
De¤erli Okuyucular›m›z, 

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumunun dördüncü y›l›n›n ikinci
say›s›nda sizlere yeniden merhaba diyoruz. 

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

Arafl. Gör. Tu¤ba Aksu ve Doç. Dr. Asiye Akyol “Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤i’nin
Geçerlilik Ve Güvenirli¤i” konulu makalede dilimize bir ölçek kazand›rm›fl oldular.
Arafl. Gör. Derya Özcanl› Atik, Doç. Dr. Sezgi Ç›nar ve Arafl. Gör. Zeynep Erdo¤an
”Akut Koroner Sendromlarda Risk Faktörleri: Kahramanmarafl Örne¤i” konulu araflt›rma
makalelerinde bölgesel olarak Akut Koroner Sendrom ile baflvuran hastalarda risk
faktörleri ile ilgili sonuçlar› paylaflt›lar.

Diyabet E¤itim Hemfliresi Berna Ketenci “Diyabetli Hasta Takibinde Vaka Yönetiminin
Klinik Bulgular›na Etkisi” konulu makalesinde vaka yönetimi uygulanan bir olgunun klinik
bulgular›na olan etkisini incelemifltir. Diyabet E¤itim Hemfliresi Hülya Yal›n “14 Kas›m
Dünya Diyabet Günü Diyabet Taramas›” konulu çal›flmas› ile diyabet gününde yapt›klar›
rastgele yap›lan kan flekeri taramas›n›n sonuçlar›n› bizlerle paylaflt›. Ö¤r. Gör. Arzu Erkoç,
Yard. Doç. Dr. Seher Ergüney ve Yard. Doç. Dr. Ayfer Çevik Bay›nd›r “Sa¤l›k
Çal›flanlar›nda ‹¤ne Batmas› Yaralanmalar› ve Önleyici Güvenlik Materyalleri” konulu
makalelerinde i¤ne batmas› yaralanmalar›n› önleyici yeni tasar›m güvenlik materyallerini
tan›tt›lar. Diyabet E¤itim Hemfliresi Nuran Horozo¤lu, Diyabet E¤itim Hemfliresi Vildan
Özkan Dervifl, Uzm. Dr. Ilg›n Y›ld›r›m fiimflir ve Doç. Dr. fievki Çetinkalp “100 Diyabetli
Bireye Sorduk” konulu araflt›rma makalelerinde diyabetli bireylerin hastal›klar› ile ilgili
sorunlar›n› nas›l alg›lad›klar› konusunda dikkat çekmeye çal›flt›lar. Doç. Dr. Hicran Bektafl
“Diabetes Mellitus Yönetiminde Kan›ta Dayal› Uygulamalar” konusunu inceledikleri
makalelerinde diyabet bak›m›nda son y›llarda gündemde olan kan›t temelli çal›flmalar
konusunda rehberlik ettiler.

Prof. Dr. Feray Gökdo¤an ve Arafl. Gör. Saadet Can Çiçek “Bir yaflli merkezine kay›tl›
diyabetli yafll›larda depresyon riskinin belirlenmesi” konulu makalelerinde depresyonun
diyabetli yafll›larda önemini vurgulamaya çal›flt›.  Arafl. Gör. Derya Özcanl› ve Arafl. Gör.
Zeynep Erdo¤an “Akut koroner sendromlarda risk faktörleri” konulu makalelerinde
güncel bilgiler ›fl›¤› alt›nda akut koroner sendromundaki risk faktörlerini tart›flt›lar. Hemflire
Sonay Canbolat ve Hemflire Gökçe Bahtiyar çal›flt›klar› kurumda diyabet fark›ndal›¤›n›
art›rmak üzere “Etkin Önleme Programlar›n›n Uygulanabilmesi ‹çin Nokta Prevalans
Yöntemi ‹le Diyabet Yükünün Belirlenmesi” konulu çal›flma sonuçlar›n› paylaflt›lar.

Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu
üyelerine teflekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek farkl›
güncel konular ve araflt›rmalarla yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla kal›n...
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GENEL  B‹LG‹LER
Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu, konu bafll›klar› ile ilgili
araflt›rma makaleleri, derleme makaleleri, olgu sunumlar›, editöryel tart›flmalar, editöre
mektuplar, e¤itsel çal›flmalar, soru-cevaplar ve gündemi belirleyen güncel konular›
yay›nlayan bilimsel bir dergidir. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazarlara Bilgi



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAYIN  HAKLARI  DEV‹R  FORMU

Yay›nlanmas› dile¤iyle gönderdi¤imiz:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



DDiiyyaabbeett  SSeemmppttoomm  KKoonnttrrooll  
ÖÖllççee¤¤ii’’nniinn  GGeeççeerrlliilliikk  vvee  GGüüvveenniirrllii¤¤ii  

Arafl.  Gör.  Tu¤ba  AKSU,  Doç.  Dr.  Asiye  AKYOL

Ege Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i A.nabilim Dal›, ‹ZM‹R

ÖÖzzeett  
GGiirriiflfl:: Diyabetes mellitus (DM), organik bir hastal›k olman›n yan›nda, duy-

gusal, sosyal, ve psikososyal boyutlar› olan bir durumdur. Diyabetli hastalar-
da görülen semptomlar hastalar›n yaflam kalitesini olumsuz yönde etkile-
mektedir. Uygun tedavi ve bak›m giriflimleri ile bu semptomlar›n azalt›lmas›
önemlidir. Ülkemizde diyabetli hastalarda en s›k görülen fiziksel ve psikosos-
yal semptomlar›n de¤erlendirildi¤i ölçek bulunmamaktad›r.

AAmmaaçç::  Bu araflt›rman›n amac›,  Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤i’nin Tür-
kiye’de geçerlilik ve güvenirli¤ini de¤erlendirmektir. 

YYöönntteemm::  Araflt›rman›n örneklemeni, Ocak- Temmuz 2011 tarihleri aras›nda
Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji Bilim Dal›nda yatmakta
olan ve poliklini¤e baflvuran, ölçek madde say›s›n›n 12 kat› olan 408 hasta-
ya ulafl›lmas› planlanm›fl ancak 400 diyabet hastas› oluflturmufltur. Araflt›rma-
da veri toplama arac› olarak hasta tan›t›c› bilgi formu ve Diyabet Semptom
Kontrol Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Araflt›rmada ölçek sahibinden, kurumdan ve
hastalardan yaz›l› izin ve etik kurul onay› al›nm›flt›r. Diyabet Semptom Kontrol
Ölçe¤i 34 maddeden oluflmaktad›r. Her ifadeye kiflilerin kat›lma durumu befl
dereceli likert ölçe¤i kullan›larak saptanmaktad›r. Verilerin de¤erlendirilme-
sinde yüzdelik da¤›l›m›, iç tutarl›l›k, faktör analizi, madde toplam puan kore-
lasyonu ve Cronbach alfa katsay›s› analizleri kullan›lm›flt›r. 

BBuullgguullaarr::  Ölçe¤in dil geçerlili¤inde, 6 uzman taraf›ndan ‹ngilizce’ye çe-
virisi ve 6 uzman taraf›ndan da Türkçe’ye geri çevirisi yap›lm›flt›r. ‹çerik ge-
çerlili¤i için 10 uzmandan görüfl al›nm›fl, yap›lan analizde uzman puanlar›n›n
uyumlu oldu¤u görülmüfltür (KW= 0.227, p=0.08). Yap› geçerlili¤ini s›namak
amac›yla faktör analizi yap›lm›flt›r. Analiz sonucunda, özde¤eri 1’in üzerinde
olan alt› faktör bulunmufltur. Ölçe¤in maddeleri toplam varyans›n
%66.93’ünü aç›klayan alt› faktör alt›nda toplanm›flt›r. Yap›lan iç tutarl›k ana-
lizi sonucunda, 400 hastadan tüm ölçek için elde edilen Cronbach alfa iç
tutarl›k katsay›s› 0.85 olarak bulunmufltur. Yap›lan test-tekrar test korelasyon
katsay› analizinde (n:30) elde edilen sonuçlar›n istatistiksel olarak anlaml› ol-
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du¤u saptanm›flt›r (r= 0.79;  p=0.000). Ölçe¤in her bir maddesinin toplam puanla korelas-
yonunu hesaplamak amac›yla yap›lan madde-test korelasyonu sonucunda, maddelerin
toplam puanla iliflkisinin 0.52 ile 0.84 aras›nda de¤iflti¤i saptanm›flt›r.

SSoonnuuçç::  Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤i, Türk toplumu için güvenirli¤i ve geçerlili¤i
yüksek bir ölçektir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabet, Semptom Kontrolü, Ölçek, Geçerlilik, Güvenirlik.

SSuummmmaarryy  
TThhee  rreelliiaabbiilliittyy  aanndd  vvaalliiddiittyy  ooff  DDiiaabbeetteess  SSyymmppttoomm  CCoonnttrrooll  SSccaallee
BBaacckkggrroouunndd::  Diabetes Mellitus (DM) is a situation of organic addition to being an ill-

ness, emotional, social, and psychological dimensions. Symptoms seen in patients with di-
abetes adversely affecting the quality of life of patients. Important to reduce these symp-
toms with proper treatment and care initiatives. In our country doesn’t have the scale
most common physical and psychological symptoms in patients with diabetes.

OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of Diabetes
Symptom Scale in Turkey.

MMeetthhooddss::  Sample of the stud, consisted of 400 patients with diabetes but Ege University
Medical Faculty Hospital, who had been hospitalized and outpatient Endocrinology de-
partment, which is 12 times the scale items was planned to include 408 patients between
January to July 2011. The data were collected in the patient identifying information form
and Diabetes Symptom Scale. It was taken that approval and written consent from owner
of the scale, organization and ethics committee and patients. Diabetes Symptom Control
Scale consists of 34 items,. Using a 5-point Likert scale of their participation status of each
statement is determined. The percentage distribution, internal consistency, factor analysis,
item-total correlations and Cronbach's alpha coefficient analysis were used.

RReessuullttss::  Validity of the scale, language, English translation by 6 experts and has been
translated back to English by 6 experts. Content validity of the received opinion of 10 ex-
perts, specialized in the analysis were found to be consistent scores (KW = 0227, p = 0.08).
Factor analysis was conducted to test the construct validity. The result of analysis of six
factors with eigenvalues over 1 were found.

Items of the scale  grouped under six factors explaining 66.93% of the total variance.
The internal consistency of the analysis, 400 patients, the Cronbach's alpha internal con-
sistency coefficient obtained for the whole scale was found to be 0.85. the results obta-
ined the test-retest correlation coefficient analysis (n = 30) were found to be statistically
significant (r = 0.79, p = 0.000). In order to calculate the correlation between each item
of the scale of the item-total score correlation as a result of the relationship between to-
tal scores of substances ranged between 0.52 to 0.84.

CCoonncclluussiioonn::  Diabetes Symptom Scale is a  higher reliability and validity scale for Turkish
society.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, Symptom Control, Scale, Reliability, Validity.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi
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Girifl
Diabetes Mellitus (DM); pankreas hücrelerinden

salg›lanan insülin hormonunun, yetersizli¤i veya yok-
lu¤u sonucu oluflan, hiperglisemi ile karakterize, kar-
bonhidrat, protein ve lipit metabolizmalar›n›n bo-
zuklu¤u ile seyreden metabolik bir hastal›kt›r. Diya-
bet, tüm yafl gruplar›nda görülebilir, komplikasyon-
larla seyreder ve kontrol edilmedi¤i takdirde akut ve
kronik komplikasyonlar sonucu ciddi organ hasar›na
yol açabilir. Tüm dünya ve ülkemizde oldukça s›k
görülen DM, hastalar›n yaflam kalitesini önemli ölçü-
de azaltan, tedavi ve bak›m› için bireye, aileye ve
topluma oldukça yüksek maliyetlere neden olan
önemli bir sa¤l›k sorunudur (Aljasem, Peyrot, Wissow,
2001; Kartal, Ça¤›rgan, T›¤l› ve ark. 2008). Dünya
Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün verilerine göre, özellikle ge-
liflmekte olan ülkelerde DM, giderek artmakta, has-
tal›k ve komplikasyonlar› toplum sa¤l›¤›nda önemli
bir sorun olmaya devam etmektedir (Armour, Norris,
Jack, et al. 2005; Peyrot, Rubin, 2007).

Son 10 y›l içinde üç kat art›fl gösteren DM, Ameri-
ka’da ölüm nedenleri aras›nda dördüncü s›rada,
Avrupa’da ise yirmi yafl üstü körlük nedenleri aras›n-
da birinci s›rada yer almaktad›r (Adriaanse, Dekker,
Spijkerman, et al. 2005; American Diabetes Associ-
ation, 2011). Ülkemizde Türkiye Diyabet Epidemiyo-
lojisi (TURDEP) çal›flmas› sonuçlar›na göre 20 yafl üze-
ri yetiflkinlerde diyabet prevalans›n›n, TURDEP I den
itibaren geçen on iki y›ll›k süreçte diyabet s›kl›¤›
%90’l›k bir art›fl ile %13.7 oldu¤u bildirilmektedir (Sat-
man, Y›lmaz, fiengül, et al. 2002; Satman, 2010)  

Diyabetli hastalar, hastal›k sürecinden kaynak-
lanan poliüri, polifaji, polidipsi, yorgunluk, kilo kay-
b›, bulan›k görme gibi fiziksel ve depresyon, anksi-
yete gibi emosyonel semptomlar› yo¤un bir flekilde
yaflamaktad›rlar. Bu gibi semptomlar›n diyabetli
hastalar›n yaflam kalitesini olumsuz yönde etkiledi-
¤i saptanm›flt›r. Hastalar›n›n biyopsikososyal bir var-
l›k olarak, sosyal çevreleri ve aileleri ile birlikte bü-
tüncül de¤erlendirilerek, t›bbi ve psikososyal sorun-
lar›n çeflitlili¤i göz önüne al›narak semptomlar›n

de¤erlendirilmesi ve kontrolünün önemli oldu¤u
pek çok kaynakta ifade edilmektedir (Bradley,
1994; Arend, Stolk, Krans, et all. 2000; Bernal, Wool-
ley, Schensul, et al. 2000; Altuntafl, 2001; Comula-
da, Renard, Nakano, et al. 2009).

Bu önemli semptomlar ve yan etkiler güvenli ve
kolay uygulanabilir ölçeklerle de¤erlendirilip etkin
ve bilinçli hemflirelik giriflimleri ile önlenebilir ya da
azalt›labilir (Grootenhuis, Snoek, Heine RJ, et al.
1994; De Sonnaville, Snoek, Colly LP, et al. 1998;
Dinçça¤, 2001).

Hemflirelik giriflimleri yaflamsald›r ve bu s›k›nt›lar
hafifletilmedikçe çok az say›da hasta tedaviyi sür-
dürmeye istek gösterir (Gulliford and Mahabir, 1999;
Özcan, 2001). Hemflireler diyabetli hastalarda
semptomlar› tam ve zaman›nda sistematik olarak
de¤erlendirmeli, uygun tedavi yap›labilmeli, uygun
hemflirelik bak›m› verebilmeli, hasta ve ailesine
semptom kontrolüne yönelik e¤itim vererek hastala-
r›n kaliteli bir yaflam sürdürebilmesini sa¤lamal›d›r
(Y›lmaz, Fad›lo¤lu , Çetinkalp, 2002; Hayes ve Much-
more, 2008; Naegeli , Stump , Hayes, 2010).

Ülkemizde, semptom kontrolünün sa¤lanmas›-
na yönelik çal›flmalar giderek önem kazanmakta-
d›r. Semptom kontrolünün sa¤lanmas› için uygun
ölçeklerle semptom de¤erlendirmesinin yap›lmas›
gerekir. Ancak diyabetli hastalarda semptom
kontrolüne iliflkin çal›flmalar yetersizdir ve semptom
de¤erlendirmesinin yap›labilece¤i ölçekler bulun-
mamaktad›r. Bu araflt›rman›n amac›, Grootenhuis
ve ark. (1994) taraf›ndan gelifltirilen “Diyabet
Semptom Kontrol Ölçe¤i”nin Türkçe formunun ge-
çerlilik ve güvenilirli¤ini de¤erlendirmektir.

Gereç  ve  Yöntem
Örneklem
Araflt›rman›n örneklemi için, Ocak - Temmuz 2011

tarihleri aras›nda Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hasta-
nesi Endokrinoloji Bilim Dal›nda yatmakta olan ve
poliklini¤e baflvuran 408 hastaya ulafl›lmas› planlan-
m›flt›r.  Ancak sekiz hasta veri toplama formunu ek-
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sik doldurmas› nedeni ile araflt›rma grubundan ç›ka-
r›lm›fl ve araflt›rma örneklemi toplam 400 diyabet
hastas› ile tamamlanm›flt›r. Araflt›rmaya 18 yafl ve
üzeri, en az 6 ayd›r diyabet tan›s› alm›fl, okuma yaz-
ma bilen, görme ve iflitme özrü olmayan bireyler da-
hil edilmifltir. Araflt›rmaya bafllamadan önce birimle-
rin etik kurulundan ve hastalardan izin al›nm›flt›r. 

Veri  Toplama  Araçlar›
Araflt›rmada veri toplama arac› olarak Bireye

‹liflkin Sosyo-Demografik Özellikler Veri Formu ve Di-
yabet Semptom Kontrol Ölçe¤i kullan›lm›flt›r.

Bireye  ‹liflkin  Sosyo-Demografik  
Özellikler  Veri  Formu  
Araflt›rmac›lar taraf›ndan literatür taranarak ha-

z›rlanm›fl 29 sorudan oluflan bir veri toplama formu-
dur. Bu form, bireylerin tan›mlay›c› özelliklerini, siga-
ra alkol kullanma durumlar›n›, diyabetle ilgili t›bbi
öykülerini (diyabet e¤itimi alma, insülin uygulama,
komplikasyon geliflme durumu, ailede diyabetli bi-
rey olmas› gibi) ve ilaç kullan›mlar›n› içeren sorular-
dan oluflmaktad›r. 

Diyabet  Semptom  Kontrol  Ölçe¤i
Diyabet Semptom Kontrol ölçe¤i 34 maddeden

oluflmaktad›r, Grootenhuis ve ark. (1994) taraf›n-
dan gelifltirilmifltir daha önce Türkçe geçerlilik ve
güvenirli¤i yap›lmam›flt›r. Her ifadeye kiflilerin kat›l-
ma durumu 4 dereceli likert ölçe¤i kullan›larak sap-
tanmaktad›r.  Bireyin ölçekteki her bir maddede
belirtilen koflulda, 0-4 aras›nda de¤iflen bir derece-
leme puan› ile belirlenmektedir. Bireylerden belirti-
len semptomlar› son bir ay içinde deneyimleyip
deneyimlemedi¤ini e¤er deneyimlediyse kifliyi ne
kadar rahats›z etti¤i iflaretlemesi istenir. Hiç rahats›z
etmediyse 0, biraz rahats›z ettiyse 1, orta derecede
rahats›z ettiyse 2, çok rahats›z ettiyse 3 ve afl›r› ra-
hats›z ettiyse 4 puan verilir. Görüflülen bireylerden
bu ölçe¤in maddelerini okuyarak, her madde için
“hiç”, “biraz”, “orta”, “çok”, “afl›r›” seçenekleri ara-

s›ndan kendisine en uygun olan› seçmesi ve iflaret-
lemesi istenir (Arbuckle et al. 2009).  Ölçe¤in alt› alt
boyutu vard›r. Ölçekten al›nabilecek en düflük-en
yüksek puanlar; hiperglisemi alt boyutu için 0-16,
hipoglisemi alt boyutu için 0-9, psikolojik alt boyutu
için 0-24, kardiyovasküler alt boyutu için 0-16, nöro-
lojik alt boyutu için 0-40 ve oftalmojik alt boyutu
için 0-20’dir. Ölçek, tüm alt ölçeklerin madde puan
ortalamalar›ndan elde edilen puan ortalamas›na
göre de¤erlendirilmektedir. Tersine dönmüfl ifade-
ler yoktur. Ölçe¤in kullan›m› için yazar›ndan yaz›l›
izin al›nm›flt›r. Grootenhuis ve ark. (1994) taraf›ndan
orjinal ölçe¤in  Croncbach alpha de¤eri 0.76-0.95
aras›nda bulunmufltur (Grootenhuis et al. 1994).

Verilerin  Analizi
Verilerin analizi bilgisayar ortam›nda SPSS 16.0

ve LISREL 8.54 programlar› kullan›larak yap›lm›flt›r.
Veri analiz yöntemleri tablo 1’de gösterilmifltir. 

Her bir madde puan› ve ölçek puanlar› için ta-
n›mlay›c› istatistikler hesaplanm›flt›r. Bu ölçe¤in gü-
venirlik çal›flmas› olarak; Madde analizi için korelas-
yonlara dayal› madde analizi ve alt-üst grup ortala-
malar› fark›na dayal› madde analizi tekni¤i kullan›l-
m›flt›r. Ölçe¤inin güvenirlik tahmini için Cronbach α
katsay›s› kullan›lm›flt›r. Bu çerçevede, iç tutarl›k gü-
venirli¤i (internal consistency reliability) maddelerin
benzefliklik düzeyini ve maddelerin ölçmek istedi¤i
yap›n›n ayr›fl›kl›¤›n› belirleyen Cronbach’s alpha kat-
say›s› (reliability coefficients) ile ve ölçek maddeleri-
nin ölçek aç›s›ndan kiflileri ay›rt etmedeki yeterli¤ini
belirleyen madde-toplam korelasyonu (item-total
correlation) ile incelenmifltir. ölçe¤in kararl›l›k anla-
m›ndaki güvenirli¤ini, yani d›fl tutarl›¤›n›, incelemek
için ise test-tekrar test tekni¤i uygulanm›fl ve Pearson
korelasyon katsay›s› tercih edilmifltir. Ayr›ca madde
toplam korelasyonlar›, madde b›rakma tekni¤ine
göre incelenmifltir incelemektir (Büyüköztürk, 2004).

Bu ölçe¤in geçerlik çal›flmas› olarak yap› geçer-
li¤i incelenmifltir. Ölçe¤in yap› geçerli¤i için aç›mla-
y›c› faktör analizi (AFA) ve do¤rulay›c› faktör analizi
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(DFA) yap›lm›flt›r. AFA çok say›da de¤iflkenden
(maddeden) bu de¤iflkenlerin birlikte aç›klayabil-
dikleri az say›da tan›mlanabilen anlaml› yap›lara
ulaflmay› hedefler (Büyüköztürk, 2004, LoBiondo-
Wood and Haber, 2002; Öztürk, 2006). DFA ise ku-
ramsal bir temele dayanarak çeflitli de¤iflkenlerden
oluflturulan faktörlerin gerçek verilerle ne derece
uyum gösterdi¤ini de¤erlendirme amac›yla kullan›-
l›r. Yani DFA'da önceden belirlenmifl ya da kurgu-
lanm›fl bir yap›n›n toplanan verilerle ne derece
do¤ruland›¤› incelenmektedir. Bu araflt›rmada AFA
uygulanmas›n›n Ölçe¤in orijinal formunun Türk has-
talar üzerindeki yap›s›n› aç›¤a ç›karmak, DFA kulla-
n›lmas›n›n nedeni orijinal formun faktör yap›s›n›n
Türk hastalar üzerinde do¤rulan›p do¤rulanmad›¤›-
n› incelemektir (Büyüköztürk, 2004, Tavflanc›l, 2005).
DFA’da s›nanan modelin yeterli¤inin belirlenmesi
için baz› uyum indeksleri kullan›lmaktad›r. DFA için
çoklu uyum indeksleri kullan›lm›fl ve Ki-kare uyum
testi (Chi-Square Goodness), Uyum ‹yili¤i ‹ndeksi
(Goodness of Fit Index, GFI), Karfl›laflt›rmal› Uyum ‹n-
deksi (Comparative Fit Index, CFI), Normlaflt›r›lm›fl
Uyum Indeksi (Normed Fit Index, NFI), Göreli Uyum
‹ndeksi (Relative Fit Index, RFI), Fazlal›k Uyum ‹ndek-
si (Incremental Fit Index, IFI), Ortalama Hatalar›n
Karekökü (Root Mean Square Residuals, RMR) ve
Yaklafl›k Hatalar›n Ortalama Karekökü (Root Mean
Square Error of Approximation, RMSEA) uyum in-
deksleri incelenmifltir. Uyum indekslerinde genelde
oldu¤u gibi GFI, CFI, NFI, RFI ve IFI için > .90, RMSEA
ve RMR için < .05 ölçüt olarak al›nm›flt›r (V. Sümbü-
lo¤lu ve K. Sümbülo¤lu, 2002; Akgül, 2005). 

Tüm testlerde istatistiksel anlaml›l›k de¤eri 0.50’nin
alt› olarak belirlenmifl; sonuçlar alfa %95 güvenilirlik
düzeyinde iki yönlü olarak de¤erlendirilmifltir. (Ergin,
1995; Ercan ve Kan, 2004; fiimflek, 2007).

Bulgular
Hastalar›n %63.7’si kad›n, %57,5’i 45-51 yafl gru-

bu aras›nda, %79.2’si evli, %44,3’ü lise mezunu,
%60,8’inin ekonomik durumu orta seviyede,

%70,9’unun birinci derece akrabas› diyabet hasta-
s›, %53,8’sinin insülin enjektörü kulland›¤›, %57.5’inin
insülin e¤itimi ald›¤›, %71,3’ünün 4-6 y›ld›r insülin kul-
land›¤›,% 58’inin diyabet e¤itim program›na kat›ld›-
¤› ve %67’sinde komplikasyon geliflti¤i saptanm›flt›r. 

Dil  Geçerlili¤i:  Diyabet Semptom Kontrol Ölçe-
¤i’nin Türk kültürüne uyarlama çal›flmas›nda, ölçek
öncelikle her iki dili bilen bir dil uzman› ve diyabet
konusunda uzman befl kifli olmak üzere alt› kifli tara-
f›ndan ‹ngilizce’den Türkçe’ye çevrilmifltir. Daha
sonra, elde edilen bu çeviride, ortak olan ve ortak
olmayan maddeler bir araya getirilmifltir. Ölçek
maddelerinde en uygun ifadeler seçildikten sonra
elde edilen bu çeviri daha önce anketin ‹ngilizce
halini görmeyen, her iki dili bilen, anadili Türkçe
olan, bir ‹ngilizce dil uzman› ve diyabet konusunda
uzman befl kifli taraf›ndan Türkçe’ye çevrilmifltir.
Böylece, ölçe¤in Türkçe versiyonu oluflturulmufltur.

Kavram  Geçerlili¤i:  Ölçe¤in dil geçerlili¤i uzman
görüflleri ve ölçekten elde edilen puanlar›n›n kore-
lasyonu ile de¤erlendirilmifltir. Oluflturulan Türkçe
formunun içerik geçerlili¤i için, 10 uzman taraf›n-
dan her bir maddenin ölçme derecesi 100 tam pu-
an üzerinden de¤erlendirilmifltir. Uzmanlar taraf›n-
dan de¤erlendirmesi yap›lan ‘Diyabet Semptom
Kontrol Ölçe¤i’nin içerik geçerlili¤i analizleri sonu-
cunda puan ortalamas› ve standart sapmas›
93.3±14.69 olarak bulunmufltur. Uzman görüflleri pu-
an ortalamalar›nda; en düflük puan ortalamas›na
sahip yirmi ikinci madde (görme keskinli¤i ve niteli-
¤inde azalma) (=82.00±32.59), en yüksek puan or-
talamas› ise otuz ikinci madde (çok su içme)
(=98.5±3.37) olarak saptanm›flt›r. Kendall ‹yi Uyu-
flum Katsay›s› analizinde W: 0.227 olarak elde edil-
mifl, uzmanlar›n görüflleri aras›ndaki uyuflum istatis-
tiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p<0.00).

Geçerlili¤e  ‹liflkin  Bulgular
Yap›  Geçerlili¤i
Faktör Analizi: Ölçe¤in verilerinin homojen ve

faktör analizi yap›lmas›na uygun olup olmad›¤›na
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karar vermek için KMO-Barlett analizi yap›lm›flt›r.
Yap›lan analiz sonucunda, verilerin homojen oldu-
¤u ve varyanslar›n faktör analizi yap›lmas›na uy-
gun oldu¤u saptanm›flt›r (KMO=0.93; X2=3813.488;
p=0.000). Bu araflt›rmada, "Diyabet Semptom
Kontrol Ölçe¤i”nin yap› geçerlili¤ini s›namak ama-
c›yla, 34 madde üzerinden temel bileflenler yönte-
mi ve VAR‹MAX eksen döndürme yöntemi kullan›-
larak faktör analizi yap›lm›flt›r. Analiz sonucunda,
özde¤eri 1’in üzerinde olan alt› faktör bulunmufltur.

Ölçe¤in maddeleri toplam varyans›n %66.93’ünü
aç›klayan alt› faktör alt›nda toplanm›flt›r (Tablo 2). Öl-
çe¤in alt boyutlar›n›n faktör yükleri 0.51-0.95 aras›nda
de¤iflmektedir. Ölçek maddeleri aras›nda faktör a¤›r-
l›¤› 0.30’un alt›nda olan hiçbir faktör olmad›¤› için öl-
çekten madde ç›kar›lmam›flt›r (Tablo 2). Ölçe¤in yap›
geçerlili¤i için yap›lan DFA’dan elde edilen modelin
uyum indeksleri incelenmifl ve Ki-kare de¤erinin
(x2=495.31, sd=102, p=0.00) anlaml› oldu¤u görülmüfl-
tür. Uyum indeksi de¤erleri ise RMSEA=0.45, NFI=0.97,
CFI=0.98, IFI=0.92, RFI=0.94, GFI=0.92, AGFI=0.98 ve
RMR=0.021 olarak bulunmufltur. Bu uyum indeksi de-
¤erleri modelin iyi uyum verdi¤ini göstermektedir.

Güvenirli¤e  ‹liflkin  Bulgular
Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤i” nin zamana

göre de¤iflmezli¤inin de¤erlendirilmesi
Test-tekrar test yöntemiyle güvenirli¤ini belirleye-

bilmek amac›yla ölçek 30 kifliye 3 hafta arayla uy-
gulanm›flt›r. Ölçe¤in alt boyutlar›n›n test-tekrar test
güvenirlik katsay›s› Pearson Momentler Çarp›m› Ko-
relasyonu ile de¤erlendirilmifltir. Ölçe¤in alt› alt bo-
yutunun test-tekrar test puan ortalamalar› aras›nda
istatistiksel olarak pozitif yönde anlaml› bir iliflki oldu-
¤u saptanm›flt›r. Alt boyutlar›ndan iki ölçüm sonucu
elde edilen puan ortalamas› aras›nda fark olup ol-
mad›¤›n› saptamak için ba¤›ml› gruplarda t testi ya-
p›lm›fl, puan ortalamalar› aras›nda istatistiksel olarak
anlaml› fark bulunmam›flt›r (p>0.05) (Tablo 3).

“Diyabet  Semptom  Kontrol  Ölçe¤i”  
için  Testi  yar›lama  yöntemi  analiz  sonuçlar›
Bir ölçme arac›n›n güvenirli¤i için aran›lan temel

ölçütlerden biri ayn› zamanda elde edilen cevap-
lar aras›nda tutarl›l›¤›n olmas›d›r. Ayn› zamanda el-
de edilen cevaplar aras›nda tutarl›l›¤› belirlemek
için testi yar›lama yöntemi olarak bilinen iki yar› test
güvenilirli¤i kullan›lmaktad›r. Ölçe¤in iki yar› test
güvenilirlik katsay›s›n› hesaplamak amac›yla Spe-
arman- Brown, Guttman split-half, ve Cronbach _
güvenirlik katsay›lar› incelendi. Split-half reliability
(yar›ya bölme yöntemi) iki yar› aras›ndaki korelas-
yon 0,71 olarak bulundu. Spearman-Brown katsay›-
s› 0.8320 ve Guttman Split-Half katsay›s› 0.8318 ola-
rak bulunmufltur. Her iki yar› için Cronbach α de-
¤erleri, ilk yar› için (15 soru) = 0,82, ikinci yar› için (15
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TTaabblloo  11::  Verilerin analiz yöntemleri

‹‹nncceelleenneenn  öözzeelllliikk ‹‹ssttaattiissttiikk  yyöönntteemm
Sosyo-demografik özelliklerin analizi Frekans da¤›l›m›, yüzde, ortalama
Uzman görüfllerinin uyumluluk analizi Kendal W analizi
Ölçek ve alt boyutlar›n›n test-tekrar test uyumluluk analizi Pearson korelasyon analizi 
Ölçek ve alt boyutlar› için madde-toplam puan analizi Ba¤›ml› gruplarda t testi
Ölçek ve alt boyutlar›n›n iç tutarl›l›¤› Pearson korelasyon analizi
Madde-faktör iliflkisi Cronbach alfa katsay›s›
Ölçe¤in verilerinin homojen ve faktör analizi yap›lmas›na Faktör analizi
uygun olup olmad›¤›na karar vermek için KMO-Barlett analizi
Maddelerin ve alt boyutlar›n ölçe¤in özgün Do¤rulay›c› faktör analizi(DFA)
yap›s›n› aç›klay›p-aç›klamad›¤›
Cevaplar aras›nda tutarl›l›¤› belirlemek için Testi yar›lama yöntemi



soru) = 0,91 olarak hesapland›. 

“Diyabet  Semptom  Kontrol  
Ölçe¤i”  için  ‹ç  Tutarl›l›k  Analizleri
“Beslenme De¤iflim Süreçleri Ölçe¤i”nin iç tutar-

l›l›¤›n› belirlemede Cronbach alpha katsay›s›n›n he-

saplanmas› ve madde analizleri yap›lm›flt›r. Tablo
4’te “Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤i”nin iç tu-
tarl›l›¤›n› ölçmek için yap›lan Cronbach Alpha gü-
venirlik analizi sonuçlar› verilmifltir.

Yap›lan iç tutarl›k analizi sonucunda, 400 hasta-
dan tüm ölçek için elde edilen Cronbach alfa iç

tutarl›k katsay›s› 0.85 olarak bulun-
mufltur. Ölçe¤in alt boyutlar› için
elde edilen iç tutarl›k katsay›lar›-
da, 1. faktör (hiperglisemi) için
0.93, 2. faktör (hipoglisemi) için
0.92, 3. faktör (psikolojik) için 0.87,
4. faktör (kardiyovasküler) için
0.89, 5. faktör (nörolojik) için 0.77
ve 6. faktör (oftalmojik) için 0.74
olarak bulunmufltur. 

Madde  Analizi
Tablo 5’te “Diyabet Semptom
Kontrol Ölçe¤i”nin madde top-
lam puan korelasyonlar› verilmifl-
tir. Ölçekte en düflük madde-top-
lam puan korelasyonuna sahip
madde 0.52 ile madde 22 (Gör-
me keskinli¤i ve netli¤inde azal-
ma/bozulma) dir. Ölçekte en
yüksek madde-toplam puan ko-
relasyonu olan madde 0.84 ile
madde 32 (çok su içme) dir.

-Ölçe¤in  alt  boyutlar›n›n  puan›  ile  
toplam  puanlar›n›n  korelasyonu
Ölçe¤in her bir alt boyutundan
elde edilen alt boyut toplam pu-
an›n›n ölçek toplam puan› ile ko-
relasyonuna bak›ld›¤›nda; hi-
perglisemi alt ölçe¤i için 0.79, hi-
poglisemi için 0.82, psikolojik için
0.77, kardiyovasküler için 0.70,
nörolojik için 0.68 ve oftalmojik
için 0.62 olarak bulunmufltur. 
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TTaabblloo 22..  Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤inin Faktör Analizi Sonuçlar›

ÖÖllççeekk  aalltt  bbooyyuuttllaarr›› MMaaddddee MMaaddddeelleerriinn    ÖÖzz  FFaakkttöörrlleerriinn  
nnoo ffaakkttöörr  yyüükküü ddee¤¤eerr aaçç››kkllaadd››¤¤››  

vvaarryyaannss  %%
Hiperglisemi 12 0.72 2.81 8.84

16 0.76
23 0.73
32 0.56

Hipoglisemi 8 0.80 2.24 6.67
19 0.85
27 0.62

Psikolojik 1 0.83 6.78 14.14
4 0.95
6 0.68
7 0.81
17 0.83
20 0.78
31 0.51
33 0.78

Kardiyovasküler 5 0.50 2.48 7.16
13 0.78
24 0.76
30 0.53

Nörolojik 2 0.59 2.55 8.42
3 0.71
9 0.52
11 0.63
15 0.68
21 0.56
25 0.58
26 0.61
29 0.50
34 0.53

Oftalmojik 10 0.60 3.30 21.70
14 0.71
18 0.60
22 0.66
28 0.67



Tart›flma
Son y›llarda ülkemizdeki hemflirelik araflt›rmala-

r›nda giderek artan oranda semptom kontrolü
amac›yla gelifltirilen veya uyarlanan semptom
kontrol ölçekleri kullan›lmaktad›r. Kullan›lan bu öl-
çeklerin büyük bir ço¤unlu¤u farkl› kültürlerde ge-
lifltirilmifl olup, ülkemizde kullan›lmak üzere uyarlan-
maktad›r (Erefe, 2002, Kalayc›, 2005). Ölçek uyarla-
mas›n›n tercih edilmesinin baz› nedenleri vard›r;
uluslar aras› yay›nlarda yeterince tan›nan ve üze-
rinde bilgi birikimi bulunan bir ölçe¤i Türkçeye ka-
zand›rarak kullanmak, araflt›r›c›n›n yeni bir ölçek
haz›rlamakla geçirece¤i süreyi k›salt›r, araflt›r›c›ya
iletiflim kolayl›¤› ve karfl›laflt›r›labilir bilgi sa¤lar (De-
mirali, 1995; Gözüm, Aksayan, 2002).

Bu araflt›rmada, ölçek uyarlama çal›flmalar›nda
önerilen uluslararas› yöntemler izlenmifl olup önce-
likle ölçe¤in dil ve kapsam geçerlili¤i sa¤lanm›fl,
sonras›nda psikometrik de¤erlendirmeleri yap›lm›fl-
t›r. Dil ve kapsam geçerlili¤inin sa¤lanmas›nda, çe-

viriyi yapan kiflilerde, her iki kültürde yaflam›fl ve her
iki dili de ana dil düzeyinde bilme özellikleri aran-
m›fl; hem ‹ngilizce'den Türkçe'ye hem de geri çevi-
ri sonras›nda çeviri metinleri üzerinde çevirmen
araflt›rmac› ve di¤er uzmanlardan oluflan grup ile
tart›fl›lm›fl, gerekti¤inde ölçek gelifltiren kifliden da-
n›flmanl›k al›nm›flt›r. Bu süreçte, birebir çeviriden
çok ifadelerin Türkçe cümle yap›s›na uygun ve an-
lafl›labilir olmas›na özen gösterilmifltir (Kan, 2006).
Dil uyarlamas›n›n ard›ndan çevrilen ölçe¤in dil uy-
gunlu¤u ve aç›kl›¤›n› de¤erlendirmeleri için konu
ile ilgili on uzman›n görüflü al›nm›flt›r. Uzmanlar›n gö-
rüflleri aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bu-
lunmam›flt›r (W: 0.227, p=0.09). 

DFA analizi sonucuna göre, ölçek 34 madde,
alt› faktör alt›nda toplanm›fl ve toplam varyans›n
%71.1’ini aç›klad›¤› belirtilmifltir. Ölçe¤in Türkçe for-
munda toplamda aç›klanan varyans %66.93 ola-
rak bulunmufltur. Bulunan varyans oran› ne kadar
yüksekse, ölçe¤in faktör yap›s› o kadar güçlüdür.
Genel olarak %40-60 aras›ndaki varyans oranlar›
yeterli görülmektedir. Bu araflt›rmada da yeterli dü-
zeyde toplam varyans elde edilmifltir. Arbuckle ve
ark. (2009) ölçe¤in ‹ngilizce formunun 34 madde,
alt› faktör alt›nda toplanm›fl, toplamda aç›klanan
varyans›n %61.01 oldu¤unu saptam›flt›r.

Bu araflt›rmada, ölçe¤in alt boyutlar›ndaki
maddelerin faktör yükleri 0.52-0.84 aras›nda ve ka-
bul edilebilir düzeyde ve uyum indeksi de¤erlerinin
kabul edilebilir bir uyuma sahip oldu¤u bulunmufl-
tur. Grootenhuis ve ark. (1994) ölçe¤in orijinal for-

munun alt boyutlar›ndaki
faktör yüklerinin 0.56-0.79
aras›nda ve GFI, CFI, NFI, RFI
ve IFI için > .90, RMSEA ve
RMR için < .05 oldu¤unu
saptam›flt›r. Arbuckle ve
ark. (2009) ölçe¤in ‹ngilizce
formunun alt boyutlar›n›n
faktör yüklerinin 0.59-0.81 ol-
du¤u saptam›flt›r.
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Tabllo  4:  Cronbach alfa güvenirlik katsay›lar›

ÖÖllçekk  allt Madddde  say››s›› Cronbachh
boyutllar›› Allphha  dde¤erii

Hiperglisemi 4 0.93
Hipoglisemi 3 0.91
Psikolojik 8 0.87
Kardiyovasküler 4 0.89
Nörolojik 10 0.77
Oftalmojik 5 0.74
Tüm ölçek 34 0.85

Tablo  33:: Diyabet Semptom Kontrol Ölçe¤inin Test-tekrar test Güvenirlik Katsay›lar›

AAlltt  BBooyyuuttllaarr  nn mmaaddddee  ssaayy››ss›› rr pp tt pp
Hiperglisemi 30 4 0.71 0.000 0.82 0.253
Hipoglisemi 30 3 0.69 0.000 0.86 0.14
Psikolojik 30 8 0.62 0.000 0.74 0.758
Kardiyovasküler 30 4 0.64 0.000 0.69 0.659
Hiperglisemi 30 10 0.79 0.000 0.84 0.091
Oftalmojik 30 5 0.82 0.000 0.67 0.347
Toplam 30 34 0.79 0.000 0.81 0.843



Pearson Momentler Çarp›m› Korelasyonu (r de-
¤eri) +1'e yaklaflt›kça güvenilirli¤in yüksek oldu¤u
kabul edilmektedir. Madde toplam puan korelas-
yon katsay›s›n›n alt s›n›r› ile ilgili literatürde farkl› de-
¤erler olmakla birlikte genellikle en alt seviye ola-
rak  .20 al›nmakta, güvenilirlik katsay›s› .30-.40 ara-

s›nda olan maddelerin "iyi", .40 üstünde olan mad-
delerin "çok iyi" düzeyde ay›rt edici ve dolay›s›yla
güvenilir oldu¤u bildirilmektedir (Aksako¤lu, 2001).
Bu araflt›rmada madde alt ölçek toplam puan ko-
relasyonlar› incelendi¤inde ölçe¤in tüm maddele-
rinin bulunduklar› alt boyutun toplam puan› ile ye-

terli korelasyon sa¤lad›-
¤› saptanm›flt›r. Gro-
otenhuis ve ark. (1994)
ölçe¤in tüm maddeleri-
nin 0.50’inin üzerinde ve
yeterli korelasyon sa¤la-
d›¤›n› bulmufltur. Ar-
buckle ve ark. (2009) ise
ölçe¤in tüm maddeleri-
nin 0.56’n›n üzerinde ve
alt boyutlar›n toplam
puan› ile yeterli korelas-
yon sa¤lad›¤›n› sapta-
m›flt›r.
Bizim araflt›rmam›zda öl-
çekte en düflük madde-
toplam puan korelasyo-
nuna sahip madde 0.52
ile madde 22 (Görme
keskinli¤i ve netli¤inde
azalma/bozulma) bulu-
nurken Grootenhuis ve
ark. (1994) ise en düflük
madde toplam puan
korelasyonuna sahip
maddeyi 0.50 ile mad-
de 18 (görme alan›nda
›fl›k çakmas› ya da siyah
noktalar) olarak bulmufl-
tur.
Likert tipi ölçeklerde iç tu-
tarl›l›¤›n de¤erlendirilme-
sinde önerilen yöntemler-
den bir di¤eri de Cron-
bach Alfa güvenirlilik kat-
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TTaabblloo  55::  Ölçe¤in Madde-Toplam Puan Korelasyonunun ‹ncelenmesi (n=400)

Maddeler Madde toplam p
korelasyonu (r)

1. Enerjinizin olmamas› 0.77 0.00
2. Yürürken bald›rlarda a¤r› 0.55 0.00
3. Ayaklarda uyuflukluk (his kayb›) 0.54 0.00
4. Genel olarak yorgunluk hissi 0.61 0.00
5. Geceleri nefes darl›¤› 0.59 0.00
6. Uykulu olma 0.66 0.00
7. Bir konuya yo¤unlaflmada zorluk 0.68 0.00
8. Mutsuzluk/içe kapanma 0.57 0.00
9. Ellerde uyuflukluk(his kayb›) 0.80 0.00
10. Sürekli bulan›k görme (gözlük olsa bile) 0.65 0.00
11. Geceleri kol ve bacaklarda kar›ncalanma 0.58 0.00
12. Çok susama 0.72 0.00
13. Kalp bölgesinde çarp›nt› veya küt küt atma 0.77 0.00
14. Görmede bozulma 0.53 0.00
15. Geceleri bald›rlarda yan›c› a¤r› 0.52 0.00
16. A¤›z kurulu¤u 0.61 0.00
17. Gün içinde yorgunlu¤un artmas› 0.67 0.00
18. Görme alan›nda ›fl›k çakmas› ya da siyah noktalar 0.66 0.00
19. Yemekten önce huzursuzluk 0.78 0.00
20. Sabah uyand›¤›nda yorgunluk hissi 0.63 0.00
21. Bacaklarda zonklay›c› a¤r› 0.57 0.00
22. Görme keskinli¤i ve netli¤inde azalma/bozulma 0.52 0.00
23. S›k idrara ç›kma iste¤i 0.50 0.00
24. Gö¤üs ya da kalp bölgesinde a¤r› 0.60 0.00
25. Gün boyunca bacaklarda yan›c› a¤r› 0.79 0.00
26. Parmaklarda ya da ellerde yanma veya kar›ncalanma 0.81 0.00
27. Kolayl›kla sinirlenme ya da huzursuz olma 0.76 0.00
28. Görmede ani de¤iflme/bozulma 0.68 0.00
29. Bacaklarda ve ellerde dokunma hissini ay›rt edememe 0.65 0.00
30. Fiziksel aktivitede nefes darl›¤› 0.61 0.00
31. Düflünce ak›fl›nda bozulma(düflünme netli¤inde bozulma) 0.52 0.00
32. Çok su içme 0.84 0.00
33. Dikkatini toplamada zorluk 0.73 0.00
34. Ayaklarda veya bacaklarda yanma ya da kar›ncalanma 0.62 0.00



say›s›d›r. Cronbach Alfa katsay›s› ne kadar yüksek ise
(1'e yak›nsa) bu ölçekte bulunan maddelerin o ölçü-
de birbiri ile tutarl› ve ayn› özelli¤i inceleyen madde-
lerden olufltu¤u belirtilmektedir (Karasar, 2000). Ayr›-
ca, Cronbach Alfa katsay›s›n›n 0.80- 1.00 aras›nda ol-
mas› yüksek derecede güvenilir olarak de¤erlendirilir
(Öner, 1997). Bizim araflt›rmam›zda, tüm ölçek için el-
de edilen Cronbach alfa iç tutarl›k katsay›s› 0.85, di-
¤er alt boyutlarla karfl›laflt›r›ld›¤›nda en düflük alfa kat-
say›s› oftalmojik (0.74) alt boyutunda bulunmufltur.
Grootenhuis ve ark. (1994) taraf›ndan orjinal ölçe¤in
Croncbach alpha de¤eri 0.89, en düflük alfa katsay›-
s›n›n kardiyovasküler (0.66) alt boyutunda oldu¤u
saptanm›flt›r.  Arbuckle ve ark. (2009) taraf›ndan ölçe-
¤in ‹ngilizce formunun  Croncbach alpha de¤eri 0.81
ve en düflük alfa katsay›s›n›n oftalmojik (0.65) alt bo-
yutunda oldu¤unu bulunmufltur.

Test-tekrar test analizi, testin zamana karfl› de¤ifl-
mezlik özelli¤inin de¤erlendirilmesi amac› ile ger-
çeklefltirilmektedir (Tezbaflaran, 2004). Bu testte bi-
rinci ölçüm ile ikinci ölçüm aras›nda en az iki hafta,
en fazla dört hafta olmas›  ve testin en az 30 kifli ile
yap›lmas› önerilmektedir (LoBiondo-Wood and Ha-
ber, 2002). Test-tekrar test uygulamas›n›n birinci ve
ikinci ölçümünden al›nan puanlar›n karfl›laflt›r›lmas›
ve iki ölçüm aras›nda anlaml› fark›n bulunmamas›,
sonuçlar›n benzer oldu¤unu göstermektedir (Öz-
türk, 2006). Bu araflt›rmada, ilk uygulamadan üç
hafta sonra tekrar uygulanan ölçe¤in puanlar›
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunma-
m›flt›r. Tekrarlanan ölçümler sonras› fark›n olmama-
s› ölçe¤in güvenilir oldu¤unun bir göstergesidir.
Grootenhuis ve ark. (1994) ve Arbuckle ve ark.
(2009) ilk uygulamadan 15 gün sonra tekrar uygu-
lanan ölçe¤in puanlar› aras›nda anlaml› fark olma-
d›¤›n› ve ölçe¤in güvenilir oldu¤unu saptam›flt›r.

Sonuç  
Bu araflt›rmada, Diyabet Semptom Kontrol Ölçe-

¤inin uyarlama çal›flmalar› uluslararas› bilimsel yön-
temlere uygun olarak yap›lm›fl ve ölçe¤in Türkçe

formunun geçerlilik ve güvenilirlik ölçütlerini karfl›la-
d›¤› belirlenmifltir. Özgün ölçek faktör yap›s› ile Türk-
çe formdaki faktör yap›s› uyumlu ve Türkçe form gü-
venilirlik de¤erleri özgün ölçe¤e benzer bulunmufl
olup, ölçe¤in ülkemiz hemflirelik uygulama ve arafl-
t›rmalar›nda kullan›labilece¤i sonucuna var›lm›flt›r.
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ÖÖzzeett
AAmmaaçç:: Bu çal›flmada, Kahramanmarafl Devlet Hastanesine akut koroner

sendrom (AKS) ile baflvuran hastalardaki koroner arter hastal›¤› (KAH) risk faktör-
lerinin prevalans›n› tan›mlamak amaçland›.  

MMeettoott::  Çal›flma, Sa¤l›k Bakanl›¤› Kahramanmarafl Devlet Hastanesi Kardiyo-
loji klini¤inde Nisan 2011-Eylül 2011 tarihleri aras›nda yap›ld›. Evreni bu tarihler
aras›nda Kardiyoloji klini¤ine baflvurarak tedavi gören tüm akut koroner send-
romlu hastalar oluflturdu. Yap›lan power analizine göre örneklem grubunu 245
akut koroner sendrom hastas› oluflturdu.

BBuullgguullaarr::  Hastalar›n %96.3’ünde en az bir risk faktörü vard›. Hastalar›n %51.4’ün-
de aile öyküsü pozitifli¤i, %51’inde strese maruziyet, %45.7’sinde hipertansiyon,
%29.8’inde diyabetes mellitüs, %29.4’ünde hiperlipidemi bulunmaktayd›. 

SSoonnuuçç:: Araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar aras›nda en yayg›n risk faktörle-
rinin aile öyküsü pozitifli¤i ve strese maruziyet oldu¤u belirlendi. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Akut koroner sendrom, risk faktörü

SSuummmmaarryy
RRiisskk  FFaaccttoorrss  iinn  AAccuuttee  CCoorroonnaarryy  SSyynnddrroommeess::  KKaahhrraammaannmmaarraass  aann  eexxaammppllee
AAiimm::  The aim of this study was to examine various risk factors prevalence in

patients with acute coronary syndrome in Kahramanmaras State Hospital, De-
partment of Cardiology.

MMeetthhooddss::  This study was conducted at the cardiology clinic at, Saglik Bakan-
l›¤› Kahramanmarafl Devlet Hastanesi. between April 2011-September 2011.
The study consisted of patients who have visited the cardiology clinic and tre-
ated for acute coronary syndrome between these dates.

RReessuullttss::  At list 96.3% of the patients had one risk factor. 51.4% of patients had
a positive family history, 51% had stress exposure, 45.7% hypertension, 29.8% di-
abetes mellitus, 29.4% had hyperlipidemia.

CCoonncclluussiioonn::  Of the patients included in the study showed that risk factors
such as family history and stress were the most common.

KKeeyy  wwoorrddss::  Acute Coronary Syndrome, The Risk Factor
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Girifl

Kalp ve damar hastal›klar›, küresel ölçekte bafl-
ta gelen ölüm sebebi olup, uzun bir süre daha bir
numaral› ölüm sebebi olmaya devam edece¤i
tahmin edilmektedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)
verilerine göre, 2005 y›l›nda 17.5 milyon insan›n
kalp ve damar hastal›klar› sebebiyle öldü¤ü ve bu
rakam›n küresel ölümlerin %30’unu teflkil etti¤i tah-
min edilmektedir. Bu ölümlerin 7.6 milyonu kalp kriz-
lerine ba¤l›d›r. Ölümlerin %80’i düflük ve orta gelirli
ülkelerde meydana gelmifltir (T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›
Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, 2010).
Yap›lan çal›flmalar, tüm dünyada kardiyovasküler
hastal›klardan ölüm oran›n›n 1990 ve 2020 y›llar›
aras›nda %28.9’dan %36.3’e yükselece¤ini göster-
mektedir (Committee on the Management of Pa-
tients with Unstable Angina, 2002).

Dünyada görülme oran› giderek artan, önemli
mortalite ve morbidite nedenlerinden olan KAH’lar
aras›nda önemli bir yer tutan AKS’ler, yol açt›¤›
hospitalizasyon, iflgücü kayb›, nedeniyle günümüz
toplumunun en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan birini
oluflturmaktad›r (Committee on the Management
of Patients with Unstable Angina, 2000).

Türkiye’de kalp hastal›klar›n›n epidemiyolojik
özelliklerini araflt›ran en kapsaml› çal›flma olan TEK-
HARF çal›flmas›n›n 2009 verilerine göre, 45-54 yafl
grubunda %6, 55-64 yafl grubunda %7 olan KAH
prevalans›, 65 yafl ve üzerindeki bireylerde %28’e
yükselmektedir. KAH prevalans› 1990 verilerine gö-
re 50 yafl üzerinde %80 oran›nda artm›flt›r.  TEKHARF
çal›flmas›n›n son takipleri, ülkemizde koroner hasta-
l›ktan koruyucu önlemleri çok daha etkinlefltirme-
nin gerekti¤ini vurgulamaktad›r (http://tek-
harf.org/2009.html, Eriflim tarihi: 29 fiubat 2012).  

Risk faktörlerinin tan›mlanmas› ve bunlar›n teda-
visi, asemptomatik kiflilerde koroner kalp hastal›kla-
r›n›n önlenmesi (primer koruma), belirlenmifl hasta-
l›¤› olan kiflilerde tekrarlayan olaylar›n önlenmesi
(sekonder koruma) için gereklidir. Risk faktörlerini

azaltmaya yönelik uygulanacak kardiyak rehabili-
tasyon programlar› içinde hemflire, sürekli ve aktif
rol üstlenir.

Ulusal Kolesterol E¤itim Program› Uzman Pane-
li’nin (National Cholesterol Education Program,
NCEP) 2001’de yay›nlanan III. Yetiflkin tedavi pane-
linde (Adult Treatment Panel, ATP III), koroner arter
hastal›¤› risk faktörleri flu flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r
(NCEP-ATP III, 2002):

Koroner  arter  hastal›¤›  risk  faktörleri  (NCEP  ATP  III);
1.  Lipid  ile  iliflkili  risk  faktörleri (LDL, Trigliseridler,

Non-HDL Kolesterol, HDL düflüklü¤ü, Aterojenik dis-
lipidemi)            

2.    Lipid  d›fl›  risk  faktörleri
A.  De¤ifltirilebilen  risk  faktörleri

a. Hipertansiyon
b. Sigara içiyor olmak
c. Diabetes Mellitus
d. Fazla kiloluluk/Obezite
e. Fiziksel inaktivite
f. Aterojenik diyet
g. Trombojenik/ hemostatik durum

B.  De¤ifltirilemeyen  risk  faktörleri

a. Yafl
b. Erkek cinsiyet
c. Ailede erken koroner kalp 

hastal›¤› öyküsü
Koroner  arter  hastal›¤›  için  
ba¤›ms›z  risk  faktörleri  (NCEP  ATP  III);

1. Yafl (erkeklerde ≥45, kad›nlarda ≥55)
2. Ailede erken koroner kalp hastal›¤› öyküsü
3. Sigara içiyor olmak
4. Hipertansiyon (Kan bas›nc› ≥140/90 

mmHg veya antihipertansif ilaç kullan›m›)
5. Düflük HDL kolesterol ( HDL <40 mg/dl)
6. Yüksek LDL kolseterol ( LDL ≥130 mg/dl).
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin 2002’de yay›nlad›¤›

Koroner Kalp Hastal›¤› Korunma ve Tedavi K›lavu-
zunda yer alan koroner kalp hastal›¤› risk faktörleri

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  13  •  Temmuz  -  Aral›k  2012



ise flunlard› (http://www.tkd.org.tr/kilavuz/k11.htm,
Eriflim tarihi: 02 Mart 2012):

1. Yafl (erkeklerde ≥45, kad›nlarda ≥55 veya er-
ken menopoz)

2. Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan er-
kekte 55, kad›nda 65 yafl›ndan önce koroner arter
hastal›¤› bulunmas›)

3. Sigara içiyor olmak
4. Hipertansiyon (kan bas›nc› ≥140/90 mmHg

veya antihipertansif tedavi görüyor olmak)
5. Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200

mg/dl, LDL-kolesterol ≥130 mg/dl)
6. Düflük HDL-kolesterol de¤eri (<40 mg/dl)
7. Diabetes Mellitus (diyabet bir risk faktörü ol-

man›n yan›s›ra, koroner kalp hastal›¤› varl›¤›na efl-
de¤er bir risk tafl›d›¤›ndan risk de¤erlendirmesinde
ayr› bir yeri vard›r).

Yeni  Risk  Faktörleri;

1. Hiperhomosisteinemi (HHS)
2. Lipoprotein (a) Yüksekligi
3. BNP (Beyin Natriüretik Peptit) ve ProBNP Yük-

sekli¤i
4. Yüksek Sensitiviteli C-Reaktif Protein (CRP)

Yüksekli¤i

5. Enfeksiyon
6. Protrombotik Faktörler (Millionis, Winder and

Mikhailids, 2000; NCEP-ATP III, 2002; Omland et al,
2002; De lomos, McGuire and Drazner, 2003).

Biz bu çal›flmam›zda AKS hastalar›n›n risk faktör-
leri prevalans›n› belirlemeyi amaçlad›k.

Gereç  ve  Yöntem

Çal›flma; Sa¤l›k Bakanl›¤› Kahramanmarafl Dev-
let Hastanesi Kardiyoloji klini¤inde Nisan 2011-Eylül
2011 tarihleri aras›nda yap›ld›.

Çal›flman›n evrenini, Sa¤l›k Bakanl›¤› Kahraman-
marafl Devlet Hastanesi Kardiyoloji klini¤ine Nisan
2011-Eylül 2011 tarihleri aras›nda baflvurarak teda-
vi gören 18 yafl ve üzeri tüm akut koroner sendrom-
lu hastalar oluflturdu Araflt›rmada, Tip I hata
(α=0.05) ve Tip II hata (β=0.20; Power=0.8) göz
önünde bulundurarak yap›lan power analizinde
örneklem hacmi n=243 kifli olarak saptand›. Araflt›r-
man›n örneklem grubunu 245 akut koroner send-
rom hastas› oluflturdu. Hastalar›n tan›t›c› özellikleri
yüzdelik say›lar ve ortalamalar ile sunuldu. SPSS
16.0 istatistik paket program› kullan›ld›. 

Bulgular

Çal›flmaya al›nan akut koroner sendromlu has-
talar›n sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gös-
terildi. Hastalar›n tan›t›c› özellikleri incelendi¤inde;
yafl ortalamas› 60.58±11.81 y›l olan hastalar›n ço-
¤unlu¤u erkekti (%68.6). Sürekli de¤iflkenler ortala-
ma±standart sapma, kategorik de¤iflkenler say›
(yüzde) olarak sunulmufltur.

Risk faktörleri aç›s›ndan incelendi¤inde; hastala-
r›n %96.3’ünde en az bir risk faktörü bulunmaktad›r.
Hastalar›n %51.4’ünde aile öyküsü pozitifli¤i, %51’in-
de strese maruziyet %45.7’sinde hipertansiyon,
%29.4’ünde hiperlipidemi, %29.8’inde diyabetes
mellitüs, %17.1’ine fiziksel inaktivite, %1.6’s›nda oral
kontraseptif kullan›m öyküsü risk faktörleri bulun-
maktad›r. AKS için önemli risk faktörlerinden olan si-
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TTaabblloo  11:: Hastalar›n Sosyo-Demografik 
De¤iflkenlere Göre Da¤›l›m› (n=245)

SSoossyyoo--ddeemmooggrraaffiikk  ddee¤¤iiflflkkeennlleerr nn %%
YYaaflfl  ((yy››ll))
18-29 1 0.4
30-49 38 15.5
50-69 143 58.4
70 ve üzeri 63 25.7
YYaaflfl  ((oorrttaallaammaa)) 60.58±11.81
Kad›n 63.18±12.25
Erkek 59.39±11.44
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 77 31.4
Erkek 168 68.6

Sürekli de¤iflkenler ortalama±standart sapma, 
kategorik de¤iflkenler say› (yüzde) olarak sunulmufltur.



gara ve alkol kullanma durumlar›na bak›ld›¤›nda;
hastalar›n % 26.1’inin aktif sigara kullan›c›s› oldu¤u,
%24.9’unun sigaray› b›rakt›¤›, %49’unun hiç sigara
kullanmad›¤›, %5.7’sinin aktif alkol kullan›c›s› oldu-
¤u, %11.8’inin alkol kullanmay› b›rakt›¤›, %82.4’ünün
hiç alkol kullanmad›¤› belirlendi. Beden kitle indeks-
leri (BK‹) incelendi¤inde; BK‹ ortalamas›n›n

27.71±4.26 (kg/m2), %73.9’unun hafif-çok a¤›r dere-
cede fliflman grubunda oldu¤u görüldü (Tablo 2).

Tart›flma

Sosyo-demografik özelliklerden yafl ortalamas›-
na bak›ld›¤›nda; genel ortalaman›n 60.58±11.81 y›l,
kad›nlarda 63.18±12.25 y›l, erkeklerde 59.39±11.44
y›l oldu¤u belirlendi. Türk Eriflkinlerinde Kalp Hastal›k-
lar› ve Risk Faktörleri  (TEKHARF) çal›flmas›n›n 2009
verilerine göre, 45-54 yafl grubunda %6, 55-64 yafl
grubunda %7 olan KAH prevalans›, 65 yafl ve üzerin-
deki bireylerde %28’e yükselmektedir. KAH preva-
lans› 1990 verilerine göre 50 yafl üzerinde %80 ora-
n›nda artm›flt›r (http://tekharf.org/2009.html, Eriflim
tarihi: 29 fiubat 2012). Yafl›n, erkeklerde ≥45, kad›n-
larda ≥55 olmas› Ulusal Kolesterol E¤itim Program›
Uzman Panelinde de KAH’›n de¤ifltirilemeyen risk
faktörleri aras›nda gösterilmifltir (NCEP-ATP III, 2002). 

Çal›flmaya kat›lan hastalar›n ço¤unlu¤u erkekti
(%68.6). Di¤er risk faktörleri eflitse, erkeklerin ate-
roskleroza dolay›s›yla AKS’ye kad›nlardan çok da-
ha fazla e¤ilimli olduklar› belirtilmifl (Kumar et al,
2000), erkek cinsiyet NCEP-ATP III’te (2002) de¤iflti-
rilemeyen risk faktörleri aras›nda gösterilmifltir. 

Koroner arter hastal›¤› veya di¤er aterosklerotik
hastal›¤› bulunanlar morbidite ve mortalite aç›s›n-
dan en yüksek risk tafl›yan hasta grubunu olufltur-
maktad›rlar. Yüksek risk tafl›yan bu hastalarda koru-
man›n amac› morbidite ve mortalitenin azalt›lmas›,
yaflam kalitesinin yükseltilmesi ve yaflam beklentisi-
nin artt›r›lmas›d›r (Pyörälä, 1996). AKS’li hastalarda
risk faktörü da¤›l›m›n›n iyi bilinmesi sekonder koru-
man›n yeterli düzeyde olmas› için önem teflkil et-
mektedir. 

Çal›flmaya kat›lan hastalar risk faktörleri aç›s›n-
dan incelendi¤inde; %96.3’ünde en az bir risk fak-
törü bulundu¤u, sadece %3.7’sinde hiç risk faktörü
bulunmad›¤› görüldü. Ceylan ve ark. (2011) yapt›-
¤› çal›flmada, hastalar›n %2.3’ünde hiç risk faktörü
bulunmamakta, ancak %98.2’inde en az bir risk

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  15  •  Temmuz  -  Aral›k  2012

TTaabblloo  22::  Hastalar›n Risk Faktörlerine 
Göre Da¤›l›m› (n=245)

RRiisskk  FFaakkttöörrlleerrii nn  %%
Risk faktörü   

Var 236 96.3
Yok 9 3.7

Aile öyküsü 126 51.4
Strese maruziyet 125 51
Hipertansiyon 112 45.7
Diyabetes mellitus 73 29.8
Hiperlipidemi 72 29.4
Menapoza girme 57 23.3
Fiziksel inaktivite 42 17.1
Kontraseptif kullan›m› 4 1.6
Sigara

Kullanan 64 26.1
Kullanmayan 120 49
B›rakan 61 24.9

Alkol
Kullanan 14 5.7
Kullanmayan 202 82.4
B›rakan 29 11.8

BK‹ (kg/m2)
<18.5 1 0.4
18.5-24.9 63 25.7
25-29.9 120 49
30-34.9 47 19.2
35-39.9 10 4.1
>40 4 1.6

BK‹ (kg/m2) 27.71±4.26
LDL (mg/dl) 125.07±35.54
HDL (mg/dl) 37.17±10.35
Kolesterol 169.13±41.63

Sürekli de¤iflkenler ortalama±standart sapma, 
kategorik de¤iflkenler say› (yüzde) olarak sunulmufltur.



faktörü bulunmaktad›r. Bu bulgular çal›flmam›zla
paralellik göstermektedir.  

Sigara içicili¤i aç›s›ndan hastalar› inceledi¤imiz-
de; hastalar›n %26.1’inin aktif sigara kullan›c›s› ol-
du¤u, %24.9’unun sigaray› b›rakt›¤›, %49’unun hiç
sigara kullanmad›¤› görüldü. Farkl› çal›flmalar ince-
lendi¤inde; hastalar›n %53.4’ünün (Ceylan ve ark,
2011) ve %65’inin (Sönmez ve ark, 2002) sigara içti-
¤i belirlenmifltir.

Çal›flmada Diabetes Mellitus (DM) görülme ora-
n›n› %29.8 olarak belirlendi. Yap›lan çal›flmalarda
DM görülme oran›; Sönmez ve ark. n›n çal›flmas›n-
da (2002) %20, Ceylan ve ark. n›n çal›flmas›nda
(2011) %21.5, INTERHEART çal›flmas›nda (Yusuf et al,
2004) akut koroner sendromlu hastalarda DM pre-
valans› erkeklerde %16, kad›nlarda %26, Dilek’in
çal›flmas›nda (2008) %21.2 olarak belirlenmifltir.  

Hastalar›n %45.7’sinde hipertansiyon mevcuttu,
sistolik kan bas›nc› ortalamas› 126.17±20.25 mmHg,
diyastolik kan bas›nc› ortalamas› ise 77.30±10.92
mm Hg olarak saptand›. EUROASPIRE (EUROASPIRE
Study Group, 1997) çal›flmas›nda KAH olgular›nda
HT en yüksek %72.6 ile Macaristan'da en düflük
%44.1 ile Hollanda'da gözlenmifltir. Di¤er çal›flma-
lar›n sonuçlar›na bakt›¤›m›zda hipertansiyon s›kl›¤›-
n›n; Sönmez ve ark. n›n (2002) çal›flmalar›nda %41,
Ceylan ve ark. n›n (2011) çal›flmalar›nda %41.3 ol-
du¤u görülmüfltür. INTERHEART çal›flmas›na göre
(Yusuf et al, 2004) AKS’li hastalarda, hipertansiyon
erkeklerde %35, kad›nlarda %53 oran›nda saptan-
m›flt›r. Dilek (2008) hastalar›n %45.8’inin hipertansi-
yon hastas› oldu¤unu, Kurçer ve Özbay (2011) ilk
de¤erlendirmede hastalar›n diyastolik kan bas›nc›
ortalamas›n› 77.2±10.9 mmHg, sistolik kan bas›nc›
ortalamas›n› 132.0±18.1 mmHg olarak saptam›fllar-
d›r. Çilingir ve ark. (2012) sistolik kan bas›nc› ortala-
mas›n› 127.5±9.3 mmHg, diyastolik kan bas›nc› or-
talamas›n› ise 82.7±6.1 mmHg olarak bulmufllard›r. 

Total kolesterol ≥200 mg/dl olarak al›nd›¤›nda
çal›flma kapsam›ndaki hastalar›n %29.4’ünde hi-

perlipidemi vard›. LDL, HDL ve total kolesterol orta-
lamalar› ise s›ras›yla; 125.07±35.54 mg/dl,
37.17±10.35 mg/dl, 169.13±41.63 mg/dl oldu¤u gö-
rüldü. Sönmez ve ark. (2002) çal›flmalar›nda, olgu-
lar›n %64'ünde hiperlipidemi, %58’inde LDL≥130
mg/dl, %57’sinde HDL≤40 mg/dl olarak tespit et-
mifllerdir. Ceylan ve ark. (2011) ise çal›flmalar›nda,
hastalar›n %6.3’ünde hiperlipidemi oldu¤unu sap-
tam›fllar, LDL, HDL, trigliserid ve total kolesterol orta-
lamalar›n› da s›ras›yla; 106.5±37.4 mg/dl, 40.2±11
mg/dl, 154.5±79.5 mg/dl, 178.5±46.1 mg/dl olarak
belirtmifllerdir. Kurçer ve Özbay (2011) ilk de¤erlen-
dirmede hastalar›n, LDL, HDL ve total kolesterol or-
talamalar›n› s›ras›yla 101.9±30.6 mg/dl, 34.3±9.4
mg/dl ve 168.6±36.8 mg/dl olarak bulmufllard›r.        

Alkol kullan›m› aç›s›ndan hastalar incelendi¤in-
de; %5.7’sinin aktif alkol kullan›c›s› oldu¤u,
%11.8’inin alkol kullanmay› b›rakt›¤›, %82.4’ünün
hiç alkol kullanmad›¤› belirlendi. Dilek’in çal›flma-
s›nda da (2008) hastalar›n % 85.6’s›n›n alkol kullan-
mad›¤› görülmüfltür.

De¤ifltirilemez bir risk faktörü olarak düflünülse
de pozitif aile hikayesi, ailelerde toplanm›fl olan risk
faktörleri aç›s›ndan kiflinin ayr›nt›l› olarak taranmas›-
n› gerektirir. Erken yaflta koroner kalp hastal›¤› sap-
tanm›fl bireylerin birinci derece akrabalar› risk fak-
törleri aç›s›ndan taranmal›d›r. Bu çal›flmam›zda
hastalar›n % 51.4’ünde aile öyküsü pozitifli¤i mev-
cuttu. Ceylan ve ark. (2011) hastalar›n %28.5’inde,
Sönmez ve ark. (2002) %26’s›nda, Dilek (2008)
%37.3’ünde, Ünsar ve ark. (2004) %60.9’unda, Kah-
yao¤lu Süt (2009) %42.6’s›nda aile öyküsü pozitifli¤i
belirlemifllerdir.

Araflt›rmaya kat›lan hastalar›n %17.1’inin fiziksel
aç›dan inaktif oldu¤u, sadece %13.1’inin düzenli
egzersiz program› oldu¤u belirlendi. Niebauer ve
ark. (1995) fiziksel egzersiz yapmas› sa¤lanan grup-
ta risk faktörleri aç›s›ndan olumlu geliflmeler elde
ettiklerini, düzenli egzersiz yapan grubun kontrol
grubuna göre hastal›¤›n›n daha yavafl ilerledi¤ini
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ve hatta geriledi¤ini gözlemifllerdir. Dilek (2008) ça-
l›flmas›nda hastalar›n %28.8’inin sedanter yaflam
sürdürdü¤ünü saptam›flt›r.

Çal›flmada BK‹ incelendi¤inde; BK‹ ortalamas›-
n›n 27.71±4.26 kg/m2 oldu¤u, hastalar›n %49’unun
hafif fliflman, % 19.2’sinin orta derecede fliflman,
%4.1’inin a¤›r derecede fliflman, %1.6’s›n›n çok a¤›r
derecede fliflman oldu¤u görüldü. Cikim, Ozbey
ve Orhan (2004) BK‹ de¤erlerinin 30 kg/m2’nin üze-
rinde olmas› ve kar›n bölgesindeki fliflmanl›k ile kar-
diyovaskuler risk göstergeleri aras›nda anlaml› bir
iliflki oldu¤unu belirtmifllerdir. Çilingir ve ark. (2012)
yapt›¤› çal›flmada çal›flmam›za benzer flekilde,
hasta gurupta, BK‹ ortalamas›n› 25.9±1.1 kg/m2,
Kurçer ve Özbay (2011) 28.3±3.8 kg/m2, Kahyao¤-
lu Süt (2009) 27.0±3.6 kg/m2 olarak, Sönmez ve ark.
(2002), BK‹ ≥30 kg/m2 olanlar›n oran›n› %18.3, Dilek
(2008) BK‹ 25-30 kg/m2 aras›nda olanlar› %52.6, Ün-
sar (2004) ise hastalar›n %27’sinin obez oldu¤unu
belirlemifllerdir. 

Stres yaflama aç›s›ndan hastalar de¤erlendirildi-
¤inde, %51’i strese maruz kald›klar›n› ifade etti. Di-
lek (2008) çal›flmas›nda hastalar›n % 72’sinin stres
yaflad›¤›n› belirtmifltir.

Sonuç

Araflt›rman›n yap›ld›¤› bölgede aile öyküsü pozi-
tifli¤i, strese maruziyet ve hipertansiyon en s›k görü-
len risk faktörleridir. Geliflmifl toplumlarda standart
kardiyovasküler risk faktörleri (obezite, hipertansi-
yon, sigara, egzersiz yoksunlu¤u) yayg›n olarak göz-
lenmektedir. Hedeflendi¤i üzere toplumun daha
ideal bir kardiyovasküler sa¤l›¤a kavuflmas› için ön-
celikle giderek yayg›nlaflan standart risk faktörleriyle
mücadele gerekmektedir (A¤›rbafll› ve Ülman
2012). AKS’larda risk faktörlerini azaltmak amac›yla
koruyucu bir bak›m sisteminin kurulmas› gerekmek-
tedir. Bu bak›m sisteminin hemflireler taraf›ndan
planlan›p uygulanmas› ile risk faktörlerine ba¤l› geli-
flen komplikasyonlar›n önüne geçilebilecektir.
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DDiiyyaabbeettllii  HHaassttaa  TTaakkiibbiinnddee  
VVaakkaa  YYöönneettiimmiinniinn  KKlliinniikk  BBuullgguullaarr››nnaa  EEttkkiissii**

Hemfl.  Berna  KETENCI

Anadolu Sa¤l›k Merkezi Diyabet Vaka Yöneticisi, KOCAEL‹

ÖÖzzeett
Hastal›k Yönetimi, tüm ülkelerde salg›n hastal›k boyutlar›na ulaflm›fl olan

kronik sa¤l›k sorunlar›ndan etkilenen bireylerin takibinde baflar›l› bir yöntem-
dir. Karmafl›k ve yüksek maliyetli sa¤l›k hizmetlerinin iyilefltirilmesi ve maliyet-
lerin azalt›lmas› için gelifltirilmifl önemli bir araçt›r. Vaka Yönetimi bir profes-
yonel taraf›ndan sürekli izlem ve takip alt›nda tutulan, dan›flmanl›k hizmeti
alan diyabet hastalar›n›n, tedaviye uyumunu kolaylaflt›ran, klinik sonuçlara
olumlu etki sa¤layan bir yöntem haline gelmeye bafllam›flt›r. S›k› telefon ta-
kipleri, evde ilaç ve insülin dozlar›nda yap›lan düzenlemeler, hastalar›n kli-
nik sonuçlar›n› iyilefltirici yöndedir. Di¤er taraftan bu durum özel sa¤l›k ku-
rumlar›nda hasta memnuniyetini de olumlu yönde etkilemifltir. Komplikas-
yonlar ve bunlara ba¤l› acil servise baflvurma oranlar› azal›rken, diyabetli
hastalar›n hastanede kal›fl sürelerinde de giderek azalma gözlenmektedir.
Bu makalede vaka yönetimi uygulanan bir olgunun klinik bulgular›na olan
etkisi incelenmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Vaka Yönetimi, Kronik hastal›klar, Diyabet

SSuummmmaarryy
Case management is a successful practice on individuals who have be-

en affected by chronic health problems that reach the level of contagious
diseases in all countries. It is an important tool which has been developed
to improve the quality of high-cost  and complex health services and dic-
rease the overall cost. Case management has become a practice on di-
abetic patients who require a constant observation and follow-up and re-
ceive consultation by a medical Professional, and has been a positive ef-
fect on the patient’s adjustment to the treatment and the clinical results.
Close phone follow-ups, regulations on medication and insulin dosage at
home aims to improve the clinical results of the patient. This situation also
helped imrpove overall patient satisfaction in private health-care instituti-
ons. Complications and related emergency service admittals rates have
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been decreasing, as well as the diabetes patients’
hospital stay period became shorter.”This article
investigates the effect of case management in a
patient with clicical findings.

KKeeyy  wwoorrddss::  Case management, Chronic dise-
ases, Diabetes

Girifl  ve  amaç

H›zl› nüfus art›fl›, yaflam süresinin uzamas›, yafll› ve
kronik hastal›¤› olan birey say›s›n›n artmas› gibi fak-
törler sa¤l›k hizmeti alan birey say›s›n› da artt›rarak
sa¤l›k harcamalar›n›n maliyetini de yükseltmifltir. Di-
¤er taraftan endüstride yayg›n olan kalite kavram›,
bugün sa¤l›k hizmetlerinin sunulmas›nda en önem-
li anahtar nokta haline gelmifltir.(Gillspie 2000)

Sa¤l›k kurumlar› da artan talepler ve k›s›tl› im-
kânlara ra¤men, kaliteli hasta bak›m› sunmak
amac›yla, yeni bak›m ve hasta takibi yöntemi olan
Vaka Yönetimini gelifltirmifllerdir.          

Önceleri sosyal hizmet görevlileri ve sigortac›lar
taraf›ndan uygulanan Vaka Yönetimi, ilk olarak
1980’li y›llarda Sa¤l›k Hizmetlerinde kullan›lmaya
bafllam›flt›r. Vaka yöneticisinin kim olmas› gerekti¤i-
ne dair tart›flmalar sürmesine ra¤men bu görevi
genellikle hemflireler yerine getirmektedir. Amerika
Hemflireler Birli¤i, Vaka Yönetici hemflirenin en az li-
sans derecesine sahip ve alan›nda en az 3 y›l de-
neyimli olmas› gerekti¤ini savunmaktad›r.(Girard,
Pearson ve ark. 1995, Türkmen 1997) 

Vaka Yönetimi; kaynaklar› etkin bir flekilde kulla-
narak, hasta bak›m hizmetlerini iyilefltirmek ve ba-
k›m kalitesini yükseltmek amac›yla gelifltirilen bir sis-
temdir. Bu uygulamalar, hasta bak›m kalitesi ve
maliyeti aras›nda anlaml› bir iliflki sa¤lamaya yöne-
liktir. Sa¤l›k bak›m hizmetlerinin birinci basamaktan
üçüncü basama¤a kadar devaml›l›¤›n› sa¤-
lar.(Googwin 1992)

Vaka Yönetimi, bireylerin sa¤l›k bak›m gereksi-
nimlerini karfl›lamak için sa¤l›¤›n de¤erlendirildi¤i,

gereken aktivitelerin planland›¤›, uyguland›¤› ve iz-
lendi¤i multidsipliner bir sistem olup, bir problem
çözme yöntemidir. Vaka Yönetimi; tekrar tekrar
hastaneye yatma ihtiyac› olan, tedavi süreci uzun,
bak›m maliyeti yüksek ve komplike, multidsipliner
hizmet almas› gereken hasta grubu seçilerek plan-
lan›r.(Cohen 1991, Goodwin 1992, Phillips 1996)

Hopkins Üniversitesi Dr. Brancati ‘nin çal›flmas›
Kronik Hastal›k takibinde vaka yönetiminin fayda-
lar›n› ortaya koymaktad›r. 2009 y›l›nda 542 Afrikal›
Amerikan ile yap›lan çal›flmada, vaka yönetimi sü-
recine dahil edilerek yo¤un iletiflim kurulan hasta-
lar›n hastaneye yatma ve acil servise baflvurma
oranlar›nda %23 azalma saptanm›flt›r. Çal›flmada
Diyabetli hastalar›n HbgA1C düzeylerinde %0,8
düflmeler oldu¤u belirlenmifltir.(Arch Intern Med.)

Bu çal›flma, vaka yönetimi uygulanan bir olgu-
nun klinik bulgular›na olan etkisini incelemek ama-
c›yla yap›lm›flt›r.

Gereç  ve  yöntem

Diyabet Klini¤i’ne Ocak 2010- Haziran 2011 ta-
rihleri aras›nda baflvuran bir olgu vaka yönetimi ile
izlenmifltir.

Olgu  sunumu

Hastam›z 53 yafl›nda, erkek, yüksekokul mezunu
ve tekstil sektöründe çal›flmaktad›r. Son zamanlar-
da artan a¤›z kurulu¤u, s›k idrara ç›kma, ayaklarda
yanma, a¤r› gibi flikâyetler ile ayaktan hastanemi-
ze baflvurmufltur. Evli ve 1 çocuk babas›d›r. Öykü-
sünde hipertansiyon mevcuttur. Ailede DM öyküsü
bilinmemektedir. BKI>30’ un üzerindedir. Açl›k kan
flekeri 284 mg/dl kapiller ölçülmüfltür. Beslenme
al›flkanl›¤› sorguland›¤›nda düzensiz ö¤ün saatleri-
nin olmas›, karbonhidrat a¤›rl›kl› beslenmesi ve ba-
sit fleker tüketiminin fazla olmas› dikkat çekicidir.
Düzenli egzersiz al›flkanl›¤› yoktur. Hastam›za Tip 2
DM tan›s› koyularak tedavi plan› yap›lm›fl ve takip
program›na al›nm›flt›r. 
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Bu hastada belirlenen risk faktörleri;
• Obezite
• 53 yafl erkek olmas›

• Hipertansiyon
• LDL 178 (Hiperlipidemi)
• HbgA1C ‘nin % 8,5  olmas›d›r.
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Hastam›z›n önümüzdeki 10 y›l içerisinde MI ge-
çirme riski %10’dan fazlad›r. 

Önümüzdeki 5 y›l içerisinde Diyabetik Retinopa-
ti ve Nefropati riski yüksektir. Önümüzdeki 

10 y›l içerisinde mortalite riski yafl›tlar›na göre 2
kat daha fazlad›r.

Tedavi de hedefler;
• Yaflam tarz› de¤ifliklikleri, (Koçluk, E¤itim)
• BKI  25-29 aras›nda tutma,
• HbgA1C<7,2 mg/dl  düflürme,
• Kan bas›nc›n› 130/80 mg/hg alt›nda tutma,
• LDL ve Trigliserid düzeyini düflürerek hiperlipi-

demisini kontrol alt›na alma
Hastam›z, ortak bir bak›m plan› haz›rlanarak

(Tablo 1) hastal›¤›, tedavisi, olas› komplikasyonlar
evde kendi kendini izlem, rutin kontroller ayak ve
cilt sa¤l›¤› hakk›nda bilgilendirilmifltir.

Hastada yaflam tarz› de¤iflikli¤i konusunda ev-
de telefon takiplerinin rolü büyüktür. Hasta ile ileti-
flimi sürdürmek bir nevi dan›flmanl›k ya da koçluk
vasf›na sahip olmak gereklidir. S›k› telefon takipleri,
hasta ile motive edici konuflmalar onun tedaviye
uyumunu kolaylaflt›rmaktad›r. ‹nsülin tedavisi bafl-
lanm›fl olup hastaya gerekli ekipman donan›m
sa¤lanm›fl evde kan flekeri takibi ö¤retilmifltir. S›k›
kan flekeri kontrolleri doz ayar›n› yapmam›z› kolay-
laflt›rm›flt›r. Hastam›z ölçüm s›kl›¤›n› daha sonra
azaltarak aral›kl› diyabet ekip üyeleri ile sonuçlar›n›

paylaflm›flt›r. Bu durum k›sa sürede kan flekeri regü-
lasyonunu sa¤lamam›za neden olmufltur. Telefon
takiplerinde hastan›n ald›¤› insülin uygulama e¤iti-
minin uygulanabilirli¤i ve etkinli¤i teyit edilmifltir. Po-
liklinik kontrolünde hastan›n Kardiyoloji, Nöroloji ve
Göz klini¤i için randevular› planlanm›fl ve kontrolle-
rini yapt›rmas› sa¤lat›lm›flt›r. Daha sonra hastan›n
rutin kontrol zamanlar› ajanda üzerinde kay›tl› bir
sistemde 3-4 ayl›k periyotlar ile kendisine hat›rlat›l-
m›flt›r. 

Bulgular

Vaka yönetimi ile Ocak 2010-Haziran 2011 tarih-
leri aras›nda izlenen olgunun klinik bulgular› Grafik
1,2,3 te verilmifltir. Grafik 1 de görüldü¤ü gibi vaka-
n›n HbA1C de¤eri %8,5 dan % 5,56 ya düflmüfltür.

Olgunun LDH düzeyinin 178mg/dl den 74 mg/dl
ye indi¤i belirlenmifltir (Grafik 2). Olgunun kilo kont-
rolünde düflme olmufl ve 30 kg/m2 nin üzerinde BK‹
ile izleme al›nan olgunun 18 ay sonraki izleminin so-
nunda BK‹ si 26 kg/m2 ye düflmüfltür (Grafik 3). 

Olgunun kan bas›nc› kontrolü de sa¤lanm›flt›r. ‹lk
vizitinde 140/70 mm/Hg ölçülen tansiyon de¤eri iz-
lem tablosunda (Tablo 1) görüldü¤ü gibi düflme
göstererek son takibinde 128 /70 mm/hg olarak
hemflirelik notlar›na kay›t edilmifltir. Olgunun Trigli-
serid de¤erlerinde Grafik 4 de görüldü¤ü gibi
465mg/dl den 84mg/dl ye kadar iyileflme göster-
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mifltir. 
Grafik 5 de olgunun HDL kolestrol düzeyinde ise

45mg/dl den 60mg/dl ye kadar yükselme saptan-
m›flt›r.

Tart›flma

Diyabet Vaka Yönetimi, hasta e¤itiminin yan›n-
da hasta takibinin de etkin yap›lmas› gerekti¤i bir
bak›m yöntemidir. Bak›m planlar› sürekli gözden
geçirilir, gerekirse yeni tedavi ve bak›m planlar›
oluflturulur. Bu olgu ile sürekli iletiflim kurulmas›, has-
tal›¤› daha kolay kabullenmesine ve bu durumun
sonuçlar›na olumlu yans›mas›na neden olmufltur. 

Literatürde eriflkin diyabetliler için HbA1C de¤e-
rinin <%7 olmas› hedeflenmifltir (ADA 2012; TEMD
2011). Olgunun HbA1C düzeyi diyabet tan›s› ald›-

¤›nda 8,5 olarak belirlenmifl olup < % 7 olmas› he-
deflenmifltir. On sekiz ay süresince vaka yönetimi
ile izlenen olgu için de belirlenen HbA1C hedef de-
¤erinin gerçekleflti¤i belirlenmifltir (Grafik 1). 

Dr. Brancati nin çal›flmas›nda toplum sa¤l›¤› ça-
l›flanlar› ve diyabet vaka yöneticilerinin s›k ziyaret
ettikleri hasta gurubunda HbA1C de¤eri ortalama-
s› %7,7 iken yine diyabet kontrollerini ayn› hastane-
de yapt›r›p bu kadar s›k› izlem yap›lmayan hasta
gurubunda ortalamas› %8 olarak saptanm›flt›r.
(Arch Intern Med. 2009)

Baflka bir çal›flmada ise diyabet hastalar› ile ya-
p›lan telefon vizitlerinin hastalar›n HbA1C ortala-
mas›nda 0,36’l›k bir düflme sa¤lad›¤› belirtilmifltir
(Schechter, Cohen, Shmukler and Walker 2012) 

Diyabetin Metabolik kontrolleri aras›nda yer
alan LDH kolesterol de¤erlerinin literatürde < 100
mg/dl, Trigliserid de¤erinin <150 mg/dl alt›nda ol-
mas› bildirilmektedir (ADA 2012, TEMD 2011). Olgu-
da LDH de¤eri izlem bafllang›c›nda 178 mg /dl,
Trigliserid de¤eri 464mg/dl olarak belirlenmifl olup
tedavi hedeflerinde LDH ve Trigliserid düzeyini dü-
flürerek  

hiperlipidemisini kontrol alt›na alma yer almak-
tad›r. Olgunun vaka yönetimi ile izlenmesi sonu-
cunda LDL düzeyi 75 mg/dl nin alt›na, Trigliserid de-
¤eri 84 mg/dl ye inmifl olup bu hedefe ulafl›lm›flt›r
(Grafik 2, Grafik 4) Olgunun HDL kolesterolü litera-
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türde belirtilen hedef de¤erlerde tutularak
45mg/dl den 60 mg/dl kadar yükselme göstermifl-
tir (ADA 2012, TEMD 2011).

Literatürde hedef de¤erler <130/80 mmHg ola-
rak belirtilmektedir (ADA 2012, TEMD 2011). Takip
süresince olgunun kan bas›nc› kontrolü sa¤lanm›fl
ve kilo kontrolünde de literatür bulgular›na uyumlu
sonuçlar elde edilmifltir. Tedavi bafl›nda 107 kg tar-
t› ölçüsü olan olgunun 18 ayl›k takip sürecinde 22
kg kayb› gerçekleflmifltir. Bu olguda düzenli beslen-
me ve egzersizin kan ya¤lar› ve kilo üzerine etkisi ol-
du¤u düflünülmektedir. Telefon görüflmeleri hasta-
y› egzersiz konusunda sürekli motive etme ve eg-
zersiz ile ilgili ödevlerin verilmesi olgunun kilo kont-
rolü, LDL kolesterolü ve kan bas›nc›nda istenilen
hedef de¤erlere ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r (Grafik 2,3,
Tablo 1). Di¤er taraftan telefon görüflmeleri saye-
sinde hastan›n ilaçlar›n› düzenli kullan›p kullanma-
d›¤› teyit edilmifltir. Olgunun ilk dönemde kulland›-
¤› metformin grubu ilac› yan etkilerinden dolay›
kendi kendine kesti¤i telefon vizitinde ö¤renilmifltir.
Uygun doz ayar›n›n yap›lmas› ile ilaca ba¤l› yan et-
kileri giderek azalan olguda telefon görüflmeleri;
ilaç, insülin doz ayarlar›n›n etkili bir flekilde yap›lma-
s›n› sa¤lam›flt›r.

ABD’de sa¤l›k imkanlar› k›s›tl› bir kasabada ya-
flayan 55 yafl üstü bir hasta grubuna bir süre tele-
fon takibi ile ilaç doz ayarlamalar› yap›lm›fl. Takip-
ler sonucunda 1 y›l içinde olgular›n HbA1C, LDL ve
kan bas›nc›nda düzelmeler dikkat çekmifltir (Shea,
Weinsstock and Starren, 2006)

Vaka Yönetimi hastalar›n klinik sonuçlar›n› iyilefl-
tirmemin yan›nda diyabetlilerde karfl›lafl›lan akut
problemlerin s›kl›¤›n› bunlara ba¤l› hastanede kal›fl
sürelerini de azaltmaktad›r. Bu olguda hastan›n
kan flekerlerinde yüksek ve düflük de¤erlerde tele-
fonla görüflülüp öncesinde kontrol alt›na al›nd›¤›
için hastaneye acil bir durum ile baflvurusu gözlen-
memifltir.

Vaka yönetimi takip süreci hasta memnuniyeti-

ni de artt›r›c› bir faktördür. Sa¤l›k ekibinden mem-
nun olan hastalar›n önerilen t›bbi tedaviyi de titizlik-
le uygulad›¤› bilinmektedir (Özer, 2007).  Bu olgu
da diyabet ekibinin tedavi ve takibinden memnu-
niyetini yaz›l› ve sözlü olarak bildirmifltir. 

Bu makalede vaka yönetimi ile diyabetli hasta-
lara sunulan bak›m ve tedavinin klinik sonuçlar›na
olumlu yans›mas› bir olgu sunumu üzerinden veril-
mifltir. Di¤er taraftan Vaka yönetimi bak›m modeli-
nin sa¤l›k kurumlar› ve çal›flanlar aç›s›ndan fayda-
lar›ndan da literatürde bahsedilmektedir. Bunlar:

• Hasta bak›m süreçleri konusunda daha yeter-
li ve kesin bir veritaban›n›n oluflmas›n› sa¤lar
(Campbell et al. 1998; Grubnic, 2003; Riches et al.,
1994). 

• Hasta bak›m›nda kalite ve tutarl›l›¤› artt›r›r (Kufl
2000).

• Hastalar›n hastanede kal›fl süreleri k›sal›r, ge-
reksiz maaliyetler azal›r (Ellis and Johnson 1997;
Grubnic 2003; Riches et al., 1994). 

• Bak›m ve tedavi sürecinde görev alan tüm
sa¤l›k çal›flanlar› süreçle ilgili bilgilere eksiksiz sahip
olur (Campbell et al., 1998; Ellis and Johnson 1997)

• Disiplinler aras›nda eflgüdüm ve iflbirli¤i artar (
Fedai ve Kavuncubas› 1999; Grubnic 2003;  Riches
et al., 1994). 

• Bak›m sürecindeki eksiklik, gecikme ve hatalar
daha etkili bir flekilde önlenmifl olur Ellis and John-
son 1997; Grubnic 2003)

• Sürecin kayd› için harcanan zaman ve emek
azal›r (Campbell et al., 1998; Ellis and Johnson
1997). 

Bununla birlikte, kurum içinde iyi bir ekip anlay›fl›
oluflmam›flsa bak›m sürecinde problemlerin ortaya
ç›kmas›na neden olur. ‹nsiyatifi olan iyi donan›ml›
ve bak›m›n süreklili¤ini sa¤layacak vaka yöneticisi-
nin ekip lideri ya da bak›m koordinatörlü¤ü alan›n-
da donan›ml› olmas› gereklidir. Ancak bu flekilde
vaka yönetimi ekibini destekler, motive eder, sü-
reçleri de¤erlendirir ve devaml›l›k sa¤lan›r (Camp-
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bell et al., 1998; Riches et al., 1994).
Uygun kan›ta dayal› bir bak›m haritas› ya da

rehberin eksikli¤i, bak›m sürecinin getirdi¤i maliyet
s›k›nt›s›, doktor ve di¤er sa¤l›k çal›flanlar›n›n konu ile
ilgili destek görmemesi, çal›flanlar›n de¤iflime di-
renç göstermesi gibi konular vaka yönetimi süre-
cinde engelleri oluflturur (Alflan 2009)

Sonuç  ve  öneriler

Multidsipliner bir sa¤l›k ekibi taraf›ndan vaka yö-
netimiyle takip ve tedavi edilen bir diyabet olgu-
sunda hastal›¤›n daha kolay kabul edildi¤i, tedavi-
ye uyumun artt›¤›, hasta sonuçlar›na bu durumun
olumlu yans›d›¤› belirlenmifltir. Bu sonuçlar olas›
komplikasyonlar›n ortaya ç›k›fl›n›n geciktirilmesinde
önemli göstergelerdir. Bununla birlikte vaka yöneti-
mi bak›m modeli hemflirelik bak›m› sunma model-
leri aras›nda önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle
daha s›k kullan›lmal› sadece takip edilen vakalarla
ilgili sonuçlar de¤il sa¤l›k kurumlar› ve çal›flanlar
için de yararlar› de¤erlendirilmelidir. 
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1144  KKaass››mm  DDüünnyyaa  DDiiyyaabbeett  GGüünnüü  DDiiyyaabbeett  TTaarraammaass››**

Hemfl.  Hülya  YALIN

Bay›nd›r ‹çerenköy Hastanesi  Diyabet E¤itim Hemfliresi, ‹STANBUL

ÖÖzzeett  
AAmmaaçç:: 14 Kas›m 2011 dünya diyabet günü, Bay›nd›r Hastanesi ‹çeren-

köy’de yap›lan diyabet taramas›nda rastgele seçilen bireylerin kan flekeri
ölçüm sonuçlar›n›n verilefltirilmesi.

YYöönntteemm:: Hastanemizde Accu-chek performa nano glukometre ve 134
adet strip ile, polikliniklere baflvuran 134 hastan›n kan flekeri ölçümü yap›l-
m›flt›r. Haz›rlanan forma uygun olarak hastalar›n kilo, boy, bel ölçümü diya-
bet e¤itim hemfliresi taraf›ndan tart› ve mezure ile ölçülerek kaydedilmifltir.
Ayn› formda hastalar›n açl›k, tokluk durumlar›, diyabet öyküsü ve yafl› sorgu-
lanarak kaydedilmifltir. 

BBuullgguullaarr::  Tarama yap›lan 134 kiflinin 24 tanesinin diyabet tan›s› oldu¤u
tespit edilmifl, kan flekeri ölçümleri yap›lm›flt›r. DM tan›l› 24 kiflinin ölçüm so-
nuçlar› çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Taramada diyabet tan›s› olmayan grupta
en yüksek tokluk flekeri 199 mg/dl, en yüksek açl›k kan flekeri 113mg/dl ola-
rak ölçülmüfltür. Örneklemdeki 110 kiflinin kan flekeri ortalamas› 113,06
mg/dl bulunmufltur. Tarama yap›lan kifliler açl›k ve tokluk durumlar›na göre
iki grupta de¤erlendirilmifltir. Buna göre 110 kiflinin sorgulamas›nda 9 kifli
aç,101 kifli ise tok olarak de¤erlendirilmifltir. Dokuz kiflinin açl›k kan flekeri or-
talamas› 87,6mg/dl ve 101 kiflinin tokluk kan flekeri ortalamas› 92,95mg/dl
bulunmufltur. 

SSoonnuuçç::  Yap›lan randomize taramaya göre, diyabet ve prediyabet has-
tas›na rastlan›lmam›flt›r. Diyabet sinsi ve ilerleyici bir hastal›kt›r. Koruyucu
sa¤l›k hizmetlerinin gelifliminde, düzenli taramalar›n yap›lmas› ve toplumun
e¤itimle bilinçlendirilmesinin faydal› olaca¤› düflünülmektedir. Bay›nd›r Has-
tanesi ‹çerenköy’de düzenli olarak halk sa¤l›¤› diyabet taramalar› yap›l-
maktad›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabet, Diyabet taramas› 

SSuummmmaarryy
NNoovveemmbbeerr  1144tthh    WWoorrlldd  DDiiaabbeetteess  DDaayy,,  DDiiaabbeetteess  SSccrreeeenniinngg
OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study was to screen the random individuls for

existance of diabetes. This study was performed in November 14th World
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Diabetes Day, at Bay›nd›r Hospital içerenköy, 
MMeetthhoodd:: In hospital, Accu-chek performa nano meter and strip with 134

units of blood glucose were measured in 134 patients, admitted to out pa-
tient clinics.patients weight,height,waist measurement and graduated
cylinder and measured by weighing the register around diabetes nurse
education by prepared in accordance with the form in the same form pa-
tient fasting, yearling situations,queriers,history of diabetes and age were
recorded. In this 134 patient 24 of them had existing diabetes and their re-
sults excluded from the study. 

RReessuullttss:: This study was performed in bay›nd›r hospital. 58 were women
(age: average  54,7), 52 were men (age average 45,7) scan made for the
diagnosis of diabetes in134 patients and 24 of them known to have diabe-
tes were excluded from the study. The avarage blood glucose level was
113.06 mg/dl. In this 110 patient the highest posprandial glucose level was
199 mg/dl and the highest fasting glucose level was 113 mg/dl. Patients
were  evaluated in two groups according to the state of hunger and sati-
ety. Nine of the them has evaluated in fasting and the 101 patient evalu-
ated in postprandial state. The average glucose levels in fasting group was
87,6 mg/ml and the average glucose levels in postprandial group was
92,95 mg/dl.

CCoonncclluussiioonn::  according to a randomized screening; patients with diabe-
tes and prediabetes has come in our hospital. Diabetes is a disease of insi-
dious and progressive. The development of preventive health services sho-
uld be screened regularly trained and raising the awareness of society tho-
ught to be useful. Public health diabetes scans are performed on a regular
basis in the bay›nd›r hospital içerenköy.

KKeeyy  wwoorrddss:: Diabetes, Diabetes screening

Girifl

Diyabet, dünya da en s›k görülen kronik hastal›klardan biridir. Uluslarara-
s› Diyabet Federasyonununa göre 2011 y›l›nda 366 milyon olan diyabetli sa-
y›s› 2030 y›l›nda 552 milyona ulaflacakt›r (http://www.idf.org/diabetesat-
las/5e/the-global-burden).

Diyabete ba¤l› sa¤l›k sorunlar› nedeniyle her 10 saniyede,  bir kifli hayat›-
n› kaybetmekte ve her 10 saniyede iki kifliye diyabet tan›s› konmaktad›r. Her
y›l, tüm dünyada 7 milyon yeni diyabetli ortaya ç›kmakta ve 4 milyon diya-
betli de hayat›n› kaybetmektedir (ADA 2012).

Diyabet en fazla ölüme neden olan hastal›klar aras›nda dördüncü s›ray›
almaktad›r. Diyabet her yaflta ortaya ç›kabilir. Tüm dünyada diyabet için
yap›lan sa¤l›k harcamalar› gün geçtikçe artmaktad›r. Ülkemizde 2010 y›l› iti-
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bari ile diyabet kaynakl› kifli bafl›na düflen sa¤l›k
harcamas›n›n ortalama 572 dolar oldu¤u bilinmek-
tedir. Bu rakam Türkiye’ de diyabet için harcanan
maliyetin son 15 y›lda % 40 art›fl gösterdi¤ini ortaya
koymaktad›r (Türkiye Diyabet Önleme Ve Kontrol
Program› Eylem Plan› 2011). Bu h›zl› ilerleyifl nede-
niyle 20 Aral›k 2006 tarihinde Birleflmifl Milletler Ge-
nel Kurulu diyabet konusunda özel bir oturum yap-
m›flt›r. Diyabeti bulafl›c› olmayan salg›n hastal›k ola-
rak kabul etmifltir. Birleflmifl Milletler Genel Kuru-
lu’nda al›nan kararla, dünyada diyabet salg›n›
durdurulmas› için acil harekete geçilmesi ça¤r›s›n›
yapm›flt›r (Coflansu 2009). 

Ülkemizde de Diyabet prevalans›n› gösteren
TURDEP-I ile TURDEP-II çal›flmalar› yap›lm›flt›r. 1997
y›l›nda ‘’Türkiye Diyabet Epidemiyoloji Araflt›rma
Projesi (TURDEP-I)’’ gerçeklefltirilmifl, ülke genelinde
540 merkezden (270 mahalle ve 270 köy) rasgele
seçilen 20 yafl ve üzeri 24.788 kifli incelenmifltir (Sat-
man, Y›lmaz, fiengül, et al. 2002).

Çal›flma sonuçlar›na göre diyabet prevalans›
%7,2, IGT %6,7, obezite %22 bulunmufltur. Ocak
2010-Haziran 2010 tarihleri aras›nda TURDEP-I çal›fl-
mas›n›n tekrar› niteli¤inde TURDEP-II çal›flmas› yap›l-
m›flt›r. Çal›flma sonuçlar›na göre 12 y›ll›k süreçte Tür-
kiye’de diyabet s›kl›¤› % 90, obezite s›kl›¤› % 40 art-
m›fl ve diyabet s›kl›¤›n›n % 13.7 ye ulaflt›¤› görülmüfl-
tür. Bu nedenle diyabetten ikincil koruma kabul
edilen düzenli taramalar›n önemi gündeme gel-
mifltir. K›rk befl yafl ve üstü herkese 3 y›lda bir kan fle-
keri ölçümü ( açl›k-tokluk) yap›lmas› gerekti¤i, be-
den kitle endeksi 25’in üstü olan ve diyabet riski ta-
fl›yan kiflilerin kontrollerine daha s›k ve daha genç
yaflta bafllanmas› gerekti¤i bildirilmifltir (Satman, Y›l-
maz, fiengül, et al. 2002; Satman, 2010)  

Özel sa¤l›k sektörünün günümüzde say›lar›n›n
artmas› ve hastalar›n beklentilerini karfl›layacak fle-
kilde hizmet verme çabas› nedeniyle, özel dal has-
taneleri aç›lm›fl ve spesifik alanlara yönelik bölüm-
lerin geliflimi için çal›flmalar yap›lm›flt›r. Koruyucu

sa¤l›k hizmetinin temel fonksiyonu olan
halk›n bilinçlendirilmesi ve Diyabet hakk›n-
da hassasiyet gelifltirilmek ad›na Bay›nd›r
Hastanesi ‹çerenköy flubesinde 14 Kas›m
2011 Dünya Diyabet Günü’nde diyabet
taramas› yap›lm›flt›r. Bu çal›flma tüm polikli-
niklere baflvuran hastalar›n diyabet ve
prediyabet taramas› yönünden kan flekeri
ölçümlerinin yap›lmas› ile tan›mlay›c› ola-
rak yap›lm›flt›r.

Gereç  ve  yöntem  

Çal›flma 14 kas›m 2011 Dünya Diyabet Gü-
nünde, Bay›nd›r Hastanesi ‹çerenköy flube-
sinde 08:30-16:00 saatleri aras›nda Diyabet
E¤itim Hemfliresi taraf›ndan, 17 ile 86 yafl
aras›nda polikliniklere baflvurmufl gönüllü-
lük esas›na dayal› randomize seçilmifl 134
kiflinin accu-chek performa nano gluko-
metre ve 134 adet strip  kullanarak kan fle-

14  Kas›m  Dünya  Diyabet  Günü  Diyabet  Taramas›
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fifieekkiill  11.. Diyabet Tarama Program›n›n Ak›fl Plan›

GÖNÜLLÜ B‹REYLER 
20 YAfi ÜSTÜNDE

N: 134

Diyabet (DM) Risk De¤erlendirme
Tan›s› olan n: 110
n: 24 • Boy ölçümü

• Kilo ölçümü
• Aile öyküsü
• > 45 yafl

Kapiller kan glikozu
ölçümü
n: 110

T‹P 2 Diyabet Bozulmufl Glikoz Normal
n: 0 Tolerans› (BGT) n: 110

n: 0

Not: Poliklini¤e baflvuran hastalar aras›ndan rastgele 

örneklem yöntemiyle tarama grubu seçilmifltir.



keri ölçümleri yap›lm›flt›r. Kiflilerin tart› kullanarak
boy-kilo ölçümleri, mezura kullanarak bel çevresi
ölçümleri yap›lm›fl, diyabet öyküleri ve açl›k tokluk
durumlar› sorgulanm›flt›r. Yirmi dört kifli diyabet has-
tas› olmas› nedeniyle kan flekeri ölçümleri yap›lm›fl
ölçüm sonuçlar› çal›flma d›fl› b›rak›lm›flt›r. Yüz on ki-
flinin açl›k tokluk durumlar›na göre diyabet ve pre-
diyabet aç›s›ndan de¤erlendirilmesi yap›lm›flt›r.

Taramaya al›nan 110 kifli, diyabet tan›s› alma-
m›fl, açl›k ve tokluk durumlar›na göre iki grupta in-
celenmifl ve ç›kan kan flekerleri de¤erleri yine iki
ayr› grubun aritmetik ortalamalar› al›narak hesap-
lanm›flt›r.

Bulgular  

Tarama yap›lan 134 hastan›n 24 tanesinin diya-
bet tan›s› olmas› nedeniyle araflt›rma d›fl›nda b›ra-
k›lm›fl ve toplamda 110 kifli araflt›rma kapsam›nda
de¤erlendirmeye al›nm›flt›r (fiekil 1).

Taramaya kat›lan hastalar yafl gruplar›na göre
ayr›ld›¤›nda 30 yafl alt›nda toplam 8 kifliden birinin
açl›k, di¤er yedi kiflinin tokluk kan flekeri ölçümü
de¤erlendirilmifltir. Açl›k kan flekeri 86 mg/dl, tokluk
kan flekeri en düflük 85 mg/dl en yüksek 148 mg/dl
ölçülmüfltür. Bu kiflilerin en düflük kilosu 48 kg, en
yüksek 88 kg olarak ölçülmüfl ve ortalama kilo
67,87 kg bulunmufltur (Tablo 1).

31- 40 yafl aras›nda toplam 33 kifliden ikisinin aç-

l›k di¤er 31 kiflinin toklu kan flekeri ölçümü de¤er-
lendirilmifltir. Açl›k en düflük kan flekeri 75 mg/dl en
yüksek 83 mg/dl, tokluk kan flekeri en düflük
74mg/dl, en yüksek 199 mg/dl ölçülmüfltür. Bu kifli-
lerin en düflük kilosu 42 kg, en yüksek 118 kg ölçül-
müfl ve ortalama 77,06 kg bulunmufltur (Tablo 1).

41-50 yafl aras›nda toplam 20 kifliden ikisi açl›k
di¤er 18 kiflinin tokluk kan flekeri ölçümü de¤erlen-
dirilmifltir. Açl›k en düflük kan flekeri 78 mg/dl, en
yüksek 100 mg/dl, tokluk kan flekeri en düflük 87
mg/dl, en yüksek 176 mg/dl ölçülmüfltür. Bu kiflilerin
en düflük kilosu 60 kg, en yüksek 100 kg ölçülmüfl ve
ortalama 77,85 kg bulunmufltur(Tablo 1).

51-60 yafl aras›nda toplam 28 kifliden ikisi açl›k
di¤er 26 kiflinin tokluk kan flekeri ölçümü de¤erlen-
dirilmifltir. Açl›k iki kiflinin 85 mg/dl, tokluk kan flekeri
en düflük 86mg/dl, en yüksek 169 mg/dl ölçülmüfl-
tür. Bu kiflilerin en düflük kilosu 48 kg, en yüksek 136
kg ölçülmüfl ve ortalama 78,92 kg bulunmufltur
(Tablo 1).

61-70 yafl aras›nda toplam 11 kifliden ikisi açl›k
di¤er dokuz kiflinin tokluk kan flekeri ölçümü de¤er-
lendirilmifltir. Açl›k kan flekeri en düflük 69 mg/dl, en
yüksek 71 mg/dl, tokluk kan flekeri en düflük 84
mg/dl, en yüksek 122 mg/dl ölçülmüfltür. Bu kiflilerin
en düflük kilosu 46 kg, en yüksek 90 kg ölçülmüfl ve
ortalama 66,63 kg bulunmufltur (Tablo 1).

71-80 yafl aras›nda toplam dokuz kifliden biri aç-
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Cinsiyet Say› Yüzde
Kad›n 58 %52,72
Erkek 52 %47,27
Yafllar Açl›k kan flekeri Tokluk kan flekeri Kilo Kilo

En düflük En yüksek En düflük En yüksek En düflük  En yüksek Ortalamas›
30yafl alt› 86mg/dl 85mg/dl 148mg/dl 48 kg 88 kg 67,87 kg
30-40 75mg/dl 83mg/dl 74mg/dl 199mg/dl 42 kg 118 kg 77,06 kg
41-50 78mg/dl 100mg/dl 87mg/dl 176mg/dl 60 kg 100 kg 77,85 kg
51-60 85mg/dl 86mg/dl 169mg/dl 48 kg 136 kg 78,92 kg
61-70 69mg/dl 71mg/dl 84mg/dl 122mg/dl 46 kg 90 kg 66,63 kg
71-80 113mg/dl 96mg/dl 125mg/dl 52 kg 93 kg 79 kg
81 ve üstü 129mg/dl 63 kg



l›k di¤er sekiz kiflinin tokluk kan flekeri ölçümü de-
¤erlendirilmifltir. Açl›k kan flekeri 113 mg/dl, tokluk
kan flekeri en düflük 96 mg/dl, en yüksek 125 mg/dl
ölçülmüfltür. Bu kiflilerin en düflük kilosu 52 kg, en
yüksek 93 kg ölçülmüfl ve ortalama 79 kg bulun-
mufltur (Tablo 1).

81 yafl üstü bir hastan›n kan flekeri ölçümü de-
¤erlendirilmifltir. Hastan›n kilosu 63 kg ve tokluk kan
flekeri 129 mg/dl olarak ölçülmüfltür (Tablo 1).

Çal›flmada Diyabet tan›s› olmayan en yüksek
tokluk flekeri 199 mg/dl, en yüksek açl›k kan flekeri
113mg/dl olarak ölçülmüfltür. Örneklemdeki 110
hastan›n kan flekeri ortalamas› 113,06 mg/dl bulun-
mufltur. Hastalar açl›k ve tokluk durumuna göre iki
grupta de¤erlendirilmifltir. Dokuz hastan›n Açl›k kan
flekeri ortalamas› 87,6mg/dl ve geri kalan 101 has-
tan›n tokluk kan flekeri ortalamas› 92,95mg/dl bu-
lunmufltur (Tablo 1).

Tart›flma

TURDEP-II’ye göre Türk eriflkin toplumunda diya-
bet s›kl›¤›n›n %13.7’ye ulaflt›¤› görülmüfltür. Bilinen
diyabet ve yeni diyabet oranlar› birbirine yak›nd›r.
(%45 ve %55). Diyabet s›kl›¤› erkeklerde kad›nlara
göre daha düflük bulunmufl olup kad›n ve erkekler
aras›nda çok anlaml› bir fark görülmemifltir (Sat-
man, Y›lmaz, fiengül, et al. 2002).

Emir ve Yaz›c›’n›n 2009’da ‹stanbul’da bir devlet
hastanesinin Kalp Damar Cerrahi klini¤inde yapm›fl
oldu¤u çal›flmada; toplam 385 hastan›n %13.5’in-
de (52 hasta) BAG, %19.2’›nda (74 hasta) daha
önceden bilinmeyen DM belirlenmifl, Kardiyovas-
küler cerrahi kliniklerinde hastalar›n %59.2’sinde gli-
koz metabolizmas›yla ilgili bir bozukluk saptanm›flt›r
(Emir 2009,Yaz›c› 2009). Emir ve Yaz›c›’n›n çal›flmas›
yatan hasta servisinde ve daha fazla hasta ile ya-
p›lm›flt›r. Bu çal›flmada kalp damar cerrahisi servi-
sinde postoperatif dönemde yatan hasta grubu
incelemeye al›nm›flt›r. Cerrahi stres ve kritik hasta-
l›klarda glukoz metabolizmas›n›n bozuldu¤u bilin-

mektedir. (Dombrowski et al., 2012) Bizim çal›flma-
m›z  ise  polikliniklere baflvuran randomize seçilmifl
134 hastadan oluflan grupla yap›lm›flt›r ve bu has-
talar›n ço¤u genel poliklinik kontrol amaçl› hasta-
neye baflvurmufl ayaktan takip edilen gruptur. Bu
nedenle bizim çal›flmam›z da di¤er çal›flma ile
uyumlu ç›kmam›fl olabilir.

Çal›flma bir ön tarama olup toplumdaki diyabet
s›kl›¤›n› yans›tmamaktad›r. Bunun nedeninin çok k›-
s›tl› say›da bireyde tarama yap›lm›fl olmas›na ba¤-
lamak mümkündür. Tarama düzenli olarak risk al-
t›ndaki tüm popülasyonlara önerilmektedir. 

Sonuç  ve  Öneriler

Hastanemizde yap›lan randomize taramaya
göre, diyabet ve Prediyabet hastas›na rastlan›l-
mam›flt›r. Diyabet sinsi ve ilerleyici bir hastal›kt›r.
Koruyucu sa¤l›k hizmetlerinin gelifliminde, düzenli
taramalar›n yap›lmas› ve toplumun e¤itimle bilinç-
lendirilmesinin faydal› olaca¤› düflünülmektedir.
Bay›nd›r Hastanesi ‹çerenköy’de düzenli olarak
halk sa¤l›¤› diyabet taramalar› yap›lmakta ve has-
talar ilgili branfllara yönlendirilmektedir. Bu tara-
malar›n daha çok kat›l›m›n sa¤lanaca¤› projelerle
ve çal›flmalarla desteklenmesi önerilmektedir.
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SSaa¤¤ll››kk  ÇÇaall››flflaannllaarr››nnddaa  ‹‹¤¤nnee  BBaattmmaass››  
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ÖÖzzeett
Sa¤l›k çal›flanlar› yapt›klar› mesleki giriflimler s›ras›nda i¤ne yaralanmala-

r›na maruz kalabilmektedirler. ‹¤ne yaralanmalar› nedeni ile sa¤l›k çal›flan-
lar›, kan yoluyla bulaflan hastal›klar aç›s›ndan risk alt›ndad›r. Bu tip yaralan-
malar›n azalt›lmas› ya da önlenebilmesi için tasar›m› gelifltirilmifl koruyucu
materyallerin kullan›lmas› önemlidir. Bu materyallerin sa¤l›k sistemi geliflmifl
ülkelerdeki hemflirelik bak›m› uygulamalar›nda kullan›m› yayg›nd›r. Tasar›m›
geliflmifl olan bu koruyucu ürünlerin ülkemizdeki hemflirelik uygulamalar›nda
da yer almas› i¤ne batmas› yaralanmalar›n› azaltacakt›r.

Bu derleme, i¤ne batmas› yaralanmalar›n› önleyici yeni tasar›m güvenlik
materyallerinin kullan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas›nda; buna ba¤l› olarak sa¤l›k
çal›flanlar›n›n ifl güvenli¤inin sa¤lanmas›nda ilgili kurumlara rehberlik etmesi
amac› ile haz›rlanm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Sa¤l›k çal›flanlar›, ‹¤ne batmas›, ‹¤ne batmas› yara-
lanmalar›, Güvenlik materyalleri

SSuummmmaarryy
NNeeeeddllee--ssttiicckk  iinnjjuurriieess  aanndd  pprreevveennttiivvee  ssaaffeettyy  
mmaatteerriiaallss  aammoonngg  hheeaalltthhccaarree  wwoorrkkeerrss
Various needles that health care workers use within occupational app-

lications in their workplace may cause to injuries. In this context health ca-
re workers are at risk in terms of transmission of blood-borne diseases. Use
of protective materials may be an important factor for reduction or pre-
vention of injuries. Therefore, to know of improved engineering controls
and to ensure of use are very important within the prevention of needles-
stick injuries.

KKeeyy  WWoorrddss::  Healthcare workers, Pinprick, Needle-stick injuries, Safety
materials
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Girifl

‹¤ne batmas› yaralanmalar›, sa¤l›k çal›flanlar›n›n
mesleki ifllemler s›ras›nda maruz kald›¤› yayg›n gö-
rülen bir durumdur. Ayr›ca perkütanöz maruziyet
durumlar› olarak bilinen, kiflinin deri ve mukoz
membranlar›n›n, hastan›n kan ve serumuna tema-
s› ile ilgili genifl çapl› bir konunun parças›d›r (Smith
ve ark. 2010). ‹¤ne batma yaralanmalar›na tüm
sa¤l›kla ilgili alanlarda çal›flanlar sürekli maruz kal-
m›fl olsa da özellikle hasta bak›m› veren hemflireler-
de ve ö¤renci hemflirelerde daha yayg›n görüldü-
¤ü bilinmektedir (Erkoç ve Yürügen 2010; Irmak ve
Baybu¤a 2011; Karada¤ 2010; Smith ve Leggat
2005; Yang ve ark. 2004).

‹¤ne batmas› yaralanmalar› sa¤l›kla iliflkili mes-
lek çal›flanlar› aç›s›ndan önemlidir. Kan yoluyla bu-
laflan patojenlere maruz kal›nmas›nda en önemli
kaynaklardan biridir. Kontamine i¤ne batmas›yla
kan yoluyla bulaflan 20’den fazla patojen vücuda
girifl yapabilir. Bu patojenlere hepatit B, hepatit C
ve AIDS virüsleri dahildir. ‹ç hacminde tünel fleklin-
de boflluk bulunan enjektör ucu i¤neleri gibi i¤ne-
lerle yaralanma sonras› bulafl riski HCV için %3, HBV
için %30 olmas›na karfl›n HIV için yaklafl›k olarak
%0.3’tür (Olgun ve ark. 2004; Parsons 2000). Dünya
çap›nda 100 kifliden fazla sa¤l›k çal›flan› i¤ne bat-
mas› yaralanmalar›ndan dolay› HIV’e maruz kal-
m›fl, binlerce kifliye ise HBV ya da HCV bulafl› ger-
çekleflmifltir (Grimmond ve ark. 2003).

‹¤ne  batmas›  

Akut ya da kronik sa¤l›k sorunlar›n›n sa¤alt›m›n-
da kullan›lan ilaç uygulamalar› hemflirelik ifllevleri-
nin önemli bir parças›d›r (Akyol ve ark. 2010). Has-
talara uygulanan giriflimlerde kullan›lan çeflitli i¤ne-
ler, kazara batt›¤›nda, kiflinin cilt bütünlü¤ünü boz-
maktad›r. ‹¤nenin doku içine girmesi, kan yoluyla
bulaflan patojen hastal›klar› kifliye kolayl›kla bulaflt›-
rabilmektedir. Bu ba¤lamda sa¤l›k çal›flanlar›, ça-
l›flt›klar› her alanda i¤ne batmas› neticesinde yara-

lanma riski ile karfl› karfl›yad›rlar (Olgun ve ark.
2004). Bu risklere en çok enjektör kullan›m› (%52-
67.3) gibi invaziv giriflimlerin uyguland›¤› durumlar-
da rastlan›lmaktad›r (Nagao ve ark. 2007; Smith ve
ark. 2006a; Smith ve ark. 2006b; Irmak ve Baybu¤a
2011; Navarrete ve ark. 2004). Enjektör i¤nesinin
neden oldu¤u yaralanmalara (%33.8) hemflirelik
alan›nda da s›k görülmektedir (Erkoç ve ark. 2009). 

Her y›l yaklafl›k olarak 3 milyon sa¤l›k çal›flan› kan
yoluyla bulaflan virüslerin perkütan bulafl›na maruz
kalmaktad›r. Buna ba¤l› olarak y›lda 16.000 bireyde
hepatit C, 66.000 bireyde hepatit B ve 200-5.000 ci-
var›nda bireyde ise HIV enfeksiyonu olabilece¤i tah-
min edilmektedir (Kermode ve ark. 2005). 

Hastane ortam›nda çal›flan tüm sa¤l›k persone-
li, sa¤l›k sorunlar›na neden olabilecek birçok riskle
karfl› karfl›yad›r. Mesleki uygulamalar s›ras›nda ger-
çekleflen i¤ne batmas› yaralanmalar›n›n önlenme-
sine yönelik olarak risk faktörleri de¤erlendirilmelidir
(Toraman ve ark. 2011). Biyolojik riskler aras›nda en
çok göze çarpan hepatit ve AIDS virüslerinin bula-
fl›d›r. Bu nedenle çal›flma ortam›n›n sa¤l›k koflullar›-
na uygun olmas›, yüksek ifl yükü dönemlerinde ye-
terli eleman›n sa¤lanmas›, tehlike olas›l›klar›n›n or-
tadan kald›r›lmas› ya da en aza indirilmesi, kullan›-
lan araç ve gerecin yap›lan giriflime ve kullanan ki-
fliye uygun olmas›n›n sa¤lanmas› personelin sa¤l›¤›-
n›n korunmas›nda temel amaç olmal›d›r (Kermode
ve ark. 2005; Patrician ve ark. 2011).

Yaralanmalar› önlemek ya da en aza indirge-
mek için güvenlik önlemleri gelifltirilmeli ve uygu-
lanmal›d›r (Erkoç A. ve Demirtürk N. 2006; Toraman
ve ark. 2011). Bu önlemlerin bafl›nda lateks eldiven
kullan›m› gelmektedir. Ameliyathanelerde kullan›-
lan kal›n lateks eldiven kullan›m›, i¤ne batmas› ya-
ralanmalar›nda inokülum miktar›n› düflürdü¤ü gibi,
kanla patojen bulafl›n› da azaltmaktad›r. Uygun
kal›nl›kta lateks eldiven yoklu¤unda çift eldiven gi-
yilmesi sa¤l›k çal›flan›n› önemli ölçüde koruyacakt›r
(Krikorian ve ark. 2007; Olgun ve ark. 2004; Witt-
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mann ve ark. 2010).
Yaralanmalar›n önlenmesinde etkili di¤er bir

yöntem de i¤ne uçlar›n›n k›l›flar›na tekrar geçiril-
memesidir. ‹¤ne invaziv giriflimlerde kullan›ld›ktan
sonra, i¤ne ucunun k›l›f›na tekrar tak›lmas› i¤ne
batmas› yaralanma riskini artt›rmaktad›r (Neal ve
ark. 1998; Tanner ve Parkinson 2006).

Kontamine  i¤ne  batmas›  
sonucu  oluflabilecek  durumlar

Sa¤l›k hizmeti verilen çeflitli alanlarda, mesleki
giriflimlerin icra edilmesi esnas›nda ifl kazalar› orta-
ya ç›kabilmektedir. Bu ifl kazalar›, sa¤l›k çal›flanlar›
için kan yoluyla bulaflan hastal›klara maruz kalma
aç›s›ndan önemli bir risk kayna¤›d›r. Hatta sa¤l›k
çal›flanlar›nda s›kça görülen kesici-delici alet yara-
lanmalar› gibi kontamine materyallerle oluflan ya-
ralanmalar hastal›klar›n bulaflmas›nda oldukça et-
kindir (Akyol ve ark. 2010; Olgun ve ark. 2004).

Kontamine i¤ne batmas› yaralanmalar›, s›kl›kla
i¤ne ucu k›l›f›n›n tekrar yerine tak›lmas› esnas›nda
gerçekleflmektedir (Aires ve ark. 2010; Khurram ve
ark. 2011; Salehi ve Garner 2010). ‹¤ne batmas› ile
geliflebilecek HIV, HBV ve HCV bulafl riski; i¤nenin
lümen çap›n›n genifl olmas›, derine batmas› ve i¤-
ne üzerindeki kan›n varl›¤›yla artmaktad›r (Begh-
dadli ve ark. 2009; Rich ve ark. 1998; Shirazian ve
ark. 1992).

‹¤ne  batma  yaralanmalar›n›  
önleyici  güvenlik  materyaller

Günümüzdeki tüm teknolojik geliflmeler ve im-
kanlar›na ra¤men çal›flma alanlar›nda karfl›lafl›labi-
len sorunlarla bafl edebilmek ve ortadan kald›r-
mak mümkün de¤ildir. Fakat i¤ne batmas› yara-
lanmalar›n›n önüne geçilmesinde, invaziv giriflimler
d›fl›nda i¤nelerin gereksiz kullan›m›n› ortadan kald›-
r›lmas› ve emniyet özellikli i¤ne aparatlar›n›n tasar-
lanmas› aç›s›ndan malzemelerin mühendislik boyu-
tunda geliflmesi önemlidir (Ganczak 2007; Lamon-

tagne ve ark. 2007; Sibbitt ve ark. 2011; Trim 2004).
Geliflmifl mühendislik ürünlerinin kullan›m› i¤ne

batmas› yaralanmalar›n›n önlenmesinde etkilidir
(http://www.cdc.org). Dünya piyasas›nda farkl› bi-
çimlerde, koruma z›rhl› enjektör (ajutaj› ile tek par-
ça), i¤ne ucu ve intravenöz kateter tipleri mevcut-
tur. Tasar›m flekli geliflmifl bu ürünlerin birço¤u ülke-
mizde yeterince tan›nmad›¤› gibi yayg›nl›k da ka-
zanmam›flt›r.

Bu  ürünlerin  özellikleri  flu  flekilde  s›ralanabilir:

- Güvenlik özelli¤i materyalin bütünleyici bir par-
ças› olmal›d›r. 

- Tercihen kullan›c›n›n aktivasyonunu gerektir-
memeli ve pasif olarak çal›flmal›d›r.

- Ürünü kullanan kifli, güvenlik özelli¤inin aktif
olup olmad›¤›n› kolayca anlayabilmelidir.

- Güvenlik özelli¤i devre d›fl› kalmamal› ve ma-
teryal at›lana kadar koruyuculu¤u devam ettirme-
lidir.

- Güvenli bir flekilde ifl görmelidir.
- Kolayca kullan›lmal› ve pratik olmal›d›r.
- Güvenli ve hasta bak›m›nda etkili olmal›d›r.

Korumal› enjektörler; koruma z›rhl› enjektörler ve
piston içine çekilebilir i¤neli enjektörler olmak üze-
re bafll›ca iki tipten söz edilebilir (http://www.
isips.org; http://www.cdc.gov; http://www.ken-
dallhq.com).

1.  Koruma  z›rhl›  enjektörler:  Koruma z›rhl› enjek-
törün ucu enjeksiyon yap›lacak bölgeye yerlefltirilir.
Kilit sistemi aç›larak uygulama gerçeklefltirildikten
sonra i¤ne ucu, enjektörün koruma z›rh› içerisine
hapsedilir (Resim 1). 

2.  Piston  içine  çekilebilir  i¤neli  enjektör: Enjeksi-
yon uygulamas›ndan sonra fl›r›nga ucundaki i¤ne
piston içindeki bofllu¤a çekilerek i¤ne ucu saklan›r
(Resim 2).

‹¤ne uçlar›na yönelik olarak da birçok farkl› ko-
rumal› i¤ne modeli mevcuttur. Mekanizmalar›, uy-
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gulama sonras› i¤nenin üzerini örten kapaklardan
oluflmaktad›r (Resim 3).

‹ntravenöz kateterler de ise metal i¤ne ucu kilit-
lerinin kullan›ld›¤› farkl› modeller kullan›lmaktad›r
(Resim 4).

Bu materyallerin sa¤l›k sistemi geliflmifl ülkelerde-
ki hemflirelik bak›m› uygulamalar›nda kullan›m› yay-
g›nd›r. Tasar›m› geliflmifl olan bu koruyucu ürünlerin
ülkemizdeki hemflirelik uygulamalar›nda yer almas›
i¤ne batmas› yaralanmalar›n› azaltacakt›r.

Sonuç  ve  Öneriler

Sa¤l›k çal›flanlar›n›n invaziv uygulamalarda kul-
land›klar› çeflitli i¤ne tipleri, yaralanmalara neden

olabilmektedir. Bu nedenle sa¤l›k çal›flanlar› kan
yoluyla bulaflan hastal›klar aç›s›ndan önemli bir risk
gurubunu oluflturmaktad›rlar. Bu tip yaralanmalar›n
azalt›lmas› ya da önüne geçilebilmesi için, ülkemiz-
de de sa¤l›k çal›flanlar› taraf›ndan bilinmesi ve kul-
lan›m›n›n yayg›nlaflt›r›lmas› önemlidir. Bu derleme-
nin, i¤ne batmas› yaralanmalar›n› önleyici güvenlik
materyallerinin kullan›m› ve kullan›m›n›n yayg›nlafl-
t›r›lmas›nda; hastanelerin enfeksiyon kontrol komi-
telerine; sa¤l›k çal›flanlar›n›n ifl güvenli¤i aç›s›ndan
da Sa¤l›k Bakanl›¤›’na rehberlik edece¤i kanaatin-
deyiz.
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1Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hemflirelik Hizmetleri Yönetimi Diyabet E¤itim Merkezi, ‹ZMIR
2Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dal›, ‹ZMIR

ÖÖzzeett
AAmmaaçç::  Çal›flmam›z Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Hastanesi Endokrinoloji

ve Metabolizma Hastal›klar› Bilim Dal›’na baflvuran diyabetli bireylerin has-
tal›klar›na iliflkin sorunlar›n› belirlemek amac› ile planland›.

GGeerreeçç  vvee  yyöönntteemm::  Kesitsel-tan›mlay›c› tipteki araflt›rman›n evrenini 14–15
Mart 2012 tarihlerinde hastaneye baflvuran, bilinci aç›k ve araflt›rmaya ka-
t›lmay› kabul eden 100 diyabetli birey oluflturdu. Kiflisel bilgiler, hastal›k öykü-
sü, tedavi flekli, beslenme, komplikasyonlar ve hastal›¤› ile ilgili bilgilerini de-
¤erlendiren ve toplam 24 sorudan oluflan anket formu kullan›lm›flt›r. Formlar
birebir görüflme yöntemi ile t›p fakültesi 2. s›n›f ö¤rencileri Özel Çal›flma Mo-
dülü grubu taraf›ndan doldurulmufltur.

BBuullgguullaarr:: Yafl ortalamas› 57.4 y›l olan diyabetli bireylerin %53’ü erkek,
%50’si ilkokul mezunu, %34’ü emekli idi. %48’inin diyabet yafl›10 y›l ve üzerinde
ve %33’ü tip 2 diyabetik olarak tespit edildi. Bireylerin %59’u diyabet tipini bil-
miyordu. %86’s› diyabet kimlik kart› tafl›mad›¤›n› belirtmifltir. Kan flekeri yüksek-
li¤i %66’s›nda s›k yaflan›rken,“böbrek sorununuz var m›?” sorusuna %75’i yok
olarak cevap vermifltir. “Mikro albüminüri nedir?”sorusuna ise %89’u bilmiyo-
rum cevab›n› verirken, hemoglobin A1c’yi (A1c) %75’i bilmiyorum olarak ifa-
de etmifltir. Hastalar›n ortalama A1c düzeyi %6.66 olarak bulundu.

SSoonnuuçç  vvee  öönneerriilleerr::  Mikro albüminüri konusunda bilgileri olmamas›na kar-
fl›n, böbrek sorunu varl›¤›n›n sorgulanmas›na yok cevab›n›n %75 olmas› ve-
A1c bilgisinin %75 kiflide olmamas›na ra¤men A1c ortalamas›n›n %6.66 bu-
lunmas›, e¤itimin yaln›zca bir bilgi aktar›m› olarak sunulmas›n›n, dönemli ya-
flam de¤iflimi ve iyi bir diyabet kontrolü için yeterli olmad›¤›n› göstermekte-
dir. Diyabet e¤itimi yaflam boyu sürmeli ve dinamik olmal›d›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Alg›, Bireysel diyabet e¤itimi, Davran›fl de¤iflikli¤i, Di-
yabet, Yaflam tarz› de¤iflikli¤i

SSuummmmaarryy
SSuurrvveeyy  OOnn  110000  DDiiaabbeetteess  
PPuurrppoossee::  This study was planned to determine the problems about the
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individuals ilnesses who were hospitalized in Ege University Medical Faculty
Hospital Division of Endocrinology and Metabolism. 

EEqquuiippmmeenntt  aanndd  mmeetthhoodd:: This cross-sectional and descriptive study ad-
ministered to one hundred diabetic individuals who were admitted to the
hospital on 14-15 March 2012, conscious and agreed to participate in the
study. A questionnaire consisting of 24 questions about personal informati-
on, disease history, treatment, diet, complications, and disease-related in-
formation was used. Forms filled out by 2nd year medical school students
with using the method of interviewing one-to-one. 

FFiinnddiinnggss::  The mean age was 57.4. 53% of the participants were male,
50% were graduated from primary school, 34% of them were retired, 48%
of them has been diabetic more than a decade, 33% of them were deter-
mined as type 2. 59% of the diabetic individuals don’t know the type of
their diabetes, 86% don’t carry their diabet ID, 72% have frequent rise in
glucose and 75% haven’t kidney problems. 89% answered as I don’t know
to the question “what is microalbuminuria?”. 75% of them don’t know the
A1c and the average A1c was found 6.66%.

RReessuulltt  aanndd  ssuuggggeessttiioonnss:: %75 of patients told that they didn't have renal
problems without having any idea about microslbumimuria. A1c data was
missing in %75 of the cases but the mean A1c was found to be %6.66.  It
can be concluded from these, that education as just knowledge transfer is
not enough for lifestyle changes and a good diabetes control. Diabetes
education should be life-long sliding and dynamic. 

KKeeyywwoorrddss::  Perception, Individual diabetes education, Behavior chan-
ge, Diabetes, Lifestyle modification.

Girifl

Diyabet yaflad›¤›m›z yüzy›l›n en önemli sa¤l›k sorunlar›ndan biridir. Yafla-
m›n herhangi bir döneminde görülebilen ,sürekli kontrol ve tedavi gerekti-
ren, kiflinin yaflam kalitesini önemli derecede bozan ve ileri boyutta yeti yi-
timine neden olan, ciddi komplikasyonlara yol açan, sosyo-ekonomik yük
getiren, kronik metabolik bir hastal›kt›r.(Yenigün,2001;Çetinkalp ve Y›l-
maz,2002;TEMD 2009).2011 y›l›nda 366 milyon olan diyabetli say›s›n›n
2030’da 552 milyona ulaflaca¤› tahmin edilmektedir (http://www.idf.
org/diabetessatlas/5e/the-global-burden). Türkiye’de eriflkin grupta diya-
bet görülme oran› h›zla artmaktad›r .Son 12 y›lda, bu oran %7,2 ‘den %13,7
yükselmifltir(Satman ve ark.2011). Diyabetli bireylerde metabolik kontrolü
sa¤lamak için bireylerin istek ve motivasyona sahip olmas› gerekir. Çünkü
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kan glikoz düzeyini istenen seviyeye getirmek ve
sürdürmek için hastalar›n medikal uygulamalara,
diyet ve egzersizi içeren tedavi program›na uyum
göstermeleri çok önemlidir.  Diyabetli bireylerin
tüm bu basamaklara aktif olarak kat›l›m›n›n sa¤-
lanmas› çok önemlidir. Glisemik kontrolü sa¤lamak,
akut ve kronik komplikasyonlar› önlemenin yan› s›-
ra diyabetli bireyde metabolik kontrol aç›s›ndan
di¤er önemli parametre hasta e¤itimidir. Hastalara
verilen bilgi, metabolik kontrolün sa¤lanmas›, akut
ve kronik komplikasyonlar›n önlenmesi ve yaflam
kalitesinin artmas›nda anahtar rol oynamaktad›r.
Bu e¤itim tedavinin vazgeçilmez temellerindendir
ve Dünya Sa¤l›k Örgütü’ne göre e¤itim diyabetli
bireyin toplum ile bütünleflmesinde yaflamsal bir
önemi vard›r (Mollao¤lu ve Ark, 2010).Verilen e¤i-
tim bireylerden beslenme ve egzersiz al›flkanl›kla-
r›nda de¤ifliklik yapmalar›na, ilaçlar›n› ve gerekiyor-
sa insülinlerini zaman›nda ve do¤ru dozda uygula-
malar›na, düzenli aral›klarla t›bbi kontrol ve bak›m-
dan geçmelerine yard›mc› olabilir (Gökdo¤an ve
Ak›nc› 2001).Uçan ve arkadafllar›n›n diyabetli bi-
reylerde yapt›¤› çal›flman›n sonucunda; diyabet
e¤itimi öncesi bireylerin bilgi düzeylerinin belirlene-
rek ihtiyaç duyduklar› konulara göre e¤itim içeri¤i-
nin düzenlenmesi, diyabet tedavisi ve izleminde
esas rolün bireye verilerek, bireyin hastal›kla ilgili iz-
lenmesi gereken parametreler konusunda e¤itil-
mesi ve diyabetli bireylerin bak›mlar›n› engelleyen
faktörlerin belirli aral›klarla de¤erlendirilerek e¤itim
gereksinimlerinin yeniden belirlenmesi önerilmifl-
tir(Uçan ve ark.2007). Diyabetli birey yaflam bo-
yunca planlanm›fl bir bak›m› sürdürmek zorundad›r.
Çünkü diyabetle yaflamay› ö¤renmenin ve yaflam
kalitesini iyilefltirmenin temelinde e¤itim yatmakta-
d›r.

Ülkemizde diyabetli bireylerin e¤itimi, poliklinik ve
kliniklerde yap›lmaktad›r. Ço¤u zaman poliklinik or-
tam› kalabal›k olmakta ya da bireysel engeller ne-
deni ile diyabetli bireyler hastaneye gelememekte,

diyabet e¤itimi yap›lamamaktad›r (Coonrod,1994;
Maureen,1999).Diyabet e¤itimi yetersizli¤i sonucu
hastalar glisemik kontrolün önemini anlayamamak-
ta, sa¤l›k kontrollerine gitmemekte ve diyabet
komplikasyonlar› geliflmektedir(Ramlukan,2004). Di-
yabetli bireylerde kas kuvvet yetersizli¤i, periferik ar-
ter hastal›¤›, periferik sinir yaralanmas› gibi kompli-
kasyonlar ile depresyon, anksiyete, kendine güven,
kiflisel fark›ndal›k düzeyi ve hastal›k hakk›nda negati-
finan›fllar›n günlük yaflam aktivitelerindeki yetersizlik-
lerinden sorumlu oldu¤u belirtilmektedir (Sayer ve
ark 2005, Maty ve ark 2004). Bireyin daha önceki de-
neyimleri, kiflilik yap›s›, bafl etme yöntemleri,ö¤ren-
meleri,alg›sal çerçevesi bir d›fl uyaran›n zorlay›c› ola-
rak de¤erlendirilmesi etkilemektedir.

Bireyin hastal›¤›n› nas›l alg›lad›¤›, de¤erlendirdi-
¤i, belirtilere karfl› koydu¤u (ya da koymad›¤›) dav-
ran›fl ve tutumlar hastal›k davran›fl›n› belirler. E¤itim
sürekli bir gözden geçirme, planlama, uygulama
ve de¤erlendirme sürecidir. De¤erlendirme,uygula-
may› do¤rulayan bir süreçtir. Diyabet e¤itimi bireye
özgü hale getirilmeli ve ne ö¤retilmesi gerekti¤i, na-
s›l ö¤retilmesi gerekti¤i kifliden kifliye de¤iflir. Diya-
betli birey e¤itiminin sürekli olabilmesi için diyabetli
bireyin özelli¤ine göre alt› ay ile bir y›l aras›nda ye-
nilenmesi ve kontrol edilmesinin sa¤lanmas› gerek-
mektedir. Davran›fl de¤ifliminin gerçeklefltirmenin
güçlü¤ünden dolay›, e¤itimciler ö¤retim becerileri-
nin yan›nda, diyabetin günlük yaflamdaki psikolojik
etkisine yönelik iyi bir anlay›fla ve bireylerin bafl ede-
bilme yeteneklerini gelifltirebilmek için davran›fl bi-
limleri bilgisine gereksinim duyarlar. Yap›lan çal›fl-
malar (Aljasem ve ark, 2001;Norris ve ark, 2002;So-
usa ve ark,2005; Tan ve Magarey,2008) diyabetin
yönetiminde özbak›m davran›fllar›n›n yeterli olma-
d›¤›n›,bu aktiviteleri yerine getirmek için yaflam tar-
z› de¤iflikli¤i yapman›n ve bunu baflarman›n olduk-
ça güç oldu¤unu ortaya koymaktad›r.

Amaç:  Bu çal›flman›n amac› diyabet tan›s› alm›fl
olan bireylerin ister poliklinik,ister klinik ortamda ol-

100  Diyabetli  Bireye  Sorduk

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  40  •  Temmuz  -  Aral›k  2012



sun test, tan›, takip ve e¤itim sürecinde bafl etmek
zorunda kald›klar› sorunlar› belirlemek,bu sorunlar›n
do¤rultusunda verilmekte olan bireysel ve grup
e¤itimlerinin tekrar gözden geçirilmesidir.

Gereç-yöntem

Araflt›rma sorunlar›n anl›k ve yaflanm›fl olmas›
aç›s›ndan kesitsel ve tan›mlay›c› tipte gerçeklefltiril-
di. Araflt›rman›n evrenini14-15 Mart 2012 tarihleri
aras›nda Endokrinoloji BilimDal›nda yatan(n=26),
poliklini¤e baflvuran(n=58), diyabet ayak konseyi-
ne gelen(n=11), diyabet e¤itim birimine baflvu-
ran(n=5) bireyler, örneklemi de 18 yafl üstü, daha
önce diyabet tan›s› alan ve yeni alm›fl (alacak
olan), araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 100 birey
oluflturdu. Araflt›rmada veri toplama arac› olarak
befl bölümden oluflan anket formu kullan›ld›.Anket
formunun birinci bölümünde 6 soruluk sosyo-de-
mografik veri toplamaya, ikinci bölümde 6 soruluk
hastal›k öyküsüne, üçüncü bölümde 5 soruluk te-
davi flekli, dördüncü bölümde 2 soruluk (6 soru alt
bafll›k) beslenme al›flkanl›klar›na, beflinci bölümde
5 soruluk komplikasyonlara yönelik toplam 24 soru-
dan oluflmakta idi. Anketin sosyo-demografik  de-
¤iflkenler bölümünde bireylerin yafl›, cinsiyeti, me-
deni durumu, e¤itim durumu, yaflad›¤› kifliler, mes-
le¤i, sigara ve alkol kullan›p kullanmad›¤› soruldu.
Anketin hastal›¤a ait k›sm›nda ise diyabet tipi, has-
tal›k süresi, komplikasyon olup olmad›¤›,A1c düze-
yi, boyu, kilosu, BKI de¤erleri araflt›r›ld›.

Veriler kiflilerle yüz yüze görüflme yöntemi kulla-
n›larak gönüllülük esas›na göre topland›. Verilerin
de¤erlendirilmesinde ortalama ve yüzdelik da¤›-
l›mlar kullan›ld›.

Bulgular  

Araflt›rmaya al›nan bireylerin sosyo-demografik
özellikleri incelendi¤inde yafl ortalamas›n›n 57.44,
%47’sinin kad›n %53’ünün erkek, %50’si ilkokul,
%12’si ortaokul, %20’si lise, %16’s› üniversite, %2’si

okur-yazar oldu¤u saptand›. Bireylerin %34’ü emek-
li,%30’u çal›flan, %32’si ev han›m›, %4’ü ö¤renci idi.
Bireylerin diyabet y›l› aç›s›ndan %11’i yeni tan›, %25’i
5 y›l ve üzeri,  %16’s› 5-10 y›l,  %48’i 10 y›l ve üzeri ola-
rak saptand›. Diyabet tipi aç›s›ndan %8’i Tip 1,
%33’ü Tip 2 olarak tespit edilirken, %59’u diyabet ti-
pini’’ bilmiyorum’’ cevab›n› vermifltir. Diyabetli birey-
lerin %14’ü diyabete iliflkin kimlik kart› tafl›d›¤›, %86’s›-
n›n ise kimlik kart› tafl›mad›¤› saptanm›flt›r. 

Diyabetli bireylerin  %68’i diyabet poliklini¤ine
düzenli baflvururken %32’sinin ise baflvurmad›¤›
saptanm›flt›r. Bireylerin % 3’ünün ailesinde diyabet
öyküsü oldu¤u %34’ünün ise obez oldu¤u saptan-
m›flt›r.Diyabetli bireylerin beden kitle indeksi (BKI)
ortalamas› 28.48 kg/m2 olarak bulunmufltur. Zararl›
al›flkanl›klar aç›s›ndan %5’i alkol, %26’s› sigara,
%10’u alkol + sigara kulland›¤› , %59’unda ise zarar-
l› al›flkanl›k olmad›¤› saptanm›flt›r.

Bireylerin ald›¤› tedavi ise %30’u oral ajanlar,
%33’ü insülin, %37’si insülin + oral ajan kulland›¤›
tespit edilmifltir. Diyabet hangi organdan kaynak-
lan›r sorusuna %44’ü’’ pankreas’’, %7’si’’ karaci-
¤er’’ %2’si ‘’ya¤’’, %3’ü ‘’beyin’’, %44’ü bu soru-
yu’’ bilmiyorum’’ olarak cevapland›rm›fllard›r.

Beslenme ile ilgili ana ö¤ün sorununun %2’si
kahvalt›, %5’i ö¤le yeme¤i, %3’ü akflam yeme¤in-
de yaflamakta iken %86’s› sorun yaflamad›¤›n› bil-
dirmifltir. Diyabetli bireylerin %37’si ara ö¤ün sorunu
oldu¤unu belirtirken, %63’ü ise olmad›¤›n› ifade et-
mifllerdir. Diyabetli bireylerin ara ö¤ünde meyve
tercihlerinin %44’ü elma, %14’ü portakal, %2’si muz,
%16’s› ‘’hepsi ‘’ cevab›n› vermifllerdir. Günde orta-
lama 7.07 bardak su içildi¤i, yemekte tüketilen içe-
ce¤in %62’sinin su oldu¤u tespit edilmifltir. Tatland›-
r›c› kullanma  %45’i ’’kullan›yorum’’, %55 ‘’kullanm›-
yorum’’ olarak cevap verirken, kullanma oran›
günlük ortalama 4.45 adet olarak bulundu.Bireyle-
rin % 41’i egzersiz yapt›¤›n› ifade ederken ,%59 ‘u
yapmad›¤›n› ifade etmifltir.Egzersiz yapanlar›n haf-
tada ortalama egzersiz yapma süresi 5.23 gündür.
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Oral antidiyabetik al›nma zaman›n› %65’i biliyor,
%9’u bilmiyor, %26‘s› ise oral antidiyabetik kullanm›-
yor. ‹nsülin kalemi doz ayarlamas›n›  %61’i bili-
yor,%6‘› bilmiyor, %30’u  kullanm›yor. %30’u  kol+
kar›n +bacak, %10‘nu  kol+ kar›n  %4‘ü  kol+ bacak,
%4‘ü kar›n +bacak  bölgelerini insülin için kulland›k-
lar›n› ifade etmifllerdir.‹nsülin temin etmede %59’u
sorun yaflamazken, %8 ‘i sorun yaflad›¤›n› ifade et-
ti,sorun yaflayan bireylerin  sosyalgüvencesinin ol-
mamas› etken olarak görülmektedir.Evde kan fle-
keri takibi için %79‘da glukometre mevcutken,
%21‘inde olmad›¤›,glukometresi olmayanlar›n ne-
denleri aras›nda;  sosyal güvencesinin olmama-
s›,glukometre de¤il glukostick temin etmede sorun
yaflad›klar› (ücret fark›, rapor v.s), cihaz›n›n eski ol-
mas›,diyabet tan›s›n›n yeni konmas›d›r.

Kan flekeri ölçüm s›kl›¤› ortalama 2.12 gündür.
Kan flekeri düflüklü¤ü belirtilerini  %77‘si biliyor +his-
sediyor, %9’u biliyor +hissetmiyor, %8’i bilmiyor + his-
setmiyor, %2‘i bilmiyor + hissediyor fleklinde ifade
etmifllerdir. Kan flekeri yüksekli¤ini %66‘s› s›k yaflar-
ken, %33’ü s›k yaflamad›¤›n› ifade etmifltir,bir birey
bu soruya cevap vermemifltir. Komplikasyonlar ir-
delendi¤inde ise %44’ünde göz sorunu var, %56
‘s›nda yok,%25’inde böbrek sorunu var, %75’inde
yok olarak ifade ederlerken,mikroalbüminüri bilgisi
konusunda %11’i ‘’biliyor’’, %89  ‘u ‘’bilmiyor’’ flek-
linde ifade etmifllerdir. Ayak yaras› varl›¤› sorgulan-
d›¤›nda %21‘inde var, %79‘unda yok. Nöropatinin
varl›¤› alt bafll›klarla sorgulanm›fl;  el – ayak uyufl-
mas› %56’s›nda var, %44’ünde yok, kab›zl›k –ishal
%45’inde var, %55’inde yok, terleme %54 ‘ünde
var, %46 ‘s›nda yok, cinsel sorun %45’inde var
%55‘inde yok olarak ifade etmifllerdir.

Günlük yaflam sorunlar›n›  %45’inde ‘’yok ‘’ ola-
rak ifade ederken; %28 ‘inde uyku, %2‘sinde ifl,
%1‘inde sosyal çevre, %5‘inde araç kullan›m›,
%6‘s›nda hepsi ile ilgili, %11‘inde farkl› kombinas-
yonlarla sorun bildirmifllerdir. ’’A1c ‘’bilgisi sorgu-
land›¤›nda ise diyabetli bireylerin %21’i ‘’biliyor

‘’iken, %79‘u ‘’bilmiyorum ‘’olarak ifade etmifller-
dir.Yap›lan bu çal›flmada ortalama ‘’A1c’’düzeyi
%6.66 mg / dl olarak bulunmufltur.                            

Tart›flma

Çal›flmam›za kat›lan diyabetli bireylerin %53’ü
erkek,%47’si kad›nd›r. Benzer çal›flmalarda, daha
önceki y›llarda kad›n diyabetlilerin daha s›k oldu¤u
saptanm›flt›r (Atabek, 1992;Çoflansu,2001;‹pbü-
ker,1997).Kad›nlarda daha s›k olmas›n›n obezite,
gebelik(takibinin yap›lmas›) ve hastaneye gelme
s›kl›¤›(ev han›m›)nedenler aras›nda say›labilir. Son
y›llarda yap›lan çal›flmalarda ise diyabet say›s› aç›-
s›ndan kad›n ve erkek oran›nda anlaml› bir farkl›l›k
olmad›¤›, eflit ç›kt›¤› yönündedir(Satman ve
ark.,2011).Bunun obezitedeki art›fl ve sa¤l›k tarama-
lar›n›n daha genifl kitlelere ulaflmas› gibi etkenlerin
rol oynad›¤› düflünülmektedir. Çal›flma grubumu-
zun sonuçlar› yap›lan son çal›flmalarla paralellik
göstermektedir.  Çal›flma grubumuzun e¤itim düze-
yi düflük bulundu.2011 y›l› Ulusal E¤itim ‹statistikleri
Veri Taban› (UE‹VT) sonuçlar›na göre en az bir okul
bitiren nüfusun %31,89 ilkokul mezunudur. Araflt›r-
maya kat›lan bireylerin %30‘u emekli ve %32‘si ev
han›m›d›r. Benzer çal›flmalar ile çal›flmam›z paralel-
lik göstermektedir (Atabek,1992;Demir,2001).

Araflt›rmaya kat›lan bireylerin %48’i 10 y›l ve üzeri
idi. Diyabet yafl›n›n artmas› ile birlikte komplikasyon-
lar›n görülmesinde art›fl oldu¤u bilinmektedir (Gedik,
Özcan ve Yüksel,2000).Araflt›rma grubumuzun kro-
nik komplikasyon geliflmesi bak›m›ndan risk alt›nda
oldu¤u düflünülmektedir. Bundan dolay› diyabetli
bireylerin daha s›k kontrol, bak›m ve e¤itim hizmeti
almak durumundad›r. Düzenli kontrol ile diyabet
komplikasyonlar›n›n geliflimi önlenebilir. Çal›flmam›z-
da bireylerin %68’i düzenli kontrole gelmektedir.
Kontrole düzenli gelme durumunu emekli ve ev ha-
n›m› oran›n›n çal›flan oran› ile birbirine yak›n olmas›
etken olarak düflünülmektedir. Benzer çal›flmalar ile
çal›flmam›z bu yönde paralellik göstermekte-
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dir(Erol,2003,Karaca,2001; Özcan, 1999).
Çal›flmam›zda obezite s›kl›¤› %34 olarak bulun-

mufltur. Türkiye de obezite s›kl›¤› son yap›lan çal›fl-
malarda %32 olarak bulunmufltur(Satman ve
ark.;2011).Çal›flmam›z benzer çal›flmalarla paralellik
göstermektedir. Sigara kullanma oran› çal›flmam›z-
da %35 olarak bulunmufltur. Genel toplumda siga-
ra kullanma oran› 2010 verilerine göre %17,3 bulun-
mufltur (Satman ve ark.,2011). Çal›flmam›zda sigara
kullanma oran›n›n yüksekli¤i dikkat çekicidir. Diya-
bet komplikasyonlar› aç›s›ndan diyabet takibi ya-
n›nda, sigara b›rakma programlar›n›n daha etkin
kullan›lmas› gereklili¤i ihtiyac› do¤mufltur. Çal›flma
grubumuzun A1c de¤eri ortalama %6.66 olarak bu-
lunmufltur. Diyabetli bireylerde metabolik kontrolün
en güvenilir yöntemidir. Bu sonucun bulunmas›n›n
yan›nda A1c bilgisi bireylere soruldu¤unda %75‘inin

konu hakk›nda bilgisi olmad›¤›n› ifade etmesi dü-
flündürücüdür.A1c sorusunu bireylere farkl› tarzda
sorulmamas›(Üç ayl›k fleker ortalamas› gibi),sonuç-
lar› etkilememesiaç›s›ndan anket uygulayan kiflilerin
aç›klay›c› bilgi s›n›rlamas› getirilmesi bu oran›n yük-
sek ç›kmas›n› etkiledi¤i kan›s›nday›z.

Çal›flmam›zda egzersiz yapma oran› %41 olarak
bulunmufltur. Bireylerin egzersiz yapma durumlar›n›
de¤erlendirildi¤i bir çal›flmada; bireylerin yaln›zca
%15’inin düzenli egzersiz yapt›¤› belirlenmifltir (Mol-
lao¤lu ve ark.,2010). Çal›flmam›zda oran›n yüksek
olmas› örneklem grubunun yetersizli¤i, anket uygu-
lama s›ras›nda uygun (süre, ne s›kl›kla) sorular›n so-
rulmamas›, bireylerin etkin egzersiz yapmamas› gi-
bi etkenler oran› yükseltmifl olabilir. Haftal›k egzersiz
say›s› 5.23/gün olarak bulunmufltur. Her 15 dakika-
l›k koflunun veya 30 dakikal›k tempolu yürüyüflün
ya da haftada 3-5 kez, hafif-orta egzersizin yararl›
oldu¤u belirtilmektedir. BKI ortalamas› 28,48kg/m2
bulunmufltur.   Çal›flmam›zdaki bireylerin BKI ortala-
mas›na göre pre-obez (BKI: 25,0-29,9 kg/m2) s›n›fla-
mas›na girmektedir. (Global Database on BMI,
WHO).BKI ortalamas›n›n yüksek bulunmas›na yafl,
e¤itim düzeyi ve cinsiyet gibi etyolojik faktörler etki
etmifl olabilece¤i düflünülmüfltür. Böbrek sorunu
varl›¤› konusunda sorguland›¤›nda %75 oran›nda
sorunu olmad›¤›n› ifade etmifltir. Ayn› sorunun alt
bafll›¤› olarak mikroalbüminüri bilgisi soruldu¤unda
%89’u bilmedi¤ini ifade etmifltir.%75 oran›nda böb-
rek sorunu olmad›¤›n› ifade eden bireylerin
%89’nun mikroalbüminüri hakk›nda bilgisi olmama-
s› çeliflkilidir. Diyabet e¤itimi etkinli¤i aç›s›ndan ko-
nular›n irdelenmesi gerekti¤i kan›s›nday›z.

Çal›flmam›zda ayak yaras› varl›¤›na %21 birey’’
var’’ olarak cevap vermifltir. Yap›lan araflt›rmalar-
da diyabetli bireylerin yaklafl›k %25’inin yaflamlar›
boyunca ayaklar›nda yara aç›lma olas›l›¤› bulun-
du¤u ve diyabetli bireylerin %10-15’inin ayaklar›n-
da halen yara-ülser bulundu¤unu göstermektedir
(Bakt›ro¤lu,2010; Ertu¤rul,2006). Çal›flmam›z benzer
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TTaabblloo  11:: Kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik 
özelliklerinin da¤›l›m› ve al›flkanl›klar (N:100)

Tan›mlay›c› Özelliklere Say› % Ort.

E¤itim düzeyi
Okur-yazar                    2     2
‹lkokul                            50   50
Ortaokul                      12   12
Lise                               20    20
Üniversite                     16     16

Cinsiyet
Kad›n                             47    47 
Erkek                           53     53

Meslek
Emekli                          34      34
Çal›flan                      30       30
Ev han›m›                     32         32
Ö¤renci                      4          4

Sigara
‹çen                      36         36
‹çmeyen                   64       64

Alkol
‹çen                      15   15
‹çmeyen                     85       85

Alkol +sigara                   9       9
Yafl                                              57.44 y›



çal›flmalar ile paralellik göstermektedir. Çal›flma-
m›zda diyabetli bireylerin ald›¤› tedaviler aras›nda
insülin, oral anti diyabetik ve insülin+oral anti diya-
betik ajanlar yaklafl›k eflit miktarlarda kullan›lmak-
tad›r. Sonuçlar tablo 2’de verilmifltir. “Diyabet han-
gi organdan kaynaklan›rsorusuna” %44 pankreas
cevab›n› verirken, %44 ‘’bilmiyorum’ ’cevab›n› ver-
mifltir. E¤itimin bir bilgi aktar›m› olmad›¤› konusu
tekrar gözden geçirilmelidir. Yap›lan benzer çal›fl-
malar verilen e¤itimin bilginin kavranmas› ve be-
ceriye dönüfltürülmesinde önemli bir etken oldu¤u
bildirilmektedir (Taflocak,2007). Günlük yaflam so-
runlar›na en çok %28 ile uyku cevab› verilmifltir, bu-
nu araç kullan›m›, ifl, sosyal çevre ve farkl› kombi-
nasyonlar takip etmektedir. Yap›lan benzer çal›fl-
malarda diyabetli bireylerin %33,7’sinde uyku
problemi saptanm›flt›r(Shridar ve Mahdu,1994).
Çal›flma sonuçlar›m›zla, benzer çal›flmalar paralel-
lik göstermektedir. 

Sonuç

Diyabet yaflam boyu süren ve oluflturdu¤u
komplikasyonlar nedeni ile yaflam süresini ve kali-
tesini olumsuz etkileyen, ifl gücü kay›plar›yla sosyal
ve ekonomik yükü olan bulafl›c› olmayan tek salg›n
hastal›kt›r. Diyabetli birey yaflam› boyunca plan-
lanm›fl bir bak›m› sürdürmek zorundad›r. E¤itim sa-
dece bilgi aktar›m› fleklinde yap›lmamal›d›r.

Diyabetli bireyler hastal›¤› ile bafl ederken bilgi
eksikli¤i, uyku ve obezite ile ilgili ciddi sorunlar yafla-
maktad›rlar. Bu tür çal›flmalar›n art›r›lmas›, soruna
odakl› çal›fl›lmas› önem kazanmaktad›r. E¤itimin
yap›land›r›lm›fl bir görüflme fleklinde olmas›, bireyin
kendisini ifade etmesi konusunda cesaretlendiril-
melidir. Uygulamalar bireysel olarak planlanmal›,
genelleme ve kay›t alt›na al›nmal›d›r.

Teflekkür

Diyabetli bireylere kolay ulaflmam›z› sa¤layan
Özel Çal›flma Modülü T›p Fakültesi ö¤rencilerinden

GholamhosseinAminiChermahini,Y›ld›r›m Kocap›-
nar,Eda Eskikapusuz,Muhammet Ayd›n Akdo-
¤an’a ve çeviri için destek olan Pelin Çolak’a te-
flekkürlerimizle.
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Akdeniz Üniversitesi Antalya Sa¤l›k Yüksekokulu ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ANTALYA

ÖÖzzeett
Diyabetes mellitus morbidite ve mortalitesi nedeniyle, kan›ta dayal› uy-

gulaman›n önemli oldu¤u alanlardan biridir. Kan›ta dayal› uygulama,
hastaya en iyi bak›m›n nas›l verilece¤ini gösterir. Hemflirelik mesle¤inde
kan›ta dayal› uygulamay› gelifltirmek için bu alandaki bilgi, beceri ve bi-
limsel verilere dayal› hemflirelik bak›m› uygulalar›n›n art›r›lmas› gereklidir.
Hemflireler diyabet yönetiminde kan›ta dayal› uygulamalar› uygulama ve
de¤erlendirmede önemli bir role sahiptirler.Diyabetli bireylerin hastal›klar›-
n› etkin flekilde yönetebilmelerinde ve komplikasyon görülme riskinin azal-
t›lmas›nda, kan›t derecesi yüksek uygulamalar›n yap›lmas› çok önemlidir.
Bu derlemenin amac› diyabet yönetiminde kan›ta dayal› uygulamalar› in-
celemektir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabetes mellitus, Diyabet yönetimi, Kan›ta dayal›
rehberler, Kan›ta dayal› uygulamalar.

SSuummmmaarryy
EEvviiddeennccee--BBaasseedd  PPrraaccttiicceess  iinn  tthhee  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  
Diabetes is one of the important issues for evidenced based practice

because of its morbidity and mortality. Evidenced based practice shows
how to provide the best patient care. For the nursing profession to impro-
ve the use of evidence based practices, it is necessary to enhance the
knowledge, skills and nursing care implementations based on scientific evi-
dence in this area. Nurses have an integral role implementing and evalu-
ating evidence-based practices for managing diabetes mellitus. A high
degree of evidence-based practices are very important for managing the
disease effectively and reducing the risk of complications of individuals
with diabetes. The aim of this article is to research evidence-based practi-
ces for diabetes management. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Diabetes mellitus, Diabetes management, Evidence-based
guidelines, Evidence-based practices.
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Girifl

Diabetes Mellitus, pankreastan salg›lanan insülin
hormonunun eksikli¤i, yoklu¤u ve / veya etkisizli¤i
nedeniyle ortaya ç›kan, karbonhidrat, protein ve
ya¤ metabolizmas›ndaki de¤iflikliklerle karakterize
bir metabolizma hastal›¤›d›r. Dünya nüfusunun
%4’ünde görülen diyabet, Tip 1 ve Tip 2 olmak üze-
re iki gruba ayr›lmaktad›r (Paron ve Lambert, 2000).

Uluslararas› Diyabet Federasyonuna göre 2011
y›l›nda 366 milyon olan diyabetli say›s›n›n, 2030 y›-
l›nda 552 milyona ulaflaca¤› belirtilmektedir (Inter-
national Diabetes Federation Diabetes Atlas,
2012;Wild, Roglic, Green, ve ark., 2004). Ülkemizde
2010 y›l› Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve
Endokrinolojik Hastal›klar Çal›flmas› (TURDEP)-II ra-
poruna göre, Türk eriflkin toplumunda diyabet s›kl›-
¤›n›n %13.7’ye ulaflt›¤› bildirilmektedir (TURDEP-II
Çal›flma Grubu, 2011). 

Diyabet körlük, amputasyon, nöropati, nefropati
ve kardiyovasküler hastal›klar gibi önlenebilir potan-
siyel sorunlar›n yaflanabildi¤i oldukça kompleks, kro-
nik bir hastal›kt›r (Wild, ve ark., 2004). Diyabet yaflam
boyu süren ve oluflturdu¤u komplikasyonlar nede-
niyle yaflam süresini ve kalitesini olumsuz yönde etki-
leyen, ifl gücü kay›plar›yla sosyal ve ekonomik yükü
a¤›r olan bir hastal›kt›r. Diyabet ve komplikasyonlar›
hastalar›n morbidite ve mortalitesini belirgin olarak
art›rd›¤› gibi, komplikasyonlar›n tedavisi de çok pa-
hal› olmaktad›r (Hirsch, Bartholome ve Volmer, 2000;
Ükinç, Gürlek ve Umsan, 2007). 

Diyabetli bireylerin diyabet yönetimini baflar›l›
bir flekilde gerçeklefltirebilmeleri ve olas› komplikas-
yonlar›n azalt›labilmesi için, yeterli bilgi, beceri ve
olumlu tutumlara sahip olmalar› gereklidir  (Han-
nah ve Alberts, 2005). Diyabetli bireylerde, meta-
bolik kontrolü gerçeklefltirebilmek için, bireylerin is-
tek ve motivasyona sahip olmalar›; kan glikoz dü-
zeyini istenen seviyeye getirmek ve sürdürmek için,
günlük yaflam aktiviteleriyle iliflkili olan medikal uy-
gulamalar, diyet ve egzersizi içeren tedavi progra-

m›na uyum göstermeleri flartt›r (Bahar veSertbafl,
2006). Yeni teknolojilerin geliflmesi ile birlikte hasta-
lar›n beklentilerinin de artmas› kan›ta dayal› uygu-
lamalara olan gereksinimi art›rm›flt›r. 

Kan›ta dayal› uygulamalar, araflt›rma kan›tlar›n›n
klinik uzmanl›kla birlefltirilerek, hastan›n de¤erleri ve
kültürü dikkate al›narak kullan›lmas› olarak tan›mlan-
maktad›r (Bonell, 1999; Pipe, Wellik, Buchda, ve ark.,
2005). Bu tan›m, en iyi kan›t›n klinik kararla birlefltiril-
mesinin ve hasta merkezli bak›m›n önemini vurgula-
maktad›r. Araflt›rmalara dayal› kan›tlar, hangi girifli-
min daha iyi ve nerede daha etkili oldu¤unu göster-
mektedir (Çavuflo¤lu, 2007). Kan›ta dayal› uygula-
malar, hemflirelerin kendi uygulamalar›na elefltirel
gözle bakabilmelerinde, hangi uygulamalar›n arafl-
t›rma kan›tlar›na, klinik bilgilere ya da geleneksel an-
lay›fllara dayal› oldu¤unu belirlemelerinde katk› sa¤-
lamaktad›r. Kan›ta dayal› hemflirelik uygulamalar›,
hemflirelerin sürekli olarak kendilerini gelifltirmelerini,
literatürdeki bilgilere ulaflmalar›n›, araflt›rma ve uy-
gulama aras›ndaki boflluklar› azaltmalar›n› kapsa-
maktad›r (Driever, 2002; Klardie, Johnson, McNa-
ughton, ve ark., 2004). Araflt›rma kan›tlar›, araflt›rma-
n›n tipine göre farkl› gruplarda toplanmaktad›r (Tab-
lo 1) (American Diabetes Association (ADA), 2012;
Stetler, Brunell, Giuliano, ve ark., 1998).

Diyabetin morbidite ve mortalitesinin yüksek ol-
mas› nedeni ile, diyabet yönetiminde güncel kan›t-
lar do¤rultusunda uygulamalar›n planlanmas› ve
yürütülmesi hergeçen gün önem kazanmakta-
d›r.Hemflirelerin diyabetin yönetiminde, sonuçlar›
bilimsel çal›flmalarla kan›tlanan giriflimleri bilmeleri
ve uygulamalar› gerekmektedir.Bu makalede, di-
yabetes mellitusun yönetimine iliflkin kan›ta dayal›
uygulamalar› standardize etmek için literatürdeki
kan›ta dayal› çal›flmalar›n ve rehberlerin incelen-
mesi amaçlanm›flt›r. 

Gereç  ve  yöntem

Diyabetes mellitusun yönetimine iliflkin son 10 y›l-
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l›k klinik araflt›rmalar, sistematik derlemeler, meta
analizler, randomize kontrollü çal›flmalar ve kan›ta
dayal› rehberlere yönelik literatür taramas› yap›l-
m›flt›r. Taramalar üç elektronik veri taban› (Pub-
Med, CINAHL ve Cochrane Library) üzerinden, “di-
abetes mellitus, diabetes management, systema-
tic review, meta-analysis, randomised controlled
trials, evidence based research and guidelines”
anahtar kelimeleri ile yap›lm›flt›r. Tarama sonucun-
da ulafl›lan 20 sistematik derleme ve meta analiz, 5
randomize kontrollü çal›flma, 20 rehber olmak üze-
re 45 çal›flma yazar taraf›ndan kritik edilmifltir. 

Bulgular

Kan›ta dayal› çal›flmalarda diyabetes mellitu-
sun yönetimine iliflkin kan›ta dayal› uygulamalar,
etkililik durumuna göre dört bafll›k alt›nda toplan-
m›flt›r. Bunlar: 

1. T›bbi beslenme tedavisi
2. Egzersiz
3. Medikal tedavi
4. Özbak›m becerilerinin gelifltirilmesidir.

T›bbi  beslenme  tedavisi

T›bbi beslenme tedavisinin temel amac›, bireyin
yaflam kalitesini ve psikososyal iyili¤ini art›rarak sa¤-
l›kl› beslenmesini sa¤lamak, bunlar›n sonucu olarak
metabolik kontrolü iyilefltirmek, akut ve kronik
komplikasyonlar› önlemektir. Diyabetli bireylerin,
tedavi amac›na ulaflmak için bireysellefltirilmifl t›bbi
beslenme tedavisi almalar› önerilmektedir (Diya-
bet Ajandas›2011 - TDHD, 2011). Prediyabet ya da
diyabet tan›s› alan bireylere, tedavi hedeflerine
ulaflabilmek için, uzman diyetisyen taraf›ndan bi-
reysel t›bbi beslenme tedavisi haz›rlanmal›d›r (Kan›t
düzeyi A) (ADA, 2012).

T›bbi beslenme tedavisi kapsam›nda, glisemik
kontrolün sa¤lanmas› için glisemik indeksi düflük di-
yetle beslenme (Thomas, Elliott ve Naughton,
2006), toplam kalorinin %45-65’inin karbonhidrat-
lardan oluflmas›, LDL kolesterolün 100 mg/dl’nin al-
t›nda, trigliseridin 150 mg/dl’nin alt›nda, HDL koles-
terolün erkeklerde 40 mg/dl’nin, kad›nlarda 50
mg/dl’nin üzerinde olmas›, iki y›lda bir kolesterol
de¤erlerinin kontrol edilmesi önerilmektedir (Kan›t

düzeyi A) (ADA, 2012).
Diyabetli bireyler için bir sa¤l›k
profesyoneli taraf›ndan bireysel
ve süreklilik gösterebilecek,  bire-
yin gereksinimine, kültür ve inanç-
lar›na özgü, uygulanabilir ve ya-
flam kalitesi üzerinde olumlu etki-
leri olabilecek t›bbi beslenme te-
davisi önerileri haz›rlanmas› gerek-
lidir. Yüksek lifli, meyve, sebze, ke-
pek ve bakliyat gibi düflük glise-
mik indeks içeren karbonhidratl›
besinler, düflük ya¤l› ürünler, ya¤l›
bal›k yenmesi konusunda teflvik
edilmesi, satüre ve trans ya¤ asit-
leri al›m›n›n kontrol edilmesi, birey-
sellefltirilmifl bir diyabet yönetimi
ile fiziksel aktivitenin art›r›lmas› ve
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TTaabblloo  11.. Kan›ta Dayal› Uygulamalarda Kan›t Düzeyleri 

Kan›t Düzeyi Tan›m
A Randomize kontrollü çal›flmalar, iyi tasarlanm›fl çok merkezli 

çal›flmalar ve meta-analizlerden elde edilen güçlü kan›tlar
B ‹yi tasarlanm›fl kohort çal›flmalar ve kohort çal›flmalar›n 

meta-analizlerinden elde edilen destekleyici kan›tlar
C Zay›f kontrollü veya kontrolsüz çal›flmalar, gözlemsel 

çal›flmalar, vaka serileri veya vaka raporlar›ndan 
elde edilen destekleyici kan›tlar

E Klinik deneyimlere dayal› uzman görüflleri
I ‹yi planlanm›fl, randomize kontrollü çal›flmalara yönelik 

en az bir sistematik derlemeden elde edilen güçlü kan›t
II ‹yi planlanm›fl, yeterli örneklem içeren en az bir randomize 

kontrollü çal›flmadan elde edilen güçlü kan›t
III Kohort ya da uygun flekilde efllefltirilmifl olgu kontrollü 

çal›flmalardan elde edilen kan›t (yar› deneysel)
IV ‹yi planlanm›fl deneysel olmayan çal›flmalardan elde edilen 

kan›t (tan›mlay›c› çal›flmalar, kalitatif çal›flmalar)
V Sayg› duyulan otoritelerin görüflleri, uzman komitelerin 

raporlar›



kilo verilmesi gibi yaflam tarz› de¤iflikliklerinin sa¤lan-
mas› önemlidir. Kilolu bireylerin bafllang›çta beden
kitlesinin %5-10 oran›nda kilo vermelerinin ve uzun
dönemde kilo verilerek olumlu metabolik etkinin
oluflturulmas›, karbonhidrat, yemek ve alkol al›m›
konusunda bireysel öneriler yap›lmas›, diyabetli bi-
reyler için özel olarak pazarlanan yiyeceklerin kulla-
n›m›n›n önerilmemesi, insülin ya da insülin salg›latan
ilaçlar (sülfonilüreler) kullananlarda hipoglisemi riski-
nin azalt›lmas› önerilmektedir (National Collabora-
ting Centre for Chronic Conditions, 2008).  

Diyabet aç›s›ndan risk alt›nda olan tüm afl›r› kilolu
ya da obez bireylere kilo vermeleri önerilmelidir (Ka-
n›t düzeyi A). Kilo vermek için 2 y›la kadar düflük kar-
bonhidratl›, düflük ya¤ içeren, kalori k›s›tlamal› ya da
Akdeniz diyeti k›sa vadede etkili olabilir (Kan›t düze-
yi A) (ADA, 2012).Tip 2 diyabeti olan, BK‹ ≥ 35 kg / m2
bireyler için diyabet yönetiminde obezite cerrahisi
önerilebilece¤i belirtilmifltir (ADA, 2009).

Diyabetli bireylerde karbonhidrat, protein ve
ya¤ kar›fl›m›, metabolik hedefleri ve bireysel tercih-
leri karfl›lamaya yetebilir (Kan›t düzeyi A). Al›nan
karbonhidrat miktar›n›n hesaplanmas›, deneyimle-
re göre karbonhidrat tercihi yapma, glisemik kont-
rolü sa¤lamada anahtar stratejidir (Kan›t düzeyi B).
Satüre ya¤lar, toplam kalorinin %7’si kadar olmal›-
d›r (Kan›t düzeyi B). Trans ya¤ al›m›n› azaltmak, LDL
kolesterolü azalt›r, HDL kolesterolü art›r›r (Kan›t dü-
zeyi A), bu nedenle trans ya¤lar›n al›m› azalt›lmal›-
d›r (Kan›t düzeyi E) (ADA, 2012).

Diyabetli birey alkol almay› tercih ediyorsa, mik-
tar s›n›rlamas› yapmal› (eriflkin erkeler için günde iki
kadeh ya da daha az, eriflkin kad›nlar için günde
bir kadeh ya da daha az) ve hipogliseminin önlen-
mesi içinekstra önlemler al›nmal›d›r (Kan›t düzeyi
E).Alkol al›m›na ba¤l› hipoglisemi riskini azaltmak
için alkol al›m›n›n s›n›rland›r›lmas›, ilave karbonhid-
rat al›m›, insülin dozunun düflürülmesi ve daha s›k
kan flekeri takibi gibi tedbirler al›nmal›d›r (Kan›t dü-
zeyi E) (ADA, 2012).Vitamin takviyesi olarak vitamin

C ve E gibi antioksidanlar ve karoten, etkili¤i konu-
sunda ya da uzun dönem kullan›m güvenli¤i konu-
sunda yeterli kan›t olmad›¤› için önerilmemektedir
(Kan›t düzeyi E) (ADA, 2012).

Optimal glisemik kontrolün sa¤lanabilmesi için
tip 2 diyabetli bireylere ö¤ünzamanlamas›na uy-
gun, düzenli yemek yemeleri önerilmelidir (Kan›t
düzeyi E) (Savoca, Miller ve Ludwig, 2004). Glisemik
kontrolü yeterli olmayan tip 2 diyabetli bireylere,
düflük glisemik indeksli g›dalar› yüksek olanlara ter-
cih etmeleri önerilmelidir (Kan›t düzeyi B) (Brand-
Miller, Hayne, Petocz, ve ark., 2003; Opperman,
Venter, Oosthuizen, ve ark., 2004).Glisemik kontrolü
yeterli olan diyabetli bireylere günlük toplam ener-
jinin %10’unu aflmayacak flekilde sukroz ya da suk-
roz içeren g›dalar önerilmesi, glukoz ve lipid kontro-
lünü bozmamaktad›r (Kan›t düzeyi B) (Türkiye En-
dokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i, TEMD Diabe-
tes Mellitus Çal›flma ve E¤itim Grubu (TEMD, 2011).

Egzersiz

Düzenli fiziksel aktivitenin kan glukoz kontrolün-
de,kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmada, kilo
vermedeve iyilik duygusunu art›rmada etkili oldu-
¤u belirlenmifltir.Fiziksel aktivite program›na baflla-
madan önceayr›nt›l› t›bbi muayene yap›lmas›,
makro vemikrovasküler komplikasyonlar›n taran-
mas›, riskli olandiyabetlilerde fiziksel aktivitenin
azalt›lmas›, bireye özgü egzersiz plan› oluflturulmas›
ve düzenli fiziksel aktivite program›n› tüm diyabetli-
lerin uygulamas› önerilmektedir (TDHD, 2011).Diya-
betli bireylerin fiziksel aktivite programlar›na yavafl
yavafl bafllamalar› ve kademeli olarak art›rmalar›
istenmektedir (American Association of Clinical
Endocrinologists, 2011).

Egzersiz program›n›n, kilo kayb› olmadan kan
flekeri kontrolünü,ya¤lar›n kasa dönüflümünü, visse-
ral adipoz dokunun ve plazma trigliserid oran›n›n
azalmas›n› sa¤lad›¤›, vücudun insüline reaksiyonu-
nu art›rd›¤› belirtilmektedir (Thomas, ve ark., 2006).
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Fiziksel aktivitenin olumlu yönleri; kan bas›nc› de-
¤erlerini, lipid profilini ve kardiyak durumu iyilefltir-
mesi, insülin duyarl›¤›n› art›rmas›, kilo yönetiminde
etkili olmas›, glisemik kontrolü iyilefltirmesi ve depre-
sif semptom yönetiminde yard›mc› olmas›d›r. Fizik-
sel aktivitenin olumlu etkisi, egzersiz b›rak›ld›ktan
sonraki günler içerisinde azal›r, bu nedenle düzenli
egzersiz önerilmektedir (Kan›t düzeyi E)(Institute for
Clinical Systems Improvement, 2012).

Fiziksel aktivite ve yaflam biçimi davran›fllar›n›n
düzenlenmesi, kilo verme aç›s›ndan çok yararl›d›r
(Kan›t düzeyi A) (ADA, 2012).Düzenli egzersiz ya-
pan Tip 2 diyabetli bireylerde glikolize hemoglobin
oran›n›n 6-12 ay içerisinde düzeldi¤i bildirilmektedir
(Nield,ve ark., 2007). Diyabetli bireylerde pedo-
metre kullan›m›n›n etkili bir yaflam tarz› de¤iflikli¤i
sa¤layabilece¤i belirtilmektedir (Russell-Minda, ve
ark., 2009). 

Fiziksel aktiviteyi art›rmay› hedefleyen bir egzer-
siz program›na bafllamadan önce, diyabetli bire-
yin egzersizin olas› yan etkileri ve kontrendikasyon-
lar› yönünden dikkatli bir flekilde araflt›r›lmas› gerek-
lidir. Kardiyovasküler riski yüksek ve sedanter ya-
flam süren hastalarda egzersize bafllamadan önce
eforlu EKG yap›lmal›d›r (Kan›t düzeyi E). Kiflisel ge-
reksinimler, s›n›rlamalar ve kiflisel performansa göre
egzersizi bireysellefltirmek gereklidir (Kan›t düzeyi
E). Egzersiz program› mümkünse bir egzersiz uzma-
n› taraf›ndan bireye uygun olarak düzenlenmeli ve
bafllang›çta uzman gözetimi alt›nda yap›lmal›d›r
(Kan›t düzeyi E). Egzersiz s›ras›nda hastan›n kalp h›-
z›n› izlemesi ve maksimal kalp h›z›n›n (Maksimal
kalp h›z› = 220 - yafl) %60-75’i civar›nda ayarlamas›
önerilmektedir. ‹stirahat kalp h›z›na göre egzersiz
kalp h›z›, bireysel olarak ayarlanabilmektedir (Kan›t
düzeyi E). Egzersiz öncesinde ve sonras›nda ›s›nma
ve so¤uma egzersizleri ihmal edilmemelidir (Kan›t
düzeyi E) (TEMD, 2011).

Tip 2 diyabetli bireylerin herhangi bir kontrendi-
kasyon yoksa haftada en az 150 dakika orta flidde-

te aerobik egzersiz (maksimum kalp h›z›n› %50-70
art›racak flekilde)yaparak fonksiyonel yeteneklerini
art›rmalar› (Kan›t düzeyi A) (ADA, 2012; Boucher,
Benson, Kovarik, ve ark., 2007; Nathan, ve ark.,
2009), egzersiz program›n›n haftada en az 3 gün
olmas› ve egzersizler aras›nda 2 günden fazla bofl-
luk olmamas› (Kan›t düzeyi B) (Snowling ve Hop-
kins,  2006), diyabetli bireylerin ayr›ca bir kontrendi-
kasyon yoksa, kas gücünü art›rmak için haftada 3
gün(iki ard›fl›k gün d›fl›nda üst üste olmamal›)direnç
egzersizleri yapmalar› önerilmektedir (Kan›t düzeyi
A - II) (ADA, 2012; Boucher, ve ark., 2007; Castane-
da, ve ark., 2002; Nathan, ve ark., 2009). 

Tip 2 diyabetli bireylerde progresif dirençli eg-
zersizlerin (a¤›rl›k kald›rma, yük bindiren kalistenik
egzersizler, merdiven inip ç›kma ya da major kas
gruplar›n› kullanan di¤er kuvvetlendirme egzersiz-
leri), aerobik egzersizlere göre egzersiz gücünü ar-
t›rd›¤› ve glikolize hemoglobin oranlar›nda anlaml›
bir düflme sa¤lad›¤›na, diyabetli bireylerde progre-
sif direnç egzersizlerinin glisemi yönetiminde uygun
bir seçenek oldu¤una dair kan›tlar mevcuttur (Irvi-
ne ve Taylor, 2009). 

Medikal  tedavi    

Diyabet tan›s› alan tüm bireyler için kapsaml› bir
tedavi program› oluflturulmal›, bireye ait t›bbi öykü,
davran›fllar ve risk faktörleri, kültürel de¤erler ve
çevresel faktörler ile birlikte de¤erlendirilmelidir
(Kan›t düzeyi A) (American Association of Clinical
Endocrinologists, 2011).Tip 2 diyabet tan›s› alan bi-
reylere yaflam tarz› de¤ifliklikleri ile birlikte metfor-
min bafllanmal›, metformin kontrendikasyonu ola-
na kadar bu ilaç kullan›lmal›d›r (Kan›t düzeyi A)
(ADA, 2012;TEMD, 2011). Yeni tan› alan semptoma-
tik ve / veya kan glikoz ya da A1C düzeyi yüksek
seyreden tip 2 diyabetli bireylere, ilave ajanlar ek-
lenerek ya da eklenmeden bafllang›çtan itibaren
insülin tedavisi uygulanmal›d›r (Kan›t düzeyi E)
(ADA, 2012).
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Afl›r› kilolu ya da obez ve yaflam biçimi de¤iflimi
ile ilgili giriflimlere ra¤men kan glukozu yeterince
kontrol edilemeyen bireylerde metformin bafllan-
mas›, kilolu olmayan bireylerde birinci basamak
glukoz düflürücü tedavi olarak metformin düflünül-
mesi, kan glukozu kontrol alt›na al›nm›flsa bu ilaca
devam edilmesi, metformine karfl› geliflebilecek
gastrointestinal yan etkilerin kontrol edilmesi, kan
glukozu kontrolü yeterli olmazsa farkl› oral glukoz
düflürücü tedavi (sülfonilüre) eklenmesi gerekti¤i
belirtilmektedir. Serum kreatinin de¤eri 130 micro-
mol/l ya da  tahmini glomerüler filtrasyon h›z› 45
ml/dakika/1.73 m2’nin alt›ndaysa metformin dozu-
nun gözden geçirilmesi, serum kreatinin de¤eri 150
micromol/l ya da  tahmini glomerüler filtrasyon h›z›
30 ml/dakika/1.73 m2’nin üzerindeyse metforminin
kesilmesi ve böbrek fonksiyonlar›n›n yak›ndan izlen-
mesi, hafif-orta derecede karaci¤er disfonksiyonu
ya da kalp  yetmezli¤i olanlarda metforminin yarar-
lar›n›n tart›fl›lmas› önerilmektedir. Normal kiloda ve
hiperglisemik semptomlar› olan hastalarda h›zl› etki
istenirse sülfonilüre düflünülebilece¤i, kan glukozu
kontrol alt›na al›nm›flsa bu ilaca devam edilmesi,
böbrek yetmezli¤i ve hipoglisemi riski aç›s›ndan
hastan›n e¤itilmesi önerilmektedir (National Colla-
borating Centre for Chronic Conditions, 2008).  

Metformine ra¤men A1C %6.5-7 ise yaflam tarz›
düzenlemeleri yap›lmas›, ilk 3 ay sonunda yeterli
glisemik kontrol sa¤lanamazsa (A1C >%7) farkl› bir
gruptan oral antidiyabetik tedavi bafllanmas› ya
da tedaviye insülin eklenmesi, hastaya özgü ola-
rak belirlenen A1C hedefine 6-12 ay içinde ulafl›l-
mas› için uygun zamanda gerekli tedavi de¤ifliklik-
leri ve doz düzenlemeleri yap›lmas› önerilmektedir
(Kan›t düzeyi E). Tip 2 diyabetli hastalarda farma-
kolojik tedavi seçimi hipergliseminin derecesine,
ilaçlar›n özelliklerine (etkinli¤i, gücü, yan etkileri,
kontrendikasyonlar›, hipoglisemi riski ve maliyeti),
mevcut diyabet komplikasyonlar›na, efllik eden di-
¤er hastal›klara ve hastan›n tercihine ba¤l› olarak

her hasta için bireysel bazda yap›lmal›d›r (Kan›t dü-
zeyi E) (Canadian Diabetes Association, 2008; Nat-
han, ve ark., 2009; TEMD, 2011). 

Farkl› rehberlerde diyabet tedavisine tek bir doz
antidiyabetik ilaç ile bafllanmas› (metformin, sülfo-
nilüre), diyabet kontrol alt›na al›namazsa s›ra ile
ikinci (metformin+sülfonilüre) ve üçüncü (pioglita-
zon, rosiglitazon) oral tedavinin eklenmesi, kontrol
sa¤lanamazsa gece insülin tedavisi (NPH ya da
Lantus) eklenmesi önerilmektedir (University of Mic-
higan Health System, 2006).Hiperglisemi semptom-
lar› bulunan, zay›f hastalarda ya da metformini to-
lere edemeyen hastalarda sülfonilüre ya da glinid
ile tedaviye bafllanabilece¤i bildirilmektedir (Kan›t
düzeyi E) (TEMD, 2011). Postprandiyal hiperglisemi
bulunan diyabetli bireylerde, glinid ve/veya gliko-
zidaz inhibitörleri, k›sa ya da h›zl› etkili insülin ve
metformin önerilmektedir (Kan›t düzeyi A).Tip 2 di-
yabeti olan ve antihiperglisemik tedavi ile hedef
glisemik kontrol sa¤lanamayan hastalarda ya da
semptomatik hiperglisemi durumunda insülin teda-
visi önerilmektedir (American Association of Clini-
cal Endocrinologists, 2011). 

A1C >%10 olan ve hiperglisemik semptomlar›
bulunan hastalarda yaflam tarz› düzenlemeleri ile
birlikte öncelikle insülin tedavisinin tercih edilmesi;
glisemik kontrol hedeflerinin hastay› hipoglisemi ris-
kine sokmayacak flekilde bireysel olarak belirlen-
mesi  önerilmektedir (Kan›t düzeyi E) (TEMD, 2011).
Hastalar›n büyük ço¤unlu¤u için ideal A1C hedefi
(≤%6.5) olarak bildirilmektedir (Kan›t düzeyi E) (Ca-
nadian Diabetes Association, 2008).

Beta hücre rezervi tükenmifl tip 2 diyabetliler-
deglisemik kontrolü sa¤lamak için bazal-bolus (yo-
¤un) insülin tedavisi tercihedilmesi önerilmekte-
dir(Kan›t düzeyi E) (TEMD, 2011). Glisemik kontrol
(A1C) aç›s›ndan insülin analoglar›n›n insan insülin-
lerineüstünlü¤ü olmad›¤› belirtilmektedir (Kan›t dü-
zeyi A). Medikal tedavi ile ilgili, h›zl› ve uzun etkili in-
sülin analoglar›n›n, konvansiyonel insülin tedavisine
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göre, glisemik kontrol / hipogliseminin azalt›lmas›n-
da daha az yararl› oldu¤u bildirilmektedir (Singh,
ve ark., 2009).A1C’yi düflürürken hipoglisemi riskini
azaltmak ve post prandiyal glikoz kontrolünü sa¤-
lamak için yeterli miktarda bazal insülin ile birlikte
h›zl› etkili insülin analoglar› (aspart, glulisin, lispro)
kullan›labilir (Kan›t düzeyi B) (Siebenhofer, ve ark.,
2006; Singh, ve ark., 2009). Bazal insülin deste¤i için,
NPH insüline alternatif olarak, uzun etkili insülin ana-
loglar› (glargin ve detemir) kullan›labilir (Kan›t dü-
zeyi B) (Chapman ve Perry, 2004; Warren, Weat-
herley-Jones, ve Chilcott, 2004). Klinik çal›flmalarda
bazal insülin analoglar› ile ciddi hipoglisemi ve ge-
ce hipoglisemi risklerinin, NPH insüline k›yasla biraz
daha düflük oldu¤u gösterilmifltir (TEMD, 2011).

Günde üç ya da daha fazla insülin enjeksiyonu
yapan ya da insülin pompa tedavisi uygulanan di-
yabetli bireyler, evde glukoz takibi yapmal›d›r (Ka-
n›t düzeyi B). Daha az s›kl›kla insülin tedavisi uygu-
layan, insülin tedavisi olmayan ya da sadece t›bbi
beslenme tedavisi uygulayan bireylerde, evde glu-
koz takibi tedavi yönetiminde rehber olabilir (Kan›t
düzeyi E) (ADA, 2012).

Hipogliseminin fark›na varamayan bireylerde,
bireylerin hipoglisemininfark›na varmalar›n› sa¤la-
mak için evde glukoz takibi kontrol s›kl›¤› art›r›lmal›,
periyodik olarak geceleri de glukoz ölçülmelidir
(Kan›t düzeyi B) (TEMD, 2011).Bazal insülin uygula-
nan hastalarda semptomatik hipoglisemi ve gece
hipoglisemi riskinin biraz daha düflük olmas› için
NPH yerine uzun etkili insülin analoglar› tercih edile-
bilir (Kan›t düzeyi A) (Horvath,ve ark.,  2007). ‹nsülin
ya da insülin salg›lat›c› ilaç kullanmakta olan tip 2
diyabetli bireyler, hipoglisemi riski aç›s›ndan de¤er-
lendirilmeli, ilaca ba¤l› hipoglisemiden korunmak
için bilgilendirilmeli, hipoglisemiye sebep olabile-
cek risk faktörleri belirlenerek tedavi edilmelidir
(Kan›t düzeyi E) (TEMD, 2011). 

A¤›r hipoglisemi 20 g oral karbonhidrat (5 kesme
fleker veya 200 ml portakal suyu ya da limonata)

ile tedavi edilmeli, 15 dakika sonra kan glukozu öl-
çülmeli, <80 mg/dl ise 15 g daha karbonhidrat ve-
rilmelidir (Kan›t düzeyi E). Hipoglisemi riski yüksek
hastalar›n yak›nlar›na glukagon enjeksiyonunun
nas›l yap›laca¤› ö¤retilmelidir (Kan›t düzeyi E). Cid-
di hipoglisemi geçirmekte olan bilinci kapal› hasta-
larda mümkünse ‹.V. yoldan 10-25 g glukoz (%50
dekstroz 20-50 ml, 1-3 dakika içinde veya %20
dekstroz 50-150 ml, 5-10 dakikada) verilmelidir (Ka-
n›t düzeyi E). Tekrarlayan hipoglisemileri önlemek
için, hipoglisemi düzeltildikten sonra ana ve ara
ö¤ünler planlanan zamanlarda verilmelidir. E¤er
ö¤üne 1 saatten fazla bir süre varsa 15 g karbon-
hidrat ve protein kapsayan bir ara ö¤ün verilmeli-
dir (Kan›t düzeyi E) (TEMD, 2011). 

Tip 2 diyabetlilerde tan›da retinopati taramas›-
yap›lmal› (Kan›t düzeyi A) ve y›lda bir kontrol tekrar
edilmelidir (Kan›t düzeyi A). Diyabetik retinopati,
nöropati, diyabetik ayak ülseri, koroner arter hasta-
l›¤›, kronik böbrek yetmezli¤ini önlemek ya da iler-
lemesini geciktirmek için optimalglisemi, optimal
kan bas›nc› kontrolü ve yaflam tarz› de¤iflimi sa¤-
lanmal›d›r (Kan›t düzeyi A) (TEMD, 2011). 

Özbak›m  becerilerinin  gelifltirilmesi

Diyabet özbak›m e¤itimi, diyabetli ya da diya-
bet aç›s›ndan risk alt›nda olan bireylerin davran›fl
de¤ifltirmeleri, hastal›¤› ve hastal›¤a ba¤l› geliflebi-
lecek komplikasyonlar› baflar› ile yönetebilmeleri
için gereksinim duyduklar› bilgi ve becerileri kazan-
malar›n› sa¤layan kolobratif bir süreçtir (American
Association of Diabetes Educators, 2008).  Özba-
k›m becerilerinin gelifltirilmesi için, diyabet özbak›m
e¤itiminin kültürel olarak uygun olmas›, diyabetli bi-
reylerin optimal sa¤l›k durumuna ulaflabilmeleri,
yaflam kalitelerinin art›r›lmas› ve sa¤l›k bak›m gider-
lerinin azalt›lmas› konular›nda bireylerin güçlendiril-
meleri gereklidir (Mensing, ve ark., 2007). 

Diyabetlilere ve aile bireylerine diyabet öz-yö-
netiminde bilgi ve becerilerini art›rmak üzere uy-
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gun zamanlarda diyabet e¤itimi verilmelidir (Kan›t
düzeyi A) (Ellis, ve ark., 2004; Norris, Engelgau ve
Narayan, 2001). Tüm diyabetlilere ve aile bireyleri-
ne evde kan flekeri ölçümü yapmalar› ö¤retilmeli
ve kan flekeri sonuçlar›na uygun tedavi de¤ifliklikle-
rini yapabilmeleri için e¤itim verilmelidir (Kan›t dü-
zeyi A) (Norris, Engelgau ve Narayan, 2001). 

Diyabet tan›s› alan bireyler, tan› ald›klar› andan
itibaren ulusal standartlar do¤rultusunda öz-yöne-
tim becerileri almal›d›rlar (Kan›t düzeyi B). Etkili öz-
yönetim ve yaflam kalitesi, diyabet öz-yönetim e¤i-
timinin anahtar ç›kt›s› olup, bak›m›n bir parças› ola-
rak ölçülmeli ve izlenmelidir (Kan›t düzeyi C). Diya-
bet öz-yönetim e¤itiminde, psikososyal faktörler
ele al›nmal›d›r, çünkü emosyonel iyilik olumlu diya-
bet ç›kt›lar› ile iliflkilidir (Kan›t düzeyi C) (ADA, 2012).

Diyabet tan›s› alan bireyler, tan› ald›klar› s›rada
ve daha sonra uygun oldu¤u zamanlarda, kap-
saml› öz-bak›m e¤itimi almal›d›rlar. Diyabetli ve
prediyabetli tüm bireylerle, tan› s›ras›nda ve ya-
flamlar› boyunca, töropatik yaflam tarz› yönetimi
tart›fl›lmal›d›r. Bu e¤itim t›bbi beslenme tedavisi
(afl›r› kilolu ve obez bireylerde kilo kayb› sa¤lamak
için kalori ve ya¤ al›m›n›n azalt›lmas›), uygun fiziksel
aktivite, tütün ürünlerinden kaç›nma, yeterli kalite
ve sürede uykuyu kapsar (Kan›t düzeyi D) (Ameri-
can Association of Clinical Endocrinologists, 2011).

Diyabetli olan tüm bireylerin, diyabet özbak›m
e¤itim ve ö¤retimine eriflimi sa¤lanmal›d›r (Kan›t
düzeyi A). Diyabet özbak›m e¤itim ve ö¤retimi
kapsaml› befl aflamadan oluflmal›, diyabetli birey
ve ailesine yönelik de¤erlendirme, hedef belirle-
me, planlama, uygulama ve genel de¤erlendir-
meyi kapsamal›d›r (Kan›t düzeyi C). Diyabet özba-
k›m e¤itim ve ö¤retimini, haz›rlanm›fl ve yetkili olan
bir birey taraf›ndan verilmelidir (Kan›t düzeyi A)
(American Association of Diabetes Educators,
2009). Warsi ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan sis-
tematik derlemede, diyabet özbak›m e¤itim ve
ö¤retimini alan diyabetli bireylerin A1C and sistolik

kan bas›nc› de¤erlerinin azalma gösterdi¤i bulun-
mufltur (Warsi, ve ark., 2004). 

Amerikan Diyabet E¤itimcileri Birli¤i taraf›ndan
özbak›m davran›fllar›n›n aç›klamas› flunlard›r:

- Sa¤l›kl› beslenme: Sa¤l›kl› besin tercihi yapma,
porsiyon miktarlar›n› anlama, yemek için en ideal
zamanlar› ö¤renme, kilo kontrolü yapma, yiyecek-
lerin kan flekeri üzerindeki etkilerini bilme, karbon-
hidrat ve ya¤lar›n nelerde oldu¤unu ö¤renme, uy-
gun yemek haz›rlama (diyabet e¤itimcileri ve di-
yabetli bireyler taraf›ndan sa¤l›kl› beslenmeye en-
gel olabilecek çevresel, emosyonel, finansal ve
kültürel faktörlerin belirlenmesi gereklidir)

- Aktif yaflam: Düzenli aktivite, kilo kontrolü, kan
flekeri kontrolü, uygun düzeyde egzersiz yapma
(hastal›¤a ba¤l› riskleri azalt›r, glisemik kontrolü sa¤-
lar, beden kitle indeksini iyilefltirir, kilo verme, lipid
ve kan bas›nc› kontrolünü sa¤lar, stresi azalt›r) (di-
yabet e¤itimcileri ve diyabetli bireyler taraf›ndan
aktiviteye engel olabilecek fiziksel, çevresel, psiko-
lojik faktörlerin ve zaman s›n›rl›l›klar›n›n belirlenmesi
gereklidir) 

- ‹zlem: Kan flekerinin günlük kontrolü (yiyecek,
fiziksel aktivite ve ilaçlar›n kan flekeri üzerindeki et-
kisini ortaya ç›kar›r), düzenli kan bas›nc›, idrarda
keton ve kilo takibi yapma (diyabet e¤itimcileri bu
izlemler için gerekli aletleri kullanmay› ve ifllemleri
uygulamay› ö¤retir)

- ‹laçlar› alma: Bireye özgü tedavi planlanmas›,
insülin uygulama, oral antidiyabetik ilaç kullan›m›,
ilaç al›nma zamanlar›,dozu, etki - yan etkileri, atla-
nan / geciken dozlar›n etkisi, ilaç alma, saklama
koflullar›, seyahat ve güvenlikle ilgili bilgi, sa¤l›kl› ya-
flam biçimi davran›fllar› ile etkili ilaç yönetimini sa¤-
lama 

- Problem çözme: Problem çözme becerisi ka-
zanma (yiyecek, aktivite, ilaçlar konusunda ve
yüksek - düflük kan flekerine ba¤l› komplikasyon ya-
flanmas› durumunda bilgilendirmeler do¤rultusun-
da h›zl› ve etkilikararlar al›nmas› gerekir), tüm ya-
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flant›s›nda problem çözme becerilerini kullanma
(yaflam biçimi de¤ifliklikleri, kronik komplikasyon ris-
ki, bireyin yafl›n›n ilerlemesi) (diyabet e¤itimcileri ve
diyabetli bireyler taraf›ndan fiziksel, emosyonel, bi-
liflsel ve finansal engellerin belirlenmesi, bafl etme
stratejilerinin gelifltirilmesi gereklidir) 

- Sa¤l›kl› bafl etme: Sa¤l›k durumu ve yaflam ka-
litesi olumsuz yönde etkilenir, stres sa¤l›¤› ve hasta-
l›¤› kontrol alt›nda tutma motivasyonunu engeller.
Diyabet e¤itimcileri, diyabetli bireylere davran›fl
de¤ifltirme konusunda motivasyon sa¤lamal›, ulafl›-
labilir davran›fl hedefleri belirlemeli, bireyin yaflad›-
¤› tüm engellerde rehberlik yapmal›, bireyin kayg›
ve korkular›n› paylaflarak destek olmal›, bafl etme
yollar›n› önermelidir.

- Riskleri azaltma: Sigaray› b›rakma, düzenli göz,
ayak ve difl muayenelerine gitme gibi etkili risk
azaltma davran›fllar›, diyabet komplikasyonlar›n›
azalt›r ve yaflam kalitesini art›r›r. Diyabet e¤itimcile-
ri, standart bak›m ve teröpatik hedefler hakk›nda
bilgi vermeli; sigaray› b›rakma, ayaklar›n gözlen-
mesi, kan bas›nc› takibi, evde glukoz takibi, aspirin
kullan›m›, bireysel hasta kayd› tutulmas› hakk›nda
beceri kazand›rmal›d›rlar (American Association of
Diabetes Educators, 2009).

Özbak›m becerilerinin gelifltirilmesi, Tip 2 diya-
betli bireyler için grup temelli e¤itimler yap›lmas›,
bu e¤itimlerin 4-6 ayda bir tekrarlanmas›, kan glu-
kozu ve glikolize hemoglobin düzeylerinin h›zla dü-
zelmesinde, diyabetle ilgili bilgilerin artmas›nda, sis-
tolik kan bas›nc›, vücut a¤›rl›¤› ve antidiyabetik ilaç
gereksiniminin azalmas›nda katk› sa¤lamaktad›r
(Deakin, McShane, Cade, ve ark., 2005). 

Diyabetli bireylerin sistolik kan bas›nc› hedef de-
¤erinin 130 mmHg olmas› (Kan›t düzeyi C), hasta
özelli¤i ve tedavi cevab›na göre yüksek ya da dü-
flük sistolik kan bas›nc› hedefinin uygun olabilece¤i
(Kan›t düzeyi B), diyastolik kan bas›nc› de¤erinin 80
mmHg olmas› (Kan›t düzeyi B) önerilmektedir
(ADA, 2012).

Hasta e¤itimlerinin hemflire taraf›ndan yap›lma-
s›n›n, hastalar›n sa¤l›k sonuçlar› üzerinde olumlu et-
kileri oldu¤u bildirilmifltir (Renders ve ark., 2000). Di-
yabetli bireylerin e¤itiminde bilgisayar temelli bilgi
teknolojilerinin kullan›m›n›n diyabet bak›m›n› gelifl-
tirdi¤ine dair kan›tlar artmaktad›r (Jackson, Bolen,
Brancati, ve ark., 2006).  

Diyabetli bireylerde diyabet yönetiminde riskleri
azaltma giriflimleri yap›lmas›, diyabet komplikas-
yonlar›n› azaltmaya/ önlemeye yönelik etkili risk
azaltma davran›fllar› gelifltirilmesi, sigaran›n b›rak›l-
mas›, göz muayenesi, ayak bak›m›, a¤›z ve difl sa¤-
l›¤›, kardiyovasküler riskleri azaltma yönünde giri-
flimlerin yap›lmas› önerilmektedir (Boren, Gunlock,
Schaefer, ve ark., 2007). 

Diyabet bak›m›nda bilgisayar temelli bak›m yö-
netimi giderek önem kazanmaktad›r. Diyabet yö-
netiminde kullan›lan hastalar›n evde bakt›klar› glu-
koz kay›tlar›, bilgisayarla uzaktan insülin dozunun
ayarlanmas›, uzaktan geribildirim, dan›flmanl›k ve
takip prosedürleri ile glikolize hemoglobin ve kan
glukoz düzeylerinde anlaml› bir düflme görüldü¤ü,
çeflitli bilgisayar temelli e¤itim programlar› ile diyet
ve metabolik indikatörlerde geliflme olabilece¤ine
dair kan›tlar mevcuttur (Balas, ve ark., 2004). 

Tip 2 diyabetli bireylerde, hastaya özel mobil te-
lefonla ya da internetle iletiflim ile uygun ve güven-
li flekilde diyabet yönetimi sa¤lanabilece¤ine dair
çok güçlü kan›tlar bildirilmektedir (Liang, ve ark.,
2011). Evde glukoz takibi, diyabet yönetimi için et-
kili bir araç olmaya devam etmektedir. Kablosuz
teknolojilerin diyabet yönetimini artt›raca¤›na dair
kan›tlar vard›r (Russell-Minda, ve ark., 2009). Evde
telesa¤l›k hizmetleri kapsam›nda, evde telet›p uy-
gulamalar› ile bulgular›n takibi ve telefon deste¤i-
nin, hastaneye baflvuran ve hastanede yatan has-
ta oran›n›, hastanede yat›fl süresini anlaml› ölçüde
azaltt›¤›na dair kan›tlar bulunmaktad›r (Polisena,
ve ark., 2009). 

Tip 2diyabetli bireylerde özbak›m becerilerinin
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gelifltirilmesine yönelik yap›lan randomize kontrollü
çal›flmalar›n sonuçlar›nda, özbak›m becerilerine
yönelik giriflimlerin, hastalar üzerinde fiziksel aktivi-
tenin art›r›lmas›, diyete uyumun sa¤lanmas›, kan
flekeri takibi yap›lmas›, glikolize hemoglobin düzey-
lerinin düflmesi, beden kitle indeksinin azalmas›, li-
pid profilinde olumlu etkiler oluflmas›, yaflam kalite-
sinin artmas›, diyabetle ilgili bilgi düzeyinin artmas›
alanlar›nda anlaml› bir etkisi oldu¤u bulunmufltur
(Heinrich, Schaper ve de Vries, 2010). 

Diyabetli bireylerde tan› konuldu¤u andan iti-
baren bireyin gereksinimine göre ve özbak›m dav-
ran›fllar›n› gelifltirecek nitelikte, ailesi ile birlikte nite-
likli bir sa¤l›k personeli taraf›ndan e¤itim verilmesi,
bireylere grup e¤itimi programlar›na kat›lma konu-
sunda alternatif sa¤lanmas›, hasta e¤itim prog-
ramlar›n›n hastan›n kültür, dil, biliflsel durum, okur-
yazarl›k durumuna uygun olmas› önerilmektedir.
Glikolize hemoglobin oran› %6.5 üzerinde olan has-
talar›n yaflam tarz› de¤ifliklikleri ve ilaç kullan›m› ko-
nusunda desteklenmesi, glikolize hemoglobin dü-
zeylerinin bireysel duruma göre 2-6 ayda bir kont-
rol edilmesi, kan flekeri normal olanlarda 6 ayda bir
kontrol yap›lmas› önerilmektedir (National Colla-
borating Centre for Chronic Conditions, 2008). 

‹nsülin kullanan diyabetli bireylerde, evde glu-
koz takibi diyabet öz-yönetiminin esas bileflenlerin-
den biridir (Kan›t düzeyi C). Uluslararas› otoriteler
(örne¤in IFCC) taraf›ndan onaylanm›fl ve tokluk
kan flekeri düzeylerine göre kalibre edilmifl glukoz
ölçüm cihazlar› kullan›lmal›, cihaz›n do¤ru ölçüm
yapt›¤›ndan emin olmak için en az›ndan y›lda bir
kez ve ayr›ca kuflkulu durumlarda açl›k venöz plaz-
ma ile efl zamanl› ölçüm yap›lmal›d›r (Kan›t düzeyi
E). T›bbi beslenme tedavisi ve oral antidiyabetik te-
davi ile izlenen tip 2 diyabetlilerde glisemik kontrol
düzeyi, tedavi flekli ve kiflisel özelliklere göre, hafta-
da 3-4 kez evde glukoz takibi önerilmelidir (Kan›t
düzeyi E) (TEMD, 2011).

Diyabetli bireylerde A1C düzeyi 3 ayda bir öl-

çülmeli (Kan›t düzeyi E), glisemik kontrolü yeterli,
yaflam tarz› stabil ve tedavisi uygun olan eriflkin bi-
reylerde A1C ölçüm s›kl›¤› 6 ayda bir (Kan›t düzeyi
E) olmal›d›r. Tip 2 diyabetli hastalarda uzundönem
komplikasyonlar›n azalt›lmas› için glisemik hedefler
hastan›n özelliklerine ve klinik durumuna uygun
olarak bireysel bazda belirlenmelidir (Kan›t düzeyi
E) (TEMD, 2011).

Komplikasyonlar›n önlenmesi ve erken saptan-
mas› için, her muayenede kan bas›nc› kontrolü,
her 3-6 ayda bir HbA1C takibi, y›ll›k lipid profili, siga-
ra içme durumu de¤erlendirmesi, mikroalbüminüri
takibi, her muayenede ayak kontrolü, y›ll›k monofi-
lament incelemesi, düflük risk varsa 2 y›lda bir, yük-
sek risk varsa y›lda bir retinopati muayenesi, özba-
k›mla ilgili ana konular›n her 3-6 ayda bir (özbak›m
yapabilme durumu, ilaçlar›n› kullanma durumu, hi-
poglisemi - hiperglisemi gibi komplikasyonlar›n
semptomlar› hakk›nda bilgi durumu, sa¤l›k kurulu-
fluna ne zaman gidece¤i, tamamlay›c› tedaviler,
egzersiz, diyet, yeme plan›, stres ve bafl etme duru-
mu, aile planlamas›  kullanma durumu – gebelik
durumu) ve y›ll›k (diyabet oldu¤una dair kart tafl›-
ma durumu, y›ll›k tarama testlerinin zaman›, ayak
bak›m›, insülin enjeksiyon alanlar›) olarak de¤erlen-
dirilmesi önerilmektedir ((TEMD, 2011; University of
Michigan Health System, 2006).

Glisemik kontrolün sa¤lanabilmesi için, kan glu-
koz takibinin ve t›bbi tedavi yönetiminin hastaya
ö¤retilmesi, evde bak›m hemfliresi taraf›ndan evde
yap›lan kan glukozu ölçümlerinin, hastan›n / ba-
k›mverenin kan glukozu izleme teknikleri ve bilgi
düzeyinin, hastan›n t›bbi tedaviye eriflme durumu
(finansal, eczaneden teslim alma vb), ilaçlar› içme
/ uygulama ile ilgili bilgi ve beceri durumunun de-
¤erlendirilmesi önerilmektedir (University of Michi-
gan Health System, 2006).

Tip 2 diyabetli bireylerde, hipoglisemi riskini art›-
ran özel bir durum yoksa, yaflam beklentisi yeteri
kadar uzun ise, mikrovasküler komplikasyonlar›n
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azalt›lmas› için A1C hedefinin ≤%6.5 olarak belirlen-
mesi tercih edilmelidir (Kan›t düzeyi A) (The AD-
VANCE Collaborative Group, 2008; TEMD, 2011).

Diyabetli bireylerde influenza ve özellikle pnö-
moni enfeksiyonlar›na ba¤l› komplikasyon riski ve
mortalite yüksektir (Kan›t düzeyi C) (ADA,2004). Di-
yabetli bireylerde influenza ile iliflkili komplikasyon-
lar›n riskini azaltmak için her y›l influenza afl›s› yap›l-
mal›d›r (Kan›t düzeyi B) (Heymann, ve ark., 2004).
Alt› ay ve üzerinde yafl› olan tüm diyabetli bireyle-
re y›ll›k influenza afl›s› (Kan›t düzeyi C), 2 yafl ve üze-
ri diyabetiklere pnömokok afl›s›, CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) taraf›ndan diya-
betliler için hepatit B afl›s› önerilmektedir (Kan›t dü-
zeyi C) (ADA, 2012).

Sonuç

Diyabetes mellitusun yönetilmesinde, egzersiz,
t›bbi beslenme tedavisi, medikal tedavi ve özba-
k›m becerilerinin gelifltirilmesine yönelik kan›ta da-
yal› uygulamalar›n, Tip 2 diyabetli bireylerin glise-
mik kontrolünün sa¤lanmas›nda olumlu etkileri ol-
du¤u bildirilmektedir. Diyabetes mellitusun yöneti-
minde kan›t derecesi yüksek uygulamalar›n yap›l-
mas›, diyabetli bireylerin hastal›klar›n› etkin flekilde
yönetebilmelerinde ve komplikasyongörülme riski-
nin azalt›lmas›nda çok önemlidir. Diyabet yöneti-
minde, kan›ta dayal› uygulamalar›n art›r›lmas›na
gereksinim devam etmektedir. 

Öneriler

Diyabet yönetiminde güncel bilgiler ›fl›¤›nda ka-
n›ta dayal› uygulamalar›n kullan›lmas› ile, bireylerin
yaflam kalitelerini etkileyecek komplikasyonlar›n
geliflmesi önlenebilir. En iyi kan›tlar›n oluflturmas› ve
etkin hizmet sunumu için, uygulay›c› ve araflt›r›c›la-
r›n etkili iflbirli¤i yollar›n› bulmalar› gereklidir.Kan›ta
dayal› uygulamalar›n mesleki profesyonelli¤i art›r-
d›¤›na inan›lmaktad›r. Bu nedenle tüm hemflirelerin
bak›m ve uygulamalar›nda, kan›ta dayal› uygula-

malar› takip etmeleri, kan›t düzeyinde çal›flmalar
yapabilmeleri ve çal›flmalara katk› sa¤layabilme-
leri son derece önemlidir. 
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ÖÖzzeett
Akut koroner sendromlar birçok ülkede oldu¤u gibi Türkiye’de de, mor-

bidite ve mortalitenin en büyük sebebidir. Hastal›¤›n ortaya ç›kmas›n› en-
gellemek ya da en az›ndan geciktirmek, hasta kiflide ise hastal›¤›n ilerleme
h›z›n› yavafllatarak sa¤ kal›m süresini uzatmak son derece önemli bir hedef-
tir. Bu hedefe ulaflmak için bilinen risk faktörlerinin kontrol alt›na al›nmas› ol-
dukça önemlidir. Bu yaz›m›zda, veriler ›fl›¤›nda akut koroner sendrom risk
faktörlerinin durumu özetlenmektedir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Akut Koroner Sendromlar, Risk Faktörleri.

SSuummmmaarryy
Acute coronary syndromes in Turkey as in many countries, is the greatest

cause of morbidity and mortality. Prevent or at least delay the occurrence
of the disease, the patient prolong survival in people slowing down in the
rate of disease progression is an extremely important goal. To achieve this
goal is very important to control the known risk factors. In this paper, in the
light of the data summarizes the status of the risk factors for acute coronary
syndrome. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Acute Coronary Syndromes, Risk Factors.

Girifl

Yirminci yüzy›l›n bafllar›nda kardiyovasküler hastal›klar (KVH) tüm dünya-
daki ölüm nedenlerinin %10’undan az›n› oluflturmaktayken bu oran zaman
içinde giderek artm›fl ve 21. yüzy›l›n bafl›ndan itibaren KVH geliflmifl ülkeler-
deki ölüm sebeplerinin %50’sinden, geliflmekte olan ülkelerdeki ölüm se-
beplerinin %25’inden sorumlu hale gelmifltir (World Health Report; Reducing
risks, promoting healthy life 2002). Akut koroner sendromlar (AKS) kardiyo-
vasküler hastal›klar içinde oldukça önemli bir yer tutmaktad›r ve yüksek
mortalite ve morbidite ile iliflkilidir. 
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Koroner arter hastal›¤› risk faktörleri çal›flmas›n›n
2007-08 tarama örnekleminde 449 kiflide KAH tespit
edilmifltir, bu durum 35 yafl ve üzerindeki 29.5 mil-
yon nüfusta 3.1 milyon kiflinin, yani Türkiye genelin-
de bin yetiflkinden 105’inin KAH oldu¤u anlam›na
gelir. Bu tespit KAH'›n halk›m›zda 1990 y›l›ndan beri
y›lda %6.4 h›z›nda, di¤er bir ifadeyle 200 bin kifli art-
t›¤›n› göstermektedir. Bu dönemde 35 yafl ve üze-
rindeki nüfus y›lda %3.3 h›z›yla yükseldi¤ine göre,
KAH nüfus art›fl› ve nüfusun yafllanmas›ndan ba-
¤›ms›z, yaflam tarz›na ba¤l› de¤ifliklikler sonucu, y›l-
da ortalama %3 artmaktad›r. Bu do¤rultuda halk›-
m›zda 2008 y›l›nda yaklafl›k 90 bin ölümcül koroner
olay (ani ölüm) geliflti¤i düflünülebilir. TEKHARF ça-
l›flmas›n›n son takipleri, ülkemizde koroner hastal›k-
tan koruyucu önlemleri çok daha etkinlefltirmenin
gerekti¤ini vurgulamaktad›r (http://tek-
harf.org/2009.html, Eriflim tarihi:01 Eylül 2012).  

Risk faktörlerinin tan›mlanmas› ve bunlar›n teda-
visi, asemptomatik kiflilerde koroner kalp hastal›kla-
r›n›n önlenmesi (primer koruma), belirlenmifl hasta-
l›¤› olan kiflilerde tekrarlayan olaylar›n önlenmesi
(sekonder koruma) için gereklidir. Kardiyovasküler
hastal›klar›n kontrolü ve önlenmesine yönelik sa¤l›k
politikalar›, geleneksel olarak risk faktörlerinin kont-
rolüne dayanmaktad›r (Demirtafl 2002). Primer ve
sekonder korunma çal›flmalar›nda hastalarla bire-
bir iletiflim halinde olan hemflirelerin verece¤i e¤i-
tim ve dan›flmanl›k hizmeti risk faktörlerinin azalt›l-
mas›nda oldukça önemli yer tutacakt›r.

Risk  Faktörleri

Ulusal Kolesterol E¤itim Program› Uzman Pane-
li’nin (National Cholesterol Education Program,
NCEP) 2001’de yay›nlanan III. Yetiflkin tedavi pane-
linde (Adult Treatment Panel, ATP III), koroner arter
hastal›¤› risk faktörleri flu flekilde s›n›fland›r›lm›flt›r
(NCEP-ATP III 2002): 

Koroner  arter  hastal›¤›  risk  faktörleri  (NCEP  ATP  III);

1. Lipid ile iliflkili risk faktörleri (LDL, Trigliseridler,

Non-HDL Kolesterol, HDL düflüklü¤ü, Aterojenik dis-
lipidemi)            

2.  Lipid d›fl› risk faktörleri
A. De¤ifltirilebilen risk faktörleri
a. Hipertansiyon
b. Sigara içiyor olmak
c. Diabetes Mellitus
d. Fazla kiloluluk/Obezite
e. Fiziksel inaktivite
f. Aterojenik diyet
g. Trombojenik/ hemostatik durum
B. De¤ifltirilemeyen risk faktörleri
a. Yafl
b. Erkek cinsiyet
c. Ailede erken koroner kalp hastal›¤› öyküsü
Koroner  arter  hastal›¤›  için  
ba¤›ms›z  risk  faktörleri  (NCEP  ATP  III);

1. Yafl (erkeklerde ≥45, kad›nlarda ≥55)
2. Ailede erken koroner kalp hastal›¤› öyküsü
3. Sigara içiyor olmak
4. Hipertansiyon (Kan bas›nc› ≥140/90 mmHg

veya antihipertansif ilaç kullan›m›)
5. Düflük HDL kolesterol ( HDL <40 mg/dl)
6. Yüksek LDL kolseterol ( LDL ≥130 mg/dl).
Türk Kardiyoloji Derne¤i’nin 2002’de yay›nlad›¤›

Koroner Kalp Hastal›¤› Korunma ve Tedavi K›lavu-
zunda yer alan koroner kalp hastal›¤› risk faktörleri
ise flunlard›r (http://www.tkd.org.tr/kilavuz/k11.
htm, Eriflim tarihi: 01 Eylül 2012):

1. Yafl (erkeklerde ≥45, kad›nlarda ≥55 veya er-
ken menopoz)

2. Aile öyküsü (birinci derece akrabalardan er-
kekte 55, kad›nda 65 yafl›ndan önce koroner arter
hastal›¤› bulunmas›)

3. Sigara içiyor olmak
4. Hipertansiyon (kan bas›nc› ≥140/90 mmHg

veya antihipertansif tedavi görüyor olmak)
5. Hiperkolesterolemi (total kolesterol ≥200

mg/dl, LDL-kolesterol ≥130 mg/dl)
6. Düflük HDL-kolesterol de¤eri (<40 mg/dl)
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7. Diabetes Mellitus (diyabet bir risk faktörü ol-
man›n yan›s›ra, koroner kalp hastal›¤› varl›¤›na efl-
de¤er bir risk tafl›d›¤›ndan risk de¤erlendirmesinde
ayr› bir yeri vard›r).

Yeni  Risk  Faktörleri;

1. Hiperhomosisteinemi (HHS)
2. Lipoprotein (a) Yüksekligi
3. BNP (Beyin Natriüretik Peptit) ve ProBNP Yük-

sekli¤i
4. Yüksek Sensitiviteli C-Reaktif Protein (CRP)

Yüksekli¤i
5. Enfeksiyon
6. Protrombotik Faktörler (Millionis, Winder and

Mikhailids 2000, NCEP-ATP III 2002, Omland et al
2002, De lomos, McGuire and Drazner 2003).

Yafl ve Cinsiyet: Koroner kalp hastal›¤› insidans›
ve prevalans› yafl ile artar, böylece yafl en önemli
risk faktörü olarak düflünülebilinir (NCEP-ATP III
2002). Aterosklerozun erken lezyonlar›n›n çocukluk
ça¤›nda ortaya ç›kmas›na ra¤men koroner kalp
hastal›¤›ndan ölüm oran› ile belirlenen klinik olarak
aflikar hastal›¤›n görülmesi ileri yafllarda, her da-
kadda artar. Örne¤in 40 yafl›ndan 60 yafl›na kadar
M‹ insidans›nda 5 kattan fazla art›fl vard›r (Kumar,
Cotran and Robbins, 2000). 

Di¤er risk faktörleri eflitse, erkekler ateroskleroza
kad›nlardan çok daha fazla e¤ilimlidirler. Kad›nlar
menopoza kadar, hastal›k yapan ileri ateroskleroz-
dan bir miktar korunurlar ki, diyabet veya az görü-
len (olas›l›kla ailesel) hiperlipidemi formlar› veya
ciddi hipertansiyon gibi predispozan durumlar ol-
mad›¤› sürece premenopozal kad›nda M‹ nadirdir.
35-55 yafllar› aras›nda KAH’dan ölüm oran› beyaz
kad›nlarda beyaz erkeklerin beflte biridir. Kad›nlar
lehine olan bu korunma, menopozdan sonra, M‹
s›kl›¤›n›n her iki cinsiyette de ayn› oldu¤u yedinci
sekizinci dekada do¤ru yavafl yavafl azal›r (Kumar
et al 2000).

Aile öyküsü: Koroner arter hastal›¤› gelifliminde
en güçlü etmenlerden biri aile öyküsüdür. Aile öy-

küsü olan kiflilerde erken KAH riski 12 kat artar. Bu
yatk›nl›¤›n bir k›sm› genetik temelleri bilinen çeflitli
kardiyak risk faktörlerine ba¤l› olabilir. Bunlar ara-
s›nda tek gen mutasyonuna ba¤l› lipid metaboliz-
mas› bozukluklar›ndan baflka, hipertansiyon, di-
abetes mellitus ve di¤er metabolik bozukluklar gibi
daha karmafl›k polijenik bozukluklar da say›labilir.
Bilinen risk faktörlerinin kal›t›mla geçifl özellikleri d›-
fl›nda da, baz› ailesel faktörlerden söz edilebilir.
Bunlar aras›nda ayn› çevreyi ve olumsuz yaflam
al›flkanl›klar›n› paylaflmak say›labilece¤i gibi, henüz
tan›mlanmam›fl genetik faktörler de söz konusu
olabilir (http://www.tkd.org.tr/kilavuz/k06/207d6.
Eriflim tarihi: 05 Mart 2012). Williams, Hopkins, Wu,
Schumacher ve Hunt (1994), erken KAH öyküsü bu-
lunan aileler üzerinde yapt›klar› incelemede, sade-
ce %10 ailede konkordant risk faktörü olmad›¤›n›
saptam›flt›r. Bu nedenle, erken yaflta koroner kalp
hastal›¤› saptanm›fl bireylerin birinci derece akra-
balar› risk faktörleri aç›s›ndan taranmal›d›r.

Hiperlipidemi: Kanda, total kolesterol (TK) ve
LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterol düzeyleri
yükseldikçe kardiyovasküler risk artar. NCEP ATP III,
20 yafl üzerindeki eriflkinlerde TK, HDL (High Density
Lipoprotein) kolesterol, LDL kolesterol ve trigliserid
düzeylerinin her 5 y›lda bir kontrol edilmesini öner-
mektedir. NCEP ATP III k›lavuzuna göre lipid ve li-
poprotein düzeylerinin s›n›fland›rmas› Tablo 1'de
özetlenmifltir.

Son zamanlarda LDL’nin proinflamatuar bir ajan
oldu¤u belirlenmifltir, aterosklerotik lezyonun en
önemli belirtisi olan kronik inflamatuar cevab› ha-
rekete geçirmektedir. Plazmada yüksek LDL koles-
terol seviyelerinin mevcudiyeti LDL partiküllerinin
arter duvar›nda retansiyonunun artmas›na, oksi-
dasyonuna ve çeflitli inflamatuar mediyatörlerin
sekresyonuna neden olur (Flavahan 1992, Navab
et al 1996).

Kolesterol düflürücü tedavi ve KAH riski ile ilgili ya-
p›lan çal›flmalar sonucunda majör koroner olaylar-

Akut  Koroner  Sendromlarda  Risk  Faktörleri
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da belirgin bir azalma görülmüfltür. Üç tanesinde to-
tal mortalitede azalma tespit edilmifltir (Shepherd et
al 1995, Sacks et al 1996, Lipid Study Group 1998).
Bu çal›flmalar›n hiçbirinde nonkardiyak mortalitede
art›fl oluflmam›flt›r. Bu çal›flmalar kolesterol düflürücü
tedavinin KAH riskinin azalt›lmas›nda güvenli ve etki-
li bir tedavi oldu¤unu ortaya koymaktad›r. Ayr›ca
baz› çal›flmalar, LDL seviyelerindeki belirgin azalma-
n›n koroner lezyon progresyonunu yavafllatt›¤›n›,
baz› vakalarda ise regresyonu bafllatt›¤›n› saptam›fl-
t›r (Brown, Zhao, Sacco and Albers 1993, Holmes,
Schulzer and Mancini 2000). Yüksek trigliseridlerin
ilaç d›fl› tedavisi; kilo kayb›, bu mekanizman›n neden
olabildi¤i kiflilerde alkol tüketiminin azalt›lmas›, siga-
ran›n b›rak›lmas› ve fizik aktiviteden ibarettir (Com-
mittee on the Management of Patients With Chro-
nic Stable Angina 2003). 

Ulusal Kolesterol E¤itim Program› Uzman Pane-
li’nin önceki panellerinde oldu¤u gibi 2001 de ya-
y›nlanan, III. Yetiflkin tedavi panelinde de (ATP III),
LDL kolesterolün azalt›lmas›nda, terapötik yaflam
tarz› de¤ifliklikleri iki major modaliteden biri olarak
yer almaktad›r, di¤eri ise ilaç tedavisidir. Terapötik
yaflam tarz› de¤ifliklikleri esas olarak 3 temel yakla-
fl›mdan oluflur; sature ya¤lar ve kolesterol al›m›n›n

azalt›lmas›, fizik aktivitenin art›r›lmas› ve kilo kontrolü
(NCEP ATP III 2002). Epidemiyolojik çal›flmalardan el-
de edilmifl çok say›da kan›t plazma HDL kolesterol
düzeyi ile daha sonra koroner olay geliflme riski ara-
s›nda güçlü bir ters iliflkinin varl›¤›n› göstermektedir.
Bu tersine iliflki hem erkekler hem de kad›nlar için ge-
çerli olup, koroner arter hastalar›nda da asempto-
matik kifliler kadar güçlüdür (Kültürsay 2001). 

Türk Eriflkinlerde Koroner Arter Hastal›¤› Risk Fak-
törleri 2009 çal›flmas›nda Türk halk›ndaki en iyi ba-
¤›ms›z lipid öngördürücüsünün TK/HDL oran› oldu-
¤una dair güçlü kan›tlar oldu¤u, lipid profilinin ko-
roner hastal›¤a etkisini tahmin etmeye çal›fl›rken,
TK/HDL oran›n›n, yüksek riskli say›labilecek erkekte
5.5, kad›nda 5 olarak al›nmas›n›n gereklili¤i belirtil-
mifltir. Yine ayn› çal›flmada, yetiflkinlerin üçte birin-
den biraz fazlas›n›n, yani yaklafl›k 12 milyon kiflinin
bu s›n›r›n üzerinde oldu¤u ve y›lda 120 bin kiflinin bu
nedenle KAH’a yakalanmas›n›n beklenebilece¤i
tesbit edilmifltir (http://tekharf.org/2009.html, Eriflim
tarihi: 01 Eylül 2012).

Türk yetiflkinleri, gerek genetik nedenler sonucu,
gerekse viseral adipozitenin altta yatt›¤› HDL dü-
flüklü¤ü ve LDL’nin dengesiz biçimde fazla olmas›n-
dan dolay› lipid risk profili oluflturmaktad›r. Bununla

iliflkili olarak KAH’a yatk›nl›k, di¤er birçok popülas-
yona göre maalesef artm›flt›r (http://tek-
harf.org/2009.html, Eriflim tarihi: 01 Eylül 2012).
Hipertansiyon: Aterosklerotik kardiyovasküler

olaylar›n %35'inden hipertansiyon (HT) sorumlu-
dur. KAH, hipertansiflerde normotansiflere göre
2-3 kat daha fazlad›r (Hambrecht et al 2000). HT,
kad›n ve erkekte, AM‹ riskini 2-3 misli art›rmakta-
d›r. Baz› majör prospektif çal›flmalarda, hem sisto-
lik hem de diyastolik kan bas›nc› ile KAH aras›n-
da, güçlü, pozitif, devaml› ve kademeli bir iliflki
saptanm›flt›r (Collins and MacMahon 1994,  Cho-
banian et al 2003). Hipertansiyonun bu olumsuz
etkisinin evrensel oldu¤u INTERHEART çal›flmas› ile
gösterilmifltir. Avrupan›n çeflitli bölgelerini, her iki
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TTaabblloo  11.. Lipid ve Lipoprotein Düzeyi S›n›flamas›

Lipoprotein Düzey (mg/dl) S›n›fland›rma
Total kolesterol < 200 ‹stenen

200-239 S›n›rda yüksek
≥ 240 Yüksek

LDL kolesterol < 100 Optimal
100-129 ‹stenen
130-159 S›n›rda yüksek
160-189 Yüksek
≥ 190 Çok yüksek

HDL kolesterol < 40 Düflük
≥ 60 Yüksek

Trigliserid < 150 Normal
150-199 S›n›rda yüksek
200-499 Yüksek
≥ 500 Çok yüksek



Amerika k›tas›n›, Uzak Do¤u ile Güneydo¤u Asya’y›
ve Okyanusya’y› içeren bu çal›flmada, tek bafl›na
kan bas›nc› yüksekli¤i de¤erlendirildi¤inde, yukar›-
da sözü edilen bütün bölgelerde M‹ riskini ortala-
ma 2.5 kat art›rd›¤› saptanm›flt›r (Yusuf et al 2004). 

Ülkemizde eriflkin nüfusta hipertansiyon yayg›n
olarak görülmektedir. TEKHARF 2009 verilerine göre
Türkiye’de kan bas›nc› da¤›l›m›n›n zirveye ulaflt›¤›
2000 y›l›ndan beri her iki cinsiyette de kan bas›nc›
düflme e¤ilimine girmifltir. Ayn› çal›flmada, halen 35
yafl üzerindeki nüfusun 26 milyon oldu¤u varsay›-
m›yla, yaklafl›k 4.7 milyon erkek ve 6.3 milyon ka-
d›nda hipertansiyon bulundu¤u tahmin edilmifltir.
(http://tekharf.org/2009.html, Eriflim tarihi: 01 Eylül
2012). Türkiye Hipertansiyon Prevalans Çal›flmas›
(Patent çal›flmas›) sonuçlar›na göre, hipertansiyo-
nun yafla ve cinsiyete göre düzeltilmifl prevalans›
%31.8’dir. S›kl›k kad›nlarda %36.1 ile genelden yük-
sek, erkeklerde ise %27.5 ile düflük bulunmufltur (Al-
tun et al 2005). Ulusal Hastal›k Yükü-Maliyet Etkililik
Çal›flmas›’na göre hipertansif kalp hastal›¤›n›n bü-
tün ölümlerin %3’ünü oluflturdu¤u ve ulusal düzey-
de ölüme neden olan hastal›klar içerisinde 6. s›ra-
da oldu¤u görülmektedir (http://www.tusak.sag-
lik.gov.tr/pdf/nbd/raporlar/hastalikyuku., Eriflim ta-
rihi: 15 Eylül 2012). 

Ülkemizde ortalama 15-16 milyon hipertansiyon-
lu kifli vard›r. Ancak ne yaz›k ki bunlar›n yar›dan az›
kan bas›nçlar›n›n yüksek oldu¤unun fark›ndad›r.
‹laç kullananlar›n ve kan bas›nçlar›n› kontrol alt›n-
da tutanlar›n oran› ise %10’un alt›ndad›r. Oysaki
kan bas›nc› kontrolü ile hipertansiyonun y›k›c› etki-
lerinden bir oranda kurtulmak olanakl›d›r. Ak›lda
tutulmas› gereken en önemli konulardan biri de hi-
pertansiyonun kardiyovasküler hastal›k süreci için-
de de¤erlendirilmesidir. Risk faktörü say›s› artt›kça,
hedeflenecek kan bas›nc› de¤eri daha da afla¤›-
lara çekilecektir (Öngen 2005).

Sigara içimi: En önemli düzeltilebilen risk faktörü-
dür. Sigara, endotel fonksiyonlar›n› bozar, HDL dü-

zeylerini düflürür, kan fibrinojen düzeyini ve trombo-
sit fonksiyonlar›n› artt›r›r, sekonder polisitemiyi artt›r›r.
Bunun sonucunda protrombotik bir etki oluflturur. Si-
gara içmeyenlerde dahi pasif içicili¤in koroner riski
artt›rd›¤› gösterilmifltir (He et al 1999). Sigara, M‹ ya-
n›nda ani ölüm, aort anevrizmas›, periferik damar
hastal›¤›, iskemik inme riskini de artt›r›r. Bu etkiler doz
ba¤›ml›d›r ve 1 ile 4 adet sigaradan bafllayarak risk
artmaktad›r. Sigaran›n b›rak›lmas›yla koroner risk
%36 azalmaktad›r (Critchly and Capewell  2003).

Türk Eriflkinlerde Koroner Arter Hastal›¤› Risk Fak-
törleri çal›flmas›, sigara içiminin ülkemizde en yay-
g›n risk faktörü oldu¤unu ortaya koymaktad›r
(http://tekharf.org/2009.html, Eriflim tarihi: 01Eylül
2012). KAH riski içilen sigara miktar›, sigara içme sü-
resi ve genç yaflta sigaraya bafllama ile art›fl gös-
termektedir. Türkiye ‹statistik Kurumu taraf›ndan
2012 y›l›nda yürütülen ve sonuçlar› 31 A¤ustos gü-
nü aç›klanan Küresel Yetiflkin Tütün Araflt›rmas›n›n
(2012) sonuçlar›na göre ülkemizde eriflkinler aras›n-
da tütün kullan›m› azalmaktad›r. Türkiye’de 2008 y›-
l›nda her 100 kifliden 31’i tütün kullanmakta iken
2012 y›l›nda bu oran 27’ye düflmüfltür. Erkeklerde
azalma yüzdesi %6.5 (%47.9’dan %41.4’e) ve ka-
d›nlarda %2.1 (%15.2’den %13.1’e) olarak bulun-
mufltur.  Eriflkinlerde 15 yafl›n üzerinde 12 ay içinde
tütün kullanmay› b›rakmay› isteme 2008 y›l›nda
%27.8 iken 2012 y›l›nda %35.4’e ç›km›flt›r.
(http://www.ssuk.org.tr, Eriflim tarihi: 20 Eylül 2012).

Diyabetes mellitus: Diyabetes mellitus (DM)
önemli bir kardiyovasküler risk faktörüdür. Kardiyo-
vasküler mortalite diyabetik olmayanlara göre di-
yabetli erkeklerde 2-3 kat, diyabetli kad›nlarda 3-5
kat artmaktad›r (Öngen 2004, Johnstone and Nes-
to 2005). M‹ geliflme riski diyabetik hastalarda her
yaflta artm›flt›r. Günümüzde mevcut geliflmelere
ra¤men halen diyabetik hastalarda post M‹ 5 y›ll›k
sa¤ kal›m oranlar› %50 düzeylerindedir (McGuire et
al 2000). Diyabet ve efllik eden di¤er kardiyovaskü-
ler risk faktörlerinin kardiyovasküler risk art›fl›na kat-
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k›s› göz önüne al›nd›¤›nda diyabet tedavisinin ne
kadar önemli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Bu konuda
gün geçtikçe tedavi seçenekleri artmakta ve te-
davi hedefleri noktas›nda ç›ta yükseltilmektedir.

Obezite: Obezite ile KAH aras›nda do¤rusal bir
iliflki bulundu¤u ve eriflkin ça¤da orta derecede kilo
al›m›n›n KAH riskini artt›rd›¤› bilinmektedir (Willett et
al 1995). Obezite, American Heart Association
(AHA) taraf›ndan KAH için majör bir risk faktörü ola-
rak tan›mlanm›flt›r (Eckel and Krauss 1998). Obezite,
prevalans› bütün dünyada giderek artan ve birçok
ülkede epidemik boyutlara ulaflan bir sa¤l›k sorunu
haline gelmifltir (National Task Force on the Preven-
tion and Treatment of Obesity 2000). Amerika Birle-
flik Devletlerinde yetiflkinlerin hemen hemen üçte bi-
ri fazla kiloludur, beflte biri ise obez tan›m›na uymak-
tad›r (Calle, Thun, Petrilli, Rodriguez and Heath
1999). Randomize çal›flmalardan elde edilen bilgi-
ler, az miktarda kilo kayb›n›n bile koroner riski azalt-
mak ve metabolik risk faktörlerini düzeltmek aç›s›n-
dan önemli oldu¤unu göstermifltir. Yüzde onluk bir
kilo kayb› bile, kan bas›nc›, kolesterol ve kan flekerin-
de anlaml› düzelmelere yol açabilmektedir, yani ki-
fli ideal kilosuna gelemese bile riskini azaltabilmekte-
dir (Andersen, Wadden, Bartlett, Vogt and Weins-
tock 1995). TEKHARF 2009 verilerine göre, beden kit-
le indeksi (BK‹) erkekler için 30, kad›nlar için 29 kg/m2
obezite s›n›r› olarak al›nd›¤›nda 40-59 yafllar›ndaki
Türk kad›nlar›n›n %46.6's›n›n, erkeklerin %15.9'unun
obezite kapsam›na girdi¤i belirlendi. 1990-2000 y›lla-
r› aras›nda izlenen 910 erkek ve 955 kad›nda BK‹, er-
keklerde 25.6 kg/m2’den 26.9 kg/m2’a, kad›nlarda
27.9 kg/m2’den 29.2 kg/m2’ye yükselmifltir. Kardiyo-
vasküler bir risk faktörü olan obezite prevalans›n›n
Türk kad›nlar›nda yüksek, iki cinsiyette de artmakta
olmas› bu risk faktörünün toplumumuzdaki önemini
vurgulamaktad›r. Obezitenin, kardiyovasküler mor-
biditeye ba¤›ms›z biçimde katk›da bulundu¤u belir-
lenmifltir. Obezitenin önlenmesi kardiyovasküler has-
tal›klardan korunman›n temel ilkelerinden biridir. Kilo

almay› genç yetiflkinlik döneminden itibaren önle-
yerek, fiziksel aktiviteyi artt›rarak, beslenme al›flkan-
l›klar› aç›s›ndan kiflileri bilinçlendirerek KAH'a ba¤l›
ölümlerin önemli bir bölümünü engellemek müm-
kün olacakt›r (http://tekharf.org/2009.html, Eriflim
tarihi: 01 Eylül 2012). 

Fiziksel inaktivite: Fiziksel inaktivite KAH için ba-
¤›ms›z bir risk faktörüdür ve riski ortalama olarak iki
kat art›r›r. Haftal›k yap›lan egzersiz dozu ile kardiyo-
vasküler ölüm ve tüm nedenlere ba¤l› ölüm aras›n-
da doza ba¤l› bir iliflki mevcuttur (Fletcher et al
1996). KAH’a iliflkin risk faktörlerini ülkemize ait ger-
çeklerini ayr›nt›l› olarak inceleyen TEKHARF çal›flma-
s›na göre 1990 y›l›nda 59 yerleflim biriminde 3689 ki-
flinin taranmas›yla elde edilen veriler, pek az ve az
fiziksel aktivitede bulunanlar›n toplumumuzun yar›-
s›ndan fazlas›n› oluflturdu¤unu göstermektedir. 2000
y›l›nda tekrarlanan çal›flman›n sonuçlar›na göre ise,
özellikle kad›nlar›m›zda fiziksel aktivite düzeyinin %8
gibi bir azalma gösterdi¤ini ortaya koymaktad›r
(Onat, Dönmez ve Sansoy 1996, Onat 2001).

Türk Eriflkinlerinde Kalp Hastal›klar› ve Risk Faktör-
leri 2007 çal›flmas›nda,  yetiflkinlerde gelecekteki
kardiyometabolik bozukluklar›n geliflmesinden ko-
rumaya anlaml› katk›da bulunan fiziksel etkinli¤in,
kronik inflamasyon sürecine, glukoz intolerans›na
karfl› koydu¤u, kad›nlarda HDL kolesterolü yükselt-
mede ve erkeklerde hiperkolesteroleminin önlen-
mesinde yararl› oldu¤u belirtilmifltir. Fizik aktivitenin
son 14 y›l içerisinde (orta yafll›) Türk kad›nlar›nda
tahminen %7 oran›nda azalmas› kayg› verici bir ge-
liflme olarak görülmüfltür (http://tekharf.org/ima-
ges/2007/bolum13.pdf, Eriflim tarihi: 07 Eylül 2012).
Mekanizma tam gösterilemese de, fiziksel aktivite
azl›¤›n›n lipid profilini, ya¤lanmay›, kan bas›nc›n›,
glukoz tolerans›n›, kardiyovasküler ve pulmoner
vasküler kapasiteyi kötü yönde etkiledi¤i bilinmek-
tedir. Sedanter kifliler fiziksel aktivitelerini art›r›rlarsa,
risk faktörlerini modifiye etme flanslar› vard›r (Lee,
Rexrode, Cook, Manson and Buring 2001). 
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Sonuç

Sonuç olarak, AKS’lerde ve di¤er KAH’larda ge-
nel olarak risk faktörleri h›zla artmakta ve yeni risk
faktörleri saptanmaktad›r. Risk faktörlerinin önlen-
mesine yönelik ciddi çal›flmalara ihtiyaç vard›r.

Hasta bak›m›nda büyük rolü olan hemflire; AKS
riski olan ya da AKS geçirmifl hastaya bak›m, izlem
ve tedavi ifllemlerini gerçeklefltirirken do¤acak e¤i-
tim f›rsatlar›n› de¤erlendirebilecek en etkin ekip
üyesidir. Hemflirelerin bireylerin primer ve sekonder
korunmada; hasta e¤itiminde, takibinde ve bak›-
m›nda etkin rol almalar›n›n sa¤lanmas› ile risk fak-
törleri önemli ölçüde kontrol alt›na al›nabilecektir.
Ayr›ca yap›lan araflt›rmalarla, risk faktörlerini önle-
meye yönelik yap›lan uygulamalar›n etkinli¤i s›k s›k
de¤erlendirilmelidir.
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ÖÖzzeett  
AAmmaaçç::  Etkin önleme programlar›n›n uygulanabilmesi için nokta prevalans

yöntemi ile diyabet yükünün belirlenmesidir.
GGeerreeçç  vvee  yyöönntteemm::  Çal›flman›n örneklemini, Özel bir sa¤l›k kuruluflunda 4

May›s 2010 tarihinde poliklinik ve yatan hasta katlar›na baflvuran, çal›flmaya
kat›lmay› kabul eden 97 diyabetli olmayan birey oluflturmufltur. Çal›flma veri-
leri bireysel özellikler, diyabet, diyabet riskleri ve komplikasyonlar› ile ilgili bilgi-
leri de¤erlendirmeye yönelik 16 sorudan oluflan genel bilgi formu ve sekiz so-
rudan oluflan Tip 2 diyabet risk de¤erlendirme formu arac›l›¤›yla yüzyüze gö-
rüflme yoluyla toplanm›flt›r. Risk de¤erlendirme formunda yer alan beden kit-
le indeksini hesaplamak üzere boy, kilo ölçümleri, bel çevresi ölçümü yap›l-
m›fl, daha önceki ve o günkü kan flekeri ve kan bas›nc› ölçümleri bireye so-
rulmufl ve dosyas›ndan kaydedilmifltir.  Verilerin de¤erlendirilmesinde say› ve
yüzde hesaplamas› kullan›lm›flt›r.

BBuullgguullaarr::  Bireylerin bireysel özelliklerinin da¤›l›m›; %68’i kad›n; %61.3’ü 45 yafl
üzerinde, %43.3’ünün üniversite mezunu, %47.4’ünün sigara, %39.2’sinin alkol
kulland›¤› belirlenmifltir. Bireylerin diyabet risk durumlar›n›n da¤›l›mlar›na bak›ld›-
¤›nda, Beden Kitle ‹ndeksi (BK‹) %35.1’i orta düzeyde, 23.7’si ileri düzeyde kilolu,
Bel Çevresi %28.9’u orta düzeyde, % 51.5’i ileri düzeyde kal›nlaflm›fl,  %52.6’› her
gün egzersiz yapmad›¤›, %20.7’sinin her gün sebze-meyve tüketmedi¤i belirlen-
mifltir. Öncesinde %39.2’sinin kan bas›nc›,  %17.5’inin kan flekeri yüksek bulun-
mufl olup,  genetik olarak %27.8’inde birinci derece,  %16.5’inde ikinci derece
yak›nlar›nda diyabet tespit edilmifltir. Toplam diyabet riski puanlar›nda  % 35’inin
orta-yüksek ve % 6,2’sinin çok yüksek risk grubunda yer ald›¤› belirlenmifltir.

SSoonnuuçç::  Araflt›rmaya kat›lan grubun hem diyabet risklerini hem de yaflam tarz›
de¤ifliklikleriyle diyabetin oluflumunun ertelenebilece¤ini bilmedikleri belirlenmifltir.
Bu do¤rultuda riskli olan bireylere önleme programlar› düzenleyerek ve yaflam
tarzlar›n› de¤ifltirerek diyabetli olmalar›n›n önlenmesi büyük önem tafl›maktad›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Tip 2 diyabet, risk de¤erlendirme, FINDRISK ölçe¤i
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SSuummmmaarryy
DDeetteerrmmiinniinngg  DDiiaabbeetteess  BBuurrddeenn  wwiitthh  PPooiinntt  PPrreevvaalleennccee  
MMeetthhoodd  ffoorr  tthhee  IImmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  EEffffeeccttiivvee  PPrreevveennttiivvee  PPrrooggrraammss
PPuurrppoossee:: The purpose of this study is the determination of diabetes burden

with point prevalence method for the implementation of effective preventi-
ve programs. 

MMeetthhooddoollooggyy:: The sample of the study consists of 97 nondiabetic patients
who were admitted to the outpatient and inpatient units of a private health-
care institution on May 4th, 2010 and agreed to participate in the study. Da-
ta is collected through face to face interviews by using General Information
Questionnaire, composed of 16 questions and Type 2 Diabetes Risk Assess-
ment Questionnaire, composed of 8 questions. The height, weight and waist
circumference of the participants are measured in order to calculate body
mass index in Risk Assessment Questionnaire. Additionally participants’ previ-
ous and that day’s blood sugar and blood pressure values are asked and re-
corded. Figures and percentages are used in the assessment of the data.

FFiinnddiinnggss:: The results indicate that 68 % of the participants were female and
that 61.3 % of participants are above 45 years old. Moreover 43.3 % are univer-
sity graduates whereas 47.4% of them consume tobacco products and 39.2%
of them consume alcoholic beverages. Looking at the distribution of the di-
abetes risk of participants, Body Mass Index (BMI) values indicate that 35.1% of
them are moderately obese whereas 23.7% are severely obese. Waist circum-
ference measurements manifest that 28.9 % of the participants have a mode-
rately widened waist circumference 51.5% have a severely widened waist.
52.6 % of participant do not exercise daily and 20.7 % of them do not consu-
me fruits and vegetables on a daily basis. The blood pressure values of 39.2%
of participants and blood sugar values of 17.5 % of them are found high. Ad-
ditionally genetically diabetes have been identified in the first-degree relatives
of 27.8% of the participants and in the second-degree relatives 16.5% of the
participants. In total diabetes risk scores, it is determined that  35% of partici-
pants are in high risk group and 6.2% of them are in very high risk group.

Cooncclusioons: It is determined that the participants are not aware of neither
the diabetes risk nor the fact that the can delay the development of diabetes
through changes in their lifestyles. In accord with this, it is very important to or-
ganize preventive programs for people with diabetes risk and to educate them
to change their lifestyles in order to prevent the development of diabetes.

KKeeyy  wwoorrddss::  TTyyppee  2 diabetes, risk assessment, FINDRISK scale

Girifl  ve  amaç  

Diyabet insülin hormonunun yetersizli¤i, yoklu¤u ve/veya eksikli¤i sonucu
oluflan karbonhidrat,  protein ve ya¤ metabolizmas›nda bozukluklara yol
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açan, kronik hiperglisemiyle karakterize bir meta-
bolik sendromdur (ADA, 2012; Olgun 2012; Olgun
ve ark., 2011a; Olgun ve ark., 2011b). Uluslararas›
Diyabet Federasyonuna göre 2011 y›l›nda 366 mil-
yon olan diyabetli say›s› 2030 y›l›nda 552 milyona
ulaflaca¤› tahmin edilmekte olup (http://www.idf.
org/diabetesatlas/5e/the-global-burden), olup
her y›l yedi milyon kiflide diyabet geliflmektedir. Ül-
kemizde de diyabetin prevelans› oldukça yayg›n-
d›r ve Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi I çal›flmas›n-
dan bu yana son on iki y›l içinde diyabet s›kl›¤› %90,
obezite s›kl›¤› ise %44 oran›nda artm›fl ve Türk eriflkin
toplumunda diyabet s›kl›¤› %13,7’ye ç›km›flt›r (Sat-
man ve ark., 2002; Satman, 2010).

Diyabet a¤›r organ hasarlar›na ve erken ölüm-
lere sebep olabilir. Avrupa’da 20 yafl üstü grupta
körlük nedenleri aras›nda ilk s›radad›r. Diyabetliler-
de alt ekstremite ampütasyonlar› olmayanlara gö-
re 10–15 kat fazlad›r. Amerika Birleflik Devletleri’nde
y›lda 60 binden fazla diyabetliye bacak ampütas-
yonu yap›lmaktad›r. Diyabet yaflam boyu süren ve
oluflturdu¤u komplikasyonlar nedeniyle yaflam sü-
resini ve kalitesini olumsuz yönde etkileyen, ifl gücü
kay›plar›yla sosyal ve ekonomik yükü a¤›r olan bir
hastal›kt›r. Diyabet maliyeti çok yüksek bir hastal›k-
t›r ve komplikasyonlar› hastalar›n morbidite ve mor-
talitesini belirgin olarak art›rd›¤› gibi, komplikasyon-
lar›n tedavisi de çok pahal› olmaktad›r (Coflansu,
2009; Diyabet 2020 Vizyon ve hedefler, 2009; Kefl-
kek ve ark., 2012; K›r ve ark., 2009; Olgun 2012;
TEMD 2011). Türkiye’de 2009 y›l›nda gerçeklefltirilen
“Tip 2 Diyabet Komplikasyonlar›n›n Maliyeti” bafll›k-
l› 7095 hastan›n gerçek hayat verileri kullan›larak
yap›lan çal›flmada, diyabet hastalar›n›n hastal›kla-
r›na efllik eden kardiyovasküler, böbrek, göz ve nö-
rolojik komplikasyonlar›n do¤rudan maliyeti araflt›-
r›lm›flt›r. Diyabet ve komplikasyonlar›n›n Sosyal Gü-
venlik Kurumu’na maliyetinin 13 milyar TL’ye yak›n
olabilece¤i tahmin edilmifltir. Diyabete efllik eden
komplikasyonlar›n maliyetinin diyabetin do¤rudan

tedavisinden daha yüksek oldu¤u ve kardiyovas-
küler komplikasyonlar›n, toplam maliyetler içindeki
oran›n›n %32.6 oldu¤u belirlenmifl ve araflt›rma so-
nucunda diyabet maliyetlerinin yönetiminde,
komplikasyonlar›n azalt›lmas›n›n önemi vurgulan-
m›flt›r (Karfl›da¤ ve Malhan, 2011)

Ayn› zamanda diyabet 0-90 yafllar› aras›nda her
yaflta görülebilir. Bu nedenle tip 2 diyabet aç›s›n-
dan yüksek riskli kiflilerin belirlenmesi ve yüksek riskli
kiflilerin de diyabet önleme programlar›na al›nma-
s› önerilmektedir (ADA, 2012; Olgun ve ark., 2011b;
Paulweber, 2010;  Saaristo, 2010;  TEMD 2011).  

Bugün için kan›ta dayal› t›p verilerine göre tip 1
diyabeti önleyecek etkin ve güvenilir bir yöntem
mevcut de¤ildir. Preklinik dönemde plesebo kont-
rollü, genifl ölçekli, çok merkezli ve prospektif olarak
düzenlenmifl iki büyük çal›flman›n sonuçlar› 2003 y›-
l›nda aç›klanm›flt›r. Amerika’da parenteral ve oral
insülin (DPT: Diabetes Trial) veya Avrupa’da nikoti-
namid (ENDIT: European Nicotinamide Diabetes in-
terention Trial) ile yap›lan tip 1 diyabeti önleme ça-
l›flmalar›nda baflar› sa¤lanamam›flt›r. Oysa. Tip 2 di-
yabetin önlenmesi ya da geciktirilmesi mümkün-
dür, yap›lan genifl kapsaml› çal›flmalarla farmakolo-
jik ajanlar yan› s›ra yaflam biçimi de¤iflikliklerinin ba-
flar›s› gösterilmifltir. DPP çal›flmas›nda beslenme eg-
zersiz vücut a¤›rl›¤› kontrolü ile özellikle diyabete
yatk›n etnik gruplarda tip 2 diyabetin % 58 gibi bü-
yük bir oranda önlenebildi¤i gösterilmifltir (SB Temel
Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, 2011; DPP, 2002;
Li et al., 2008; Lindstrom et al., 2008).

Beden kitle indeksi (BK‹) 25kg / m2 nin üzerinde
olan kilolu veya obez özellikle bel çevresi (BÇ) ka-
l›nlaflm›fl santral obezitesi bulunan, ayr›ca birinci
derece yak›nlar›nda diyabet bulunan bireyler, kan
bas›nc› 140/90 mmHg veya üzerinde olan, daha
önce Bozulmufl Açl›k Glikozu (BAG) veya Bozulmufl
Glikoz Tolerans› (BGT) saptanan bireyler, sedanter
yaflam süren veya fizik aktivitesi düflük olan, doy-
mufl ya¤lardan zengin ve posa miktar› düflük bes-
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lenen Tip 2 diyabet aç›s›ndan araflt›r›lmas› gereken
riskli durumlard›r (Olgun ve ark., 2011b).    

Diyabette risk de¤erlendirme stratejileri ADA,
Avrupa Diyabet Çal›flmalar› Birli¤i (EASD) ve IDF
yaklafl›mlar› ile belirlenmifltir (ADA 2012;
http://www.idf.org /diabetesatlas/5e/the-global-
burden). Finlandiya tip 2 diyabet koruma ve önle-
me program›nda toplum genelinde diyabetli bire-
yin erken dönemde belirlenmesi için toplum gene-
linde do¤ru strateji, diyabet risk tan›lamas›na bafl-
lanmas› ve sonra bunun, yüksek riskli oldu¤u düflü-
nülen hastalarda yap›lan glukoz testleri ile birlefltiril-
mesidir (Finnish Diabetes Association, 2010a; Fin-
nish Diabetes Association, 2010b ). Bu yöntemle tip
2 diyabet 10 y›ll›k risk %85 do¤ruluk derecesi ile tah-
min edilebildi¤i gibi, asemptomatik diyabet ve
anormal glukoz tolerans› da saptanabilmektedir
(Onat, 2007). Bunun d›fl›nda DEHCO Finlandiya tip
2 diyabet koruma ve önleme program›nda diya-
bet geliflme riskini ölçen testlerin de primer sa¤l›k
sisteminde taramas›nda kullan›labilece¤i belirtil-
mektedir. Bu flekilde kullan›lan risk tablolar› bireyin
erken dönemde diyabet riskini ortaya koymaktad›r
(Finnish Diabetes Association, 2010a). Erken dö-
nemde risk belirleme ve risk yönetimi önem kazan-
maktad›r (Diyabet 2020 Vizyon ve hedefler, 2009).

Diyabet için risk alt›ndaki bireylerin hastal›k belir-
tileri ortaya ç›kmadan tespit edilmesi, sa¤l›¤›n ko-
runmas› ve yükseltilmesi için önem tafl›maktad›r.

Tip 2 diyabet bafll›ca morbidite ve mortalite ne-
denlerinden biri olup, tedavisindeki ilerlemelere
ra¤men görülme s›kl›¤› giderek artmaktad›r. Risk al-
t›ndaki kifliler genellikle bozulmufl glikoz tolerans›n›n
prediyabetik faz›nda saptanabildiklerinden erken
dönemde al›nacak tedbirlerle diyabet ve kompli-
kasyonlar› önlenebilmektedir.  Obezite ve hareket-
siz yaflam tarz› diyabetin güçlü belirleyicileri aras›n-
da oldu¤undan yaflam tarz› de¤ifliklikleri hastal›¤›n
önlenmesinde mant›kl› bir yaklafl›md›r. Bu nedenle
diyabet riski yüksek bireylerin toplumda erken dö-

nemde tan›lanmas›, riski yüksek olan bireylerin far-
k›ndal›klar›n›n sa¤lanmas›, risklerle iliflkili yaflam flek-
li davran›fllar›n›n bilinmesi ve uygun de¤iflikliklerin
yap›lmas› önemlidir (Arpac›, 2007; Güleç, 2009; ).
Bu çal›flma özel bir hastanede mevcut diyabet ta-
n›s› alanlar›n d›fl›nda diyabet oluflma olas›l›¤› yük-
sek bireyleri ve diyabetin ortaya ç›k›fl nedenlerini
de¤erlendirmek amac›yla planlanm›flt›r.

Gereç  ve  yöntem  
Veri  toplama  araçlar›

Ek 1 Genel Bilgi Formu: Araflt›rmaya kat›lan bire-
yin bireysel özellikleri hakk›nda bilgi sahibi olmak
için cinsiyet, yafl, medeni durum, e¤itim durumu,
gelir durumu mesle¤i, sigara ve alkol kullan›p kul-
lanmama durumu, diyabet, diyabet riskleri ve
komplikasyonlar› ile ilgili bilgileri de¤erlendirmeye
yönelik 16 sorudan oluflan genel bilgi formudur.  

Ek 2 Tip2 Diyabet risk de¤erlendirme formu:
Araflt›rmada ülkemizde yayg›n olarak kullan›lan ve
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i tara-
f›ndan refere edilen “FINDRISK Anketi” paralelinde
oluflturulan risk de¤erlendirme formu; yafl, beden
kitle indeksi, bel çevresi, egzersiz durumu, sebze ve
meyve tüketimi, hipertansiyon varl›¤›, daha önce
kan flekerinin yüksek ç›k›p ç›kmama durumu ve ge-
netik geçifl için ailede diyabetin varl›¤›n› de¤erlen-
dirmek üzere 8 sorudan oluflmaktad›r. Risk de¤er-
lendirme formunda yer alan puanlamada toplam
puan 20 ve üzerinde ise çok yüksek risk, 15-19 ise
yüksek, 12-14 ise orta, 7-11 ise hafif, 7 den düflük ise
düflük risk olarak de¤erlendirilmektedir. Risk durum-
lar›na göre o anda bireysel dan›flmanl›k hizmeti ve-
rilecek, daha sonra belirlenecek tarihlerde de di-
yabet koruma programlar› haz›rlanarak bu bireyle-
rin bu programlara kat›lmalar› sa¤lanacakt›r.

Verilerin  toplanmas›

Araflt›rma grubunu özel bir sa¤l›k kuruluflunda 4
May›s 2010 tarihinde poliklinik ve yatan hasta katlar›-
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na baflvuran, diyabetli olmayan ve çal›flmaya kat›l-
may› gönüllü kabul eden ve 18 yafl-üzeri olan 97 kifli
oluflturmufltur. Araflt›rma kapsam›na al›nan bütün bi-
reylerin tan›mlay›c› özellikleri Tablo 1’de verilmifltir.
Öncelikle sözel izin al›nm›fl kabul edenlerde çal›flma-
n›n amac› aç›klanarak yaz›l› ve imzal› onam al›nm›flt›r.

Araflt›rmada kullan›lan genel bilgi formu yüzyü-
ze görüflme yoluyla toplanm›flt›r. Tip 2 Diyabet Risk

De¤erlendirme Formundaki Beden kitle indeksi
(BK‹)' ni hesaplamak üzere boy kilo bilgileri kifliler-
den sözel olarak ö¤renilmifl, emin olamayanlar›n
tekrar ölçümleri yap›lm›fl, BK‹ ler internet üzerinden
medcalc hesaplama program› kullan›larak bulun-
mufltur. Bel çevresi ölçümü bireyler özel odaya al›-
narak mezura ile ölçülmüfl ve kay›t edilmifltir. Daha
önceki ve o günkü kan flekeri ile kan bas›nc› öl-
çümleri bireye sorulmufl ve dosyas›ndan kaydedil-
mifltir. Yatan hasta katlar›nda her birimde bir anke-
tör görevlendirilmifl ve ayn› flekilde soru formu dol-
durulmufl ve ölçümler yap›lm›flt›r. 

Verilerin  de¤erlendirilmesi

Verilerin de¤erlendirilmesi bilgisayar ortam›nda
yap›lm›flt›r. Bireylerin formlar›na kay›t edilen veriler
say› ve yüzde olarak verilmifltir. 

Araflt›rma  eti¤i

Bu çal›flman›n yap›lmas› için çal›flmaya baflla-
madan önce Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi
T›bbi Araflt›rmalar De¤erlendirme Kurulu onay› al›n-
m›fl, verilerin toplanmas› için hastanenin baflhekim-
li¤inden de izin al›nm›flt›r.

Bulgular

Çal›flmaya kat›lan bireylerin büyük ço¤unlu¤u-
nu kad›n cinsiyet oluflturmufl (% 68), 31-40 yafl aral›-
¤›nda, %47.4’ünün sigara, %39.2’sinin alkol kullan-
d›¤› belirlenmifltir.  Araflt›rmaya kat›lanlar›n %57.7’si
gelir durumunu orta olarak de¤erlendirmifl ve
%75.3 gibi büyük ço¤unlu¤u da diyabet ile ilgili bil-
gilerinin olmad›¤›n› dile getirmifllerdir (Tablo 1).

Tablo 2’de olgular›n tip 2 diyabet risk de¤erlen-
dirme puanlar› verilmifltir. Erkeklerin % 58.1 i, kad›n-
lar›n %64.6’s› 45 yafl üzerinde, erkeklerin %54.8’i, ka-
d›nlar›n 60.6’s› normal kilonun üzerinde, erkeklerin
%80.6’s›, kad›nlar›n %80.3’ünün bel çevresinin risk
grubunda oldu¤u belirlenmifltir. Olgular›n %52.6’s›-
n›n her gün fiziksel aktivite yapmad›¤›, %20.7’si her
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TTaabblloo11.. Bireylerin Bireysel Özelliklerinin Da¤›l›m› (N:97)

Özellikler N %
Cinsiyet Kad›n 66 68.0

Erkek 31 32.0

Yafl 18-30 10 10.3
31-40 25 25.8
41-50 16 16.5
51-60 yafl 24 24.7
61 yafl üstü 22 22.7

Medeni durum Evli 79 81.4
Bekar 18 18.6

E¤itim Durumu Okur-yazar de¤il  4 4.1
Okur-yazar 1 1.0
‹lkokul 15 15.5
Orta ö¤retim 35 36.1
Üniversite 42 43.3

Meslek Memur 10 10.3
Ö¤renci 4 4.1
Ev han›m› 28 28.9
Emekli 17 17.5
Di¤er 38 39.2

Yaflama Durumu Yaln›z 8 8.3
Di¤er aile 
bireyleriyle 89 91.8

Gelir Durumu ‹yi 40 41.2
Orta 56 57.7
Kötü 1 1.0

Sigara Kullan›m› Kullan›yor 33 34.0
Kullanm›yor 51 52.6
B›rakm›fl 13 13.4

Alkol Kullan›m› Kullan›yor 33 34.0
Kullanm›yor 59 60.8
B›rakm›fl 5 5.2

Tedavi Durumu Yatarak 34 35.1
Ayaktan 63 64.9

Diyabeti Bilme Bilen 24 24.7
Bilmeyen 73 75.3



gün sebze-meyve tüketmedi¤i saptanm›flt›r. Erkek-
lerin %41,9’u, kad›nlar›n %37.9’u tedavi gerektiren
yüksek kan bas›nc›, erkeklerin %16.1’inde, kad›nla-
r›n %18.9’unda daha önce yüksek kan flekeri tespit
edilmifl olup erkeklerin %45.1’inde, kad›nlar›n
%43.9’unda aile öyküsü varl›¤› belirlenmifltir. 

Araflt›rma grubunda yer alan olgular›n  % 35’inin
orta-yüksek ve % 6.2’sinin çok yüksek risk grubunda
yer ald›¤› görülmektedir (grafik 1)

Grafik 2’de görüldü¤ü gibi de¤erlendirmeye

kat›lan grubun %58.8’inin beden kitle indeksi
25kg/m2’nin üzerinde oldu¤u belirlenmifltir.

Tart›flma

Sa¤l›k Bakanl›¤› Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel
Müdürlü¤ü taraf›ndan 2010 y›l›nda bafllat›lan Türki-
ye Diyabet Önleme ve Kontrol Program›n›n birinci
hedefi diyabetin önlenmesi olarak belirlenmifl ve
program›n önemli hedefleri aras›nda tip 2 diyabet-
ten korunma, diyabet fark›ndal›¤› oluflturma, erken
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TTaabblloo  22.. Tip 2 Diyabet Risk De¤erlendirme Formu Puanlar› 

1. Yafl Erkek(n:) Kad›n(n:) Toplam(n:97)
n %           n   %     n  %             

o 35 yafl alt›nda (0 p)    6 19.3 14  21.2  20 20.6
35-44 yafl          (1 p) 7 22.6 10  15.2 17 17.5
45-54 yafl            (2 p)    8 25.8    16 24.2 24  24.8
55-64 yafl            (3 p)   7  22.6 13 19.7 20   20.6
64 yafl üstü             (4 p)    3   9.7 13   19.7 16  16.5

2. Beden Kitle Indeksi (BK‹)
o 25kg/m2 nin alt›nda   (0 p) 14 45.2 26 39.4 40  41.2

25-30kg/m2 (1 p)   10 32.2 24  36.4 34  35.1
30kg/m2 nin üstünde     (3 p)   7  22.6 16  24.2 23 23.7 

3. Bel çevresi
ERKEK KADIN
94cm den az  80cm den az (0 p)   6 19.4 13 19.7  19 19.6
94-102cm       80-88cm          (3 p)   9 29.0 19  28.8 28  28.9
102cm den fazla  88cm          (4 p)    16 51.6 34 51.5 50   51.5

Fiziksel aktivite seviyesi
o Evet                                                 (0 p)    15  48.4 31 47.0 46 47.4

Hay›r                                              (2 p)    16   51.6 35  53.0 51 52.6
4. Sebze meyve tüketimi
o Her gün                                (0 p) 24   77.4 53 80.3 77 79.3

Her gün de¤il                               (1 p) 7       22.6 13 19.7 20   20.7
Tedavi gerektiren yüksek kan bas›nc›
o Hay›r                                                (0 p) 18 58.1 41  62.1 59   60.8

Evet                                            (2 p) 13  41.9 25   37.9 38    39.2  
Öncesinde yüksek kan flekeri varl›¤›
o Hay›r                                          (0 p) 26  83.9 54 81.8 80   82.5

Evet                                              (5 p) 5  16.1 12  18.9 17  17.5
Aile öyküsü
o Hay›r                                    (0 p) 17 54.9 37 56.1 54  55.7

Evet ikinci derece:büyükanne/
büyükbaba/hala/teyze/amca/kuzen) (3 p) 5  16.1 11 16.6 16 16.5
Evet birinci derece: anne/
baba/kardefl/kendi çocu¤u)           (5 p) 9  29.0 18  27.3 27  27.8 



tan› ve prediyabet tan›s› önemli bir yer tutmaktad›r
(Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü, 2011)  

Tip 2 diyabet risklerini de¤erlendirmek için bu ça-
l›flmada kullan›lan FINDRISK Anketi uluslar aras› birçok
çal›flmada pratik bir araç olarak kullan›lm›fl (Abduel-
karem et al., 2009; Bergmann et al.,  2007; Chatzista-
matiou and at el., 2010; Lindstrom et al., 2008; 

Lindstrom  & Tuomilehto, 2003; Makrilakis et al.,
2011; Saaristo et al., 2005; Schwarz et al., 2009;
Schwarz, Lindstrom and Tuomilehto, 2009; Schwarz
et al., 2009; Tantova et al., 2011) ülkemizde de ba-
z› çal›flmalarda kullan›lm›fl (Özbay ve ark., 2011) ve
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i tara-
f›ndan refere edilmifltir (TEMD 2011). 

Bel çevresi ve Beden kitle indeksi abdominal
obezitenin belirlenmesinde kriter olarak kullan›lm›fl
ve çal›flmam›zda BK‹ %58.8’inde 25 kg/m2 nin üs-
tünde ve %51.5’inin BÇ erkeklerde 102 cm’nin, ka-
d›nlarda ise 88 cm’nin üzerinde oldu¤u, hem ka-
d›nlarda hem de erkekler de BK‹ ve BÇ’ nin s›n›r de-
¤erinin üzerinde oldu¤u belirlenmifltir. Korhonen ve
ark. (2009)  çal›flmas›nda kardiyovasküler risk belir-
lemede F‹NDR‹SK de¤erlendirilmesi ve hastalar›n
evde BÇ ölçmeleri etkili bir araç olarak bulunmufl-
tur. Çal›flma sonuçlar› araflt›rma bulgular›m›zla pa-

ralellik göstermektedir.
Birçok genin Tip 2 DM belirleyicisi ve güçlü bir ai-

levi yatk›nl›k nedeni ile diyabet riskini artt›rd›¤› gös-
terilmifl olmas›na ra¤men bu yatk›nl›kta fiziksel akti-
vite, BK‹, Beslenme öyküsü gibi çevresel faktörlerin
de önemli rol oynad›¤› ifade edilmektedir. Bu çal›fl-
mam›zda da %52.6’s›n›n egzersiz yapmad›¤›, sebze
–meyve veya esmer ekmek tüketiminin yayg›n ol-
du¤u belirlenmifltir. 

Kan bas›nc› yüksekli¤i diyabet için önemli bir risk
faktörüdür, çal›flmam›za kat›lanlar›n %39.2 sinin da-
ha önceden hipertansiyon tan›s› ald›¤› ve ilaç kul-
land›¤›, daha önce diyabet tan›s› almamalar›na
karfl›n araflt›rma grubunun %17.5’inin kan flekeri
yüksek bulunmufltur. Chatzistamatiou ve ark.
(2010)’n›n çal›flmas›nda Yüksek F‹NDR‹SK puanlar›-
n›n yüksek hipertansiyon riski ile iliflkili bulunmufltur.   

Diyabetin genetik aç›dan geçiflinin de¤ifltirileme-
yen faktör olarak de¤erlendirildi¤inde Aile bireyleri-
nizden herhangi birinde diyabet tan›s› konulmufl
olanlar var m›? Sorusuna %16.5’inin ikinci derece ya-
k›nlar›nda, %27.8’inin ise birinci derece yak›nlar›n›n
diyabet tan›s› ald›¤›n› dile getirmifltir. Özellikle birinci
derece yak›nlar›nda diyabet tan›s› alm›fl kiflilerin da-
ha dikkatli olmas› gerekti¤i aç›kça görülmektedir.

Araflt›rma grubunda yer alan olgular›n  %35’inin
orta-yüksek ve %6.2’sinin çok yüksek risk grubunda
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GGrraaffiikk  11..  Diyabet Risk Puanlar›na Göre 

TTooppllaamm  PPuuaann RRiisskk  DDeerreecceessii 1100  yy››llll››kk  RRiisskk
7’den düflük Düflük %1 (1/100)
7-11 puan Hafif %4 (1/25)
12-14 puan Orta %16 (1/6)
15-19 puan Yüksek %33 (1/3)

GGrraaffiikk  22..  Diyabet Risk Durumlar›n›n 



yer ald›¤› belirlenmifltir.  Çoflansu ve ark. (2012)’n›n
“Ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü, tutuklu
ve çal›flanlar›n diyabet yönünden de¤erlendirilme-
si” konulu çal›flmalar›nda %52.5’inin en az bir risk
faktörü tafl›d›¤› belirlenmifltir.

Sonuç olarak; araflt›rmaya kat›lan grubun diya-
bet ve diyabet riskleri hakk›nda ve diyabeti oluflumu-
nun yaflam tarz› de¤ifliklikleriyle ertelenebilece¤i ko-
nusunda yeterince bilgi sahibi olunmad›¤› belirlen-
mifltir. Oysa F‹NDR‹SK ölçe¤i kullan›larak yap›lan risk
de¤erlendirme çal›flmalar›nda  glikoz metabolizmas›
bozukluklar› için yap›lan Açl›k kan flekeri ve OGTT öl-
çümleriyle paralellik göstermifl ve güvenilir bir araç
olarak kabul edilmifltir (Abduelkarem et al., 2009;
Bergmann et al.,  2007; Chatzistamatiou and at el.,
2010; Lindstrom et al., 2008; Lindstrom  & Tuomilehto,
2003; Makrilakis et al., 2011; Saaristo et al., 2005;
Schwarz et al., 2009; Schwarz , Lindstrom and Tuomi-
lehto, 2009; Schwarz et al., 2009; Tantova et al.,
2011).  Tip 2 diyabet aç›s›ndan yüksek riskli bireylerin
tan›mlanmas›nda OGTT maliyetinin yüksek oldu¤u
belirtilmifltir (Stern, Williams & Haffner, 2002). Bu do¤-
rultuda riskli olan bireylerin ucuz ve noninvaziv bir öl-
çüm arac›l›¤›yla saptanarak önleme programlar›n›n
baflar›l› oldu¤unu gösteren önemli çal›flmalar vard›r
(Absetz et al., 2009; Finnish Diabetes Association,
2010a; Finnish Diabetes Association, 2010b; Lindst-
rom et al., 2006; Saaristo et al., 2010). Tip 2 diyabet
risklerini belirlemek üzere toplumsal ve klinik alanlar-
da F‹NDR‹SK ölçe¤i ile de¤erlendirme yap›lmas›, di-
yabet riski olan bireylere önleme programlar› düzen-
leyerek ve yaflam tarzlar›n› de¤ifltirerek diyabetli ol-
malar›n›n önlenmesi büyük önem tafl›maktad›r.

Kaynaklar
1.  Abduelkarem AR; Sharif SI; Hammrouni AM; Aldouibi SS; 

Albraiki WM; El-Shareif HJ (2009). Risk calculation of 
developing type 2 diabetes in Libyan adults. Practical 
Diabetes International 26(4): 148-51. 

2.  Absetz P, Oldenburg B, Hankonen N, Valve R, Heinonen H, 
Nissinen A, Fogelholm M, Talja M; Uutela A (2009). Type 2 
diabetes prevention in the real world: three-year results of 

the GOAL lifestyle implementation trial. Diabetes Care 
32(8): 1418-20 

3.  American Diabetes Association (ADA).(2012).Standards of 
medical care in diabetes -2012.35 Diabetes Care 35 (1):11- 63.

4.  Aparc›, M., Kardeflo¤lu, E.,Cebeci.(2007). Birinci Basamak 
Sa¤l›k Hizmeti Düzeyinde Kardiyovasküler Hastal›klara 
Yaklafl›m, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 6(5): 380-388.

5.  Bergmann A, Li J, Wang L, Schulze J, Bornstein SR, Schwarz 
PE (2007). A simplified Finnish diabetes risk score to predict 
type 2 diabetes risk and disease evolution in a German 
population, Horm Metab Res 39, pp. 677–682. 

6.  Chatzistamatiou E, Babatseva Vagena I, Moustakas G, 
Kalovidouris N, Androulakis E, Bakogiannis C, Liakos C, 
Michaelides A, Stefanadis C, Kallikazaros I (2010). Higher 
findrisc score is associated with higher-risk hypertensive 
Patients. European Heart Journal  2010; 31( Abstract 
Supplement ), 1013. 

7.  Coflansu, G. (2009). Küresel tehdit: Diyabet. Diyabet 
Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu 1(1):1-5.

8.  Coflansu G, Y›ld›r›m N, Erdo¤an S, Olgun N, Özcan fi, Çelik S,
DHD Cezaevi Çal›flma Grubu (2012). Ceza ve tutukevlerinde
bulunan hükümlü, tutuklu ve çal›flanlar›n diyabet yönünden
de¤erlendirilmesi. Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda 
Hemflirelik Forumu 4(1); 71-78.

9.  Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group (2002).
Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle
intervention or metformin. N Engl J Med. 346:393-403.

10.  Diyabet 2020 Vizyon ve Hedefler, Türkiye’de Diyabet Profili: 
Diyabet bak›m, izlem ve tedavisinde mevcut durumun 
de¤erlendirilmesi çal›fltay raporu (2009).http://ebookbrowse.
com/turkiyede-diyabet-profili-pdf-d354724152 (Eriflim Tarihi: 
10.10.2012).

11.  Güleç, S (2009). Kalp damar hastal›klar›nda global risk ve 
hedefler. Türk Kardiyoloji Derne¤i Arflivi.37(suppl 2),1-10.

12.  IDF (International Diabetes Federation) Diabetes Atlas Fifth 
Edition, http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/the-global-
burden (Eriflim tarihi: 10.10.2012).

13.  Finnish Diabetes Association (2010a). DEHCO Development
Programme for the Prevention of Type 2 Diabetes in Finland
2000-2010. High Risk Strategy.p.38. http://www.
diabetes.fi/sivu.php?artikkeli_id=2081 
(Eriflim tarihi: 10.10.2012).

14.  Finnish Diabetes Association (2010b) DEHCO Programme for
the Prevention of Type 2 Diabetes in Finland 2003-2010. . 
High Risk Strategy.p.46. http://www.diabetes.fi /sivu.php?
artikkeli_id=2081 (Eriflim tarihi: 10.10.2012).

15.  Karfl›da¤ K, Malhan S. (2011) Türkiye’de diyabetin toplumsal
yükü: Hastal›k yönetimi ve maliyet aç›s›ndan bir 
de¤erlendirme”, 47. Ulusal Diyabet Kongresi, Antalya, PS01,
S.106.

16.  Keflkek fiÖ, K›r›m S, Ekfli Haydardedeo¤lu F, Yanmaz N, 
Canataro¤lu A (2012). Yatarak tedavi gören tip 1 ve tip 2 
diabetes mellituslu hastalar›n tedavi maliyetlerinin 
karfl›laflt›r›lmas›. 48. Ulusal Diyabet Kongresi, 9-13 May›s 
Antalya, PS19.

17.  K›r Biçer, Özyazar M, Bay›nd›r Çevik A (2009). Endokrinoloji, 
Diyabet ve metabolizma servisine yatan diyabetik 

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  74  •  Temmuz  -  Aral›k  2012



hastalarda komplikasyonlar ve mali yük. Diyabet Obezite ve
Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu 1(2):6-13.

18.  Korhonen PE, Jaatinen PT, Aarnio PT, Kantola IM, 
Saaresranta T. (2009) Waist circumference home 
measurement--a device to find out patients in 
cardiovascular risk. European Journal of Public Health 19(1):
95-99. 

19.  Li P, Zhang P, Wang J, et al. (2008) The long-term effect of 
lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da 
Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-up. 
Lancet 371 :1783-9

20.  Lindstrom J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M, et al (2006). 
Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by
lifestyle intervention: the follow-upresults of the Finnish 
Diabetes Prevention Study.Lancet 368:1673-9

21.  Lindstrom J, Peltonen M, Eriksson JG, Aunola S, Hamalainen
H, Ilanne-Parikka P, Keinanen-Kiukaanniemi S, Uusitupa M, 
Tuomilehto J, Finnish Diabetes Prevention Study (DPS) Group
(2008). Determinants for the effectiveness of lifestyle 
intervention in the Finnish Diabetes Prevention Study. 
Diabetes Care 31(5): 857-62 

22.  Lindstrom J, Tuomilehto J (2003). The diabetes risk score: 
a practical tool to predict type 2 diabetes risk, Diabetes 
Care 26: 725–731. 

23.  Makrilakis K, Liatis S, Grammatikou S, Perrea D, Stathi C, 
Tsiligros P, Katsilambros N (2011). Validation of the Finnish 
diabetes risk score (FINDRISC) questionnaire for screening 
for undiagnosed type 2 diabetes, dysglycaemia and the 
metabolic syndrome in Greece Diabetes & Metabolism, 37
(2): 144-151. 

24.  Olgun N (2012) Diyabet (Tip 2) ve Bak›m. Ed: Z. Durna, Kronik
Hastal›klar ve bak›m, ‹stanbul: Nobel T›p Kitabevleri Ltd.fiti., 
291-332

25.  Olgun N, Eti Aslan F, Coflansu G, Çelik S (2011a) Diyabetes 
Melitus, içinde Dahili ve cerrahi hastal›klarda bak›m, 
Gelifltirilmifl 2. bask›, Ed. K Karadakovan, F.Eti Aslan, Adana:
Nobel T›p Kitabevi, s. 817-56.

26.  Olgun N, Yal›n H, Gülyüz Demir H (2011 b). Diyabetle 
mücadelede diyabet risklerinin belirlenmesi ve tan›lama. 
Family Physician 2(2): 36-44.

27.  Onat, A..(2007). Türk eriflkinlerinde bozulmufl açl›k glukozu ve
diyabet ‹çinde Onat, A.(Ed.)  Yüzy›l Dönümünde Türk 
Eriflkinlerinde Koroner Risk Haritas› ve Koroner Kalp Sa¤l›¤›. 
‹stanbul. Argos ‹letiflim Hizmetleri A.fi, s.125-132

28.  Özbay D, K›rkp›nar ED, Çöllü M, Baydafl fi, Usta HH, Turhan A,
Erdo¤an HM, Ünal ‹, Coflkun M, fianc› Y, Mercan S, Eti Aslan
F, Karabacak Ü, Olgun N, Ünalan P, Özkaya HK, Topsever P
(2011). Gülsuyu ve Esenkent’te FINDRISC Skorlar›na gore 
Diyabet Riski ve Beslenme Al›flkanl›klar›: 2011 Kesitsel Tarama
Çal›flmas›. Ac›badem Üniversitesi T›p Fakültesi Ö¤renci 
Araflt›rma Kongresi, 23-24 May›s, ‹stanbul. 

29.  Paulweber B, Valensi P, Lindsröm J, Lalic NM, Greaves CJ, 
Mckee M, Kissimova-Skarbek K, LiatisS, Cosson E, Szendroedi
J, Sheppard KE, Charlesworth K, Felton AM, Hall M, 
Tuomilehto J, Schwarz PE, Roden M, for the Writing Group, 

on behalf of the IMAGE Study Group. (2010) A European 
Evidence-based guideline for the prevention of type 2 
diabetes. Horm Metab Res. 42(Suppl.1):S3-S36. 

30.  Saaristo T, Moilanen L, Korpi-Hyövälti E, Vanhala M, Saltevo
J, Niskanen L, Jokelainen J,  Peltonen M, Oksa H, 
Tuomilehto J, Uusitupa M, Keinänen-kiukaanniemi S (2010). 
Lifestyle intervention for prevention of type 2 diabetes in 
primary health care. Diabetes Care 33(10): 2146-2151. 

31.  Saaristo T, Peltonen M, Lindstrom J, Saarikoski L, Sundvall J, 
Eriksson JG, Tuomilehto J (2005). Cross-sectional evaluation
of the Finnish diabetes risk score: a tool to identify 
undetected type 2 diabetes, abnormal glucose tolerance 
and metabolic syndrome, Diab Vasc Dis Res 2(2): 67–72. 

32.  Satman I, Y›lmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, Uygur S, et
al. (2002). Population -based study of diabetes and risk 
characteristics in Turkey: results of the Turkish Diabetes 
Epidemiology Study (TURDEP). Diabetes Care. 25:1551–1556.

33.  Satman ‹ (2010). Türkiye Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP II) 
Çal›flmas› Genel Sonuçlar› (20 yafl üstü). 32. Türkiye 
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Kongresi, TURDEP 
Paneli, 13-17 Ekim, Antalya, Kongre Kitab›. 

34.  Schwarz PEH, Li J, Reimann M, Schutte AE, Bergmann A, 
Hanefeld M, Bornstein SR, Schulze J, Tuomilehto J, Lindström
J (2009). The Finnish Diabetes Risk Score is associated with 
insulin resistance and progression towards type 2 diabetes.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 94 (3): 
920-926. 

35.  Schwarz PE, Li J, Lindstrom J, Tuomilehto J (2009). Tools for 
predicting the risk of type 2 diabetes in daily practice, Horm
Metab Res 41, pp. 86–97. 

36.  Schwarz PEH, Li J, Reimann M, Schutte AE, Bergmann A, 
Hanefeld M, Bornstein SR, Schulze J, Tuomilehto J, Lindström
J (2009). The Finnish Diabetes Risk Score is associated with 
insulin resistance and progression towards type 2 diabetes.
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism 94 (3): 
920-926. 

37.  Stern MP, Williams K, Haffner SM (2002). Identification of 
persons at high risk for type 2 diabetes mellitus: do we need
the oral glucose tolerance test?, Ann Intern Med 136, pp. 
575–581. 

38.  Tantova T, Chakarova N, Atanassova I, Dakovska L (2011). 
Evaluation of the Finnish Diabetes Risk Score as a screening
tool for impaired fasting glucose, impaired glucose 
tolerance and undetected Diabetes, Diabetes Res Clin 
Pract 92(1), 46-52.

39.  TC.SB.Temel Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü (2011). 
Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Program›, Eylem Plan› 
2011-2014. Ankara: An›l Matbaas›.

40.  Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i (TEMD) (2011).
Diabetes Mellitus Çal›flma ve E¤itim Gruplar›. Diabetes 
Mellitus ve Komplikasyonlar›n›n Tan› Tedavi ve ‹zlem Klavuzu.
Yenilenmifl 5. Bask›. ‹stanbul.  http://www.turkendokrin.org/ 
files/pdf /diabetes_klvz2011_web.pdf. 
(Eriflim tarihi: 10.10.2012). 

Etkin  Önleme  Programlar›n›n  Uygulanabilmesi  ‹çin  Nokta...

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  75  •  Temmuz  -  Aral›k  2012



Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  00  •  Temmuz  -  Aral›k  2012



seçmede geleneksel madde anal-
izi tekniklerinin k a r -
fl›laflt›r›lmas›. Türk Psikoloji Dergisi. 19 (54):
77-78.
4400..  Y›lmaz, C., Fad›lo¤lu, Ç., Çetinkalp
fi. (2002). Diyabet Hemfliresi El
Kitab›. ‹zmir: Asya T›p Yay›nc›l›k. 1-12.

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  4  •  Say›    2  •  Sayfa  00  •  Temmuz  -  Aral›k  2012



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on 'JET'] [Based on 'Press Quality'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        3
        3
        3
        3
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /HighResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


