak toplumun da diyabet konusun-
da bilinçlenmesi, diyabetin artan hızını yavaşlatacaktır.

Kaynaklar 
1. Türkiye diyabet vakfı diyabet tanı ve tedavi rehberi 2018. İstanbul: Ege Reklam Basım Sa-

natları Baskı. 8.
2. IDF Diabetes Atlas - 8th Edition. Key Massages. 2017. http://diabetesatlas.org/re-

sources /2017-atlas.html. (Erişim tarihi: 10. 02. 2019).
3. IDF Members İn Europe / Turkey, 2017. https://idf.org/our-network/regi-

ons-members /europe/members.html. (Erişim tarihi: 10. 02. 2019).
4. Satman I, Yilmaz T, Sengül A, Salman S, Salman F, Uygur S, et al. Population-basedstudy 

of diabetesand risk characteristics in Turkey: results of the Turkish diabetes epidemiology 
study (TURDEP). Diabetes Care. 2002;25(9):1551-1556.

5. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N, et al. TURDEPII Study Group. 
Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Tur-
kish adults. Eur J Epidemiol. 2013;28(2):169180.

6. T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Diyabet Programı (2015-2020). 2015. (Erişim tarihi: 10. 02. 
2019).

7. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, Aunola S, Eriksson JG, HemiöK, Hämäläinen H, 
Härkönen P, Keinänen-Kiukaanniemi S, Laakso M, Louheranta A, Mannelin M, Paturi M, 
Sundvall J, Valle TT, Uusitupa M, Tuomilehto J; Finnish Diabetes Prevention Study Group. 
Lindström J, Tuomilehto J. The diabetes risk score: a practical tool top redict type 2 diabe-
tes risk. Diabetes Care. 2003 Mar;26(3):725-31.

8. Finnish Diabetes Association, Programme for the Prevention of Type 2 Diabetes in Fin-
land2003_2010.http://www.diabetes.fi/files/1108/Programme_for_the_Prevention_of 
Type_2_Diabetes_in_Finland_2003-2010.pdf. (Erişim tarihi: 10. 01. 2019). 

9. Väätäinen S, Cederberg H, Roine R, et al. Does Future Diabetes Risk Impair Current Quality 
of Life? A Cross-Sectional Study of Health-Related Quality of Life in Relation to the Finnish 
Diabetes Risk Score (FINDRISC). PLoSOne. 2016;11(2):e0147898.

10.  Cevik Akyil R, Miloglu O, Olgun N et al. Acomparison of three different diabetes screening 

Risk Puanlaması

Düşük Hafif Orta Yüksek Çok yüksek Toplam Anlamlılık 

n Ort. 
±SS

n Ort. 
±SS

n Ort. 
±SS

n Ort. 
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n Ort. 
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n Ort. 
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Özet
Bu çalışma; Aralık 2014 - Nisan 2015 tarihleri arasında, Bayındır Hastanesi Kavaklıdere Endokrin Polikliği’ nde 

Tip 2 diyabetli bireylerin diyabet eğitimleri ile ilişkili deneyimlerini belirlemek amacıyla niteliksel tipte yapıldı. Araş-
tırma için etik kurul onayı alındı. Demografik özellikler için istatistiksel veriler kullanıldı. Veriler, görüşme formu ve 
derinlemesine görüşme yöntemi ile toplandı. Araştırmada bireylere daha önceden belirlenmiş yanlı ve yönlendirici 
olmayan sorular yöneltilerek bire bir görüşme tekniği uygulandı. Ses kaydı alınarak, ortalama 10 dakika süren gö-
rüşmelerden elde edilen verilerin yazılı dökümü 24 saat içinde çıkarıldı. Niteliksel verilerin analizi içerik analizi yönte-
mi kullanılarak, üzerinde durulan konuyla ilgili ifade edilen kavramların ve düşüncelerin temalaştırılması; görüşme-
nin çözümlendiği metnin tekrar tekrar okunması ve araştırmanın alt amaçlarına göre kodlanıp gruplandırılması ile 
belirlendi. Analiz sonuçları doğrultusunda, söz konusu temalar üzerinden çalışma sonuçları değerlendirildi. Sonuç 
olarak iki tema belirlendi. Bunlar bilgi eksikliği ve diyabet eğitiminde devamlılıktır.  Bireylerin diyabeti kabullenme 
ve uyum süreçlerini kolaylaştırmak için empatik bir yaklaşım sergilenmesi, bireysel gereksinimlere uygun diyabet 
eğitimleri planlanarak diyabeti kabullenme ve tedaviye uyum süreçlerinin kolaylaştırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, diyabet özyönetimi, diyabet eğitimi, niteliksel çalışma. 

Summary
Lack of Knowledge of Adults with Type 2 Diabetes and 
Their Experiences Related to Diabetes Education / Qualitative Research
This study, between December 2014 and April 2015, Bayındır Hospital was performed in the Kavaklıdere En-

docrine Polyclinic in a qualitative type in order to determine the experience of individuals with type 2 diabetes as-
sociated with diabetes education. Ethics committee approval was obtained for the research. Statistical data were 
used for demographic characteristics. Data were collected by interview form and in-depth interview method. 
In the research, one-on-one interview technique was applied to the individuals by asking questions that were 
predetermined, biased and not guiding. The record of the data obtained from the interviews that lasted for 10 
minutes was taken within 24 hours. Analysis of qualitative data, using the content analysis method, to introduce 
the concepts and ideas expressed in the subject matter; It was determined by reading the text that the interview 
was solved repeatedly and coded and grouped according to the sub-objectives of the research. According to the 
results of the analysis, the results of these studies were evaluated. As a result, two themes were identified. These 
are lack of knowledge and continuity in diabetes education. It is recommended that individuals should demonst-
rate an empathic approach to facilitate the acceptance and adaptation process of diabetes, and to facilitate the 
adoption and treatment adaptation of diabetes by planning diabetes education appropriate to individual needs.

Key words: Diabetes, diabetes self-management, diabetes education, qualitative study.

Erişkin Tip 2 Diyabetli Bireylerin Bilgi Eksikliği 
ve Diyabet Eğitimleri ile İlişkili Deneyimleri /
Niteliksel Araştırma

Hanife AKMAN1, Nermin OLGUN2 
1Bayındır Hospital Kavaklıdere, ANKARA, TURKEY
2Hasan Kalyoncu University, Gaziantep, Turkey
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Giriş 
Diyabet devamlı tıbbi bakımın gerektiği, kronik bir metabolizma 

hastalığıdır. Diyabete bağlı akut komplikasyonları azaltmak ve uzun 
dönemde tedavisi pahalı olan, kronik etkilerinden korunmak için sağ-
lık çalışanlarının ve diyabetli bireylerin eğitimi zorunludur (1). Eğitim 
her yaştaki diyabetli bireyin hastalıkla ilgili bilgi ve beceri kazanması-
nın yanı sıra optimum diyabet kontrolünün sağlanmasında önemli bir 
yere sahiptir (2). 

Kronik hastalıkların yönetimi, hastanın öz-yönetim becerisi ka-
zanması için çeşitli eğitim öğretim yöntemleriyle güçlendirilmesi 
gibi hastalığın tedavisinden daha fazlasını kapsar (3,4). İnsanlar uzun 
yıllar kronik hastalıkla yaşadıklarından, birey için öz-yönetim günlük 
hayatın bir parçasıdır ve hastalar kendi bakımlarında merkezi rol-
dedir (5). Özellikle hasta eğitimi ve motivasyonel danışmanlığın bu 
aşamada çok yararlı olduğu belirtilmektedir (6). Diyabet öz-yönetim 
eğitimlerde kullanılan hem bireysel hemde grup eğitimlerinin etkili 
olduğu ve sonuçları iyileştirdiği rapor edilmiştir (7,8). Diyabet eğitimi 
ve desteği, didaktik sunumlardan güçlendirme modellerine doğru 
bir değişim sağlar. En iyi ve tek bir eğitim programı veya yaklaşımı 
yoktur. Davranışsal ve psikosoyal stratejiler dikkate alınır, yaşa ve 
kültüre uygun programlar hem grup eğitimi hem de bireysel eğitim-
de etkilidir (9). Günlük yaşantısında diyabet yönetimini başarılı bir 
biçimde gerçekleştirebilmesi için diyabet tanısı olan bireyin, yeterli 
bilgi beceri ve olumlu tutumlara sahip olması gerekir (10). Yeterince 
bilgilendirilmeyen ve katılımı sağlanamayan pasif hastaların davra-
nış değiştirmede daha yetersiz uyum ve daha olumsuz sağlık bakım 
sonuçları gösterdikleri bildirilmiştir (11). Hastaların bilgi düzeyi ile 
diyabete ilişkin tutumları arasında pozitif korelasyonun olduğu ve 
diyabete ilişkin bilgisi iyi olan bireylerin hastalığa ilişkin tutumlarının 
da iyi olduğu (12) diyabet eğitimi aldıktan sonra bireylerin hastalığa 
iliskin tutum ve algılarının daha olumlu olduğu ve hastalıklarını daha 
iyi yönetebildikleri görülmüştür (13-16). 

Bu araştırma; Tip 2 diyabeti olan bireylerin bilgi eksiklikleri ve di-
yabet eğitimleri ile ilgili deneyimlerinin özyönetim becerileri üzerine 
etkilerini belirlemek amacıyla yapıldı. 

Gereç ve Yöntem
Araştırmanın Tipi 
Araştırma, niteliksel bir araştırmadır. 

Evren ve Örneklem Seçim Kriterleri
Araştırmanın örneklemi için, Aralık 2014 - Nisan 2015 tarihleri ara-

sında Bayındır Hastanesi Kavaklıdere Endokrin Polikliniği’nde araştır-
ma için yazılı onamları alınan diyabetli bireylerle etik kurul onayı alın-
dıktan sonra görüşmeler başlatıldı. Katılımcılardan elde edilen verilerin 
tekrarlamaya başladığı değerlendirilerek toplam 21 katılımcıyla yapı-
lan görüşme ile sonlandırıldı. Araştırmaya çalışmanın yapıldığı birimde 
düzenli takibe gelen ve  diyabet eğitimleri almış bireyler dahil edilir-
ken, bu kriterlerin dışında kalanlar dahil edilmedi.

Verilerin Toplanması 
Araştırmada veriler araştırmacı tarafından hazırlanan iki adet soru 

formu ile toplandı. Soru formunun ilki 10 sorudan oluşan yaş, medeni 
durum, eğitim seviyesi, meslek, diyabet yaşı ve ailede diyabet öyküsü-
nü içeren demografik özellikler soru formu ve ikincisi iki sorudan olu-
şan yarı yapılandırılmış derinlemesine bireysel görüşme sorularıydı. Bu 
sorular: 

Diyabet eğitimlerinin özyönetim becerisi kazanmanızdaki katkıları 
nasıl olmuştur?

Bireysel ya da grup eğitimlerinden hangisini öncelikli tercih eder-
siniz? Neden? 

Araştırmada, katılımcıların öznel algı ve deneyimlerinin anlaşılma-
sı hedeflendi. Bu doğrultuda veriler diyabetlilerden sadece bir kez ve 
yüz yüze görüşme tekniğinin kullanıldığı bireysel görüşme tekniği ile 
toplandı (17). 

Araştırmacının görüşme yeteneğinin ve ses kaydının teknik olarak 
değerlendirilmesi için çalışmadaki ile benzer koşullar altında bir katı-
lımcı ile pilot görüşme yapıldı. Pilot çalışma araştırmaya dahil edilmedi. 
Bireylere uygun oldukları zaman sorularak görüşme randevusu verildi. 
Araştırmaya katılan bireylerle, randevu günü ve saatinde görüşmeler 
yapıldı. Derinlemesine görüşmenin rahat yapılabilmesi, bireylerin diya-
bete ilişkin duygu ve deneyimlerini içten, rahat ve ayrıntılı paylaşabil-
mesi için poliklinikte sessiz bir ortam olan diyabet eğitim odası tercih 
edildi. Görüşme sırasında, katılımcıların yanıtlarını eksiksiz ve doğru 
olarak elde edebilmek için dijital ses kayıt cihazı kullanıldı. Görüşmeler 
ortalama 10 dakika sürdü. Elde edilen verilerin yazılı dökümü 24 saat 
içinde çıkarılarak ses kayıtları silindi. 

Derinlemesine görüşmelerin, hem katılımcılar hem de araştırmacı 
tarafından istenilen bilgi derinliğine ulaşıldığı ortak görüşüne varıldı-
ğında sonlandırılacak biçimde yürütülmesi hedeflendi. Niteliksel araş-
tırma literatüründe de sözü edildiği gibi (18-20) belirli bir doygunluğa 
ulaşmaya başladığı kanısına varılmasıyla sonlandırılabileceği bilgisin-
den yola çıkılarak örneklem seçimi katılımcılardan yeni ve farklı bilgile-
rin gelmez olduğu noktada 21 diyabetli bireyle yapılan görüşmelerden 
sonra sonlandırıldı.

 
Verilerin Analiz Edilmesi ve Yorumlanması 
Çalışmada görüşleri aktarılan diyabetlerin gerçek isimleri ve 

kendilerini tanıtabilecek ilave bilgiler, mahremiyetlerinin korunması 
etik ilkesi çerçevesinde gizli tutulmuş, her katılımcıya farklı numaralar 
verilerek kaydedildi. Niteliksel yaklaşıma dayalı bu araştırmanın 21 de-
rinlemesine görüşmeden elde edilen verilerin yazılı çözümü yapılmış 
ve toplam 4.255 kelime görüşme çıktıları üzerinden analiz edilmiştir. 
Sosyodemografik özelliklere ilişkin dağılımlar yorumlanırken sayı ve 
yüzdelik hesabından yararlanıldı.

Bulgular
Bu bölümde, verilerin diyabetli bireylerin görüşlerini aktaracak bü-

tünlükte sunulmasına özen gösterildi.
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Demografik Verilerin Analizi
Katılımcıların demografik özellikleri tablo 1'de verildi.

Nitel Verilerin Analizi
Bu bölümde, araştırmaya katılan diyabetli bireylerin ifadelerinin 

genel gruplarına ilişkin veriler tablolar halinde verildi.
Araştırmaya katılan diyabetli bireylerin ifadelerinden verilerin bir-

leştiği bir anlam grubu belirlendi. Bu anlam grubu “diyabet özyönetimi” 
olarak isimlendirildi ve bu anlam grubunda toplam 21 öznel ifade ham 
veri olarak verildi. Belirlenen diyabet özyönetimi anlam grubunda ise 
“Bilgi eksikliği” ile “Diyabet eğitimlerinde devamlılık” olmak üzere toplam 
2 tema belirlendi (Tablo 2).

Tartışma 
Araştırma sonuçları, öznel oldukları için bireysel algılar ve kimlik 

özelliklerinin yanı sıra bireyin içinde bulunduğu toplumsal ve kültürel 
yapıdan etkilendiği, dolayısı ile bireyden bireye değiştiği için niteliksel 
yöntem ile yapılan her araştırma, araştırmanın yapıldığı gruba özgü-
dür. Bu bağlamda literatürdeki çalışmaların bu araştırma ile paralellik 
göstermesi beklenmemektedir. 

Diyabet Özyönetimi
Tema 1:  “Bilgi Eksikliği ” 
Araştırmada on altı birey diyabet tanısı almadan önce diyabet hak-

kında yanlış bilgi ve inanışa sahip olduğunu bildirdi. Araştırmada diya-
betli bireylerin diyabet hakkında az ya da yanlış bilgiye sahip olmaları 
nedeniyle diyabetle ilgili yanlış inanışlar geliştirdikleri ve yanlış inanış-
ların gelişmesinde bilgi eksiliğinin önemli olduğu görüldü. Bunun ya-
nında çevreden edindikleri kötü tecrübelerin ve deneyimlerin de çok 
önemli etkisi olduğu görüldü. 

Kronik hastalıklar, fizyolojik fonksiyonlarda yavaş ve ilerleyici bir 
sapmaya ve geri dönüşümsüz değişikliklere neden olarak, sürekli tıb-
bi bakım ve tedavi gerektirmektedir. Bu özellikleri itibariyle, bireylerin 
yaşam boyu kendi tedavi ve bakımlarının sorumluluğunu alıp, sürdür-
meleri büyük önem taşımaktadır (21). Kronik hastalıklara bağlı ölüm-
ler komplikasyonlar nedeniyle gerçekleşmektedir. Komplikasyonlar 
hastalık yönetiminin etkin yapılamaması ve istendik hedeflere ulaşıla-
maması nedeniyle ortaya çıkmaktadır (22).  Bilgili, kendine güvenen, 
yetenekli ve bakıma katılan hastaların sağlığını geliştirecek aktiviteleri 
gerçekleştirme olasılıklarının daha fazla olduğu bildirilmiştir (23). Has-
taların sağlıklarını ve bakımlarını yönetebilmeleri için sağlıklarıyla ilgili 
bağımsız olarak eyleme geçebilmeleri ve isteklerinin olması yani has-
tanın aktif rol alması Hibbard ve Greene tarafından vurgulanırken, has-
taların karar verme sürecine katılmaları kadar, başarılı bir öz yönetim 
ve sağlığı geliştirme için de bu durumun bir öncü olduğu bildirilmiştir 
(24,25). Diyabetli bireylerle yapılmış bir çalışmada; aktif olan hasta ile 
hastaneye kabul ve acil servise başvurma sıklığının ilişkisi incelenmiş 
birinci aşamada olan hastaların, dördüncü aşamadakilerle karşılaştırıl-
dığında daha fazla hastaneye yatma ve daha fazla acil servis ziyareti 
ihtimalinin olduğu görülmüştür (26).  

Bireyler genellikle gerek hastalıkları gerekse uygulanan tedavileri 
hakkında yeterince bilgilendirilmemektedirler. Öztürk ve ark., hemo-
diyaliz hastalarıyla yaptıkları çalışmalarında da diyalize girdikleri süre 
içerisinde herhangi bir sağlık personeli tarafından kronik böbrek yet-
mezliği ve diyaliz hakkında yeterli bilgi verilmediğini bildirmişlerdir 
(27). Bu durum da diyabetli bireylerin diyabete karşı olumsuz düşünce-
lere kapılmalarına, kendilerini yalnız hissetmelerine bazen de bıkkınlık 
hissederek yapması zorunlu olan birtakım uygulamaları dahi aksatma-
larına ya da hiç yapmamalarına neden olmaktadır. Genellikle toplumda 
diyabet kontrolünde sıklıkla yanlış ya da eksik uygulamalar görülmekte 
buna da yanlış inanışlar ve hastalık hakkındaki eksik bilgiler sebep ol-
maktadır. Hastaya verilecek bilginin sürekliliğinin sağlanması, hasta-
lıkla başetmeyi ve komplikasyonların önlenmesini kolaylaştırmaktadır 
(28). 

Tema 2: “Diyabet eğitimlerinde devamlılık” 
Diyabetli bireylerin eğitiminde farklı yöntemler kullanılabilmekte-

dir. Araştırmada diyabet özyönetiminde başarı sağlamak için bireylerin, 
bireysel eğitimleri ve grup eğitimlerini anlamlı şekilde faydalı bulduğu 
görüldü. Araştırmaya katılan diyabetli bireyler iletişimi daha rahat kur-

Değişken Sayı %

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek

7
14

33.3
66.6

Yaş
40-50
51-60
61-70
71 ve üzeri

1
6
12
2

4.7
28.5
57.1
9.5

Eğitim
Üniversite
Yüksekokul
Lise
Ortaokul

10
1
9
1

47.6
4.7
42.8
4.7

Meslek
Emekli
Çalışan
Ev Hanımı

19
1
1

90.4
4.7
4.7

Ailede DM 
Var
Yok

14
7

66.6
33.3

DM yılı
1-10 yıl
11-20
20 ve üzeri

11
6
4

52.3
28.5
19

Toplam 21 100

Tablo 1: Araştırmaya Katılan Diyabetli Bireylerin 
Sosyo-Demografik Özelliklerine İlişkin Dağılımları
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Anlam grubu Diyabet Özyönetimi

Temalar “Bilgi eksikliği” - “Diyabet eğitimlerinde devamlılık” 

Katılımcı Önemli İfadeler

12
“Mesela diyabetlilerle bir arada olmak, sohbet etmek benim için eğitim gibi oluyor ve güzel oluyor hep bir arada bulunup konuşmak. Herkes de toplanıp bana 

sorular sormaya başlıyor sonrasında. Herhangi bir yerde konu açıldığında doktor gibi konuşabiliyorum. Bir kere başıma geldi ve eşimle beni de doktor zannedip 
sıraya girip soru sormaya başladılar çok komik oluyor ve bir havalara giriyorsunuz ister istemez.”

7
“Eğitimleri, kesinlikle tavsiye ederim ve faydalarını görüyorum. Gelmeden önce eğitimleri kesinlikle bilmiyordum. Diğer arkadaşlarımla da konuşma fırsatı buldum. 

Grup ve bireysel eğitimi de aldım ve gelebilecek olanların ikisine de gelmesini isterim. Bireysel eğitimde bire bir olarak daha rahat bir konuşma alanı oluyor. Benim 
için çok olumlu oldu. Eğitimlere sürekli geldim ve hayata bakış açım görüşlerim değişti. İyi ki gelmişim diyorum şu an.”

15
“Etrafımda yoktu böyle bir şey ve geçer diye düşündüm. Grupta çok kişi olduğundan çok öykü oluyor ve paylaşımları faydalı oluyor. Bireysel zaten benimle özel 

olduğundan bana çok faydalı oluyor. ”

2
“Grup eğitimlerinden çok keyif aldım. Bireysel ve grup eğitimini karşılaştırdığımda da, aynı hastalar aynı grupta olduğunda herkesin birbirleriyle paylaşabile-

ceği şeyler olduğunu fark ettim.”

3

“Bireysel ya da grup eğitimi fark etmez ama bireysel olması daha güzel olur. Ben rahat bir insanım ama rahat olmayanlar için bireysel çok daha önemli. Belki anlata-
mayacağı bir sürü şey olur özeline girer. Paylaşamayan hastalığını dile getiremeyen insanlar var. Ben ilk önce bireysel olmak şartıyla grup eğitimiyle birlikte ikisini de 
tavsiye ediyorum. Çünkü kişi sorunlarını herkesin içinde anlatamayabilir. Diyabet merkezleri kurulabilir ve oralarda insanlar eğitim alabilir ve herkes kendi sorunuyla 
aynı olan kişilerle bir araya gelince daha iyi aydınlanabilirler. Eğitimlerle daha bilinçli olmaya başladım.”

14
“Eğer bu konuda eğitim almamış olsaydım kendi başıma yapabileceğim şeyler değil bunlar. Aldığım eğitim doğrultusunda hareket ettiğim için yaşamım kolay-

laştı. Benim gibi diyabet hastası olan arkadaşlarımla grup şeklinde çalıştığım zaman ve onlardan edindiğim bilgilerle daha farklı oluyor ve daha iyi eğitildiğimi 
düşünüyorum.”

5
“Grup eğitimleri bence çok yararlı oldu ve arkadaşlar arasında konu açılır ve sağlık konuşulursa ben aldığım eğitimleri paylaşıyorum. Bilinçli olsaydım diyabet konu-

sunda ilaç alma dışında bir şeye dikkat etmezdim. Eğitim almadım ve daha önce olsun isterdim.”

6 “Şekerle nasıl yaşayacağımı öğretti bana. Bana katkısı şekerimi daha iyi kontrol etmem oldu.”

4
“İkisinin de konusu farklı. Bireysel aldığınızda farklı konulardan konuşuyorsunuz harita eğitiminde farklı ikisinin de yeri çok ayrı. Ama bunu aldım öbürüne gerek yok 

diye bir şey yok. İkisini de almalı. Ben eğitimlerin devam etmesini istiyorum daha geniş çaplı hem de. Hiç tanımadığınız 25-30 kişiyle arkadaş olduk. Her türlü kolaylığı 
eğitimde görüyoruz ve keşke daha sık olsa.”

11
“Çok bir bilgim yoktu. Ben şekeri bir insan şeker hastası olur ve eyvah yandı diye düşünüyordum. Çünkü daha önceleri bunu ciddiye almazken şu an bunun 

ciddi bir hastalık olduğunu öğrendiğim için daha iyiyim. Hepsinden yararlandım ve gerçekten çok faydalı oldu. Keşke bunlar kamuya daha geniş bir kitleye ulaşsa 
Bence grup eğitimlerinde olduğu gibi değil de hepsinin ayrı ayrı sorgulanması lazım.” 

9
“Bireysel eğitim sırasında ne yaparsınız belki söylemeniz gerekenlerin bir kısmını söylersiniz çünkü süre kısıtlı Bireysel eğitime göre grup eğitimleri başka has-

taları görmek konusunda da bir faydası oluyor.. Yakın çevremdeki şeker hastası alan kişilere de düzenli yemek yemeyi ve ara öğünlerin önemini anlattım spor 
ile birlikte.”

10 “Eğitimlerle daha bilinçli hareket ediyoruz eğitimlerin çok etkisi oldu. Dikkat ediyorsun ayak bakımına, beslenmene.”

13

“Ben şeker hastasını çok kilolularda olur veya aileden gelir sanıyordum. Hastalıkla veya tedavisiyle ilgili bir fikrim yoktu.  Burada sürekli kontrollere gelerek 
hayatımı nasıl devam ettireceğimi ve diyabeti nasıl yöneteceğimin farkına vardım. Bana göre grup eğitimi daha faydalı. Kişilerin neler yaptığını tecrübelerini, 
hastalıklarını, şikâyetlerini, neler yapabileceklerini, çaresizliklerini görüyorsunuz ve bunlar eğitimle birlikte çok iyi bir tecrübe oldu. Çünkü herkesten bir şeyler 
öğreniyorsunuz. Bireysel olsa belki tamam der geçerdim ben. Fakat diğeri böyle olmuyor. Ben inanıyorum ki bu gibi hastalıklarda grup çalışmalarının daha 
başarılı olduğunu inanıyorum.’’

16
“Sadece şeker hastalığı diye genel hatlarıyla bilinen bu hastalığın iyi bir şey olmadığını düşünüyordum. Hem eğlenceli hem eğiticiydi. Ben çok şeyi orada 

öğrendim. Harita eğitimleri en etkili olanıydı zaten ve çok güzeldi. Birebir eğitimde bir şeyler söylediğinizde söylediğiniz her şeyi biz biliyoruz ama nedense 
uygulamak aklımıza gelmiyor. Haritadaki elime kartı alıp cevap bulmayı aradığım zamanı hiç unutmuyorum ben.”

17 “Aynı sorunu olan arkadaşlarla paylaşmak fena olmadı. Bilmediğimiz çok şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrendik.”

18 “Eğitimden sonra çok şey değişti. Bilmediğimiz çok şeyleri öğrendik ve bunların daha ileri seviyelerde eğitimlerin de olmasını ben isterim.”

19 “Eğitimlerden sonra yapılmayacakları biliyorsunuz ve etrafımdakilere de öğretiyorum.”

1 “Keşke bilinçli olarak bana önceden diyabetik meselesi yani şeker meselesi anlatılsaydı.”

20
“Ailede olmadığı için bilmiyordum. Sizin verdiğiniz eğitim çok önemli çok faydalı. Mesela vücudunuzda küçük bir değişimde çok endişeleniyorsunuz ama gelip 

eğitimi görünce daha olumlu şeylere dikkat ettim. Tırnak bakımı vücut bakımı hepsini burada öğrendim. Eğitimler çok faydalı bireysel grup eğitimi herkesin 
katılmasını istiyorum.”

21 “Eğitimler çok faydalı oldu. Çevremdekilere de diyabetliyim diyorum ve ikramları reddediyorum”

8 “Diyabet ne dedim bilmiyordum o zamanlar şeker hastalığını. Eğitimin faydası oldu. Ayak yaraları falan onlara yardımı oldu. Birlikte eğitim faydalı oldu”

Tablo 2: Araştırmaya Katılan Diyabetli Bireylerin İfadelerinin Grupları ve Temalar
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dukları için grup eğitimine nazaran birebir yapılan eğitimi daha çok 
tavsiye etti. Diyabetlinin tanısının yeni konulduğu, şok, kızgınlık, dep-
resyon duygularının yoğun yaşandığı dönemde tercih edilen bireysel 
eğitim hastaya içinde bulunduğu duyguları paylaşma imkanı sağlar-
ken iletişim daha yoğundur ve hastanın tepkilerine göre eğitimi yön-
lendirmek mümkündür (9). Diyabetli bireyin, ekonomik-cinsel-sosyal 
sorunlarını ve gereksinimlerini bireysel eğitimde daha açık ifade ettiği 
belirtilmektedir (29).

Araştırmada hem bireysel hem de grup eğitimlerinin belli aralarla 
tekrarlanması gerektiği ve her ikisinin de önemli olduğu vurgulandı. 
Araştırmalar diyabetli bireylerde birçok kronik hastalığın ve fonksiyo-
nel yetersizliklerin bulunması nedeniyle eğitimin bire bir yapılması 
önerilmekle birlikte (30) bireysel eğitim ile grup eğitiminin karşılaştırıl-
dığı bir metaanaliz çalışmasında grup eğitiminin bireysel eğitime göre 
daha uygun olduğu vurgulanmıştır (31).

Yapılan diğer bir araştırmada grup eğitimi ortamının sosyal mo-
delleme ve probleme dayalı öğrenme gibi belirli eğitim etkinliklerini, 
bireysel eğitimden daha iyi desteklediği belirtilirken (32) grup eğiti-
minin, yetişkinlerin öğrenme biçimine daha uygun olması ve olumlu 
sonuçları sebebiyle önerildiği bildirilmiştir (33-37). Araştırmada aynı 
sorunu paylaşan akranlarıyla bir arada olmanın sosyal anlamda ve 
problem çözme yöntemleri konusunda pratik paylaşımlar sağladığı 
belirtilerek grup eğitimlerinin faydalı olduğu belirtildi. 

Yetişkinler grup eğitimlerinde küçük grup etkileşiminden ve pra-
tik problem çözme süreçlerinden hoşlanırlar ve öğrenme sürecinde/
davranış değişikliğinde diğer kişilerin deneyimlerinden faydalanırlar. 
Oturumlara aktif katıldıkları sürece öğrenirler, programı kendilerine 
uygun bulurlarsa motive olurlar. Aynı zamanda eğitimlerde yetişkinler 
için fiziksel rahatlık önemli olmakla birlikte hoş bir çevre ve dinamik 
bir ortam da önemlidir. Sertifika gibi ödüller almaktan hoşlanırlar ve 
öğrenmek için cesaret kazanırlar (38-41). Araştırmada grup eğitiminin 
yapıldığı ortamın uygun olması, aktif katılımın sağlanması, sohbet or-
tamının olması ve eğitim sonunda sertifika verilmesi diyabetli bireyler 
tarafından öğrenme aktivitelerine önemli şekilde katkı sağladığı bildi-
rildi. 

Söz Konusu Bu Bulgulara Dayanarak Şu Sonuçları Çıkarabiliriz:
Diyabet eğitimi, diyabet tedavisinin önemli kısmını oluşturmakta-

dır. diyabet özyönetimi ve davranış değişikliği oluşturabilmek için bi-
reysel ve grup eğitimleri şeklinde tekrarlayan eğitimler gereklidir. 

Çalışmanın Pratik Çıkarımları
Bireylerin diyabeti kabullenme ve uyum süreçlerini kolaylaştırmak 

için empatik bir yaklaşım sergilenmesi, bireysel gereksinimlere uygun 
diyabet eğitimleri planlanarak diyabeti kabullenme ve tedaviye uyum 
süreçlerinin kolaylaştırılması önerilmektedir. Bu doğrultuda; diyabet-
li bireyin yaşam tarzı, yaşı, motivasyonu, genel sağlık durumu, kişisel 
becerileri ve tedavi hedefleri göz önünde tutularak eğitim planlama-
ları yeniden gözden geçirilmiş olup diyabet uyumları güçlendirilme-

ye çalışılmıştır. Uygulanan eğitim programının olumlu sağlık inançla-
rının geliştirilmesinde, bilgi seviyelerinin yükselmesinde ve diyabetin 
özyönetiminde diyabetli bireyler üzerinde etkili olduğunu göstermek-
tedir.
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Özet
Araştırma Kocaeli iline bağlı Darıca ilçesinde bulunan iki kamu kuruluşu ve bir özel kuruluşta çalışan bi-

reylerde, diyabet açısından risk taşıyan kişileri erken tespit etmek ve önlemler almak amacıyla kesitsel olarak 
planlanmıştır. Araştırmaya dahil olma kriterlerine uyan 374 kişinin katılımı ile tamamlanmıştır. Veriler araştır-
macılar tarafından hazırlanan “Sosyo-demografik Anket Formu” ve “Tip 2 Diyabet Risk Değerlendirme Anketi 
(FINDRISK)” kullanılarak, katılımcılarla yüz yüze görüşme yöntemi ile doldurulmuştur. Elde edilen veriler araştır-
macılar tarafından bilgisayar ortamında SPSS 22.0 (The Statistical Package for the Social Sciences- PC Version 
22,0) paket programı kullanılarak değerlendirilmiştir.

Katılımcıların (n=374) yaş ortalamasının 38 yaş olduğu, % 25’i (n=94) kadın, %75’inin (n=280) erkeklerden 
oluştuğu, %76’sının (n=283) evli olduğu, % 54,6’sının (n=204) kamu sektöründe çalıştığı, %51’inin (n=191) siga-
ra kullandığı, %70’inin (n=263) ise fiziksel egzersiz açısından inaktif olduğu belirlendi. Risk durumlarına baktığı-
mızda %0,8’inin (n=3) çok yüksek riskli, %9,6’sının (n=36) yüksek riskli, %15,0’ının (n=56) orta riskli,  %39,8’inin 
(n=149) hafif ve %34,8’inin (n=130) düşük riskli grupta olduğu bulundu. Katılımcıların sosyo-demografik özel-
likleri ile ölçek risk puanlaması karşılaştırıldığında, diyabet riski ölçeği ile yaş, cinsiyet, medeni durum, sigara 
kullanımı, beden kitle indeksi ve bel çevresi arasında istatistiksel olarak çok ileri düzeyde anlamlı ilişki bulundu 
(p<0,001). Diyabet riski ölçeği ile öğrenim durumu, fiziksel aktivite ve gelir düzeyi arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir ilişki bulunmadı (p<0,05). Yüksek yaşa sahip olanların, erkek cinsiyete sahip olanların, sigara kulla-
nan veya bırakmış olan kişilerin ve evli olanların diyabete yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu saptandı. 
(p<0,001). Beden kitle indeksi ve bel çevresi arttıkça diyabet riskinin de arttığı belirlendi.

İş hayatında aktif çalışan bireylerde diyabeti önleme ve farkındalık kazandırma amacıyla yapmış olduğu-
muz çalışmanın, toplumun her kesiminde, daha geniş örneklemlerle yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler: Diyabet riski, Çalışan birey, FINDRISK ölçeği, Tip 2 diyabet

Summary
Employee Individuals Assessment of Diabetes Risk
The study was planned as a cross-sectional study in order to determine the people who are at risk in terms 

of diabetes and to take precautions for the individuals who work in two public institutions and private institu-
tions in Darıca district of Kocaeli province. It was completed with the participation of 374 people who met the 
inclusion criteria. The data were filled with face-to-face interview method by using ”Socio-demographic Survey 
Form IS and R Type 2 Diabetes Risk Assessment Questionnaire (FINDRISK) prepared by the researchers. The data 
were evaluated by the researchers using SPSS 22.0 (SPSS 22.0).

The average age of the participants (n = 374) was 38 years old, 25% (n = 94) were women, 75% (n = 280) 
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were men, 76% (n = 283) were married, 54%, 6 (n = 204) were employed 
in the public sector, 51% (n = 191) were smoking and 70% (n = 263) were 
inactive in terms of physical exercise. When we look at the risk situations, 
0.8% (n = 3) is at very high risk, 9.6% (n = 36) is at high risk, 15.0% (n = 56) 
is at medium risk, 39.8% (n = 149) and 34.8% (n = 130) were found to be 
in low risk group.

When the socio-demographic characteristics of the participants and 
the scale risk scores were compared, a statistically significantly significant 
relationship was found between the diabetes risk scale and age, gender, 
marital status, smoking, body mass index and waist circumference (p 
<0.001). There was no statistically significant relationship between dia-
betic risk scale and education level, physical activity and income level (p 
<0.05). High age, male sex, smoking or abandoned people and married 
people were more likely to get diabetes. (P <0.001). It was determined that 
the risk of diabetes increased as the body mass index and waist circumfe-
rence increased.

It is concluded that the study that we have done for the purpose of 
preventing diabetes in individuals working actively in business life should 
be done with larger samples in every part of the society.

Key words: Diabetes risk, Employee, FINDRISK scale, Type 2 diabetes

Giriş
Diabetes Mellitus (DM), insülin salınımı, insülin etkisi veya bu fak-

törlerin her ikisinde de bozukluk nedeniyle ortaya çıkan hiperglisemi 
ile karakterize kronik metabolik bir hastalıktır (1).

1985 yılında tüm dünyada 35 milyon diyabet hastası olduğu tah-
min edilirken, 2013 yılında IDF (International Diabetes Federation- 
Uluslarası Diyabet Federasyonu) tarafından yayınlanan IDF 6. Diyabet 
Atlası verilerine göre bu sayı 382 milyona ulaşmıştır. Aynı atlasta 2035 
yılında toplam diyabetli hasta sayısının 592 milyona ulaşacağı öngö-
rülmüş, 2015 yılında yayınlanan 7. Diyabet Atlas’ında bu rakamın 2040 
yılında 642 milyon olacağı hesaplanmıştır (2,3). Diyabet tiplerine göre 
artışa bakıldığında tüm diyabet tiplerinin prevalansında artış görülü-
yor olsa da, özellikle endüstrileşen ülkelerde artan obezite, azalan gün-
lük aktivite ve yaşlanan nüfus nedeniyle Tip 2 DM prevalansının daha 
yüksek olduğu tahmin edilmektedir (4).

Ülkemizde ise ilki 1998 yılında yapılan Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi 
(TURDEP) çalışmasında diyabet prevalansı %6.7 bulunmuş, 2010 yılında 
yapılan TURDEP-2 Çalışması’nda ise bu rakamın %13.7’ye ulaştığı görül-
müştür (5,6). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (World Health Organization, 
WHO), Uluslararası Diyabet Federasyonu (International Diabetes Fede-
ration, IDF) ve diyabet ile ilgili diğer kuruluşlar diyabet ve komplikas-
yonlarının önlenmesi, diyabetli insanlara daha iyi sağlık olanaklarının 
sunulması, yaşam kalitelerinin yükseltilmesi ve erken ölümlerin azaltıla-
bilmesi için üye ülkeler ve sivil toplum örgütleri ile birlikte yoğun çaba 
harcamaktadırlar. DSÖ’nün 2004 yılında IDF ile birlikte başlattığı ‘Diabe-
tes Action Now’ programı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde diyabetin 
önlenmesi ve kontrolü için etkin önlemlerin alınmasını desteklemeye 

odaklanmıştır. Bu programda diyabet ve komplikasyonları konusunda 
global olarak farkındalığın arttırılması amaçlanmıştır (7). Dünya’da artık 
bir epidemi olarak nitelendirilen diyabet, hem bireysel hem de toplum-
sal olarak insan sağlığını olumsuz etkilemekte, yaşam kalitesini ciddi 
anlamda bozmakta ve ekonomik olarak yük getirmektedir. Bu nedenle 
diyabet ve komplikasyonlarının önlenmesinin ve etkin tedavisinin ül-
kelerin ulusal sağlık politika hedefleri arasında olması kaçınılmazdır. Bu 
hedefe ulaşmak için de ilk olarak ülkelerin ulusal diyabet programlarını 
mevcut durum ve olanaklar çerçevesinde yeniden gözden geçirerek dü-
zenlemeleri gerekmektedir(8). Ülkemizde T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından 
“ Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı 2010-2014” kapsamında 
çeşitli faaliyetler yürütülmüş olup “Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol 
Programı 2015-2020” hedef ve stratejiler geliştirilerek takip edilmektedir.

Gereç ve Yöntem 
Araştırmanın Tipi, Yeri
Araştırmamız 2011-2013 yılları arasında Kocaeli iline bağlı Darıca 

ilçesinde bulunan Sarkuysan Fabrikası, Darıca Belediyesi ve Darıca Kay-
makamlığında çalışan 374 kişi ile kesitsel olarak planlanıp, uygulanmıştır.

Verilerin Toplanması 
Araştırmacılar tarafından hazırlanan sosyodemografik anket formu 

ve Tip 2 Diyabet Risk Değerlendirme Anketi(FINDRISK) katılımcılarla 
yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak doldurulmuştur.

Diyabet risk anketi (FINDRISK) 
Finlandiya Tip 2 DM Risk Ölçeği (FINDRISK) sekiz sorudan (yaş, BKI, 

bel çevresi, egzersiz yapma durumu, sebze-meyve tüketme durumu, 
hipertansiyon durumu, daha önce kan şekerinizin yüksek veya sınırda 
olup olmama durumu, ailede diyabet durumu) oluşmaktadır. FINRISK; 
Prof. JaakkoTuomilehto ve JaanaLindström tarafından (laboratuar test-
leri olmadan Tip-2 DM yönünden riskli kişileri belirlemek için) 1987 yı-
lında geliştirilen ve geçerlilik-güvenirliği 1992’de yapılan bir ankettir. 
FINDRİSK ölçeği skor puanları ölçeğin geçerlilik güvenirliliğini yapan 
Lindström’ın çalışmasına göre yapılmıştır. Bu çalışmaya göre 10 yıllık 
tip-2 diyabet riski “düşük=<7puan, hafif=7-11puan, orta=12-14puan, 
yüksek=15-20puan, çok yüksek=>20puan” risk olarak belirlenmiştir ve 
bu puanlama sonucuna göre bireyler minimum “0” puan, maksimum  
“27” puan almaları sağlanmıştır (9).

Günümüzde erişkinlerin diyabet riskini değerlendirmek için pek 
çok araç vardır. Finlandiya Tip 2 Diyabetten Korunma Programı kap-
samında, Fin Diyabet Birliği’nce geliştirilmiş olan FINDRISK bu amaçla 
günlük uygulamada kolaylıkla kullanılabilen bir araçtır (10). 

Çalışmamızda; yaş, beden kütle indeksi (BKİ), bel çevresi, fiziksel ak-
tivite, meyve veya sebze tüketimi, antihipertansif ilaç öyküsü, yüksek 
kan şekeri ve ailede diyabet öyküsü olmak üzere 8 bileşenden oluşan 
FINDRISK anketi kullanılmıştır. Katılımcıların cevaplarına karşılık gelen 
puanlar toplanarak 0-22 arasında değişen toplam diyabet risk puanı 
hesaplanmıştır.
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İstatistik Analiz 
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel ana-

lizler için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır.

Bulgular
Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dağılımlarına 

baktığımız Tablo 1'de katılımcıların %75’inin erkeklerden oluştuğu, 
%75,7’sinin evli olduğu, büyük çoğunluğunun (%44,1) eğitim düzeyi-
nin üniversite düzeyinde olduğu, %54,6 ‘sının kamu sektörü bünyesin-
de çalıştığı, %51,1’inin sigara kullandığı veya bir süre önce bıraktığı be-
lirlendi. Katılımcıların büyük çoğunluğunun (%77,3) ise gelir düzeyinin 
orta olduğu tespit edildi. Çalışmaya katılan bireylerin %70,3’ünün fizik-
sel egzersiz olarak inaktif olduğu ve %61,2’sinin şişman ve üstü beden 

kitle indeksine sahip oldukları belirlendi.
Tablo 2''de katılımcıların ölçek puanlarının risk derecesine göre da-

ğılımın yer verildi. Katılımcıların %0,8’inin çok yüksek riskli, %9,6’sının 
yüksek riskli, %15,0’ının orta riskli,  %39,8’inin hafif ve %34,8’inin düşük 
riskli grupta olduğu bulundu.

Tablo 3’de katılımcıların sosyo-demografik özellikleri ile ölçek risk 
puanlaması karşılaştırıldı. Diyabet riski ölçeği ile cinsiyet, medeni du-
rum ve sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulun-
du (p<0,001). Diyabet riski ölçeği ile öğrenim durumu, fiziksel aktivite 
ve gelir düzeyi değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunmadı (p> 0,05).

Erkek cinsiyete sahip olan bireylerin, evli olan bireylerin ve sigara 
kullanan veya bırakmış olan bireylerin diyabete yakalanma olasılığının 
daha yüksek olduğu saptandı.

Araştırmaya katılan bireylerin yaşları, BKİ ve bel çevreleri ile Risk 
Değerlendirme Ölçek puanlaması Tablo 4’te karşılaştırıldı. Her üç pa-
rametre ile de Risk Değerlendirme Ölçeği arasında anlamlı fark tespit 
edildi (p<0,001).

Yaş, BKİ ve bel çevresi arttıkça diyabet riskinin de arttığı saptandı.

Tartışma 
Çalışmamızda diyabet riski ile cinsiyetler arasındaki ilişkiye bakıl-

dığında erkeklerde anlamlı derecede daha yüksek ilişki bulundu. Akyil 
ve arkadaşları Erzurum’da yaptıkları çalışmada kadınlarda diyabet risk 
puanını anlamlı derecede yüksek bulmuşlardır (11). Janghorbani ve ar-
kadaşları çalışmalarında kadınlarda diyabet riskinin anlamlı derecede 
daha yüksek olduğunu bildirirken; Väätäinen ve ark ve Ruhuşen K ve 
arkadaşları da diyabet riski ile cinsiyetler arasında anlamlı bir ilişki bul-
mamışlardır(12-14).

Çalışmamızda diyabet riski ile öğrenim durumu arasında anlamlı 
bir fark bulunmadı. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1999-2010 yılları 
arasında 20.633 erişkin bireyin katıldığı NHANES (National Health and 
Nutrition Examination Survey) çalışmasında ve Viitasalo ve arkadaşla-
rı yaptıkları çalışmada diyabet riski ile eğitim durumu arasındaki ilişki 
incelenmiş ve eğitim seviyesi yükseldikçe diyabet riskinin anlamlı de-
recede azaldığı bildirilmiştir (15,16). 

Çalışmamızda diyabet riski ile medeni durum karşılaştırıldığında 
evli bireylerde evli olmayanlara göre diyabet riski yüksek olarak tes-

Sosyo-Demografik Özellikler n %

Cinsiyet

Erkek 280 74,9

Kadın 94 25,1

Medeni Durum

Evli 283 75,7

Bekar 91 24,3

Öğrenim Durumu

İlkokul 61 16,4

Otaokul 36 9,6

Lise 112 29,9

Üniversite 165 44,1

Sektör

Özel 166 44,5

Kamu 204 54,6

Stajyer 3 0,9

Fiziksel Aktivite

Aktif 111 29,7

İnaktif 263 70,3

Gelir Durumu

İyi 72 19,3

Orta 289 77,3

Kötü 13 3,4

Sigara Kullanma Durumu

Kullanan ve bırakmış olan 191 51,1

Kullanmayan 183 48,9

Obezite Durumu

Zayıf 7 1,9

Normal 138 36,9

Obez (Şişman) ve üstü 229 61,2

Tablo 1: Sosyo-Demografik Özelliklerinin Dağılımı (N=374)

Risk Derecesi n %

Düşük 130 34,8

Hafif 149 39,8

Orta 56 15,0

Yüksek 36 9,6

Çok Yüksek 3 0,8

Toplam 374 100,0

Tablo 2: Katılımcıların Ölçek Puanlarının 
Risk Derecesine Göre Dağılımı (n=374)
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pit edildi. Bizim çalışmamıza benzer şekilde NHANES çalışmasında ve 
Ruhuşen K ve ark. çalışmasında da da evli bireylerde diyabet riskinin 
anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur (12,15). Väätäinen 
ve arkadaşları ise diyabet riski ile medeni durum arasında anlamlı bir 
ilişki bulmamışlardır (14). 

Çalışmamızda diyabet riski ile sigara içme alışkanlığı karşılaştırıldı-
ğında sigarayı hala içen ve bir süre önce bırakmış olan bireylerin di-
yabet riski yüksek olarak saptandı.  Akyil ve arkadaşları da çalışmaları 
ise sigara içme durumu ile diyabet risk puanı arasında anlamlı bir ilişki 
bulmamışlardır (11). NHANES çalışmasında sigara içen bireylerde içme-
yenlere göre diyabet riski daha düşük olarak tespit edilmiştir(15). 

Çalışmamızda düzenli egzersiz yapma ile diyabet riski arasında an-
lamlı bir fark bulunmadı. Viitasalo ve arkadaşları yaptıkları çalışmada 
sedanter yaşam süren bireylerde diyabet riskini anlamlı derecede daha 
yüksek bulmuşlardır (16). Benzer şekilde Väätäinen ve arkadaşları da 
düzenli egzersiz yapmayan bireylerde diyabet riskinin çok yüksek ol-
duğunu bildirmişlerdir (14). 

Çalışmamızda diyabet riski ile yaş ortalamaları karşılaştırıldığında 

yaş arttıkça diyabet riski de anlamlı derecede artmaktadır. Dursun ve 
arkadaşlarının Ankara’da, Ruhuşen K ve  ark. Konya’da yaptıkları araştır-
malarda yaş artışı ile diyabet riskinin arttığını tespit etmişlerdir (12,17).

Yapılan birçok çalışmada beden kütle indeksi arttıkça diyabet ris-
kinin arttığı gösterilmiştir (18,19). Çalışmamızda da obezlerde obez ol-
mayanlara göre diyabet riski daha yüksek olarak tespit edildi. 

Çalışmamızda bireylerin bel çevreleri arttıkça diyabet riski anlam-
lı derecede artmaktadır. Yapılan bir çok çalışmada da tip 2 diyabetin 
özellikle santral obezite ile ilişkili olduğu gösterilmiştir (13,16,18).

Sonuç ve Öneriler 
Katılımcıların %75’inin erkeklerden oluştuğu, %75,7’sinin evli oldu-

ğu, büyük çoğunluğunun (%44,1) eğitim düzeyinin üniversite düzeyin-
de olduğu, % 54,6 ‘sının kamu sektörü bünyesinde çalıştığı, %51,1’inin 
sigara kullandığı veya bir süre önce bıraktığı belirlendi. Katılımcıların 
büyük çoğunluğunun (%77,3) ise gelir düzeyinin orta olduğu tespit 
edildi. Çalışmaya katılan bireylerin %70,3’ünün fiziksel egzersiz olarak 
in aktif olduğu ve %61,2’sinin obez ve üstü beden kitle indeksine sahip 

Ölçek Risk Puanlaması x² p

Sosyo-Demografik Özellikler
n

Düşük Hafif Orta Yüksek Çok Yüksek Toplam

% n % n % n % n % n %

Cinsiyet Erkek 79 21,1 117 31,3 47 12,6 34 9,1 3 0,8 280 74,9 25,57 0,00

Kadın 51 13,6 32 8,5 9 2,5 2 0,5 0 0 94 25,1

Medeni 
Durum

Evli 81 21,7 124 33,1 44 11,8 32 8,6 2 0,5 283 75,7 21,02 0,00

Bekar 49 13,1 25 6,7 12 3,2 4 1,0 1 0,3 91 24,3

Öğrenim 
Durumu

İlkokul 10 2,7 30 8,0 13 3,5 8 2,1 0 0 61 16,3 18,59 0,09

Ortaokul 14 3,7 13 3,5 4 1,1 5 1,3 0 0 36 9,6

Lise 41 10,9 48 12,8 13 3,5 10 2,7 0 0 112 30,0

Üniversite 65 17,4 58 15,5 26 7,0 13 3,4 3 0,8 165 44,1

Fiziksel 
Aktivite

Evet 48 12,8 45 12,1 12 3,2 5 1,3 1 0,3 111 29,7 9,43 0,05

Hayır 82 21,9 104 27,8 44 11,7 31 8,3 2 0,6 263 70,3

Gelir Düzeyi İyi 18 4,8 31 8,3 13 3,5 10 2,7 0 0 72 19,3 7,04 0,5

Orta 107 28,6 112 30,0 41 11,0 26 6,95 3 0,77 289 77,3

Kötü 5 1,4 6 1,6 2 0,5 0 0 0 0 13 3,5

Sigara 
Kullanımı

Kullanıyorum veya 
bıraktım

56 14,9 80 21,3 32 8,4 22 6,2 1 0,2 191 51,1 27,4 0,00

Hiç Kullanmadım 74 19,7 69 18,4 24 6,4 14 3,8 2 0,5 183 48,9

Tablo 3: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri ile Ölçek Risk Puanlamasının Karşılaştırılması (n:374) 

Düşük Hafif Orta Yüksek Çok Yüksek Toplam Anlamlılık

n Ort±SS n Ort±SS n Ort±SS n Ort±SS n Ort±SS n Ort±SS f p

Yaş 130 31,93±7,44 149 38,76±9,10 56 42,88±12,41 36 45,94±49 3 61,67±4,93 374 37,88±10,51 30,10 0,00

BKİ 130 23,41±3,09 149 26,78±4,24 56 28,64±3,12 36 30,39±2,80 3 27,10±3,82 374 26,24±4,26 39,45 0,00

Bel Çevresi 130 79,99±10,15 149 90,99±11,16 56 97,43±10,21 36 101,86±6,73 3 94,33±9,29 374 89,21±12,72 49,68 0,00

Tablo 4: Katılımcıların Bki ve Bel Çevreleri ile Diyabet Risk Ölçek Puanlamasının Karşılaştırılması (n:374)
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oldukları belirlendi. Katılımcıların %0,8’inin çok yüksek riskli, %9,6’sının 
yüksek riskli, %15,0’ının orta riskli,  %39,8’inin hafif ve %34,8’inin düşük 
riskli grupta olduğu bulundu. Diyabet riski ölçeği ile cinsiyet, mede-
ni durum ve sigara kullanımı arasında istatistiksel olarak anlamlı fark 
bulundu (p<0,001). Diyabet riski ölçeği ile öğrenim durumu, fiziksel 
aktivite ve gelir düzeyi değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmadı (p> 0,05). Erkek cinsiyete sahip olan bireyle-
rin, evli olan bireylerin ve sigara kullanan veya bırakmış olan bireylerin 
diyabete yakalanma olasılığının daha yüksek olduğu saptandı. Katılım-
cıların yaşları,  BKİ ve bel çevreleri ile Risk Değerlendirme Ölçeği ara-
sında ileri düzeyde anlamlı fark tespit edildi (p<0,001). Yaş, BKİ ve bel 
çevresi arttıkça diyabet riskinin de arttığı saptandı.

Diyabet insidansı ve hasta sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de hızla artmaktadır. Çalışan bireylerde diyabeti önleme ve 
farkındalık kazandırma amacıyla yapmış olduğumuz bu çalışmanın, 
toplumun her kesiminde, daha geniş örneklemlerle yapılması 
gerekmektedir. Öncelikle bireylerin diyabet konusunda bilinçlenmesi 
ve bunu çevresindeki tüm bireylere aktararak toplumun da diyabet ko-
nusunda bilinçlenmesi, diyabetin insidansını yavaşlatacaktır.
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Özet
Amaç: Sağlık bakım elemanlarına verilen eğitimin bakımevinde kalan diyabeti olan yaşlıların özbakım ve 

metabolik kontrollerine etkisini belirlemek amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Araştırmanın örneklemini bakımevinde kalan, diyabeti olan 30 yaşlı birey ve 21 sağ-

lık bakım elemanı oluşturdu. Araştırmanın uygulanmasından  önce sağlık bakım personeli ve yaşlı bireylerin 
sosyodemografik özellikleri alındı. Sağlık bakım personeline eğitim öncesi ve sonrası  diyabet bilgi testi uy-
gulandı. Diyabetli yaşlı bireyin metabolik kontrol düzeylerine eğitim öncesi personel tarafından rutin alınan 
kanlardan bakıldı ve özbakım aktiviteleri anketi dolduruldu. Sonrasında bakımevindeki personele üç hafta 
boyunca haftada üç saatlik eğitim oturumları ile eğitim verildi. Bu uygulamadan sonra yaşlıların 6. ayda 
metabolik kontrol düzeyleri rutin alınan kandan ikinci kez bakıldı ve diyabetli yaşlılara tekrar özbakım aktivi-
teleri anketi doldurularak sonuçlar karşılaştırıldı. 

Bulgular: Sağlık personelinin ortalama bilgi puanı eğitim öncesinde 49.05±6.82 eğitim sonrasında 
64.76±7.66 olarak bulundu. Yaşlıların eğitim sonrası HbA1c %6.4’e düştü. HDL hariç bütün metabolik ölçüm-
lerde eğitim sonrasında düşme görüldü (p<0.001).  Özbakım aktiviteleri anketi alt ölçek puanlarının tümü eği-
tim sonrasında arttı (p<0.001). 

Sonuç:  Yaşlı bireylere birebir bakım veren sağlık bakım elemanlarına verilen eğitimin diyabetli yaşlı birey-
lerin metabolik kontrolleri ve özbakım düzeylerinde  olumlu yönde etkili olduğu belirlendi. Bu nedenle özellikle 
diyabet gibi kronik hastalıklarda eğitim programları ile sağlık bakım elemanlarının farkındalıklarının arttırıl-
ması önerilir. 

Anahtar Kelimeler: Diyabet, yaşlı birey, özbakım, metabolik kontrol, sağlık bakım elemanı. 

Summary 
The Effect of Training Gıven to the Aged Care Facility’s 
Healthcare Staff on the Diabetic Patients’ Self Care and Metabolic Control
Aim: The study was conducted to determine the effect of training given to the healthcare staff on the 

self-care and metabolic control of the elderly people with diabetes staying in the aged care facility.
Materials and Methods: The sample of the study consisted of 30 elderly individuals with diabetes and 21 

healthcare staff who were in the aged care facility. Before the application of the study, the socio-demographic 
characteristics of health care personnel and elderly individuals were collected. The diabetes knowledge test 
was applied to the health care personnel before and after the training. The metabolic control levels of the el-
derly diabetic individuals were determined by the blood samples were drawn by the healthcare staff before the 

Bakımevi Sağlık Personeline Verilen Eğitimin 
Diyabetli Yaşlı Hasta Özbakım ve Metabolik 
Kontrollerine Etkisi
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training; the self-care activities questionnaire was also completed. After 
that, the staff in the aged care facility were trained with weekly three-hour 
training sessions for three weeks. After 6 months from this application, the 
metabolic control levels of the elderly individuals were analyzed by using 
routinely taken blood samples for the second time. The self-care activities 
questionnaire were also filled again by the diabetic elderly individuals, 
then the results were compared.

Results: The mean knowledge score of the healthcare personnel was 
found to be 64.76 ± 7.66 and 49.05 ± 6.82 before and after the training, 
respectively. The HbA1c levels of the elderly individuals decreased to 6.4%. 
All metabolic measurements except HDL decreased after the training (p 
<0.001). The scores on the all subscales of the self-care activities question-
naire increased after the training (p<0.001).

Conclusion: It was determined that the training given to the health-
care staff giving care to elderly individuals positively affected the metabo-
lic control and self-care levels of the individuals with diabetes. Therefore, 
it is recommended to increase the awareness of healthcare staff with trai-
ning programs especially about chronic diseases such as diabetes.

Keywords: Diabet, elderly people, selfcare, metabolic control, healt-
hcare staff. 

Giriş ve Amaç 
Diyabet, yaşlanan nüfus için önemli bir sağlık sorunudur; 65 yaşın 

üzerindeki kişilerin yaklaşık dörtte birinde diyabet ve yaşlı erişkinlerin 
yarısında prediyabet vardır ve bu oranın önümüzdeki yıllarda hızla art-
ması beklenmektedir (1). 

Özbakım;”Yaşamı, sağlığı ve iyilik durumunu sürdürmek için bi-
reyler tarafından başlatılan ve gerçekleştirilen etkinlikler” olarak ta-
nımlanır. Özbakım bireylerin kendi sağlıkları için kendilerine düşeni 
yapmalarıdır. Özbakım etkinlikleri sürekliliği olan kararlarla ve güdü-
lenme ile gerçekleştirilen eylemlerdir (2). Diyabetli yaşlılar diğer yaşlı 
yetişkinlere göre daha çok risk altındadır ve diyabet onların özbakım 
yönetimlerini etkileyebilmektedir. Öz bakımın yetersiz olması da yaşlı 
bireylerde komplikasyonlara neden olmaktadır. Çünkü yaşlılıkta ge-
lişen Alzheimer demans gibi hastalıklar nedeni ile yaşlı bireyler de 
anlama ve kavrama bozuklukları nedeni ile kendi özbakımlarını yap-
makta zorlanmakta ve yardıma ihtiyaç duymaktadırlar (1).   Uzun ba-
kım gerektiren bu yerlerde yaşlı bireyler heterojen bir grup oluştur-
duğu için durum daha zor olabilir. Bu açıdan yaşlıların genel durumu 
ve eşlik eden hastalıkların belirlenmesi diyabetin yönetimi açısından 
oldukça önemlidir Bu nedenle bakımevinde çalışan sağlık personeli-
nin diyabetli hastanın bakımı için özel bir eğitimden geçmesi, gerek-
tiği anda ihtiyaca göre yaşlı bireylere gerekli olan konu/konular öğre-
tilmelidir. Yani her yaşlıya ayrı tedavi ve bakım planlanması yapılması 
gerekmektedir (3). Bu noktadan hareketle bu çalışma, sağlık bakım 
personeline verilen eğitimin bakımevinde kalan diyabeti olan yaşlı-
ların özbakım ve metabolik kontrollerine etkisini belirlemek amacıyla 
planlandı.

 Gereç ve Yöntem 
Araştırmanın Tipi 
Bu araştırma kesitsel tipte bir araştırmadır. 

Araştırmanın Yeri ve Zamanı 
Araştırma Ankara’da bir bakımevinde yapılmıştır. Bakımevinde 

100-120 arası yaşlı kalmaktadır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini bakımevindeki tüm yaşlılar ve sağlık bakım 

personeli  oluşturdu.  Araştırmanın örneklemini  ise diyabetli yaşlılara 
birebir bakım veren  ve araştırmaya katılmayı kabul eden toplam 21  
sağlık personeli ve 30 diyabetli yaşlı birey oluşturdu.  Bakımevindeki  
sağlık bakım personelinin 6 sı hemşire, 15’ i yaşlı bakım teknikeridir. 

 Araştırmanın Uygulanması Veri Toplama Araçları 
Araştırmanın uygulanmasında  önce sağlık bakım personeli ve yaşlı 

bireylerin sosyodemografik özellikleri alındı. Sağlık bakım personeline 
eğitim öncesi ve sonrası bilgi testi uygulandı.  Ardından 30 diyabetli 
yaşlı bireyin metabolik kontrol düzeylerine eğitim öncesi personel ta-
rafından rutin alınan kanlardan (HbA1c, AKŞ, TKŞ, HDL, LDL, koleste-
rol ve kan basıncı) bakıldı ve özbakım aktiviteleri anketi dolduruldu. 
Sonrasında bakımevindeki hemşire ve yaşlı bakım teknikerlerine üç 
hafta boyunca haftada üç saatlik eğitim oturumları ile eğitim verildi. 
Bu uygulamadan sonra yaşlıların 6. ayda metabolik kontrol düzeyleri 
rutin alınan kanlardan  (HbA1c, AKŞ, TKŞ, HDL, LDL, kolesterol ve kan 
basıncı) tekrar bakıldı ve diyabetli yaşlılara özbakım aktiviteleri anketi 
bir kez daha dolduruldu. Çıkan sonuçlar karşılaştırıldı. Veri toplama for-
mu olarak sosyodemografik veriformu ve Diyabet Özbakım Aktiviteleri 
Anketi kullanıldı. 

Sosyodemografik Veri Formu:  Bu form diyabetli yaşlı bireylerin 
cinsiyet, yaş, eğitim durumu gibi değişkenleri içeren bir kısa bir formdur. 

Özbakım Aktiviteleri Anketi:  Toobert ve Glaskow (1994) tarafın-
dan geliştirilen  ve 2000 yılında  yeniden düzenlenen “Diyabet Özbakım 
Aktiviteleri Anketi” (DÖBA) kullanıldı. Bu araç ile hastaya; diyet, egzersiz, 
kan şekeri testi, ayak bakımı ve sigara başlıkları altında dört alt boyuttan 
oluşmaktadır. Puanların yüksekliği özbakım gücünün yükseldiğini gös-
termektedir. Türkiye’de Gülhan Coşansu (2009) tarafından yapılan geçer-
lilik güvenirlik çalışması sonucuna göre; alt boyutlarının cronbach alpha 
katsayıları Diyet .59, Egzersiz .70, Kan Sekeri testi .94 ve Ayak Bakımı .77 
olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar Türk toplumunda diyabetlilerde aracın 
geçerli ve güvenilir olarak kullanılabileceğini göstermiştir.

Diyabet Bilgi Testi: Araştırmacılar tarafından çoktan seçmeli ola-
rak hazırlanan 20 soruluk form eğtim oncesi ve sonrasında bilgi puan-
larının değerlendirilmesinde kullanıldı. 

 Araştırmanın Etik Boyutu
Bu çalışma için Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal ve Beşeri 

Bilimler Etik Kurul’undan ve bakımevi müdüründen yazılı izin alınmış-
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tır. Veriler toplanmadan önce yaşlı bireylere ve sağlık bakım elemanla-
rına araştırmaya katılmayı kabul edip etmedikleri sorulmuş ve bilgilen-
dirilmiş onam formu imzalatılmıştır. 

Araştırmanın Sınırlılıkları 
Araştırma bir kurumda yapıldığı için örneklem sınırlıdır. Bu nedenle 

tüm topluma genellenemeyebilir.  

Verilerin Değerlendirilmesi 
Bilgi puanları 0-100 arasında değerlendirildi. Yaşların dağılımı, has-

talık süresi, eğitim öncesi ve sonrası puan ölçümleri Shapiro-Wilk’s testi 
ile değerlendirildi. 

Sosyodemografik değişkenler yüzde (%) olarak gösterildi. Eğitim 
öncesi ve sonrası ölçümler eşleştirilmiş t tesi ve Wilcoxon testi ile de-
ğerlendirildi. İstatistiksel anlamlılık için p değeri 0.05 olarak kabul edil-
di. Tüm analizler için IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012. 
IBM SPSS Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) 
programı kullanıldı. 

Bulgular 
Çalışma sonuçlarına gore; sağlık personelinin %52.4’ü kadındı. 

Ortalama yaşı 22.29±2.26, ortalama çalışma yılı ise 3.71±1.19 yıldı. 
%75’i önlisans mezunu idi. 

Diyabetli yaşlıların yaş ortalaması ise 81.77±6.93 yıldı. Yaşlıların 
%60’ı erkekti (n=18). Yaşlıların diyabet tanı yılı ortalama 11.17±4.99 yıl-
dı.  Yaşlıların % 56.7’si (n=17) lise mezunuydu.

Yirmi bir sağlık personelinin ortalama bilgi puanı eğitim öncesin-
de 49.05±6.82 eğitim sonrasında 64.76±7.66 olarak bulundu (Tablo 
1). Eğitim sonrası bilgi puanı eğitim öncesi bilgi puanlarından anlamlı 
olarak farklı idi. 

Eğitim öncesi ve sonrası metabolik kontrol değerleri Tablo 2’de özet-
lenmiştir. Eğitim öncesi HbA1c ortalaması %7.5 (min-mak: 5.4-12.8)ti. 
Eğitim sonrası HbA1c ortalaması %6.4 (min-mak: 5.0-10.2) tü. HDL ha-
riç bütün metabolik değerlerde eğitim sonrasında düşme görülmüştür 
ve hepsi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur (p<0.001). 

Eğitim öncesine göre, eğitim sonrasında özbakım aktiviteleri anke-
ti tüm alt ölçek puanları anlamlı derecede yüksekti (Tablo 3) (p<0.001). 
Kan şekeri ölçek puanı eğitim öncesinde 1.98±1.37, eğitim sonrasında 
ise 4.98±1.05 olarak bulundu. Diyet alt ölçeği puanı ortalaması eğitim 
öncesinde 3.25 ti. Eğitim sonrası ise 4.63 olarak bulundu. 

Tartışma 
Diyabetes mellitus sürekli bakım ve takip gerektiren kronik bir 

hastalıktır. Diyabet hastalığında öz bakım yönetimi ve sürekli eğitim-
le akut ve uzun sureli komplikasyonların gelişme riski azaltılabilir. (1). 
Bu çalışmada sağlık bakım personeline yapılan eğitimin, yaşlı birey-
lerin HbA1c değeri ve tüm metabolik değişkenlerde düşme sağladığı 

Ort±SS t; p

Eğitim öncesi 49.05±6.82
11.649; <0.001

Eğitim sonrası 64.76±7.66

Eşleştirilmiş t testi

Tablo 1: Bilgi Puanlarının Dağılımı

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

Ort±SS Ortanca 
(min-mak)

Ort±SS Ortanca 
(min-mak)

   z/t; p

HbA1c [%] 7.5 (5.4-12.8) 6.4 (5.0-10.2) 4.785; <0.001

AKŞ [mg/dl] 158 (82-281) 142 (80-210) 4.785; <0.001

TKŞ [mg/dl] 180.0 (120-332) 157.5 (102-275) 4.784; <0.001

HDL [mg/dl] 45 (25-58) 46 (30-60) 1.368; 0.171

LDL [mg/dl] 125.33±16.77 115.53±13.57 6.858; <0.001

Kolesterol [mg/dl] 155 (105-228) 133 (100-192) 4.787; <0.001

Sistolik kan basıncı [mmHg] 130 (110-160) 120 (100-140) 3.755; <0.001

Diyastolik kan basıncı [mmHg] 75 (60-90) 70 (60-80) 3.756; <0.001

Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon testi

Tablo 2: Metabolik Kontrol Değişkenlerinin Dağılımı  

Eğitim Öncesi Eğitim Sonrası

Ort±SS 
Ortanca 
(min-mak)

Ort±SS 
Ortanca 
(min-mak)

z/t; p

Diyet 3.25 (1.75-5.25) 4.63 (3.75-6.00) 4.813; <0.001

Egzersiz 1.83±0.81 4.18±0.61 12.967; <0.001

Kan şekeri 1.98±1.37 4.98±1.05 12.577; <0.001

Ayak Bakımı 2.72±1.29 5.62±0.84 12.013; <0.001

Eşleştirilmiş t testi, Wilcoxon testi

Tablo 3: Ölçek Puanlarının Dağılımı 
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ve özbakım düzeylerinin arttığı belirlenmiştir.   Literatürde diyabetli 
yaşlılar üzerine yapılan çalışmaların kısıtlı olduğu görülmüştür. Yapı-
lan  bir çalışmada verilen özyönetim eğitiminin diyabetli bireylerde 
diyete uyumu arttırdığı ve HbA1C düzeyini düşürdüğü belirlenmiştir 
(6). Yine Arda’nın (2013) randomize kontrollü çalışmasında ise Özba-
kım Eksikliği Hemşirelik Teorisine dayalı eğitim alan hastaların altı 
aylık izlem sonrası özbakım gücünün arttığı belirlenmiştir.  Olgun 
ve Altun’un çalışmasında sağlık inanç modeline gore verilen eğitim 
sonrası hastaların metabolik kontrol değişkenlerini önemli ölçüde 
düzeldiği görülmüştür.  Bir  başka çalışmada diyabetli bireylerin öz-
bakım gücü ile bilgi düzeyi, özbakım gücü ile A1C ve bilgi düzeyi ile 
A1c arasında anlamlı bir ilişki olduğu, A1C düzeyindeki değişmelerin 
%76’sının bilgi düzeyi ve özbakım gücünden kaynaklandığı belir-
lenmiştir (9). Bir diğer araştırmada hastaların özbakım ölçeği ön test 
toplam puan ortalamaları 63.51±8.05, son test toplam puan ortala-
maları ise 93.80 ± 7.70 olarak belirlenmiş ve hastaların eğitim sonrası 
son test puan ortalamaları daha yüksek bulunmuştur (10).  Araştırma 
kapsamına alınan hastaların eğitim öncesi HbA1c ortalamasının eği-
tim sonrası düştüğü ve bu sonucun istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
belirlenmiştir (p<0.001).  Yüksek kan glikoz düzeyi mikro ve makro-
vasküler hastalıkların gelişiminde oldukça önemlidir. Geriye dönük 
olarak hastanın kan glikozu hakkında bize bilgi veren değer, HbA1C 
dir.  Bu çalışmada yaşlıların HbA1C düzeyleri eğitim öncesinde daha 
yüksek, eğitim sonrasında daha düşük olarak bulundu. Üstelik bu de-
ğerlendirmelerin 6. ayda yapılması ve değerlerin düşük olması kan 
glikozu kontrolünün bir davranış haline geldiğini bize kanıtlar nitelik-
tedir. Özetle, doğru diyabet bilgisi ve özbakım gücü glisemik kontro-
lün sağlanmasında etkilidir. 

Bu çalışmada eğitim öncesi ve sonrasında özbakım gücü alt 
ölçek puanlarına bakıldığında  özbakım alt ölçek puanlarının eği-
tim sonrasında belirgin olarak arttığı ve istatistiksel olarak anlamlı 
olduğu tespit edilmiştir.  Literatüre  bakıldığında  yapılan farklı iki 
çalışmada deney grubunda özbakım toplam puanları ve diyet alt 
ölçeği puanlarının arttığı saptanmıştır (11,12).  Bu sonuçlar bizim 
araştırma sonucumuzu desteklemektedir. İnkaya ve ark. (2016) yap-
tığı çalışmada çalışanların diyet puanlarının çalışmayanlara göre 
daha düşük olduğu görülmüştür. Bu sonuçtan yola çıkılarak bakıme-
vinde kalan yaşlıların beslenme saatlerinin düzenli olması, kişiye uy-
gun beslenme planı sağlanabilmesi nedeni bakımevinde kalmanın 
bu yönden bir avantaj olduğu söylenebilir. Ayrıca  davranış değişikli-
ği ile HbA1C değerinin azaldığı  yine bu araştırmalarla kanıtlanmıştır 
(11,12).  Bir başka çalışmada içinde glikoz kontrolü ve özbakım dav-
ranışlarını da içeren “Davranış Müdahale Eğitimi” sonrasında 2. ve 3. 
ayda yaşlı kadın diyabetli bireylerde yaşam kalitesinin arttığı belir-
lenmiştir (13). Sağlıkla ilgili yaşam kalitesinin değerlendirildiği farklı 
bir çalışmada ise doğru özbakım için sosyal desteğin yeterli olması, 
yaşlıya depresyon taramaları yapılarak özbakım davranışlarına önem 
vermesi durumunun değerlendirilmesi önerilmektedir (14). 

Özbakım gücü ile ilgili diğer çalışmalara bakıldığında, Yıldırım ve 

Altay’ın (2016) yaptığı çalışmada yaşamdan beklentisi olan yaşlıların 
özbakım davranışlarının da olumlu yönde olduğu tespit edilmiştir.  
Yine farklı bir çalışmada özbakım gücü yüksek olan yaşlıların geleceğe 
umutla baktıkları görülmüştür (16).  Huzurevinde kalan yaşlılarla yapı-
lan başka bir çalışmada özbakım gücü ile yaşam doyumu arasında po-
zitif ilişki bulunmuştur. Özbakım gücü puanları arttıkça yaşam doyumu 
da artmaktadır (17).  Yani yaşlıların özbakım gücünün arttırılması için 
her yönden desteklenmesi gerekmektedir. Bu konuda da sağlık bakım 
personeline fazlaca iş düşmektedir. 

Sharoni ve ark. (2017) yaptığı çalışmada öz yeterlilik ile ayak ba-
kım davranışları arasında güçlü bir pozitif ilişki bulunmuştur.  Bir başka 
çalışmada yaşlı bireylerin ayakkabı ve ayak hijyeni, konusunda puan-
larının yüksek olduğu görülmüştür (19). İnkaya ve ark. (2016) yılında 
yaptığı çalışmada yaş arttıkça hastaların ayak bakım puanlarının 
azaldığı görülmüştür. Bizim çalışmamızda da sağlık bakım elemanları-
na verilen eğitimin etkili olduğu, öz bakım için önemli bir davranış olan 
ayak bakımı puanlarının eğitim öncesine göre yükseldiği belirlenmiştir.  
Bu sonucun; sağlık bakım elemanlarının yaşlı bireyler üzerinde oldukça 
etkili olduğunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Sağlık bakım per-
soneline verilen eğitim ile yaşlı bireylerde istenilen davranış değişikliği 
sağlanmış, bu da eğitimin önemini ortaya koymuştur.

Sonuç ve Öneriler 
Sağlık bakım personeline verilen diyabet eğitimi yaşlı bireylerin 

özbakım gücü puanlarını arttırmış, metabolik kontrol değişkenlerini 
olumlu yönde düzenlemiştir.  

Sonuç olarak diyabet eğitiminin hastalık yönetiminde ve davranış 
değişikliğinde etkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle kendi öz bakımı-
nı sağlamayacak durumda olan  yaşlıların kaldığı bakımevlerinde sağlık 
bakım elemanlarına belirli aralıklarla diyabet eğitimi verilmesi, ayrıca 
verilen eğitimi anlayabilecek olan her yaşlı birey için kişisel eğitim ve 
bakım planı yapılması ve uygulanması önerilir. 
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Özet
Üriner İnkontinans; Uluslararası Kontinans Derneğinin yaptığı tanıma göre her türlü idrar kaçırma olarak 

tanımlanmakla birlikte daha kapsamlı bir tanım yapılacak olursa; bireyleri sosyal, psikolojik entelektüel, 
medikal ve yaşam kalitesi açısından etkileyen yaygın bir sağlık problemidir. Üriner inkontinans daha sık 
kadınlarda görülmekle beraber; ileri yaş, obezite, diyabet, serebrovasküler hastalıklar, kronik konstipasyon, 
gebelik, multiparite, epizyotomi ve zorlu (müdaheleli) doğumlar, iri bebek öyküsü gibi faktörler üriner inkonti-
nansta rol oynayan etiyolojik faktörlerdendir.

Bu derlemenin yazılma amacı;  diyabetli kadınlarda diyabet göstergeleri olan açlık kan glikozu, HbA1c gibi 
metabolik parametlerin üriner inkontinansa nasıl zemin hazırladığını literatürdeki uygun çalışmalar ışığında 
bilgi vermektir.

Anahtar Kelimeler: Diyabetli Kadın; Üriner İnkontinans; Etiyolojik Faktörler

Summary
A Major Problem in Women with Diabetes: Urinary Incontinence
According to the definition made by the International Continence Society, Urinary Incontinence is defined 

as any type of urinary incontinence; it is a common health problem affecting individuals in terms of social, psy-
chological intellectual, medical and quality of life. Although urinary incontinence is more common in women; 
factors such as advanced age, obesity, diabetes, cerebrovascular diseases, chronic constipation, pregnancy, 
multiparity, episiotomy and difficult (interventional) parturition, large baby history are among the etiologic 
factors involved in urinary incontinence.

The purpose of this review was to give information about how women with diabetes such as fasting blood 
glucose, HbA1c and metabolic parameters such as fasting blood glucose prepare urinary incontinence in the 
literature.

Key Words: Diabetes; Women; Urinary Incontinence; Etiologic Factors

Giriş
Diyabet günden güne insidansı ve prevalansı giderek artan, gerek akut gerek kronik komplikasyonları 

ile bireylerin yaşamını etkileyen ciddi global bir hastalık haline gelmiştir. 
International Diabetes Federation (IDF) yayımlamış olduğu 8. Diyabet Atlası verilerine göre, dünya 

üzerinde 425 milyon diyabetli birey bulunmaktadır (1). Avrupa’da ise en yüksek diyabet prevalansı olan 
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ülke Türkiye’dir ve yine bu atlasa göre 2045 yılında Türkiye’nin 11,2 mil-
yon diyabetli ile dünya üzerinde, en fazla diyabetliye sahip ilk 10 ülke 
arasına gireceği öngörülmektedir. Ülkemizde 2010 yılında sonuçlanan 
“Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastalık-
lar Prevalans Çalışması-II” (TURDEP-II) verileri ile 1998 yılında yapılan 
TURDEP-I verileri ile karşılaştırıldığında, diyabet sıklığının %90, obezite 
sıklığının ise %44 oranında artmış olduğu ve Türk yetişkin toplumunda 
diyabet prevalansının %13,7’ye ulaştığı gösterilmiştir (2,3).

Diyabetin çeşitli komplikasyonları bulunmakla birlikte sık görülen 
komplikasyonlarından biride nöropatidir. Nöropati vücudun çeşitli 
alanlarında yer alan çeşitli nöronlarda görülebilen bir komplikasyon-
dur. Bu alanlardan biride mesane, ligamentler, pelivik taban kasları ve 
üretral sfinkterler gibi pelvik taban organlarıdır. Bu alanlarda görülen 
nöropati bu yapılarda yer alan nöronların fizyolojik olarak çalışması-
nı engelleyecek ve bu yapılara ilişkin bir takım bozuklukların ortaya 
çıkmasına neden olarak üriner inkontinansın ortaya çıkmasına neden 
olacaktır. Dünyada yaklaşık 200 milyondan fazla kişi üriner inkontinans 
problemi yaşamakta olup, bu sorun daha çok kadınlarda görülmektedir. 
Ülkemizde prevelansı %10 ile %60 arasında bildirilmektedir (4). Üriner 
inkontinans sıklığı İspanya’da %23, Fransa’da %44, Almanya’da %41, İn-
giltere’de %42 olarak bildirilmiştir (5).

Üriner inkontinans, bireyin utanması nedeniyle genellikle ifade 
edilmekten kaçınılan bir problem olmakla veya bu problemi normal 
olarak algılaması, diyabetik hastalarda daha çok endokrinolojik prob-
leme yönelik yaklaşımlar gibi nedenlerle genellikle göz ardı edilen bir 
durumdur.

Bu derleme; diyabetli kadınlarda diyabet kaynaklı nöropati nede-
niyle üriner inkontinansın nasıl geliştiği ve üriner inkontinans için risk 
faktörleri hakkında bilgi vermek amacıyla yazıldı.

Diyabet ve Diyabetik Nöropati
Diyabet, pankreas hasarı nedeniyle insülin hormon salınımının ye-

tersizliği veya dolaşımda yeterli insülin hormonu bulunmasına karşın 
bu hormona yanıt verecek olan hücrelerdeki reseptörlerin bozulması 
nedeniyle meydana gelen hiperglisemi ve paralelinde organizmada 
başlıca karbonhidrat metabolizmasında olmak üzere lipit ve protein 
metabolizması üzerinde defektler yaratan kronik endokrinolojik bir 
hastalıktır (6,7).

Hiperglisemi; insülin direncine, yağ hücreleri toksisitesine, endotel 
hasarına ve mikrovasküler bozuklukların metabolik sonuçlarına bağlı 
gelişen aksonal hasarla sinir hasarına ve paraleninde sinir iskemisine 
yol açmaktadır (8). Bu durum ise zamanla nöronların ileti alan kısım-
larında nöropati olarak tanımlanan bir çeşit dejenerasyona sebep ol-
maktadır. Diyabetik nöropatinin nedenleri iskemi, süperoksitten kay-
naklı serbest radikal oluşumunu, aksonal transportun bozulmasını ve 
schwann hücresinin metabolik dengesini ve segmental demiyelinizas-
yonu ve sinir iletiminin bozulması gibi etkenlerle multifaktöriyeldir (9). 
Diyabetik nöropati hastaların %50-90’lık bir kısmında mevcut olmakla 
birlikte, tanı esnasında %20’sinde saptanır (10). Genel olarak üç klinik 

formda tanımlanabilmektedir. En sık görülen distal nöropatidir. Distal 
nöropatide sinirlerde demiyelinizasyon mevcuttur ve bu durum ise 
nöropati için en önemli bulgu olarak kabul edilmekle beraber genel-
likle semptomlar distalden başlayıp proksimale doğru ilerleme gös-
termektedir (11). Bir diğer nöropati türü ise otonomik nöropatidir ve 
kardiyovasküler, gastrointestinal ve genitoüriner sistem gibi internal 
organları innerve eden otonomik sinirlerde ortaya çıkmaktadır (7). 
Üçüncü klinik form ise asimetrik nöropatidir. Asimetrik nöropatide kra-
nial, periferik veya multiple sinirlerde ortaya çıkar ve ani ağrılı motor 
kayıplar ile kendini belli eder (12).

Nöropati hangi ilgili siniri tutarsa o sinirin innerve ettiği bölgelerde 
belirtiler görülür. Spesifik olarak ise genellikle halsizlik, uyuşma, karın-
calanma ve ağrı görülür (13,14). Mesane ve çevresindeki nöron yapı-
larının etkilenmesi ile birlikte bu alana ilişkin karıncalanma, uyuşma, 
bir süre sonra fonksiyonel bozukluklara ve üriner inkontinansa neden 
olmaktadır.

Diyabet ve Üriner İnkontinans
Üriner inkontinasın etiyolojik faktörlerinden biride diyabettir (13). 

Yapılan çalışmalar üriner inkontinansın diyabetli kadınlarda daha yay-
gın olduğunu ve diğer gruplara göre diyabetli kadınlarda daha şiddetli 
olduğunu göstermiştir. Diyabete bağlı gelişen üriner inkontinansın fiz-
yopatolojsinde; glikozüri, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, diyabe-
tik otonomik nöropati ve diyabetik sistopatinin rol oynadığı düşünül-
mektedir (14). Literatürdeki bazı çalışmalar diyabeti üriner inkontinans 
için hızlandırıcı bir faktör olarak kabul ederken (15) bazı çalışmalar ise 
diyabeti üriner inkontinans için bağımsız bir faktör olarak kabul etmek-
tedir (16). Diyabet ile ilişkilendirilen ya da beraber tanımlanan üriner 
inkontinans genel olarak mesane ve pelvik taban kaslarını innerve 
eden sinirlerin hasarından kaynaklanmaktadır (15,16). Aynı zamanda 
artan kan glikoz düzeyi ozmotik diüreze ve idrar miktarında artışına  
neden olmaktadır (17). İdrar miktarı arttıkça mesane çabuk dolacak ve 
boşalacaktır. Bu sık dolma boşalma hareketi bir süre sonra mesane çev-
resindeki ligamenterin zayıflamasını sağlayacak ve üriner inkontinans 
için zemin hazırlayacaktır (18).

Ebbesen ve ark. (14) yaptığı çalışmada diyabetli kadınlarda üriner 
inkontinans oranını %39 olarak, İzci ve ark. (19) %41 olarak, Phelan ve 
ark. (20) %27,1 olarak tespit etmişlerdir. Bununla birlikte Demirci ve 
ark. (21) non-diyabetik kadınlarda yaptığı çalışmada üriner inkontinans 
oranını %26,1, Öztürk ve ark (22) yaptığı çalışmada ise %40,2 olarak tes-
pit edilmiştir. Değişik literatürlerdeki inkontinans oranları incelendiğin-
de diyabetli kadınlarda oranın non-diyabetik kadınlara göre daha fazla 
olduğu görülmektedir.

Wang ve ark. (23) diyabetli kadınlarda yürütmüş oldukları çalış-
mada kadınların %27,2’sinde stres inkontinansı, %9,9’unun urge tipi 
inkontinans ve %15,8’inde mix tip inkontinans olduğunu bildirmiştir. 
İzci ve ark. (19) diyabetli kadınlarda yaptıkları çalışmada ise %9,8’inde 
urge tipi inkontinans, %27,72sinde stres inkontinans ve %62,5’inde mix 
tipte inkontinans olduğu belirlemiştir. Stres inkotinans özellikle karın 
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içi basıncın arttığı durumlarda ortaya çıkan bir inkontinans tipidir. Tip 
II diyabetinde altta yatan nedenlerinden biri de karın çevresindeki yağ 
miktarının atması yani metabolik sendromdur. Karın içi basıncı öksü-
rük, hapşırık, ıkınma gibi durumlar da artmaktadır. Ayrıca beden kütle 
indeksi (BKİ) artışının karın ve çevresindeki adipoz doku ile doğru oran-
tılı olduğu ve adipoz doku arttıkça karın içi basıncın artacağı bilinmek-
tedir. 

Wang ve ark. (23) yürüttüğü çalışmada diyabetli kadınların BKİ 
28,7±8,9 kg/m2 olarak, Brown ve ark. (24) çalışmasında 32,5±0,7 kg/m2 
olarak, İzci ve ark. (19) çalışmasında 27,6±4,5 kg/m2 olarak, Hotaling ve 
ark. (23) Tip I diyabetli kadınlar ile yürüttükleri çalışmada ise diyabetli 
kadınların %21’inin normal BKİ ’ye sahip oldukları, %36’sının şişman ol-
dukları (BKİ: 25-<30 kg/m2) ve %43’ünün obez olduğu belirlenmiştir. 
Ayrıca yapılan bir çalışmada; üriner inkontinansı olan ve olmayan Tip 
II diyabetli kadınlar arasında BKİ açısından anlamlı fark bulunmuştur 
(20). Bununla birlikte Hotaling ve ark. (25) üriner inkontinansı olan 
ve olmayan Tip I diyabetli kadınları BKİ’ lerine göre normal, şişman ve 
obez olarak ayırmışlar ve gruplar arasında anlamlı fark bulmuşlardır. Li-
teratürlerdeki oranlar göz önünde alındığında diyabetli kadınlarda BKİ 
oranlarının yüksek olduğu ve bu yüksek durumun diyabetli kadınları 
üriner inkontinans için yakın hale getirdiği görülmektedir.

ADA’ya göre diyabet göstergelerinden biride HbA1c düzeyinde-
ki yüksekliktir. HbA1c dzeyi arttıkça diyabetinde klinik tablosunun ve 
doğal olarak komplikasyonlarının da ağırlaştığı bilinmektedir. Brown 
ve arkadaşları (24) yürüttükleri çalışmada üriner inkontinansı olan di-
yabetli kadınlarda HbA1c düzeyi ortalamasını %7,3±0,2 , Ebbesen ve 
ark. (18) çalışmasında ise üriner inkontinansı olan diyabetli kadınların 
büyük bir kısmının (%64,6) HbA1c düzeyi ortalamasının %7’den fazla 
olduğu tespit edilmiştir.

Phelan ve ark. (18) yürüttükleri çalışmada üriner inkontinansı 
olan diyabetli kadınların diyabet süresinin 6,60±6,4 yıl, Brown ve ark 
(24) yürüttükleri çalışmada ise katılan üriner inkontinansı olan Tip II 
diyabetli kadınların %22,8’inin diyabet süresinin 5 yıldan daha az ol-
duğu, %18,3’lük bir kısmının diyabet süresinin 5 ile 9 yıl arası olduğu, 
%12,6’lık kısmının diyabet süresinin 10-14 yıl olduğu kalan %28’lik kıs-
mının ise diyabet süresinin 15 yıldan daha uzun olduğu belirlenmiştir. 
Liu ve ark. (26) yakın zamanda alt üriner sistem semptomlarının preva-
lansının diyabet süresi ile doğrudan ilişkili olduğunu, diyabet süresi > 
10 ve yaşları> 50 yıl olan, sırasıyla 2,4 ve 4,2 kat artışla ilişkili olduğunu 
göstermişlerdir. Diyabet süresindeki artışın zamanla glikozun pelvik ta-
ban kasları ve üretral sfinkter üzerindeki dejeneratif etkisine maruziyeti 
arttıracacağı ve bu durumun ise inkontinans için hızlandırıcı bir faktör 
olacağı düşünülmektedir.

Diyabete genellikle hipertansiyon veya farklı bir sistemik hastalık 
eşlik etmektedir. Xu ve ark. (27) postmenapozal diyabetli kadınlarda 
yaptığı çalışmada kadınların %54,59’unda, Wang ve ark. (28) yaptıkları 
çalışmada ise diyabetli bireylerin %64,9’unda hipertansiyon saptan-
mıştır. Brown ve ark. (24) çalışmasında üriner inkontinans açısından 
diyabetli kadınlar ile non-diyabetik kadınların arasında sistolik kan ba-

sıncı arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Ayrıca Jackson ve ark. (29) ta-
rafından yapılan çalışmada üriner inkontinansı olan ve olmayan kadın-
lar arasında periferik nöropati bakımından anlamlı fark bulmuşlardır. 
Artan kan basıncının hiperglisemiye eşlik etmesi ve glukozun mesane 
ve pelvik taban kaslarındaki nöronlar üzerine dejeneratif etkisini artı-
racağı düşünülerek hipertansiyonun diyabetli kadınlarda inkontinans 
için bir risk faktörü olduğu söylenebilir. Ayrıca hipertansiyon tedavisin-
de kullanılan diüretik etkili ilaçların idrar miktarını çeşitli mekanizmalar 
ile artırması beklenmektedir. İdrar miktarındaki sık artış mesane ve çev-
resindeki ligametlerde esneme-gerilme hareketlerine yol açacağı ise 
aşikardır. Zamanla elastikiyetini kaybeden bu yapılar nedeniyle üriner 
inkontinans gelişebileceği göz ardı edilmemelidir.

Diyabetin bilinen komplikasyonlarında biride vasküler yapıları tı-
kayıcı özellikte etkilemesidir. Ebbesen ve ark. (18) yürüttüğü çalışmada 
üriner inkontinası olan diyabetli kadınların %26,9’unun geçirilmiş bir 
anjina ve %9,6’sının ise geçirilmiş bir miyokard infarktüsü (MI) öykü-
sünün olduğu, Brown ve ark. (24) Tip II diyabetli kadınlarda yürüttüğü 
çalışmada ise MI oranının %5,7 olduğu belirlenmiştir. 

Sonuç
Literatür verilerinden elde edilen sonuçlara göre; diyabetik nöro-

pati varlığı, hiperglisemi, HbA1c gibi metabolik parametrelerin yanı 
sıra BKI düzeyindeki artış (metabolik sendrom vb.), hipertansiyon gibi 
bazı sistemik hastalıkların üriner inkontinans ile ilişkili olduğu sonu-
cuna varılabilir. Bu kapsamda hemşirenin önemli rollerinden birinin 
de eğitim olduğu göz ardı edilmemelidir. Endokrin polikliniklerinde, 
diyabetli kadınlarda üriner inkontinans varlığının sorgulanması ve 
takip edilmesi, diyabetli kadınlarda kan basıncı kontrolünün, istendik 
HbA1c düzeylerinin ve lipid profilinin sağlanması önerilebilir. Üriner 
inkotinansı problemi olan kadınlarda ise diyabet taramasının mutlak 
yapılması gerekir. Kilo verme, yaşam tarzı değişikliği, fiziksel aktivitede 
artış ve iyi bir glisemik kontrol diyabetli kadınlara önerilmelidir. Ayrıca 
pelvik taban egzersizi ve mesane yeniden eğitilmesinin genel olarak 
üriner inkontinansı olan kadınlarda etkili birinci basamak tedavi oldu-
ğu ve diyabetik kadınlarda uygun olduğu düşünülmektedir. Mesane 
hissinde azalma olan kadınlara da düzenli olarak zamanlamalı miksi-
yon önerilebilir.
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Özet

Diyabet, bireyler ve toplum üzerinde ciddi bir yük oluşturan önemli bir halk sağlığı problemidir. Diyabet 

karmaşık bir metabolik bozukluk olduğundan; diyabetli bireyler semptomları yönetmek adına kullandıkları 

tıbbi tedavinin yanında tamamlayıcı ve alternatif tedavilere de yönelmektedirler. Bu makalede diyabet yöne-

timinde kullanılan tamamlayıcı ve alternatif tedaviler literatür doğrultusunda irdelenmiştir. 

Anahtar kelimeler: Diyabet, Diyabet yönetimi, Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler

Summary

Complementary and Alternative Treatments Used in Diabetes Management

Diabetes is a major public health problem that imposes a serious burden on individuals and on so-

ciety. Diabetes is a complex metabolic disorder; diabetic individuals are seeking complementary and al-

ternative treatments in addition to the medical treatment they use to manage symptoms. In this article, 

complementary and alternative therapies used in diabetes management were examined in the light of 

the literature.

Key words: Diabetes, Diabetes management, Complementary and alternative treatments

Giriş

Diyabet; insülin sekresyonun yokluğu, yetersizliği ve/veya insülin direnci ile ortaya çıkan, başta 

karbonhidrat olmak üzere, yağ ve protein metabolizmasını etkileyen, akut metabolik, kronik deje-

neratif komplikasyonları ile morbidite ve mortalitesi yüksek, sürekli tıbbi bakım gerektiren hipergli-

semiyle karakterize bir hastalılıktır (1,2). Diabetes Mellitus (DM) dünya çapında artan bir prevalansla 

birlikte önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir.  Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün global diyabet 

raporuna göre diyabet bulaşıcı olmayan dört hastalıktan birisidir. DSÖ, 2030 yılında diyabetin yedinci 

önde gelen ölüm nedeni olacağını ileri sürmektedir. Orta ve düşük gelirli ülkelerde diyabet prevelansı 

daha hızlı artmaktadır. 18 yaşın üzerindeki yetişkinler arasında diyabetin genel yaygınlığı %4.7’den, 

%8.5’e yükselmiştir (3,4,5). Türkiye’de yapılan Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrino-

lojik Hastalıklar Prevalans Çalışması-II (TURDEP-II) sonuçlarına göre Türk erişkin toplumunda diyabet 
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sıklığının %13.7’ye ulaştığı görülmüştür. 40-44 yaş grubundan itiba-

ren nüfusun en az %10’u diyabetlidir, buna dayanarak Türkiye’de di-

yabetin 1998 yılına göre yaklaşık olarak 5 yaş daha erken başladığı 

düşünülebilir (6). Diyabet, çok organlı hasarı içeren oldukça karmaşık 

bir metabolik bozukluk olduğundan, diyabetik hastaların çoğu diya-

bet kaynaklı semptomlarla mücadele etmek için çoklu ilaç tedavisi 

kullanmak zorunda kalabilmektedir (7). Diyabet hastaları, diğer tıbbi 

tedavilerle birlikte yaşam koşullarını ve hastalık durumlarını daha iyi 

hale getirebilmek için yaşam tarzı değişiklikleri ile birlikte tamamla-

yıcı ve alternatif tedavi yöntemlerine yönelirler (8). Tamamlayıcı ve 

alternatif (TAT) yöntemlerin kullanılma sebepleri olarak; diyabet te-

davisinin yan etkileri, maliyetinin uygun olması, reçete edilmeden 

kolay erişebilir olması ve ilaç tedavisine uyum sürecini artırması ola-

rak gösterilmiştir (9). Ayrıca yaşam süresinin artışına paralel olarak, 

bakım ve tedavisi güç, kronik, dejeneratif ve malign hastalıklardaki 

artış, yeni teknolojilerin yüksek maliyeti, bu olanaklara ulaşılmasında-

ki güçlükler, sağlık ekibi üyelerinin yeterli zaman ayıramayışı, güncel 

bakım ve tedavi yöntemlerine karşı duyulan kuşku ve olası yan et-

kilerinden korku tamamlayıcı tedavi yöntemlerine olan ilgiyi büyük 

ölçüde arttırmıştır (10).

Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler

Tamamlayıcı tedavi, bilimsel tıbba destek amaçlı yapılan tedavi-

lerdir. Yaşam kalitesini geliştirmek, semptomları ve ilaçların yan etki-

lerini azaltmak, fiziksel ve psikolojik destek sağlamak amacıyla uygu-

lanır. Alternatif tedavi ise, bilimsel tıbbi uygulamalar yerine yapılan ve 

etkisi bilimsel olarak kanıtlanmamış tedavilerdir (11). TAT yöntemleri, 

genellikle sağlığı yükseltmek ve korumak, hastalıkları kontrol altına 

almak ve semptomlarıyla baş etmek için kullanılan sağlık bakım 

yöntemleri, ürünleri ve uygulamalarıdır (12). Halk hekimliği olarak da 

bilinen bu geleneksel tedavi yöntemleri, toplumların kültürel yapıları, 

dini inanışları, felsefeleri ve tecrübelerinden şekillenmekte ve günü-

müz modern tıbbından farklılıklar göstermektedir(13).TAT uygulama-

larının kökeni eski Çin ve Ayurvedik tıbbına dayanmaktadır. Yirminci 

yüzyılın ortalarından başlayarak, hastalıkların tanı ve tedavilerinde 

gözlenen başarılı ve büyük gelişmelere rağmen, hemen hemen dün-

yanın her bölgesinde TAT uygulamaları yaygın olarak kullanılmak-

tadır (12). TAT yöntemlerinin birçoğunun etkinliği henüz tam ola-

rak bilimsel yönden kanıtlanmasa da hastalıkların tedavisinde veya 

şikayetlerin azaltılmasında tüm dünyada kullanımı hızla artmaktadır 

(14). Diyabetik popülasyonlar arasında en yaygın kullanılan tedaviler, 

multivitaminler, bitkisel ilaçlar, beslenme önerileri, manevi iyileştir-

me ve gevşeme teknikleridir. Diyabet hastaları genellikle diyabeti te-

davi etmek ve genel sağlık için TAT kullanmaktadır (2,8). Ülkemizde 

yapılan çalışmalarda da diyabetli hastalar arasında TAT kul-

lanım oranının %25-85 oranlarında olduğu belirtilmektedir 

(15). TAT kullanımında en çok dikkat edilmesi gereken konu hastala-

rın kullandıkları yöntemlerin modern tıp tedavisi ile olumsuz etkileşi-

mi olması ya da hastaların bu tedaviler nedeniyle modern tıp tedavi-

sini aksatması veya geciktirmesidir (14).

TAT beş kategoride değerlendirilebilir: 

1. Geleneksel Çin tıbbı, homeopati ve ayurvedayı kapsayan “al-

ternatif ve medikal sistem”

2. Biyofeedback, hipnoz, gevşeme/meditasyon, müzik, dua gibi 

yöntemleri içeren “Beden-zihin tedavisi” 

3. Bitkisel tedavi, yüksek doz vitaminler, özel diyetlerle ilgilenen 

“Biyolojik temelli tedaviler” 

4. İyileştirici dokunma ve reiki gibi “Enerji tedavileri”

5. Masaj, egzersiz, kiropraktik, hidroterapi, refleksoloji, akupre-

sür gibi “Manipülatif ve beden temelli tedaviler” (14).

Geleneksel Çin Tıbbı

Geleneksel Çin tıbbı insan vücudunun bütünlüğünü ve doğal çev-

relerle olan ilişkisini düzenlemeyi vurgulayan eski bir tıbbi uygulama 

sistemidir (16). Temelleri 8. yüzyılın öncesine dayanan Çin Tıbbı, gü-

nümüzde dünyanın her bölgesinde uygulanan en yaygın geleneksel 

tedavi sistemidir.  Çin tıbbında, bitkisel ilaçlar ve baharatlar, elle yapılan 

terapiler, akupunktur ve taichi gibi egzersizler, nefes alma teknikleri ve 

diyet gibi birçok uygulama yer almaktadır (13). Son yıllarda yapılan ça-

lışmalarda, geleneksel Çin tıbbının ve diğer bileşenlerinin hipoglisemik 

etki sağladığı sonucuna ulaşılmıştır (17).

Yoga

Yoga, zihinsel disiplin yoluyla kas germe, nefes egzersizleri, dav-

ranışsal değişikliği ve diyet kontrolünü içerir. Kan basıncı, nabız ve 

solunum hızı gibi fizyolojik parametreleri kontrol altına alabilen aynı 

zamanda psikolojik yararları olan, stresi azaltan ve mental sağlığa iyi 

gelen, klinikte terapötik bir girişim olarak kullanılabilen bir yöntem-

dir (18,19). Yoga, hipertansiyon, astım, obezite, nöromüsküler hasta-

lıklar ve psikiyatrik hastalıklar gibi çeşitli kronik hastalıkların yöneti-

mindeki önemi nedeniyle son yıllarda daha fazla incelenen psikolojik, 

fiziksel ve spiritüel geleneksel eski bir Hint egzersizidir. Ayrıca yoga, 

tip 2 diabetes mellitus ile ilişkili semptomları ve komplikasyonları da 

kontrol altına almaktadır (20). (Aljasir ve ark. 2010, Ramesh ve ark. 

2005) yaptıkları çalışmalarda yoganın HbA1c düzeyini ve yüksek kan 

glikoz düzeyini düşürdüğü (20,21), Bahadır ve Atmaca’nın yaptığı ça-

lışmada 3-6 ay süre ile düzenli yoga yapılmasının tip 2 diyabet geliş-

me riskini azalttığı ve sağlıklı erişkinlerde glikoz kontrolünü sağladığı 
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(22), Cui ve arkadaşları tarafından yapılan meta analiz bir çalışmada 

yoganın, tip 2 diabetes mellituslu hastalarda HbA1c, LDL düzeylerini 

anlamlı düzeyde düşürdüğü ve HDL değerinde yükselme sağladığı 

görülmüştür (23).

Akupunktur

Klasik Çin tıbbının önemli dallarından biri olan akupunktur, vü-

cuttaki belli noktalara iğne batırarak veya ona eş değer başka yön-

temler kullanarak gerçekleştirilen ve iki- üç bin yıldır uygulanan bir 

tedavi yöntemidir (24). Pandey ve ark. yaptığı çalışmada akupunktu-

run diyabet üzerindeki etkisi deneysel ve klinik olarak gözlenmiştir. 

Hayvan deneyleri akupunkturun glikoz-6-fosfatı aktive edebileceğini 

ve hipotalamusu etkileyebileceğini göstermiştir (1). Saputra ve ar-

kadaşlarını yaptığı çalışmada akupunkturun diyabet tedavisinde te-

rapötik etki gösterdiği ve kan şekeri seviyesini kontrol ettiği, insülin 

sekresyonunu arttırdığı ve salgılanan insülin miktarını kontrol ettiği 

belirlenmiştir (25).

 

Refleksoloji

Manipulatif ve vücut temelli uygulamalardan biri olan refleksolo-

ji, yaklaşık 5000 yıl öncesine dayanan, yapılan araştırmalar ve ilginin 

artmasıyla birlikte modern sağlık hizmetleri içinde yeniden ortaya 

çıkan eski bir tedavi yöntemidir (26). Manipulatif ve vücut temelli 

uygulamalardan biri olan Refleksoloji, vücudun spesifik organ ve böl-

gelerinin küçük bir aynası olarak kabul edilen kulaklar, eller ve ayak-

lardaki belirli refleks noktalarına basınç uygulanarak gerçekleştirilen 

holistik, tamamlayıcı, iyileştirici özel bir tedavi ve enerji dengeleme 

sistemidir (26,27,28). Refleksolojinin çalışma mekanizması vücudun 

tüm seviyelerde iyileşmesini sağlayan gizli enerji hareketidir. Vücu-

dun özel bölgelerinde bölgesel refleks noktalarına derin basınç uy-

gulayarak küçük kasları harekete geçirmekte kullanılır. Böylece enerji 

blokları da harekete geçer, vücutta enerji akışı ve sirkülasyonu ortaya 

çıkar (26).

Refleksoloji diyabette, endokrin bezlerinin ve glikoz metabolizma-

sından sorumlu olan ve hiperglisemi ile bağlantılı olan organların ref-

lekslerini içerir. Mide, ince bağırsak, karaciğer ve pankreas gibi refleks 

noktalarına masaj yapmak, karbonhidrat metabolizmasını düzenleme-

ye yardımcı olarak, kan glikoz seviyesinin normal aralığa dönmesini 

sağlar (29). Ayrıca Refleksoloji Derneği’nin verilerine göre, refleksoloji-

nin kan glikoz seviyesindeki dalgalanmaları azalttığı, stres ve gerginliği 

hafiflettiği, Çin Refleksoloji Derneği tarafından Tip 2 diyabetli hastalar 

arasında yapılan bir çalışmada da, refleksolojinin hastaların genel sağ-

lıklarında, ayaklarındaki kan dolaşımında ve vücutlarının doğal ener-

jisinde önemli bir iyileşme sağladığını göstermiştir (30). Embong ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışmada refleksolojinin Tip 2 diabetes 

mellitus hastalarında periferik nörapatiyi azalttığı ve glisemik kontrolü 

sağladığı görülmüştür (31).

Bitkisel Tedaviler

Bitkisel ürünler tarih boyunca hastalıkları önlemek ve tedavi etmek 

amacıyla kullanılmıştır. Günümüzde kullanılan bitkisel tıp, Çin ve Hin-

distan’ dan köken almıştır (24). Tıbbi bitkiler gelişmekte olan ülkelerde 

minimal yan etkiyle, plazma glikoz seviyesini kontrol etmek amacıyla 

DM tedavisinde alternatif tedavi olarak kullanılmaktadır (32). Diyabe-

ti tedavi eden bitkisel ilaçlar, insülin duyarlılığının artırılması, insülin 

sekresyonunun uyarılması veya karbonhidrat emiliminin azaltılması 

dahil olmak üzere birçok mekanizmayı etkileyebilir (33). Zakaria ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışmada diyabetli hastaların %34’ü 

bitkisel ürünleri diyabet yönetimine katkıda bulunması amacıyla (34), 

Manya ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada diyabet hastalarının 

%46.3’ü genel sağlıkları için (2), İlhan ve arkadaşları tarafından yapılan 

çalışmada hastaların, kilo kaybını, ruhsal rahatlamayı ve hipoglisemiyi 

sağlamak (3), Ceylan ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada diya-

bet hastalarının %52.7’si vücudun güçlendirilmesi ve semptomların 

ortadan kalkması (35), Shtayeh ve arkadaşları yaptığı çalışmada ise 

hastalığın ilerlemesini yavaşlatmak amacıyla diyabet hastaları TAT yön-

temlerini kullanmışlardır (36). 

Literatür incelendiğinde birçok hasta tarafından en çok tercih edi-

len TAT yönteminin bitkisel ürünler olduğu, en fazla kullanılan alterna-

tif bitkisel ürünler ise tarçın, bitkisel çaylar, zeytin yaprağı ve multivita-

minlerdir (2,3,15,34). Türkiye’ de en çok kullanılan bitkilerin ise tarçın, 

çemen, sarımsak, çörek otu,  karadut, fesleğen ve kimyon olduğu belir-

lenmiştir.  Bu bitkilerin özelliğine bakıldığında glisemik kontrolü sağla-

dıkları, insülin reseptörlerini aktifleştirerek insüline hassasiyeti arttırdı-

ğı sarımsağın antihiperglisemik ve antisklerotik etki göstererek yüksek 

kan şekerini regüle ettiği ve diyabetin kardiyovasküler komplikasyon-

larını önlemede kullanılabileceği belirlenmiştir (37,32). Arjuna ve arka-

daşları tarafından yapılan çalışmada tarçının metabolik sendrom, insü-

lin direnci, diyabet ve artrit gibi birçok hastalık için hem önleyici hem 

de tedavi edici olduğunu aynı zamanda anti-enflamatuvar ve antibak-

teriyel özelliklere sahip olduğunu (38), Khan ve arkadaşlarının yaptığı 

çalışmada ise açlık kan glikozu, trigliserid, kolesterol ve LDL kolesterol 

değerlerini önemli ölçüde azalttığı belirlenmiştir (39).

Aromaterapi  

Aromaterapi, fiziksel ve psikolojik iyilik sağlamak için bitkisel 

kaynaklardan (yapraklar, çiçekler, meyveler, ağaç kabukları, kökler)

çıkarılmış, konsantre edilmiş esansiyel yağların terapötik olarak or-
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ganizmayı etkilemesi üzerine kurulan tedavi şekline denilmektedir 

(24,40,41). Aromaterapi, tamamlayıcı ve alternatif tıp yöntemlerinden 

en fazla kullanılan ve en popüler olan yöntemdir (42). Aromaterapi ma-

sajı, hemşirelik personeli tarafından klinik ortamlara kolayca entegre 

edilebilen, iyi tolere edilen, uygulanabilir ve güvenli non-farmakolojik 

bir yöntemdir (43).

Aromaterapinin doğrudan diyabet üzerine etkisini inceleyen ve ge-

niş kapsamlı çalışmalara rastlanmamıştır. Ancak esansiyel yağların, gü-

venli olarak kabul edilen oranlarda harici olarak kullanıldığında, diyabet 

hastalarına dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir dizi holistik aromate-

rapi uygulaması vardır. Aromaterapötik yağlar, diyabet gibi yaşam boyu 

süren kronik bir durumla başa çıkmada stresi azaltmak ve yaşam kalite-

sini arttırmak amacıyla birçok kültürde kullanılmıştır. Aromaterapide kul-

lanılan yağlardan özellikle tarçın, nane ve lavantanın diyabet semptom-

larını hafifletmek için deri yoluyla uygulanıp masaj yapıldığında dolaşımı 

iyileştirdiği görülmüştür. Dolaşımın iyileştirilmesi özellikle diyabetliler 

için çok önemlidir, çünkü ekstremitelerde vasküler dolaşımın bozulması 

uzun dönem semptomlarından birine yol açabilir. Ayaklar, özellikle de 

ayak parmakları diyabetik periferik nöropatinin semptomlarından be-

lirgin bir şekilde etkilenen ilk bölgelerdir. Esansiyel yağların, ayaklarda 

kullanımı nöropatiyi tedavi edemez, ancak masaj ve ayak banyoları gibi 

dolaşım iyileştirici yöntemler ile dolaşımı iyileştirdiği bilinen esansiyel 

yağlar yararlı olabilir. Tarçın, kuşburnu, kimyon ve çemen gibi yağların, 

diyabet hastalarında kilo ve kan basıncını yönetmeye yardımcı olduğu-

nu gösteren bazı araştırmalar vardır. Yağlar asla tek başına alınmamalı 

ve tam konsantrasyonda olmamalı, bunun yerine yağda veya başka bir 

ortamda seyreltilerek tüketilmelidir.  Bununla birlikte, uzun süreli oral 

esansiyel yağ kullanımını önerilmemektedir, çünkü uzun süreli etkileri 

araştırılmamıştır (44,45, 46).
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Özet
Diyabet, yüksek kan şekeri yüksekliği ile karakterize, her geçen gün prevelansı artan metabolik ve kro-

nik bir hastalıktır. Uluslararası Diyabet Federasyonu 2017 yılı verilerine göre 425 milyon kişi diyabetliyken 
2045 yılında bu sayının yaklaşık 629 milyona ulaşması beklenmektedir. Diyabet tedavisinde ilaç kullanı-
mı ve beslenme önemli bir yer tutmaktadır. Ramazan ayı Hicri takvimin dokuzuncu ayına denk gelir ve 
yaklaşık 29-30 gün sürer. Oruç tutulan bu dönemde açlık süresi mevsimsel olarak değişmektedir. Özellikle 
Ramazan ayının yaz dönemlerine denk geldiği ve gün uzunluğu nedeniyle açlık süresi 20 saate kadar uza-
maktadır. Diyabet hastaları için aç kalma ve ilaç kullanımının aksatılması hastalığın prognozu açısından 
bir takım etkilere sahiptir. Ramazan ayı öncesi diyabetli bireylere risk taraması yapılarak oruç tutup tu-
tamayacakları, ramazan ayı öncesi planlama ve eğitim ile olumsuz sonuçları azaltmak mümkündür. Bu 
makalede Ramazan ayı ve diyabet hastalığı ilişkisi tartışılması, kanıt temelli kılavuz önerilerinin sunulması 
amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ramazan, oruç, diyabet.

Summary
Ramadan And Management of Diabetes
Diabetes mellitus is chronic and metabolic disease characterized hyperglycemia and increasing preva-

lence every day. International Diabetes Federation showed there are 425 billion people with diatebes in 2017 
and expects 629 billion people with diabetes in 2045. Using medications and regular feeding are cornerstones 
at diabetes treatment. Ramadan is nineth mounth of Hijri Calendar and goes on about 29-30 days. Fasting is 
the point for his mounth. Fasting time changes to seasonal, especially summertime fasting is longer than the 
other seasons. The fasting time can be about 20 hours. diabetes people have some effects with hungry and 
not take medications. Before Ramadan risk identification can prevent some problems, it is possible planning 
and education. In this article, it is aimed to discuss Ramadan and diabetes relationship and offer evidence 
based suggestions.

Key Words: Ramadan, fasting, diabetes, management

Giriş 
Diyabet insülin hormonu yetersizliği ve/veya yokluğu sonucu insülinin etkin kullanılamamasından 

kaynaklanan hiperglisemi ile karakterize kronik bir metabolizma hastalığıdır (1,2). Diyabet, tanı konul-
duğundan itibaren insan hayatını her yönden etkileyen, tedavinin ve takibin özenli bir şekilde yapılması 
gereken bir hastalıktır. Dünya çapında ve ülkemizde prevelansı her geçen gün artmaktadır. Uluslararası 
Diyabet Federasyonunun (International Diabetes Federation-IDF) verilerine göre 2017 yılında 425 mil-
yon kişi diyabetliyken 2045 yılında bu sayının 629 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir (3). Ülkemizde 
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1998 yılında yapılan TURDEP I (Türkiye Diyabet Prevelans Çalışması) 
sonuçlarına göre diyabetli birey prevelansı %7,2 iken 2010 yılında ya-
pılan TUPDEP II (Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokri-
nolojik Hastalıklar Prevelans Çalışması II) sonuçlarına göre bu oran %90 
artışla %13,7’ye ulaşmıştır. Türk toplumunun 40’lı yaşlardan itibaren 
%10’unda; 50’li yaşlarsan itibaren %20’sinde ve 60 yaş üzeri üç kişiden 
birinde diyabet olduğu tahmin edilmektedir (4).

Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından olan Ramazan ayında 
oruç tutma, Hicri takvime göre dokuzuncu ayda başlamakta ve 29-30 
gün kadar sürmektedir. Oruç, her yıl bir önceki yıldan yaklaşık on gün 
önceden başlamaktadır ve her geçen yılda farklı dönemlere denk gel-
mektedir. Bu nedenle yıl içinde denk geldiği zamana göre değişiklik 
göstermektedir. Örneğin, yaz mevsimine denk gelen Ramazan ayında 
günler daha uzun olmakta, açlık süresi 20 saate kadar uzayabilmekte 
ve komplikasyon riski artmaktadır (5). Oruçlu bireyler şafaktan gün 
batımına kadar herhangi bir şey yiyip içemezler. Buna sadece bes-
lenme değil ilaç kullanımı ve sigara içme de dâhildir. Yani Ramazan 
ayı boyunca oruç tutan kişiler iki ana öğün şeklinde beslenirler. Kül-
türlere göre farklılıklar göstermekle birlikte, sahurda genellikle yavaş 
emilen gıdalar tercih edilerek uzun sürecek açlık döneminin idamesi 
sağlanmaya çalışılırken; iftarda daha çok kalori içeriği yüksek gıdalar 
tüketilir. Kanama, cinsel aktivite gibi durumlar da orucu bozduğu için 
oruçlu bireyler bunlardan da uzak durmaktadır (6).  Uzun süren açlık, 
yalnızca iki ana öğünden oluşan beslenme ve düzenli kullanmaları 
gereken ilaçların kullanılmaması ya da kısıtlı kullanılması diyabetli bi-
reylerde Ramazan ayı içerisinde hipoglisemi, hiperglisemi, diyabetik 
ketoasidoz, dehidratasyon ve tromboz gibi pek çok komplikasyonun 
görülmesine sebep olabilmektedir (7). Uluslararası Diyabet Federas-
yonunun Diyabet Kılavuzunda da yer verilen 2001 yılında yapılan 
Diyabet ve Ramazan Epidemiyolojisi Sonuçları (Results of the Epide-
miology of Diabetes and Ramadan-EPIDIAR) çalışmasındaki veriler 
ile yakın zamandaki veriler kombine edilmiş ve dünya üzerinde 148 
milyon diyabetli Müslüman olduğu ve 116 milyonunun oruç tuttuğu 
belirlenmiştir (8). Yine EPIDIAR çalışması verilerine göre Tip 1 diyabet-
li hastaların %42.8’i (n=1070) ve Tip 2 diyabetli (n=11173) hastaların 
%78.7’sinin ramazanda en az 15 gün boyunca oruç tuttuğu bildiril-
miştir (9). 2010 yılında yapılan 13 ülkedeki 3777 hastanın ve 508 göz-
lemcinin dâhil edildiği çalışma verilerine göre oruç tutan Üç Kıtada 
Tip 2 Diyabetli Bireylerde Ramazan Ayında Hipoglisemi Görülmesi 
Çalışması (Hypoglycaemia during Ramadan in individuals with Type 
2 diabetes mellitus from three continents-CREED) çalışmasına göre 
tip 2 diyabetli hastaların %94,2’si Ramazan ayının son 15 gününde 
oruç tutarken, %63,6’sı tüm Ramazan ayı boyunca oruç tutmaktadır 
(10).

Bu derleme diyabet ve oruç tutma ilişkisinin tartışılması ve bu doğ-
rultuda kabul edilen önerilerin paylaşılması amacıyla yazılmıştır.

Ramazan Ayı ve Diyabet
Diyabet beraberinde bir çok komplikasyon ve riski taşıyan, bire-

yin açlık durumu ile seyirli metabolik bir hastalıktır. Açlık, Ramazan 
ayında oldukça uzun saatler sürebilmektedir ve diyabetli bireyler bu 
durumdan diyabet tanısı olmayan bireylere göre daha farklı şekiller-
de ve oranlarda etkilenebilmektedir. Uluslararası Diyabet Federasyo-
nunun, Diyabet ve Ramazan Kılavuzunda Ramazan ayında en sık gö-
rülen diyabet komplikasyonlarını diyabetik ketoasidoz, hipoglisemi, 
hiperglisemi, dehidrasyon ve tromboz olarak belirtmiştir. EPIDIAR 
çalışmasına göre Ramazan ayı esnasında oruç tutan Tip 1 veya Tip 2 
diyabetli hastalarda hipoglisemi veya hiperglisemi gelişme riski Ra-
mazan ayı öncesi değerlendirmeye göre artmaktadır (9). Oruç tutan 
diyabetlilerde Ramazan’ın bitiminde total kolesterol, LDL-kolesterol 
ve trigliserid düzeyleri, çalışma süresi boyunca değişmezken HDL-ko-
lesterol düzeylerinde anlamlı bir yükselme saptanmış, buna karşın 
oruç tutmayan grupta, LDL-kolesterol ve trigliserid düzeylerinde an-
lamlı yükselme olurken, HDL-kolesterol düzeylerinde değişme olma-
dığı bulunmuştur (11). Badshah ve ark, (2008) hipoglisemi, ketoasi-
doz ve düşük ilaç uyumu konularının araştırılması amacıyla, PUBMED, 
MEDLINE ve GOOGLE AKADEMİK üzerinden, 1993-2016 yılları arasın-
daki çalışmaları derledikleri sistematik derlemeye göre oruç tutan ve 
Tip 1 Diyabet hastalığına sahip olanların oruç tutan ve Tip 2 Diyabetli 
hastalara oranla daha fazla risk altında olduğu belirtilmiştir. Ramazan 
ayında oruç tutmayla en sık görülen en komplikasyon hipoglisemidir. 
Tip 1 Diyabet hastalarının hipoglisemiye daha yatkın olduğu, bu ne-
denle mortalite oranının %2-4 arasında olduğu bildirilmiştir. Hipogli-
semi nedenleri arasında, hipogliseminin fark edilmemesi, yetersiz 
glisemik kontrol ve sürekli hipoglisemi sınırlarında olma gösterilmiştir 
(7). Pakistan’da 388 diyabetli hastanın dahil edildiği bir çalışmada 
hastaların %35,3’ünün hipoglisemi semptomları yaşadığı 
gözlenmiştir (12). Diğer kan glukoz düzeyi dengesizliği olan hipergli-
semi de Tip 1 Diyabetli hastalarda normalden üç kat fazla iken Tip 2 
Diyabetli hastalarda beş kat fazla olarak gösterilmiştir. Diyabetin en 
önemli komplikasyonlarından biri de ketoasidozdur. Daha çok Rama-
zan ayı öncesinde doğru kontrollerden geçmeyen, kontrolünü aksa-
tan ve yetersiz glisemik kontrolü olan hastalarda görülmektedir. İnsü-
lin miktarının azalmasıyla risk artar. Ayrıca dehidratasyon ve 
enfeksiyon için önemli bir nedendir. Sıvı alımının kısıtlanması dehid-
ratasyonun en önemli nedenlerindendir. Sıvı miktarının azalması ve 
kan-plazma yoğunluğunun artmasıyla koagülan yapıların kandaki 
konsantrasyonu artmakta, bu da hiperkoagülopati sorunlarına ne-
den olmaktadır (7). 2006 yılında Yaman ve Özgen’in oruç tutan birey-
lerin Ramazan ayındaki besin alımlarının saptanması amacıyla yap-
tıkları bir çalışmada sahura kalkılması ve hafif bir şeyler yenilmesinin, 
hem gün boyu aç kalmayı geciktirdiğini hem de vücut için daha ya-
rarlı olduğunu belirtmiştir (6). Ayrıca sahura kalkılmadığı takdirde 
açlık süresi daha da uzadığı ve bu kadar uzun süreli açlık sonucunda 
gelişen hipogliseminin yorgunluk, baş ağrısı, unutkanlık, mental dur-
gunluk gibi belirtilere neden olduğu belirtilmiştir. İftarda da ağır 
yiyecekler tüketilmesi ve hızlı yemek yenmesi hazımsızlık, 
konstipasyon ve şişkinlik gibi sorunlara yol açmaktadır (6). Çelik ve 
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ark. (2013) oruç tutmanın diyabetik hastaların günlük yaşam rutinleri 
ve metabolik durumları üzerine etkisini araştırdıkları çalışmada açlı-
ğın sağlık üzerine olumsuz etkilerinin olduğu ve İslam’ın hasta olanla-
rı oruç tutmaktan muaf tuttuğunu bilmelerine rağmen, hastaların 
neredeyse tamamı oruç tutmuş olduğu bildirilmiştir. Hastaların çoğu 
sabah ve akşam ilaçlarını oruçlu oldukları saatlere göre düzenledikle-
rini, imsak ve iftar arasındaki döneme denk gelen ilaç dozlarını atla-
dıklarını, yiyecek tercihleri de dâhil olmak üzere beslenme rutinlerini 
ve yeme alışkanlıklarını değiştirdiklerini ifade etmiş. İlaveten, hastala-
rın bazıları uyku saatlerini değiştirdiklerini, açlığa bağlı güçsüzlük ne-
deni ile günlük fiziksel aktivite düzeylerini azalttıklarını belirtmiştir. 
Hastaların yarısından fazlası oruçlu oldukları dönemde, tümü orta 
şiddette olmak üzere, en az bir kez hipoglisemi atağı yaşamış, Rama-
zan boyunca hastaların hiçbiri oruç tutmaya bağlı olarak gelişen her-
hangi bir sağlık sorunu nedeni ile acil servise başvurmamış olduğu 
bildirilmiştir. Mevcut çalışmada oruç tutmanın beden ağırlığı, HbA1c, 
fruktozamin, C-peptit, insülin ve lipid düzeyleri üzerine olumlu ya da 
olumsuz etkisine rastlanmamıştır. Sonuç olarak Tip 2 diyabetli hasta-
larda oruç tutmanın metabolik parametreler üzerinde olumsuz etkisi 
görülmemiştir (12). Alfadhli’nin 2014 yılında Suudi Arabistan’da Tip 1 
Diyabetli hastaların dahil edildiği ve Ramazan ayındaki kan şekeri 
dalgalanmalarının incelenmesinin hedeflendiği çalışmasında 22 has-
tanın verileri elde edilmiş; bu hastaların bir tanesi insülin pompası ile 
takip edilirken diğer hastalar bazal insülin dozajı ayarlaması yapılarak 
devamlı glukoz monitorizasyonunda takip edilmiştir. Çalışmanın so-
nucuna göre hiperglisemi (%48) oranı hipoglisemiden (%10) daha 
yüksek bulunmuştur (13). Tourkmani ve ark. (2016) tarafından, 262 
Tip 2 Diyabetlide  hipoglisemi, glisemik kontrol ve diğer metabolik 
değerler üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması amacıyla, nonrando-
mize prospektif olarak planlanan çalışmada, Ramazan ayından önce, 
Ramazan ayı esnasında ve Ramazan ayı sonrasındaki verilerin değer-
lendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 140 hasta bireyselleştirilmiş 
eğitim ve Ramazan ayına özgü ilaç planlaması yapılan müdahale gru-
bunu oluştururken; 122 hasta standart diyabet bakımının verildiği 
kontrol grubunu oluşturmuştur. Veriler katılımcıların sosyodemogra-
fik durumlarını, diyabet tanısı sürelerini, klinik ve metabolik paramet-
relerini, devamlı kullandıkları antidiyabetik ilaçlarını sorgulayan an-
ket (14) ve Avustralya Hipoglisemik Sağlık Derneği (Hypoglycemic 
Health Association Australia) tarafından hazırlanan ölçek ile toplan-
mıştır. Ankete göre hipoglisemi riski 8 puan ve altı ise hipoglisemi 
olası değil; 8-15 puan arası ise hipoglisemi riski var; 15 puan ve üzeri 
ise kesin hipoglisemi olarak değerlendirilmektedir (16). Sonuç müda-
hale grubunda HbA1c değerleri Ramazan ayı öncesi, sırası ve sonra-
sında sırasıyla 9.79, 8.26 ve 8.52; kontrol grubunda ise 10.04, 9.54 ve 
9.59 olarak hesaplanmış. Hipoglisemi skorları ise müdahale grubun-
da aynı sırayla 14.21, 6.36 ve 5.44 iken; kontrol grubunda 14.01, 13,46 
ve 9.27 olarak bulunmuş. Bu sonuçlar doğrultusunda Ramazan odak-
lı eğitim programının uygulanabilir ve tavsiye edilebilir olduğu belir-
tilmiştir (15). Oruç tutmanın sağlığa faydalarını araştırmak amacıyla, 

108 çalışmanın tarandığı sistematik bir derlemede oruç tutmanın kilo 
verme, insülin direncini azaltma, kan şekeri ve kan lipid düzeyini dü-
zenleme, obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar ve kanseri ön-
leme, sinir hücresi dejenerasyonundan koruma gibi etkileri olduğu 
belirlenmiş, ayrıca oruç tutmanın sağlıklı kalma süresi ve ömrü uzat-
tığı bulunmuştur. Bu nedenlerle sağlıklı bireylere oruç önerilirken di-
yabet, hipertansiyon, aktif mide ülseri gibi kronik hastalığa sahip olan 
bireylerin oruç tutma kararı öncesinde profesyonel yardım almaları 
gerektiği belirtilmiştir. Taranılan tüm derlemelerin sonucuna göre 
haftada iki gün (pazartesi ve perşembe) oruç tutulması, sağlıklı kalma 
açısından önerilmektedir (2). Glaizer ve ark.(2018) yılında hamilelikte 
oruç tutmanın gebe ve bebeği etkileme durumlarının incelenmesi 
amacıyla yaptıkları sistematik derleme ve meta analiz çalışmasında 
CINAHL, MEDLINE, EMBASE gibi veritabanları taranmış, 22 çalışma ele 
alınmış ve 31.374 hastaya ulaşılmıştır. Bu çalışmada ayrıca ölü do-
ğum, yenidoğan ölümü, anne ölümü, gebeliğe bağlı hipertansif has-
talıklar, gestasyonel diyabet, doğumsal anomaliler, yenidoğan mor-
biditesi, düşük doğum ağırlığı, preterm doğum ve plasenta ağırlığı 
değişiklikleri ilişkileri aranmıştır. Doğum ağırlığı ile annenin oruçlu 
olması arasında ilişki bulunamazken, plasenta ağırlığı ile annenin 
oruçlu olması arasında bir ilişki bulunmuş, oruç tutan annelerin pla-
senta ağırlığı oruç tutmayan annelere oranla daha düşük bulunmakla 
birlikte, oruç tutmanın perinatal mortalite ve preterm doğum ile 
ilişkisi olmadığı bildirilmiştir (16). Zainudin ve ark. (2018) tarafından 
yapılan, 29 Tip 2 diyabetlinin dahil edildiği, Ramazan ayı öncesinde 
eğitim, ilaç düzenlemesi, telefon ile uzaktan takip verileri ile Ramazan 
ayı sonrasındaki verilerin karşılaştırılması amacıyla yapılan çalışma 
sonucunda HbA1c seviyesi Ramazan ayı öncesi %8,8±1,8 (73,7 mmol/
mol) iken Ramazan ayı sonrasında bu oran %8,5±1,7 (69,4 mmol/
mol), kilo Ramazan ayı öncesinde 76,6±20,32 kg iken Ramazan ayı 
sonrasında 75,9±21,3 kg olarak bulunmuştur. Hipoglisemi görülme 
oranında Ramazan öncesi (%13,8) ve sonrası (%10,3) azalma olduğu, 
hiperglisemi olgularında ise %31’lik görülme oranından %3,5’a kadar 
gerileyen bir düşme olduğu bildirilmiştir (17). Bazı İslam ülkelerinde 
yapılmış küçük ölçekli çalışmalarda diyet veya oral antidiyabetik ile 
izlenen diyabetli hastalarda oruç tutmanın metabolik kontrolü boz-
madığı bildirilmişse (13,14,17) de bazı çalışmaların sonuçları bunu 
desteklememektedir (12,16). 

Ramazan Ayında Oruç Tutmak İsteyen Diyabetlilerin Yönetimi
Diyabet yaşam boyu süren bir hastalıktır. Diyabetliler bireysel 

olarak planlanmış olan ilaçlarını düzenli olarak aksatmadan alması; 
dengeli beslenme ve egzersiz programını uygulaması gerekir. Tıbbi 
olarak diyabetli bir hastanın oruç tutması sakıncalıdır. Uzun süreli 
açlık nedeniyle diyabetli hastalarda hipoglisemi, yüksek tansiyon, 
beyin damar tıkanıklığı, inme ve göz dibi kanaması gibi ciddi sorun-
lar gelişebilir. Diyabetli hastanın oruç konusunda yapacağı ilk iş he-
kiminin görüşünü almak olmalıdır. Çünkü oruç tutmaya karar veren 
bir diyabetlinin hekim tarafından eğer uygun görülürse, tedavi ve 
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beslenme programının yeniden düzenlenmesi gerekir. Hastanın bu 
konuda bilinçlenmesi ve ne yapacağını bilmesi son derece önemlidir. 
Oruç tutmaya karar veren bir kişinin doktor tarafından diyabet tipinin 
ne olduğu, organ hasarının olup olmadığı, insülin kullanıp kullanma-
dığı, kullandıysa hangi protokolü uyguladığının araştırılması gerekir. 
Amerikan Diyabet Birliği (American Diabetes Association-ADA) ve 
IDF, 2015 ve 2016 yılında Ramazan’da diyabet yönetimi ile ilgili ra-
porlar yayımlamışlardır (18). Bu raporlardaki öneriler dikkate alınarak 
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) önerileri 
yayınlanmıştır (19). TEMD önerilerine göre; hastalara ramazandan 1-2 
ay önce risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Aynı zamanda hastaların 
düzenli kendi kendine kan şekeri ölçümü (Self Monitoring of Blood 
Glucose-SMBG) yapmaları istenir. Önce hastanın aşağıdaki risk grup-
larından hangisine girdiği belirlenir ve risk grubuna göre hastaya 
önerilerde bulunulur.

Çok Yüksek Risk: Tip 1 diyabet, gebelik, akut hastalık, diyaliz, bi-
lişsel bozukluk, yoğun fizik aktivite, ciddi/tekrarlı hipoglisemi, Açlık 
Plazma Glukozu (APG) >300 mg/dL, A1C >%10, Diyabetik Ketoasidoz 
(DKA)/Hiperglisemik Hiperozmolar Sendrom olan hastalar oruç tuta-
maz.

Yüksek Risk: APG 150-300 mg/dL, A1C %8-10, orta derece hipogli-
semi; ciddi retinopati, nefropati, nöropati, makrovasküler hastalık, yan-
lız yaşayan insülin/Sulfonilüre (SU) kullanan, ciddi sağlık sorunları, yaş 
>75 olan hastalar oruç tutamaz. 

Orta Risk: Yaşam tarzı, metformin, Alfa-Glukosidaz İnhibitörleri 
(AGİ), Pioglizaton (PİO), Dipeptidil-Peptidaz 4 İnhibitörleri (DPP4-İ), 
Glukagon Benzeri Peptidid-1 Analog (GLP-1A) ve Glinid (GLN) ile A1C 
düzenlemeleri ile oruç tutulabilir.

Düşük Risk: Yaşam tarzı, metformin, AGİ, PİO ve DPP4-İ ile A1C 
düzenlemeleri ile oruç tutulabilir.

TEMD, Ramazan ayında oruç tutmak isteyen Diyabetli bireyler için 
önerileri aşağıdaki sunmuştur (20).

Oruç tutmak isteyen diyabetli hasta, Ramazan’dan 1-2 ay önce he-
kimi tarafından değerlendirilmelidir. Hastaların düzenli olarak SMBG 
yapmaları istenir. Önce hastanın hangi risk grubuna girdiği belirlenir 
ve risk grubuna göre hastaya önerilerde bulunulur.

Düşük riskli hastaların oruç tutmasında önemli bir sakınca olma-
yabilir. Orta riskli olan hastaların oruç tutmasında sakınca olabilir, bu 
risk grubundaki hastalar eğer oruç tutmak isterlerse SMBG sıklığını ar-
tırmaları ve çok dikkatli olmaları gerekir. Çok yüksek ve yüksek riskli 
hastaların oruç tutması önerilmez ve oldukça sakıncalıdır.

Hastaların almakta oldukları (diyabet ve diyabet dışı) ilaçlar göz-
den geçirilir. SU, GLN ve insülin tedavisi alan hastalar hipoglisemi 
açısında en yüksek risk altındadır. Bu tedavi protokollerinin yeniden 
düzenlenmesi, eğer değiştirilemiyorsa hastanın oruç tutmaması tav-
siye edilir.

Metformin, AGİ, PİO ve DPP4-İ grubu ilaçların daha güvenilir ol-
duğu düşünülmektedir. Bu nedenle önemli bir doz değişikliğine gi-
dilmesi gerekmez. Metformin günde 3 doz alınıyorsa, günde iki doza 

geçirilir.
GLP-1A, Ramazan’da özellikle obez hastalarda iştahı baskılamak 

ve kan glukoz regülasyonu açısından yararlı olabileceği düşünülmek-
tedir. 

Sodyum Glukoz Transporter 2 İnhibitörlerinin (SGLT2-İ) oruç tutan 
hastalarda etkinliği ve güvenirliği açısından yeterli veri bulunmamak-
tadır. Ayrıca glisemik DKA açısından bu grup ilaçların Ramazan’da kul-
lanılması sakıncalıdır.

Risk durumuna göre Ramazanda kalori ve sıvı alımı ve ortaya çıka-
bilecek olası komplikasyonlar (hipoglisemi, hiperglisemi, ketoasidoz, 
dehidratasyon) konusunda hasta eğitimine çok önem verilmelidir.

Oruç sonrası Ramazan bayramı süresince hiperglisemi atakları açı-
sından hastanın uyarılması ve glukoz takibi gerekir.

Ramazan bittikten sonra tekrar Ramazan öncesi tedavi rejimine 
dönülür.

Sonuç olarak;  oruç tutmaya karar veren diyabetlinin mutlaka Ra-
mazan ayından 1-2 ay öncesinde sağlık profesyonelleri tarafından risk 
değerlendirmesi yapılarak risk grubuna göre önerilerde bulunulması 
son derece önemlidir. Risk değerlendirmesi yapıldıktan sonra oruç tut-
ması uygun olan diyabetlinin tedavisi tekrar uygun bir şekilde düzen-
lenmeli, Ramazan ile ilgili diyabet eğitimi planlanmalıdır. 

Kaynaklar
1. American Diabetes Association. Standards of medical care in diabetes 2018, Diab Care 

2018; 41(Suppl. 1):1-2.

2. Pakkir Maiden, NM, Jumale, A, Alatrash, JIH, Abdul Sukkur, AA. Health Benefits of Islamic 

Intermittent Fasting, J Fasting Health 2017; 5(4): 162-171. http://jnfh.mums.ac.ir/
article_11135_eeb956c694e93182c8f0c16c518b483d.pdf Erişim Tarihi: 

24.03.2019

3. International Diabetes Atlas, 8th Edition. 2017 https://www.idf.org/e-library/epi-
demiology-research/diabetes-atlas.html Erişim Tarihi: 18.03.2019

4. Satman, İ, İmamoğlu, Ş, Yılmaz, C, Ayvaz, G, Çömelkçi, A. Türkiye’de ve Dünyada Diyabet, 

Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu, 

2012; 16(1); 1-50 http://www.turkjem.org/uploads/pdf/16-1-1_Diyabet 
_Raporu.pdf Erişim Tarihi: 26.02.2019

5. Badshah, A, Haider, I, Humayun, M. Management of Diabetes in Ramadan, Journal of Ayub 

Medical Collage Abbottabad; 2018;30(4) https://jamc.ayubmed.edu.pk /index.
php/jamc/article/view/1404/2050 Erişim Tarihi: 29.01.19

6. Yaman, M, Özgen, L. Oruç Tutan Bireylerin Ramazan Ayı ve Ramazan Bayramı’nda 

Besin Tüketim Durumlarındaki Değişikliklerin Saptanması, 2006; 8(3) http://dergipark.
gov.tr/download/article-file/198017 Erişim Tarihi: 25.03.2019

7. Sayın, I, Cesur, M. Diyabetik Ketoasidoz, Hiperglisemik Hiperozmolar Durum ve Laktik 

Asidoz, Turkiye Klinikleri J Endocrin-Special Topics 2018;1(1):71-83 http://www.turki-
yeklinikleri.com/article/tr-diyabetik-ketoasidoz-hiperglisemik-hiperoz-
molar-durum-ve-laktik-asidoz-50549.html Erişim Tarihi: 24.03.2019

8. Diabetes and Ramadan: Practical Guidelines, International Diabetes Federation (IDF), in 

collaboration with the Diabetes and Ramadan. 2016 https://www.idf.org/e-library/
guidelines/87-diabetes-and-ramadan-practical-25 Erişim Tarihi: 27.02.2019

9. Salti, İ, Bernard, E, Detournay, B, Bianchi-Biscay, M, Le-Brigand, C, Voinet, C, Jabbar, A. A Po-

pulation-Based Study of Diabetes and Its Characteristics During the Fasting Month of Ra-

madan in 13 Countries, Results of the Epidemiology of Diabetes and Ramadan 1422/2001 

(EPIDIAR) study, Diabetes Care 2004; 27: 2306-2311 http://care.diabetesjournals.
org/content/diacare/27/10/2306.full.pdf Erişim Tarihi: 01.02.19

10. Jabbar, A, Hassein, M, Beshyah, SA, Boye, KS, Yu, M, Babineaux, SM. CREED Study: Hypog-

lycaemia during Ramadan in individuals with Type 2 diabetes mellitus from three con-

tinents, Diabetes Research and Clinical Practise 2017; 32:19-26 https://www.diabetesre-



41

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi

Ocak - Haziran 2019 • Cilt 11 • Sayı 1 

searchclinicalpractice.com/article/S0168-8227(17)30349-2/pdf Erişim Tarihi: 27.02.2019

11. Ahmedani MY, Alvi SF, Haque MS, et al. Implementation of Ramadan-specific diabetes 

management recommendations: a multi-centered prospective study from Pakistan. J Di-

abetes Metab Disord 2014;13:37. Erişim Tarihi: 30.01.19
12. Çelik, S, Pınar, R, Kubat Üzüm, A, Salman, S. Effects of Ramadan Fasting on Daily Life 

and Metabolic Condition in Patients with Type 2 Diabetes, Turkiye Klinikleri J Med Sci 

2013;33(5):1266-73. doi: 10.5336/medsci.2012-33028 Erişim Tarihi: 20.03.2019

13. Alfadhli, EM. Higher rate of hyperglycemia than hypoglycemia during Ramadan fasting in 

patients with uncontrolled type 1 diabetes: Insight from continuous glucose monitoring 

system, Saudi Pharmaceutical Journal 2018; 26: 965-969 https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pmc/articles/PMC6218385/pdf/main.pdf  Erişim Tarihi: 30.01.19

14. Tourkmani, AM, Hassali, MA, Alharbi, JA, Alkhashan, HI, Alobikan, AH, Bakhiet, AH, Alqah-

tani, HB, Alrasheedy, AA, Alawwad, AD, Mishriky, AM, Aljadhey, H. Impact of Ramadan 

focused education program on hypogycemic risk and metabolic control for patients 

with type 2 diabetes, Patient Preference and Adherence 2016; (10):  1709-1717. https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5019439/pdf/ppa-10-1709.
pdf Erişim Tarihi: 24.03.2019

15. Hypoglycemic Health Association of Australia- Hypoglycemia questionnaire. 2012 

http://www.hypoglycemia.asn.au/2012/hypoglycemia-questionnaire/ 

Erişim Tarihi: 24.03.2019

16. Glaizer, JD, Hayes, DJL, Hussain, S, D’Souza, SW, Whitecombe, J, Heazell, AEP, Ashton, N. 

The effect of Ramadan fasting during pregnancy on perinatal outcomes: a systematic 

review and meta-analysis, BMC Pregnancy and Childbirth 2018;18:421 https://bmcp-
regnancychildbirth.biomedcentral.com/articles /10.1186/s12884-018-
2048-y  Erişim Tarihi: 03.02.19

17. Zainudin, SB, Abu Bakar, KNB, Abdullah SB, Hussain, AB. Diabetes education and medicati-

on adjustment in Ramadan (DEAR) program prepares for self-management during fasting 

with tele-health support from pre-Ramadan to post-Ramadan, Journal of Therapeutic 

Advances in Endocrinology and Metabolism 2018; 9(8); 231-240

18. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. American Diabetes Association Diabetes Care 

2004;  27(1):  s5-s10.https://doi.org/10.2337/diacare.27.2007.S5 http: //care. dia-
betesjournals.org/content/27/suppl_1/s5  19.02.19 Erişim Tarihi: 15.02.2019

19. TEMD Diabetes Mellitus Çalışma ve Eğitim Grubu. Diabetes Mellitus ve Komplikas-

yonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu. 7. Baskı. Bayt Bilimsel Araştırmalar Basın 

Yayın Ltd. Şti., Ankara, 2018. http://temd.org.tr /admin/uploads/tbl_kila-
vuz/20180814161019-2018tbl_kilavuz6c373c6010.pdf         Erişim Tarihi: 

30.02.19.



Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu Dergisi

42 Ocak - Haziran 2019 • Cilt 11 • Sayı 1

Özet
Diyabet, kandaki glukoz düzeyinin dengesini sağlayan insülin hormonun pankreas bezinden eksikliği 

ya da yeterince salgılanmamasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır Diyabetinin makrovaskuler kompli-
kasyonlarından olan nöropati ve diyabette sıklıkla görülen periferik arter hastalığı sonuncunda ve enfeksi-
yon bulgularının katılmasıyla diyabetik ayak gelişir Diyabetin major komplikasyonlarından olan diyabetik 
ayak, ayak ve bacak amputasyonlarının en önemli nedenidir Diyabetik ayak hastanede kalış süresini uzat-
ması, maliyeti, morbidite ve morlatiteyi artırması nedeniyle önemli sağlık sorunudur  Jean Watson’un insan 
bakım modeli deneysel, estetik, etik ve kişisel bilme yollarını kabul ederek,kişisel özgünlüğü,deneyimlerinin 
önemi üzerinde durmaktadır.

Makalede insan bakım modelini diyabetik ayak tanısı alan olgunun tedavi ve bakım incelenmiştir
Anahtar Kelimeler: Diyabetik Ayak ,Watson İnsan Bakım Modeli,  Öz bakım, Noropati

Summary
Application of Watson’s Human Care Model in Patients with Diabetic Foot Infection: Case Report
 Diabetes is a chronic disease caused by the lack of insulin in the pancreas gland or insufficient secretion of 

glucose in the blood. Diabetic foot develops in the presence of neuropathy, which is one of the macrovascular 
complications of diabetes, and peripheral arterial disease, which is common in diabetes, and in the presence 
of infection findings Diabetic foot, foot and leg amputations are the major complications of diabetes. Jean 
Watson’s human care model focuses on the importance of personal origin and experience by accepting exper-
imental, aesthetic, ethical and personal ways of knowing In this article, treatment and care of diabetic foot 
diagnosed cases of human care model was investigated.

Key words: Diabetic Foot , Watson Human Care Model, self-care, Neuropathy

Giriş
Diyabet, kandaki glukoz düzeyinin dengesini sağlayan insülin hormonun pankreas bezinden ek-

sikliği yada yeterince salgılanmamasıyla ortaya çıkan kronik bir hastalıktır (1,2). Diyabet, bulaşıcı olma-
yan hastalıklardan biri olup önemli bir halk sağlığı sorunudur (1). Normal kan glukoz düzeyi en az 8 

Diyabetik Ayak Enfeksiyonu Olan Bireylerde 
Watson’un İnsan Bakım Modelinin Uygulanması: 
Olgu Sunumu
Hemş. Sevim BOZKUŞ1, Prof. Dr. Nermin OLGUN2

1Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Öğrencisi, İSTANBUL 
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saat açlıktan sonra ölçülen açlık kan şekeri (AKŞ) değeri 70-100 mg/
dl’dir.Yemek yemeye başladıktan 2 saat sonra bakılan kan şeker düze-
yi (TKŞ) 140 mg/dl’nin altında olması gerekir (2). Diyabetinin komp-
likasyonlarından olan nöropati ve diyabette sıklıkla görülen periferik 
arter hastalığı sonuncunda ve enfeksiyonbulgularının katılmasıyla 
diyabetik ayak gelişir (3). 

Diyabetin major komplikasyonlarından olan diyabetik ayak, ayak 
ve bacak amputasyonlarının en önemli nedenidir (4). Diyabetik ayak 
hastanede kalış süresini uzatması, maliyeti, morbidite ve mortalite-
yi artırması nedeniyle önemli sağlık sorunudur (3,4). Ayakta görülen 
lezyonlar, bölgeden bölgeye, sosyoekonomik farklılıklara, ayak bakım 
kalitesine, uygun ayakkabı giyme gibi birçok çeşitli etkenlere bağlı 
değişebilir. Ulusal uzlaşma raporuna göre;gelişmiş ülkelerde diyabeti 
olan her altı hastadan birinde yaşamı sürecince ayak yarası gelişir-
ken, gelişmekte olan ülkelerde bu sayı daha fazladır. Ülkemizde yapı-
lan prevalans çalışmasında diyabeti olan hasta sayısının 7 milyonun 
üzerinde olduğu bildirilmiştir (5). Bunların bir milyondan fazlasında 
diyabetik ayak yarası olduğu ve 500.000’e yakınında diyabetik ayak 
enfeksiyonu bulunduğu bildirilmektedir(6). Ulusal uzlaşma raporuna 
göre; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)  Medula Sistemi kayıtlarına göre 
diyabeti olan 5 milyon 218 bin hasta vardır. Diyabet hastalığının mali-
yeti 2012 yılı verilerine göre yaklaşık 10 milyar TL’dir. Bu harcamanın 4 
milyar 300 milyon TL’sini diyabete bağlı komplikasyonlar oluşturmak-
tadır. Diyabetik ayak yarası ve enfeksiyonlarının tedavisi için yapılan 
harcamaların 475 milyon TL olan tutarı, kardiyovasküler ve nörolojik 
hastalıklara yapılan harcamalardan sonra üçüncü sırada yer almak-
tadır (6).

Hemşirelik kuram ve modelleri hemşirelikte eğitim, uygulama, 
araştırmalara temellendirilmektedir (7). Araştırmacılar araştırma prob-
lemlerini hem belirlerken hemde planlanan bir araştırmayı geliştirmek 
için hemşirelik kuramlarından yararlanmaktadırlar (8).

Hemşirelik kuramı kullanılarak yapılan/yapılacak araştırmalar, hemşi-
relik mesleğine bilimsel katkı sağlamakta ve hemşirelik uygulamalarının 
gelişmesine olanak sağlamaktadır (8). Watson’un insan bakım modeli 
deneysel, estetik, etik ve kişisel bilme yollarını kabul ederek, kişisel öz-
günlüğü, deneyimlerinin önemi üzerinde durmaktadır(9) İnsan bakım 
modelinin temelini hastaya kaliteli bakım verme ve hasta ile birlikte ileti-
şimi devam ettirmeye dayanmaktadır (11 12).

Modele göre bireyin sağlıklı olması akıl, beden ve ruh alanlarının 
uyum içinde olmasına bağlıdır (10). Modelde; hemşirelerin dikkatli 
dinleme, göz teması kurma, rahatlatma, dürüst olma, duyarlı ve saygılı 
olma gibi bakım davranışlarını kullanması ile hastalığın birey tarafın-
dan daha etkili olarak algılanabildiği gösterilmektedir.

Model, “kişiler arası bakım ilişkisi, bakım durumu ve bakım anı ve 
iyileştirme süreçleri” olmak üzere üç temel kavram üzerinde yapılan-
dırılmıştır (10).

Watson ‘hemşireliği; “etkili bakım sunabilme süreci” olarak tanım-
lamakta, hemşire ve birey arasındaki ilişkinin kuvvetli olmasını bakım 
kalitesini artıran en önemli unsur olarak değerlendirmektedir (10).

Kişilerarası Bakım İlişkisi
Hemşire, bireylerin birbirini anlamasını kolaylaştıran bir kişilerarası 

bakım ilişkisi; Hemşire ve birey arasındaki bilimsel, etik, estetik, yaratıcı 
bilme davranışlarının kullanıldığı, kişiselleştirilmiş alma-verme davra-
nışlarının ve tepkilerinin sergilendiği bir süreçtir şeklinde açıklamak-
tadır. Bu ilişki hastanın fiziksel sağlığını iyileştirirken ruhsal sağlığınıda 
geliştirmektedir. Watson’a göre, bireylerin akıl-beden-ruh uyumu ba-
kım anında yüksek düzeyde bir enerji oluşturmakta, bu da hemşire ve 
bireyin benliğinde kişilerarası bakım ilişkisini sağlayan bir bağ meyda-
na getirmektedir (10-12).

Bakım Durumu/Bakım Anı
Bakım anına,hemşire ve birey bir arada olduğunda başlanmalıdır. 

Bakım anında, hemşire(bakım veren) birey (bakım alan) arasında sü-
rekli iletişim ve etkileşim olmalıdır. Watson’a göre bakım anı; kişilerarası 
bakım ilişkisi kurmak için fırsattır (10-12).

İyileştirici Süreçler
Watson’a göre bilim,sanat ve bakımın birleştiği nokta olarak ta-

nımlanan hemşireliğin temelini, iyileştirme süreçleri oluşturmaktadır. 
İyileştirme süreçleri birbirleri ile etkileşim halinde olup bunlar; inanç-u-
mut, duyarlılık, yardım-güven ilişkisi, duyguların ifadesi, problem çöz-
me, öğretme-öğrenme, iyileşme çevresi, gereksinimlere yardım, mane-
vi-ölüm ve yaşam varlıksal boyutlarına açık olma, insancıl-adanmışlık 
değerler sistemidir (10-12).

  Bu makalede yer alan olgu sunumunda, diyabetik ayak enfeksiyo-
nu olan hastanın eğitim gereksinimleri belirlendi. Bu doğrultuda “İnsan 
Bakım Modeli (İBM)” kullanıldı. Olgudan veri için sözlü onam alındı. Ol-
guya ait bilgiveresimlerin çalışma dışında kullanılmayacağı ve kesinlik-
le gizli tutulacağı açıklandı.

Olgu Sunumu
H.Ö. 60 yaşında kadın Konya’da yaşıyor, nefes darlığışikayeti ile 

Test Hastaya ait 
değerler

Referans 
aralığı

Açlık kan şekeri 195mg/dl 74-106mg/dl

Tokluk kan şekeri 256md/dl <120mg/dl

Arteriyal kan basıncı 130/85mmhg

Albumin 24.6g/L 35-52 g/d

Crp 8.94mg/dl 0-5mg/dl

Hemoglobin 11.1g/dl 11,9-14,6g/dl

Inr 1 INR 0.8-1.2 INR

Lokosit 7.56 103/mm3 4,49-12,68 103mm3

Laboratuvar Sonuçları
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hastaneye başvuruyor. Hikayesinde, bilinen koroner arter hastalı-
ğı, hipertansiyon, diyabet tanıları mevcut enfeksiyon servisinde di-
yabetik ayak tanısı ile yatmakta olan hasta saturasyon düşüklüğü 
(puls oksimetre ile 79) nedeniyle solunum desteği açısından yoğun 
bakım ünitesineyatırıldı. Hastanın nazal oksijen ile  spo2: 91 Fiziksel 
muayenesi: Bilinç açık oryante vital bulguları stabil tansiyon: 110/70 
Nabız: 80 dk, ates: 36.4 °C derece. Solunum sistemi: Bazal ralleri ve 
bilateral ronküsleri var. Bilgisayar Tomografisinde akciğer ödemi göz-
lendi tedavisine başlandı. Kardiyovasküler sistem: Bilinen hipertan-
siyon,koroner arter hastalığı var. Gastrointestinal sistem: Batın rahat 
defekasyon çıkışı var. Sağ ayakta diyabetik ayak yarası mevcut. Meg-
gitt-Wagner (1981) sınıflandırmasına göre 4., Pedis (2004) sınıflama-
sına göre 4. evre ayak yarası var. 

Kullanılan İlaçlar:
• Novorapid Flexpen  3*10ü subkutan
• Colnar 10 mg 1*1 P.O
• Tranjenta 5mg 1*1P.O

• Pişmiş yumurta akı 2*2 P.O
• Lasixamp 20 mg2*1 IV
• Cardura 4 mg 2*1P.O
• Panto  40 mg1*1 IV
• Tazocin4.5 gr 3*1 IV
• Clexane 06cc 1*1 subkutan
• Pralas2.5 mg 4*1 inh
• Beloc  50 mg1*1 P.O
• Levemir flexpen  1*30ü subkutan

Sonuç
Sonuç olarak, birey enfeksiyon servisine sevk edildi. Watson’ın 

modeli doğrultusundadeğerlendirilen olguda manevi bakım davranış-
larının bireyin iyilik halini arttırıcı etkisi olduğu gözlendi. Hastalar ile 
kişiler arası bakım ilişkisinin kurulması, hastaların kendini anlatması ve 
anlaşılması, iyileştirilme süreçlerinin model doğrultusunda kullanılma-
sı verilenhemşirelik bakım girişimlerinin etkinliğini arttıracaktır.Olgu 
analizinde insan bakım modelinin daha nitelikli bir hemşirelik bakımı 

İnanç-Umut Birey ile göz teması kurularak gerektiğinde dokunarak iletişim gerçekleştirilmiş ve bireyin konuşması için fırsat-
lar oluşturulmuştur. Birey inançlarını/inanmadıklarına, umut ve umutsuz olduğu durumları rahatça ifadeedebil-
miştir. Birey diyabetik ayak enfeksiyonu ile ilgili deneyimini kendi için anlamı, ifade etmiştir tedavi ve bakımda 
olumlu sonuçlar olacağı anlatılmıştır

Duyarlılık Bireyin tedavi, takip ve ayak bakımı için yaptığı uygulamalar dinlendi.Diyabet ve ayak bakımının evde uygulan-
ması sırasında ve sonrası ayak parmak aralarını kuru tutması, ayrı ayak havlusunun olması, kan şekerini günde en 
az iki kez ölçmesi ve kaydetmesi, kan şekerini düzenlemesi için kullandığı yöntemler konuşuldu. Bireyin yaşına 
ve eğitim durumuna duyarlı olundu.

Yardım-Güven İlişkisi Birey ile olumlu ve güven verici bir iletişim kuruldu, bireyin kendisiniifade etmesine izin verildi.

Duyguların ifadesi Birey ile başından sonuna güven verici ve destekleyici bir ilişki sağlandı, bireyin duyguları dinlendi. Duygu ve 
hislerini ifade etti ve soruları yanıtlandı.

Problemleri çözme Ayak yarası, yaşam şekli, daha önce bir ayakyarası olup olmadığı, ayak bakımı hakkındaki bilgileri değerlendi-
rildi. Şimdiki sağlık durumu hakkındaki düşünceleri dinlendi. Sağlam ve hasta ayağın muayenesi yapıldı.  Sağ 
ayağında nöropati belirlendi pansumanı yapıldı.

Öğrenme- Öğretme Hastaya eğitim gereksinimleri ve bireysel özellikler doğrultusunda öz bakım ve ayakbakımı konusunda eğitim 
verildi. Ayak bakımında hijyen, nemlendirme, çorap değişimi, nasır bakımı, uygun ayakkabı seçimi, ayağı ısıtıcı-
dan uzak tutulması, hergün yapılan ayak kontrolü ile yaralanmaları erken fark etmenin önemi, bacak bacak üstü-
ne atılmaması gerektiği, egzersiz yapması ve kontrolün önemi konusunda açıklama yapıldı.Ayak bakımında ba-
ğımsızlığı desteklendi.Hastaya hiperglisemi ve hipertansiyonun diyabetik ayak sağlığı açısından önemi anlatıldı.

İyileşme çevresi Hasta için dinlenebileceği rahat ve sakin bir ortam sağlandı. Enfeksiyonu önleyici işlemler yapıldı (el hijyeni, 
hasta ve vücut sıvıları ile temas öncesi eldiven giymek, steril teknik ile pansuman değişimi) Ayağın topuk bölü-
mü desteklendi, enfeksiyonlu ayakve bacağı yükseltildi, ülser üzerine olan bası kaldırıldı. Etkilenen bölge üzerin-
deki basınç en aza indirildi. Ağrıdeğerlendirmesiyapıldı. Gerektiği durumda analjezik uygulandı.

Gereksinimlere yardım Bireyin yardıma gereksinim duyduğu durumlar belirlenmiş,temizlik ve bakım gereksinimlerinin karşılanmasın-
da yardım edilmiştir.

Manevi-ölüm ve yaşam varlıksal boyutla-
rına açık olma

Bireyin hastaneye yatışı sürecinde manevi desteğin sağlanması amaçlandı ve yaşadığı sorunlara saygı duyu-
larak ona yardımcı olmaya çalışıldı.Tüm süreç basamaklarının uygulanmasıyla ve eğitimlerlebireyin özgüvenin 
arttığı, morali yükseldiği görüldü..

İnsancıllık-Adanmışlık Bireye sevgi, şefkat ve ilgiyleyaklaşıldı. İsmiyle hitapedildi ve veriler toplanırken mahremiyetine özengösterildi. 
Birey ile güven verici bir ilişki oluşturuldu.Bireykendisinedeğer verildiğini için kendini daha iyi hissettiğini ifade etti.

Jane Watson’un İnsan Bakım Modeline Göre OlgununDeğerlendirilmesi
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sunulmasına yardımcı olduğu ve hastaya bütüncül yaklaşım açısından 
klinikte modelinuygulanabileceği sonucuna varılabilir.
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Özet
Bu makalede Orlando’nun Hemşirelik Süreci Teorisi’ne göre yeni tanı Tip 2 diyabetli bir hastanın davra-

nışları değerlendirilerek gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımının sunumu amaçlanmıştır. Orlando’nun 
teorisi o andaki hemşire hasta etkileşimlerine dayalı, hemşire hasta iletişimini geliştiren ve hemşire hasta ara-
sındaki karşılıklı etkileşimin olduğu bir teoridir. Bu teoriye göre gereksinimlerin karşılanmasında önemli olan 
etkin hasta hemşire etkileşimi olup, temel amaç hastanın gereksinimlerinin karşılanarak sıkıntısının giderilme-
sidir. Bu olguda hastalığa uyumda sıkıntı yaşayan bir hastanın sözel ve sözel olmayan davranışları gözlenerek 
gereksinimleri doğrultusunda hemşirelik bakımı planlanmış ve değerlendirilmiştir. Orlando’nun Hemşirelik 
Süreci Teorisi’ne göre yapılan uygulamalar sonrasında hastanın yardım gereksinimi karşılanmış ve sıkıntısı 
önemli ölçüde azalmıştır. Hastanın gereksinimleri karşılandıkça davranışlarının olumlu yönde değiştiği ve 
hastalık yönetimine uyumun arttığı görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Hemşirelik bakımı; Hemşirelik Süreci Teorisi; Orlando; Tip 2 Diyabet

Summary
An Example of the Use of Orlando’s Nursing Process Theory in Practice: Case Report
In this article, it has been aimed to present the nursing care needs of the new diagnosis type 2 diabetic 

patients according to Orlando’s Nursing Process Theory. Orlando’s theory is based on nurse patient intera-
ctions, and it is a theory that nurse develops patient communication. According to theory, it is the effective 
patient nurse interaction that is important in meeting the requirements and the main purpose is to meet the 
requirements of the patient and to eliminate the troubles. In this case, nursing care has been planned and 
evaluated in line with the requirements by observing verbal and nonverbal behaviors of a patient suffering 
from adherence to the disease. After the applications have been made, the need of the patient was met and 
the problem has been significantly reduced. When the patient’s needs are met, it has been seen that behavior 
changes positively and harmonization with disease management increases.

Key words: Nursing Care; Nursing Process Theory; Orlando; Type 2 Diabetes

Giriş
Mesleki uygulamalar için bilimsel bir temel olan hemşirelik teorileri, hemşirelik bilgi içeriğinin 

sistematik şekilde gelişmesini sağlayarak bakıma pratik yaklaşımlar getirilmesine önemli katkılar 

Orlando’nun Hemşirelik Süreci Teorisi’nin 
Uygulamada Kullanımına Bir Örnek: 
Olgu Sunumu
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sağlamaktadır (1,2). Son yıllarda hemşirelik mesleğindeki gelişme-
lere paralel olarak hemşirelik bakımında teori kullanımı artması-
na rağmen yeterli düzeyde değildir (1,3,4). Hemşirelikte kuramsal 
düşünmenin odağını hasta hemşire arasındaki ilişkiye yönelten ilk 
hemşire teorisyenlerden biri olan ve hemşirelik sürecinin element-
lerini ilk ortaya koyan hemşire lider olan Orlando; teorisini hasta ve 
hemşire arasındaki etkileşime temellendirmiş olup karşılıklı ilişkiyi 
vurgulamaktadır (5). Orlando’ya göre bireyler gereksinimlerle baş 
edemediğinde hemşirelik bakımı başlamaktadır. Gereksinimlerinin 
giderilmesinde ise hemşirelik sürecini birbiriyle etkileşim halinde 
olan üç aşamada ele almaktadır: Hastanın davranışı, hemşirenin 
tepkisi ve hemşirenin faaliyeti. Hastanın davranışı o anda hemşi-
re tarafından gözlenen sözlü (şikayet etme, istekte bulunma gibi) 
veya sözsüz (yeme, içme, deri rengi, kan basıncı gibi) ifadeler ola-
bilir. Hemşirenin tepkisi hastanın davranışına karşı gözlenemeyen 
tepkisidir. Hemşire bir hastayı algıladığında otomatik olarak ortaya 
çıkan düşünceler hemşirenin kendi algısına yüklediği anlamı ya da 
yorumlamasını yansıtmaktadır ve bu düşünce her zaman doğru ya 
da yeterli olmayabilir. Bu nedenle hastayla birlikte anlamının araştı-
rılması gerekmektedir. Hemşirenin faaliyeti hastanın gereksinimleri-
ni karşılamak için yapılan faaliyetlerdir ve hastanın o andaki dene-
yim ve ihtiyaçlarına dayalı olarak tüketilmelidir. Hastanın sözel veya 
sözel olmayan davranışlarından gereksinimleri belirlenerek gerekli 
faaliyetler uygulanır, faaliyetler hastayı rahatlatmıyorsa süreç tekrar 
başlatılır (5,6).

Önemli bir kronik hastalık olan diyabet bireylerin hastalıkla 
baş etmelerinde birtakım sıkıntılara ve uyum sorunlarına neden 
olabilmektedir (7,8,9,10). Diyabet tanısı hastanın yaşamında çok büyük 
bir değişiklik olup, yaşam şekli değişikliği gerektirmektedir (11). Birey-
ler yaşam boyu planlanmış bir bakımı sürdürmek, tedavinin gerektirdi-
ği birtakım uygulamaları yapmak ve diyabete göre günlük yaşamlarını 
düzenlemek zorundadır. Bu durumda kontrol kaybıyla birlikte sıkıntı 
yaşayabilmekte, hastalığa ve tedaviye uyumda sorunlar olabilmekte-
dir (7,8,9,10,12). Bu çalışmada Orlando’nun Hemşirelik Süreci Teorisi’ne 
göre yeni tanı Tip 2 diyabetli bir hastanın davranışları değerlendirilerek 
gereksinimlerine yönelik hemşirelik bakımının sunumu amaçlanmıştır. 
Çalışma için hastadan yazılı ve sözlü izin alınmıştır.

Gereç ve Yöntem
İç Hastalıkları Servisi’nde yatan yeni tanı Tip 2 diyabetli bir hastanın 

olgu sunumudur. Hastanın 06.12.2017 - 12.12.2017 tarihleri arasında 
serviste yattığı süre boyunca hasta ile altı kez yüz yüze görüşme yapı-
larak veriler toplanmıştır. Orlando’nun Hemşirelik Süreci Teorisi’ne göre 
bakım planı uygulanarak değerlendirilmiştir.

Olgu Sunumu
On sekiz yaşında olan olgu, ilköğretim mezunudur. Yan ağrısı, 

fazla yeme isteği, sık idrara çıkma, idrarda yanma ve ağız kuruluğu 
şikayeti ile acil servise başvurmuş ve Tip 2 diyabet tanısı konularak 

yatışı yapılmıştır. Yatışını takiben kan şekerini regüle etmek amacıyla 
insülin aspart 3x8 ünite, insülin glargine 1x14, metformin 1000 mg 
tablet 2x1 olarak başlanmıştır. Servise yattıktan sonra diyabet eğitimi 
için görüşmeye gidildiğinde iletişim kurmakta sorun yaşanmıştır. İlk 
görüşmede konuşmak istememiş, görüşmeyi reddetmiştir. Sonraki 
görüşmelerde konuşurken göz teması kurmadığı, sık dikkatinin da-
ğıldığı ve üç görüşme sırasında ağladığı ve birkaç defa da görüşmeye 
gidildiğinde ise ağlamış olduğu görülmüştür. Görüşmeler sonrasında 
dengeli bir beslenme alışkanlığının olmadığı, öğün saatlerinin dü-
zensiz olduğu, fiziksel aktivitesinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir. 
İlk görüşmelerde iletişime geçmekte sorun yaşanmış, başlangıçta 
görüşme süreleri kısa tutulmuş, kendini iyi hissettiğinde görüşülmüş-
tür. Hastanın sözel ve sözel olmayan davranışlarından gereksinimleri 
belirlenerek Orlando’nun Hemşirelik Süreci Teorisi’ne göre hemşirelik 
girişimleri uygulanmıştır.

Laboratuvar Bulguları: Glukoz: 256 mg/dl, Sedimantasyon: 104 
mm/h, HbA1c: %11.8, CRP: 179.4 mg/dl, idrarda glukoz: 4 (+), Lökosit: 
12.1 K/uL.

Sözel Olmayan Davranışları: İdrarda 4 (+) keton bulunması, glu-
koz, sedimantasyon, CRP, lökosit, HbA1C ve Beden Kitle İndeksi değe-
rinin yüksek olması (kilo: 130 kg, boy: 165 cm, Beden Kitle İndeksi: 47), 
genellikle üzgün bir ifadesinin olması.

Sözel Davranışları: Yatışı takiben ilk görüşmede konuşmak iste-
mediğini söylemesi ve sorulara kısa cevaplar vermesi. Görüşme sırasın-
da; ‘’insülin kullanmak istemiyorum, yapamam, kimse hasta olduğumu 
bilmesin, söylemeyelim, neden ben şeker hastası oldum, bu yaşta baş-
ka hasta olan yok benim gibi, diyetisyenle görüşmek istemiyorum, yü-
rüyüş yapamam’’ gibi ifadelerinin olması.

Hemşirenin Tepkisi: Hastanın; genç yaşta diyabet tanısı konul-
ması nedeniyle akranlarından farklı olma duygusu, tedaviye uyumda 
sıkıntı yaşaması, insülin uygulama ve kan şekeri ölçümü sırasında ağrı 
duyacağı korkusunun ve çevresindeki insanlar tarafından yanlış değer-
lendirileceği düşüncesinin olması gibi nedenler yaşamında değişiklik 
olarak düşünülmüştür. Bu düşünceler hastayla da paylaşılmış ve doğ-
rulanmıştır.

Hemşirenin Davranışı: Kendini iyi hissettiği ve görüşmek istediği 
zamanlarda eğitim ve görüşmeler yapıldı. Sıkıntı yaşadığı ve bilgi ek-
sikliği olan konularda eğitim planlandı.  İlk insülin uygulaması maket 
üzerinde yapıldıktan sonra kendi üzerinde birlikte yapıldı. Ağrının azal-
tılmasına yönelik uygulamalar yapıldı. Çevresindeki insanlar tarafından 
yanlış değerlendirilme, korku hissi ve insüline bağımlı olmayla ilgili 
düşüncelerini ifade etmesi için uygun ortam sağlandı, düşüncelerini 
yazması istendi. Diyetisyenle görüşülerek sevdiği yiyeceklerin dahil 
edildiği bir beslenme planı yapıldı. Serviste yatan ve hastalığıyla uyum 
sağlamış aynı yaşlardaki Tip 1 diyabetli hastayla tanıştırılarak insülin 
uygulama ve kan şekeri ölçümünü izlemesi sağlandı. Sevdiği aktiviteler 
öğrenilerek stresle baş etme yöntemleri ve fiziksel aktivite planına 
hastayla birlikte karar verildi. 
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Tartışma ve Sonuç
Orlando’nun teorisine göre yapılan uygulamalar sonrasında has-

tanın yardım gereksinimi karşılanmış ve sıkıntısı önemli ölçüde azal-
mıştır. Son üç görüşmede ağlamadığı, aktif bir şekilde iletişim kurduğu 
görülmüştür. Hasta taburcu olduğu gün insülini kendisi doğru bir şekil-
de uygulamış ve korktuğu gibi ağrı hissi olmadığını ifade etmiştir. Kan 
şekeri ölçümünü de doğru bir şekilde yapmıştır. Bir hafta sonra polikli-
nik kontrolüne geldiğinde açlık ve tokluk glukoz seviyelerinin normal 
veya normale yakın aralıkta olduğu, insülinleri düzenli ve doğru bir 
şekilde yaptığı, beslenme planına genel olarak uyduğu görülmüştür. 
Hasta her gün yemek sonrası yarım saat yürüdüğünü, kendini daha iyi 
hissettiğini ve hastalıkla başa çıkabileceğini ifade etmiştir. Bu olguda 
Orlando’nun teorisine göre hemşirelik bakımı planlanarak, hastanın o 
andaki yardım gereksinimi belirlenmiş, hastanın davranışlarının gerçek 
nedenleri ortaya çıkarılarak diyabet yönetimine uyumu sağlanmış ve 
davranışlarında istendik gelişmeler gözlenmiştir. 

Sonuç olarak; iş doyumunun sağlanmasında, hasta memnuniyetinin 
artırılmasında, etkili hemşirelik bakımı ve istendik hasta çıktılarının 
elde edilmesinde hemşirelik teorilerinin kullanımı önemli bir yere 
sahiptir. Hemşirelik uygulamalarında teori kullanımının artırılmasının 
yararlı olacağı, aynı zamanda uygulama ve teori arasındaki boşluğun 
kapatılmasına ve hemşirelik mesleğinin gelişimine de katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir.
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