Editörden
De¤erli Okuyucular›m›z,
Diyabet Obezite ve Hipertansiyon da Hemflirelik Forumu (DOHH)” dergimizin dokuzuncu
y›l›n›n ikinci say›s›n› sizlerle paylaflmaktan memnuniyet duyuyoruz. DOHH 2009 y›l›ndan
buyana düzenli olarak y›lda iki kez yay›nlanan bir dergidir. Ülkemizde diyabetle ilgilenen
tüm kurumlarda yap›lan 14 Kas›m Dünya Diyabet Haftas› etkinliklerinde ve Nisan ay›nda
yap›lan Ulusal Diyabet Kongresi’nde Diyabet E¤itim Hemflirelerine ve Diyabetle ilgilenen
di¤er sa¤l›k profesyonellerine ücretsiz da¤›t›lan bir dergidir. Ayr›ca Diyabet Hemflireli¤i
Derne¤inin http://www.tdhd.org/yayinlar2.php sitesinde bugüne kadar yer alan tüm
say›lar›na ulafl›lmaktad›r. 2017 y›l› ilk say›s› itibariyle DOHH Türkiye At›f Dizini (Türkiye Citation
Index) taraf›ndan indekslenmektedir.
Diyabet Dünyada ve ülkemizde en önemli sa¤l›k sorunlar› aras›nda yer almaktad›r.
Diyabet tedavisi ve yönetimi için her geçen gün listeye yeni seçenekler eklenmekte
dünyan›n bir yerinde üretilen bir ilaç ya da ürün ertesi gün ülkemize de gelmektedir.
Diyabetli bireylerin özellikle insülin kullan›m› baflta olmak üzere yaflamlar›n› s›n›rland›ran
tedaviden kurtulmak üzere baflvurduklar› seçenekler de her geçen gün gündeme
gelmektedir. Bununla birlikte daha da karmafl›klaflan diyabet tedavisinde ne yaz›k ki arzu
edilen metabolik kontrol baflar›s›na ulafl›lamam›flt›r. 1923 Nobel'ini kazand›ran insülinin
keflfinden bu yana, diyabet tedavisini etkili bir flekilde de¤ifltirebilecek bir bulufl, henüz
gerçeklefltirilememifltir. Özellikle son 10 y›lda gelifltirilen, çok önemli teknolojiler olan yeni
glukoz ölçüm yöntemleri, insülin infüzyon sistemleri, kapal› devre uygulamalar›n tümü
diyabetle mücadeleyi iyilefltirmesine karfl›n “Diyabet E¤itimi”nin yerini alabilecek bir
yöntem bulunmamaktad›r. Bu nedenle özellikle diyabetlinin tedavi, bak›m ve izleminde
kilit kiflilerden biri olan diyabet e¤itim hemflirelerinin say›lar›n›n artmas›, e¤itimlerinin
güçlendirilmesi ve diyabetli bireylere daha kaliteli hizmet sunabilmeleri için görevlerinin
saflaflt›r›lmas› bir zorunluluk haline gelmifltir.
Bu say›m›zda meslektafllar›m›z›n geliflmelerine katk› sa¤layacak biri sistematik derleme
olmak üzere dokuz araflt›rma ile diyabet bak›m›na güncel yaklafl›m sunan üç derleme
makalesi bulunmaktad›r. Ayn› zamanda Uluslararas› Diyabet Federasyonunun “2017
Dünya Diyabet Günü Temas›: Diyabet ve Kad›n” konulu bir derleme makalesi yer
almaktad›r.
Bu konuda bize birbirinden de¤erli meslektafllar›m›z yard›mc› oldu. 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› de¤erlendirmeler ve
araflt›rmalar yeniden birlikte olmak üzere sa¤l›cakla kal›n...
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Yazarlara Bilgi
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
Metiin içiinde kaynak gösterrme::
• 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)
Metiin sonnunnda
a kaynak gösterrme::
• 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.

• 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‹
Ma
akalennin 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
( )
Ka
apa
ak Sa
ayfa
as›
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
( )
Özetllerr
10. Türkçe ve ‹ngilizce özet (en fazla 200 kelime) yaz›ld›
( )
11. 3-5 aras› anahtar kelime (Türkçe-‹ngilizce) belirtildi
( )
Ya
az›m
m Diili
12. Türkçe ve ‹ngilizce dil bilgisi kurallar›na uygunlu¤u kontrol edildi
( )
Teflekkkürr
13. Makalede teflekkür edilecek kifli/kifliler varsa belirtildi
( )
(Araflt›rmaya katk› sa¤layan ve/veya *‹statistiksel yönden de¤erlendiren kiflinin ismi)
Ka
aynaklar
14. Kaynak gösterimi metin içinde ve metin sonunda belirtilen kurallara
uygun olarak yap›ld›
( )
Ta
ablo ve Resiimlerr
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.

Tip 2 Diyabetli Bireylerde Tai Chi Egzersizinin
Diyabet Yönetimine Etkisi: Sistematik Derleme
Arfl. Gör. Nurten TERKEfi, Arfl. Gör. Ferya ÇEL‹K, Prof. Dr. Hicran BEKTAfi
Akdeniz Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, ANTALYA

Araflfltt›rma

Not:
Terkefl N., Çelik F., Bektafl H.,
"Effect of Tai Chi Exercise for
Patients with Type 2 Diabetes:
A Systematic Review",
1. Uluslararas› ve 3. Ulusal
Tamamlay›c› Terapiler ve
Destekleyici Bak›m
Uygulamalar› Kongresi,
ANTALYA, TÜRK‹YE,
24-26 Kas›m 2016; 319
(Sözlü Bildiri).

Özet
Giriflfl:: Tai Chi gevfleme tekniklerini içeren ve stresle bafl etmeye yard›mc› olan bir
egzersizdir. Beden zihin egzersizlerinden biri olan Tai Chi, Tip 2 diyabet hastalar› taraf›ndan s›kl›kla yap›lmaktad›r. Bu sistematik derlemenin amac› Tip 2 diyabetli hastalarda Tai Chi egzersizin etkisini aç›klamakt›r.
Method: MEDLINE, CINAHL ve PUBMED gibi elektronik veri tabanlar›n› içeren Akdeniz Üniversitesi Elektronik Veri Taban› Merkezi’nden “Tai Chi exercise in patients
with type 2 diabetes”, “Tai Chi exercise and type 2 diabetes” ve “evidence-based recommendations in Tai Chi exercise and type 2 diabetes” gibi anahtar kelimeler kullan›larak son 10 y›l içindeki ‹ngilizce çal›flmalar taranm›flt›r. Bu çal›flmaya sadece randomize kontrollü çal›flmalar dahil edilmifltir.
Bulgular: Literatür taramas› sonucunda 259 adet çal›flma bulunmufl, bu çal›flmalardan befl tanesi bu sistematik derlemeye dahil edilme kriterlerini karfl›lam›flt›r. Bu çal›flmalar›n sonucunda, Tai Chi egzersizinin kan glikoz seviyesinin düzenlenmesinde,
nöropatik semptomlar›n kontrolünde, diyabetik bireylerin öz bak›m aktivitelerini ve
yaflam kalitelerini artt›rmada etkili oldu¤u belirtilmifltir. ‹ncelenen iki çal›flma sonucuna göre, Tai Chi egzersizinin HbA1c ve açl›k kan glikoz düzeyine önemli etkisinin s›n›rl› düzeyde oldu¤u görülmüfltür.
Sonuç: Tai Chi Tip 2 diyabet hastalar›nda egzersiz tedavisi olarak düflünülebilir.
Ancak çal›flma sonuçlar›n›n yetersiz olmas› nedeniyle kesin sonuçlara ulaflmak zordur.
Bu nedenle bu alanda yap›lacak çal›flmalara gereksinim duyulmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Kan›t temelli önerile; Tai chi; Tip 2 diyabet.
Summary
Effect of Tai Chi Exercise on Diabetes Management in
Patients with Type 2 Diabetes: A Systematic Review
Introduction: Tai Chi is an exercise that involves relaxation techniques and helps
cope with stress. Tai Chi, which is one type of mind-body therapies, is frequently
used by patients with Type 2 diabetes. The aim of this review, is to examine the effect of Tai Chi exercise as an intervention on Type 2 diabetes.
Method: Akdeniz University electronic databases center including MEDLINE, CINAHL and PUBMED e.g. were searched studies published in English within the last
five years with key words such as “Tai Chi exercise in patients with type 2 diabetes”,
“Tai Chi exercise and type 2 diabetes” and “evidence-based recommendations in Tai
Chi exercise and type 2 diabetes”. Randomized trials were only included in this study.
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Result: The literature searches identified 259 potentially relevant studies of which five trials met the inclusion
criteria. The results of these studies indicated that Tai Chi
exercise may improve glucose control, balance, neuropathic symptoms, diabetic self-care activities, and quality
of life. Despite these studies, some studies were demonstrating that there were no significant effect of Tai
Chi on HbA1c and self-reported fasting blood glucose.
Conclusion: Tai Chi could be considered as an exercise treatment for patients with Type 2 diabetes. However,
it is difficult to reach a firm conclusion because of low quality of included studies, so further studies are needed in
this field.
Key word: Evidence-based recommendations; Tai chi;
Type 2 diabetes.

Girifl
Diyabetes Mellitus (DM) insülin sal›n›m› ve etkisindeki
defektlerden kaynaklanan kan glikoz seviyesinde art›fl ile
karakterize kronik metabolik bir hastal›k grubudur (1).
Uluslararas› Diyabet Federasyonu [International Diabetes
Federation (IDF)]’na göre dünya genelinde 2015 y›l›nda
415 milyon olan diyabetli birey say›s›n›n, 2040 y›l›nda 642
milyona ulaflabilece¤i tahmin edilmektedir. Ayr›ca 2015 y›l›nda 20-79 yafllar› aras›nda yaklafl›k 5 milyon kifli diyabet
nedeniyle yaflam›n› kaybetmektedir. Bu oranlar her 6 saniyede bir kiflinin bu nedenle öldü¤ü anlam›na gelmektedir.
Diyabet, bu yafl grubundaki bireylerin tüm nedenlerden
ölüm oran›n›n %14.5’ini oluflturmaktad›r (2,3).
Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Çal›flmas› (TURDEP-I ve
II) sonuçlar›na göre, 1998-2010 y›llar› aras›ndaki 12 y›ll›k
sürede Türk eriflkin toplumunda diyabet s›kl›¤›n›n %90
oran›nda artarak, %7.2’den %13.7’ye yükseldi¤i belirtilmektedir (4). IDF 2014 y›l› verilerine göre, Türkiye’de diyabet prevalans› %14.7 ve diyabetli bireyler için yap›lan
y›ll›k kifli bafl›na tedavi maliyeti 895 Euro olarak belirtilmektedir3 (IDF Diyabet Atlas›, 2015). Bu say›n›n sa¤l›ks›z
beslenme ve yeterince egzersiz yapmamaya ba¤l› gün
geçtikçe art›fl gösterece¤i tahmin edilmektedir (5).
Diyabeti olan bireylerde metabolizma bozukluklar›n›n
yol açt›¤› semptomlara ba¤l› kardiyovasküler sorunlar yaflanmaktad›r (6). Kronik komplikasyonlar gelifltikten sonra
tedavi oldukça güçleflmekte ve sa¤l›k harcamalar›nda diyabetik hastalara düflen pay h›zla artmaktad›r (7). Yap›lan

çal›flmalar t›bbi bak›m maliyeti ile glikozile hemoglobin
(HbA1c) aras›nda bir korelasyon oldu¤unu göstermektedir. HbA1c’deki her %1’lik art›fl, t›bbi bak›m harcamalar›n›
%7 oran›nda artt›rmaktad›r (8). Kronik komplikasyonlar›n
ortaya ç›k›fl›n›n engellenmesi ya da geciktirilmesi, diyabetik hastan›n yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi ve sa¤l›k harcamalar›n›n azalt›labilmesi için en önemli nokta, etkin glisemi kontrolünün sa¤lanmas›d›r (9). Tip 2 diyabetli bireylerde egzersiz, diyet tedavisi ve medikal tedavi ile birlikte
hastal›k yönetiminin temelini oluflturmaktad›r (10). Kardiyovasküler risk faktörlerinin azalt›lmas›nda, lipit metabolizmas›n›n üzerinde, kan glikoz düzeyinin kontrolünde egzersizin olumlu etkileri oldu¤u belirtilmektedir (11). Kilo ve
kan glikoz seviyesinin kontrolüne katk› sa¤lad›¤› için haftada 150 dakika normal tempolu egzersizlerin yap›lmas›
önerilmektedir (12). Literatüre bakt›¤›m›zda fiziksel aktivite programlar›n›n tip 2 diyabetli bireylerde fonksiyonel kapasite ve yaflam kalitesini artt›rd›¤› belirtilmektedir
(13,14). Beden-zihin egzersizlerinin tip 2 diyabetli bireylerin glisemik parametreleri üzerinde olumlu etkileri oldu¤u
çal›flmalarda gösterilmektedir (15,16).
Tai Chi egzersizi gevfleme, derin ve düzenli solunum
teknikleri ve yavafl hareketler ile yap›lan beden-zihin egzersizlerinden birisidir (17). Tai Chi’nin temeli ‹slamiyet Öncesi 2000 y›l önce eski Hindistan'da yap›lan yoga çal›flmalar›na dayan›r. Fakat Çin felsefesinin mabedi say›lan Saholin
Tap›na¤›’nda do¤mufl ve geliflmifltir (18). Aerobik kapasiteyi, kas gücünü ve esnekli¤i artt›rd›¤› ayn› zamanda psikolojik fayda sa¤lad›¤› düflünülmektedir (19). Tai Chi’nin nihai amac› vücuttaki bu enerjinin bedenin her noktas›nda
dolafl›m›n› sa¤lamaktad›r. Bu da insanda sa¤l›k, dirilik,
canl›l›k inançlar›n› ço¤altmakta, moral aç›dan insan› zinde
tutmaktad›r (18). Grup fleklinde ve müzik eflli¤inde yap›lan
Tai Chi egzersizinin bireylerde kardiyovasküler sistem, solunum fonksiyonlar›, immün sistem, vücut dayan›kl›l›¤›, glikoz kontrolü üzerine olumlu fizyolojik etkisinin oldu¤u, tip
2 diyabetli hastalarda yaflam kalitesini artt›rd›¤› belirtilmektedir (9,20,21). Ülkemizde bu alanda yap›lm›fl bir çal›flmaya henüz rastlanmam›flt›r. Bu çal›flmadaki amac›m›z tip 2
diyabetli bireylerde Tai Chi egzersizinin diyabet yönetimine etkisini belirlemeye yönelik yap›lan Randomize Kontrollü Çal›flmalar›n de¤erlendirmesini yapmakt›r.
Gereç ve Yöntem
Akdeniz Üniversitesi elektronik veri tabanlar› - MEDLI-
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NE, CINAHL Complete, Science Direct, Pubmed, Wiley
Online Library, Scopus – “Tai Chi exercise in patients with
type 2 diabetes”, “Tai Chi exercise and type 2 diabetes”
ve “evidence-based recommendations in Tai Chi exercise
and type 2 diabetes” anahtar kelimeleri kullan›larak,
2006-2016 y›llar› aras›nda ‹ngilizce yay›mlanan çal›flmalar
incelenmifl ve tarama sonucunda 259 makaleye ulafl›lm›flt›r. Tai Chi egzersizinin Tip 2 diyabetlilerde etkisinin belirlenmesi için yap›lan çal›flmalar hedef grubunu oluflturmufltur. Araflt›rmaya dahil edilme kriterleri Tai Chi egzersizinin Tip 2 diyabetlilerde etkisinin de¤erlendirildi¤i randomize kontrollü çal›flmalar olarak belirlenmifltir. Bu çal›flma
yöntemlerinin d›fl›nda kalan, konuyla do¤rudan iliflkisi olmayan ve tam metinlerine ulafl›lamayan çal›flmalar d›fllanma kriterleri olarak belirlenmifltir. Tarama sonucunda ulafl›lan tüm makaleler bafll›k, özet, araflt›rma metoduna göre incelenip, tam metinlerine ulafl›lamayan ve yinelenen
çal›flmalar belirlenip ç›kar›ld›ktan sonra, geriye kalan befl
çal›flma sistematik derlemeye dahil edilmifltir (fiekil 1).
Bulgular
Bu çal›flmada, 2006-2016 y›llar› aras›nda yay›nlanan
randomize kontrollü olan 5 çal›flma incelenmifltir. Çal›flmalardan elde edilen bulgular “Araflt›rma Türü, Örneklemi ve Uygulama Süresi, Kullan›lan Ölçüm Araçlar›, Ba¤›ml› De¤iflkenler ve Elde Edilen Sonuçlar” bafll›klar› alt›nda
grupland›r›larak sunulmufltur (Tablo 1).
‹ncelemeye al›nan çal›flmalar›n örneklemini Tip 2 diyabetli bireyler oluflturmufltur. Araflt›rmalar›n tamam› rando-

fifiekil 1: Çal›flma deseni

mize kontrollü çal›flmalard›r. Çal›flmalarda örneklemin en
fazla 104 en az 32 kifliden olufltu¤u görülmüfltür (6,22).
Çal›flma sonuçlar› uygulama süresi aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, Tsang ve arkadafllar›n›n (2008) yapt›¤› çal›flmada Tai Chi egzersizinin haftada 2 kez, 16 hafta boyunca uyguland›¤›, di¤er çal›flmalarla k›yasland›¤›nda Tai
Chi egzersizinin en uzun süre uyguland›¤› çal›flma oldu¤u görülmektedir (23). Tai Chi egzersizinin metabolik
kontrol üzerine etkisinin incelendi¤i bir çal›flmada, egzersizin 14 hafta boyunca haftada 5 gün, günde bir saat olmak üzere toplam 70 saatlik bir uygulama saati oldu¤u,
uygulama saati aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde di¤er çal›flmalara göre en uzun uygulama saatine sahip çal›flma
oldu¤u anlafl›lmaktad›r (21). Thai Chi egzersizinin uygulama süresi bak›m›ndan di¤er çal›flmalara bakt›¤›m›zda; Xiao ve Zhuang (2015)’›n çal›ma sonuçlar›nda, hafta da 3
kez 1 ila 2 saatlik, Chen ve arkadafllar›n›n (2010) yapt›klar› çal›flmalarda 12 hafta boyunca haftada 3 kez birer saatlik, Ahn ve Song (2012)’un yapt›¤› çal›flmada, haftada 2
kez bir saatlik seanslar halinde uygulama yap›ld›¤› görülmektedir (6,22,24). Ahn ve Song (2012)’un yapt›¤› çal›flma uygulama süresi en az olan çal›flmad›r (24).
‹ncelenen araflt›rmalarda Tai Chi egzersizinin Tip 2 diyabetli bireylerdeki etkinli¤inin belirlenmesinde, çeflitli ölçüm araçlar› ve ba¤›ml› de¤iflkenler kullan›lm›flt›r. Araflt›rma kapsam›na al›nan çal›flmalarda kullan›lan ölçüm araçlar› ve ba¤›ml› de¤iflkenler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde
genel olarak Tai Chi egzersizinin glikoz kontrolü, yaflam
kalitesi, öz bak›m aktiviteleri ve di¤er metabolik kontroller
üzerine etkisi incelenmifltir. Zhang ve Fu (2008)’nun yapt›klar› çal›flma sonucuna göre açl›k kan glikozu, açl›k plazma insülini ve trigliserid düzeylerinde anlaml› bir azalma
gözlenirken, total kolesterol, HDL kolesterol ve LDL kolesterol düzeylerinde istatistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmam›flt›r (21). Ahn ve Song (2012) nöropatili diyabetik hastalarda Tai Chi egzersizinin yaflam kalitesinin baz›
boyutlar›n›, nöropatik semptomlar›, glikoz kontrolü ve
dengesini iyilefltirdi¤i sonucuna varm›fllard›r (24). Xiao ve
Zhuang (2015)’un çal›flmas›nda Tai Chi egzersizinin diyabetli bireylerde denge, esneklik, kas kuvveti ve aerobik
dayan›kl›l›k gücünü art›rarak düflme riskini azaltt›¤› ve glikolize hemoglobinde iyileflme sa¤lad›¤› belirtilmektedir
(22). Chen ve arkadafllar›n›n (2010) yapt›klar› çal›flmaya
göre, obez ve tip 2 diyabetli bireylerde Tai Chi egzersizinin beden kitle indeksi, lipid profili ve HbA1c gibi meta-
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Tablo 1: Çal›flmada de¤erlendirilen araflt›rmalar›n özellikleri
Yazarlar

Araflfltt›rma Ad›

Araflfltt›rma Türü,
Örneklemi ve
Uygulama Süresi
Randomize Kontrollü
Çal›flma
N: 39
12 Hafta

Kullan›lan Ölçüm Araçlar›
ve Ba¤›ml› De¤iflflkkenler

Elde Edilen Sonuçlar

Ahn ve
Song, 2012

Effects of Tai Chi Exercise
on Glucose Control,
Neuropathy Scores,
Balance, and Quality of
Life in Patients with
Type 2 Diabetes
and Neuropathy

• Glikoz kontrolü
• Priferal duyu fonksiyonu
• Total semptom skoru
• Yaflam kalitesi

Nöropatili diyabetik
hastalarda Tai Chi
egzersizinin yaflam
kalitesinin baz›
boyutlar›n›, nöropatik
semptomlar›, glikoz
kontrolü ve dengesini
iyilefltirdi¤i sonucuna
var›lm›flt›r.
Obez ve Tip 2 diyabetli
bireylerde Tai Chi
egzersizinin beden kitle
indeksi, lipid profili ve
HbA1c gibi metabolik
parametrelerde
iyileflmeye yard›mc›
oldu¤u görülmektedir.
Tai Chi egzersizinin tip 2
diyabetli yafll› bireylerde,
egzersizden 72 saat
sonraki yap›lan ölçüm
sonucunda glikoz
dengesinde ve insülin
duyarl›l›¤›nda iyileflme
sa¤lamad›¤› sonucuna
var›lm›flt›r.
Açl›k kan glikozu,
açl›k plazma insülini ve
trigliserid düzeylerinde
anlaml› bir azalma
gözlenirken,Total
kolesterol, HDL kolesterol
ve LDL kolesterol
düzeylerinde istatistiksel
olarak anlaml› bir fark
bulunmam›flt›r.
Tai Chi egzersizinin
diyabetli bireylerde
denge, esneklik, kas
kuvveti ve aerobik
dayan›kl›l›k gücünü
artt›rarak düflme riskini
azaltt›¤› ve glikolize
hemoglobinde iyileflme
sa¤lad›¤› belirtilmektedir.

Chen et al.,
2010

Effect of T’ai Chi Exercise
on Biochemical Profiles
and Oxidative Stress
Indicators in Obese
Patients with Type 2
Diabetes

Randomize Kontrollü • HbA1c
Çal›flma
• Metabolik parametreler
N: 104
12 Hafta

Tsang et al.,
2008

Effects of Tai Chi on
glucose homeostasis
and insulin sensitivity in
older adults with type 2
diabetes: a randomised
double-blind shamexercise controlled trial

Randomize Kontrollü • Glikoz kontrolü
Çal›flma
• ‹nsülin duyarl›l›¤›
N: 38
16 Hafta

Zhang ve
Fu 2008

Effects of 14-Week Tai Ji
Quan Exercise on
Metabolic Control in
Women with Type 2
Diabetes

Randomize Kontrollü
Çal›flma
N: 36
14 Hafta

Xiao ve
Zhuang
2015

Effects Of Tai Chi Ball
On Balance And
Physical Function in
Older Adults With
Type 2 Diabetes Mellitus

Randomize Kontrollü • Statik ve dinamik denge
Çal›flma
• Formdal›k
N: 32
• Glikolize hemoglobin
12 Hafta

• Açl›k kan glikozu
• Açl›k plazma insülini
• Trigliserid
• Total kolesterol
• HDL kolesterol
• LDL kolesterol
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bolik parametrelerde iyileflmeye yard›mc› oldu¤u görülmektedir (6). Tüm bu çal›flmalar›n yan› s›ra Tsang ve arkadafllar›n›n (2008) yapt›klar› çal›flma sonucuna göre, Tai
Chi egzersizinin Tip 2 diyabetli yafll› bireylerde, egzersizden 72 saat sonraki yap›lan ölçüm sonucunda glikoz
dengesinde ve insülin duyarl›l›¤›nda iyileflme üzerine etkisi olmad›¤› sonucuna var›lm›flt›r (23).
Tart›flma
Tip 2 diyabetli bireylerde egzersiz, t›bbi beslenme tedavisi ve medikal tedavi ile birlikte hastal›k yönetiminin temelini oluflturmaktad›r (10). Fiziksel aktivite programlar›n›n tip 2 diyabetli bireylerde fonksiyonel kapasite ve yaflam kalitesini artt›rd›¤› belirtilmektedir (13,14). Ayr›ca beden-zihin egzersizlerinin tip 2 diyabetli bireylerin glisemik
parametreleri üzerinde olumlu etkileri oldu¤u çal›flmalarda gösterilmektedir (15,16). Gevfleme, derin ve düzenli
solunum teknikleri ve yavafl hareketler ile yap›lan Tai Chi
egzersizi beden-zihin egzersizlerinden biridir (17). Bu nedenle bu sistematik derlemede “Tip 2 diyabetli bireylerde
Tai Chi egzersizinin diyabet yönetimine etkisi var m›d›r?
sorusuna yan›t aranm›flt›r.
Çal›flma kapsam›na tip 2 diyabetli bireylerde Tai Chi egzersizi uygulanan befl çal›flma al›nm›flt›r. ‹ncelenen çal›flmalar›n tamam› randomize kontrollü çal›flmalard›r. Bu sistematik derlemede de görüldü¤ü gibi tip 2 diyabetli bireylerde Tai Chi egzersizinin etkisini belirlemeye yönelik randomize kontrollü çal›flmalar yetersizdir ve çal›flma sonuçlar› genellikle benzer olmakla birlikte sadece Tsang ve arkadafllar›n›n (2008) yapt›¤› çal›flma sonuçlar›nda farkl›l›k oldu¤u görülmektedir (23). Derleme kapsam›na al›nan çal›flmalar›n örneklemin en fazla 104, en az 32 kifliden olufltu¤u görülmüfltür (6,22). Literatür incelendi¤inde Tip 2 diyabetli bireylerde egzersizin etkisini belirlemeye yönelik yap›lan çal›flmalarda da 137, 41, 48 ve 48 gibi benzer örneklemler üzerinde çal›fl›ld›¤› görülmüfltür (25,26,27,28).
Literatüre göre Tip 2 diyabetli bireylere uygulanan egzersiz süreleri minimum haftada 3 seans 20 dakika, maksimum egzersiz süreleri her gün 30 dakika fleklinde de¤iflebilmekle birlikte, optimal sonuçlar elde etmek amac›yla
genelde haftada befl gün günde en az 30 dakika orta yo¤unlukta egzersiz tavsiye edilmektedir (28,29,30). Analiz
edilen çal›flma sonuçlar›nda da, Tai Chi egzersizinin maksimum hafta da üç kez bir ila iki saatlik seanslar halinde
uyguland›¤› ve minimum haftada iki kez bir saatlik seans-

lar halinde uygulama yap›ld›¤› belirlenmifltir (22,24).
Araflt›rma kapsam›na al›nan baz› çal›flmalar›n sonucunda, Tai Chai egzersizin kan glikoz seviyesinin düzenlenmesinde, nöropatik semptomlar›n kontrolünde, diyabetik bireylerin kendine bak›m aktivitelerini ve yaflam kalitelerini artt›rmada etkili oldu¤u belirtilmifltir (21,22,24).
Ayr›ca Chen ve arkadafllar›n›n (2010) yapt›klar› bir çal›flmada, obez ve tip 2 diyabetli hastalarda profesyonel kifliler taraf›ndan Tai Chi egzersizi uyguland›¤›nda beden kitle indeksi, lipitd dengesi, C reaktif protein düzeylerinin
kontrolünde etkili oldu¤u ve güvenli bir egzersiz oldu¤u
belirtilmektedir (6). Literatür incelendi¤inde tip 2 diyabetli bireylerde egzersizin etkisini belirlemeye yönelik yap›lan
çal›flma sonuçlar›nda da, ayn› metabolik de¤iflkenler üzerinde olumlu katk› sa¤lad›¤›, yaflam kalitesini artt›rd›¤›,
kan glikoz regülasyonunu ve kullan›lan insülin dozunu
azaltt›¤›na yönelik sonuçlara ulafl›ld›¤› görülmektedir
(26,27,29,31). Tüm bu çal›flmalar›n yan› s›ra Tsang ve arkadafllar›n›n (2008) yapt›klar› çal›flma sonucuna göre, Tai
Chi egzersizinin tip 2 diyabetli yafll› bireylerde, egzersizden 72 saat sonraki yap›lan ölçüm sonucunda glikoz
dengesinde ve insülin duyarl›l›¤›nda iyileflme üzerine etkisi olmad›¤› sonucuna var›lm›flt›r (23).
Araflt›rma kapsam›na al›nan çal›flmalarda kullan›lan ölçüm araçlar› ve ba¤›ml› de¤iflkenler aç›s›ndan de¤erlendirildi¤inde, genel olarak Tai Chi egzersizinin glikoz kontrolü,
yaflam kalitesi, öz bak›m aktiviteleri ve di¤er metabolik kontroller üzerine etkisi incelenmifltir. Tip 2 diyabetli bireylerde
yap›land›r›lm›fl egzersiz programlar›n›n uyguland›¤› çal›flmalarda benzer flekilde egzersizin öz bak›m, insülin dozunu
azaltma, insülin duyarl›l›¤› ve metabolik de¤iflkenler üzerine
etkisinin de¤erlendirildi¤i görülmektedir. Bu nedenle Tai
Chi egzersizinin tip 2 diyabetli bireylerdeki etkisini belirlemek için genifl örneklemli daha fazla randomize kontrollü
çal›flmalar›n yap›lmas›na gereksinim duyulmaktad›r.
Sonuç
Gevfleme, derin ve düzenli solunum teknikleri, yavafl
hareketler ile yap›lan Tai Chi egzersizinin tip 2 diyabetli bireylerde birçok ba¤›ml› de¤iflken üzerine etkisi oldu¤u
görülmektedir. Bu nedenle tip 2 diyabetli bireylerde Tai
Chi egzersizinin etkisinin incelendi¤i kan›ta dayal› çal›flmalar›n artt›r›lmas› yoluyla Tai Chi egzersizinin kullan›m›n›n
yayg›nlaflt›r›labilece¤i ve tip 2 diyabet yönetimine katk›
sa¤layabilece¤i düflünülmektedir.
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Araflfltt›rma

Özet
Girifl ve amaç: Bu çal›flma Haziran 2014-Ocak 2015 tarihleri aras›nda, Özel Karatekin Hastanesi’ne baflvuran Tip 1 diyabetli bireylerin hastal›kla ilgili duygular›n› ve yaflam deneyimlerini belirlemek amac›yla niteliksel tipte yap›ld›.
Yöntem: Araflt›rma için yaz›l› onamlar› al›nan 8 birey dahil edildi. Araflt›rma için etik
kurul onay› al›nd›. Veriler görüflme formu ve derinlemesine görüflme yöntemi ile topland›. Araflt›rmada bireylere daha önceden belirlenmifl yanl› ve yönlendirici olmayan
sorular yöneltilerek bire-bir görüflme tekni¤i uyguland›.
Bulgular ve tart›flflm
ma: Araflt›rmaya kat›lan bireylerin deneyimlerinden elde edilen
bilgiler grupland›r›larak verilerin birleflti¤i üç ortak kategori belirlendi. Tip 1 diyabetin
getirdi¤i yük alt›nda üzüntü ve bilgi eksikli¤i temas›; insüline ba¤l› ortaya ç›kan sorunlar bafll›¤› alt›nda hipo-hiperglisemi durumu, sosyal hayatla yüzleflmek bafll›¤› alt›nda
al›flkanl›klar› de¤iflimi, beslenme durumu ile ilgili zorluklar, mesleki ve sosyal zorluklar
ad› alt›nda bafll›klar belirlendi.
Sonuç: Bireylerin diyabeti kabullenme ve uyum süreçlerini kolaylaflt›rmak için empatik bir yaklafl›m sergilenmesi, bireysel gereksinimlerine uygun diyabet e¤itimleri planlanarak diyabeti kabullenme ve tedaviye uyum süreçlerinin kolaylaflt›r›lmas› önerilmektedir.
Anahtar kelimeler: Diyabet, Duygular, Deneyimler, Niteliksel çal›flma
Summary
Experiences and Emotional Status of Adult Type 1 Diabetic Individuals,
about Diabetes: A Qualitative Study
Introduction and aim: This study was carried out in a qualitative manner in order
to identy the emotions and life experience of the patients with Type 1 diabetes with
regard to their diseases in the Private Karatekin Hospital between June 2014 through January 2015.
Methods: Eight persons whose consent forms were obtained were recruited. The
ethics committee approval was obtained fort he study. The data was collected by employing interview form and in-dept interview. A face to face interview technique was utilized by raising pre-determined unbaised and non-directing questions for individuals.
Results and Discussion: The data from the experiences of the individuals involved in
the study were grouped and three common categories in which the data were com-
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bined were identified. Being burdened by T1D included
sadness and lack of information; Suffering from insulin-related troubles included Hypoglycemia- Hyperglycemia;
Conclusion: Facing social prejudice included diffuculties for nutritional status, professional and social difficulties. It is suggested that the process of acceptance of diabetes and adaption to the treatment shold be facilitated, planning trainings on diabetes per individual requirements through sympathetic approach.
Key words: Diabetes, Emotions, Experiences, Qualitative study

Girifl
Diyabet, insülin eksikli¤i yada insülin etkisinde ki defektler nedeniyle organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve proteinlerinden yeterince yararlanamad›¤›, sürekli t›bbi bak›m gerektiren, s›kl›¤› ve yaratt›¤› sorunlar nedeniyle tüm
dünyada önemi gittikçe artan kronik bir metabolizma
hastal›¤›d›r. Tip 1 diyabette pankreas hücreleri zarar görmesinden dolay› insülin yoklu¤u ortaya ç›kar (1,2). Bu nedenle de Tip1 diyabetli hastalar günlük kan flekeri seviyelerini, beslenme, egzersiz durumlar›n› ve gelecekteki oluflabilecek akut-kronik komplikasyonlar› önleme ad›na iyi
bir öz yönetimi sa¤lamal›d›r. Öz yönetimi iyi olan bireylerin kronik hastal›kla daha iyi baflettikleri, kronik hastal›¤a
ba¤l› olarak ortaya ç›kan duygu ve stres durumlar›n› daha iyi yönettikleri belirtilmektedir (3). Örne¤in; Tip 1 diyabeti olan hastalarda fiziksel, sosyal ve duygusal sorunlar›
yönetmek daha zor olabilir. Hastalar bu zorluklar karfl›s›nda kendilerini güçsüz olarak alg›layabilirler (4). Bu noktada hastalar›n diyabet yönetimi konusunda dan›flmanl›k
ihtiyac› ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle sa¤l›k kurumu ve
sa¤l›k çal›flanlar›n›n olumlu tutum ve davran›fllar› bu noktada önem tafl›maktad›r. Hastal›kla ilgili sahip olunan inan›fllar›n pozitif yönde de¤ifltirilmesiyle, özyönetim, hastal›¤›n getirdi¤i stresle bafla ç›kabilme yeteneklerinin kazand›r›lmas› mümkündür (5). Sa¤l›k personelinin kronik hastal›¤› olan bireyleri yak›ndan tan›mas›, yaflad›klar› duygulara empatik yaklaflmas› ve hastaya bütüncül bak›m›n sunulmas› tedavide baflar› aç›s›ndan önemli unsurlard›r. Bu
araflt›rma; Tip 1 diyabetli bireylerin tan›ya iliflkin hissettikleri duygular›, hastal›kla ilgili yaflad›klar› deneyimleri belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r.

Gereç ve Yöntem
Araflt›rman›n Tipi: Niteliksel bir araflt›rmad›r.
Evren ve Örneklem Seçim Kriterleri: Araflt›rman›n evrenini Ocak-Haziran 2014 tarihleri aras›nda Çank›r› Özel Karatekin Hastanesi’ne baflvuran Tip 1 diyabetli bireyler
oluflturdu. Çal›flmaya bafllamadan önce Çank›r› Karatekin
Üniversitesi’nden etik kurul izni al›n›p daha sonra hastane
izni al›narak çal›flmaya baflland›. Diyabet Hemfliresi ile birlikte hastalarla görüflme yap›l›p, ses kay›tlar› al›nd›. Araflt›rmaya gönüllü olarak toplam 8 birey kat›ld›.
Verilerin Toplanmas›
Araflt›rmada veriler araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan
iki adet soru formu ile topland›. Soru formunun ilki, yafl,
medeni durum, e¤itim seviyesi, meslek, diyabet yafl› gibi
sorular› içermektedir. ‹kincisinde ise araflt›rmac›n›n sorular› yer almaktad›r.
Araflt›rmaya kat›lan bireylere uygun olduklar› zamanlarda görüflme randevusu verilmifltir. Görüflme s›ras›nda
bireyler için sessiz, sakin bir ortam oluflturulmufltur. Görüflmeler ortalama 20 dakika (13-50 dakika) sürmüfltür.
Görüflme tamamlan›nca 24 saat içinde araflt›rmay› yapan
kifli taraf›ndan verilerin yaz›l› dökümü ç›kar›ld›, görüflme
ç›kt›lar› analiz edildi. Toplam görüflme metinleri 6170 kelimeden olufltu. Okuma, grupland›rma ve temalama aflaTablo 1: Yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine görüflme sorular›
1- Diyabet tan›s› ald›ktan sonra aile içindeki rollerinizde
de¤ifliklikler oldu mu? Olduysa biraz bunlardan
bahseder misiniz.
2- Hastal›¤›n›z› ö¤rendikten sonra ne hissettiniz?
Bu hissetti¤iniz duygular yaflam›n›zda de¤iflikliklere
sebep oldu mu?
3- Diyabet tan›s› ald›ktan sonra iflyerinde/evde ne gibi
de¤ifliklikler oldu?
4- Bir eve misafir gitti¤inizde ya da arkadafl toplant›lar›nda
hastal›¤›n›zla ilgili s›k›nt›lar yafl›yor musunuz?
5- Kan flekerinizi düzenli olarak ölçüyor musunuz? Kan
flekerinizi nas›l ölçtü¤ünüzden biraz bahseder misiniz?
6- ‹nsülin uygulaman›z› biraz anlat›r m›s›n›z?
7- Diyabet tan›s› ald›ktan sonra beslenme düzeninizde ne
gibi de¤ifliklikler oldu?
8- Diyabet tan›s› ald›ktan sonra egzersiz düzeninizde ne
gibi de¤ifliklikler oldu?
9- Kan flekeriniz düfltü¤ünde/yükseldi¤inde ne gibi
s›k›nt›lar yafl›yorsunuz?
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malar›nda Microsoft Word 2007 kelime ifllemci yaz›l›m›ndan yararlan›ld›.
Bulgular
Demografik Verilerin Analizi
Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri Tablo 2’de verildi. Araflt›rmaya
kat›lanlar›n %50’si kad›n (4kifli),
%50’si erkektir (4 kifli), %25’i 18 -20
yafl durunda (2 kifli), %75’i 25-44yafl
grubunda, %25’i ö¤renci (2 kifli),
%85’inin insülin kullan›m oran› günde 3 kez olarak bulundu.
Nitel Verilerin Analizi
Bu bölümde araflt›rmaya kat›lan
diyabetli bireylerin ifadelerinin ge-

nel gruplar›na iliflkin veriler Tablo 3’de verilmifltir. Kategori olarak 3 ana bafll›k belirlenmifl olup, kendi içerisinde
tekrardan alt bafll›k/temalara ayr›lm›flt›r. Tip 1 diyabetin

Tablo 2: Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin sosyo-demografik özelliklerine iliflkin verileri
Kat›l›mc›
Numarass›

Cinssiyet

Yaflfl

E¤
¤itim

Diyabet
y›l›
2

‹nssülin
Kullan›m
Y›l›
2

‹nssülin
uygulama
say›ss›
3

1

K

20

2
3

E
K

25
18

4
5
6
7
8

K
E
E
E
K

36
37
42
36
44

Üniversite
Ö¤rencisi
Üniversite
Üniversite
Ö¤rencisi
‹lkö¤retim
‹lkö¤retim
Lise
Lise
Lise

5
5

5
5

3
4

21
6
13
18
25

21
6
13
18
25

3
3
3
- (‹nsülin pompas›)
3

Tablo 3: Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin ifadelerinin gruplar› ve temalar›
Kategoriler
Tip 1 diyabetin
getirdi¤i yük

Alt kategoriler, temalar
Tip 1 DM ile ilgili duygular
(üzüntü, bilgi eksikli¤i)

‹nsüline ba¤l›
ortaya ç›kan
sorunlar

Hipo-hiperglisemi durumu

Sosyal hayatla
yüzleflmek

Al›flkanl›klar› de¤iflimi,
beslenme durumu
ile ilgili zorluklar
Mesleki zorluklar
Sosyal zorluklar

‹fadeler
• ‹lk duydu¤umda çok üzüldüm (Kat›l›mc› 1,3)
• Ailemde olmad›¤› için bilmiyordum (Kat›l›mc› 4,6,8)
• ‹lk olarak gelece¤imi düflündüm, ilerde evlilik hayat›m nas›l olur?
(Kat›l›mc› 1,7)
• Kendimi çok yorgun, halsiz ve üzgün hissediyorum (Kat›l›mc› 2,5,8)
• Hipoglisemi oldu¤unda kendimi kötü hissediyorum, elim-aya¤›m titriyor,
bay›lacak gibi oluyorum (Kat›l›mc› 1,2,3,4,5,6,7,8)
• Bazen hipoglisemi oldu¤unda bilincimi kaybediyorum (Kat›l›mc› 7)
• Zaman›nda yemek yemezsem hipoglisemi oluyor, yan›mda genelde
hurma tafl›yorum (Kat›l›mc› 2,4,5,6)
• fiekerim yükseldi¤inde vücudumda bir de¤ifliklik hissetmiyorum
(Kat›l›mc› 2,5), flekerim yükseldi¤inde vücudumda afl›r› terleme oluyor
(Kat›l›mc› 4,6,8)
• Bir yere gitti¤im zaman bana ikram edilen tatl› yiyeceklerden çok
sevmeme ra¤men vazgeçme (Kat›l›mc› 6,8),
• Arkadafllar›m benim yan›mdayken pek tatl› fleyler yemezler benim
can›m çekmesin diye (Kat›l›mc› 1,3)
• evdi¤im yiyecekleri eskisi gibi yiyememek beni üzdü (Kat›l›mc› 2,4)
• Bazen çal›fl›rken hipoglisemiye giriyorum, o zaman çok zorlan›yorum,
çok yo¤un oldu¤um zaman ara ö¤ün almazsam özellikle
(Kat›l›mc› 2,5,6,7)
• Ben üniversitede ö¤renciyim bazen okulda ö¤ünümü atlat›nca karn›m
ac›k›yor, korkuyorum ya bir fley olursa diye (Kat›l›mc› 1,3)
• Arkadafllar›mla çok s›k gitti¤imiz piknikleri azaltma, bir yere gidince
ikram edilen tatl›y› yiyememe (Kat›l›mc› 7)
• Bir toplulukta olunca yemek saatleri biraz sorun oluyor. (Kat›l›mc› 2,4,5,6)
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getirdi¤i yük alt›nda üzüntü ve bilgi eksikli¤i temas›; insüline ba¤l› ortaya ç›kan sorunlar bafll›¤› alt›nda hipo-hiperglisemi durumu, sosyal hayatla yüzleflmek bafll›¤› alt›nda al›flkanl›klar› de¤iflimi, beslenme durumu ile ilgili zorluklar, mesleki ve sosyal zorluklar ad› alt›nda bafll›klar belirlendi.
Tart›flma
Diyabetle ‹lgili Duygular; Üzüntü
Çal›flmam›zda kat›l›mc›lar diyabet hastal›¤›n›n getirdi¤i
fiziksel, duygusal ve sosyal anlamda yaflad›klar› zorluklar›
de¤erlendirdiler. Duygusal anlamda üzüntü temas› ortaya ç›kt›. Genel olarak ilk hastal›klar›n› duyduklar›nda birço¤unun yaflad›¤› duygu “üzüldüm” fleklinde oldu. “ailemde olmad›¤› için bilmiyordum”, “ilk duydu¤umda çok
üzüldüm” (Kat›l›mc› 1,3), “ilk olarak gelece¤imi düflündüm, evlilik hayat›m nas›l olur”? (Kat›l›mc› 1,7) gibi ifadelerde bulundular. Bireylerin diyabet hakk›nda yeterli bilgiye sahip olmamalar›, kronik bir hastal›k olmas› ve bu hastal›¤› yönetmede zorlanacaklar›n› düflündüklerinden dolay› tan›y› ilk ald›klar› andan itibaren negatif duygular› hissettikleri görülmüfltür (6). Diyabet yönetimi ve komplikasyonlar›n önlenmesinde, psikolojik etkenlerin de de¤erlendirilmesi diyabet bak›m› ve sonuçlar› iyilefltirmeye yönelik
önemli bir kavramd›r. Sa¤l›k çal›flanlar› yaflanm›fl kiflisel
tecrübelerin etkilerini hasta ile paylafl›p, hastan›n bilgi ve
becerisini art›rarak, olumlu duygular oluflturmas›na teflvik
etmelidir (7).
Bilgi Eksikli¤i
Literatürde diyabetli hastalar›n bilgi düzeylerini etkileyen majör faktörler düflük düzeyi, bilgi okur-yazarl›¤›n›n
az olmas›, sa¤l›k sistemleri gibi durumlar olarak tan›mlanmaktad›r. Bu faktörler hastal›k yönetimini do¤rudan etkilemektedir. Hastalar›n bu yönetim için istekleri önemli bir
noktad›r (8). Bilgili, kendine güvenen, yetenekli ve bak›ma kat›lan hastalar›n sa¤l›¤›n› gelifltirip, yaflam kalitelerini
art›rd›klar› bildirilmifltir (9). Hastalar›n bu süreci yönetebilmeleri için istekli, kararl›, aktif olmalar› kifli için baflar›l› bir
özyönetimi sa¤lamaktad›r (10-12). Sa¤l›k personelinin etkili iletiflim becerisi ve do¤ru bir entegre sa¤l›k sistemi sayesinde hastan›n alg›s› pozitif yönde gelifltirilebilir. Bilginin süreklili¤inin sa¤lanmas› hastan›n yaflam kalitesini de
olumlu yönde etkileyecektir (13).

Hipo-Hiperglisemi Durumu
Diyabet hastalar›nda en çok ve en s›k görülen komplikasyonlar aras›ndad›r. Özellikle diyabet yönetimi zay›f
olan hastalarda kan glikoz düzeylerindeki de¤iflikliklere
çok s›k rastlanmaktad›r. Genel olarak bir çok hasta hipoglisemiye tariflerken (Hipoglisemi oldu¤unda kendimi kötü
hissediyorum, elim-aya¤›m titriyor, bay›lacak gibi oluyorum, Kat›l›mc› 1,2,3,4,5,6,7,8), hiperglisemi durumunda
hiçbir fley hissetmedi¤ini söyleyen hastalar da bulunmaktad›r. Nishio et al., (2014) çal›flmalar›nda hastalar›n bizim
çal›flmam›za benzer flekilde kan glikoz düzeylerinde de¤ifliklikten yak›nd›klar›n› belirtip, bu durumun ise “hastal›k
yönetiminde güçlüklerle bafla ç›kamamak” durumuna
ba¤l› oldu¤unu bildirdi (4). Macdonald et al., (2013) çal›flmalar›nda hemflire taraf›ndan verilen diyabet e¤itimi
alan hastalar›n bilgi düzeylerinin artt›kça, diyabet yönetiminin daha iyi oldu¤u belirtilmektedir (14).
Sosyal Hayatla Yüzleflmek
Al›flkanl›klar› de¤iflimi, beslenme durumu ile ilgili zorluklar
Beslenme yönetimi kronik hastal›klarda en çok görülen ve hastalar›n en zorluk çekti¤i durumlardan biridir. Literatürdeki birçok çal›flmada bu durumdan bahsedilmektedir (6,15-17). “Sevdi¤im yiyecekleri eskisi gibi yiyememek beni üzdü”, “Bir yere gitti¤im zaman bana ikram edilen tatl› yiyeceklerden çok sevmeme ra¤men vazgeçtim”
(Kat›l›mc› 6,8), ifadeleri çal›flmam›zda yer ald›. Çal›flmalarda diyet de¤iflikli¤inin bir hasta için hemen uygulayabilece¤i bir durum olmad›¤› belirtilmektedir. Öncelikle hastalar›n bu durum için sürekli motive edilmesi gerekir. Erken
dönemlerde bu de¤iflikliklerin biraz daha zay›f, ilerleyen
dönemlerde ise hasta için daha gerekli oldu¤u anlafl›lmaktad›r. Hastan›n uyumunun gittikçe artmas› diyet konusundaki sorunlar› da zamanla çözmüfltür (6,18). Aile
deste¤i, verilen e¤itimlerin sürekli olmas› hastalar›n diyet
de¤iflikli¤ini teflvik etme ve uyumu art›rma yönünden
önemlidir.
Mesleki Zorluklar
Kronik hastal›klar ve buna ba¤l› olarak geliflen komplikasyonlar, bireyin fonksiyonel kapasitesinin azalmas›na
dolay›s›yla çal›flma performans›n›n düflmesine neden olmaktad›r. Diyabetli bireylerde ifllevsellik alan›ndaki k›s›tla-
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malar, çal›flma ortamlar›nda karfl›lafl›lan zorluklar genel
toplumdan daha yüksek düzeydedir (12,19). Yap›lan bir
çal›flma da bütün gün çal›flan erkeklerin emekli bireylere
göre diyabete uyum düzeylerinin daha düflük oldu¤u belirtilmektedir (20). Vooijes ve ark. (2017) çal›flmalar›nda;
19 kronik hastal›¤› olan bireylerde yap›lan görüflmeler
sonras›nda bireylerin meslek hayatlar›nda ifle konsantre
olmakta zorland›klar›n›, doktor/hemflire ziyaretleri için ifllerini planlarken yaflad›klar› k›s›tlamalar› belirtmektedir
(21). Kronik hastal›¤› olan insanlar öncelikle etkili çözümleri kendileri belirleyip, ifl yaflamlar›na aktif ölçüde kat›l›m›
sa¤lamal›d›rlar. Sa¤l›k profesyonelleri, bireylerin belirli ve
kiflisel durumlar›n› göz önüne alarak, bireysel hastalara kiflisellefltirilmifl tavsiyeler vermelidir. ‹flverenlere gelince, ifle
geri dönmek için ihtiyaç duyduklar› fleyi bireye iletmelerini veya bu çözümleri mümkün olan düzeye kolaylaflt›rmak için ifllerini sürdürmeleri önerilebilir.
Sosyal Zorluklar
Araflt›rmam›zda diyabetin getirdi¤i yaflam tarz›ndan
dolay› sosyal yaflamlar›nda zorlanma oldu¤unu belirten
bireyler olmufltur. Hastalar›m›z bu zorluklar› “arkadafllar›mla çok s›k gitti¤imiz piknikleri azaltma”, “bir yere gidince ikram edilen tatl›y› yiyememe (Kat›l›mc› 7),”, “bir toplulukta olunca yemek saatleri biraz sorun oluyor (Kat›l›mc›
2,4,5,6)” gibi cümlelerle ifade ettiler. Kronik hastal›k yönetimindeki uygulamalar (diyet, egzersiz, insülin kullan›m›…) hastalar›n sosyal uyum ve rollerini etkilemektedir.
Bu nedenle de bireyleri yak›ndan tan›y›p, yaflad›klar› duygular hakk›nda empatik yaklafl›mlarda bulunup bütüncül
hasta yaklafl›m› sergilemek diyabet yönetiminde son derece öneli bir noktad›r (12,22).
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Diyabetik Nöropatili Hastalar›n Düflflm
me Riskinin Üç
Farkl› Düflflm
me Riski Arac›na Göre De¤erlendirilmesi
Uzm. Hemfl. Dilek BAYRAM
Diyabet E¤itim Hemfliresi
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi ‹bni Sina Araflt›rma ve Uygulama Hastanesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Bilim DALI, ANKARA

Araflfltt›rma

*Bu çal›flma
53. Ulusal Diyabet Kongresi
Diyabet Hemflireli¤i
Sempozyumu’nda
(19-23 Nisan 2017, K›br›s)
sözlü bildiri olarak
yer alm›flt›r.

Özet
Amaç: Bu çal›flma, diyabetik nöropatili hastalar›n Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i,
Morse Düflme Ölçe¤i ve DENN Düflme Riski Ölçe¤i’ne göre düflme risklerini ve düflmeyi belirlemedeki duyarl›l›¤›n› saptamak amac›yla tan›mlay›c› ve kesitsel olarak yap›lm›flt›r.
Gereç ve Yöntem: Çal›flman›n örneklemini 119 hasta oluflturmufltur. Veriler, bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ve düflme için risk faktörlerini içeren anket formu,
Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i, Morse Düflme Ölçe¤i ve DENN Düflme Riski Ölçe¤i
ile toplanm›fl, yüzdelik ki-kare ve ROC analizi ile de¤erlendirilmifltir.
Bulgular: Araflt›rmaya kat›lan bireylerin %58'si kad›n olup yafl ortalamas›
61.69±11.29'dur. Bireylerin %31,9’u hastaneye yatmadan önceki bir y›l içinde düflme öyküsünün oldu¤u saptanm›flt›r. Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i’ne göre duyarl›l›k de¤eri %47, Morse Düflme Ölçe¤ine göre %79 ve DENN Düflme Riski Ölçe¤i’ne
göre %58 olarak bulunmufltur.
Sonuç: Morse düflme ölçe¤inin duyarl›l›¤›n›n, di¤er ölçeklere göre yüksek olmas›
nedeniyle daha kullan›labilir oldu¤u belirlenmifltir.
Anahtar Kelimeler: Diyabetik nöropati; Duyarl›l›k; Düflme; Hemflirelik
Summary
Assessment Of Fall Risk Of Diabetic Neuropathic
Patients According To Three Different Fall Risk Scales
Objective: This study was designed as cross-sectional with the aim of determining
fall risks of diabetic neuropathic patients according to Hendrich II Fall Risk Scale, Morse Fall Scale, DENN Fall Risk Scale and their sensitivity for determination falls.
Material and Method: A total of 119 patients constituted study sample. Data were collected with a questionnaire form including sociodemographic features and risk
factors for falling, Hendrich II Fall Risk Scale, Morse Fall Scale and DENN Fall Risk Scale and evaluated with percentage, chi-square test, and ROC analysis.
Results: Of the individuals participated in research 59% were women and their
mean age was 61.69±11.29 years. 31,9% of the individuals were detected to have
a history of fall during previous year. Sensitivity of Hendrich II Fall Risk Scale, Morse
Fall Scale and DENN Fall Risk Scale were found as 47% , 79% and 58%, respectively.
Conclusion: Because of it's higher sensitivity Morse Fall Scale is more useable tool.
Keywords: Diabetic neuropathy; Fall; Nursing; Sensitivity
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Girifl ve Amaç
Amerika‘da yaklafl›k 29,1 milyon kifli diyabet hastas›d›r
ve her y›l %9,3 yeni olgu say›s› eklenmektedir (1). Diyabetik nöropati (DN), yüksek morbidite ve mortalite ile seyreden, diyabetik hastalar›n yaflam kalitesini olumsuz etkileyen diyabetin önemli bir komplikasyonudur (2,3). DN
nontravmatik ekstremite ampütasyonlar›ndan sorumludur
ve diyabetik ayak sorunlar›n›n etyolojisindeki en önemli
nedendir (3). DN’nin prevelans› %20-%90 aras›nda de¤iflen oranlarda bildirilmektedir. Amerika’da yap›lan bir çal›flmada diyabetik hastalar›n %26,4’ünde DN görüldü¤ü
saptanm›flt›r (4). Baflka bir çal›flmada ise bu oran %32,7
olarak belirtilmifltir (5). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada ise
diyabetik hastalar›n %40,4’ünün DN yaflad›¤› saptanm›flt›r
(6). DN’nin semptomlar› s›k›nt›l›d›r, ayaklar›n yan› s›ra bacaklarda da kendini gösteren a¤r›, yanma hissi, parestezi
ile karakterizedir (2). Nörolojik muayenede simetrik olarak
duyu kayb›, diz, dirsek ve aflil reflekslerinde azalma, el ve
ayak küçük kaslarda erime mevcuttur. Nöropatik ülser riski yüksek olanlarda yüksek ark ve pençe t›rnak deformiteleri vard›r. Bu durum yürüme fleklinde de¤ifliklik ve dengede problem oluflturabilmektedir (7,8). Richardson ve Hurtvitz (1995), çal›flmalar›nda DN’li hastalar›n %55’inin düfltü¤ünü, baflka bir çal›flmada ise DN’li hastalar›n %29’unun
son bir y›l içinde düflmeyi deneyimledi¤i bildirilmifltir
(9,10). Amerikan Nöroloji Akademisi Kalite Standartlar› Alt
Komisyon raporuna göre; periferal nöropati düflme riski
aç›s›ndan B düzeyinde, yürüme ve denge bozukluklar› ise
düflme riski aç›s›ndan A düzeyinde yer almaktad›r (11). Ülkemizde yap›lan bir çal›flmada ise DN’li olgular›n %71’inin
son 6 ayda düflme hikâyesi oldu¤u bildirilmifltir (12).
Bu bilgiler do¤rultusunda DN’li hastalarda yürüme ve
denge bozukluklar› düflme aç›s›ndan önemli bir risk oluflturmaktad›r. Literatüre katk› sa¤layaca¤› düflünülen bu
çal›flman›n amac›, diyabetik nöropatili hastalarda Hendrich II, Morse ve DENN düflme riski ölçeklerinin duyarl›l›klar›n›n belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem
Çal›flman›n evrenini 1 fiubat 2016-1 fiubat 2017 tarihleri aras›nda bir üniversite hastanesinin endokrinoloji ve
metabolizma hastal›klar› bilim dal› yatan hasta servisinde
tedavi gören hastalar oluflturdu. 18 yafl ve üstü retinopatisi olmayan, düflmeyi etkileyecek kas-iskelet, hipertansiyon, nörolojik hastal›¤›, kanser tan›s› ve kronik obstrüktüf

akci¤er hastal›¤› olmayan ve çal›flmaya kat›lmay› kabul
eden, onamlar› al›nan 119 hasta örneklemi oluflturdu. Çal›flma Helsinki Deklerasyonu çerçevesinde gerçeklefltirildi.
Bireylere iliflkin verilerin elde edilmesinde, hastalar›n
demografik ve düflme ile ilgili özelliklerini tan›t›c› soru formu, Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i, Morse Düflme Ölçe¤i ve DENN Düflme Riski Ölçe¤i kullan›ld›. Düflme, hastalara “zemin veya diz seviyesinin alt›nda beklenmedik denge kayb› sonucunda bir nesne üzerinde dinlenme ihtiyac›
ile sonuçlanan durum” olarak tan›mland› (11). Hastal›¤a
iliflkin bilgiler ve düflme ile ilgili özellikler soru cevap fleklinde k›sa de¤erlendirme yöntemi ile kaydedildi. Hastalar›n
beden kitle indeksi (BK‹) hesapland›. Nöropatiyi de¤erlendirme amac›yla vibrasyon alg›lama efli¤i biyotezyometre
kullan›larak uyguland›. Biyotezyometre, 0-50 volt aras›nda
vibrasyon veren bir alettir. Biyotezyometre probu hastan›n
koluna dokundurularak vibrasyon aral›¤› s›f›rdan maximum seviyeye ç›kart›l›p, hastan›n vibrasyonu ilk hissetti¤i
an› söylemesi istendi. Test s›ras›nda da ayn› ifllem yap›ld›.
Ölçüm s›ras›nda prob, her iki ayak baflparma¤›n›n plantar
k›sm›na arka arkaya 3 kez konularak yap›ld› ve 3 ifllemin
ortalamas› geçerli vibrasyon de¤eri olarak kabul edildi. 25
volt ve üstü nöropati olarak de¤erlendirildi13-15. Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i, özel bir alana özgü olmay›p,
tüm alanlardaki hastalar›n düflme riskinin de¤erlendirilmesi için uygun bir modeldir. Düflme risk faktörleri hakk›nda
oldukça kapsaml› bir literatür üzerine temellenen model
1995 y›l›nda Hendrich ve arkadafllar› taraf›ndan gelifltirilmifltir ve 2003 y›l›nda ikinci versiyonu oluflturulmufltur
(16,17). Ülkemizde modelin geçerlilik ve güvenirlili¤i Atay,
San ve Aycan (2009) taraf›ndan yap›lm›flt›r (18). Ölçekten
al›nacak en yüksek puan 20 olup, 5 ve üzeri puan yüksek
risk varl›¤›n› göstermektedir. Janice M. Morse taraf›ndan
gelifltirilmifl Morse Düflme Ölçe¤i’nin geçerlilik ve güvenirlilik çal›flmas› 1989 da yap›lm›flt›r (19). Ülkemizdeki geçerlilik ve güvenirlilik çal›flmas›n› Y›ld›r›m (2009) yapm›flt›r (20).
Ölçek için önerilen kesme puanlar› ve risk tan›mlar› flu flekildedir; 0-24 aras› riski olmayan grup, 25-45 puan düflün
riskli grup, 46 ve üzeri puan ise yüksek riskli grup olarak
de¤erlendirilmektedir. DENN Düflme Riski Ölçe¤i, Delmarva Vakf› taraf›ndan haz›rlanm›fl, CIMRO of Nebraska taraf›ndan Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) iflbirli¤i ile Düflmelerin Yönetimi Rehberi’nden (Falls Management Guidelines)(Health Care Association of New Jersey, 2006) uyarlanan dokuz ana bafll›ktan oluflan bir form-
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dur (21). Bu form, Tekin, Kara, Tan ve Arkuran (2013) taraf›ndan Türkçeye uyarlanm›flt›r (22). De¤erlendirme toplam puan üzerinden yap›lmakta ve bireyin düflme risk puan› belirlenmektedir. Puanlama sonucunda 0-5 puan
alanlar düflme aç›s›ndan “düflük riskli”, 6-9 puan aras›nda
alanlar “orta riskli” ve 10 ve üzerinde puan alanlar ise “yüksek riskli” olarak de¤erlendirilmektedir
Araflt›rmada elde edilen verilerin de¤erlendirilmesi SPSS
(Statistical Package for Social Sciences/21.0) program› kullan›larak yap›lm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde yüzdelik, aritmetik ortalama, standart sapma, ki-kare testi, ROC
(Receiver Operating Characteristic) analizi kullan›lm›flt›r.
Bulgular
Araflt›rma örneklemini oluflturan ve yafl ortalamas›
61.69±11.29 (X±SD) (min=27, max=86) olan hastalar›n
%58’i kad›nd›r. Hastalar›n ortalama diyabet süresi
Tablo 1: Hastalar›n hüflme ile ilgili olarak
bireysel özellikleri (n=119)
Özellikler
Son 1 y›lda düflme
Düflmeye ba¤l› yaralanma
Yard›mc› araçç kullan›m›
Koltuk de¤ne¤i
Baston
Ampütassyon
Ayak
Parmak
Ayakta aç›k yara

say›
38
13

%
31,9
34,2

3
24

11,1
88,9

2
12
31

1,7
11,8
26,1

Vibrassyon
Sa¤
Sol

X±±SD
36.82±7.00
36.60±6.94

18.84±9.14 y›l olup, %90,8’i tip 2 diyabettir. Hastalar›n
%36,1‘i lise mezunu, %58,8’i insülin+OAD tedavi kombinasyonu kullanmaktad›r. Hastalar›n %55,5’i BK‹’ ye göre
obezdir.
Hastalar›n düflme ile ilgili özellikleri incelendi¤inde
%31,9’unun son 1 y›lda düfltü¤ü, düflmelerin %81,1’inin
ev içinde gerçekleflti¤i ve %22,7‘sinin yürümek için yard›mc› bir araç kulland›¤› belirlenmifltir. Ayr›ca hastalar›n
%11,8’inin ayak parmak ampütasyonu oldu¤u,
%26,1‘inin halen aya¤›nda aç›k yaras› bulundu¤u saptanm›flt›r. Vibrasyon de¤erleri ise her iki ayak için 25 volt
üzerinde saptanm›flt›r (Tablo 1).
Hendrich II, Morse ve DENN düflme riski ölçeklerinin
duyarl›l›k ve özgüllük da¤›l›mlar› verilmifltir. Her üç ölçek
için de %95 güven aral›¤› 0,50’i içermedi¤i için duyarl›l›k
de¤erleri istatistiksel olarak anlaml›d›r. E¤ri alt›nda kalan
alanlar›n büyüklükleri 0,70-0,80 de¤erleri aras›nda bulundu¤u için Morse (0,852) ve DENN(0,798) düflme riski
ölçeklerinin duyarl›l›k düzeyleri orta derecedir. Morse ölçe¤inin duyarl›l›¤› (%79), Hendrich II (%47) ve DENN
(%58) ölçeklerinin duyarl›l›klar›na göre daha yüksek iken;
Grafik 1: Hendrich II, Morse ve DENN ölçeklerinin
düflme riskini ölçmede duyarl›l›¤›

Tablo 2: Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i, Morse Düflme Ölçe¤i ve DENN Düflme Riski Ölçe¤i’nin duyarl›l›k ve özgüllük da¤›l›m›
ÖLÇ
ÇEKLER
HENDR‹CH II
MORSE
DENN

E¤
¤ri Alt›ndaki
Alan
0.675
0.852
0.798

p

Cut off

0,560
0,350
0,430

6,02
43,21
9.36

%95 Güven
Aral›¤
¤›
0,565-0,786
0,793-0,931
0,713-0,883

Duyarl›l›k
%
47
79
58

Özgüllük
%
88
86
90

PPV
V
%
64
73
73

*ROC analizi yap›ld›¤›nda e¤ri alt›nda kalan alan›n büyüklü¤üne iliflkin %95 güven s›n›rlar› verilir.
E¤er bu güven s›n›rlar›na iliflkin aral›k 0,50’i içeriyorsa her iki ölçe¤e tan› de¤erlerini istatistiksel olarak anlaml› olmad›¤› kabul edilir.
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ölçeklerin özgüllükleri ise s›ras›yla %86, %88 ve %90 olarak yüksek ve birbirine oldukça yak›n olarak saptanm›flt›r.
Tart›flma
DN de düflmeler yaralanmaya ve immobiliteye neden
olabilmektedir. Bu çal›flman›n sonucunda, hastane ortam›nda göz ard› edilen, nöropatili hasta düflmelerini belirlemede üç düflme riski ölçe¤inin etkinli¤i/etkinsizli¤i ortaya konmufltur.
Çal›flmada DN’li hastalar›n yafl ortalamas› 61.69±
11.29 y›l olarak yüksek bulunmufltur. Literatürde, nöropati ve düflme ile ilgili yap›lan çal›flmalarda da hastalar›n
yafl ortalamas›n›n yüksek bulundu¤u belirtilmifltir (23,24).
Bu durum hem nöropatinin hem de düflmenin ileri yafllarda görüldü¤ünü ortaya ç›karabilir.
Jernigen ve ark (2012) yapt›klar› çal›flmalar›nda DN’li
hastalar›n %27,8’inin, Richardson ve Hurtvitz (1995) ise
%55’inin son bir y›l içinde düflme deneyimlediklerini bildirmifltir (9,23). Literatüre paralalel olarak bu çal›flmada, hastalar›n %31,9’unun düflme hikâyesi oldu¤u saptanm›flt›r.
Düflmeleri de¤erlendirmek için tercih edilen ölçme
arac›n›n duyarl›l›k ve özgüllük de¤erleri do¤ru ölçme arac› niteli¤i tafl›mas› aç›s›ndan önemlidir. Duyarl›l›k, ölçe¤in
düflen hastalar› önceden do¤ru bir flekilde yüksek riskli
olarak tan›mlayabilmesini ifade etmektedir. Özgüllük ise,
risk yok/düflük risk içeren ve düflme deneyimlemeyen
hastalar› önceden do¤ru bir flekilde tan›mlayabilmesini
ifade etmektedir. En faydal› de¤erlendirme arac›n›n duyarl›l›k, özgüllük ve PPV de¤erlerinin yüksek olmas›n› beklemektir (25,26). Bu çal›flmada, Hendrich II ve DENN düflme riski ölçeklerinin özgüllü¤ü (%88) (%90), duyarl›l›klar›ndan (%47) (%58) daha yüksek; Morse düflme ölçe¤inin
özgüllük (%86) ve duyarl›l›¤› (%79) di¤er iki ölçe¤e göre
daha yüksek ve birbirine daha yak›n olarak bulunmufltur.
Literatürde DN’li hastalar›n düflme riskini de¤erlendiren
çal›flmalar olmas›na karfl›n, bu durumu ölçekle de¤erlendiren yeterli say›da çal›flma sonuçlar›na rastlan›lamam›flt›r.
Bu nedenle tart›flmada farkl› hasta gruplar›yla yap›lan
düflme riski konulu çal›flmalara yer verilmifltir. Nassar ve
ark. (2013) hastanede yatan hastalarda Hendrich II ve
Morse düflme de¤erlendirme ölçeklerinin duyarl›l›klar›n›
karfl›laflt›rd›¤› çal›flmalar›nda, Hendrich II düflme riski ölçe¤inin duyarl›l›¤›n› %55,2 özgüllü¤ünü ise %89,3 olarak
bulmufllard›r. Ölçe¤in PPV de¤eri %16,5 iken; NPV de¤eri %98,3 olarak hesaplanm›flt›r. Ayn› çal›flmada Morse

düflme ölçe¤inin duyarl›l›¤›n› %36,9 özgüllü¤ünü ise
%59,9 olarak bulmufllard›r. Ölçe¤in PPV de¤eri %12,4
iken; NPV de¤eri %98,2 olarak hesaplanm›flt›r (27).
Chapman ve ark. (2011), yine özelleflmifl bir hasta grubunda yapmad›klar› çal›flmalar›nda Hendrich II düflme riski ölçe¤inin duyarl›l›¤›n› %64,9 özgüllü¤ünü ise %69 olarak bulmufllard›r. Ölçe¤in PPV de¤eri %7,5 iken; NPV de¤eri %98,1 olarak hesaplanm›flt›r. Ayn› çal›flmada Morse
düflme ölçe¤inin duyarl›l›¤›n› %77,2 özgüllü¤ünü ise
%72,8 olarak daha yüksek bulmufllard›r. Ölçe¤in PPV de¤eri %9,9 iken; NPV de¤eri %98,8 olarak hesaplanm›flt›r
(28). Yap›lan baz› çal›flmalarda ise; Chapman ve ark’n›n
(2011) çal›flmas›na benzer flekilde Hendrich II düflme riski
ölçe¤inin duyarl›l›¤› düflük bulunmufl, etkin bir ölçek olmad›¤› belirtilerek kullan›m› önerilmemifltir (29,30).
Literatürde DENN düflme riski ölçe¤i ile yap›lan oldukça
az say›da çal›flmaya ulafl›lm›flt›r. Bu çal›flmalardan bir tanesi
ölçe¤in türkçe uyarlamas›n›n yap›ld›¤› çal›flmad›r ve bu çal›flmada ölçe¤in yeterli düzeyde güvenilir oldu¤u belirtilmifltir (22). DENN düflme riski ölçe¤i ile ulafl›lan di¤er çal›flmalar ise tez aflamas›nda kalm›fl henüz yay›n haline gelmeyen
yurt içi çal›flmalard›r. Baran (2015), bu çal›flmada oldu¤u
gibi Hendrich, Morse ve DENN düflme riski ölçeklerini kullanm›fl duyarl›l›k, özgüllük, PPV ve NPV de¤erlerini Hendrich II Düflme Riski Ölçe¤i için s›ras›yla %80,39, %43,52,
%40,20 ve %82,46; Morse Düflme Ölçe¤i için s›ras›yla
%74,51, %70,30, %55,07 ve %82,56 ve DENN Düflme
Riski Ölçe¤i için s›ras›yla %84,31, %71,30, %58,11 ve
%90,59 olarak saptam›flt›r (31). Çapa (2015), yine ayn› üç
ölçe¤i çal›flmas›nda kullanm›fl, Hendrich II ölçe¤inin duyarl›l›¤›n› %26,7, özgüllü¤ünü %91,4; Morse ölçe¤inin duyarl›l›¤› %56,7, özgüllü¤ünü %66 ve DENN ölçe¤inin duyarl›l›¤› %36,7, özgüllü¤ünü %87,3 olarak hesaplanm›flt›r. ROC
e¤risi alt›nda kalan alan Hendrich Düflme Riski Ölçe¤i için
0.655, Morse Düflme Ölçe¤i için 0.711 ve DENN Düflme
Riski Ölçe¤i için 0.717 olarak belirtilmifltir32. Çapa’n›n çal›flma sonuçlar›nda Morse ölçe¤inin duyarl›l›¤›n›n di¤er iki ölçe¤e göre yüksek olmas› ve ROC e¤risi alt›nda kalan alan›n
da yine Morse ölçe¤inde daha büyük bulunmas› aç›s›ndan
bu çal›flma ile benzerlik gösterdi¤ini söyleyebiliriz.
Sonuç
Bu çal›flmada Morse düflme riski ölçe¤i belirlenen
DN’li hasta grubunda düflmeyi de¤erlendirmede do¤ru
ölçek olarak saptanm›flt›r. Hemflirelerin düflme riski belirle-
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me araçlar›n› kullanarak düflme riski olan hastalar›, hasta
grubuna uygun ölçeklerle belirlemesi önemlidir. Benzer
araflt›rmalar›n geniflletilmifl diyabetik nöropatili hasta grubu ve farkl› ölçüm araçlar› ile tekrar edilmesi önerilebilir.
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Tip 2 Diyabet Tan›s› Alm›fl Hastalar›n Yaflam Kalitesi
Düzeyine Etki Eden Faktörlerinin Belirlenmesi
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Araflfltt›rma

Özet
Amaç: Bu çal›flma, diyabet tan›s› alm›fl hastala-r›n yaflam kalitesi düzeyinin ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi amac›yla yap›ld›.
Gereç ve Yöntem: Araflt›rman›n örneklemini tip 2 diyabetli 200 hasta oluflturdu.
Araflt›rma verileri; hasta tan›t›m formu ve Yaflam Kalitesi Ölçe¤i yüz yüze görüflme yöntemi ile topland›. Verilerin de¤erlendirilmesinde t-testi ve ANOVA analizi kullan›ld›.
Bulgular: Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam kalitesi, di¤er çal›flma sonuçlar›na göre
daha yüksek bulunmufltur. Yaflam Kalitesi Ölçe¤i fiziksel komponent alt boyutlar› puan ortalamalar› ile tan›t›c› özellikler aras›ndaki fark incelendi¤inde; yafl gruplar› ile genel sa¤l›k alt alan› aras›nda, medeni durum ile fiziksel rol alt alan› aras›nda, e¤itim durumu ile genel sa¤l›k alt alan› aras›nda, vücut kitle indeksi ile fiziksel komponent alt
alan› aras›nda istatistiksel olarak önemli fark bulundu (p<0.05).
Sonuç ve Öneriler: Diyabetli bireylerde yaflam kalitesinde en düflük puan›n fiziksel
rol ve duygusal rol alt boyutlar›nda ç›kt›¤› görülmektedir. Bu nedenle, diyabetli bireyin bütüncül olarak de¤erlendirilmesi ve bu konularda desteklenmesinin yaflam kalitesine olumlu yans›malar› olabilece¤i söylenebilir.
Anahtar Kelimler: Etkili de¤iflkenler, Tip 2 diyabet, Yaflam kalitesi.
Summary
Determination of the Factors Affectingthe Level of
Quality of Life in Type 2 Diabetic Patients
Short Title: Life Quality of Type 2 Diabetic Patients
Objective: This study was conducted to determine the level of quality of life of diabetic patients and the factors affecting them.
Materials and Methods: The sample of the study consisted of 200 patients with
type 2 diabetes. Research data; The patient presentation form and the Quality of Life Scale. The t-test and ANOVA analysis were used to evaluate the data.
Results: In Type 2 diabetic patients, the quality of life was found to be higher than
the other study results. When the difference between Quality of Life Scale physical
component subscale point average and descriptive characteristics is examined; There
was a statistically significant difference between age groups and general health subdomain, between marital status and physical role sub-domain, between education status and general health sub-domain, between body mass index and physical compo-
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nent sub-domain (p <0.05).
Conclusion: In diabetic individuals, the lowest score in
life quality appears to be in physical role and emotional
role subscales. For this reason, it can be said that evaluating and supporting the diabetic individual as a holistic
subject may be a positive reflection of the quality of life.
Key words: Effective variables, Type 2 diabetes; Quality of life

Girifl ve Amaç
Diyabet, Türkiye’de ve dünyada s›kl›¤› gittikçe artan,
ciddi kronik bir hastal›kt›r. 2013 y›l› itibari ile dünyadaki diyabetli hasta say›s› 382 milyon iken bu say›n›n 2035 y›l›nda %55 oran›nda artarak 592 milyona ulaflaca¤› öngörülmektedir (1). Türkiye’de yay›mlanan Türkiye Diyabet
Epidemiyolojisi (TURDEP-II) çal›flmas›nda ise 20 yafl üzerinde 26.499 kifli incelenmifl ve tip 2 diyabet s›kl›¤›n›n geçen y›llara göre önemli derecede artt›¤› ve %13.7’ye ulaflt›¤› görülmüfltür (2).
Diyabet, hastalar›n aktivitelerinde ciddi k›s›tlamalar getiren kronik t›bbi durumdur. Hastalarda, hastal›¤›n yönetimi, kapsaml› e¤itim ve davran›fl de¤ifltirmeyi gerektirir. Yaflam tarz› de¤ifliklikleri; dikkatli bir diyet planlamas›, ilaç kullan›m› ve evde kan glikozu izleme tekniklerini içermelidir
(3). Bu yaflam biçimi de¤ifliklikleri ve k›s›tl›l›klar, hastalar›n
yaflam kalitesinde de¤iflikliklere neden olmaktad›r. Diyabet
ayr›ca ifl, cinsel aktivite ve bofl zamanlar›n yan› s›ra sosyal
ve aile yaflam› için de önemli sonuçlar do¤urabilir (4).
Ayr›ca; Diyabetin seyri s›ras›nda yaflam› tehdit eden
akut komplikasyonlar›n›n görülmesi ve amputasyon, nöropati, nefropati, retinopati ve kardiyovasküler hastal›klar
gibi ciddi komplikasyonlar›n görülebilmesi, tedavisindeki
zorluklar ve komorbid hastal›klar, hastalar›n genel sa¤l›¤›n›, iyilik halini ve sosyal hayat›n› olumsuz yönde etkilemekte ve yaflam kalitesini düflürmektedir (5,6). Yaflam kalitesi, tedavi uyumu ile pozitif yönden iliflkili olan çok
önemli bir faktördür ve iyi bir yaflam kalitesi hastal›¤› yönetmede motive eder ve uzun vadede sa¤l›k ve mutlulu¤u elde etmesinde yard›mc› olur (7). Yaflam kalitesi etkilendikten sonra, kendi kendine yönetim, terapötik rejime
ba¤l›l›k ve tedavi baflar›s› tehlikededir. Bu nedenle, yaflam
kalitesini iyilefltirme çabalar› tatmin edici bir sonuç için
hastal›¤›n daha iyi yönetilmesine yol açar (8).
Yaflam kalitesi; Mutlu olma ve yaflamdan hoflnut olma-

y› içeren, genel olarak “iyi olma durumu” olarak da kullan›labilen, kiflinin fiziksel sa¤l›¤›, psikolojik durumu, inançlar›, sosyal iliflkileri ve çevresiyle iliflkisinden etkilenen genifl bir kavramd›r (9).
Diyabetli bireylerin yaflam kalitesini etkileyen faktörleri
inceleyen çok say›da çal›flma bulunmaktad›r. Yap›lan bir
çok çal›flmada diyabet tan›s› alan hastalar›n yaflam kalitelerinin olumsuz etkilendi¤i ve bir çok de¤iflkenin yaflam
kalitesini etkileyebildi¤i bulunmufltur (10,11,5). Fakat bu
çal›flma sonuçlar› de¤iflkenlik göstermektedir.
Bu çal›flma, diyabet tan›s› alm›fl hastala-r›n yaflam kalitesi düzeyinin ve buna etki eden faktörlerin belirlenmesi
amac›yla yap›ld›. Bu çal›flmadan elde edilen sonuçlar ile
yaflam kalitesi ve etkileyen de¤iflkenler bilinirse bu do¤rultuda yaflam kalitesini artt›rmaya yönelik hemflirelik giriflimlerinin planlanabilece¤i düflünülmektedir.
Gereç ve Yöntem
Araflt›rman›n Tipi
Araflt›rma tan›mlay›c› olarak yap›ld›.
Araflt›rman›n Yap›ld›¤› Yer ve Zaman
Araflt›rma Sivas ‹li fiark›flla Devlet Hastanesi Dahiliye Servisinde May›s 2016 - Ocak 2017 tarihleri aras›nda yap›ld›.
Araflt›rman›n Evreni ve Örneklemi
Araflt›rman›n evrenini; fiark›flla Devlet Hastanesi dahiliye servisinde Tip 2 diyabet tan›s› alm›fl ve tedavi gören
tüm hastalar oluflturdu. Araflt›rman›n örneklemini ise; evrenden olas›l›ks›z raslant›sal olarak seçilen ve araflt›rmaya
al›nma kriterlerine uyan 200 hasta oluflturdu.
Araflt›rmaya al›nma kriterleri; tip 2 diyabet tan›s› almas›, oral anti diyabetik veya insülin tedavisi kullanmas›, 1875 yafl aras› olmas›, iletiflim sorunu olmamas›.
Araflt›rma Sorular›
1.Sosyo demografik özellikler (yafl, cinsiyet, medeni
durum, e¤itim düzeyi gibi) yaflam kalitesini etkiler mi?
2. Hastal›¤a iliflkin özellikler yaflam kalitesini etkiler mi?
3. Hastalar›n yaflam kalitesi ne düzeydedir?
Veri Toplama Araçlar›
Araflt›rma verileri, literatür bilgileri ›fl›¤›nda araflt›rmac›
taraf›ndan haz›rlanan diyabet hastalar›n›n tan›t›c› özelliklerini içeren tan›t›m formu ve yaflam kalite-si ölçe¤i (SF-36)
kullan›larak topland› (12,13,3).
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Tan›t›m Formu; araflt›rmaya kat›lan hastalar›n tan›t›c›
özelliklerinin (yafl, cinsiyet, medeni durumu, e¤itim durumu, yaflan›lan yer vb.) yan› s›ra t›bbi öyküsü ile ilgili 15 sorudan oluflmaktad›r. Araflt›rma bafllamadan önce, formun hastalar taraf›ndan anlafl›l›rl›¤›n› de¤erlendirmek için
araflt›rmaya al›nma kriterlerine uyan 20 hasta üzerinde
ön uygulama yap›ld›, form üzerinde herhangi bir düzeltme yap›lmad›. Ön uygulamada elde edilen veriler araflt›rmaya dahil edilmedi.
Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (SF-36); Ware taraf›ndan 1987
y›l›nda, bireylerin sa¤l›k durumlar› ile yaflam kalitelerinin
incelenmesinde kullan›lmak üzere gelifltirilmifl bir ölçektir
(14). Otuz alt› ifade içeren ölçek, iki ana bafll›k (fiziksel ve
mental boyut) ve sekiz kavram› (fiziksel fonksiyon, rol k›s›tlanmas›-fiziksel, a¤r›, zindelik/yorgunluk, sosyal fonksiyon, rol k›s›tlanmas›-emosyonel, mental sa¤l›k, genel sa¤l›k alg›s›) de¤erlendiren çok bafll›kl› ölçek fleklindedir. Ölçekteki her bir alt boyut ve iki ana boyutun puan› 0-100
aras›nda de¤iflir. Pozitif puanlamaya sahip SF-36 her sa¤l›k alan›n›n puan› yükseldikçe sa¤l›kla iliflkili yaflam kalitesi
artacak flekilde puanlanm›flt›r (15,9). SF-36'n›n Türkçeye
uyarlanmas›, geçerlilik ve güvenilirlik çal›flmas› 1995 y›l›nda P›nar taraf›ndan yap›lm›flt›r.15 Ak›n’›n (2013) yapt›¤›
Tip 2 diyabet hastalar›nda yaflam kalitesi çal›flmas›nda ölçe¤in elde edilen Cronbach Alpha de¤eri 0.89 olarak belirlenmifltir (16). Bu çal›flmada ise Cronbach’s Alfa de¤eri
0.83 olarak bulunmufltur.
Verilerin Toplanmas›
Veriler hastalara araflt›rman›n amac› hakk›nda bilgi verildikten sonra örneklem grubuna al›nmas› planlanan
hasta say›s›na ulafl›ncaya kadar araflt›rmaya al›nma kriterlerini tafl›yan hastalar ile yüz yüze görüflme tekni¤i ile
araflt›rmac›lar taraf›ndan topland›. Sorular›n cevaplama
süreleri ortalama 15-20 dakika sürdü.
Verilerin De¤erlendirilmesi
Araflt›rmada elde edilen veriler bilgisayar ortam›nda
de¤erlendirildi. Verilerin de¤erlendirilmesinde, frekans ve
yüzde da¤›l›m›, aritmetik ortalamalar› al›nd›. Kolmogorov-Smirnov testi yap›ld›ktan sonra normal da¤›l›ma uyanlar için ba¤›ms›z gruplarda t testi ve ANOVA testi, normal
da¤›l›ma uymayanlar için Mann-Whitney U ve KruskalWallis testi kullan›ld›. Tüm veriler için p<0.05 olan sonuçlar istatistiksel olarak önemli kabul edildi.

Araflt›rman›n Etik ‹lkeleri
Araflt›rman›n yap›ld›¤› kurumdan ve Malatya Klinik
Araflt›rmalar Etik Kurulu’ndan yaz›l› izinler al›nd›ktan sonra araflt›rmaya baflland›. Veri toplama araçlar› uygulanmadan önce araflt›rmac› taraf›ndan hastalara araflt›rman›n amac› aç›klanarak, diyabet hastalar›ndan bilgilendirilmifl gönüllü olur belgesi al›nd›.
Bulgular
Tablo 1'de Tip 2 Diyabet tan›s› alm›fl hastalar›n tan›t›c›
özelliklerine göre da¤›l›m› görülmektedir. Buna göre araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n %50.5’inin kad›n,
%41.0'›n›n 60 yafl ve üstü grubunda oldu¤u, hastalar›n
Tablo 1: Hastalar›n tan›t›c› özelliklerine göre da¤›l›m› (S:200)
Demografik Özellikler
Cinssiyet
Erkek
Kad›n
Yaflfl*
20 – 29 Yafl Aras›
30 – 39 Yafl Aras›
40 – 49 Yafl Aras›
50 – 59 Yafl Aras›
60 Yafl ve Üzeri
E¤
¤itim Durumu
Okur Yazar De¤il
Okur Yazar
‹lkokul
Ortaö¤retim
Üniversite ve Üzeri
Medeni Durum
Evli
Bekar
Ekonomik Durum
‹yi
Orta
Kötü
Vücut Kitle ‹ndekssi
Zay›f
Normal
Obez
Ailede Diyabetli Olup Olmad›¤
¤›
Evet
Hay›r
Baflflka Kronik Hasstal›k Durumu
Var
Yok

S

%

99
101

49.5
50.5

8
23
37
50
82

4.0
11.5
18.5
25.0
41.0

33
31
51
61
24

16.5
15.5
25.5
30.5
12.0

154
46

77.0
23.0

71
109
20

35.5
54.5
10.0

26
105
69

13.0
52.5
34.5

78
122

39.0
61.0

119
81

59.5
40.5

*Araflt›rmaya kat›lanlar›n yafl ortalamas› 54.59±13.60
(minumum 21, maksimum 83) yafl›ndad›r.
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Tablo 2: Hastalar›n yaflam kalitesi ölçe¤i ve
alt boyutlar›n›n puan ortalamalar›
SF-36 ALT ÖLÇ
ÇEKLER‹
Fiziksel Fonksiyon
Fiziksel rol
Vücut a¤r›s›
Genel sa¤l›k
Fiziksel Komponent Puan Ortalamas›
Canl›l›k
Sosyal Fonksiyon
Duygusal Rol
Mental Sa¤l›k
Mental Komponent Puan Ortalamas›
Toplam Yaflam Kalitesi Ölçe¤i
Puan Ortalamas›

Toplam X++/- SD
18.44±2.71
5.12±0.87
6.37±2.12
15.66±2.69
45.60±4.53
14.60±2.91
5.68±1.20
4.26±0.96
19.08±1.88
43.62±4.36
89.23±6.07

%30.5'inin ortaö¤retim mezunu oldu¤u görüldü. Hastalar›n büyük ço¤unlu¤unun (%77) evli ve %54.5'inin orta
düzeyde ekonomik duruma sahip olduklar›n› ifade ettikleri saptand›. Hastalar›n yar›s›ndan fazlas›n›n vücut kitle indeksinin normal de¤erler içerisinde, %34.5’inin obez oldu¤u saptand›. Hastalar›n %61.0’›n›n yak›nlar›nda diyabetin görülmedi¤i, %59.5’inin diyabet d›fl›nda baflka kronik hastal›¤›n›n oldu¤u tespit edildi.
Bu çal›flmada; Tip 2 Diyabet tan›s› alm›fl hastalar›n yaflam kalitesi ölçe¤i puan ortalamas› 89.23±6.07 olarak
belirlendi. Alt alanlardan olan, fiziksel komponent puan
ortalamas› 45.60±4.53, mental komponent puan ortalamas› ise 43.62±4.36 olarak saptand› (Tablo 2).
Tablo 3’te görülece¤i üzere SF-36 yaflam kalitesi ölçe-

Tablo 3: Hastalar›n tan›t›c› özellikleri ile yaflam kalitesi ölçe¤i fiziksel komponent alt boyutlar›n›n puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Tan›t›c› Özellikler
Cinssiyet
Kad›n
Erkek
Test ve Önemlilik
Yaflfl
20-29 yafl aras›
30-39 yafl aras›
40-49 yafl aras›
50-59 yafl aras›
60 yafl ve üzeri
Test ve Önemlilik
Medeni Durum
Evli
Bekar
Test ve Önemlilik
Ekonomik
‹yi
Orta
Kötü
Test ve Önemlilik
E¤
¤itim Durumu
Okur yazar de¤il
Okur yazar
‹lkö¤retim
Lise
Önlisans-Lisans
Test ve Önemlilik
Vücut Kitle ‹ndekssi
Zay›f
Normal
fiiflman
Test ve Önemlilik

FKT*

FF*

FR*

GS*

VA*

45.64±4.51
18.42±2.65
45.56±4.57
18.46±2.79
p>0.05, p=0.985 p>0.0, p=0.585

5.05±0.86
15.74±2.75
6.41±2.18
5.18±0.88
15.58±2.64
6.33±2.07
p>0.05,p=0.685 p>0.05,p=0.585 p>0.05, p=0.332

49.0±2.5
45.7±3.7
44.8±4.2
46.0±3.4
46.3±5.1
p>0.05,p=0.357

5.0±0.8
4.7±0.8
5.0±0.5
4.8±0.8
4.9±0.8
p>0.05,p=0.0583

19.0±1.4
17.7±2.6
17.5±2.7
17.7±3.4
17.8±2.9
p>0.05,p=0.692

17.7±0.9
16.7±1.3
15.8±2.8
16.9±1.6
16.5±2.7
p <0.05,p=0.023

7.2±1.2
6.4±0.8
6.4±0.9
6.4±0.9
7.0±0.9
p>0.05, p=0.432

46.5±4.2
18.2±2.8
4.8±0.7
16.6±2.1
6.8±0.9
45.1±4.4
16.8±2.9
5.1±0.7
16.6±2.8
6.5±0.9
p>0.05, p=0.985 p>0.05, p=0.265 p<0.05, p=0.044 p>0.05, p=0.585 p>0.05, p=0.474
46.1±4.3
45.1±4.6
46.0±4.6
p>0.05, p=0.527

18.6±2.3
18.2±2.9
18.8±2.7
p>0.05, p=0.351

5.1±0.8
5.1±0.9
5.1±0.7
p>0.05, p=0.996

16.0±2.5
15.4±2.8
15.7±2.2
p>0.05, p=0.586

6.2±2.0
6.4±2.1
6.3±2.5
p>0.05, p=0.842

46.6±4.4
45.4±4.4
45.8±3.9
45.4±4.9
44.3±4.8
p>0.05, p=0.133

18.8±2.9
17.5±2.3
18.5±2.3
18.6±3.1
18.1±2.2
p>0.05, p=0.553

5.0±0.7
5.1±0.8
5.1±0.9
5.1±0.8
5.1±0.8
p>0.05, p=0.904

15.6±2.6
16.2±2.2
15.7±2.3
15.5±2.8
15.0±3.5
p<0.05, p=0.047

7.1±2.0
6.4±1.5
6.3±2.1
6.0±2.2
6.0±2.2
p>0.05, p=0.313

.3±5.8
45.2±4.1
46.2±4.5
p<0.05,p=0.005

18.0±3.2
18.4±2.4
18.6±2.8
p>0.05, p=0.966

4.8±0.8
5.1±0.8
5.1±0.8
p>0.05, p=0.268

15.8±3.1
15.4±2.5
15.8±2.6
p>0.05, p=0.180

6.6±2.6
6.1±2.1
6.6±1.8
p>0.05, p=0.698

*FKT= Fiziksel Komponent Genel Toplam *FF= Fiziksel Fonksiyon FR= Fiziksel Fonksiyona Ba¤l› Rol K›s›tl›l›¤› GS= Genel Sa¤l›k VA= Vücut a¤r›s›
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¤i fiziksel komponent alt boyutlar› puan ortalamalar› ile
tan›t›c› özellikler aras›ndaki fark incelendi¤inde; yafl gruplar› ile genel sa¤l›k alt alan›, medeni durum ile fiziksel rol
alt alan›, e¤itim durumu ile genel sa¤l›k alt alan›, vücut
kitle indeksi ile fiziksel komponent alt alan› aras›nda istatistiksel olarak önemli fark bulundu (p<0.05). Cinsiyet,
yafl, medeni durum, ekonomik durum, vücut kitle indeksi ile di¤er alt alanlar aras›nda istatistiksel olarak önemli
fark bulunmad› (p>0.05).
Tablo 4’e bak›ld›¤›nda kiflilerin medeni durumu ile duygusal rol ve sosyal fonksiyon alt alan› aras›nda ve vücut kit-

le indeksi ile duygusal rol alt alan› aras›nda istatistiksel olarak önemli fark bulundu (p<0.05). Evli olanlar›n duygusal
rol alan› puan› daha yüksek, bekar olanlar›n ise sosyal
fonksiyon alt alan› puan ortalamas› daha yüksek oldu¤u
saptand›. Hastalar›n cinsiyet, yafl, medeni durum, ekonomik durum, e¤itim durumu, vücut kitle indeksi ile di¤er alt
alanlar aras›nda önemli bir fark saptand› (p>0.05).
Tart›flma
Diabetes Mellitus, fiziksel bir hastal›k olmas›n›n yan› s›ra, tüm kronik hastal›klar gibi psikiyatrik ve psikososyal bo-

Tablo 4: Hastalar›n tan›t›c› özelliklerine göre yaflam kalitesi ölçe¤i mental komponent alt boyutlar›n›n puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas›
Tan›t›c› Özellikler
Cinssiyet
Kad›n
Erkek
Test ve Önemlilik
Yaflfl
20-29 yafl aras›
30-39 yafl aras›
40-49 yafl aras›
50-59 yafl aras›
60 yafl ve üzeri
Test ve Önemlilik
Medeni Durum
Evli
Bekar
Test ve Önemlilik
Ekonomik Durum
‹yi
Orta
Kötü
Test ve Önemlilik
E¤
¤itim Durumu
Okur yazar de¤il
Okur yazar
‹lkö¤retim
Lise
Üniversite
Test ve Önemlilik
Vücut Kitle ‹ndekssi
Zay›f
Normal
Obez
Test ve Önemlilik

MKT*

MS*

DR*

CF*

SF*

43.69±4.47
19.17±2.00
4.18±0.96
14.59±2.94
5.73±1.19
43.55±4.27
18.98±1.75
4.33±0.96
14.60±2.90
5.62±1.22
p>0.05,p=0.538 p>0.05,p=0.231 p>0.05,p=0.632 p>0.05,p=0.365 p>0.05,p=0.369
42.8±4.8
43.4±3.7
42.7±4.8
43.3±3.7
44.3±4.6
p>0.05, p=0.761

19.5±2.2
19.0±1.8
19.0±2.1
18.7±1.8
19.2±1.7
p>0.05,p=0.291

4.1±0.9
4.3±0.9
4.1±1.0
4.3±1.0
4.2±0.8
p>0.05,p=0.548

13.6±3.5
14.6±2.4
13.9±2.8
14.5±2.7
14.9±3.1
p>0.05,p=0.355

5.3±1.2
5.4±1.4
5.5±1.1
5.6±1.0
5.8±1.2
p>0.05,p=0.761

43.4±4.2
19.0±1.8
4.3±0.9
14.5±2.8
5.5±1.0
44.1±4.6
19.2±1.9
4.0±0.9
14.9±3.0
6.0±1.5
p>0.05,p=0.538 p>0.05,p=0.083 p<0.05,p=0.046 p>0.05,p=0.622 p<0.05,p=0.017
43.3±4.0
43.8±4.6
43.4±3.7
p>0.05,p=0.297

19.0±1.8
19.2±1.9
19.0±1.8
p>0.05,p=0.616

4.1±0.9
4.2±0.9
4.3±0.8
p>0.05,p=0.889

14.3±2.7
14.6±3.0
14.8±2.5
p>0.05,p=0.093

5.6±1.0
5.8±1.2
5.1±1.4
p>0.05,p=0.329

45.1±4.6
43.5±2.7
43.1±5.0
43.2±4.4
43.2±4.4
p>0.05,p=0.607

9.0±1.7
19.0±1.4
19.0±2.1
19.2±2.0
19.0±1.8
p>0.05,p=0.534

4.2±0.9
4.2±0.9
4.2±0.9
4.2±1.0
4.2±1.0
p>0.05,p=0.695

15.5±3.2
14.6±2.2
14.4±3.2
14.2±2.8
14.5±2.4
p>0.05,p=0.208

6.3±1.3
5.5±0.9
5.4±1.0
5.5±1.1
5.7±1.4
p>0.05,p=0.106

88.8±6.0
89.0±5.9
89.5±6.2
p>0.05,p=0.868

19.0±1.6
19.2±1.8
18.8±1.9
p>0.05,p=0.998

4.1±0.9
4.2±0.9
4.3±0.9
p<0.05,p=0.046

14.8±3.3
14.7±2.9
14.2±2.7
p>0.05,p=0.751

5.5±1.3
5.6±1.2
5.6±1.0
p>0.05,p=0.249

* MKT= Mental Komponent toplam *MS= Mental Sa¤l›k *DR= Duygusal Rol *CF= Canl›l›k Fonksiyonu *SF= Sosyal Fonksiyon
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yutlar› olan; bireyi ruhsal, duygusal, sosyal, psikoseksüel
sorunlarla karfl› karfl›ya b›rakan endokrin bir bozukluktur.
Prognozu ve komplikasyonlar› ile yaflam kalitesini azaltan,
morbidite ve mortalite riskini yükselten önemli bir sa¤l›k
sorunu olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r (17,3).
Yaflam kalitesi çok genifl bir alan› kapsayan bir kavramd›r ve karmafl›k bir flekilde bireyin fiziksel sa¤l›¤›, psikolojik
durumu, flahsi inançlar›, sosyal iliflkileri ve çevresindeki
olaylar ile iliflkilenme fleklinden etkilenmektedir (18).
Bu çal›flmada yaflam kalitesi puan› genel olarak di¤er
çal›flmalardan daha yüksek bulunmufltur. Fiziksel komponent alan›nda en düflük puan fiziksel rol, mental komponent alan›nda ise duygusal rol alan›nda en düflük puan
ortalamas› bulunmufltur.
Güven (2007)’in yapt›¤› çal›flmada, yafl-am kalitesinin
alt alanlar›nda en çok etkilenen alan›n Fiziksel ‹fllevsellik ve
2. s›kl›kla etkilenen alan›n da Genel Sa¤l›k Alg›s› oldu¤u;
yafl-am kalitesinin en az etkilendi¤i alanlar›n›n Sosyal ifllevsellik ve Emosyonel Rol Güçlü¤ü oldu¤u bulunmufltur
(18). Yap›lan baz› çal›flmalarda olumsuz yönde en çok etkilenen alan›n fiziksel rol alan› oldu¤u gösterilmifltir (3). Yap›lan literatür çal›flmalar› da bu çal›flmayla benzerlik göstermektedir. En çok etkilenen alan›n fiziksel rol olmas›n›n
nedeni, Tip 2 Diyabet tan›s› konulan hastalarda, hastal›kla
iliflkili, dolafl›m ve sinir sistemi bozukluklar›, komorbid hastal›klar ve kullan›lan ilaçlar›n komplikasyonlar›ndan kaynaklanabilece¤i ile aç›klanabilinir. Spasic (2014) yapt›¤› çal›flmada mental komponent kategorisi içinde en düflük al›nan puan›n duygusal rol alan›nda oldu¤u görülmektedir
(3). Bu sonuç bu araflt›rman›n bulgular› ile benzerlik göstermektedir. Diyabet tan›s› almayla birlikte, hastal›¤›n gerektirdi¤i günlük yaflam de¤ifliklikleri, s›n›rlamalar, fiziksel
güçlükler, gelecek endiflesi vb. durumlar hastalar›n emosyonel durumunu olumsuz etkileyebilmektedir.
Bu çal›flmada, yaflam kalitesi ölçe¤i fiziksel komponent
alt boyutlar› puan ortalamalar› ile tan›t›c› özellikler aras›ndaki fark incelendi¤inde; yafl gruplar› ile genel sa¤l›k alt
alan› aras›nda, medeni durum ile fiziksel rol alt alan› aras›nda, e¤itim durumu ile genel sa¤l›k alt alan› aras›nda,
vücut kitle indeksi ile fiziksel komponent alt alan› aras›nda
istatistiksel olarak önemli fark bulunmufltur (p<0.05). Yafl
aral›¤› 20-29 aras›nda olan diyabetli hastalar›n, genel
sa¤l›k alt alan› puan ortalamas› en yüksektir. Güven
(2007) çal›flmas›nda da, 18-30 yafl gurubu aras›nda olanlar›n yaflam kalitesi puan ortalamalar› benzer flekilde yük-

sek bulunmufltur (18). Yap›lan bir di¤er çal›flmada da 57
yafl alt›nda olanlarda yaflam kalitesi daha yüksek bulunmufltur (19). Bu yafl gurubundaki diyabetli bireylerin diyabet tan› sürelerinin uzun olmamas› ve buna ba¤l› komorbid sorunlarla henüz yüz yüze kalmam›fl olmalar›, ileri yafl›n getirdi¤i sorunlarla karfl›laflmam›fl olmalar› vb. nedenlerle puan ortalamalar› yüksek ç›km›fl olabilir.
Bu çal›flmada, bekar olanlar›n fiziksel rol alt alan› puan
ortalamas› en yüksektir. Yap›lan bir çal›flmada da bekar
olanlarda yaflam kalitesi genel olarak daha yüksek bulunmufltur (19). Di¤er çal›flmalarda farkl› olarak, bekar olanlarda, evli olanlara göre yaflam kalitesinin daha düflük oldu¤u baz› çal›flmalarda gözlemlenmifltir (20,21).
Bu çal›flmada, okur-yazar olan hastalar›n genel sa¤l›k
alg›s› yüksektir. Ak›nc› ve arkadafllar› (2008)’n›n yapt›klar›
çal›flmada, e¤itim düzeyi 8 y›l ve alt›nda olanlarda yaflam
kalitesinin daha düflük oldu¤unu bildirmifltir (21). Di¤er
bir çal›flmada, ortaokul ve alt›nda e¤itim alanlarda daha
düflük bulunmufltur (5).
Bu çal›flmada, obez olanlar›n fiziksel komponent puan
ortalamas› yüksektir. Bu beklendik bir sonuç de¤ildir. Wexler ve arkadafllar› (2006) obeziteve hiperkolesteroleminin
yaflam kalitesi ile iliflkili olmad›¤›n› gözlemlemifllerdir.22 Bu
araflt›rman›n sonucundan farkl› olarak, Bilgin ve ark.
(2015), Papadopoulos ve arkadafllar› (2007), Sar› ve Ç›nar
Pakyüz (2016) çal›flmas›nda obez olan diyabetli hastalarda
yaflam kaliteleri daha düflük bulunmufltur (5,20,23).
Bu çal›flmada, cinsiyet, yafl, medeni durum, ekonomik
durum, vücut kitle indeksi ile di¤er alt alanlar aras›nda istatistiksel olarak önemli fark bulunmam›flt›r. Fad›lo¤lu ve
ark. (2006) ise yapt›¤› çal›flmada; bu araflt›rman›n sonuçlar›yla benzer flekilde, yaflam kalitesi puanlar› aç›s›ndan
kad›n ve erkek, tip 2 diyabetli hastalar aras›nda anlaml›
fark olmad›¤›n› saptam›flt›r (24) Yap›lan farkl› bir çal›flmada, bu araflt›rmadan elde edilen bulgumuzdan farkl› olarak, yaflam kalitesi ölçe¤inin alt alanlar› cinsiyet için karfl›laflt›r›ld›¤›nda;- erkek ve kad›n hastalar aras›nda fiziksel ifllevsellik erkeklerde daha yüksek bulunmufltur (3).
Genel olarak yap›lan bir çok çal›flmada da yaflam kaliteleri erkeklerde daha yüksek bulunmufltur (25,20,5).
Bu çal›flmada, hastalar›n medeni durumu ile duygusal
rol ve sosyal fonksiyon alt alan› aras›nda ve vücut kitle indeksi ile duygusal rol alt alan› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmufltur (p<0.05). Evli olanlar›n duygusal rol
alan› puan› daha yüksek, bekar olanlar›n ise sosyal fonksi-
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yon alt alan› puan ortalamas› daha yüksektir. Evli olan hastalar›n aile iliflkileri (efl ve çocuklar ile iliflkiler vb) ile sa¤lanan
etkileflim sayesinde duygusal rol alan› puan ortalamas› yüksek ç›km›fl olabilir. Bekar olan bireylerin ise, daha fazla sosyal etkileflim içerisine girmeleri nedeniyle sosyal fonksiyon
alt alan› puan ortalamas› daha yüksek ç›km›fl olabilir.
Hastalar›n cinsiyet, yafl, medeni durum, ekonomik durum, e¤itim durumu, vücut kitle indeksi, alkol kullan›m›,
sigara kullan›m› ile di¤er alt alanlar aras›nda önemli bir
fark olmad›¤› görülmüfltür.
Sonuç ve Öneriler
Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam kalitesi düzeyinin ve
buna etki eden faktörlerin belirlenmesi amac›yla yap›lan
bu çal›flmada; tip 2 diyabetli hastalarda yaflam kalitesi, di¤er çal›flma sonuçlar›na göre daha yüksek, fiziksel komponent alan›nda en düflük puan fiziksel rol alan›nda,
mental komponent alan›nda ise duygusal rol alan›nda en
düflük puan ortalamas› saptanm›flt›r. Yafl aral›¤› 20-29
aras›nda olan diyabetli hastalar›n, genel sa¤l›k alt alan›
puan ortalamas›, e¤itim durumu okur-yazar olanlar›n genel sa¤l›k alg›s›, bekar olanlar›n fiziksel rol alt alan› puan
ortalamas›, evli olanlar›n duygusal rol alan› puan›, bekar
olanlar›n ise sosyal fonksiyon alt alan› puan ortalamas›n›n
daha yüksek oldu¤u saptanm›flt›r.
Bu sonuçlar göre diyabetli bireylerde yaflam kalitesinde en düflük puan›n fiziksel rol ve duygusal rol alt boyutlar›nda ç›kt›¤› görülmektedir. Bu nedenle, diyabetli hastalar›n fiziksel rollerini etkileyen parametrelerin belirlenmesi
ve artt›rmaya yönelik hemflirelik giriflimlerin planlanmas›
önerilebilinir. Hastalar›n sadece fiziksel gereksinimlerine
de¤il ayn› zamanda sosyal ve psikolojik gereksinimlerine
de odakl› bütüncül ve hasta odakl› bir hemflirelik bak›m
sunulmal›s› önerilmektedir.
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Bolu’da Yaflflaayan Bir Grup Eriflflkkinin
Tip 2 Diyabet Risk Durumu
Yrd. Doç. Dr. Arzu AKMAN YILMAZ, Yrd. Doç. Dr. Saadet CAN Ç‹ÇEK
Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi Bolu Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, BOLU

Araflfltt›rma

Özet
Amaç: Çal›flman›n amac› Bolu’da yaflayan yetiflkin bireylerin diyabet riskinin belirlenmesidir.
Yöntem: Bu kesitsel tipteki araflt›rman›n örneklemini 18 yafl ve üzeri, diyabeti olmayan ve çal›flmaya kat›lmaya gönüllü 548 birey oluflturmufltur. Araflt›rman›n verileri; bireylerin sosyo-demografik özelliklerini ve boy, kilo, bel çevresi, kan flekeri ölçümlerini içeren soru formu ile Tip 2 Diyabet Risk Anketi kullan›larak toplanm›flt›r.
Bulgular: Kat›l›mc›lar›n yafl ortalamas› 47.3±15.4 (min-maks: 18-82) olup %54.7’si
erkek, %73.0’ü evli, %38.0’i okur-yazar ya da ilkö¤retim mezunu, %62.0’si çal›flmamakta, %87.4’si aile bireyleri/arkadafllar ile birlikte yaflamakta ve %33.5’i sigara kullanmaktad›r. Kat›l›mc›lar›n gelecek 10 y›lda Tip 2 diyabet geliflmesi bak›m›ndan
%66.6’s›n›n düflük/hafif ve %15.5’nin yüksek/çok yüksek risk tafl›d›¤› belirlenmifltir.
Çal›flmaya kat›lan bireylerin risk puan ortalamas› 9.5±4.9 (min-maks:0-24) olup kad›n,
evli, e¤itim düzeyi düflük olan, çal›flmayan, aile bireyleri ile birlikte yaflayan ve sigara
kullanmayan/b›rakm›fl olan bireylerin risk puanlar› ortalamalar›n›n daha yüksek oldu¤u (p<.05) belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n risk puanlar› ile açl›k (r=.185, p=.008), rastgele ölçülen kan flekeri (r=.256, p=.000) düzeyleri ve ölçek maddelerinin her biri aras›nda pozitif yönde do¤ru orant›l› bir iliflki oldu¤u belirlenmifltir.
Sonuç: Çal›flmam›zda yaklafl›k yedi kat›l›mc›dan birinin Tip 2 DM geliflimi aç›s›ndan
yüksek risk tafl›d›¤› belirlenmifltir. Bu bireylerin diyabet risklerinin belirlenmesi ve önlemeye yönelik yaflam flekli de¤ifliklikleri hakk›nda bilgilendirilmesi bireyleri gerekli giriflimlerde bulunmak için cesaretlendirebilir.
Anahtar Kelimeler: Hemflirelik; Risk de¤erlendirmesi; Tip 2 diyabet
Summary
Type 2 Diabetes Risk Status of A Group of Adults Living in Bolu
Aim: The purpose of the study is to determine diabetes risk of adult individuals living in Bolu.
Methods: The sample of this cross sectional type study constituted 548 individuals who were 18 years and over, without type 2 diabetes and volunteer to participate in the study. Data of the study was collected using a questionnaire including
socio-demographical characteristics and measurements of height, weight, waist circumference, blood glucose and the Type 2 Diabetes Risk Assessment Questionnaire.
Results: The participants’ mean of age was 47.3±15.4 (min-max: 18-82), 54.7%
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were male, 73% married, 38% were literacy/graduated
primary school, 62% were working, 87.4% were living
with their family members/friends and 33.5% were smoking. 66.6% of the participants had low/mild risk and
15.5% high/very high risk for the development of type 2
diabetes in the next 10 years. The mean of risk scores of
the participants was 9.5±4.9 (min-max: 0-24) and participants who female, married, with low levels of education,
non-working, living with family members and non-smoking/giving up smoking were higher scores (p<.05). There was a positively correlational relationship between
participants’ risk scores and fasting blood glucose levels
(r=.185, p=.008), random blood glucose levels (r=.256,
p=.000), each of the questionnaire items.
Conclusion: In the study, approximately one seventh
of the participants carried a high risk of development of
type 2 DM. The identification of these individuals’ diabetes risk and their being informed about lifestyle changes
for the prevention could encourage individuals to perform the necessary interventions.
Key Words: Nursing; Risk assessment; Type 2 diabetes

Girifl
Modern yaflam ile birlikte ortaya ç›kan kültürel ve sosyal de¤iflimler insanlar› daha az hareket etmeye ve beslenme al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeye yöneltmifltir. Bu de¤iflimlerin bir sonucu olarak diyabet ça¤›m›z›n en büyük küresel sa¤l›k sorunlar›ndan biri olarak kabul edilmektedir.
Küresel olarak diyabetli birey say›s› 2015 y›l›nda 415 milyon iken önlem al›nmazsa bu say›n›n 2040 y›l›nda 642
milyona ulaflaca¤›, böylece diyabet prevalans›n›n
%8.8’den %10.4’e yükselece¤i tahmin edilmektedir (1,2).
Türkiye’nin ise (%12.5) Avrupa’daki diyabetli birey say›s›
bak›m›ndan Rusya Federasyonu (%11.1) ve Almanya
(%10.6)’dan sonra üçüncü s›rada yer ald›¤› belirtilmifltir
(1,3). Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›flmas›-II (TURDEP II)’nda
da diyabet prevalans›n›n 12 y›lda %90 art›fl göstererek;
%7.2'den %13.2'ye yükseldi¤i vurgulanm›flt›r (4,5). S›kl›¤›
giderek artmakta olan diyabet birçok ülkede ölüme neden olan hastal›klar içinde yer almakla birlikte; görme kay›plar›, parmak ya da bacak ampütasyonlar›, kardiyovasküler hastal›klar, inme, böbrek yetmezli¤i gibi önemli sa¤-

l›k sorunlar›na yol açmakta ve bireylerin yaflam kalitesini
etkilemektedir. Ayr›ca diyabetin tedavisi ve neden oldu¤u
çeflitli komplikasyonlar diyabetli bireyler/aileleri ve ulusal
sa¤l›k sistemleri için ekonomik bir yük oluflturmaktad›r.
Oysa yaflam flekli de¤ifliklikleri gibi kolay ve ucuz önlemlerle Tip 2 diyabet geliflme riski azalt›labilmekte ya da geciktirilebilmektedir (1,3,6).
Tip 2 diyabet geliflme riskinin azalt›labilmesi için risk
faktörlerinin tan›mlanm›fl olmas› önemlidir. Bugün ailede
diyabet öyküsü, afl›r› kilo ve obezite, sa¤l›ks›z beslenme,
ileri yafl, yüksek kan bas›nc›, etnik köken, bozulmufl glikoz
tolerans›, gestasyonel diyabet öyküsü, fiziksel hareketsizlik
ve sigara içme gibi faktörlerin diyabet geliflimine katk›
sa¤lad›¤› bilinmektedir (1,3). Özellikle afl›r› kilo ve obezitenin Tip 2 diyabet için en güçlü risk faktörleri oldu¤u belirtilmektedir (3). Bu nedenle Beden Kitle ‹ndeksi (BK‹)≥25
kg/m2 olup risk faktörlerine sahip asemptomatik bireylerin genç yafllar›ndan itibaren ve s›k aral›klarla diyabet yönünden izlenmeleri gerekti¤i vurgulanmaktad›r. Bu bireylerde yaflam flekli de¤ifliklikleri ile diyabet tan›s›n›n geciktirilmesi sa¤lanabilmektedir (2).
Literatürde bozulmufl glikoz tolerans› olan bireylerde
yaflam flekli de¤iflikli¤inin diyabet s›kl›¤›na etkisini araflt›ran prospektif çal›flmalar bulunmaktad›r (7-11). Randomize kontrollü bir izlem çal›flmas›nda bozulmufl glikoz tolerans› olan bireylerde beslenme tedavisi ve/veya egzersiz
uygulamalar›n›n diyabet insidans›nda belirgin azalmaya
neden oldu¤u bulunmufltur (7). Torjensen, Bierland, Anderssen, Hjermann, Urdal, (1997) taraf›ndan yap›lan çal›flmada ise beslenme tedavisi ve egzersiz uygulamalar›n›n birlikte uyguland›¤› grupta insülin direncinde önemli
oranda azalma oldu¤u, sadece egzersiz uygulamas› yap›lan grupta ise önemli bir de¤ifliklik olmad›¤› belirlenmifltir
(8). Orta yafll›, fazla kilolu ve bozulmufl glikoz tolerans›
olan bireylerle yap›lan bir çal›flmada yo¤un yaflam flekli
de¤iflikli¤i giriflimlerinin beslenmede, fiziksel aktivitede, klinik ve biyokimyasal parametrelerde uzun dönem yararl›
de¤ifliklikler oluflturdu¤u ve diyabet riskini azaltt›¤› belirlenmifltir (9). Knowler et al. (2002) taraf›ndan yap›lan çal›flmada plasebo grubuna standart yaflam flekli önerileri,
metformin grubuna standart yaflam flekli önerileri ile birlikte günde iki kez 850 mg metformin ve müdahale grubuna haftada en az 150 dk fiziksel aktivite önerilen ve en
az %7 a¤›rl›k kayb› hedeflenen yo¤un yaflam flekli de¤i-
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fliklik program› uygulanm›flt›r. Çal›flma sonucunda yo¤un
yaflam flekli de¤iflikli¤i program› alan grupta diyabet insidans› %4.8, metformin alan grupta %7.8 ve plasebo grubunda ise %11.0 olarak bulunmufltur. Plasebo grubu ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda yaflam flekli de¤iflikli¤i uygulamas›n›n
diyabet insidans›n› %58 azalt›rken metforminin %31
azaltt›¤› ve yaflam flekli de¤iflikli¤inin metforminden anlaml› derecede daha etkili oldu¤u belirlenmifltir. Bu çal›flmalarda da gösterildi¤i gibi yaflam flekli de¤ifliklikleri ile
bozulmufl glikoz tolerans›ndan diyabete geçifl belirgin
olarak geciktirilebilmektedir (10).
Tip 2 diyabet gelifliminde rol alan risk faktörleri ve bu
risk faktörlerinin yönetimi ile diyabet s›kl›¤›nda önemli derecede azalma olabilece¤i iyi bir flekilde tan›mlanm›flt›r.
Ancak Tip 2 diyabet için risk faktörlerine sahip bireylerin
risk de¤erlendirme araçlar› ile belirlenmesi gerekmektedir. Bununla birlikte düflük ve orta gelirli birçok ülkede
nüfusun diyabet risk tahmin puanlar›n›n gelifltirilmesi için
gerekli verilerin bulunmad›¤› belirtilmektedir (1). Hemflireler toplumda veya klinikte risk alt›ndaki bireylerle s›kl›kla
karfl›laflmaktad›rlar. Hemflireler öncelikle bu bireylerin risk
faktörlerinin ve düzeylerini belirleyerek diyabeti önlemeye
yönelik sa¤l›kl› yaflam flekli de¤ifliklikleri hakk›nda bireyleri
bilgilendirmeleri ve davran›fl de¤iflikli¤i yönünde cesaretlendirmeleri oldukça önemlidir.
Ülkemizde il baz›nda topluma dayal›, sa¤l›k alan›nda
e¤itim gören ö¤rencilerde, hastanede poliklini¤e baflvuran ya da serviste yatan diyabetli olmayan bireylerde ve
hemflirelerde Tip 2 diyabet riskinin belirlenmesine iliflkin
çal›flmalar bulunmaktad›r (12-15). Literatürde Bolu’da yaflayan yetiflkin bireylerin Tip 2 diyabet riskine iliflkin bir çal›flmaya ulafl›lamam›fl olup uygulamas› kolay ve güvenilir
bir araçla diyabet riskinin belirlenmesinin hastal›¤›n önlenmesi, erken tan›lanmas› ve komplikasyonlar›n›n azalt›lmas› aç›s›ndan önem tafl›d›¤› düflünülerek, çal›flmam›zda
Bolu’da yaflayan yetiflkin bireylerin Tip 2 diyabet riskinin
belirlenmesi amaçlanm›flt›r.
Gereç ve Yöntem
Araflt›rman›n Tipi: Kesitsel tipte bir çal›flmad›r.
Araflt›rman›n Yeri ve Zaman›: Araflt›rma Bolu’da düzenlenen “‹zzet Baysal fiükran Günleri” kapsam›nda oluflturulan bir günlük stant alan›nda yap›lm›flt›r. Hay›rsever
‹zzet Baysal'›n kurdu¤u ‹zzet Baysal Vakf›’n›n Bolu’daki çe-

flitli e¤itim, sa¤l›k ve sosyal hizmet tesislerine iliflkin desteklerine/yat›r›mlar›na teflekkür niteli¤indeki bu etkinlik burada bulunan tüm sa¤l›k, e¤itim kurumlar›, di¤er kurumlar/kurulufllar ve sivil toplum örgütlerinin topluma yönelik
etkinlikleri ile her y›l 11-14 May›s tarihleri aras›nda gerçeklefltirilmektedir. Bu etkinlikler flehir merkezinde ve çeflitli
kurumlar›n her biri yan yana olacak flekilde açt›¤› stantlarda gerçeklefltirilmektedir. Bu do¤rultuda araflt›rman›n verileri Abant izzet Baysal Üniversitesi taraf›ndan sa¤l›k yüksekokulu için tahsis edilen stantta 13 May›s 2015 ve 14
May›s 2016 tarihlerinde olmak üzere iki ayr› günde
08.30-16.00 saatleri aras›nda toplanm›flt›r. Bu stantta
araflt›rmac›lar›n, ö¤rencilerin ve Tip 2 diyabet riskinin belirlenmesi için standa gelen bireylerin oturabilece¤i sandalyeler ile ölçüm araç-gereçlerinin, broflürlerin bulundu¤u 4 adet masa bulunmaktad›r.
Araflt›rman›n Evren ve Örneklemi: Araflt›rman›n evrenini etkinlik s›ras›nda belirtilen tarihlerde stand› ziyaret
eden ve sözel iletiflim kurulabilen 608 birey oluflturmufltur. Bu bireylerden 18 yafl ve üzeri, daha önce diyabet tan›s› almam›fl ve çal›flmaya kat›lmaya gönüllü olan 548 birey araflt›rman›n örneklemini oluflturmufltur. Daha önce
diyabet tan›s› alm›fl olan (n=58) ve veri toplama formlar›nda eksiklik bulunan (n=2) bireyler araflt›rmaya dâhil edilmemifltir.
Veri Toplama Araçlar›: Araflt›rman›n verileri bireylerin
sosyo-demografik özelliklerinin ve ölçüm sonuçlar›n›n
kaydedilebilece¤i bir soru formu ve Tip 2 diyabet riskini
belirlemek için “Tip 2 Diyabet Risk Anketi (Finnish Diabetes Risk Score-FINDRISK)” kullan›larak toplanm›flt›r.
Soru formunda cinsiyet, medeni durum, e¤itim durumu, birlikte yaflad›¤› bireyler, çal›flma durumu, mesle¤i,
gelir düzeyi, sigara kullanma durumu, boy, kilo, bel çevresi ve kan flekeri (açl›k ya da rastgele) ölçüm sonuçlar›
yer almaktad›r.
Tip 2 Diyabet Risk Anketi (FINDRISK) 2003 y›l›nda
Lindström ve Tuomilehto taraf›ndan gelifltirilmifltir (16).
FINDRISK anketi Uluslararas› Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation - IDF) taraf›ndan aralar›nda
Türkçe’nin de bulundu¤u 15 farkl› dile çevrilmifltir. Bu anketin tan›lanmam›fl diyabetin, bozulmufl açl›k glikozu, bozulmufl glikoz intolerans› gibi prediyabetik durumlar›n belirlenmesinde ya da metabolik sendrom ve kardiyovasküler riskin belirlenmesinde invaziv olmayan, maliyet etkin
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bir tarama yöntemi oldu¤u belirtilmifltir (17-19). FINDRISK
anketi Türkiye Endokronoloji ve Metabolizma Derne¤i taraf›ndan da refere edilmektedir ve ülkemizde yap›lm›fl çal›flmalarda da kullan›lm›flt›r (12). Bu anket; 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 genetik geçifl için ailede diyabetin varl›¤›n› de¤erlendirmek üzere 8 sorudan
oluflmaktad›r. 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
(2).
Verilerin Toplanmas›: Veriler araflt›rmac›lar ve araflt›rmac›lar taraf›ndan e¤itimleri verilen hemflirelik bölümü
ö¤rencileri taraf›ndan toplanm›flt›r. Veri toplamaya kat›lan ö¤renciler diyabet hemflireli¤i (seçmeli) ve iç hastal›klar› hemflireli¤i dersi alm›fl olup çal›flman›n uygulamas›nda yer almaya gönüllü olanlar aras›ndan seçilmifltir. Çal›flman›n verileri yüzyüze görüflme yöntemi kullan›larak ve
boy, kilo, bel çevresi, kan flekeri ölçümleri al›narak elde
edilmifltir. Ö¤renciler sabah ve ö¤leden sonra gruplar›
fleklinde ayr›lm›fl ve her grupta her bir ölçüm ayn› ö¤renciler taraf›ndan gerçeklefltirilerek ölçümlerin standardizasyonu sa¤lanm›flt›r. Boy ve kilo ölçümleri tafl›nabilir ayarl›
bir boy ölçer ve mekanik bir baskül ile ölçülmüfltür. Bel
çevresi birey birkaç kez normal nefes al›p verdikten sonra
midaksillar çizgide iliak kemik ç›k›nt›s› ile son kostan›n palpe edildi¤i noktan›n alt›ndan esnemeyen bir mezura ile
ölçülmüfltür (20). Kan flekeri ölçümü için üniversite taraf›ndan temin edilen h›zl› ve 5 saniyede ölçüm yapan dört
adet kapiller kan flekeri ölçüm cihaz› kullan›lm›flt›r. Kan flekeri ölçüm sonuçlar›; sabah kahvalt› yapmad›¤›n› söyleyen ve 8 saatlik açl›k koflulunu karfl›layanlarda (n=202) açl›k kan flekeri (AKfi) olarak, bunun d›fl›ndaki tüm ölçümler
(n=346) rastgele kan flekeri (RKfi) olarak de¤erlendirilmifltir. AKfi; 100-125 mg/dl ya da ≥126 mg/dl olanlarla, RKfi
≥200 mg/dl olan kat›l›mc›lara bir sa¤l›k kurulufluna baflvurmas› gerekti¤i konusunda bilgi verilmifltir (2). Ayr›ca
kat›l›mc›lara risk düzeyleri belirlendikten sonra diyabeti
önlemeye yönelik sa¤l›kl› yaflam flekli hakk›nda bireysel
e¤itim ve araflt›rmac›lar taraf›ndan literatür incelenerek
oluflturulan broflür verilmifltir. Bu flekilde bir bireyin verisinin toplanmas› ve risk anketi sonucunda belirlenen risklerine göre temel konularda bilgilendirilmesi yaklafl›k olarak

30 dakika sürmüfltür. Bireylerin bireysel e¤itim ve broflür
ile bilgilendirilmesi araflt›rman›n kapsam›ndan ba¤›ms›z
olarak gerçeklefltirilmifltir.
Verilerin De¤erlendirilmesi: Elde edilen veriler bilgisayar ortam›nda SPSS 18 paket program› ile de¤erlendirilmifltir. Sürekli veriler; ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum de¤er, kategorik veriler frekans ve
yüzde olarak incelenmifltir. Kat›l›mc›lar›n tan›t›c› özellikleri
ile tip 2 diyabet risk puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›nda independent samples t testi ve one-way ANOVA testi kullan›lm›flt›r. Açl›k ve rastgele ölçülen kan flekeri düzeyleri ile
FINDRISK anketi puanlar› ve FINDRISK anketi madde puanlar› ile anketten elde edilen toplam puanlar aras›ndaki
iliflkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi yap›lm›flt›r. ‹statistiksel anlaml›l›k düzeyi p<0.05 olarak kabul edilmifltir.
Araflt›rman›n Etik Yönü: Çal›flma için Abant ‹zzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimlerde ‹nsan Araflt›rmalar› Etik
Kurulu’ndan onay al›nm›flt›r (proje no: 2015/67). Ayr›ca
araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü bireylere araflt›rman›n
amac›, nas›l yap›laca¤›, elde edilen verilerin bireysel de¤il
toplu olarak de¤erlendirilece¤i aç›kland›ktan sonra sözlü
onamlar› al›nm›flt›r. Stant alanlar›n›n kalabal›k olmas›,
stand› araflt›rma kapsam› d›fl›nda tutulan bireylerin de ziyaret etmesi sonucu tüm verilerin toplanabilmesi ve bireysel e¤itim sürecinin aksamamas› için bireylerin yaz›l›
onamlar› al›namam›flt›r.
Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›: Araflt›rman›n bir günlük sürelerde yap›lmas› örneklem say›s›n›n az olmas›na neden olmufl, sadece standa baflvuran kiflilerin diyabet riski belirlendi¤inden dolay› il genelini yans›tan veriler elde edilememifltir.
Bulgular
Çal›flmaya kat›lan bireylerin yafl ortalamas› 47.3±15.4
(min.-maks.:18-82 yafl) olup %54.7’sini erkek, %73’ünü
evli, %38’ini okur-yazar ya da ilkö¤retim ve %31.5’ini yüksekö¤retim mezunu bireyler oluflturmufltur. Kat›l›mc›lar›n
%62’sinin çal›flmad›¤›, ço¤unlu¤unun (%87.4) aile bireyleri/arkadafllar ile birlikte yaflad›¤› ve %70.8’inin gelir düzeyini orta olarak belirtti¤i, %45.1’inin hiç sigara kullanmad›¤› ve %33.5’inin kullanmaya devam etti¤i belirlenmifltir (Tablo 1).
Kat›l›mc›lar›n FINDRISK anketi madde da¤›l›mlar› ince-
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lendi¤inde %46.6’s›n›n 45-64 yafl aras›nda, %42.9’unun
BK‹’ sinin 25-30 kg/m2, kad›nlar›n %44’ünün bel çevresinin 88 cm’den fazla oldu¤u, erkeklerin %30.7’sinin bel
çevresinin 102 cm’den fazla oldu¤u belirlenmifltir. Kat›l›mc›lar›n %44’ünün düzenli olarak egzersiz yapmad›¤›,
%38.1’inin her gün sebze meyve tüketmedi¤i,
%20.4’ünün hipertansiyon tan›s› ald›¤› veya ilaç kulland›¤›, %8.2’sinin daha önce kan flekeri düzeyinin yüksek ya
da s›n›rda oldu¤unun söylendi¤i ve %39.8’inin birinci veya ikinci derece yak›nlar›n›n diyabet tan›s› ald›¤› bulunmufltur (Tablo 2).
Çal›flmaya kat›lan bireylerin tan›t›c› özellikleri ile Tip 2
diyabet risk puanlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda cinsiyet, medeni
durum, e¤itim durumu, çal›flma durumu, birlikte yaflad›¤› kifliler ve sigara kullanma durumu ile toplam risk puanlar› aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmufltur
(p<.05). Kad›n, evli, e¤itim düzeyi düflük olan, çal›flmayan, aile bireyleri ile birlikte yaflayan ve sigara kullanma-

yan veya b›rakm›fl olan bireylerin toplam risk puanlar› ortalamalar›n›n daha yüksek oldu¤u belirlenmifltir.
Tan›t›c› özellikler ile FINDRISK anketinde yer alan risk
faktörleri ayr› ayr› karfl›laflt›r›ld›¤›nda kad›nlar›n bel çevresi, düzenli egzersiz yapma, daha önce belirlenmifl kan flekeri yüksekli¤i ve aile bireylerinde diyabet varl›¤› puanlar›
erkeklerden daha yüksek olup iki grup aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark oldu¤u bulunmufltur. Erkeklerin
yafl ile iliflkili risk faktörü puan ortalamalar›n›n kad›nlardan
daha yüksek oldu¤u bu farkl›l›¤›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u belirlenmifltir. Evli olan bireylerin meyve-sebze tüketme durumu (daha düflük) d›fl›nda e¤itim durumu
düflük olanlarla benzer flekilde yafl, BK‹, bel çevresi, hipertansiyon tan›s› alma veya ilaç kullanma durumu ve daha
önce belirlenmifl kan flekeri yüksekli¤i puanlar› daha yüksek olup bu farkl›l›k istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Aile bireyleri/arkadafllar ile yaflayan bireylerin yafl, BK‹,
bel çevresi, düzenli egzersiz yapma ve daha önce belirTablo 2: Kat›l›mc›lar›n FINDRISK ölçe¤i madde da¤›l›mlar›

Tablo 1: Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri
Ort..±Standart sapma (min..-makss.)
Yaflfl
47..3±±15..4 (18-82)
Cinssiyet
n
%
Kad›n
248
45.3
Erkek
300
54.7
Medeni durum
Bekâr
148
27.0
Evli
400
73.0
E¤
¤itim durumu
Okur-Yazar de¤il
23
4.2
Okur-yazar/‹lkö¤retim
208
38.0
Ortaö¤retim/Lise
144
26.3
Yüksekö¤retim
173
31.5
Çal›flflma durumu
Çal›fl›yor
208
38.0
Çal›flm›yor
340
62.0
Birlikte yaflflad›¤
¤› kiflfliler
Aile bireyleri / arkadafllar ile
479
87.4
Yaln›z yafl›yor
69
12.6
Gelir düzeyi
‹yi
132
24.1
Orta
388
70.8
Kötü
28
5.1
Sigara kullanma durumu
Kullan›yorum
184
33.5
Hiç kullanmad›m
247
45.1
B›rakt›m
117
21.4
Toplam
548
100..0

Yaflfl

<45
45-54
55-64
>64

BK‹
(28.2±5.0 min-max:15-55 kg/m2) <25
25-30
>30
Bel çevressi (Erkek)
(95.9±10.9 min-max:63-129 cm) <94
94-102
>102
Bel çevressi (Kad›n)
(89.2±14.9 min-max:60-126 cm) <80
80-88
>88
• Günde en az 30 dakika
Evet
egzersiz yapma durumu
Hay›r
• Her gün sebze meyve
Evet
tüketme durumu
Hay›r
• Hipertansiyon tan›s› alma veya Evet
ilaç kullanma durumu
Hay›r
• Kan flekeri düzeyinin yüksek
Evet
ya da s›n›rda olma durumu
Hay›r
• Aile bireylerinde
Hay›r
diyabet tan›s› varl›¤›
1 derece yak›n
2 derece yak›n
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n
218
128
127
75

%
39.8
23.4
23.2
13.7

157 28.6
235 42.9
156 28.5
118 39.3
90 30.0
92 30.7
77
62
109
307
241
339
209
112
436
45
503
330
159
59

31.0
25.0
44.0
56.0
44.0
61.9
38.1
20.4
79.6
8.2
91.8
60.2
29.0
10.8

p=
E¤ittim
m durrum
mu
Okur-Yazar de¤il
Okur-yazar/‹lkö¤retim
Ortaö¤retim/Lise
Yüksekö¤retim
p=
Çal›flm
ma durrum
mu
Çal›fl›yor
Çal›flm›yor
p=
Birrliktte yaflad›¤› kiflilerr
Yaln›z yafl›yor
Aile bireyleri/arkadafll.
p=
Gelir düzeyi
‹yi
Orta
Kötü
p=
Sigarra kullanm
ma
durrum
mu
Kullan›yor
Hiç kullanmad›
B›rakt›
p=

p=

2.35±1.03
1.62±1.18
1.10±1.11
.88±.99
.000* .
1.15±1.07
1.36±1.20
.030*
.84±1.01
1.35±1.17
.000*
1.14±1.06
1.34±1.18
1.25±1.29
.234

1.15±1.14
1.35±1.19
1.36±1.12
.149

1.14±1.35
2.06±1.50
.000*

1.26±1.61
1.77±1.49
.015*

1.33±1.34
1.82±1.54
2.04±1.69
.003*

1.30±1.43
1.65±1.49
2.48±1.41
.000*

1.47±1.15
.79±1.03
.000*

1.37±1.24
1.21±1.09
.129

BK‹

2.57±1.41
2.32±1.36
1.72±1.50
.86±1.29
.000*

2.02±1.42
.88±1.44
.000*

1.48±1.41
1.90±1.57
.001*

Kad›n
Erkek

Medeni durrum
m
Evli
Bekâr

Yafl

Cinssiyett
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1.88±1.78
2.47±1.74
2.62±1.63
.000*

2.25±1.75
2.36±1.74
1.68±1.87
.130

1.45±1.74
2.42±1.72
.000*

2.00±1.76
2.48±1.73
.002*

3.52±1.16
2.87±1.58
2.18±1.72
1.55±1.73
000*

2.69±1.60
1.24±1.72
.000*

2.51±1.73
2.13±1.76
.011*

Bel çevrressi

.91±.99
.91±.99
.77±.98
.400

.65±.94
.95±1.00
.93±1.02
.010*

.64±.94
.91±.99
.026*

.88±.99
.88±.99
.933

1.13±1.01
.94±1.00
.72±.96
.90±.99
.112

.90±99
.82±99
.429

Dü
üzenli
egzerrsiz
yapm
ma
1.10±.99
.70±.96
.000*

Tablo 3: Kat›l›mc›lar›n tan›t›c› özellikleri ile Tip 2 diyabet risk puanlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

.98±1.01
.62±.92
.72±.96
.001*

.64±.93
.80±.98
.79±.99
.229

.99±1.01
.73±.96
.051

.78±.98
.75±.97
.762

.52±.89
.79±.98
.64±.94
.87±.99
.117

.68±.95
.99±1.00
.001*

Sebze
meyve
tükettme
.69±.95
.83±.99
.090

.28±.69
.41±.81
.60±.92
.004*

.29±.70
.44±.83
.50±.88
.133

.35±.76
.42±.81
.503

.20±.60
.54±.89
.000*

.52±.89
.53±.88
.46±.84
.21±.61
.001*

.47±.85
.24±.66
.001*

Hiperrtanssiyon
tan›ss› veya ilaç
ma
kullanm
.42±.82
.40±.80
.780

.41±1.37
.43±1.39
.38±1.34
.966

.34±1.26
.44±1.42
.36±1.31
.765

.14±.84
.45±1.43
.013*

.29±1.17
.49±1.48
.085

.22±1.04
.43±1.41
.69±1.73
.17±.92
.008*

.49±1.49
.20±.99
.010*

Belirrlenm
mifl
kan flekerri
yü
ükssekli¤i
.56±1.58
.28±1.16
.020*

1.64±2.22
1.98±2.32
1.56±2.16
.156

2.02±2.35
1.69±2.22
1.86±2.27
.343

1.80±2.27
1.77±2.26
.927

1.91±2.32
1.69±2.22
.279

2.00±2.39
1.55±2.18
1.86±2.33
1.94±2.26
.342

1.73±2.28
1.90±2.19
.431

2.08±2.32
1.52±2.17
.003*

Aile birreylerrinde
diyabett

8.6±5.1
9.8±4.8
10.5±4.6
.002*

8.6±4.8
9.8±4.9
9.4±4.9
.057

9.74±496
5.76±3.35
.000*

8.3±4.6
10.3±5.03
.000*

12.8±4.2
11.1±4.7
9.4±5.4
7.4±4.1
.000*

10.4±4.8
7.1±4.5
.000*

10.2±5.5
8.9±4.5
.004*

Toplam
m rissk
puan›
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lenmifl kan flekeri yüksekli¤i puanlar› daha yüksek olup istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur. Gelir düzeyinin kötü oldu¤unu belirtenlerin Tip 2 Diyabet risk faktörlerinden sadece yafl ve düzenli egzersiz yapma puanlar› aras›ndaki farkl›l›¤›n istatistiksel olarak anlaml› oldu¤u belirlenmifltir. Sigara kullanmay› b›rakt›¤›n› belirten bireylerin
ise yafl, bel çevresi, meyve-sebze tüketme durumu ve hipertansiyon tan›s› alma veya ilaç kullanma durumu puanlar› daha yüksek olup istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (Tablo 3).
Çal›flmaya kat›lan bireylerin risk puan ortalamas›
9.5±4.9 (min-maks:0-24) olup gelecek 10 y›l içerisinde tip
2 diyabet geliflmesi bak›m›ndan %66.6’s›n›n düflük/hafif
ve %15.5’nin yüksek/çok yüksek risk tafl›d›¤› belirlenmifltir
(Tablo 4).
Ayr›ca tabloda gösterilmemekle birlikte kat›l›mc›lar›n
%90.9’unun (n=35) Tip 2 Diyabet ile iliflkili en az iki risk tafl›d›¤›, %2.7’sinin (n=15) mevcut durumda herhangi bir
risk faktörünün olmad›¤› saptanm›flt›r. Daha önce (checkup, hastal›k veya gebelik s›ras›nda) kan flekeri düzeyinin
yüksek ya da s›n›rda oldu¤u söylenen kat›l›mc›lar›n
(%8.2) risk kategorileri de incelenmifltir. Buna göre
%6.6’s›n›n (n=3) hafif, %17.7’sinin (n=8) orta ve
%75.5’inin (n=34) yüksek/çok yüksek risk tafl›d›¤› belirlenmifltir.
Çal›flmaya kat›lan bireylerin açl›k kan flekeri (n=202)
ortalamas› 94.6±20.9 (50-171 mg/dl) ve rastgele ölçülen
kan flekeri (n=346) ortalamas› 112.4±29.6 (67-268
mg/dl) olarak hesaplanm›flt›r. Bireylerin %68.3’ünün açl›k
kan flekeri düzeyinin ve büyük ço¤unlu¤unun (%98) rastgele ölçülen kan flekeri düzeyinin normal oldu¤u; açl›k
(r=.185, p=.008) ve rastgele ölçülen kan flekeri (r=.256,
p=.000) düzeyleri ile FINDRISK ölçe¤i puanlar› aras›nda
pozitif yönde do¤ru orant›l› bir iliflki oldu¤u bulunmufltur.
Bireylerin toplam FINDRISK anketi puanlar› ile anket mad-

delerinin her biri aras›nda pozitif yönde do¤ru orant›l› bir
iliflki oldu¤u belirlenmifltir (p<.05).

Tart›flma
Çal›flmada FINDRISK anketi kullan›larak kat›l›mc›lar›n
risk faktörleri ve gelecek 10 y›l içinde Tip 2 Diyabet geliflme riski incelenmifltir. Tip 2 diyabet için de¤ifltirilebilir ve
de¤ifltirilemeyen risk faktörleri aç›s›ndan bak›ld›¤›nda kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤unda en az 2 veya daha fazla risk faktörü bulunmaktad›r. FINDRISK anketi madde da¤›l›mlar›
incelendi¤inde yaklafl›k yar›s› yafl ve birinci/ikinci derece
yak›nlarda diyabet varl›¤› gibi de¤ifltirilemeyen ve egzersiz, sebze-meyve tüketimi, özellikle kad›nlar BK‹ yüksekli¤i
ve bel çevresi kal›nl›¤› gibi de¤ifltirilebilir risk faktörlerine
sahiptir. Çal›flman›n bulgular› TURDEP-II çal›flmas› sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir. TURDEP-II’ ye göre nüfusumuzun yaklafl›k üçte ikisi obez veya fazla kilolu olarak s›n›fland›r›lmaktad›r, özellikle kad›nlarda BK‹ ve obezite daha fazlad›r. E¤itim düzeyi düflük olan kad›nlar›n e¤itim
düzeyi yüksek olanlara göre 1.45 kat daha fazla diyabet
riski tafl›d›¤›, hipertansiyonu olanlarda diyabet riskinin
1.28-1.59 kat artt›¤›, ailesinde diyabet riski olanlarda riskin 1.04 kat artt›¤› belirtilmektedir (5). TURDEP-II’de sigara kullanan kad›nlarda riskin daha düflük oldu¤u belirtilirken çal›flmam›zda genel olarak sigara kullanmayan veya
b›rakm›fl olan bireylerin risk puanlar› ortalamalar› daha
yüksek bulunmufltur. Ayr›ca evli ve aile bireyleri ile birlikte
yaflayanlar›n da FINDRISK risk puan› yüksek bulunmufltur
ki risk faktörleri ayr› ayr› incelendi¤inde yafl, BK‹, bel çevresi ve daha önce belirlenmifl kan flekeri yüksekli¤inin iki
grup içinde ortak risk faktörleri oldu¤u görülmüfltür. Bu
sonuçlar konu ile ilgili yap›lan çal›flmalarla k›smen benzerlik göstermektedir (12,14,21). Meijnikman, De Block, Verrijken, Mertens, Corthouts, Van Gaal (2016) taraf›ndan
yap›lan çal›flmada glikoz düzeyindeki kötüleflmenin yafl,
BK‹, bel çevresi, visseral ya¤ dokusu
Tablo 4: Kat›l›mc›lar›n Tip 2 diyabet risk skoru, risk derecesi ve 10 y›ll›k risk da¤›l›mlar›
ile artt›¤›, diyabeti olmayan ve prediyabetik hastalar›n trigliserit düzeyleri
Toplam skor (9..5±±4..9)
Rissk derecessi
10 y›ll›k rissk
n
%
ile sistolik ve diyastolik kan bas›nçlar›
<7
Düflük
%1 (1/100)
193
35.2
aras›nda anlaml› farkl›l›k oldu¤u be7-11
Hafif
%4 (1/25)
172
31.4
11-14
Orta
%16 (1/6)
98
17.9
lirlenmifltir (22).
15-20
Yüksek
%33 (1/3)
76
13.9
FINDRISK anketi toplam skoru dü>20
Çok yüksek
%50 (1/2)
9
1.6
flük/hafif, orta ve yüksek/çok yüksek
Toplam
548
100..0
fleklinde 3 grupta birlefltirildi¤inde
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yaklafl›k olarak her yedi kat›l›mc›dan biri Tip 2 DM geliflimi
aç›s›ndan yüksek risk tafl›maktad›r. Bu sonuç Türkiye’de
daha önce yap›lan benzer çal›flmalardaki 12,14 bulgulardan daha yüksektir. Diyabet riskindeki bu art›fl ülkemizdeki yafll› nüfusun artmas› ve yaflam flekli de¤ifliklikleri nedeniyle diyabet prevelans›n›n art›fl› ile iliflkilendirilebilir (4,5).
Ayr›ca FINDRISK’in prediyabetik durumlar›n belirlenmesinde ya da metabolik sendrom ve kardiyovasküler riskin belirlenmesinde etkin bir tarama yöntemi oldu¤u göz önünde bulundurulup yüksek riske sahip olan bireylerin tamam›n›n ilerde Tip 2 diyabet tan›s› alaca¤› öngürülecek olursa bu sonucun IDF Diyabet Atlas›’nda ve TURDEP-II’de belirtilen Türkiye’de mevcut tip 2 diyabet prevelans› ve insidans› bulgular›ndan yüksek olmas› dikkat çekicidir (1,5).
Bu risk oran› gelecek 10 y›l içerisinde diyabetli bireylerin
say›s›ndaki art›fl› destekleyebilir. Daha önce (check-up,
hastal›k veya gebelik s›ras›nda) kan flekeri düzeyinin yüksek ya da s›n›rda oldu¤u söylenen kat›l›mc›lar›n oran› da
bu öngürümüzü güçlendirebilir. Bu sonuçlara göre Bolu
ilinde yaflayan bireyleri temsil etme gücü s›n›rl› olsa da çal›flmam›zdaki bireylerin TURDEP-II’de genel olarak belirtilen Türkiye’nin kuzeyinde yaflayan bireylerin di¤er bölgelere k›yasla diyabet risklerinin daha düflük oldu¤u sonucundan farkl›d›r.
IDF (2015) verilerine göre Avrupa’daki ülkeler aras›nda Türkiye’nin yafla göre düzeltilmifl diyabet prevelans›n›n
en yüksek oldu¤u, diyabetli birey say›s› bak›m›ndan Almanya ve Rusya’dan sonra üçüncü s›rada yer ald›¤› belirtilmifltir (1). Bu nedenle çal›flmam›zda elde edilen yüksek
risk s›kl›¤› ve/veya toplam ölçek puan› ortalamas› Avrupa’da yap›lan di¤er çal›flmalarla da karfl›laflt›r›lm›flt›r. ‹sveç’te yap›lan bir çal›flmada kat›l›mc›lar›n %58’inin risk
skorunun yüksek oldu¤u ve ölçek puan ortalamas›n›n
8.5±4.5 oldu¤u belirtilmifltir.21 ‹spanya’da yap›lan çal›flmada bireylerin %26.9’unun risk skorunun yüksek oldu¤u ve ölçek puan ortalamas›n›n 11.8±4.5 oldu¤u belirtilmifltir.23 Almanya’ da obez, dislipoproteinemi ve aile öyküsü olan bireylerle yap›lan bir çal›flmada ölçek puan› ortalamas› 8.18±4.69, sadece aile öyküsünde metabolik
sendrom olan bireylerle yap›lan di¤er bir çal›flmada
9.33±5.92 olarak belirtilmifltir.24,25 Belçika’da diyabet
öyküsü olmayan afl›r› kilolu ve obez sa¤l›kl› bireylerde diyabet riskini belirlemeye yönelik yap›lan çal›flmada kat›l›mc›lar›n yar›s›n›n prediyabetik oldu¤u, yaklafl›k onda birinin

(%11.1) yeni diyabet tan›s› ald›¤›, ölçek puan ortalamas›
diyabeti olmayanlarda 11±3, prediyabetiklerde 13±4, ve
diyabet tan›s› alanlarda 15±5 olarak belirtilmifltir (22). Bulgaristan’da yap›lan bir çal›flmada ölçek puan ortalamas›n›n normal glikoz tolerans› olanlarda 10.1±3.4, bozulmufl açl›k glikozu olanlarda 13.8±4.3, bozulmufl glikoz intolerans› olanlarda 14.4±5.4 ve yeni diyabet tan›s› alanlarda 15.5±4.8 oldu¤u ifade edilmifltir.26 Çal›flmam›zda
elde edilen yüksek risk s›kl›¤› ve/veya ölçek puan ortalamas› incelenen di¤er çal›flma sonuçlar›ndan farkl›d›r. Bu
farkl›l›¤›n IDF Diyabet Atlas› (2017)’nda belirtilen Avrupa’da diyabet prevelans› s›ralamas› ile k›smen benzer
olup çal›flma yöntemlerinin ve zamanlar›n›n farkl› olmas›ndan ya da diyabeti önleme programlar›ndan kaynaklanabilece¤i düflünülmüfltür.
Çal›flmam›zda kat›l›mc›lar›n diyabetik ya da prediyabetik olma durumlar›n›n tan›lanmas› amaçlanmam›fl, ancak
risk skoru yüksek olan bireylere bir doktora/endokrinoloji
bölümüne baflvurmalar›, sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›klar› ve
düzenli egzersiz yapmalar› konular›nda bilgi verilmifltir.
Çünkü ço¤unlukla bireyler diyabet geliflmesi bak›m›ndan
yüksek risk alt›nda olduklar›n›n fark›nda de¤ildirler (1,27).
Oysa çeflitli çal›flmalarda 9,11,28 risk alt›ndaki bireylerin
belirlenmesinin ve gerekli yaflam de¤iflikliklerini sa¤lamalar› konusunda desteklenmelerinin diyabet geliflimini ya
da olumsuz sonuçlar›n› önlemek ya da ertelemek için
önemli oldu¤u vurgulanm›flt›r. Kilo verme, total ve doymufl ya¤ içeren diyetin azalt›lmas›, lifli diyet tüketiminin
artmas› ve fiziksel aktivitenin artt›r›lmas› gibi yararl› yaflam
de¤iflikliklerinin diyabet riskini %43 azaltt›¤› belirtilmifltir.28 Sa¤l›kl› beslenme ve fiziksel egzersiz gibi yaflam flekli de¤ifliklikleri ile diyabet gelifliminin %50’si ve komplikasyonlar önlenebilir. Bu nedenle diyabet geliflme riskinin erkenden belirlenmesi gerekmektedir.29 Toplumda ve klinikte risk alt›ndaki bireylerle s›kl›kla karfl›laflan hemflirelerin
bireylerin risk düzeyini, faktörlerini belirlemeleri ve diyabeti önlemeye yönelik gerekli yaflam de¤ifliklikleri hakk›nda
bireyleri bilgilendirmeleri oldukça önemlidir.
Sonuç ve Öneriler
Çal›flmam›zda yaklafl›k her yedi kat›l›mc›dan birinin Tip
2 DM geliflimi aç›s›ndan yüksek risk tafl›d›¤›, açl›k ve rastgele ölçülen kan flekeri düzeyleri ile FINDRISK ölçe¤i puanlar› aras›nda bir iliflki oldu¤u belirlenmifltir. Çal›flmada
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FINDRISK ölçe¤inde belirlenen risk faktörlerinin yan› s›ra
cinsiyet, medeni durum, e¤itim durumu, çal›flma durumu, bireyin birlikte yaflad›¤› kifliler ve sigara kullanma gibi
bireysel faktörlerin de risk puanlar›n› olumsuz olarak etkiledi¤i bulunmufltur. Çal›flma sonuçlar›n›n da destekledi¤i
gibi toplumda diyabet tan›s› almayan bireylerin say›s›n›n
yüksek oldu¤u ve diyabetin mortalite ve kardiyovasküler
hastal›k riskini art›rd›¤› bilinmektedir. Bu nedenle diyabet
aç›s›ndan risk alt›nda olan bireylerin belirlenmesi ve de¤ifltirilebilir faktörlerin yönetimi sa¤lanarak riskin azalt›lmas› sa¤lanmal›d›r.
Bu sonuçlar do¤rultusunda;
• Hemflirelerin diyabete iliflkin risk faktörlerinin belirlenmesi konusunda hizmet içi e¤itimlerle bilgilendirilmesi,
• Klinikte ya da sahada bak›m verilen eriflkin bireylerde Tip 2 diyabet riskinin belirlenmesi aç›s›ndan oldukça
güvenilir bir ölçek olan FINDRISK anketinin kullan›lmas›,
• Risk alt›nda oldu¤u belirlenen bireylere risk azaltmaya yönelik bir ö¤retim yap›lmas›,
• Risk alt›nda oldu¤u belirlenen bireylerin risk azaltmaya yönelik uygulamalar›n›n izlenmesi ve desteklenmesi
önerilebilir.
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Araflfltt›rma

Özet
Giriflfl:: Bu araflt›rma Diyabet Okullar›n›n hastal›¤› kabul ve öz bak›m aktivitelerine etkisini belirlemek amac›yla planlan›p, uyguland›.
Yöntem: Araflt›rma vaka kontrol çal›flmad›r. Kat›lmay› gönüllü olarak kabul eden,
diyabet okulu e¤itimine kat›lan ve gönüllü olan 50 hasta ve rutin bireysel diyabet e¤itimine kat›lan 50 hasta araflt›rman›n örneklemini oluflturdu.
Veriler; sosyo-demografik özellikler formu ,diyabete iliflkin soru formu, Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i ve Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Anketi ile topland›.
Bulgular: Diyabet okulu e¤itimi alan gruptaki bireylerin ailesinde veya yak›n akrabalar›nda diyabet öyküsünün daha fazla, komplikasyon gelifliminin daha az oldu¤u,
insülin tedavisi kullan›m›n›n daha fazla oldu¤u görüldü.
E¤itim almayan gruptaki bireylerde OAD + insülin tedavisi al›m›n›n fazla oldu¤u
görüldü. Ayr›ca bu gruptaki bireylerin %14’ü birlikte yaflad›klar› kiflilerin kendilerine
hiç destek olmad›¤›n› dile getirdi.
Diyabet okulu e¤itimi alan grubun tan› y›l› daha fazla, metabolik kontrol de¤iflkenlerinde say› olarak daha düflük de¤erlerin oldu¤u belirlendi.
Hastal›¤› kabul ölçe¤ine göre yap›lan de¤erlendirmelerde diyabet okulu e¤itimi
alan grubun puan ortalamas›, e¤itim almayan gruba göre daha yüksek bulundu.
Aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd›.
Öz bak›m aktiviteleri ölçe¤ine göre yap›lan de¤erlendirmelerde Diyabet okulu e¤itimi alan grubun puan ortalamalar›, e¤itim almayan gruba göre daha yüksek bulundu. Aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd›.
Sonuç: Araflt›rmam›z›n sonuçlar›na gore, diyabetli bireylerin kat›ld›¤› diyabet okulu e¤itimlerinin, bireylerin diyabet hastal›¤›n› kabul etme ve öz bak›m aktiviteleri üzerine olumlu etkileri oldu¤u ortaya ç›kt›.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Diyabet Okulu, Özbak›m, Hastal›¤› kabul.
Summary
The Effect of Diabetes Schools' Acceptance and Self-Care Activities
Introduction: This research has been planned and implemented to determine the
School of Diabetes’ effects on the acceptance of disease and self-care activities.
Method: This research is a case control study. The sample of the study is consisted
of 50 patients that have accepted voluntarily to participate in education provided by

Cilt 9 • Say› 2 • Sayfa 34 • Temmuz - Aral›k 2017

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi

the School of Diabetes and 50 patients that have been
participating in routine individual diabetes education.
Data have been collected through sociodemographic
characteristics questionnaire, questionnaire regarding diabetes, Disease Acceptance Scale and Diabetes Self-Care
Activities Survey.
Findings: It is seen that patients participating in the
education provided by the School of Diabetes have more frequently a family history of diabetes, have less complication development and receive insulin treatment more
frequently.
Patients in the non-participant group are found to have a higher intake of OAD + insulin treatment. In addition, 14% of the patients in this group stated that the people they live with do not support them.
It is determined that diabetes school-educated group
is diagnosed as a diabetic patient in a longer period of time and has lower values of metabolic control variables
in number.
In the evaluations made according to the acceptance of disease scale, the average score of the diabetes
school-educated group is determined as higher than that
of the non-educated group. The difference between
them is statistically significant.
In the evaluations made according to the self-care activities scale, the average score of the diabetes schooleducated group is determined as higher than that of the
non-educated group. The difference between them is
statistically significant.
Results: According to the results of our research, it is
concluded that education provided by the school of diabetes and attended by patients with diabetes has positive effects on the acceptance of disease and self-care activities.
Key Words: Diabetes, School of Diabetes, Self-care,
Acceptance of disease.

Girifl
Kabul etme kavram›; bir insan›, bir olay›, bir olguyu,
bütün özelliklerini ay›rmadan, reddetmeden ve s›k›nt› yaratmadan, memnuniyetle veya gönüllü olarak kabul etmek olarak tan›mlanabilir (1).
Öz-bak›m, bireylerin kiflisel olarak yaflamlar›n›, sa¤l›k ve

iyiliklerini korumak için kendilerine düfleni yapmalar›d›r
(2). Öz-bak›mda hedef, bireyin sa¤l›¤›na iliflkin tüm sorumluluklar› yüklenmesini sa¤lamakt›r (3).
Diyabet insülin eksikli¤i ya da insülinin kullan›m›ndaki
sorunlar nedeniyle organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve
proteinlerden yeterince yararlanamad›¤›, sürekli t›bbi bak›m gerektiren, kronik bir metabolizma hastal›¤›d›r (4).
Diyabet gibi kronik hastal›klarla bafl etmede en önemli fley bireyin hastal›¤›n› kabul etmesi ve hastal›kla ilgili öz
bak›m aktivitelerini yerine getirebilmesidir.
Sa¤l›k ekibinin bir üyesi olan hemflire, hastal›¤›n kabul
etmenin ve diyabette öz-bak›m›n gerekli oldu¤unun ve
de¤iflik faktörlerin hastay› etkiledi¤inin fark›ndad›r.
Diyabetin baflar›l› bir flekilde tedavi edilmesi, diyabetli
bireyin sa¤l›k ekibi ile iflbirli¤i içerisinde, tedavi sürecine
aktif kat›l›m› ile sa¤lan›r. Diyabetli birey kendi bafl›na bilinçli bak›m kararlar› verebilmek ve bunlar› sürdürebilmek,
hastal›¤›n› etkin biçimde kontrol alt›na alabilmek için gereksinim duydu¤u entelektüel, davran›flla ilgili, duygusal,
psikososyal ve somut kaynaklar› sa¤lamal›d›r. Bunu ancak
sa¤l›k çal›flanlar›ndan alaca¤› kendi kendine bak›m deste¤i ile di¤er bir ifade ile diyabet e¤itimi ile sa¤layabilir. Kendi kendine bak›m deste¤i, tüm sa¤l›k çal›flanlar›nca verilecek uygun bak›mla birlefltirildi¤i ve güçlendirildi¤i zaman
en etkili olur.
Diyabet e¤itimi diyabetli bireylerin diyabeti, diyabetin
yaflamlar› üzerindeki etkilerini ve davran›fllar›n› nas›l de¤ifltireceklerini ayr›nt›l› bir flekilde kavramalar›n› sa¤lar. Ancak, bir seferlik e¤itim giriflimi diyabeti yaflam boyu takip
etmeye yetecek bilgi ve beceriyi kazand›rmaz. E¤itimin
süreklili¤i ve bilginin güncellenmesi gerekir (5).
Bu noktadan yola ç›karak; bu çal›flma Diyabet Okulu
e¤itimlerinin hastal›¤› kabul ve öz bak›m aktivitelere etkisini araflt›rmak amac›yla yap›ld›.
Gereç ve Yöntem
Araflt›rma Diyabet Okullar›n›n hastal›¤› kabul ve öz bak›m aktivitelerine etkisini belirlemek amac›yla vaka kontrol
çal›flmas› olarak yap›ld›.
Araflt›rma fiubat 2017 – Nisan 2017 tarihleri aras›nda
Gaziantep fiehit Kamil Devlet Hastanesi’nde yürütüldü.
Diyabet okulu e¤itimine kat›lan 50 hasta ve rutin bireysel
diyabet e¤itimine kat›lan 50 hasta araflt›rman›n örneklemini oluflturdu.
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Araflt›rma için Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin giriflimsel olmayan etik kurulundan (2017-01 nolu
ve 07.02.2017 tarihli) izin al›nd›.
Veriler sosyo-demografik özellikler ve diyabete iliflkin
soru formu, Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i (Acceptance of Illness
Scale-AIS) ve Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Anketi ( DÖBA)
( The Summary of Diabetes Self-Care Activities Questionnaire- SDSCA ) ile topland›.
Sosyo-Demografik Özellikler ve Diyabete ‹liflkin Soru
Formu araflt›rmac›lar taraf›ndan haz›rlanan 20 sorudan
oluflturuldu.
Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i (AIS) Felton ve Revenson taraf›ndan Amerika’da 1984 y›l›nda gelifltirilmifltir. Hastal›¤› Kabul
Ölçe¤i, Linkowski’nin Hastal›k Etki Ölçe¤i’nden (Sickness
Impact Scale) al›nt›d›r; Geçerlik ve güvenirli¤i, hipertansiyon, diyabet, romatoid artrit ve kanser hastalar›nda yap›lan ölçe¤in Chronbach alpha de¤eri 0.83’tür. Hastal›¤›
Kabul Ölçe¤i, hasta bireyin hastal›¤› kabul derecesinin ölçülmesinde kullan›l›r. Ölçe¤in bütün alanlar›, hastal›k nedeni ile olan özel zorluklar› ve s›n›rl›l›klar› içerir. Hastal›k nedeniyle yaflama dayat›lan öz yeterlilik eksikli¤i, di¤er kiflilere ba¤›ml›l›k duygusu ve öz sayg›da azalma gibi s›n›rl›l›klar›, negatif duygular› ve bu duygulara ra¤men de¤erlilik ve
kabul edici duygular› de¤erlendirmektedir. Hastal›¤› Kabul
Ölçe¤i sekiz maddeden ve her bir madde befl puandan
oluflmaktad›r. Ölçekten en düflük 8 en yüksek 40 puan al›nabilir ve hastal›¤› kabul düzeyinin genel ölçümü olarak
kabul edilir. Likert tipi olan ölçek 5 puanl› kat›lma-kat›lmama durumuna göre oranlan›r. Ölçekte tan›mlanan ifadelere kat›lma durumu (puan 1) düflük puan ile de¤erlendirilir ve kabulün eksikli¤i anlam›na gelir ve hastal›¤a kötü
uyum ve ciddi fiziksel rahats›zl›¤› ifade eder.
Tan›mlanan ifadelere kat›lmama durumu ise (puan 5)
yüksek puanla de¤erlendirilir ve yüksek puan hastal›k durumunu kabulün kan›t›d›r ve hastal›kla ilgili negatif duygular›n olmad›¤›n›, hastal›¤› kabulün varl›¤›n› ifade eder.
Hastal›¤› kabulün yüksek oluflu, uyumu ve fiziksel rahats›zl›¤›n az hissedilmesini gösterir. Hastal›¤› kabul, hasta bireyde hastal›¤›n getirdi¤i negatif duygular›n ve
olumsuz tepkilerin azl›¤›n› göstermektedir. Ölçe¤in Türkçe geçerlik güvenirli¤i Büyükkaya-Esen taraf›ndan 2009
y›l›nda yap›lm›fl olup Cronbach alpha de¤eri 0.79 olarak
bulunmufltur.
Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Anketi (DÖBA) ( The Sum-

mary of Diabetes Self-Care Activities QuestionnaireSDSCA ):Toobert ve Glaskow (1994) taraf›ndan gelifltirilen
‘Diyabet Özbak›m Aktiviteleri Anketinin (DÖBA) yeniden
düzenlenen flekli kullan›lm›flt›r. Diyabet Özbak›m Aktiviteleri anketinin uzun y›llard›r çok yayg›n olarak kullan›lan
formunun alt boyutlar›n›n geçerlilik ve güvenirlik de¤erlerini rapor eden pek çok çal›flma bulunmaktad›r. Ölçek
2000 y›l›nda Toobert ve arkadafllar› taraf›ndan bu ölçe¤in
kullan›ld›¤› yedi büyük çal›flman›n bulgular› dikkate al›narak yeniden düzenlenmifl ve daha önce bu kapsamda
sorgulanmayan ayak bak›m› ve sigara ile ilgili maddelerde eklenerek kapsam› geniflletilmifltir. Araflt›rmac›lara ve
klinisyenlere puanlama kolayl›¤› sa¤layan ve kullan›lm›fl
en geçerli maddeleri içeren bu yeni 11 maddelik formun
kullan›lmas› ve bu fleklinin geçerlik ve güvenirli¤inin kan›tlanmas› için çal›flmas› önerisinde bulunulmufltur. Bu araç
ile hastaya; diyet, egzersiz, kan flekeri testi, ayak bak›m› ve
sigara bafll›klar› alt›nda yer alan öz bak›m aktivitelerini son
7 gün içinde kaç gün gerçeklefltirdi¤i (gün/hafta) sorulmaktad›r. Yan›tlar bir say› do¤rusu üzerinde gün olarak
(0-7 aras›nda) iflaretlenmekte, sadece sigara içimini sorgulayan 11. madde 0- içmiyorum, 1- içiyorum (içilen sigara miktar›/adet) fleklinde belirtilmektedir. Ölçe¤in her alt
boyutu ayr› ayr› puanlanmakta ve ba¤›ms›z olarak kullan›labilmektedir. Buna göre;
Diyet: ilk 4 madde beslenme uygulamalar›na iliflkin
durumu belirlemek için kullan›l›r.
1. ve 2. maddenin toplam›n›n ortalamas› genel diyet
puan›n›, 4. madde ters puanlamak koflulu ile 3. ve 4.
maddenin toplam›n›n ortalamas› ise önerilen özel diyet
puan›n› oluflturur. Tüm maddelerin toplam›n›n ortalamas› ise “diyet puan›n›” oluflturur.
Egzersiz: 5. ve 6. maddenin toplam puan ortalamas›
“egzersiz puan›n›” oluflturur.
Kan flekeri Testi: 7. ve 8. maddenin toplam puan ortalamas› “kan flekeri testi puan›n›” oluflturur.
Ayak Bak›m›: 9. ve 10. maddenin toplam puan ortalamas› “ayak bak›m› puan›n›” oluflturur.
Sigara içme Durumu: 11. madde sigara içme durumunu (0= içmiyor, 1= içiyor) ve günde içilen sigara say›s›n› gösterir.
Sigara içmeyi sorgulayan 11. madde d›fl›ndaki bölümlerde puan›n yüksek olmas› beklenir. Puan›n yüksekli¤i o öz
bak›m aktivitesinin daha fazla gerçeklefltirildi¤ini gösterir.
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Ölçe¤i gelifltiren ve yeniden düzenleyen araflt›rmac›lar
yeni form ile (gün /hafta seklinde) elde edilecek verilerin,
daha önceki çal›flmalardan elde edilmifl olan bulgularla
(100 puan üzerinden) do¤rudan karfl›laflt›r›lamayaca¤›n›
ancak dönüfltürme ifllemi yap›ld›ktan sonra elde edilecek
say›lar›n k›yaslamaya olanak verece¤ini belirtmifltir. Türkiye’de Gülhan Coflansu (2009) taraf›ndan yap›lan geçerlilik güvenirlik çal›flmas› sonucuna göre; alt boyutlar›n›n
cronbach alpha katsay›lar› Diyet .59, Egzersiz .70, Kan Sekeri testi .94 ve Ayak Bak›m› .77 olarak bulunmufltur. Bu
sonuçlar Türk diyabetlilerde arac›n geçerli ve güvenilir
olarak kullan›labilece¤ini göstermifltir.
Veriler diyabet okulu e¤itimini tamamlay›p, diyabet
okulu diplomas› alan 50 hastaya diploma ald›ktan sonra,
diyabet okulu e¤itimine hiç kat›lmayan sadece rutin bireysel e¤itimler alan 50 hastaya da poliklinik ziyaretleri s›ras›nda ölçekler uygulanarak topland›.
Kat›l›mc›lara araflt›rma hakk›nda bilgi verilip, onamla-

Cinssiyet
Kad›n
Erkek
Medeni Durum
Evli
Bekar
E¤
¤itim Durumu
Okur-Yazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Çal›flflma durumu
Çal›fl›yorum
Çal›flm›yorum
Gelir Durumu
Gelir Giderden Az
Gelir Gidere Denk
Gelir giderden fazla
Evde Kiminle
yaflfl›yorssunuz
Yaln›z
Eflimle
Eflim Ve Çocuklar›mla
Çocuklar›mla
Akrabalar›mla

Bulgular
Kat›l›mc›lar›n sosyo-demografik özellikleri tabloda gösterilmifltir (Tablo 1).
E¤itim alan gruptaki bireylerin %90’›n›n evli, %68’inin
çal›flmad›¤›, diyabet okulu e¤itimi almayan gruptaki bireylerin %40’›n›n evli, %32’sinin çal›flmad›¤› görüldü.
Kat›l›mc›lar›n hastal›¤a iliflkin özellikleri tabloda gösterilmifltir (Tablo 2).
Diyabet okulu e¤itimi alan gruptaki bireylerin ailesinde
veya yak›n akrabalar›nda diyabet öyküsünün daha fazla,
Tablo 2: Diyabet okulu e¤itimi ve
almayan grupta hastal›¤a iliflkin özellikler
Özellikler

Tablo 1: Diyabet okulu e¤itimi alan ve
almayan grupta sosyodemografik özellikler
Özellikler

r› al›nd›.
Araflt›rmadan elde edilen verilerin de¤erlendirmesinde ve istatistiksel analizlerde SPSS - 22 paket program› kullan›ld›.

E¤
¤itim Alan
n
%

E¤
¤itim Almayan
n
%

25
25

50,0
50,0

25
25

50,0
50,0

45
5

90,0
10,0

40
10

80,0
20,0

16
12
10
12

32,0
24,0
20,0
24,0

17
16
6
11

34,0
32,0
12,0
22,0

16
34

32,0
68,0

18
32

36,0
64,0

25
25
0

50,0
50,0
0,0

31
19
0

62,0
38,0
0,0

0
17
29
2
2

0,0
34,0
58,0
4,0
4,0

4
22
18
3
3

8,0
44,0
36,0
6,0
6,0

E¤
¤itim Alan
n
%

‹lk Tan› Ald›¤›n›zda
Hastaneye Yatt›n›z m›?
Evet
11 22,0
Hay›r
39 78,0
Ailenizde ya da Yak›n Akrabalar›n›zda
Diyabet Hastas› Olan Var m›?
Evet
45 90,0
Hay›r
5
10,0
Tedavi fiekliniz Nedir?
OAD
11 22,0
‹nsülin
22 44,0
OAD+‹nsülin
17 34,0
Diyet
0
0,0
Birlikte Yaflad›¤›n›z Kifliler
Destek Oluyor mu?
Hiç
0
0
Az
0
0
Orta
30 60,0
Çok
20 40,0
Baflka Kronik Hastal›k Var m›
Evet
21 42,0
Hay›r
29 58,0
Diyabete Ait Komplikasyon Geliflti mi?
Evet
20 40,0
Hay›r
30 60,0
Evde Kan fiekeri Ölçümü Yap›yor musunuz?
Evet
49 98,0
Hay›r
1
2,0
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E¤
¤itim Almayan
n
%
10
40

20,0
80,0

39
11

78,0
22,0

8
18
24
0

0
36,0
48,0
0,0

7
6
35
2

14,0
12,0
70,0
4,0

30
20

60,0
40,0

26
24

52,0
48,0

44
6

88,0
12,0
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komplikasyon gelifliminin daha az oldu¤u, insülin tedavisi kullan›m›n›n daha fazla oldu¤u görüldü.
E¤itim almayan gruptaki bireylerde OAD + insülin tedavisi al›m›n›n fazla oldu¤u görüldü. Ayr›ca bu gruptaki
bireylerin %14’ü birlikte yaflad›klar› kiflilerin kendilerine hiç
destek olmad›¤›n› dile getirdi.
Tablo 3’te görüldü¤ü gibi diyabet okulu e¤itimi alan
grubun tan› y›l› daha fazla, metabolik kontrol de¤iflkenlerinde say› olarak daha düflük de¤erlerin oldu¤u belirlendi.
Hastal›¤› kabul ölçe¤ine göre yap›lan de¤erlendirmelerde diyabet okulu e¤itimi alan grubun puan ortalamas›
(28,88±4.88), e¤itim almayan gruba göre (20.94±4.58)
daha yüksek bulundu. Aralar›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml›yd› (p<0.000).Öz bak›m aktiviteleri ölçe¤ine göre
yap›lan de¤erlendirmelerde Diyabet okulu e¤itimi alan
grubun puan ortalamalar›, e¤itim almayan gruba göre
daha yüksek bulundu. Aralar›ndaki fark istatistiksel olarak
anlaml›yd›.
Tart›flma
Araflt›rmam›zda hastal›¤› kabul ölçe¤ine ve öz bak›m
aktiviteleri ölçe¤ine göre yap›lan de¤erlendirmelerde diyabet okulu e¤itimi alan grubun puan ortalamalar›, e¤itim almayan gruba göre yüksek bulundu. Her iki de¤erlendirmede de aralar›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml›yd›.
fiireci ve Karabulutlu yapt›klar› çal›flmada hastal›¤a ait
bilgi alma durumunun hastal›¤› kabul düzeyini etkiledi¤i
tespit etmifllerdir (6). Hastal›¤› kabul düzeyi yüksek olan
hastalar›n yaflam kalitelerinin de daha iyi oldu¤u belirlenmifltir (7). Çal›flma sonuçlar› literatürle benzerlik gösterTablo 3: Diyabet okulu e¤itimi alan ve almayan grupta
metabolik parametrelerin karfl›laflt›rmas›
Özellikler
Diyabet tan›s›
En son AKfi
En son TKfi
BK‹
HbA1c
Total Kol.
Trigliserid
HDL

E¤
¤itim Alan
X±±Sd
7.1+4.8
163+27.7
206+37.8
30+3.7
8,6+0.7
200+32.3
196+50.0
41+4.9

Min-Max
1-26
124-220
180-280
19-40
7.5-10
120-260
102-290
30-50

E¤
¤itim Almayan
X±±Sd
Min-Max
5±2.9
1-12
187± 27.3 132-260
238+37.2 180-380
31+3.1
24-39
9.3+0.7
8- 11
216+32.3 120-286
226+42.4 112-328
34+5.6
24-50

mektedir.
Irmak Z ve ark.’n›n yapt›klar› çal›flmada hipertansiyon
hastas› olan bireylerin t›bbi tedaviye uyumu sa¤lamak için
yo¤un e¤itim, tart›flma, tan›lama ve izlemi içeren hasta
merkezli e¤itim program›n›n hastalar›n yaflam tarz›nda
davran›fl de¤iflikli¤inin geliflmesinde etkili oldu¤u görülmüfltür (8).
Diyabet okulu e¤itimi alan bireylerin kan flekeri testi
puanlar›n›n, e¤itim almayanlara göre daha yüksek oldu¤u belirlendi. Karakurt, Hac›hasano¤lu ve Y›ld›r›m’›n yapt›¤› çal›flmada düzenli kan flekeri ölçümü yapan hastalar›n
öz bak›m puanlar› daha yüksek bulunmufltur (9). Düzenli kan flekeri ölçümü yapma sonuç olarak hastal›¤› kabul
ve öz bak›m uygulamas›n›n bir göstergesidir. Ünsal ve K›z›lc›’n›n yapt›¤› çal›flmada kan glikoz kontrolü için diyabet
e¤itiminin önemli oldu¤u bulunmufltur (10). Yap›lan baflka bir çal›flmada düflük kan flekeri testi puan› alan hastalar›n daha yüksek nefropati ve nöropati düzeyine sahip
oldu¤u belirlenmifltir (11). Diyabetli bireyin HbA1c düzeyinin kontrolü için e¤itimin önemli oldu¤u bulunmufltur.
Diyabet hakk›nda yeterli bilgisi olan hastalar›n hareket,
beslenme ve ilaç tedavisini yönetildi¤ini yani öz bak›mlar›n› sa¤layabildi¤ini ifade etmifltir (12).
Çal›flma sonuçlar›m›z bu aç›lardan benzerlik gösterTablo 4: Diyabet okulu e¤itimi alan ve almayan
grupta hastal›¤› kabul ölçe¤i puanlar›n› da¤›l›m›
E¤itim Alan
E¤itim Almayan

N
50
50

X±±Sd
28,88±4.88
20.94±4.58

t
p
8,386 0.000

Tablo 5: Diyabet okulu e¤itimi alan ve almayan
grupta öz bak›m aktiviteleri ölçek puanlar›n›n da¤›l›m›
Özellikler
Beslenme
Egzersiz
Kan flekeri
Ayak bak›m›
Sigara ‹çme
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E¤
¤itim
Alan
Almayan
Alan
Almayan
Alan
Almayan
Alan
Almayan
Alan
Almayan

X±±Sd
5.7±0.4
5.2±0.6
6.5±2.6
3.5±2.5
4.4±1.9
3.3±1.7
5.9±2.6
2.7±2.4
4.9±6.5
2.9±3.5

t
4.02

p
0.000

-5.6

0.000

-3.0

0.003

-6.4
-1.9

0.000
0.054
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mektedir.
Diyabet okulu e¤itimi alan bireylerde, e¤itim almayan
bireylere göre komplikasyon geliflmesi daha az, ayak bak›m puanlar› daha yüksek bulundu. Literatüre göre hastalara e¤itim vermek, bilgi düzeyinin artmas›na, ayak öz bak›m davran›fllar›n›n oluflmas›na ve ayakla ilgili komplikasyonlar›n›n azalmas›n› sa¤lamaktad›r (13). Bilgi eksikli¤i
ayak öz bak›m uygulamalar›n›n yetersiz olmas›na neden
olmaktad›r (14). Bizim çal›flmam›zda e¤itim alan bireylerin
ayak bak›m puanlar›n›n daha yüksek olmas›n›n nedeni
olarak, e¤itim sayesinde hastalar›n bilgi düzeylerinin artm›fl olmas› düflünülebilir. Diyabet öz bak›m aktiviteleri ölçe¤i alt boyutunda genel diyet puan› artt›kça egzersiz
puan› da artmaktad›r. Bu sonuçta, benzer flekilde hastal›¤›n› kabul etmifl ve öz bak›m aktivitelerini yerine
getiren diyabetli bireylerin bir yaflam flekli olarak yorumlanabilir.
E¤itim alan hastalarda içilen sigara say›s› daha az,
ayak bak›m› puan› daha yüksek bulundu. ‹çilen sigara
say›s› ve ayak bak›m puan› aras›nda negatif yönlü bir iliflki bulunmaktad›r. Düzöz, Çatalkaya ve Uysal’›n çal›flmas›nda sigara kullanmayan hastalar›n öz bak›m puanlar›n›n daha yüksek oldu¤u tespit edilmifltir (15).
Sonuç ve Öneriler
Araflt›rmam›z›n sonuçlar›na gore, diyabetli bireylerin
kat›ld›¤› diyabet okulu e¤itimlerinin, bireylerin diyabet
hastal›¤›n› kabul etme ve öz bak›m aktiviteleri üzerine
olumlu etkileri oldu¤u ortaya ç›kt›. E¤itimin herkes taraf›ndan ulafl›labilir olmas›n› sa¤lamak için; diyabet okulu
e¤itimlerinin yayg›nlaflt›r›lmas› ve desteklenmesi gerekmektedir. E¤itim konusundaki çal›flma zorluklar› ne olursa
olsun sürdürülmeli ve bu zorluklar afl›lmaya çal›fl›lmal›d›r.
Çünkü e¤itim, bireylerin hastal›¤› kabul etmesinin, yaflam
tarz› de¤iflikli¤i yapmas›n›n ve hastalar›n kaliteli bir yaflam
sürdürebilmesinin temel tafl›d›r.
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Diyabetik Hasta Takibinde E-Hemflfliirelik ve
E-Monitorizasyonunun Ayaktan Poliklinik Takipleri
‹le Maliyet Aç›s›ndan Karflfl››laflfltt›r›lmas›
Uzm. Hemfl. Burcu fiAH‹N
Antalya Medikal Park Hastanesi Diyabet E¤itim Hemfliresi, ANTALYA

Araflfltt›rma

Özet
Hastalar›n özellikle fiziksel koflullar nedeniyle doktor takibinden yoksun kalmas›n›n
önlenmesi gibi avantajlar› nedeniyle tele-sa¤l›k ve tele-t›p uygulamalar› günümüzde
birçok geliflmifl ülkede yayg›n olarak kullan›lmaktad›r. Diyabet hastalar› da insülin kullan›m› ve kan glukoz ölçümlerinin takip ve doz ayarlamas› nedeniyle yak›n takip gerektirmektedir.
Biz bu çal›flmayla hastanemizde takip edilen diyabetik hastalar›n e-hemflirelik ile izlenmesinin klasik takibe göre maliyet fark›n›n hesaplanmas›n› amaçlad›k.
Tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet, transplantasyon sonras› yeni tan› diyabet(NODM) ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Poliklini¤imizde izlenmekte
olan ve insülin bafllanan 55 hasta (22 hasta tip 2 DM, 4 hasta gestasyonel DM, 29
hasta renal transplantasyon sonras› takip edilen diyabet; toplamda 30 erkek, 25 kad›n) çal›flmaya al›nd›. ‹nsülin tedavisi poliklini¤imizde de¤ifltirildikten veya baflland›ktan 1 hafta sonra ve ayda bir kez en az günde 3 ölçüm ile hastalar email, faks ve/veya telefon görüflmeleri ile de¤erlendirildi ve doz ayarlar› her de¤erlendirmede hastalara bildirildi. Hastalar 2011 Ocak- 2013 Ocak tarihleri aras›nda izlendi.
Toplam hastan›n e-monitorizasyon maliyeti 1,011 TL, ayaktan poliklinik muayenesi
maliyeti 24,274 TL olarak belirlendi. Aradaki maliyet fark› 23,263 TL olarak bulundu.
Diyabetik hastalar›n e- hemflirelik ile takip edilmesi hastan›n insülin doz ayar›n›n
daha yak›n izlemine ve dolay›s›yla komplikasyonlar›n›n daha az olmas›na neden olabilece¤i gibi maliyet aç›s›ndan da daha avantajl›d›r.
Anahtar Kelimeler: Diyabet, Maliyet, Tele-t›p, Tele-sa¤l›k
Summary
E-Nursing and E-Monitoring in the Follow-up of Diabetic
Patients Comparison of Outpatient Clinical Trials and Costs
Owing to advantages such as elimination of deficits in medical follow-up of patients caused by physical conditions, tele-health and tele-medicine practices are widely used today in many developed countries. In diabetic patients, insulin use, blood glucose monitoring and dose adjustments require close monitoring.
In this study we aimed to calculate the differences in cost between e-nursing mo-
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nitorization and classical follow-up in diabetic patients.
Fifty-five patients including type 2 diabetes, gestational diabetes, newly diagnosed post-transplantation diabetes(NODM)together with patients who were being
monitored and initiated insulin in our Endocrinology
and Metabolic Diseases clinic were enrolled(22 patients
with type 2 DM, 4 patients with gestational diabetes mellitus, 29 renal transplant patients with diabetes; total 30
males and 25 females).
One week after initiation or modification of insulin treatment in our clinic, patients were evaluated with measurements on once a month at least 3 times daily basis
by email, fax and/or phone calls and dose settings were
reported to the patients. Patients were followed up between January 2011-January 2013.
Total cost of e-monitoring of the patient's was 1,011
TL. whereas cost of outpatient clinic was 24,274 TL. The
difference in costs was found as of 23,263 TL.
The follow-up of diabetic patients with e-nursing may
provide closer monitoring of the patient's insulin dosing
and thus may result in fewer complications with advantages in terms of cost.
Key Words: Diabetes, Cost, Tele-medicine, Tele-health

Girifl ve Amaç
Geleneksel sa¤l›k hizmeti hastan›n hastaneye veya
sa¤l›k personelinin bulundu¤u merkeze baflvurarak muayene olmas›, hastanede yat›r›larak veya poliklinik hizmeti fleklinde ayaktan tetkiklerinin ve tedavisinin yap›lmas› esas›na dayanmaktad›r. ‹lerleyen teknoloji art›k kiflilerin yan yana gelmeden de haberleflebilmesine, verilerin paylafl›labilmesine ve daha sistematik flekilde saklanabilmesine, hatta karfl›l›kl› sohbet edilebilmesine olanak
sa¤lam›flt›r. Bu durum özellikle ekonomik aç›dan ve zaman kazand›rmas› nedeniyle daha avantajl› oldu¤u için
sa¤l›k hizmetlerinde de birçok alanda kullan›labilir görülmektedir. Dolay›s›yla günümüzde tüm dünyada ''telesa¤l›k'' ve ''tele-t›p'' terimleri kullan›lmaya bafllanm›fl, uygulamalar özellikle uzun süreli takip gerektiren kronik
hastal›klarda ya da hastan›n sa¤l›k hizmetlerine bizzat
ulaflma imkanlar›n›n zor oldu¤u durumlarda kullan›lmaya bafllanm›flt›r.
Kronik bir hastal›k olan diyabet hastalar›nda da insülin

kullan›m› ve kan glukoz ölçümlerinin takip ve doz ayarlamas› gibi unsurlar yak›n takip gerektirmektedir. Biz bu çal›flmayla hastanemizde takip edilen diyabetik hastalar›n ehemflirelik ile izlenmesinin klasik takibe göre maliyet fark›n›n hesaplanmas›n› amaçlad›k.
Tele-sa¤l›k
Tele-sa¤l›k telekomünikasyonun t›bbi teflhis ve hasta
bak›m› için kullan›lmas›d›r. Destek verenlerden uzak mesafelerde bulunanlara sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas› için
bir araç olarak telekomünikasyon teknolojisinin kullan›m›
gerektirir (1).
Gelecekte hastaneler tele-sa¤l›k uygulamalar› sayesinde co¤rafi s›n›rlamalar olmadan tüm dünyadan hasta kabul edecektir. Hastay› uzak ve pahal› üçüncü basamak
bak›m merkezlerine taflmaktansa yüksek kaliteli t›bbi servisler tele-sa¤l›k uygulamalar› ile hastaya götürülebilecektir. Tele-sa¤l›¤›n ana hedeflerinden biri hastalar›n ve hasta yak›nlar›n›n gereksiz seyahatlerini ortadan kald›rmakt›r.
Tele-sa¤l›k flimdiden pek çok ülkede sa¤l›k bak›m servislerinin ayr›lmaz bir parças› olmufltur (2).
E-sa¤l›k
Bilgi ve iletiflim teknolojilerinde yaflanan ilerlemeler
sa¤l›k hizmeti sunum flekilleri ve verilen hizmet türlerini
de¤iflime u¤ramakta, klasik biçimiyle hekim ve hastan›n
sa¤l›k kurumunda bir araya getirilmesi biçiminde sunulan
hizmetlerin büyük bir k›sm› art›k sanal ortamda verilebilir
hale gelmektedir. Bu ba¤lamda tele-t›p, ak›ll› kart, e-reçete, elektronik sa¤l›k kay›tlar›, sanal gerçeklik, klinik karar
destek sistemleri, sa¤l›k biliflimi ve e-sa¤l›k gibi kavramlar
ve uygulamalar ortaya ç›kmaktad›r (3).
E-sa¤l›k uygulamalar›, sa¤l›k hizmetleri sunumunda
birçok fayday› beraberinde getirmektedir. Örne¤in sa¤l›k
bak›m maliyetlerinin düflmesi, hizmet sunumunda ve kaynak da¤›t›m›nda etkinlik, sa¤l›k personeli aras›nda iletiflimin artmas›, k›rsal alanda oturma ya da ulafl›m güçlükleri gibi nedenlerle sa¤l›k hizmetine ulaflmada zorluk çeken
vatandafllar›n sa¤l›k hizmetinden faydalanabilmesi, sa¤l›k
personelinin ve vatandafllar›n bilgiye daha kolay eriflebilmesi bu faydalardan baz›lar›d›r. Bu sistemler sayesinde
sa¤l›k hizmeti sunan kurumlar yeni ifl f›rsatlar› elde edebilmekte ve daha çok hastaya daha ucuza sa¤l›k hizmeti sunabilmektedir (4).
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Tele-T›p
Tele-t›p, t›p teknolojileri ile iletiflim ve video konferans
sistemlerinin birleflimini öngören bir anlay›fl› ifade eden
bir terim olarak t›p dünyas›ndaki popülerli¤ini gün geçtikçe art›rmaktad›r. Tele-t›p, baflka yerlerdeki meslektafllara, birbirleri ile görüfl al›fl veriflinde bulunabilme, veri
paylaflabilme, uzaktaki hastalar›n muayenesini yolculuk
için para harcamadan gerçeklefltirebilme olana¤›n› sundu¤u için, sa¤l›k muayene masraflar›n› afla¤›ya çekmektedir. Uzak bölgelerdeki hastalara t›bbi bak›m ulaflt›rmak
için yeni yollar göstermek, pahal› ve s›n›rl› bir durum
iken; tele-t›p daha h›zl› modern sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas›nda önemli bir tamamlay›c› rolü üstlenmifltir. Tele-t›p ve tele-sa¤l›k terimleri birbirlerinin yerine kullan›lmakta ya da birbirleriyle kar›flt›r›lmaktad›r. Tele-t›p terimi
genellikle; uzak merkezler aras›nda bilgi ve iletiflim teknolojilerini kullanarak tan›, tedavi, takip, de¤erlendirme
amaçlar›yla fizyolojik iflaretlerin gönderilmesi, depolanmas› ve sa¤l›k hizmetlerinin sunumu anlam›nda kullan›lmaktad›r. Ancak, tele-sa¤l›k terimi ise daha genifl bir
kapsamla; hasta e¤itimi, halk sa¤l›¤›, doktorlar›n meslekleri ile ilgili idame e¤itimi, veri toplanmas›, idari toplant›lar ve psikiyatrik amaçlarla ilgili birçok faaliyeti kapsar
(5).
Tele-t›p Tarihçesi
Tarihteki ilk tele-t›p projesi Nebraska Üniversitesi T›p
Fakültesinin Nebraska Psikiyatri Enstitüsü ile yaklafl›k 200
km uzakl›ktaki Eyalet Ruh Hastal›klar› Hastanesinin kapal›
devre televizyon sistemi arac›l›¤›yla ba¤lanmas› olarak rapor edilmifltir. Bu sistem uzmanlar aras›nda interaktif konsültasyonlar yap›labilmesini sa¤lam›flt›r. Yine bu y›llarda
Kuzey Amerika’da, uzman hekim bulunmayan k›rsal yerleflim alanlar›na sa¤l›k hizmeti vermek amac›yla özel hatlar kurularak tele-t›p uygulamalar›na bafllanm›flt›r. 1968
y›l›nda Massachusetts Hastanesi ile Boston Havaalan› aras›nda kurulan video ba¤lant›s› sayesinde havaalan›nda
sürekli hekim bulunmas› ihtiyac› ortadan kalkm›flt›r. 1968
y›l›nda INTERACT program›yla Vermont Üniversitesi, k›rsal
alanlarda tele-t›p kullanarak uzman doktorlarla konsültasyon ve e¤itim sa¤lam›flt›r. 1970 ve 1980’lerde, uydu iletiflim tekniklerinin de geliflmesiyle beraber, uzak mesafelerde bulunan kliniklerle ba¤lant›lar›n kurulabilmesi için
(özellikle A.B.D. Ve Kanada’da) birçok proje bafllat›lm›flt›r.

Maliyetlerin yüksek olmas› nedeniyle bu projelerin ço¤u
devam ettirilememifltir. Almanya’da ise, Medkom çerçevesinde 30 hastane 1986’dan günümüze, video konferans
ile çal›flmalar›n› sürdürmektedirler. Amerika ile Çin aras›nda yap›lan bir çal›flmada da, Çin’deki hastalar›n tedavisinde Amerika’daki doktorlar›n teflhise ve tedaviye yard›mc›
olmalar› sa¤lanm›flt›r. Günümüzde ise, biliflim ve iletiflim
alan›ndaki geliflmelere paralel olarak tele-t›p uygulamalar› da gittikçe artmaktad›r. Amerika, Kanada, Avustralya,
‹ngiltere ve Almanya tele-t›p uygulamalar›nda önde gelen ülkelerdir (3).
Tele-t›p Kullan›m Alanlar›
Tele-t›p sadece hastanelerde de¤il askeri alanda, uzay
araflt›rmalar›nda, cezaevlerinde uzaktan konsültasyon
amac›yla kullan›lmaktad›r. Afla¤›da tele-t›p alan›nda baz›
kullan›m alanlar› belirtilmifltir.
Uzaktan hasta takibi; Uzak mesafelerde iletilmek amac›yla, çeflitli elektronik cihazlar kullanarak hastaya ait veriler al›n›r ve de¤erlendirmek üzere izleme merkezine gönderilir.
Hastal›¤›n tan› ve tedavisi; hastal›¤a tan› konmas›nda
zorlan›ld›¤› durumlarda, hastaya ait bilgi ve yap›lan tetkikler, biliflim ve iletiflim araçlar› arac›¤›yla baflka merkezlere
gönderilir.
T›bbi e¤itim ve araflt›rma; Veri tabanlar›na eriflim ve
özel seminerler ile t›p merkezlerine uzakta bulunan sa¤l›k
personeli ve hastalar için sürekli bir e¤itim ve araflt›rma
olana¤› sa¤lan›r (6).
Tele-hemflirelik
Amerikan Hemflireler Birli¤i (ANA, 1997) tele sa¤l›¤›
"zaman ve mesafe engelini ortadan kald›rarak ve telefon, bilgisayar ve interaktif video yay›nlar›n› kullanarak
sa¤l›k bak›m hizmetlerinin ya da aktivitelerinin sunumu"
olarak tan›mlanm›flt›r. Birlik, tele-sa¤l›¤›, tele-t›p, telehemflirelik, tele-radyoloji ve tele-psikiyatri gibi uygulamalar› içine alan bir flemsiye terim olarak görmektedir. Buna göre; tele-hemflirelik hemflirelik bak›m›n›n ve uygulamalar›n›n sunumu, yönetimi ve koordinasyonu için telekomünikasyon araçlar›n›n(telefon, faks, elektronik posta, internet, video izlem, interaktif video)kullan›ld›¤› telesa¤l›k hizmetlerinin bir flekli olarak düflünülmektedir.
Uluslararas› hemflireler birli¤i (ICN, 2001) tele-hemflireli-
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¤i "hemflirelikte hasta bak›m›n› güçlendirmek için telekomünikasyon teknolojisinin kullan›m›; insanlar ve/veya
bilgisayarlar aras›nda elektronik ya da optik iletileri kullanarak gerçeklefltirilen uzaktan iletiflim" olarak tan›mlanm›flt›r (7).
Etik ikilemler ve Tele-hemflirelik
Meslek eti¤inin giderek önem kazand›¤› ve daha çok
vurgulanmaya baflland›¤›, bilimsel ve teknolojik geliflmelerin yarar/zarar dengelerine iliflkin tart›flmalar›n h›z kazand›¤› günümüzde de, hemflirenin bireye, aileye, topluma, mesle¤ine, meslek örgütüne ve iflbirli¤i çerçevesinde
çal›flt›¤› sa¤l›k ekibine karfl› sorumluluklar›n›, rol ve ifllevlerini yerine getirirken karar verme sürecini etkin kullanabilmesi gereklidir. Hemflireler en temel mesleki sorumluluklar› olan bak›m hizmetinin, süreklilik arz etmesine ba¤l›
olarak, klinik ortamda hasta ile en fazla vakit geçiren sa¤l›k meslek grubudur. Dolay›s›yla hemflire, hastas›n›n en
hassas, güçsüz, mahrem ve özel yönlerini görebilmekte;
onlar›n ac›l›, kederli, yaln›zl›k, umutsuzluk duygular›na ve
ölümüne tan›k olabilmektedir. Bu tan›kl›k, kimi zaman
hastalar ad›na karar vermeyi ve eylemde bulunmay› gerekli k›lmakta, kimi zaman ise çok basit bir karar ahlaki bir
yarg›ya dayanabilmektedir (8).
Hemflirelerin karfl›laflt›klar› ahlaki sorunlar karfl›s›nda
etik karar verebilme becerisine sahip olmas›n›n gereklili¤i
flartt›r. Ancak hemflirelerin etik karar verebilme becerisini
etkileyen birçok etmen bulunmaktad›r (9).
Tele-hemflirelik gibi hemflirelik mesle¤inin ba¤›ms›z kararlar verilece¤i bu teknikte, hem hasta ve hemde personel için büyük avantajlar getiriyor olsa bile(örne¤in; kaynak ve zaman ay›rma, hastalarla eriflimin iyilefltirilmesi
vb)ayn› zamanda etik sorunlara da yol açabilir. Ayr›ca tele-hemflirelik tekni¤in de hemflirenin hastay› göremiyor olmas› hemflirenin yanl›fl kararlar almas› konusunda sorunlara neden olabilmektedir. Ülkemizde sa¤l›kta kullan›lan
biliflim sistemleri ile ilgili gerek yasal düzenlemler gerekse
mevzuatlarda eksiklikler bulunmaktad›r. Bu nedenle etik
çözümlemeler yap›lmadan önce eksik yap›land›r›lm›fl sistemlerin hizmete konmas› gerekir. Ayr›ca hasta bilgilerinin
yasal zorunluluk olmad›kça sakl› tutulmas› gerekti¤i kofluluyla haraket edersek ortaya ç›kabilecek ihmal ve zararlardan kimin sorumlu tutulaca¤› da konuya aç›kl›k getirilecek baflka bir husustur (10,11).

Diyabet Hastal›¤› Yönetiminde
Tele-Hemflirelik Uygulamalar›
Diyabet tedavisinde teknolojinin kullan›m›ndaki art›flla
hastalar ve hemflireler aras›nda daha iyi bir iletiflim, rahat
bir yaflam, hastalara ait verilerin daha güvenilir toplanmas› kolaylaflm›flt›r. Tele-hemflireli¤in di¤er bir önemli amac›
da e¤itimi kesintiye u¤ratmadan hastalara olanak sa¤lamakt›r. Web kameras›, telefonla dan›flma hizmeti, videofon teknolojisi ile e¤itim kliniklere gerek kalmadan evden tedavi için hastaya olanak sa¤lar. Bu görüntülü telefonlar gibi teknolojik araçlar›n kullan›m› sayesinde hastalar›n ihtiyaçlar› karfl›lanabilir (12).
Diyabet tedavisinde tele-t›p ve tele-sa¤l›k uygulamalar›n›n avantajlar›
T›bbi tedavinin kalitesi aç›s›ndan: Diyabet k›lavuzlar›n›n daha yak›n takibi ve uygulanmas› sa¤lanm›fl olur. Kronik komplikasyonlar ve hastaneye yat›fllarda azalma olur.
Maliyet aç›s›ndan: Daha az kaynak ile daha fazla kifliye ulaflmak mümkün olur.
Yaflam kalitesi aç›s›ndan: Komplikasyonlardaki azalma
ve kolay ulaflabilirdik hastalar›n yaflam kalitesini yükselir.
K›rsal koflullarda yaflayan kiflilere sa¤l›k hizmetlerinin ulaflmas›n› sa¤lar.
Hasta bilgilerinin korunmas› aç›s›ndan: Hastalar›n demografik bilgileri ve takip kay›tlar› daha düzenli flekilde
saklanm›fl olur. Daha yak›n takibe olanak verir.
Hasta memnuniyeti aç›s›ndan: Özellikle yak›n glisemik
kontrolün hastaya ulafl›m maliyeti ve zaman kayb› sa¤lamadan, daha konforlu flekilde yap›lmas›, doktor ve diyabet hemfliresi taraf›nca yak›n takip ve ulafl›labilirlik, gerek
medikal özel sektör, gerekse di¤er hastanelerde hasta
memnuniyetini art›ran özelliklerden birisidir (4).
Yöntem
Tip 2 diyabet, gestasyonel diyabet ve transplantasyon
sonras› yeni tan› diyabet (NODM)ile Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar› Poliklini¤imizde son 3 ayd›r izlenmekte olan ve insülin bafllanan 55 hasta (22 hasta tip 2
DM, 4 hasta gestasyonel DM, 29 hasta renal transplantasyon sonras› takip edilen diyabet; toplamda 30 erkek,
25 kad›n)çal›flmaya al›nd›.
Doz ayarlar› her de¤erlendirmede hastalara telefon
görüflmesi ve e-mail yoluyla geri dönüfl yap›larak bildirildi. Hastalar Aral›k 2012- Mart 2013 tarihleri aras›nda iz-
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lendi.
‹nsülin tedavisi poliklini¤imizde de¤ifltirilen veya yeni
insülin tedavisi bafllanan, baflland›ktan 1 hafta sonra ve
ard›ndan ayda bir kez en az günde 2 ölçüm ile takip edildi. Takip edilen bu hastalar›n sonuçlar› email, faks ve/veya telefon görüflmeleri gibi biliflim teknolojileri ile de¤erlendirildi.
Bulgular
Hastalarla yap›lan toplam görüflme say›s› 101 kez, kullan›lan ortalama glukostrip say›s› 2388 adet bulundu.
Hastalarla güncel operatör tarifeleri ortalamas› al›narak
telefon, e-mail ve faks ücreti olarak ifllem bafl›na 3 TL harcad›klar› kabul edildi, glukostrip ücreti ise 0,35 TL kurufl/adet olarak al›nd›. Toplam e-monitorizasyon maliyeti
1.138TL olarak hesapland›.
Hastalar›n e-monitorizasyon yerine hastaneye klasik
olarak ayaktan poliklinik muayenesine gelerek insülin doz
ayarlar›n›n yap›lmas› maliyeti toplam yol (flehir içi otobüs
ücretleri, flehirleraras› en ucuz otobüs tarifeleri temel al›narak),vizit bafl›na muayene ücreti, hastanede bak›lan açl›k ve tokluk glukoz ölçümleri toplam› hesaplanarak hastalara maliyet toplam 23.414 TL olarak bulundu.
E-monitorizasyon maliyeti hasta bafl›na 20,6 TL, ayaktan poliklinik muayenesi maliyeti hasta bafl›na 425.7 TL
olarak belirlendi. Aradaki maliyet fark› 55 hasta için toplam ücretler fark› olarak hesapland›¤›nda 21,816 TL. olarak bulundu.
Tart›flma
Tele-t›p diyabetik bireylerin yak›ndan izleme ve daha
iyi bir metobolik kontrol için iyi bir strateji ve birden fazla
kronik hastal›¤a sahip bireylerin küresel bak›m›na da yard›mc› bir yöntem olabilir. Ayn› zamanda sa¤l›k hizmetinin
maliyetini azaltmak, sa¤l›k eriflimini gelifltirmek, t›bbi kaynak kullan›m›n› azaltmak, yaflam kalitesini iyilefltirmek için
pasif tedavi flekillerini gelifltirmek gibi de¤iflikliklerde rol
olacakt›r (13).
New England’da sa¤l›k enstitüsünde yap›lan bir araflt›rmada tele sa¤l›k kronik hastal›k yönetiminde geleneksel
bak›ma k›yasla yeniden yat›fllar› %60 oran›nda azaltm›flt›r.
Yine Amerika Birleflik Devletleri’nde yap›lan bir araflt›rmada DM hastalar›nda tele-sa¤l›k hizmeti alm›fl olanlarda taburcu olduktan 30 gün sonra yeniden yat›fl yüzdesi alma-

yanlara tele-sa¤l›k hizmeti almayanlara göre %12 oran›nda azalm›flt›r (14).
Marcolino ve arkadafllar› telet›p ile ilgili olarak yapt›klar› meta analizde 13 randomize klinik çal›flmay› ele alarak
toplam 4207 hastan›n verilerini de¤erlendirmifller, tele-t›p
uygulamalar› ile HbA1c de¤erlerinde hem istatiksel hem
de klinik olarak belirgin derecede anlaml› iyileflme(0,44%, %95 CI:-0,61 ile -0,26 tesbit etmifllerdir. Tele-t›p
ve pozitif motivasyon ile klinik uygulamada daha iyi glisemik kontrolu sa¤lanm›flt›r (13).
Fatehi ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada diyabetik
hastalarda video konsültasyonlar de¤erlendirilmifl, toplam 56 konsültasyonun sadece 12’sinde doktorun hastay› fizik muayene ile de¤erlendirmek için ça¤›rmaya ihtiyaç
duydu¤u, ço¤u hastan›n bizzat hastaneye gitmesinde
gerek kalmadan bu flekilde konsültasyonlar›n› tamamlama imkan› bulabilece¤i, gerekirse muayeneye sonras›nda
gidebilece¤i tesbit edilmifltir (15).
Kesavadev ve arkadafllar›n›n yaln›zca tip 2 DM li hastalarda yapt›¤› retrospective kohort çal›flmas›nda mobil
teknolojinin, tele–t›p sa¤l›k sisteminin mali yükü azaltt›¤›
ortaya ç›km›flt›r. Çal›flma 6 ay boyunca 1000 hasta üzerinde her hastadan en az 17 kez tele-t›p ile kiflinin kendi kendine ölçtü¤ü fleker sonucu takibi yap›lm›fl ve toplam
66,745 sonuç de¤erlendirilmifl. Çal›flma boyunca ciddi
bir morbidite olmam›flt›r. Çal›flmaya insülin maliyetleri,
oral ilaçlar ekstra maliyete dahil edilmemifltir. Kiflinin kendi kendine fleker izlemi yapmas›n›n kifli bafl›na düflen maliyeti 9,66 dolar/ay olarak hesaplanm›flt›r. Bu tele diyabet
yönetimi sisteminde tavsiye edilen konu bafll›klar› diyet,
egzersiz ve ilaç doz ayarlamalar› olarak modifiye edilmifltir. Bu sistem sayesinde geleneksel sistemden daha baflar› sa¤lanm›flt›r (16).
Bizim sonuçlar›m›zda da tele-sa¤l›k hizmeti alan hastalar›n maliyetinin ayaktan muayene ile takipleri aras›ndaki
belirgin derecede farkl› ç›kmas›n›n nedeni devlet, özel
sektör ve üniversite hastaneleri için sa¤l›k sigorta hizmetlerinin tele sa¤l›k çal›flmalar›nda yetersiz kalmas›d›r.
Ayr›ca Polisena ve arkadafllar› mevcut kan›tlar›n telesa¤l›¤›n maliyeti azaltmak için iyi bir potansiyele sahip oldu¤unu gösterdi¤ini ancak daha kaliteli çal›flmalarla( t›pk› bizim ülkemizde de oldu¤u gibi)kullan›labilir hale getirilmesi gerekti¤ini aksi takdirde toplumsal aç›dan belirsiz
bir sistem olarak kalaca¤›n› belirtmifltir (17).
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Klonoff'un yay›nlad›¤› bir makalede ise tele-t›p sistemindeki belirsizli¤in ve benimsenmeyiflin en büyük nedeni var olmayan geri ödeme ve lisans sistemi, malpraktisler
olarak belirtilmifltir. Böyle devletlerin iflletti¤i sa¤l›k planlar›, sa¤l›k bak›m organizasyonu ya da entegre bir sa¤l›k
da¤›t›m sistemi ile daha az hastaneye yat›fl, az poliklinik ziyareti daha iyi sonuçlar elde etmek için tele-t›p bak›m›na
yat›r›m yap›larak toplam sa¤l›k tasarruflar›n›n sa¤lanabilece¤ine de¤inilmifltir. Ayr›ca telet›p sisteminin kalitesini artt›rmak ve sa¤l›k maliyetlerini düflürmek için hasta ile iletiflim kurman›n diyabet sa¤l›k personelinin yeni bir 21.yy
arac› olmay› vaat etti¤inin alt› çizilmifltir (17).
Californiya'da 2011 y›l›nda tele-sa¤l›k gelifltirme yasas›
ile ilgili bir meta analiz çal›flmas› yap›lm›flt›r. Bu çal›flma ile
AB 415 yasas› ile uzaktan hasta izlemi için geri ödeme raporu, kalp yetmezlikli ve diyabet gibi hastal›klar için hastal›k yönetim programlar› maliyet etkililik ve tasarruf analizleri yap›lm›flt›r. Çal›flman›n sonucunda; kalp yetmezli¤i
izlem programlar›ndan medicaid program›na 929 milyon
dolar potansiyel tasarruf sa¤lanm›flt›r. Y›ll›k diyabet izlemi
tasarruf maliyeti ise 417 milyon dolar olarak bulunmufltur. Bu her iki kronik hastal›¤›n bir y›lda medical anlamdaki tasarruf maliyeti 408 milyon dolar, hükümet pay› ise
938 milyon dolar olarak hesaplanm›flt›r (18).
Florida'da pediatrik endokrin hizmetleri aç›s›ndan çocuklar için yetersiz diyabet bak›m› alan bölgelerde gelifltirilmek amaçl› bafllat›lm›flt›r. Sistemde web tabanl› tele-sa¤l›k hizmeti verilmifltir. Programa bafllamadan önce ilk alt›
ay ziyaretler 149 gün, program›n 1. y›l› 98 gün, 2. y›l›nda ise 89 gün olmufltur. Programdan sonra 1 y›l içerisinde hastaneye yat›fl 47 güne düflmüfltür. Acil servis ziyaretleri y›lda 2.5-8 güne düflmüfltür. Bununla birlikte 2267
dolar acil servisten tasarruf sa¤lanm›flt›r. Hat ücretleri ve
denetim maliyeti 18.226 dolar olarak hesaplansa bile
program›n toplam tasarrufu 27,860 dolar olarak bulunmufltur. 1 y›lda hastanede geçirilmifl gün 44.419 dolar
azalm›flt›r. Diyabet poliklini¤ine bir ailenin tafl›ma masraf›
olan 262 dolar olarak hesapland› ve tele-sa¤l›k hizmeti
medicaid sistemine tasarruf sa¤lam›flt›r (19).
Bu çal›flmalarda da görüldü¤ü gibi ulafl›m imkanlar› k›s›tl› olan co¤rafi bölgeler ve mobilizasyonu k›s›tl› olan hastalar içinde tele-t›p uygulamalar›n›n önemi büyüktür.
Aoki ve arkadafllar›n›n cezaevindeki tip 2 DM’li mahkumlara yapm›fl oldu¤u çal›flmada retinopati nedeniyle

körlük azaltmak için yapm›fl oldu¤u tele-oftalmojik çal›flmada 500 ve üzeri mahkum say›s›nda daha iyi bir stratejik çal›flma olabilece¤ini göstermifl. Tele-oftalmoji ile maliyet 16.514/18.73, non teleoftalmojik çal›flmada ise maliyet 17.590/18.58 olarak bulunmufl (20).
Ancak, tele-t›p ile daha yüksek maliyet ç›kt›¤›n› savunan araflt›rmalar da mevcuttur.
Henderson ve arkadafllar›n›n yapt›¤› çal›flmada standart destek tedavinin telesa¤l›k hizmetinin maliyet etkinli¤i karfl›laflt›r›lm›flt›r. 2008-2009 y›llar› aras›nda 3230 kifli
Kalp yetmezli¤i, KOAH, Diyabet gibi kronik hastal›klar için
tele-sa¤l›k tedavi hizmeti için takibe al›nm›flt›r. 969 kat›l›mc› ile 12 ayda tele-sa¤l›k denemesi alan randomize kontrol grubunun maliyet ve sonuçlar› artt›ran ‹ngiltere'de ki
en büyük pragmatik grup oldu¤u görülmüfl. Müdahale
maliyetleri dahil olmak üzere tele-sa¤l›k grubu maliyetleri
normal bak›m grubundan daha yüksek bulunmufltur
(21).
Norveç'te bir literatür taramas›nda toplam 5 tane kronik hastal›¤›n yönetiminde tele-t›p de¤erinin bir üst düzey
görünümünü elde etmek için yap›lm›flt›r. Toplam 148 tane tele-t›p müdahaleli çal›flma ve 37, 695 tane hasta görülmüfltür. Tüm çal›flmalardan ortak bir sonuç ç›karmak
için yap›lan çal›flmalar ön yarg›l› bulunmufltur. Ayr›ca incelenilen sürelerin k›sa tutuldu¤una de¤inilmifltir. Maliyet
etkililik aç›s›ndan çok az çal›flma bulundu¤u belirtilerek,
kronik hastal›klar›n yönetiminde tele-t›p de¤eri için kan›t
taban› zay›f ve çeliflkili oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r (22).
Sonuç
Birçok Farkl› ülkelerde farkl› maliyetler tespit edilmifl
olabilir, bizim çal›flmam›za göre literatürdeki ço¤u çal›flma
gibi tele-t›p uygulamalar› daha ekonomiktir. Bizim çal›flmam›zdan da yola ç›karak yap›lacak düzenlemeler ile
tele-t›p uygulamalar›n›n hastalar›n tedavi ve bak›m
maliyetlerini düflürdü¤ü, seyahat masraflar›n› azaltt›¤›, interaktif diabet günlü¤ü tutulmas› gibi imkanlar sa¤lad›¤›,
k›rsal koflullarda yaflayan kiflilere sa¤l›k hizmetlerinin ulaflmas›n› kolaylaflt›rd›¤›, hekim ve hemflirenin zaman›ndan
tasarruf sa¤lad›¤›, hastane/acil baflvurular›na ve hastane
yat›fl süresine katk› sa¤lad›¤› tespit edilmifltir.
Diyabetik hastalar›n e-hemflirelik ile takip edilmesi hastan›n insülin doz ayar›n›n daha yak›n izlemine ve
dolay›s›yla komplikasyonlar›n›n daha az olmas›na neden
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olabilece¤i gibi maliyet ve hasta, sa¤l›k sigortalar› aç›s›ndan daha avantajl›d›r.
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Hemflfliire Araflfltt›rmac›lar Taraf›ndan Yap›lan
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Araflfltt›rma

Özet
Amaç: Bu çal›flma ülkemizde düzenli olarak bas›lan akademik hemflirelik dergilerinde yap›lan diyabetle ilgili hemflirelik yay›nlar›n› incelemeyi amaçlamaktad›r.
Gereç ve yöntem: Araflt›rma retrospektif tiptedir. Çal›flma evrenini Ocak 2012- Eylül 2017 döneminde ülkemizde düzenli bas›lan 17 akademik hemflirelik/sa¤l›k bilimleri dergisinde yay›nlanan 1778 çal›flma, örneklemini ise bu çal›flmalarda tespit edilen
112 diyabet makalesi oluflturmufltur. Veriler araflt›rmac›lar taraf›ndan dergilerin internet adreslerinden toplanm›fl, verilerin de¤erlendirilmesi SPSS 16.0 program›nda say›
ve yüzdelik da¤›l›mlar kullan›larak yap›lm›flt›r.
Bulgular: Tüm araflt›rma makalelerinin %6.3’ü, tüm derlemelerin ise %4.9’u diyabetle ilgilidir. Diyabet ilgili çal›flmalar›n›n %65.2’i yaln›zca tek bir dergide yay›nlanm›flt›r. Diyabetle ilgili çal›flmalar›n %61.1’i tan›mlay›c› tipte, örneklemlerinin %76.3’ü ise
hastalardan oluflmufltur. Çal›flmalar›n tamam›na yak›n›n›n (%97.3) dili Türkçedir. Diyabetle ilgili araflt›rmalar›n %84.7’si, derlemelerin % 81.4’ü, olgular›n %70.0’i ‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i alan›nda yap›lm›flt›r.
Sonuç: Diyabet hemflireli¤i yay›nlar› özellikle 2014 y›l›yla birlikte art›fl göstermifl, bu
art›fl hala devam etmektedir.
Anahtar Sözcükler: Hemflire, Diyabet, Diyabet yay›nlar›
Summary
An Investigation of the Diabetes Related Work Performed by Nurse Researchers
Objective: This study aims to examine nursing publications related to diabetes in
academic nursing journals which are regularly published in our country.
Materials and methods: The study is retrospective. 1,778 studies were published
in 17 academic nursing / health sciences journals, which were regularly published
in the period of January 2012 - September 2017, and 112 diabetes articles were found in these studies. The data were collected from the internet addresses of the journals by the researchers and the evaluation of the data was done by using numbers and percent distributions in the SPSS 16.0 program.
Findings: 6.3% of all survey articles and 4.9% of all reviews are related to diabetes. 65.2% of diabetes related studies were published in only one magazine. 61.1%
of diabetes-related studies were of descriptive type and 76.3% of the samples were
of patients. Nearly all of the studies (97.3%) are Turkish. 84.7% of the studies on di-
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abetes, 81.4% of the collections and 70.0% of the cases
were done in the field of Internal Diseases Nursing.
Conclusion: Diabetes nursing publications have increased in particular with the year 2014, and this increase is
still continuing.
Key Words: Nurses, Diabetes, Diabetes publications

Girifl
Diabetes Mellitus (DM), insülin sal›n›m›. insülin etkisi
veya bu faktörlerin her ikisinde de bozukluk nedeniyle ortaya ç›kan hiperglisemi ile karakterize kronik metabolik bir
hastal›kt›r (1,2).
Uluslararas› Diyabet Federasyonu’nun yapt›¤› çal›flmaya göre dünya genelinde diyabetli nüfus say›s› 382 milyon
civar›nda olup 2035 y›l› itibariyle bu say›n›n 590 milyonu
bulmas› beklenmektedir (3). Diyabet dünyada oldu¤u gibi
ülkemizde de görülme s›kl›¤› gittikçe artan bir hastal›kt›r.
Türkiye Diyabet Hipertansiyon Obezite ve Endokrinolojik
Hastal›klar Prevalans Çal›flmas›–I’e(TURDEP-I) göre 19971998 y›llar›nda 20-80 yafl grubunda diyabet s›kl›¤› %7.2
olarak saptanm›flt›r. 2010 y›l›nda yap›lan TURDEP –II ‘ye
göre diyabet s›kl›¤› oran› %90 artarak %13.7’e yükselmifltir
(4). Diyabet maliyeti yüksek tedavisi ve neden oldu¤u hastal›klar nedeniyle ülkelerin ekonomisine de önemli ölçüde
zarar getirmektedir. Bu sebeplerden dolay› baflar›l› bir diyabet yönetimi aç›s›ndan risk gruplar›n›n belirlenmesi, hastal›¤›n erken tan› ve etkin tedavisi son derece önem tafl›maktad›r(2,5). Diyabet yönetiminde en az t›bbi yard›m ile en iyi
glisemik kontrolü sa¤lamada “ bütüncül bak›m” ve “interdisipliner ekip yaklafl›m›” çok önemli iki yaklafl›md›r (5). Hemflireler diyabet ekibinde çok önemli bir role sahiptir. Hemflirelik uygulamas› bütüncül bak›ma önem verir. Hemflirelik
aile ve toplumun etkisini kabul eder; hasta e¤itimi, deste¤i
ve dan›flmanl›¤› yoluyla, hasta ve ailesinin sadece psikomotor becerileri de¤il, ayr›ca bilgiyi davran›fla dönüfltürmelerini sa¤layacak yöntemleri ve stratejileri ö¤renmelerine yard›mc› olur (6). Literatürde hemflirelerin uygulad›¤›
programlar›n etkili oldu¤unu ve glisemik kontrolü sa¤lad›¤›n› gösteren çal›flmalar vard›r (7,8). Hemflirelik, sadece diyabet ekibini oluflturan profesyoneller ile yapt›¤› araflt›rmalarla yetinmemelidir. Etkin bak›m› sa¤layacak yeni yöntemleri test eden ve hemflirelik giriflimlerinin etkinli¤ini kan›tlayan araflt›rmalar›n planlanmas› ve yürütülmesinde de aktif

olmal›, dünyada ve ülkemizde yeni geliflmeleri ve bilimsel
çal›flmalar› takip etmelidir. Türkiye’de hemflirelik ile ilgili
araflt›rmalar 1955 y›l›nda Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu’nun kuruluflu ile bafllam›flt›r (9). Ülkemizde yay›nlanan ilk hemflirelik dergisi ise Türk Hemflireler Dergisi’dir
(10). 1995 y›l›nda kurulan Diyabet Hemflireli¤i Derne¤i
(DHD) kuruldu¤u günden bu yana pek çok bilimsel etkinlik, kitap, süreli yay›n faaliyetleri ile yüzlerce hemflirenin bilimsel geliflimine ve e¤itimine önemli katk› sa¤lam›flt›r. Ülkemizde hemflirelik dergilerinde yay›nlanan çal›flmalar› inceleyen çok az çal›flma vard›r. Bu ba¤lamda ülkemizde
alan dergilerinde son befl y›lda hemflire araflt›r›c›lar taraf›ndan üretilen diyabetle ilgili çal›flmalar› çeflitli aç›lardan inceleyen bu makale ile meslektafllar›m›za ve yeni çal›flmalar
planlayan araflt›rmac›lara katk› sa¤lamak amaçlanm›flt›r.
Gereç ve Yöntem
Bu çal›flma ülkemizde hakemli ve düzenli olarak bas›lan hemflirelik/sa¤l›k bilimleri dergilerinde diyabetle ilgili
yap›lan hemflirelik yay›nlar›n› incelemek amac›yla retrospektir ve tan›mlay›c› bir çal›flmad›r. Çal›flman›n evrenini
Ocak 2012- Eylül 2017 döneminde ülkemizde düzenli
olarak bas›lan 17 akademik hemflirelik/sa¤l›k bilimleri dergisinde yay›nlanan 1778 çal›flma, örneklemini ise bu çal›flmalarda tespit edilen 112 diyabet makalesi oluflturmufltur. Araflt›rma kapsam›na al›nan dergilerin tüm say›lar›na
ve makalelerine internet üzerinden tam metin olarak ulafl›lm›flt›r. Veriler literatür eflli¤inde oluflturulan form yard›m›yla çal›flmalar geriye dönük olarak analiz edilerek toplanm›fl, verilerin de¤erlendirilmesi SPSS program›nda say› ve yüzdelik da¤›l›mlar kullan›larak yap›lm›flt›r.
Bulgular
Örnekleme al›nan dergilerden 5’i 2012 y›l›ndan sonraki dönemde yay›n hayat›na bafllam›flt›r. Dergiler 2016
y›l›nda en fazla 4 say›, en az 1 say› basm›fllard›r. Son üç
y›lda her ciltte en az üç say› ve üzerinde bas›m yapan dergi say›s› 7’dir (Tablo 1).
Ocak 2012- Eylül 2017 döneminde 17 dergide yay›nlanan 1778 çal›flma incelenmifltir. En çok yay›n›n Atatürk
Üniversitesi (Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k Bilimleri) Hemflirelik Dergisi (%12), Koç Üniversitesi Hemflirelikte E¤itim
ve Araflt›rma Dergisi (%9.1) ve Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisinde(%8.8) yay›nlad›¤› görülmüfl-
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tür. Diyabetle ilgili 112 makale (%6.3) tespit edilmifltir. Bu
çal›flmalar›n 73 tanesi (%65.2) Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumunda yay›nlanm›flt›r. Geride
kalan 16 dergide 5 y›lda bas›lan diyabetle ilgili makale sa-

y›s› 39 (%34.8)’dur. Bu dergiler ve bast›klar› makale say›lar› flöyle s›ralanmaktad›r. Türkiye Klinikleri Hemflirelik Bilimleri Dergisi; 8 (%7.1), Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisi 6 (%5.2), Atatürk Üniversitesi Hemflire-

Tablo 1: Dergilerin y›llara göre yay›n faaliyetleri
Dergi issmi
Koç Üniversitesi Hemflirelikte E¤itim ve Araflt›rma Dergisi
HEMAR-G:Hemflirelikte Araflt›rma Gelifltirme Dergisi
Atatürk Üniversitesi Hemflirelik
(Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k Bilimleri) Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Hemflirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi Dergisi
Florence Nightingale Hemflirelik Dergisi
Türkiye Klinikleri Sa¤l›k Bilimleri Dergisi
Türkiye Klinikleri Hemflirelik Bilimleri Dergisi
Kardiyovasküler Hemflirelik Dergisi
Psikyatri Hemflireli¤i Dergisi
Sa¤l›k ve Hemflirelik Yönetimi Dergisi
Diyabet Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu
Türk Yo¤un Bak›m Hemflireleri Derne¤i Dergisi
Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi Hemflirelik e- Dergisi
Uluslararas› Hakemli Hemflirelik Araflt›rmalar› Dergisi

2012
Cilt
9
14
15

Say›
3
3
4

2013
Cilt
10
15
16

Say›
3
3
4

2014
Cilt
11
16
17

Say›
3
3
4

2015
Cilt
12
17
18

Say›
3
2
4

1

2016
Cilt Say›
13 3
18 2
19 4+
özel say›
5
2
9
4

2

2
6

2
3

3
7

2
4

4
8

2
4

28
19
20

3
2
3

29
21

2
3

30
1
22

3
3
3

31
2
23

3
3
3

6
10

2
3

32
3
24
26
8
7

33
4
25
27
9
8

4
3

2
2

5
4

2
2

6
5

2
2

7
6

3

3

4

3

4
16

2
1

5
17
1

2
1
1

5
1
6
18
2
1

3
3
2
2
3
2

6
2
7
19
3
2

3
3
2
1
2
3

7
3
8
20
4
3

2
3
3
3
4
3+ek
1-2
3
3
2
2
1
3

2017
Cilt Say›
14 1
0
0
20 2

1
1
2
2
3
1+
ek1
8
2
4
1
9
0
21 0
5
0
4
2

Tablo 2: Dergilerin 2012-2017 y›llar› aras›nda yay›nlad›klar› makalelerin da¤›l›m›
Dergi issimleri
Koç Üniversitesi Hemflirelikte E¤itim ve Araflt›rma Dergisi
HEMAR-G:Hemflirelikte Araflt›rma Gelifltirme Dergisi
Atatürk Üniversitesi (Anadolu Hemfl. Sag. Bil.)Hemflirelik Dergisi
Cumhuriyet Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi Elektronik Dergisi
Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisi
Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi Dergisi
Florence Nightingale Hemflirelik Dergisi
Türkiye Klinikleri Sa¤l›k Bilimleri Dergisi
Türkiye Klinikleri Hemflirelik Bilimleri Dergisi
Kardiyovasküler Hemflirelik Dergisi
Psikyatri Hemflireli¤i Dergisi
Sa¤l›k ve Hemflirelik Yönetimi Dergisi
Diyabet. Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu
Türk Yo¤un Bak›m Hemflireleri Derne¤i Dergisi
Y›ld›r›m Beyaz›t Üniversitesi Hemflirelik e- Dergisi
Uluslararas› Hakemli Hemflirelik Araflt›rmalar› Dergisi
Toplam

Diyabet makale
n
%
2
1.8
0
0.0
5
4.5
1
0.9
5
4.5
6
5.2
5
4.5
2
1.8
1
0.9
8
7.1
0
0.0
2
1.8
0
0.0
73 65.2
0
0.0
1
0.9
1
0.9
112 6.3
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Di¤
¤er Makale
n
%
160 9.6
73 4.4
209 12.5
57 3.4
147 8.8
150 9.1
86 5.1
146 8.8
40 2.4
118 7.1
83 5.0
127 7.6
63 3.8
28 1.7
42 2.5
44 2.6
94 5.6
1666 93.7

1
3

Toplam
N
%
162 9.1
73 4.1
214 12.0
58 3.3
152 8.5
156 8.8
90 5.1
148 8.3
41 2.3
126 7.1
83 4.7
129 7.3
63 3.5
101 5.7
42 2.4
45 2.5
95 5.3
1778 100

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi

lik (Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k Bilimleri) Dergisi 5
(%4.5), Dokuz Eylül Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi Elektronik Dergisi 5 (%4.5), Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik
Fakültesi Dergisi 5 (%4.5) dir (Tablo 2).
Dergilerin bast›klar› toplam makale say›lar› y›l artt›kça

artm›flt›r. En çok art›fl %23,8 ile (424 makale) 2016 y›l›nda olmufltur. Diyabet makalelerinin toplam makalelere
oran› 2012 y›l›nda %1.1’den 2016 y›l›nda 1.5’e yükselmifltir. Dergilerin %96.4’nün yay›n dili Türkçe, %3.6’s›n›n
‹ngilizcedir. Diyabet yay›nlar›nda da durum benzerdir.
Yay›nlar›n sadece %2.7’sinin dili ‹ngilizcedir.
Tablo 3: Makalelerin y›l, yay›n dili ve yay›n türüne göre da¤›l›m›
Yay›n türlerine göre incelendi¤inde; yay›nlar›n
%59.6’s› araflt›rma, % 36.7’si derleme, %3.1 olgu suY›l
Yay›n konussu
Toplam
numudur. Tüm araflt›rmalar›n %3.3’ü, derlemelerin
Diyabet makale Di¤
¤er makale
%2.4’ü, olgular›n %0.6’s› diyabetle ilgilidir (Tablo 3).
n
%
n
%
n
%
Diyabetle ilgili çal›flmalar›n alanlara göre da¤›l›mlar› in2012
20 1.1
218 12.3
238 13.4
2013
15 0.8
215 12.1
230 12.9
celendi¤inde en fazla çal›flman›n ‹ç Hastal›klar› Hemfli2014
24 1.3
321 18.0
344 19.3
reli¤i alan›nda yap›ld›¤› görülmektedir. Araflt›rma türle2015
23 1.3
319 17.9
342 19.2
rine göre bak›ld›¤›nda durum benzerdir. Araflt›rmalar›n
2016
27 1.5
397 22.3
424 23.8
%84.7’si, derlemelerin % 81.4’ü, olgular›n %70’i iç has2017
3
0.2
197 11.1
200 11.2
tal›klar› hemflireli¤i alan›nda yap›lm›flt›r. Yazar say›lar› inYay›n Dili
Türkçe
109 97.3
1605 96.3
1714 96.4
celendi¤inde 10 yazara kadar olan çal›flmalar vard›r.
‹ngilizce
3
2.7
61 3.7
64 3.6
Çal›flmalar›n %11.6’si bir yazar, %54.5’i iki yazar,
Yay›n Türü
%18.8’i üç yazar, %9.8 dört yazar, %5.4 befl ve daha
Araflt›rma
59 3.3
1000 56.2
1059 59.6
fazla say›da yazara sahiptir. Araflt›rma makalelerinin
Derleme
42 2.4
611 34.4
653 36.7
%54.2’si, derleme makalelerinin %60.5’i, olgular›n
Olgu
11 0.6
44 2.5
55 3.1
Sistematik
%30’u iki yazarl›d›r (Tablo 4).
inceleme
0
0.0
3
0.2
3
0.2
Araflt›rmalar›n gereç yöntem bölümünde yazarlar› taTez tan›t›m›
0
0.0
3
0.2
3
0.2
raf›ndan belirtilen araflt›rma tipleri incelendi¤inde; çal›flÖlçek tan›t›m›
0
0.0
2
0.1
2
0.1
malar›n %61.1’nin tan›mlay›c› tipte oldu¤u görülmekEditöre mektup 0
0.0
3
0.2
3
0.2
tedir(tan›mlay›c›: %49.2+tan›mlay›c› analitik %6.8. taToplam
112 6.3
1666 93.7
1778 100
n›mlay›c› ve retrospektif %3.4). Deneysel çal›flmalar›n
oran› %3.4, yar› deneysel çal›flTablo 4: Makalelerin anabilim dal› ve yazar say›s›na göre da¤›l›m›
malar›n oran› ise %5.1 dir. Araflt›rmalar›n örneklem büyüklü¤ü
Alan ad›
Araflflt›rma Derleme
Olgu
Toplam
n
%
n
%
n
%
n
%
en az 15, en fazla 1747 dir. Arafl‹ç hastal›klar› hemflireli¤i
50 84.7 35 81.4 7
70 92 82.1
t›rma örneklemi olarak en fazla
Kad›n sa¤l›¤› ve do¤um hemflireli¤i
1
1.7 1
2.3 0
0.0 2
1.8
hastalar (%76.3), sonra s›ras›yla
Çocuk sa¤l›¤› ve hastal›klar› hemflireli¤i
1
1.7 4
9.3 2
20.0 7
6.3
toplum (%8.5) ve hemflireler
Hemflirelik esaslar›
0
0.0 1
2.3 1
10.0 2
1.8
(%5.1)
seçilmifltir.
Halk sa¤l›¤› hemflireli¤i
4
6.8 1
2.3 0
0.0 5
4.5
Ruh sa¤l›¤› hemflireli¤i
2
3.4 0
0.0 0
0.0 2
1.8
59 araflt›rmada 80 tane veri topCerrahi hastal›klar› hemflireli¤i
0
0.0 0
0.0 0
0.0 0
0.0
lama arac› kullan›lm›flt›r. Araflt›rEbelik
1
1.7 1
2.3 0
0.0 2
1.8
malar›n tamam›na yak›n›nda
Yazar say›s›
(%91.5) soru formu-anket gibi
Bir yazar
2
3.4 9
20.9 2
20 13 11.6
isimlerde bir form kullan›lm›flt›r.
‹ki yazar
32 54.2 26 60.5 3
30 61 54.5
Üç yazar
14 23.7 6
14.0 1
10 21 18.8
Bundan sonra en s›k kullan›lan
Dört yazar
8
13.6 2
4.7 1
10 11 9.8
veri toplama arac› (%63.5) ölçekBefl ve üzeri yazar
3
5.1 0
0.0 3
30 6
5.4
tir. Ölçeklerde ise en çok kullan›Toplam
59 100 43 100 10 100 112 100
lanlar; diyabet risk belirleme öl-
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çekleri (8 adet) (%15.6), sa¤l›k inanç modeli ölçe¤i (4
adet) (%7.8), psikososyal uyum öz bildirim ölçe¤i (4
adet) (%7.8), diyabete özgü yaflam kalitesi ölçe¤i (3 adet)
(%5.88)’dir
Araflt›rmac›lar›n en çok çal›flt›klar› konular; diyabet risk
belirleme ve diyabet taramalar›d›r (%21). Daha sonra s›ras›yla hastal›¤a/tedaviye uyum (%13), öz yönetim/öz etkililik/öz bak›m/öz yeterlilik (%13), yaflam kalitesi (%10) ve
diyabet komplikasyonlar› ve diyabetin risk faktörü oldu¤u
hastal›klar (%10) gelmektedir (Tablo 5).
Tart›flma
‹ncelenen 17 dergide son üç y›lda her ciltte en az üç
say› ve üzerinde bas›m yapan dergi say›s› 7 (%41)dir.
ULAKB‹M Türkiye dergiler dizini dergi de¤erlendirme kriterleri gere¤i sa¤l›k bilimleri kapsam›ndaki dergiler y›lda
en az üç say› yay›nlamal›d›r. ‹ncelenen dergilerin %59’u
bu flart› sa¤lamamaktad›r (11).
Tablo 5: Araflt›rma makalelerinin tipi ve
örneklem özelli¤ine göre da¤›l›m›
Araflflt›rma tipi
Tan›mlay›c›
Kesitsel
Tan›mlay›c› ve analitik
Metodolojik
Yar› deneysel
Deneysel
Niteliksel
Tan›mlay›c› ve retrospektif
Kalitatif-Fenomenolojik bir
yaklafl›mla karma araflt›rma
Kalitatif
Karfl›laflt›rmal›
Retrospektif
Randomize kontrollü
Ön test son test ve deneysel
Tan›mlay›c› ve kesitsel
Kesitsel ve analitik
Örneklem özelli¤i
Hasta
Toplum
Hemflire
Arfliv/dosya
Mahkûmlar
Ö¤renci
Hasta + hemflire
Toplam

(n)
29
5
4
3
3
2
2
2

(%)
49.2
8.5
6.8
5.1
5.1
3.4
3.4
3.4

2
1
1
1
1
1
1
1

3.4
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7
1.7

45
5
3
2
2
1
1
59

76.3
8.5
5.1
3.4
3.4
1.7
1.7
100.0

Ocak 2012- Eylül 2017 döneminde incelenen 1778
çal›flman›n en çok Atatürk Üniversitesi (Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k Bilimleri) Hemflirelik Dergisi (%12), Koç Üniversitesi Hemflirelikte E¤itim ve Araflt›rma Dergisi (%9.1)
ve Ege Üniversitesi Hemflirelik Yüksek Okulu Dergisinde
(%8.8) yay›nlad›¤› görülmüfltür (Tablo 2). fien, Karaçam,
Çal›fl›r, ve akr.’›n 2007-2012 dönemi hemflirelik dergilerini kapsayan çal›flmas›nda ilk üç s›rada Atatürk Üniversitesi (Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k Bilimleri) Hemflirelik Dergisi (%29.5), Ege Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi Dergisinde (%14.9), Hemflirelikte Araflt›rma ve Gelifltirme Dergisi (%10.8) yer almaktad›r (12). Karaca & Kabada¤ Ayd›n’›n çal›flmas›nda ise ilk s›rada Ege Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi Dergisi (%24.4), ikinci s›rada Atatürk Üniversitesi (Anadolu Hemflirelik ve Sa¤l›k Bilimleri) Hemflirelik
Dergisi (%23.5) gelmektedir (13). Hemflirelikte Araflt›rma
ve Gelifltirme Dergisi 2015 y›l›ndan sonra y›lda iki say› yay›nlayarak s›ralamada gerilemifltir. Bu süreçte Koç Üniversitesi Hemflirelikte E¤itim ve Araflt›rma dergisi düzenli olarak her y›l üç say› yay›nlamaya devam etmifltir.
Dergilerin bast›klar› toplam makale say›lar› y›l artt›kça
artm›flt›r. En çok art›fl %23.8 ile (424 makale) 2016 y›l›nda olmufltur (Tablo3). Kocaman 1994-2002 ve 20032012 y›llar›na ait sekiz ve 10 y›ll›k iki zaman diliminde yüksek lisans ve doktora ö¤renci ve mezun say›lar›nda 4-5
kat art›fl oldu¤unu belirtmektedir (14). 2003y›l›nda 45,
Tablo 6: Araflt›rma makalelerinin konu da¤›l›mlar›
n
Diyabet bilgi /uygulama beceri düzeyi
3
Öz yönetim/öz etkililik/öz bak›m/öz yeterlilik
8
Ayak bak›m›/ayakkab› uygunlu¤u
5
Diyabet riski belirleme/diyabet taramalar›
13
Ölçek geçerlilik güvenilirlik
3
Diyabet komplikasyonlar› ve diyabetin
risk faktörü oldu¤u hastal›klar
6
Yaflam kalitesi
6
Sa¤l›k inanc›/tutum ve davran›fllar›
3
E¤itimin etkinli¤i/e¤itim program›
3
Hastal›¤a psikososyal uyum/ tedaviye
uyum /duygu deneyim
8
Diyabet araflt›rmalar› literatür tarama
1
Yara iyileflmesi/
1
Sigara içiminin yaflamsal fonksiyonlara akut etkisi 1
61*
*n katlanm›flt›r. Baz› araflt›rmalar birden çok konu içermektedir.
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5
13
8
21
5
10
10
5
5
13
2
2
2
100
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2012 y›l›nda 112 olan doktoraya yeni kay›tl› ö¤renci say›s›n›n 2012-2013 ö¤retim y›l›nda 198’e ulaflm›flt›r. Bu durum artan lisansüstü e¤itimi alm›fl hemflire say›s›n›n dolay›s›yla üretilen bilginin artmas› ve akademik atanma yükselme kriterleri ile ilgili bir sonuç olarak de¤erlendirilmifltir.
Dergilerin %96.4’nün yay›n dili Türkçe’dir (Tablo 3). fien,
ve ark.’n›n çal›flmas›nda da (%93.5) durum benzerdir(12).
Karaca & Kabada¤ Ayd›n’›n çal›flmas›nda Hemflirelik Esaslar›
alan›nda yap›lan makalelerin tamam›n›n yay›n dilinin Türkçe oldu¤u belirtilmektedir (13). Çal›flmam›zda dergilerde ‹ngilizce yay›n oran› %3.6 bulunmufltur. Hacettepe Hemflirelik Fakültesi Dergisinin 1994-2013 y›l›na kadar yay›nlad›¤›
makaleleri geriye dönük incelendi¤i çal›flmada dili ‹ngilizce
olan yay›nlar›n oran› %10 bulunmufltur (15). Bu dergilerin
ulusal düzeyde olmas›n›n getirdi¤i bir sonuçtur.
Diyabetle ilgili 112 makale (%6.3) tespit edilmifltir(Tablo3). Hemflirelik makalelerinde diyabet çal›flmalar›n›n oran› ile ilgili ülkemizde veri yoktur. Ulusoy ve Yal›n
2008-2013 döneminde yap›lan diyabetle ilgili 1048 tez
çal›flmas›n› incelemifl ve bunlar›n 55 tanesinin(%5.2)
hemflireler taraf›ndan yap›ld›¤›n› belirtmektedir (16).
Yay›n türlerine göre incelendi¤inde; yay›nlar›n
%59.6’u araflt›rma. %36.7’si derleme, %3.1’i olgu sunumudur. Tüm araflt›rmalar›n %3.3’ü, derlemelerin %2.4’ü,
olgular›n %0.6’s› diyabetle ilgilidir (Tablo 3). Khorshid ve
ark. bir hemflirelik dergisinin incelenmesi çal›flmas›nda
araflt›rma makalelerinin oran›n› %46.4, derleme makalelerin oran›n› %40.6 olarak belirtmektedir (17). Ünsal ve Sökmen, Atatürk Üniversitesi Hemflirelik Yüksekokulu Dergisinde 1998-2009 y›llar› aras›ndaki yay›n özelliklerini inceledikleri çal›flmas›nda araflt›rma makalelerinin oran›n› %66.3,
derleme makalelerin %33.7 vermektedir (18). Karatay ve
Emiro¤lu yapt›klar› çal›flmada, araflt›rma makalelerini
%65.5, derleme makalelerini %34.5 olarak vermektedir
(19). Hiçdurmaz ve ark. Hacettepe Üniversitesi Hemflirelik
Fakültesi dergisinde 1994-2013 y›llar› aras›nda yay›nlanan
çal›flmalar›n %51.2’sinin araflt›rma, %44.1’in derleme,
%1.1’inin olgu sunumu oldu¤unu belirtmektedirler (15).
Karaca ve Kabada¤ Ayd›n, Hemflirelik Esaslar› alan›nda yap›lan yay›nlar› inceledi¤i çal›flmas›nda araflt›rma makalelerinin oran›n› %77.3, derleme makalelerinin oran›n› %21.9
olarak belirtmektedir (13). Görüldü¤ü gibi tüm çal›flmalarda araflt›rma yay›nlar›n›n oran› fazlad›r. Bu sevindiricidir.
Çal›flmam›zda diyabet araflt›rmalar›n›n %82.1’inin ‹ç

Hastal›klar› Hemflireli¤i alan›nda yap›ld›¤› ve ço¤unun
(%54.2) iki yazarl› oldu¤u görülmektedir (Tablo 4). Hiçdurmaz ve ark.’n›n çal›flmas›nda yay›nlar›n daha çok iki
yazarl› oldu¤u (%44.5) belirtilmektedir (15). Karatay ve
Emiro¤lu’nun çal›flmas›nda iki yazarl› yay›nlar›n oran›
%60’d›r (19). Ünsal ve Sökmen çal›flmas›nda iki yazarl› çal›flmalar›n oran›n› %46.5 olarak vermektedir (18). Bulgular literatürle uyumludur.
Çal›flmam›zda araflt›rma makalelerinin yöntemleri incelendi¤inde; araflt›rmalar›n %61.1’nin tan›mlay›c›,
%3.4’nün deneysel, %5.1’inin yar› deneysel oldu¤u görülmektedir (Tablo 5). Araflt›rmalar›n örneklem büyüklü¤ü en
az 15, en fazla 1747 dir. Araflt›rma örneklemi olarak en
fazla hastalar (%76.3), sonra s›ras›yla toplum (%8.5) ve
hemflireler (%5.1) seçilmifltir. fien ve ark.’n›n (12) araflt›rmas›nda çal›flmalar›n %80.7’sinin gözlemsel(tan›mlay›c›,
kohort ve vaka kontrol), örneklemin ö¤renci (%27.2), hasta (%26.2) ve sa¤l›k çal›flan› (%22.7) oldu¤u, Ünsal ve Sökmen’in (18) çal›flmas›nda araflt›rmalar›n(%84.5)’inin tan›mlay›c› oldu¤u, örneklem grubunun hemflirelik ö¤rencileri
(%18.8), kad›nlar (%17.3), hemflireler (%13.5)’den olufltu¤u, Karatay ve Emiro¤lu’nun (19) çal›flmas›nda araflt›rmalar›n (%69.4)’ünün tan›mlay›c› oldu¤u, Hiçdurmaz, ve
ark.’n›n (15) çal›flmas›nda %81.3’ünün tan›mlay›c› oldu¤u,
örneklemin en fazla hasta (%36.1) ve ö¤rencilerden
(%22.9) olufltu¤u belirtilmektedir. Karaca ve Kabada¤ Ayd›n (13), çal›flmas›nda araflt›rmalar›n (%81.5)’inin tan›mlay›c› ve örneklem gruplar›n›n hastalar (%34.0) ve ö¤rencilerden (%31.9) olufltu¤u belirtilmektedir. Tan›mlay›c› hemflirelik araflt›rmalar›n›n örneklem gruplar› genelde hastalar,
hemflirelik ö¤rencileri ve hemflirelerden oluflmaktad›r. Ulusoy ve Yal›n’›n (16), 2008-2013 y›llar› aras›nda hemflireler
taraf›ndan diyabetle ilgili yap›lan tezler ve kongre bildirilerini inceledi¤i çal›flmas›n›n sonuçlar› da çal›flmam›zla benzerdir. Bu çal›flmada örneklem grubunun büyük bölümünün (%91.4) diyabetli hastalar ve (%3.14)’ünün hemflirelerden olufltu¤unu belirtmektedir.
Araflt›rmam›zda diyabetle ilgili yay›nlar›n en çok, diyabet risk belirleme ve diyabet taramalar› (%21) oldu¤u görülmüfltür. Sonra s›ras›yla hastal›¤a/tedaviye uyum (%13),
öz yönetim/öz etkililik/öz bak›m/öz yeterlilik (%13), yaflam
kalitesi (%10) ve diyabet komplikasyonlar› ve diyabetin
risk faktörü oldu¤u hastal›klar(%10) gelmektedir (Tablo
6). Ulusoy ve Yal›n (16), çal›flmas›nda diyabet yönetimi
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çal›flmalar›n›n (%27.7) ilk s›rada geldi¤ini belirtmektedir.
Sonra s›ras›yla diyabet komplikasyonlar› (%13.8), diyabet
özbak›m-öz yeterlilik (%10.3) ve diyabette duygu durum
(%10.3) çal›flmalar› gelmektedir. Buradaki farkl›l›¤›n bilimsel tezlerin daha genifl kapsaml› ve çok boyutlu olmas›,
tezlerin sonuçlar›ndan birden çok makalenin üretilmesinden kaynaklanm›fl olabilece¤i düflünülmektedir.
Çal›flmam›zda; araflt›rmalar›n tamam›na yak›n›nda
(%91.5) soru formu-anket gibi isimlerde bir form kullan›ld›¤›, bundan sonra en s›k kullan›lan veri toplama arac›n›n
(%63.5) ölçek oldu¤u belirlenmifltir. Çal›flmalarda soru formu kelimesi ile efl anlaml› anket, tan›t›c› özellikler formu,
demografik form, veri toplama formu gibi ifadeler de kullan›lmaktad›r. Ünsal ve Ergül (20), çal›flmas›nda yay›nlar›n
%91.2’sinde soru formu, %36.1’inde ölçek kullan›ld›¤›n›,
Ünsal ve Sökmen (18), çal›flmas›nda yay›nlar›n %70.5’inde
anket, %50.5’inde ölçeklerin kullan›ld›¤›n›, Hiçdurmaz ve
ark. (15). çal›flmas›nda yay›nlar›n %71.5’inde anket,
%21.5’inde ölçek kullan›ld›¤›n›, Karaca ve Kabada¤ Ayd›n
(13) çal›flmas›nda yay›nlar›n %60.9’unda ölçek kullan›ld›¤›n›, Karatay ve Emiro¤lu (19) tan›mlay›c› çal›flmalarda en
çok anket (%44) ve ölçek (%28) yönteminin kullan›ld›¤›n›
belirtmektedir. Son y›llarda hemflirelik alan›nda gelifltirilen
ve uyarlanan ölçek say›s›nn her geçen gün artt›¤› belirtilmektedir (20,21) Araflt›rma sonucumuz literatürle uyumludur. Zira tan›mlay›c› çal›flmalarda genellikle anket ve ölçek gibi veri toplama araçlar› kullan›lmaktad›r.
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Özet
Amaç: Bu çal›flmada amaç, diyabetli bireylerin hastal›¤a yönelik tutumlar› ve yaflam kalitelerinin de¤erlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntemler: Tan›mlay›c› ve kesitsel tipteki araflt›rma Manisa’da bir devlet
hastanesinin diyabet e¤itim poliklini¤ine baflvuran 180 diyabetli birey ile yürütüldü.
Araflt›rma verileri, Diyabete Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (DQOL) ve Diyabet Tutum Ölçe¤i (DTÖ)’nden oluflan bir anket formu kullan›larak yüz yüze görüflme tekni¤i ile
araflt›rmac› taraf›ndan topland›. Araflt›rma verileri bilgisayarda Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 istatistik program›na girildikten sonra, tan›mlay›c› istatistiksel analizleri ve korelasyon analizleri yap›ld›.
Bulgular: Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin yafl ortalamas› 52,3±12,9 (19-65)
y›l olup büyük ço¤unlu¤u (%73,9) kad›n, Tip II diyabet (%93,9) ve tan› süresi 1-5
(%88,3) y›l idi ve %54,4’ü oral antidiyabetik ilaç kullanmakta idi. DTÖ’nin puan ortalamas› 34,5±13,5 (15,0-60,0) ve DÖYKÖ’nin puan ortalamas› da 4,09±0,28 (3,445,65) bulundu. Diyabetli bireylerin DTÖ ald›klar› puanlar ile DÖYKÖ’nin puanlar› aras›nda istatistiksel olarak negatif yönde anlaml› iliflki bulundu (p<0,05).
Sonuç: Araflt›rma bulgular›, diyabetli bireylerin diyabete yönelik olumlu tutumlara
sahip oldu¤unu ve yaflam kalitelerinin de orta düzeyde etkilendi¤ini gösterdi. Buna
ilave olarak, diyabete yönelik olumsuz tutumlar›n yaflam kalitelerini de olumsuz etkiledi¤i bulundu.
Anahtar Sözcükler: Diabetes mellitus, Tutum, Yaflam kalitesi
Summary
Assessment Of Qual›ty Of L›fe And Att›tudes Towards
D›sease Among Pat›ents W›th D›abetes Mell›tus
Objective: It is emphasized that diabetic individuals’ attitudes towards diabetes
mellitus, an important influence on self-care and quality of life. The purpose of this
study was to assess attitudes towards illness and quality of life in people with diabetes mellitus (DM).
Material and Methods: A descriptive and cross sectional study was conducted with
180 out-patients in a state hospital in Manisa, Turkey (West Anatolian) due to diabetes
mellitus. A patient identification form, the Turkish version of the diabetes quality of life
(DQOL) questionnaire and Diabetes Attitude Scale (DAS) were used as data gathering
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forms. Arithmetic averages, standart deviation (SD), pergentage, and correlation were used in statistical analysis.
Results: The mean age of the participants was
52.3±12.9 (19-65) years, the majority of them were women (73.9%) and (93.9%), had type 2 diabetes with a
mean diabetes duration of 1-5 years (88.3%), and 54.4%
of the participants take antidiabetic drugs. The mean score of DAS was found to be 4.09±0.28 (3.44-5.65) and the
mean score of DQOL was found to be 34.5±13.5 (15.060.0) as well. A negative significant correlation was found
between total DAS score and total DQOL score (p<0.05).
Conclusion: The results of this study indicated that positive attitudes towards diabetes and quality of life score
were moderate among people with DM. Besides, the results demonstrated that posivite attitudes towards diabetes effected on quality of life positively.
Key Words: Diabetes mellitus, Attitudes, Quality of life

Girifl
Diabetes mellitus (DM), kronik hiperglisemi ve karbonhidrat, ya¤ ve protein metabolizmas› bozukluklar› ile karakterize bir grup metabolik hastal›ktan oluflmaktad›r. Bu
hastal›klar insülin sal›n›m›nda, insülinin etkisinde veya her
ikisinde bozulmalar sonucunda gerçekleflmektedir (1).
Dünya genelinde yaklafl›k 382 milyon diyabetli birey oldu¤u, 51 milyon bireyin de diyabet nedeniyle yaflam›n›
kaybetti¤i bildirilmektedir. ‘Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›flmas›-II (TURDEP-II)’nin verilerine göre ülkemizde diyabet
prevalans› %16,5 olup yaklafl›k olarak 6,5 milyon yetiflkine karfl›l›k geldi¤i belirtilmektedir (2).
Diyabet, tedavi, bak›m ve kronik hasarlar› nedeniyle bireye, aileye, topluma ve sa¤l›k bak›m sistemine önemli bir
yük getiren, mortalitesi ve morbiditesi yüksek, tüm dünyada ve ülkemizde de s›kl›¤› artan ciddi bir sa¤l›k sorunudur.
Diyabet tan›s› alan bireyler hastal›klar›n› kontrol alt›nda tutmak ve semptomlar›n› yönetmek için; uygun diyet, düzenli egzersiz, kan glikozunun kontrolü, oral antidiyabetiklerin
uygun kullan›m›, insülin tedavisinin etki ve yan etkilerinin
tan›ma, sigara ve alkol kullanmama, diyabetin komplikasyonlar›n› önleme, ömür boyu ilaç tedavisine uyum sa¤lama gibi öz-bak›m aktivitelerini benimsemeleri gerekmektedir (3). Öte yandan, karmafl›k bak›m ve tedavi gerektiren

diyabet yönetiminde bireylerin yaflam tarz› de¤iflikliklerini
yapmada zorland›klar› ve uyum güçlü¤ü yaflad›klar› belirtilmektedir (4). Diyabetli bireyin hastal›k ve tedavi yönetimini baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirebilmesi için yeterli bilgi, beceri ve olumlu tutumlara sahip olmas› gerekmektedir. Buna ilave olarak diyabetli bireyin tutumlar›n›n da diyabet bak›m›n› önemli ölçüde etkiledi¤i belirtilmektedir.
Diyabetli bireyin kendi sa¤l›klar›yla olumlu tutumlara sahip
olmalar› sa¤l›kl› yaflam davran›fllar›n› gelifltirmeleri ve sürdürmeleri aç›s›ndan önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r (5).
Araflt›rmalara göre olumlu tutuma sahip bireylerin glikoz
kontrollerinin, öz bak›m becerilerinin, diyabet hakk›ndaki
bilgi düzeylerinin daha iyi oldu¤u ve hastal›kla ilgili komplikasyonlar›n azald›¤› bildirilmifltir. Diyabetli bireylerin hastal›¤a yönelik olumlu tutumlara sahip olmas› dolayl› olarak
ilaç gereksinimini, fiziksel belirtileri, tan› ve k›s›tlamalar›
azaltt›¤› ve yaflam kalitelerini de artt›rd›¤› belirtilmifltir (6,7).
Diyabetli bireylerin günlük diyabet yönetimini baflar›l›
bir flekilde gerçeklefltirilmesi için yeterli bilgi beceri ve
olumlu tutumlara sahip olmas› gerekti¤i, bireylerin kendi
sa¤l›klar›na özellikle de kendi tedavisine iliflkin tutum ve
davran›fllar›n›n diyabet tedavisinin temelini oluflturdu¤u
birçok çal›flmada vurgulanm›flt›r (8,9,10,11). Literatürde
diyabetli bireylerin diyabete yönelik tutumlar› ve yaflam
kalitelerini bir arada de¤erlendiren tan›mlay›c› ve kesitsel
tipte bir araflt›rmaya rastlanmam›flt›r. Bu çal›flmada, diyabetli bireylerin hastal›¤a yönelik tutumlar› ve yaflam kalitelerinin de¤erlendirilmesi amaçland›.
Gereç ve Yöntem / Araflt›rman›n Tipi
Araflt›rma tan›mlay›c› ve kesitsel tipte bir çal›flmad›r.
Araflt›rman›n Yeri ve Zaman›
Araflt›rma fiubat-Eylül 2017 tarihleri aras›nda Manisa
ilinde bulunan bir devlet hastanesinin diyabet poliklini¤inde yürütüldü.
Araflt›rman›n Evren ve Örneklemi
Araflt›rman›n evrenini; devlet hastanesi’nin diyabet e¤itim poliklini¤inden tedavi ve bak›m hizmeti alan diyabetli
bireyler oluflturdu. Evrenin tamam›na çal›flman›n s›n›rl›l›klar› dahilinde ulafl›lmas› planland›¤›ndan her hangi bir örnekleme yöntemine gidilmedi. Bu kuruma bir y›lda baflvuran toplam diyabetli birey say›s›n›n 1180 oldu¤u belirlendi (N=1180). Uluslararas› Diyabet Liderler Zirvesi 2013 y›l›
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(2) Türkiye verilerine göre yetiflkinlerde diyabet görülme
s›kl›¤› %16.5 olarak bildirilmifltir. Araflt›rman›n sonuçlar›n›n
güvenilir olmas› ve istatistiksel analizin yap›labilmesine yetecek büyüklükte bir örnek büyüklü¤üne karar vermek için
%5 göz yumulabilir hata pay› ve %95 güven düzeyinde
örnekleme al›nacak diyabetli birey say›s› hesapland›. Araflt›rmaya dahil olma kriterlerine uygun 180 diyabetli birey
ile çal›flman›n yürütülmesine karar verildi (n=180).
Araflt›rmaya dahil olma kriterleri;
- 18-65 yafl aras› olan,
- Tip I veya Tip II diyabet tan›s› alm›fl,
- HBV ve/veya HCV tan›s› olmayan,
- Kanser tan›s› olmayan,
- Diyabetik ayak ve/veya diyabetik ayak amputasyonu
olmayan,
- Günlük yaflam aktivitelerini k›s›tlay›c› her hangi bir bedensel, ruhsal ve zihinsel engeli olmayan,
- Soru formlar›ndaki ifadeleri anlama yetisine sahip olan,
- Çal›flma hakk›nda bilgi verildikten sonra kendi r›zas›
ile çal›flmaya kat›lmay› kabul eden diyabetli bireylerdir.
Veri Toplama Araçlar›
Araflt›rmada veriler, gündüz mesai saatleri içerisinde
hasta tan›t›m formu, Diyabet Tutum Ölçe¤i (DTÖ) ve Diyabete Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (DQOL) de oluflan bir
anket formu kullan›larak yüz yüze görüflme tekni¤i ile birinci araflt›rmac› taraf›ndan topland›.
Hasta Tan›t›m Formu: Hastalar›n sosyo demografik de¤iflkenleri, metabolik ve klinik parametreleri, diyabet öyküsüne iliflkin bilgilerin bulundu¤u araflt›rmac›lar taraf›ndan literatür do¤rultusunda haz›rlanan 16 soruluk bir anket formudur (8,9,12,13).
Diyabet Tutum Ölçe¤i: Amerika’da Ulusal Diyabet Komisyonu taraf›ndan gelifltirilen DTÖ’nün Türkçeye uyarlanmas›, geçerlik ve güvenirlik çal›flmas› Özcan (1999) taraf›ndan yap›lm›flt›r (8). Ölçek toplam 7 alt boyuttan oluflmaktad›r. Bu alt boyutlar; özel e¤itim gereksinimi, hasta uyumuna karfl› tutum, diyabetin ciddiyeti, kan glikoz kontrolü ve
komplikasyonlar, hastan›n yaflam›na diyabetin etkisi, hasta
otonomisine karfl› tutum ve ekip bak›m›na karfl› tutumdur.
Ölçek maddeleri 1’den 5’e kadar de¤iflen, likert tipi puanlama ile derecelendirilmifltir. Puan >3 ise pozitif tutumu,
puan ≤3 ise negatif tutumu ifade etmektedir. Ölçe¤in
Cronbach Alpha de¤erinin 0.70, alt boyutlar›n›n Cronbach

Alpha de¤erlerinin 0.39-0.94 aras›nda oldu¤u bildirilmifltir
(9). Bu çal›flmada ölçe¤in Cronbach Alpha de¤eri 0.72 olarak bulundu. Diyabet Tutum Ölçe¤i’nin araflt›rmada kullan›labilmesi için ilgili izin yazardan elektronik posta al›nd›.
Diyabete Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i: Jacobson ve arkadafllar› (1988) taraf›ndan (12) gelifltirilen DQOL’nin Türkçeye uyarlanmas›, geçerlik ve güvenirlik çal›flmas› Y›ld›r›m ve
ark (2007) taraf›ndan yap›lm›flt›r (13) Ölçek 45 madde ve 4
alt boyuttan oluflmaktad›r. Beflli likert olarak düzenlenen ölçekte tüm alt boyutlarda sorular›n yan›tlar›na göre verilen
puanlar›n hesaplanmas› sonucunda 1 puana yak›n puanlar
yüksek yaflam kalitesini 5 puana yak›n puanlar düflük yaflam
kalitesini göstermektedir. Ölçe¤in Cronbach Alpha de¤eri
0.89, alt boyutlar›n›n Cronbach Alpha de¤erlerinin 0.800.94 aras›nda de¤iflti¤i bildirilmifltir (13). Bu çal›flmada ölçe¤in Cronbach Alpha de¤eri 0.85 olarak bulundu. Diyabete
Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nin araflt›rmada kullan›labilmesi
için ilgili izin yazardan elektronik posta al›nd›.
Verilerin De¤erlendirilmesi
Araflt›rma verileri bilgisayarda Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS) for Windows 16.0 istatistik
program›na girildikten sonra, tan›mlay›c› istatistiksel analizleri ve korelasyon analizleri yap›ld›.
Çal›flman›n Etik Yönü
Çal›flmaya bafllamadan önce T.C. Manisa Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakültesi Sa¤l›k Bilimleri Etik Kurulu’ndan ve T.C.
Sa¤l›k Bakanl›¤› Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Manisa Kamu Hastaneleri Birli¤i Genel Sekreterli¤i’nden ilgili izinler al›nd›.
Araflt›rman›n S›n›rl›l›klar›
Çal›flman›n il merkezinde bulunan bir devlet hastanesinde yürütülmesi nedeni ile sonuçlar›n genellenememesi bu araflt›rman›n en önemli s›n›rl›l›¤›d›r.
Bulgular
Diyabetli Bireylerin Tan›mlay›c› Özellikleri
Araflt›rmaya kat›lan bireylerin yafl ortalamas›
52.3±12.9 (19-65) y›l olup büyük ço¤unlu¤u (%73.9) kad›n idi. Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin sosyo-demografik özellikleri Tablo 1’de gösterildi. Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu¤u Tip II diyabet
(%93.9), tan› süresi 1-5 (%88.3) y›l idi (Tablo 1).
Diyabetli bireylerin metabolik kontrol de¤iflkenleri ve
komplikasyonlar Tablo 2’de verilmifltir.
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Tablo 1: Diyabetli bireylerin sosyo-demografik özellikleri (n=180)
Özellikler
Cinssiyet
Kad›n
Erkek
Medeni durum
Evli
Bekar
E¤
¤itim durumu
Okur-yazar
‹lkokul
Ortaokul
Lise
Lisans/lisans üstü
Çal›flflma durumu
Evet
Hay›r
Gelir durumu
Gelir giderden az
Gelir gidere denk
Gelir giderden fazla
Sossyal güvencessi
Var
Yok
Diyabet tan› süressi
Bir y›ldan az
1-5 y›l
6-10 y›l
11 y›l ve üzeri
Diyabet tipi
Tip 1
Tip 2
Baflflka kronik hasstal›k
Hastal›k yok
Hastal›k var
Ailede diyabetli birey
Var
Yok
Tedavi
‹nsülin
‹nsülin+OAD*
OAD*
Doktorunuzun önerdi¤
¤i flflekilde
kontrollere gidiyor mussunuz?
Evet
Hay›r
¤i flflekilde
Doktorunuzun önerdi¤
tedavilerinizi kullan›yor mussunuz?
Evet
Hay›r
Not=*OAD=Oral antidiyabetik

Say›

%

133
47

73.9
26.1

165
15

91.7
8.3

18
97
21
27
17

10.0
53.9
11.7
15.0
9.4

33
147

18.3
81.7

00
133
47

00.0
73.9
26.1

164
16

91.1
8.9

21
159
00
00

11.7
88.3
00.0
00.0

11
169

6.1
93.9

70
110

38.9
61.1

138
42

76.7
23.3

24
58
98

13.3
32.2
54.4

18
162

10.0
90.0

24
156

13.3
68.7

Tablo 2: Diyabetli bireylerin
metabolik kontrol de¤iflkenleri (n=180)
De¤
¤iflflkenler
Say›
%
HbA1c düzeyleri
<7% Normal
13
7.2
≥8% Yüksek
167
92.8
Aççl›k kan glikozu
>130 mg/dl Yüksek
75
41.7
80-130 mg/dl Kabul edilebilir
105
58.3
Tokluk kan glikozu
>160 mg/dl Yüksek
70
38.9
≤160 mg/dl Kabul edilebilir
110
61.1
Lipid profili
LDL-kolesterol
<100 mg/dl Kabul edilebilir
55
30.6
≥100 mg/dl Yüksek
125
69.4
HDL-kolesterol
>50 mg/dl Kabul edilebilir
106
58.9
≤50 mg/dl Yüksek
74
41.1
Trigliserid
<150 mg/dl Kabul edilebilir
86
47.8
≥150 mg/dl Yüksek
94
52.2
Kan bass›nc›
Sistolik
≤140 mm Hg Kabul edilebilir
170
94.4
>140 mm Hg Yüksek
10
5.6
Diyastolik
≤90 mmHg Kabul edilebilir
172
95.6
>90 mm Hg Yüksek
8
4.4
Beden kitle indekssi
18.4 kg/m2 zay›f
2
11
18.5-24.9 kg/m2 normal
20
11.1
25-29.9 kg/m2 fazla kilolu
61
33.9
30-34.9 kg/m2 10 obez
54
30.0
35-39.9 kg/m2 20 obez
26
14.4
≤40 kg/m2 30 morbid obez
17
9.4
Komplikassyonlar
Hipoglisemi ata¤›
Var
59
32.8
Yok
121
67.2
Hiperglisemi ata¤›
Var
47
26.1
Yok
133
73.9
Retinopati
Var
51
28.3
Yok
129
71.7
Nefropati
Var
7
3.9
Yok
173
96.1
Nöropati
Var
88
48.9
Yok
92
51.1
Not: Tablodaki hedef de¤erler Türkiye Endokrinoloji ve
Metabolizma Derne¤i 2017 k›lavuzuna göre düzenlenmifltir (14)
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Diyabetli Bireylerin Diyabet
Tutum Ölçe¤i’nden Ald›klar› Puanlar
Diyabetli bireylerin DTÖ’nden ald›klar› puan ortalamalar› Tablo 3’te belirtildi ve Diyabet Tutum Ölçe¤i puan ortalamas› 4.09±0.28 (3.44-5.65) olarak bulundu.

ki iliflkiler Tablo 5’te gösterildi. Diyabetli Bireylerin Diyabet Tutum Ölçe¤i ile Diyabete Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nden ald›klar› puanlar aras›nda istatistiksel olarak negatif yönde anlaml› iliflki bulundu (p=0.00). Diyabetli Bireylerin Diyabet Tutum Ölçe¤i ile Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nin fieker Hastal›¤›n› Gelecekteki Seyri/Etkileri Hakk›nda Duyulan Kayg›/Endifle ve
Diyabetli Bireylerin Diyabete Özgü Yaflam
Sosyal ve Mesleki Kayg› Endifle alt boyutlar› aras›nda istatisKalitesi Ölçe¤i’nden Ald›klar› Puanlar
tiksel olarak negatif yönde anlaml› iliflki bulundu (p<0.05).
Diyabetli bireylerin DÖYKÖ puan ortalamas›
Diyabetli bireylerin DTÖ’nin alt boyutlar›ndan ald›klar›
1.83±0.35 (1.27-3.82) bulundu. Diyabetli bireylerin DÖYpuanlar ile DÖYKÖ’nin alt boyutlar›ndan ald›klar› puanlar
KÖ’nden ald›klar› puan ortalamalar› Tablo 4’te belirtildi.
aras›ndaki iliflkiler afla¤›da belirtildi: Özel e¤itim ihtiyac› ile
DÖYKÖ ve alt boyutlar›ndan ald›klar› puanlar aras›nda isDiyabetli Bireylerin Diyabet Tutum Ölçe¤i ile
tatistiksel olarak anlaml› iliflki bulunmad› (p>0.05).
Diyabete Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nden
Hasta uyumuna karfl› tutum ile DÖYKÖ ve alt boyutlaAld›klar› Puanlar Aras›ndaki ‹liflkiler
r›ndan ald›klar› puanlar aras›nda istatistiksel olarak anlamDiyabetli Bireylerin Diyabet Tutum Ölçe¤i ile Diyabete
l› iliflki bulunmad› (p>0.05).
Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nden ald›klar› puanlar aras›ndaTip-2 Diyabetin Ciddiyeti ile DÖYKÖ ve fieker Hastal›¤›n› Gelecekteki Seyri/Etkileri Hakk›nda DuyuTablo 3: Diyabetli bireylerin Diyabet Tutum Ölçe¤i’nden ald›klar› puanlar (n=180) lan Kayg›/Endifle alt boyutundan al›nan puanlar aras›nda negatif yönde istatistiksel olaDiyabetli Bireylerin Diyabet Tutum
Ort ± SS*
Min-Makss. Puan
rak anlaml› iliflki belirlendi (p<0.05).
Ölççe¤
¤i ve alt boyutlar›
Kan glikoz kontrolü ve komplikasyonlar ile DÖYÖzel e¤itim ihtiyac›
4.40±0.34
3.57-5.00
KÖ ve fieker Hastal›¤›n› Gelecekteki Seyri/EtkileHasta uyumuna karfl› tutum
4.02±0.34
3.33-5.00
ri Hakk›nda Duyulan Kayg›/Endifle alt boyutunTip-2 diyabetin ciddiyeti
3.24±0.78
1.33-5.00
dan al›nan puanlar aras›nda negatif yönde istaKan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar 3.98±0.41
2.75-5.00
Hastan›n yaflam› üzerine diyabetin etkisi 4.00±0.77
1.40-5.00
tistiksel olarak anlaml› iliflki belirlendi (p<0.05).
Hasta otonomisine karfl› tutum
4.13±0.33
3.20-5.00
Hastan›n yaflam› üzerine diyabetin etkisi ile
Ekip bak›m›na karfl› tutum
4.43±0.38
3.50-5.00
DÖYKÖ ve fieker Hastal›¤›n› Gelecekteki SeyDTÖ
4.09±0.28
3.44-5.65
ri/Etkileri Hakk›nda Duyulan Kayg›/Endifle alt
boyutundan al›nan puanlar aras›nda negatif
Not=*Ort ± SS=Ortalama±Standart sapma
yönde istatistiksel olarak anlaml› iliflki belirlendi (p<0.05).
Tablo 4: Diyabetli bireylerin Diyabete Özgü
Hasta otonomisine karfl› tutum ile DÖYKÖ ve
Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nden ald›klar› puanlar (n=180)
alt boyutlar›ndan ald›klar› puanlar aras›nda
istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulunmad›
Diyabete Özgü Yaflflam Kalitessi
Ort ± SS*
Min-Makss. Puan
(p>0.05).
Ölççe¤
¤i ve alt boyutlar›
Ekip bak›m›na karfl› tutum DÖYKÖ ve alt boTedaviden memnuniyet
2.50±0.47
1.44±4.00
yutlar›ndan ald›klar› puanlar aras›nda istatistikTedavinin psikolojik etkileri
1.86±0.51
1.16-3.37
sel olarak anlaml› iliflki bulunmad› (p>0.05).
fieker Hastal›¤›n›n Gelecekteki Seyri/
1.78±0.62
1.00-4.00
Etkileri Hakk›nda Duyulan Kayg›/Endifle
Sosyal ve Mesleki Kayg› Endifle
1.18±0.38
1.00-5.00
Tart›flma
DÖYKÖ
1.94±0.35
1.33-3.44
Araflt›rmam›za kat›lan diyabetli bireylerin büyük
ço¤unlu¤u orta yafl, kad›n, Tip II diyabetli ve
Not=*Ort ± SS=Ortalama±Standart sapma
OAD kullanmakta idi. Yine, diyabetli bireylerin
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büyük ço¤unlu¤unun e¤itim durumlar› düflük, düzenli
kontrollere gelmeyen ve tedavilerini hekimin önerdi¤i flekilde kullanmayan bireylerdi. Diyabetin geliflmekte olan ülkelerde 45-64 yafl grubunda ve kad›nlarda daha s›k görüldü¤ü vurgulanmaktad›r (14,15). Bizim bulgular›m›z›n aksine
bir çal›flmada, diyabetli bireylerin (n=123) büyük ço¤unlu¤unun e¤itim ve ekonomik düzeylerinin yüksek oldu¤u, düzenli olarak ayn› merkezde ve ayn› ekip taraf›ndan kontrollerini yapt›rd›¤›, kendi kendine düzenli kan flekeri takiplerini
yapt›klar›n› ve diyabet e¤itimi ald›klar› görülmüfl, bireysel yönetimin baflar›lmas›yla metabolik kontrol sonuçlar›n›n iyili¤i,
akut ve kronik komplikasyonlar›n görülme oran›n›n azaltt›¤›
vurgulanm›flt›r.16 Çal›flmam›za kat›lan diyabetli bireylerin
büyük ço¤unlu¤unda mikrovasküer ve makrovasküler
komplikasyonlar›n geliflmemifl olup yaln›zca %7.2’sinin
HbA1c düzeyi hedef de¤erde idi. Bu bulgu kat›l›mc›lar›n diyabet tan› süresinin 1-5 y›l olmas› ile aç›klanabilir. Diyabet tan›s› 10 y›l ve üzeri olan bireyler ile yürütülen bir çal›flmada,
kat›l›mc›lar›n %68’inde, baflta kardiyovasküler hastal›klar olmak üzere, hipertansiyon, böbrek yetersizli¤i gibi birçok kro-

nik hastal›k belirlenmifl olup %32’sinin HbA1c düzeyi hedef
de¤erde oldu¤u vurgulanm›flt›r.17 Araflt›rmam›zda diyabetli bireylerin lipid profillerinin hedef de¤erin üzerinde oldu¤u
görüldü. Yap›lan çal›flmalarda da diyabetli bireylerde dislipidemi insidans›n›n yüksek oldu¤u gösterilmifltir (18,19,20).
Araflt›rmam›za kat›lan bireylerin diyabet tutum ölçe¤inden ald›klar› puan ortalamalar› de¤erlendirildi¤inde
kat›l›mc›lar›n diyabete yönelik olumlu tutumlara sahip oldu¤u bulundu. Diyabetli bireylerin DTÖ’nin alt boyutlar›ndan ald›klar› puan ortalamalar› literatürde yürütülen
araflt›rma sonuçlar› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda baz› çal›flmalardan yüksek 9,21,22 baz› çal›flmalar ile benzer23,24 oldu¤u görüldü. Diyabetli bireylerin Tip-2 diyabetin ciddiyeti
ve Kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlar alt boyutundan ald›klar› puanlar di¤er alt boyutlara göre daha düflük
puan oldu¤u için bu tutumlar›n daha olumsuz oldu¤u
belirlendi. Bu durum, araflt›rmam›za kat›lan bireylerin büyük ço¤unlu¤unda kronik komplikasyonlar geliflmedi¤i
ve insülin kullanmad›klar› için durumlar›n› daha basit ve
tedavi edilebilir olarak alg›lamalar›, hastal›klar›, takip ve te-

Tablo 5: Diyabetli bireylerin Diyabet Tutum Ölçe¤i ile Diyabete Özgü
Yaflam Kalitesi Ölçe¤i’nden ald›klar› puanlar aras›ndaki iliflkiler (n=180)
***DTÖ ve alt boyutlar›
Tedaviden
memnuniyet

Özel e¤itim ihtiyac›

r=0,09
p=0,90
Hasta uyumuna karfl› tutum r=-0,04
r=0,55
Tip-2 diyabetin ciddiyeti
r=-0,08
p=0,28
Kan glukoz kontrolü
r=-0,04
ve komplikasyonlar
p=0,55
Hastan›n yaflam› üzerine
r=0,11
diyabetin etkisi
p=0,12
Hasta otonomisine
r=0,01
karfl› tutum
p=0,88
r=0,02
Ekip bak›m›na karfl› tutum
p=0,77
DTÖ
r=0,06
p=0,40

****DÖYYKÖ ve alt boyutlar›
Tedavinin
fieker Hastal›¤›n›n
psikolojik etkileri Gelecekteki Seyri/Etkileri
Hakk›nda Duyulan
Kayg›/Endifle
r=0,02
r=0,05
p=0,78
p=0,47
r=-0,05
r=-0,13
p=0,43
p=0,08
r=-0,12
r=-0,20
p=0,09
p=0,00**
r=0,02
r=-0,21
p=0,77
p=0,00**
r=0,13
r=-0,27
p=0,08
p=0,00**
r=0,03
r=0,13
p=0,64
p=0,08
r=0,03
r=-0,02
p=0,64
p=0,77
r=0,00
r=-0,15
p=0,91
p=0,04*

Sosyal ve Mesleki DÖYKÖ
Kayg› Endifle

r=0,08
p=0,27
r=-0,04
p=0,52
r=0,00
p=0,95
r=-0,04
p=0,53
r=0,13
p=0,07
r=-0,06
p=0,41
r=-0,02
p=0,75
r=-0,16
p=0,02*

*p<0,05, **p<0,05, ***DTÖ= Diyabet Tutum Ölçe¤i, ****DYKÖ= Diyabete Özgü Yaflam Kalitesi Ölçe¤i

Cilt 9 • Say› 2 • Sayfa 59 • Temmuz - Aral›k 2017

r=-0,02
p=0,73
r=-0,08
p=0,26
r=-0,18
p=0,01*
r=-0,18
p=0,01*
r=-0,22
p=0,00**
r=-0,02
p=0,77
r=0,03
p=0,64
r=-0,19
p=0,00**
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davilerini daha az önemsemeleri ile aç›klanabilir. Yap›lan
çal›flmalarda insülin kullanmayan diyabetli bireylerin hastal›klar›n› daha az önemsedikleri bu durumun da diyabet
takibini zorlaflt›rarak komplikasyonlar›n geliflimini artt›rd›¤›
vurgulanmaktad›r (5,24). Diyabete yönelik alg›lanan ciddiyet ve tehdit alg›s› artt›kça metabolik kontrol, tedavi
uyumu, kan glukoz kontrolü ve komplikasyonlara yönelik
fark›ndal›¤›n olumlu etkilendi¤i bildirilmifltir (25).
Diyabet tan›s› alan bireyler hastal›klar›n› kontrol alt›nda tutmak ve semptomlar›n› yönetmek için; uygun diyet,
düzenli egzersiz, kan glikozunun kontrolü, oral antidiyabetiklerin uygun kullan›m›, insülin tedavisinin etki ve yan
etkilerinin tan›ma, sigara ve alkol kullanmama, diyabetin
komplikasyonlar›n› önleme, ömür boyu ilaç tedavisine
uyum sa¤lama gibi öz bak›m aktivitelerini benimsemeleri
gerekmektedir. Öte yandan, karmafl›k bak›m ve tedavi
gerektiren diyabet yönetiminde bireylerin yaflam tarz› de¤iflikliklerini yapmada zorland›klar›, uyum güçlü¤ü yaflad›klar›, yaflam kalitelerinin ve genel iyilik hallerinin olumsuz etkilendi¤i belirtilmektedir (3,4).
Çal›flmam›zda diyabetli bireylerin yaflam kalitelerinin orta düzeyde oldu¤u belirlendi. Bu durum, çal›flmam›za kat›lan bireylerin orta yafl olmas›, kronik komplikasyonlar›n
geliflmemifl olmas› ve diyabet sürelerinin 1-5 y›l aras›nda
olmas› ile aç›klanabilir. K›sa Form-36 kullan›larak yap›lan
bir çal›flmada 1-5 y›ld›r diyabeti olan ve daha genç olan bireylerin yaflam kalitelerinin daha iyi düzeyde oldu¤u, daha yafll› grubun ise yaflam kalitesi ölçe¤inden ald›klar› puanlar›n daha düflük oldu¤u gösterilmifltir (26). Çal›flmaya
kat›lan diyabetli bireylerin DTÖ’nden ald›klar› puanlar ile
DÖYKÖ’nden ald›klar› puanlar aras›nda negatif yönde anlaml› iliflki bulundu. Bu bulgu DTÖ’nden ald›klar› puanlar
azald›kça DÖYKÖ’nden ald›klar› puanlar›n artt›¤›n› gösterdi. Bu durum diyabete yönelik olumsuz tutumlar artt›kça
yaflam kalitesinin azald›¤› fleklinde yorumlanabilir. Çal›flmam›zda diyabete yönelik olumsuz tutumlar artt›kça diyabetli bireylerin yaflam kalitelerinin fieker Hastal›¤›n›n Gelecekteki Seyri/Etkileri Hakk›nda Duyulan Kayg›/Endifle, Sosyal
ve Mesleki Kayg›/Endifllerinin olumsuz etkilendi¤i bulundu. Kronik hastal›klarda hastal›k alg›s›n›n ve hastal›¤a yönelik tutumlar›n›n yaflam kalitesini etkiledi¤i vurgulanmaktad›r (27,28,29). Diyabetli bireylerin de hastal›k alg›s› ve
tutumlar›n›n diyabeti kontrol alt›na al›p alamayacaklar›, yaflamlar› ve yaflam kaliteleri üzerine etkisi olabilece¤i litera-

türde de belirtilmektedir (29). The Audit of Diabetes-Dependent Quality of Life 19, K›sa Form 36, EQ-5D indeks
kullan›larak diyabetli bireylerde yaflam kalitesini de¤erlendiren di¤er çal›flmalarda da yaflam kalitesinin en s›k etkilenen boyutlar›n›n genel sa¤l›k alg›s›, fiziksel ve sosyal fonksiyonlar oldu¤u gösterilmifltir (7,23,30,31).
Diyabetli bireylerin hastal›k ile ilgili yetersiz bilgilerinin
olmas›, hastal›¤› ve komplikasyonlar› anlayabilme, yaflamlar› üzerine olumsuz etkileri ve ciddi sonuçlar› olabilece¤ine yönelik negatif alg› ve tutumlar›n›n sa¤l›kla ilgili yaflam
kalitesi alanlar›n› olumsuz etkileyebilece¤i literatürde vurgulanmaktad›r (10,16,17,24,32). Çal›flmam›zda diyabetli
bireylerin Tip 2 Diyabetin Ciddiyeti, Kan Glikozu ve Komplikasyonlar, Hastan›n Yaflam› Üzerine Diyabetin Etkisi alt
boyutlar›ndan ald›klar› puanlar azald›kça, yaflam kalitesinin fieker Hastal›¤›n›n Gelecekteki Seyri/Etkileri Hakk›nda
Duyulan Kayg›/Endifle alt boyutundan ald›klar› puanlar›n
artt›¤› görüldü. Bu durum diyabetin ciddiyeti, kan glikoz
kontrolü ve komplikasyonlar›, yaflamlar›na etkileri ile ilgili
olumsuz tutumlar› artt›kça yaflam kalitelerinin olumsuz etkilendi¤i özellikle de fieker Hastal›¤›n›n Gelecekteki Seyri/Etkileri Hakk›nda Duyulan Kayg›/Endifle alt boyutunun
olumsuz etkilendi¤i bulundu. Bir çal›flmada diyabete yönelik olumsuz tutumlar› olan bireylerin diyabet bak›m›nda
daha fazla engelle karfl›laflt›¤›, bak›mlar›n›n yetersiz oldu¤u ve yaflam kalitelerinin de olumsuz etkilendi¤i gösterilmifltir.8 Diyabet, fiziksel, sosyal, psikolojik ve ekonomik
boyutlar› olan kronik bir hastal›kt›r. Dolay›s› ile diyabetli bireyler birçok konuda endifle ve stres yaflayabilmektedirler.26 Yap›lan baz› çal›flmalarda diyabet e¤itimi s›ras›nda
diyabete yönelik olumlu tutuma sahip bireylerin hastal›k
hakk›nda ciddiyet alg›s›n›n yüksek, engel alg›s›n›n düflük,
glikoz kontrolleri, öz bak›m becerileri, hastal›kla ilgili bilgi
düzeylerinin daha iyi oldu¤u, metabolik kontrollerini sa¤layabildikleri, tedaviye daha iyi uyum gösterebildikleri ve
yaflam kalitelerinin de daha iyi düzeyde oldu¤u bildirilirken, 10,16,32 baz›lar›nda ise 30 diyabetli bireylerin hastal›k ciddiyet alg›s› yüksek yaflam kaliteleri düflük bulunmufltur. Diyabetli bireylerin ciddiyet alg›s› yüksek olsa da
tedavi ve yaflam tarz› de¤iflikliklerine uymad›klar›nda yaflam kalitelerinin azalabilece¤i vurgulanm›flt›r (30).
Sonuç ve Öneriler
Araflt›rma bulgular›, diyabetli bireylerin diyabete yöne-
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lik olumlu tutumlara sahip oldu¤unu ve yaflam kalitelerinin de orta düzeyde etkilendi¤ini gösterdi. Buna ilave
olarak, diyabete yönelik olumsuz tutumlar›n yaflam kalitelerini de olumsuz etkiledi¤i bulundu.
Diyabetli bireylerin diyabete yönelik tutumlar ile yaflam kaliteleri aras›nda negatif yönde bir iliflki oldu¤undan
diyabete karfl› tutumlar›n de¤erlendirilerek olumsuz tutumlar›n belirlenmesi, Diyabetli bireylerin, hastal›k ve tedavilerine yönelik olumlu tutumlar›n› destekleyen, sa¤l›k
davran›fllar›n› gelifltiren, bireye özgül bak›mlar›n planlanarak yaflam kalitelerinin artt›r›lmas› önerilmektedir.
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Derleme

Özet
Diyabetin önemli ve tedavisi zorlay›c› olan komplikasyonlar›ndan biri diyabetik
ayakt›r. Diyabetik ayak tedavisinde cerrahi ve medikal tedavi yöntemleri kullan›lmakla birlikte en s›k uygulanan yöntem yaran›n debridman›d›r. Altta yatan hastal›¤›n do¤as› gere¤i nekrotik dokular yüzeyde birikme e¤ilimindedir ve sa¤l›kl› dokunun geliflebilmesi için yara üzerindeki bu doku ve di¤er at›k ürünlerin temizlenmesi gerekmektedir. Debridman yöntemi yara tedavisinin temel ve ayr›lmaz bir parças› olup, sa¤l›kl› granülasyon dokusu oluflmas›n› sa¤layan en önemli uygulamad›r. Granülasyon dokusu geliflmeyen tüm yaralarda diyabetik ayak de¤erlendirme yöntemlerine göre de¤erlendirilme yap›l›p sonuçta debridman yap›lmal›d›r. Çeflitli debridman yöntemleri
bulunmakta ve yöntemler birbirleriyle birlikte veya tek bafl›na kullan›lmaktad›r. Son y›llarda geliflen teknoloji ile sa¤l›kl› dokuya zarar vermeden yaradaki nekrotik dokunun
debridman›n› sa¤layan enzimatik preparatlar kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Bunlardan en
s›k kullan›lan preparat kollagenaz içerikli olanlard›r. Bu derleme ayak yaralar›nda enzimatik debridman yöntemi güncel literatür bilgisi dahilinde sunulmufltur.
Anahtar Kelimeler: Debridman; Enzimatik debridman tedavisi, Diyabetik ayak.
Summary
Enzymatic Debridement of Diabetic Foot Ulcers
Diabetic foot is one of the important complication of diabetes and its treatment
is also difficult. In diabetic foot treatment, surgical and medical treatment methods
are used together with debridement of the ulcers. The necrotic tissue tends to accumulate on the surface because of the nature of diabetes and this tissue and other
waste products on the wound must be cleaned for healthy tissue development.
Debridement is an essential and integral part of ulcer healing that is the most important application for healthy granulation tissue. All of the injured granulation tissues
should be evaluated according to diabetic foot evaluation methods and debridement should be done. There are various debridement methods and they are used
together or alone. In recent years, enzymatic preparations have been used to provide debridement of the necrotic tissue in the ulcers without damaging the healthy tissue with the developing technology. This review based on the current literature and
presents the enzymatic debridement methods of foot ulcers.
Keywords: Debridement; Enzymatic debridement treatment; Diabetic foot.
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Girifl
Dünyada Diabetes Mellitus prevalans› ve yaflam süresinin art›fl›, diyabet ile ilgili komplikasyonlar›n da artmas›na neden olmufltur (1). Uluslararas› Diyabet Federasyonunun (International Diabetes Federation) 2015 y›l› verilerine göre dünya genelinde 415 milyon eriflkin diyabetli
oldu¤u, bu say›n›n 2050 y›l›nda 642 milyona yükselece¤i öngörülmektedir (2). Ülkemizde yap›lan Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans (TURDEP 2) çal›flmas›nda diyabeti olan hasta say›s›n›n 7 milyon kadar oldu¤u belirlenmifltir (3). Bunlar›n bir
milyondan fazlas›nda diyabetik ayak yaras› oldu¤u ve
500.000'e yak›n›nda diyabetik ayak infeksiyonu bulundu¤u söylenebilir (4).
Ayak yaralar› en s›k diyabetli hastalarda görülmektedir.
5 Diyabetik ayak, diyabetik hastalarda alt ekstremiteleri tutan nöropati ve periferik arter hastal›¤› ya da her iki tablonun bir arada olufluna ba¤l› cilt fonksiyonlar›n›n bozulmas›yla karakterize, ileri evrelerde ülserasyonlara yol açabilen klinik bir tablodur. Diyabetik nöropati geliflen hastalar azalm›fl his kayb› nedeniyle yaralanmalar› fark edemeyebilir. Ayakta bozulan doku bütünlü¤ü ve yaran›n geç
fark edilmesi diyabetin en önemli ve tedavisi en zor olan
komplikasyonu olan diyabetik ayak yaralar›n› ortaya ç›kart›r (5,6). Efllik eden hastal›klar, ateroskleroz ve dolafl›m bozuklu¤unun olmas›, yara iyileflmesinin gecikmesine ve infeksiyonlara neden olarak diyabetik ayak tedavisinin uzamas›na ve yatarak tedavi gereksinimlerini ortaya ç›kartmaktad›r (5). Ayak yaralar› diyabetli hastalarda hastaneye
yat›fl›n en s›k nedeni olmakla birlikte yüksek mortalite ve
morbiditeyle iliflkilidir. Diyabetik hastalarda ayak yaras› geliflme riski %12-25 olup y›ll›k insidans› %2 civar›ndad›r (1).
Non-travmatik ayak amputasyonlar›n›n %50-70’i diyabete ba¤l› olarak geliflmektedir, bunlar›n %85’inde ülserden önce yara mevcut oldu¤u bilinmektedir, diyabetik
ayak tan›s› konulmas› sonras› 6-18 ay içinde, hastalar›n %524’ünde süreç amputasyonla sonuçlan›r. ‹lk amputasyondan sonraki 3-5 y›l içinde, %50’den fazla hastan›n di¤er baca¤› için de amputasyon söz konusu olmaktad›r. Aya¤›nda
yeni ülser saptanan diyabetlilerde rölatif ölüm riskinin yaklafl›k 2,5 kat art›¤› gösterilmifltir (7). Hasta yafl›n›n artmas›,
diyabet süresinin uzamas› ve efllik eden di¤er komplikasyonlar diyabetik ayak yaras› ve buna ba¤l› ekstremite amputasyonlar›n›n görülme s›kl›¤›n› art›rmaktad›r (6).

Diyabetik ayak yaralar›n›n önlenmesi ve erken tedavisi
hastalar›n yaflam kalitesine ve sa¤l›k sistemine getirdi¤i yük
nedeniyle son derece önemlidir (6). Amputasyonlar›n önlenmesi, canl› dokunun en iyi flekilde korunabilmesi ve yara iyileflmesinin sa¤lanabilmesi için yara üzerinde bulunan
nekrotik ve infekte dokular›n, yabanc› maddelerin birlikte
uzaklaflt›r›lmas› ve devam›nda düzenli pansumanlar›n yap›lmas› diyabetik ayak tedavisinin güncel yaklafl›m›n› oluflturmaktad›r. Bu tedavi yaklafl›m›na yaran›n debridman›
denilmektedir. Cerrahi, biyolojik, otolitik ve enzimatik olarak uygulanan farkl› debridman yöntemleri vard›r. Bu yöntemler yaran›n karakteristi¤ine, ekibin deneyimine ve hastan›n tercihine göre seçilebilir. Altta yatan hastal›¤›n do¤as› gere¤i nekrotik dokular birikme e¤ilimindedir ve bu nedenle yinelenen debridmanlara ihtiyaç duyulur. Farkl›
debridman yöntemleri birlikte kullan›labildi¤i gibi tek bir
yöntem düzenli aral›klarla tekrar uygulanabilmektedir
(8,9). Enzimatik debridman yöntemleri, son y›llarda sürekli debridman sa¤layan yönüyle yara bak›m›nda ön plana
ç›km›flt›r. Özellikle kollagenaz içerikli enzimatik debridman
preparatlar›n›n yara iyileflmesi üzerinde olumlu etkilerinin
oldu¤u bildirilmifltir (10,11). Multidisipliner bir ekip yaklafl›m› gerektiren diyabetik ayak tedavisinde kullan›labilir yöntemlerin yan› s›ra, hastan›n tedavi seçene¤i hakk›ndaki görüflleri hiçbir zaman göz ard› edilmemelidir (8).
Bu derlemenin amac›, diyabetik ayak tedavisinde kollagenaz içerikli enzimatik preparatlar›n tedavide kullan›m
yeri ve uygulamas›n›n güncel literatür bilgisi dahilinde ele
al›nmas›d›r.
Diyabetik Ayak Tedavisi
Diyabetin etyopatogenezinde rol oynayan hiperglisemi, nöropati, iskemi, periferik arter hastal›¤› gibi çok farkl› faktörlerin olmas›, geliflen lezyonlar› karmafl›k hale getirir, bu tip hastalara yap›lacak yaklafl›mlarda bir ekip anlay›fl›n› gerektirmektedir. Diyabetik ayak tedavi yöntemine
t›bbi muayene, radyolojik incelemeler ve yara kültürüne
göre karar verilir (4,5).
Yara iyileflmesini sa¤lamak ve aya¤›n ifllevini geri kazand›rmak amac›yla diyabetik ayak tedavisi genel yaklafl›m›; ölü ve infekte dokular›n uzaklaflt›r›lmas› için debridmanlar, infeksiyon kontrolü için uygun antibiyotik tedavisi, metabolik kontrolün sa¤lanmas›, aya¤›n yükten kurtar›lmas› (off-loading) ve periferik arter hastal›¤›n›n tan›s› ve
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uygun flekilde tedavisidir. Diyabetik ayak tedavisinde yara
debridman yöntemlerine ek olarak, hiperbarik oksijen tedavisi, büyüme faktörleri, negatif bas›nçl› yara kapama
yöntemi ve kurtçuk tedavisi gibi yard›mc› tedavi yöntemler seçilmifl olgularda kullan›lmaktad›r (6).
Diyabetik ayak tedavisinde dokunun ampütasyonu
engellemek/önlemek ve yaran›n iyileflmesini sa¤lamak
için en s›k kullan›lan yöntem debridman yöntemidir. Debridman yaran›n yüzeyi ve etraf›nda bulunan debrislerin,
kontamine dokular›n, yabanc› maddelerin ve nekrotik dokunun uzaklaflt›r›lmas›d›r. Nekrotik doku, yara üzerinde
bulunan epitel hücrelerinin, epidermis dokusunun oluflturmas›n› engelleyen bir bariyer formundad›r. Ayn› zamanda baz› yaralarda granülasyon dokusunun üstünde
yer alan sar› ince bir tabaka olan fibrin dokusu yara iyileflmesini geciktirir (12).
En yayg›n kullan›lan yöntemler cerrahi, enzimatik,
otolitik, biyolojik debridmanlard›r (6,13). Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda kombine tedavi yöntemleri tercih edilmeye bafllanm›fl ve bu ba¤lamda nekrotik dokunun uzaklaflt›r›larak yara iyileflmesinin h›zland›rd›¤› görülen enzimatik debridman tedavi yöntemleri ön plana ç›kmaya
bafllam›flt›r (10,11,14).
Diyabetik Ayak ve Enzimatik Debridman Tedavisi
Debridman, yara iyileflmesini sa¤layabilmek için yara
yata¤›n› haz›rlamak amac›yla yaradan nekrotik dokular,
eskar, yara kabuklar›, infekte dokular, hiperkeratoz, hematom, apse materyali, yabanc› cisimler, kemik parçalar›
veya her tür doku art›¤›n›n temizlenmesi ifllemine verilen
add›r. Birçok yarada ço¤u kez yinelenen ve bu nedenle
“sürekli debridman” denebilecek uygulamalara gereksinim duyulur (4). Diyabetik ayak tedavisinde en az bir defa yap›lan cerrahi debridman sonras› veya iki debridman
yöntemi birlikte uyguland›¤›nda daha etkindir. Bu flekilde
kronik yaralarda beklenenden daha h›zl› granülasyon ve
epitalizasyon dokusunda art›fl ve iyileflme gözükür (15).
Diyabetik ayak yaras› ve infeksiyonunun tan›s›, tedavisi ve önlenmesi ulusal uzlafl› raporu 2015’e göre, yaradaki ölü dokular ve debris flu nedenlerle temizlenmelidir (4)
• ‹yileflmenin önünde fiziksel bir engel oluflturarak
granülasyonu ve yara yüzeyinin epidermal örtüyle kapanmas›n› engeller.
• Antibiyotik ve a¤r› kesiciler gibi topikal preparatlar›n

etkilerini azalt›r.
• ‹nfeksiyonu maskeleyebilir veya taklit edebilir.
• Bakteriler için besin kayna¤› oluflturur.
• ‹nflamatuar sitokinlerin afl›r› üretilmelerine neden
olarak, septik bir yan›t›n do¤mas›na ve ard›ndan afl›r› ölçüde matriks metalloproteinaz› üretimine yol açar.
• Özellikle bas› yaralar› ve diyabetik ayak yaralar›nda,
doku hasar›n›n gerçek boyutlar›n›n görülebilmesini ve tedavi uygulay›c›lar›n yaray› do¤ru bir flekilde de¤erlendirebilmelerini engeller.
• Afl›r› eksüda ve koku üretilmesine neden olur.
Cerrahi debridman yöntemleri, uzun y›llard›r diyabetik
ayak tedavisinde alt›n standart olarak kullan›lmakla birlikte, günümüzde cerrahi öncesi veya sonras›nda di¤er
debridman yöntemleri de s›kl›kla kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Son y›llarda yap›lan çal›flmalarda özellikle enzimatik
debridman yöntemlerinin kullan›lmaya baflland›¤› ve sonuçlar›n›n yara iyileflmesine katk›da bulundu¤u bildirilmektedir (10,11,14). Enzimatik debridman tedavi yöntemi, yara iyileflme sürecinde kritik olan prolitik enzim ve
proteinaz›n topikal olarak uygulanmas›n› içerir. Proteinaz
aktivitesinin kronik yaradaki kullan›m amac›, yara bölgesinde yaln›zca ölü dokunun debridman› de¤il ayn› zamanda yaflamsal olan epitalizasyon için hücrelerin harekete geçirilmesini sa¤lamakt›r (15). Bu tedavi yöntemi teorik olarak di¤er tedavi yöntemleriyle birlikte kullan›labilen seçilmifl bir yöntemdir, s›kl›kla cerrahi debridman sonras›nda ›slak pansuman ile birlikte kullan›l›r (16).
Nekrotik doku kollajen lifleriyle yaraya tutunur ve bu
liflerin parçalanmas› sürecinde epitalizasyonu destekleyici
bir alt yap› bulunmad›¤› için, nekrotik pla¤›n kald›r›lmas›na kadar granülasyon süreci yavafl ilerler (17). Enzimatik
debridman tedavisi, yara yata¤›na topikal uygulanarak
nekrotik bölgedeki ölü dokunun y›k›m› ve uzaklaflt›r›lmas›
yoluyla ifller (14). Debridman tedavisinde bromelain, papain ve kollagenaz enzimatik içerikli preparatlar kullan›lmaktad›r. Bunlardan baz›lar› selektiftir ve ölü dokuyu tan›r, baz›lar› ise non selektiftir; canl› ve cans›z doku ayr›m›n› yapamadan debridman› sa¤larlar. Papain ve kollagenaz içerikli enzimatik debridman preparatlar› bromelaine
göre daha fazla tercih edilmektedir. Bromelain yap›lan
küçük ölçekli çal›flmalarda sa¤l›kl› dokuya zarar vermemesi ve ciddi bir yan etkisi bulunmad›¤› gösterilmesine karfl›n, etki mekanizmas› tam olarak bilmemekte ve bu pre-
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parata karfl› kuflku ile bak›lmaktad›r. Papain bas› ülserlerinde kullan›lan ve do¤ru yöntemle uyguland›¤›nda etkin
olan, non-selektif enzimatik debridman preparat›d›r (15).
Diyabetik ayak yaralar›nda en s›k kullan›lan eznimatik
debridman preparat› kollagenaz içerikli olanlard›r. Kollagenaz içerikli preparatlar nekrotik dokuda canl›l›¤›n› kaybetmifl kollajen liflerinin y›k›m› yoluyla debridman sa¤layarak
kronik yaralar›n tedavisinde yayg›n kullan›m alan› bulmufltur (15,18). Kollagenaz tedavi yönteminin çeflitli derecelerdeki yaralarda ve yan›klardaki etkinli¤ine yönelik klinik çal›flmalar mevcuttur. Yay›mlanan bir sistematik derlemeye
göre kollagenaz, ayak yaralar›, bas› yaralar› ve yan›klarda
granülasyon dokusuna zarar vermeden nekrotik dokuyu
uzaklaflt›ran efektif bir debridman yöntemidir (19).
Diyabetik ayak yaralar›nda enzimatik debridman kullan›m› pansumanlar›n uygulamas›n› kolaylaflt›rd›¤›, nekrotik
dokuyu sa¤l›kl› dokuya zarar vermeden h›zl› bir flekilde
uzaklaflt›rd›¤›, cerrahi yöntemlere göre a¤r›s›z oldu¤u,
granülasyon dokusu oluflumunu art›rd›¤›, yüzeysel yaralarda epitelizasyon sürecini h›zland›rd›¤›, maliyetinin uygun oldu¤u, negatif bas›nçl› tedavi ve di¤er debridman
tedavi yöntemleriyle birlefltirilebildi¤i, klinik infeksiyonu
bask›lad›¤›, hastanede kal›fl süresini azaltt›¤› yap›lan çal›flmalarda gösterilmifltir (5,6,12,18,20)
‹skemik olmayan kronik ayak yaras›n›n tedavisinde enzimatik debidman tedavisi ve standart bak›m›n hidrojel ve
›slak pansumanla yap›ld›¤›, randomize ve çok merkezli bir
çal›flmada iki tedavi flekli karfl›laflt›r›lm›flt›r. 215 hasta randomize olarak saptanan, iki yöntemin karfl›laflt›r›ld›¤› ve
gerekli görüldü¤ünde cerrahi debridman uygulanan bu
çal›flma sonuçlar›na göre, 12 haftal›k tedavi sonucunda
yaradaki küçülme oranlar› kollagenaz tedavisinde %55 ve
standart bak›mda %41 olarak bulunmas›yla birlikte istatistiksel anlaml›l›k gösterilememifltir (14).
Tallis ve arkadafllar›, kollagenaz enzimatik debridman
yönteminin, standart bak›m ve cerrahi debridman›n birlikte uyguland›¤› çal›flma sonucuna göre, sa¤l›kl› yara yata¤›n›n haz›rlanmas› ve ölü dokunun uzaklaflt›r›lmas›na göre, klinik olarak etkin oldu¤unu göstermifltir. Çal›flma sonucunda yara yata¤›n›n iyileflme sürecine haz›rlanmas›nda daha h›zl› geri dönüfl sa¤lanm›flt›r. Çal›flma sonland›r›ld›ktan sonraki izlemde, enzimatik tedavinin etkisinin devam etti¤i, standart tedavide ise cerrahi debridmana devam edilmesi gerekti¤ini saptanm›flt›r. Ayr›ca bu çal›flma-

da, enzimatik debridman tedavi yönteminin standart bak›m ve cerrahi debridman yöntemine göre, maliyetinin
daha düflük oldu¤u gösterilmifltir (11).
Yap›lan randomize ve çok merkezli di¤er bir çal›flman›n sonuçlar›na göre, diyabetik ayak yaras› tedavisinde,
kollagenaz enzimatik debridman yöntemi ile cerrahi debridman›n birlikte uygulanmas›n›n, yaln›z cerrahi debridman uygulanmas› ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha iyi sonuçlar›n daha düflük maliyetler ile elde edildi¤i görülmüfltür
(10). Tallis ve arkadafllar›n›n çal›flmas›nda oldu¤u gibi bu
çal›flmada da tedavi sonland›r›ld›ktan sonra kontrol grubuna göre etkinli¤inin devam etti¤i gösterilmifltir (11)
Farelerde yap›lan infekte yara bak›m›nda antibakteriyal preparat kullan›lmadan ›slak pansuman enzimatik
debridman tedavi seçeneklerini karfl›laflt›r›lan bir çal›flmada ise enzimatik debridman tedavisinin, bakteriyal kolonizasyonunu h›zl› bir biçimde azaltt›¤› gösterilmifltir. Yara
doku iyileflmesinin ve kapanmas›n›n da bakteriyal yükte
azalmaya paralel flekilde gerçekleflti¤i vurgulanm›flt›r (16).
Enzimatik Kollagenaz Debridman›n Uygulanmas›
Enzimatik kollagenaz debridman yöntemi ister tek bafl›na bir yöntem olarak uygulans›n, isterse di¤er debridman yöntemleriyle birlikte kullan›ls›n mutlaka bir ekip yaklafl›m› gerektirmektedir. Hastan›n takip, de¤erlendirilme,
bak›m ve e¤itiminde, ayr›ca ekip ifl birli¤inin sa¤lanmas›nda en önemli rolü hemflireler üstlenmektedir.
Tedavi s›ras›nda, bak›m gereksinimleri de¤iflebilmesine ra¤men enzimatik debridman preparat›n uygulanmas›nda afla¤›da yer alan hususlara dikkat edilmelidir (8).
• Enzimatik debridman preparat› günlük olarak kullan›lmal›d›r, daha fazla debridman yap›lmas› isteniyorsa veya sarg› çok ›slak hale gelmiflse birden fazla uygulanabilir.
• Enzimatik debridman preparat›n› uygularken yara
ve çevresinin nemli olmas›na dikkat edilmelidir. Enzimler
biyolojik aktivitelerinin bafllayabilmesi için neme ihtiyaç
duyarlar. Ayr›ca, yara iyileflmesinin h›zlanmas›, hücre aktivitesinin artmas› ve büyüme faktörlerinin yara bölgesine
ulaflmas›n› sa¤lar. Yaran›n etraf›nda kurumufl nekrotik dokular varsa, kollagenaz›n uygulamas›ndan önce nemlendirilmelidir (8,21).
• Yaran›n temizlenmesinde özellikle izotonik solüsyonlar veya pH’s› nötral olan solüsyonlar kullan›lmal›d›r
(19,21). Antiseptik solüsyonlar›n kullan›m› pH’s›n›n 6’n›n

Cilt 9 • Say› 2 • Sayfa 65 • Temmuz - Aral›k 2017

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemflirelik Forumu Dergisi

alt›na (asidik) veya 8’in üstüne (bazik) ç›karabilece¤inden,
kollagenaz›n etkinli¤ini azaltabilirler (19).
• Yarada görülen fazla nem, eksüda ve koku infeksiyonlar›n geliflmesine ve iyileflme sürecine olumsuz yönde
etkileyebilece¤i için pansuman›n nem dengesi yak›ndan
takip edilmelidir (8,21).
• Yaran›n pansuman›nda istenilen sarg› bezi, köpük,
transparan örtüler veya gazl› bez, yaran›n bölgesine göre seçilerek kullan›labilir (19).
• Pansumanda kullan›lan köpükler, yaran›n flekline göre kolayca uygulanarak, pansuman bölgesini kapat›r (21).
• Pansuman malzemelerinin yara yüzeyine bas›nç uygulamamas›na özen gösterilmelidir (8).
• Pansuman aç›l›rken malzemelerin kurumas› durumunda, granülasyon dokusuna tekrar hasar vermemek
için izotonik bir solüsyonla nemlendirilmelidir (21).
• Pansuman aç›l›rken yaradan gevflemifl ölü doku parçalar› de¤erlendirilmeli, gerekti¤inde cerrahi debridman
ile yaradan uzaklaflt›r›lmal›d›r (19).
• Yarada granülasyon dokusu gözlemlenmeye bafllad›¤›nda kollagenaz uygulamas› kesilmelidir (19)
Sonuç
Sonuç olarak, kollagenaz enzimatik preparatlar› nekrotik dokunun uzaklaflt›r›lmas›ndaki ve canl› dokunun korunmas›ndaki rolüyle, diyabetik ayak yara iyileflmesinde etkin
oldu¤u, yap›lan çal›flmalar ile gösterilmifltir. Kollagenaz enzimatik debridman yöntemi cerrahi debridman ve di¤er
debridman metotlar›yla birlefltirilebilir ve sürekli debridman sa¤layabilir. A¤r›s›z ve kolay uygulanabilmesi önemli
bir avantajd›r. Yap›lacak kontrollü ve büyük örneklemli
çal›flmalar, enzimatik debridman yöntemlerinin kan›t
düzeyinde kullan›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.
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Derleme

Özet
Diabetes Mellituslu (DM), hasta için kronik bir hastal›¤a sahip olmak ve yaflam biçimini de¤ifltirmesi gerekti¤ini kabul etmek ço¤unlukla zordur. Bununla birlikte çevresinde bulunan insanlar taraf›ndan bask› ve damgalanmalar› nedeniyle de psikolojik
sorunlar yaflayabilirler. Stigma(damgalama) bir kifliyi di¤erlerinden ay›racak flekilde o
kiflinin gözden düflürülmesi, di¤er insanlardan afla¤› görülmesi, genel anlamda kötülenmesidir. DM'de stigma özellikle fliddetlidir ve çeflitli olumsuz etkileri vard›r. DM ile
iliflkili toplumsal damgalaman›n yan› s›ra kendi kendine damgalama, diyabetlilerin
mental sa¤l›¤› ve sa¤l›kl› yaflam hissi üzerinde olumsuz etkilere neden olmaktad›r. Diyabetin bulgular›, insülin enjekte etmekle ilgili yayg›n endifle, sosyal utanç, toplum
reddi, kendi kendine bak›m ve diyabetli birey olmas›ndan dolay› evlilik flans›n›n düflük olmas› diyabetle ilgili damgan›n yaflam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinden sadece baz›lar›d›r. ‹nsülin enjekte edilirken alg›lanan sosyal stigma, tip 1 ve tip 2 diyabetliler aras›nda diyabetin yönetimi için insülin kullanmaktan kaç›nmas› gibi psikolojik
insülin direncinin katk›da bulundu¤u bir faktördür. DM’li kiflilerde damgalanma nedenleri aras›nda suçlama, korku, tiksinme ve sosyal normlar say›labilir. Diyabetle ilgili
stigma, muhtemelen hem DM’li kifliler hem de DM’si olmayan insanlar ad›na korku
ve tiksinti duygular› ve suçlamalar›n tutumlar› ile birlikte sosyal normlar› uygulama ihtiyac›na ba¤l›d›r. Stigma, tip 1 ve tip 2 diyabetliler taraf›ndan karfl›lafl›lan önemli bir
konudur ve literatürde alg›lanan damgalanman›n artabilece¤ini göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Diyabetes mellitus, Stigma, Sosyal izolasyon, Ayr›mc›l›k, Travma
Abstract
D›abetes And St›gma
Accepting that they have a chronic disease and they must change their life style
is mostly difficult for the patients with Diabetes Mellitus(DM), furthermore; it causes
psychological problems because of pressure and stigmatization by people surroundings. Stigmatization is somebody’s being fallen from grace in a discriminative way,
treating somebody like dirt and discrediting in the general sense. Stigmatization about DM is especially severe and has various negative effects. It causes negative effects
on mental health of the diabetics,healthy life feeling and self-stigmatization besides
social stigmatization related to DM. Findings of diabetes, common anxiety about in-
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sülin injection, social embarrassment, social denial, self
care and low marriage chance because of diabetes are
some negative effects of stigmatization about diabetes
on life quality. Social stigmatization during insulin injection is a factor including psychological insulin resistance like avoidance of using insulin for the diabetes control
among type 1 and type 2 diabetics. The reasons of being stigmatized are accusation, fear, loathing and social
norms. Stigmatization about diabetes is related to the need of fear and aversion feelings and attitude towards accusation besides social norm application. Stigmatization
is an important subject for type 1 and type 2 diabetics
and it indicates that stigmatization in literature can increase.
Keywords: Diabetes mellitus; Stigma; Social isolation;
Discrimination; Trauma

son y›llarda diyabetin psikososyal yönleri, diyabette yaflam kalitesi, diyabet ve depresyon iliflkisi gibi araflt›rma konular›n›n popülaritesi artm›flt›r (8,9,10). Diyabetli kiflilerin
durumlar›ndan dolay› damgalama ve ayr›mc›l›¤a maruz
kald›klar› konusunda art›fl vard›r. Son y›llarda yap›lan çok
uluslu bir araflt›rmada diyabetli befl kifliden birinin ayr›mc›l›¤a maruz kald›¤› bildirilmifltir (11), bu da damgalama
yönteminin bir örne¤idir.
Stigma, evrensel bir olgudur ve HIV / AIDS (12,13),
epilepsi (14,15) ve obezite (16,17) gibi hastal›klarda
önemli araflt›rmalar yap›lmas›yla dikkat çekmifltir fakat diyabet aç›s›ndan bak›ld›¤›nda henüz yeterli araflt›rma yap›lmam›flt›r.
DM ile ilgili stigma özellikle fliddetlidir ve çeflitli olumsuz etkileri vard›r. DM ile iliflkili toplumsal damgalaman›n
yan› s›ra kendi kendine damgalama, diyabetlilerin mental
sa¤l›¤› ve sa¤l›kl› yaflam hissi üzerinde olumsuz etkilere
neden olmaktad›r (18). Diyabetin bulgular› (19), insülin

Girifl

terapisi ile ilgili sorunlar (20,21), kendi kendine bak›m

Diabetes Mellitus (DM), hasta aç›s›ndan ruhsal, duy-

(19) ve diyabetli birey olmas›ndan dolay› evlilik flans›n›n

gusal, psikolojik, sosyal, psikoseksüel sorunlara yol açan

düflük olmas› (21) diyabetle ilgili damgan›n yaflam kalite-

ve hastan›n kendisiyle ve çevresiyle çat›flmas›na sebep

si üzerindeki olumsuz etkilerinden sadece baz›lar›d›r.

olan, kronik bir hastal›kt›r. DM’li hasta için kronik bir has-

Diyabetli insanlar etkili diyabet yönetimi için damga-

tal›¤a sahip oldu¤unu ve yaflam biçimini de¤ifltirmesi ge-

lanmayan bir kimlik istemektedir. Diyabet bak›m›n› teflvik

rekti¤ini kabul etmek ço¤unlukla zor olmakla birlikte çev-

etmek için diyabette stigmay› düflünmek gerekmektedir.

resinde bulunan insanlar taraf›ndan bask› ve damgalan-

Baz› yazarlar ve kurulufllar (5,18,22) diyabetle ilgili dam-

malar› nedeniyle de psikolojik sorunlara yol açmaktad›r

galamay› azaltma çabalar›n›n gereklili¤ine vurgu yapm›fl-

(1,2).

t›r. Kan›tlar, damgalanmay› azaltma çabalar›n›n, hastalar

DM, dünya çap›nda yaklafl›k 422 milyon kadar kifliyi
etkilemektedir (3) ve dünyadaki oran› bir salg›n gibi art›fl

üzerindeki olumsuz sonuçlar› hafifletti¤ini ve önledi¤ini
göstermektedir.

göstermektedir4. Türkiye’de Turdep-II çal›flmas›n›n rapor-

Literatür incelemesinin amac›, stigman›n sebeplerini,

lar›na göre diyabetli say›s› yaklafl›k 6.5 milyon kifli, predi-

deneyimlerini ve sonuçlar›n› birlefltiren ve diyabette görü-

yabetik 14 milyon kifli bulunmaktad›r (5). Dünyada yakla-

len stigmay› azaltmak ve/veya diyabetli kifliler aras›nda

fl›k 2 milyon kifli diyabet nedeniyle hayat›n› kaybetmekte-

bafl etme davran›fllar›n› artt›rmak için stratejileri tan›mla-

dir6 ve WHO, diyabete ba¤l› ölümlerin %80'inin düflük

makt›r. DM’li baz› kiflilerin görme kayb›, ampute edilmifl

ve orta gelir grubundaki ülkelerde gerçekleflti¤ini bildir-

bir ekstremite veya diyalize girme gibi diyabet komplikas-

mifltir (7).

yonlar›yla iliflkili damgalanma olas›l›¤›, kiflilerin birlikteli¤e

Diyabetle ilgili literatür taramas› yap›ld›¤›nda, araflt›r-

dayal› arkadafllar› ve ailesi taraf›ndan durumlar› itibariyle

malar genellikle diyabetin t›bbi yönlerinin ve fiziksel

damgalanmas› diyabet ve stigma iliflkisinin belirleyici ko-

komplikasyonlar›n›n incelendi¤ini göstermektedir, fakat

nular›d›r.
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Stigma Nedir?

rol etmek için; yiyecek seçimleri, insülin enjekte etme ve-

Stigma(damgalama) bir kifliyi di¤erlerinden ay›racak

ya ilaç alma gözlemlenebilir davran›fllar veya tip 2 diyabet

flekilde o kiflinin gözden düflürülmesi, di¤er insanlardan

durumunda obezite gibi DM ile iliflkili fiziksel özelliklerdir.

afla¤› görülmesi, genel anlamda kötülenmesidir (23).

Bu kavramsallaflt›rman›n ikinci bilefleni, etiketlemenin

Sözcük olarak “yara, iz, iflaret” anlam›na gelmektedir. Türk

obez insanlara tembel olan stereotip yak›flt›r›lmas› gibi ne-

Dil Kurumu Sözlü¤ü'nde (24) “bir kimsenin ad›n› kötüye

gatif stereotiplere ba¤lanmas›d›r. Üçüncüsü, damgalama

ç›karan, yüz k›zart›c› durum”olarak tan›mlanan damga

süreçlerinin grup içi/grup d›fl› karfl›laflt›rmalara yol açma-

karfl›l›¤› olan stigma“kara leke”yani bir kifli ya da grup için

s›d›r. Etiketlenen gruptaki bireylerin temelde farkl› olduk-

utan›lmas› gereken bir durumun varl›¤›, kabul edilmezli-

lar› anlam›, kal›plaflt›rman›n h›zl› ilerlemesine ve bazen de

¤in belirtisi olarak de¤erlendirilmektedir (25).

otomatikleflmesine neden olmaktad›r. Dördüncü unsur

Damgalama(stigmatization), baz› hasta gruplar›na

ise, DM’li hastalar›n güvenilmez çal›flanlar olarak görül-

karfl› toplumun tav›r almas›, onlar› toplumdan d›fllamas›-

mesi gibi sosyal statü kay›plar› ve ayr›mc›l›kt›r. Damgalan-

na kadar giden davran›fllar bütünüdür (23). Damgalama,

m›fl bir grubun üyeleri toplumsal, mesleki ve ekonomik

kiflinin içinde yaflad›¤› toplumun normal sayd›¤› ölçülerin

aç›dan dezavantajl› olabilmektedir (30).

d›fl›nda say›lmas› nedeniyle, toplumu oluflturan di¤er bi-

Tip 1 ve tip 2 DM’liler, diyabet komplikasyonlar›n› ön-

reyler taraf›ndan, kifliye sayg›nl›¤›n› azalt›c› bir at›fta bulu-

lemek için kan glikoz düzeylerini optimize edebildikleri öz-

nulmas›d›r. Damgalanan kifliye damgalanma nedeniyle,

bak›m faaliyetlerini üstlenmelidirler. Bu faaliyetler s›n›rlay›-

gerçe¤e dayanmaks›z›n, ad›n› kötüye ç›karan utanç veri-

c› olmamakla birlikte, kan glikoz düzeylerini izlemek, insü-

ci bir özellik yüklenmektedir (26). Stigmaya yönelik ilk izle-

lin enjekte etmek, ilaç almak, sa¤l›kl› beslenme ve düzen-

rin Antik Yunan'da görüldü¤ü belirtilmifl ve birey; köle,

li fiziksel aktiviteler içerebilir. Ancak, bu aktiviteler DM’li ki-

suçlu ya da hain olarak nitelendiyse bedeninde kesi ile bir

fliler taraf›ndan negatif sosyal de¤erlendirmenin odak

iflaret oluflturulmufltur (27). Damgalama kuram›n›n öncü-

noktas› olarak alg›lanmaktad›r. ‹nsülin enjekte etmekle il-

sü Amerikal› sosyolog Goffman damgalamay›,“damgala-

gili yayg›n endifle; sosyal utanç, toplum reddi, farkl› yak-

nan bireye daha az de¤er verme davran›fl›, bu etiketi ta-

lafl›mlarda bulunulmas› veya baflkalar› ile olan iliflkilerin ze-

fl›yan insanlar›n daha az istenebilir ve neredeyse insan gi-

delenece¤i düflüncesidir (31). ‹nsülün enjekte edilirken al-

bi alg›lanmamas›”olarak tarif etmifltir (28).

g›lanan sosyal stigma, tip 1 ve tip 2 diyabetliler aras›nda

Damgalama, damgalanan kifliyi, içsel alg›lar›, inançla-

diyabetin yönetimi için insülin kullanmaktan kaç›nmas› gi-

r› ve duygular› arac›l›¤›yla etkileyerek kifliye zarar verebilir.

bi psikolojik insülin direncinin katk›da bulundu¤u bir fak-

Bu kiflilerde moral bozuklu¤u, benlik sayg›s›nda azalma,

tördür (31,32). Tip 2 diyabetli eriflkinler, gelecekte sa¤l›k-

sosyal uyumda bozulma, iflsizlik, gelir kayb› gibi çok say›-

l› seçimler yapmak için cayd›r›c› olabilecek toplumsal olay-

da olumsuz sonuçlar do¤urmaktad›r. Damgalama en az

larda sa¤l›ks›z beslenme seçeneklerini reddetmeleri ge-

hastal›¤›n kendisi kadar tehlikeli olabilmektedir ve damga-

rekti¤inde utanmaktad›rlar (33). Bir çal›flmada, Hong

lama nedeniyle kifliye gerçe¤e dayanmaks›z›n utanç veri-

Kong'lu yetiflkinler insülin enjekte ettiklerinde, yasad›fl›

ci bir özellik yüklenebilmektedir (29).

uyuflturucu kullan›c›s› olarak hor görüldüklerini ve diyabetli olmayanlar›n kendilerini suçlad›¤›n› hissettiklerini bil-

Diyabet ve Stigma

dirmifltir ve 13 kat›l›mc›dan 6’s› durumlar›n› meslektafllar›-

Link ve Phelan, toplumsal psikolojik ve sosyolojik yo-

na veya iflverene iffla ettikleri takdirde ifllerini kaybetme ris-

rumlar› birlikte yapmaktad›rlar. Kavramsallaflt›rmada ilk

ki alt›nda olaca¤›n› ifade etmifllerdir (34).

unsur, insanlar› farkl› özelliklere göre s›n›fland›rmay› içe-

Diyabetle ilgili stigman›n baz› yönleri kültürlere ba¤l›

ren etiketlemedir. DM’de belirgin özellikler, durumu kont-

olabilmektedir. Örne¤in, ifl imkanlar› ve seyahat k›s›tlama-
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lar›na ek olarak, tip 1 diyabetli Japon yetiflkinler, DM’li olduklar›n› aç›klamalar›n›n ard›ndan evliliklerinin boflanma
ile bitti¤ini bildirmifllerdir (35).

mektedirler (38).
Diyabetli olmayan kifliler, genellikle DM’yi mental hastal›klar kadar damgalanmayan bir durum olarak alg›la-

Deneyimlenen ve kifli taraf›ndan alg›lanan bir stigma,

maktad›rlar ve genel toplumdaki diyabet önyarg›lar›n›n

sosyal ve istihdam f›rsatlar›nda k›s›tlamaya neden olabilir.

en az oldu¤u düflünülmektedir (40,41). Kat›l›mc›lardan

Diyabetli eriflkinlerle yap›lan bir çal›flma, kat›l›mc›lar›n sa¤-

diyabetli olduklar›n› düflünmelerini isteyen iki çal›flmada

l›k durumlar›na at›fta bulundu¤u çeflitli iflyerlerinde ayr›m-

birinde beklenen sosyal stigman›n az veya hiç olmad›¤›

c›l›k yap›ld›¤›n› ortaya koymufltur (34). Bu tür k›s›tlamala-

bildirilmifl (42) ve bir di¤eri de beklenen stigman›n orta

r›n baflka örnekleri de obezite ile tip 2 diyabet aras›ndaki

düzeyde oldu¤u bildirilmifltir (43). Anglo-Avustralya,

iliflkiye bak›ld›¤›nda diyabete ba¤l› damgalanma ile ilgili

Arap, Çin, Alman, Yunan ve ‹talyanlardan oluflan 665

olarak göz önünde bulundurulabilir. Obez insanlar, özel-

sa¤l›k profesyoneliyle yap›lan bir çal›flmada, toplumlar›n-

likle de kad›nlar daha düflük kalitede romantik iliflkilerde

daki sa¤l›k koflullar›na iliflkin sorular› yan›tlam›fl ve DM; en

bulunmakta (36) ve potansiyel cinsel partner olarak düflü-

çok damgalanan dört hastal›k olan HIV/AIDS, mental ge-

nülme olas›l›¤› daha düflük olmaktad›r (37).

rilik, psikiyatrik hastal›k ve serebral hastal›klar ile karfl›laflt›-

Gestasyonel diyabetli kad›nlarda toplumsal damgalan-

r›lm›flt›r. Sa¤l›k uzmanlar› ve diyabetli olmayan di¤er kifli-

may› do¤rudan araflt›ran herhangi bir çal›flma bulunma-

ler diyabetin damgalanan bir durum oldu¤unu düflün-

makla birlikte, çeflitli nitel araflt›rmalardan elde edilen bul-

memektedirler (44).

gular, gebelik diyabetiyle iliflkili, refah üzerinde olumsuz

Mevcut literatür, diyabetle ilgili stigman›n alg›lanma-

etkilere neden olabilecek bir sosyal stigman›n olabilece¤i-

s›nda, diyabetik olmayanlar ile diyabetik olanlar aras›nda-

ni göstermektedir (38,39). Gestasyonel diyabeti olan ka-

ki tam kontrast› vurgulamaktad›r.

d›nlar taraf›ndan sa¤l›k ve yaflam tarz› davran›fllar› nedeniyle kiflisel suçluluk duygusu (örne¤in, kilolu olma, kötü

Diyabetli Kiflilerde Damgalanma Nedenleri

beslenme al›flkanl›klar› ve hareketsiz bir yaflam tarz›) hisse-

Diyabetle ilgili stigman›n bütüncül bir flekilde anlafl›l-

dilmekte ve bu durumun toplum taraf›ndan damgaland›-

mas›, yaln›zca damgalama alg›lamalar› ve tecrübelerine

r›ld›¤›n› yans›tmaktad›r. Bununla birlikte, kad›nlar, kan gli-

de¤il ayn› zamanda damgalanma nedenlerine de bak›l-

koz düzeyleri de¤iflti¤inde bask› alt›nda olduklar›n› bildir-

mas›n› gerektirmektedir. Böylece potansiyel hafifletici stra-

fifieekil 1: Damgalama ve damgalama ile iliflkili kavramlar

tejiler belirlenebilmektedir. ‹stismar›n üç ifllevi tespit edilmifltir: sömürü ve egemenlik, toplumsal normlar›n uygulanmas› ve hastal›¤›n önlenmesi (45).
DM’li kiflilerde damgalanma nedenleri aras›nda suçlama, korku, tiksinme ve sosyal normlar say›labilir.
- Suçlama
Afl›r› kilolular› ve obezleri suçlayan bir kültür yayg›nd›r
(46). Tip 2 diyabet olgular›n›n ço¤unun engellenebilece¤i göz önüne al›nd›¤›nda, DM’lilerin; toplum taraf›ndan
suçlanmalar›nda kendilerini sorumlu tuttu¤unu akla getirmektedir (47). Baz›lar› ayr›mc›l›¤a maruz kald›klar›n› ve

Kaynak: Link BG, Phelan JC. Conceptualizing stigma.
Annu Rev Sociol 2001;27:363–38

yard›m edilmeye daha az lay›k görüldüklerini belirtmektedirler (34). Obezite veya tip 2 diyabet gibi kronik bir has-
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tal›kta nedensel faktör olarak, bireysel davran›fl üzerine

rarlar› (örne¤in tembel, diyabet kontrolü olmayan, gözü

vurgu yapan sa¤l›k teflvik giriflimleri, hastal›¤› olan kiflileri

doymayan insanlar) toplumsal normdan sapma say›labil-

suçlamaya yönelik tutumlar› kolaylaflt›rabilmekte veya

mektedir. Toplumsal normlara uyma bask›s›, kendi kendi-

güçlendirebilmektedir (47).

ne damgalanman›n geliflimine neden olabilmektedir
(47).

- Korku

Sonuç olarak, sa¤l›kla ilgili stigman›n, yaln›zca psikolo-

Tip 1 ve tip 2 diyabetli insanlar›n ço¤u, günlük insülin

jik sa¤l›¤› de¤il, ayn› zamanda damgalanm›fl insanlar›n fi-

enjeksiyonlar›n› kullanarak DM yönetimini yapmaktad›r

ziksel sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileme potansiyeli vard›r.

ve bu nedenle olumsuz sosyal de¤erlendirme ile iliflkili ol-

Birkaç çal›flma, damgalanm›fl insanlar›n depresyon ve di-

ma e¤ilimindedir (47). Enjeksiyon malzemeleri negatif

¤er psikolojik s›k›nt›lar yaflad›klar›n› bildirmektedir (51,52).

ça¤r›fl›m yapmakta ve s›kl›kla yasad›fl› uyuflturucu kullan›-

DM’liler toplum taraf›ndan olumsuz sonuçlarla karfl›laflt›-

m›na veya a¤›r hastal›¤› oldu¤una ba¤lanmaktad›r (31).

¤›ndan; toplumsal faaliyetlerden kaç›nmak, insülini yaln›z-

DM hastalar›, toplum içinde insülin enjeksiyonu uygula-

ca kamuya aç›k tuvaletler veya evde enjekte etmek ve

d›klar›nda istemeden de olsa dikkatleri çekmekte ve yasa-

böylece enjeksiyonlar› geciktirmek/atlamak suretiyle ken-

d›fl› uyuflturucu kullan›c›lar›yla kar›flt›r›lmaktan endifle et-

dilerini gizlemek istemektedirler (34). Di¤er örnekler ara-

mektedirler (34).

s›nda, bir yemek sunuldu¤unda reddedememe ya da

DM’li hastalar, hipoglisemi s›ras›nda baz› semptomlar

dikkat çekmek istememe nedeniyle sa¤l›ks›z g›da tercihle-

gösterebilmektedir. Bunlar; sinirlilik, konfüzyon, bilinç de-

ri yapma da dahildir (33,53). Negatif de¤erlendirme kor-

¤ifliklikleri, sars›nt›, terleme, kusma ve fliddetli vakalarda

kusu nedeniyle saklanma giriflimleri, DM’li için asgari dü-

nöbet içerir, mental bir hastal›¤a sahip olan veya epilep-

zeyde olan kendi kendine bak›m› tehlikeye atarak optimal

sili hastalara benzeyebilmektedir. Diyabet korkusu belirsiz-

olmayan kan glikozu seviyelerine ve muhtemelen k›sa ve

lik ve çaresizlik duygular›ndan kaynaklanabilmektedir

uzun vadeli diyabet komplikasyonlar›na yol açmaktad›r.

(48).

Bu durum, negatif de¤erlendirme korkusundan kaynaklanan gizlili¤in, optimal bak›ma ve dolay›s›yla fiziksel sa¤-

- Tiksinme

l›¤›n zay›flamas›na neden olabilece¤ini göstermektedir

Duygusal bir tepki olan tiksinme, son y›llarda dikkat

(47).

çeken bir konu olmufltur (49). Tiksinme duyarl›l›¤› art›fl›,

Negatif de¤erlendirme veya yarg›dan korkma duru-

obez insanlara karfl› daha olumsuz tutumlarla iliflkilidir

munda; aile, yak›n arkadafllar ve sa¤l›k uzmanlar›yla kan

(50), bu da tip 2 diyabetli birçok hastay› etkilemesi muh-

glikozu seviyeleri ve sa¤l›k sonuçlar›n› paylaflma isteksizli-

temel bir önyarg› ve kendini damgalamaya katk›da bu-

¤i olabilmektedir. Bir çal›flmada, DM’li kifliler, aile, arkadafl-

lunmaktad›r. Tiksinti duygusu insülin enjekte eden veya

lar ve sa¤l›k uzmanlar› taraf›ndan yarg›lanmaktan kaç›n-

toplum içinde kan glikoz seviyelerini kontrol eden insan-

mak nedeniyle kontrol alt›nda olma imaj›n› korumak için

lara karfl› olumsuz tutumlara neden olabilmektedir (47).

kan glikozu günlüklerini manipüle etme gibi stratejiler
kullanarak rapor vermektedirler (48).

- Sosyal Normlar

Obezite, baflta kardiovasküler ve endokrin sistem ol-

Toplumsal normlar›n uygulanmas›, gözlemlenebilir

mak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini etkileyerek

davran›fllar veya kiflisel özellikler ile ilgilidir. Bu nedenle,

çeflitli bozukluklara yol açabilmektedir (54). Tip 2 diyabet

afl›r› kilolu veya obezite ile birlikte görülen tip 2 diyabet

için önemli bir risk faktörü olmakla birlikte tip 2 diyabetik-

için geçerlidir. Bat› toplumlar›nda obezite prevalans› yük-

lerin % 90’› obezdir. Santral obezite, a¤›r hiperinsülinemi

sek olmakla birlikte kilolu ve obezite ile iliflkili karakter ka-

ve insülin direnciyle paralel seyreder (55). Sistematik bir
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derlemeden elde edilen kan›tlarda (16), doktorlar, hemflireler, diyetisyenler ve t›p ö¤rencilerinin afl›r› kilolu ve obez
insanlara karfl› damgalay›c› tutumlara sahip olduklar›n›

9.
10.

göstermektedir. Sa¤l›k uzmanlar› taraf›ndan obezitenin
bu flekilde damgalanmas›, sa¤l›k hizmetlerine kat›lmak

11.

için bir cayd›r›c›l›k görevi görebilir (47). Afl›r› kilolu veya
obez hastalar›n yaklafl›k yar›s›, sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan afla¤›land›klar›n› ya da afla¤›lay›c› yorumlar ald›klar›n› bildirmektedir (46).

12.
13.

Sonuç
Günümüzdeki kan›tlar genel olarak DM’li kiflilerin sos-

14.

yal stigma alg›lad›klar› görüflünü yans›tmaktad›r; ancak
diyabetli kifliler taraf›ndan bilinçli olarak do¤rulanmam›fl-

15.

t›r. Her ne kadar bir çal›flmada diyabetli kat›l›mc›lar damgalanman›n azalmakta oldu¤unu düflündüklerini belirttiyse de48, stigma tip 1 ve tip 2 diyabetliler taraf›ndan
karfl›lafl›lan önemli bir konudur ve literatürde alg›lanan

16.
17.

damgalanman›n artabilece¤ini göstermektedir. Damgalama, psikolojik durum üzerinde önemli bir etkiye sahip-

18.

tir. Diyabetle ilgili stigma, muhtemelen hem DM’li kifliler
hem de DM’si olmayan kifliler ad›na korku ve tiksinti duy-

19.

gular› ve suçlay›c› tutumlar› ile birlikte sosyal normlar› uygulama ihtiyac›na ba¤l›d›r. DM ile ilgili stigman›n anlafl›l-

20.

mas›n› gelifltirmek ve DM’deki bu olumsuzlu¤u azaltmak
için daha fazla araflt›rma yap›lmal›d›r.

21.
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Derleme

Özet
Yafll› nüfusun artmas›na paralel olarak diyabet prevalans› da artmaktad›r. Yafll›l›k
döneminde s›kl›kla tip 2 diyabet görülmekte olup, semptomlar genç eriflkinlerde gözlenen klinik tablodan oldukça farkl›d›r. Diyabetle mücadelede sa¤l›k hizmetlerinin
tüm basamaklar›ndaki hizmetler çok önemli olmakla birlikte, birinci basamak sa¤l›k
hizmetlerinde verilecek koruyucu sa¤l›k bak›m hizmetleri de büyük önem teflkil etmektedir. Özellikle diyabetli yafll›larda diyabet komplikasyonlar›na daha s›k rastlanmas› ve
bu hastalar›n hastaneye yat›fl oran›n›n, diyabeti olmayanlara göre daha fazla olmas›
yafll› sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesinin önemini ortaya koymaktad›r. Etkin koruyucu sa¤l›k bak›m›, diyabetli yafll›larda yaflam kalitesinin yükseltilmesi ve sa¤l›k harcamalar›n›n kontrol edilmesine olumlu katk› sa¤layacakt›r. Yap›lan birçok çal›flmada diyabet yönetiminde koruyucu sa¤l›k bak›m›n› içeren etkin disiplinler aras› ekip yaklafl›m›n›n baflar›y› art›ran temel faktörlerden biri oldu¤u, diyabetli bireyden beklenen
davran›fl de¤iflikliklerini kolaylaflt›rd›¤› ve kaliteli bir hizmet olana¤› sundu¤u bildirilmifltir. Birinci basamakta çal›flan hemflirelerin di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ve diyabet hemflireleri ile birlikte yafll›n›n bireysel özellikleri ve baflar› düzeylerini dikkate alarak gerçeklefltirece¤i koruyucu sa¤l›k bak›m› hizmetlerinin planlanmas› ile diyabet yönetiminde
baflar› sa¤lanabilir. Bu makalede, diyabetli yafll›larda koruyucu sa¤l›k bak›m›n›n önemi ve hemflirenin rolünün incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Anahtar kelimeler: Diyabet, Yafll›, Koruyucu bak›m, Hemflire.
Summary
Preventive Health Care in Diabetic Elderly
As the elderly population continues to increase, the prevalence of diabetes also
increase. Type 2 diabetes is often seen in the elderly period and the symptoms are quite different from young adults. While the services at all stage of health services are
very important in the treatment of diabetes, preventive health care to be provided in
primary health care services play the most important role. Especially, diabetic complications are more frequent in diabetic elderly and the rate of hospitalization of these
patients is higher than non-diabetic patients that is indicate the importance of protecting and improving elderly health. Effective preventive health care will contribute positively to improving quality of life and controlling health expenditure in diabetic elderly. In many studies, it has been reported that effective interdisciplinary team app-
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roach which includes preventive health care in diabetes
management is one of the main factors increasing the
success, facilitating behavioral changes and providing quality service. Diabetes management can be achieved through the planning of preventive health care services that
nurses working in the first level can take into consideration the individual characteristics of the elderly as well as
other health team members and diabetes nurses. In this
article, it is aimed to examine the role of preventive health
care and the nurse in diabetic elderly.
Key words: Diabetes, Elder, Preventive care, Nurse.

Girifl
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) Psikogeriatri Bilim Grubuna göre yafll›l›k; geçmifl dönemlere göre fiziksel ve zihinsel yetersizliklerin belirginleflti¤i ve çevresel faktörlere
uyum sa¤layabilme yetene¤inin azalmas› olarak tan›mlanmaktad›r. DSÖ, insan ömründeki yafllanmaya kronolojik bir s›ra getirirken 65 yafl ve üzerini yafll› olarak kabul etmifltir. DSÖ s›ralamas›na göre, 40-64 yafl orta yafl, 65-74
yafl genç yafll›l›k, 75-84 yafl ileri yafll›l›k, 85 yafl ve üstü çok
ileri yafll›l›k olarak tan›mlanm›flt›r (1).
Dünya her geçen gün yafllanmakta iken; do¤um
oran›n›n azalmas›, yaflam standartlar›n›n daha iyi hale
gelmesi ve yaflam süresinin uzamas›yla birlikte yafll› nüfus
artmaya devam etmektedir. Yafll› nüfusun artmas›na paralel olarak diyabet prevalans› da artmaktad›r. Amerika’da 65 yafl üzeri her dört kifliden biri diyabet hastas›d›r
ve diyabete ba¤l› ölüm, organ kayb› ve fonksiyon kay›plar› çok daha yüksek orandad›r. Uluslararas› Diyabet Federasyonu (IDF) verileri 2015 y›l›nda 65-79 yafl grubunda 94.2 milyon olarak belirlenen diyabet prevalans›n›n,
2040 y›l›nda 200.5 milyona ç›kaca¤›n› göstermektedir
(1-3).
Diyabet prevalans› ile birlikte diyabete ba¤l› komplikasyonlar ve efllik eden hastal›klar›n görülme s›kl›¤› da artmaktad›r. Diyabet; kardiyovasküler hastal›klara (%50), diyabetik nöropatiye (%50), böbrek yetmezli¤ine (%10-20)
ve görme sorunlar›na (%10) neden olabilmektedir (3,4).
Be¤er ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan çal›flmada (2009),
diyabetli yafll›lar›n hastaneye yat›fl oran›n›n diyabeti olmayan yafll›lara göre 5 kat daha fazla oldu¤u belirtilmifltir.5
Diyabetli yafll› bireylerde;

• Diyabet prevalans›n›n yüksek ve komplikasyonlar›n
ciddi olmas›,
• Mevcut kronik hastal›klar,
• Fiziksel ve biliflsel yeteneklerde azalma,
• Yafll›l›¤a ba¤l› psikolojik ve sosyal sorunlar,
• Kendi ihtiyaçlar›n› ba¤›ms›z olarak karfl›layabilmede
güçlük,
• Yaflam kalitesinde düflme,
• Kendi evinde yaln›z yaflama ya da huzurevinde yaflama gibi nedenler birinci basamak sa¤l›k hizmetleri içerisinde koruyucu sa¤l›k bak›m›n› zorunlu k›lmaktad›r (1,6).
Etkin koruyucu sa¤l›k bak›m›, diyabetli yafll›larda yaflam kalitesinin artmas›na ve sa¤l›k harcamalar›n›n kontrol
edilmesine olumlu katk› sa¤layacakt›r. Diyabetli yafll›larda
koruyucu sa¤l›k bak›m›n›n etkinli¤i; yafll›n›n fiziksel sa¤l›¤›,
fonksiyonel kapasitesi ve kognitif durumuna ba¤l› de¤iflebilmektedir (5) Uluslararas› literatürde kronik hastal›k yönetiminde koruyucu sa¤l›k bak›m›n›n sa¤lanmas›nda
hemflirelerin önemli rollerinin oldu¤u belirtilmifltir (4,7-9).
Hemflirelerin diyabetli yafll›lara verilecek koruyucu sa¤l›k
bak›m›n›n tüm düzeylerinde, yafll›n›n bireysel özelliklerini
dikkate alarak, güçlendirilmesi ve güdülenmesinde
önemli sorumluluklar› vard›r. Bu do¤rultuda hemflirenin
dahil oldu¤u sa¤l›k ekibi üyeleri taraf›ndan verilecek etkin
koruyucu sa¤l›k bak›m› ile diyabetli yafll›larda hastal›klar›n
önlenmesi ve komplikasyonlar›n azalt›lmas› sa¤lanabilmektedir (8-10).
Bu makalede, diyabetli yafll›larda koruyucu sa¤l›k bak›m›n›n önemi ve hemflirenin rolünün incelenmesi amaçlanm›flt›r.
Yafll›larda Diyabet Prevalans›
Dünyada ve ülkemizde görülme oran› giderek artmakta olan diyabetin, geliflmekte olan ülkelerde 45-64 yafl
grubunda, geliflmifl ülkelerde ise 65 yafl üzeri bireylerde
daha yayg›n oldu¤u belirlenmifltir (10). Amerikan Diyabet
Birli¤i’nin (ADA) verileri; diyabet prevalans›nda ki art›fl›n
özellikle 60-74 yafllar› aras›nda en üst düzeye ulaflt›¤› ve
bu oran›n %22’den %33’e kadar yükseldi¤ini göstermektedir (3).
Ulusal çapta yap›lm›fl iki büyük çal›flmadan Türk Eriflkinlerinde Kalp Hastal›klar› ve Risk Faktörleri (TEKHARF)
(2017) çal›flmas›nda; diyabet prevalans›n›n 65-74 yafl
grubunda %22 oran›nda en üst düzeye ulaflt›¤› ve ileri ki
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yafllarda bu oran›n %16’ya geriledi¤i belirlenmifltir (Tablo
1) (11). Benzer flekilde, Diyabet, Hipertansiyon, Obezite
ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans (TURDEP 2) çal›flmas›n›n sonuçlar›na göre; bilinen diyabet prevalans›n›n
65-69 yafl grubunda en üst düzeye ulaflt›¤› bulunmufltur
(Tablo 2). 12 Yap›lan genifl örneklemli di¤er ulusal çal›flmalarda da yafll› bireylerin yaklafl›k %10 ile %14’ü aras›nda de¤iflen oranlarda henüz tan› almad›¤› ve bu nedenle de gerekli tedavinin uygulanamamas› sonucunda diyabete ba¤l› morbidite ve mortalitenin daha yüksek oldu¤u
vurgulanm›flt›r (5,9,10).
Yafll›larda Diyabet Yönetimi
Diabetes mellitus; insülin eksikli¤i ve insülin etkisindeki
bozukluklar sonucu organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve
proteinleri uygun flekilde kullanamamas›yla ortaya ç›kar
(2). Yafllanma ile diyabet gelifliminde etkili olan risk faktörleri aras›nda; genetik yap›, insülin sal›n›m›nda azalma, insülin direnci geliflimi, ya¤ dokusunun artmas›, fiziksel aktivitenin azalmas› ve ilaçlar (tiyazid, glukokortikoid vb.) yer

Tablo 1: Türk eriflkinlerde diyabet ve
prediyabetin s›kl›¤›, 2007-2008 (11)

Tablo 2: TURDEP-II: Yafl gruplar›na göre
bilinen ve yeni diyabet (12)

almaktad›r (3,13,14).
Tip 2 diyabet s›kl›kla yafll›l›k döneminde görülmekte
olup, semptomlar› genç eriflkinlerde gözlenen klinik tablodan oldukça farkl›d›r. Diyabetli yafll›larda; poliüri, polidipsi gibi diyabet semptomlar› çok belirgin seyretmeyebilir. Yafll› bireylerde diyabet; kilo kayb›, kronik enfeksiyon
(cilt, genitoüriner, a¤›z vb.), kognitif fonksiyonlarda de¤iflim gibi semptomlarla da ortaya ç›kabilmektedir (15-17).
Birinci basamakta çal›flan sa¤l›k ekibi taraf›ndan risk faktörleri iyi tan›mlanmal› ve diyabet aç›s›ndan yafll› bireyler
taranmal›d›r. Diyabetli yafll›larda erken tan› bu nedenlerle
önemli bir yer tutmakta ve mortalite oran›n› azaltmaktad›r
(13,15).
Yafll›larda diyabet tedavisi ve bak›m›nda; hastan›n bireysel yönetimini sa¤layabilmesi, metabolik kontrolünün
iyileflmesi, komplikasyonlar›n ortaya ç›kmas› veya ilerlemesinin önlenmesi, sa¤l›k düzeyinin yükseltilerek yaflam kalitesinin iyilefltirilmesi hedeflenmektedir. Sa¤l›k ekibi üyeleri
taraf›ndan haz›rlanacak tedavi plan›, yafll› diyabetli hastan›n yaflam tarz›, al›flkanl›klar›, çevre koflullar› ve sosyal destek sistemleri göz önüne al›narak bireysellefltirilmelidir
(16-19).
Diyabetli yafll›da tedavi ve bak›m› etkileyen faktörler
aras›nda;
• Düzensiz ve az beslenme,
• Mental durumda hipoglisemiyi alg›lamada sorun yaratacak de¤ifliklikler,
• Hipoglisemi semptomlar›n›n di¤er hastal›klar nedeniyle maskelenmesi veya tan›nmas›nda zorluk,
• Baflkalar›na ba¤›ml›l›k veya yaln›z yaflama nedeniyle
hipogliseminin h›zl› tedavi edilememesi,
• Çok say›da ilaç kullan›yor olma veya ilaçlar› düzenli
kullanmama,
• Karaci¤er veya böbrek metabolizmas›nda bozukluk,
• Demans, deliryum, depresyon, uyku bozukluklar›,
konvülsiyonlar, miyokard enfaktüsü, serebrovasküler
olaylar gibi klinik tablolar yer alabilmektedir (19-21).
Diyabetli yafll›larda diyabet yönetimini baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirebilmek amac›yla uygulanacak yaflam biçimi de¤ifliklikleri önemlidir. Yaflam biçiminde
de¤ifliklik yapmak özellikle yafll› bireylerde oldukça
güçtür. Diyabetli yafll›larda günlük yaflam aktivitelerinde k›s›tl›l›k, biliflsel fonksiyonlar›n azalmas› ve kronik
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hastal›klar›n varl›¤› yaflam biçimi de¤iflikliklerinin aktif olarak uygulanmas›na engel olabilmektedir (22-25).
Yaflam biçimi de¤ifliklikleri, fiziksel aktivite ve beslenme
program›ndaki de¤iflimi beraberinde getirirken, bireysel
sorumluluk da gerektirmektedir. Diyabetli yafll›larda t›bbi
beslenme tedavisinde temel amaç; kalori al›m›n› azaltmak, kilo kontrolünü sa¤lamak ve lipid düzeyini düzenlemektir. Yafllanmayla birlikte beslenmeyi etkileyen faktörler
aras›nda; ifltahs›zl›k, a¤›z kurulu¤u, tükürük salg›s›nda
azalma, difl say›s›nda azalma ya da takma difl kullan›m›,
yutma güçlü¤ü, mide asit salg›s›nda azalman›n yan› s›ra
biliflsel, duygusal, sosyal ve ekonomik yetersizlikler de yer
alabilmektedir. Diyabetli yafll›n›n beslenme durumu de¤erlendirilirken; kiflisel ve kültürel tercihleri, bireysel tedavi hedefleri, sa¤l›kl› besin seçimini sa¤layabilme durumu,
e¤itim düzeyi, beslenme al›flkanl›klar› ve beslenme davran›fl›nda de¤ifliklik yapma isteklili¤i göz önünde bulundurulmal›d›r. Tek bafl›na uygulanacak t›bbi beslenme tedavisi ile diyabetli yafll›lar›n yaklafl›k %10-20’sinde diyabet
kontrolü sa¤lanabilmektedir. Diyabetli yafll›larda uygulanacak beslenme tedavisi ile kalp hastal›¤› ve inme gibi diyabetin s›k görülen komplikasyon riski azalt›labilmektedir
(8,10,13,21).
Diyabetli yafll›lara önerilecek kan›ta dayal› beslenme
tedavisi önerileri aras›nda; hafif enerji k›s›tlamas› ve fiziksel
aktivite art›fl›ndan yararlanabilecekleri ve enerji gereksinimlerinin ayn› a¤›rl›ktaki daha genç bireylerden az olabilece¤ine dikkat çekilmifltir. Porsiyon kontrolü gibi sa¤l›kl›
besin seçimini sa¤layacak basit ö¤ün planlamas› yaklafl›mlar›n›n da etkin olabilece¤ine dikkat çekilmifltir (22,23).
Yaflam biçimi de¤iflikliklerinden olan fiziksel aktivitenin
art›r›lmas›n›n, kan glukoz düzeyinin normal seviyede tutma ve diyabete ba¤l› ileri dönem komplikasyonlar›n geliflme riskini azalt›lmas›nda etkili oldu¤u görülmüfltür. Ayr›ca
kilo kayb› sa¤lamas›, kan lipid düzeylerini azaltmas›, kardiyak risk faktörlerini iyilefltirmesi, vücut ya¤ depolar›n›
azaltmas› ve psikolojik iyilik halini sa¤lamas› aç›s›ndan da
diyabet tedavisinin her döneminde uygulanmas› gereken
bir yöntemdir (26,27).
Diyabetli hastalar›n tümüne fiziksel aktivitelerini art›rmalar› önerilmektedir. Herhangi bir engeli olmayan her
yafl grubu bireyler için günde 30 dakika orta fliddette egzersiz önerilmekte olup, insüline duyarl›l›¤› art›rmak ve
kaybedilen kilonun geri al›nmas›n› önlemek için egzersiz

süresini art›rman›n (örne¤in günde 45 dakikaya ç›karman›n) gereklili¤i bilimsel çal›flmalar ile gösterilmifltir. Engeli
olan diyabetli yafll›lar için de egzersiz yap›lamad›¤› durumlarda, fiziksel durumlar›na uygun olarak boyun,
omuz, dirsek, el bile¤i/kol/parmaklar, ayak bile¤i/bacak/parmaklar, kalça ve diz hareketlerini kapsayan aktif/pasif hareketlerin her gün düzenli olarak yap›lmas› ya
da yapt›r›lmas› tavsiye edilmektedir (26,27).
Diyabetli Yafll›larda Sa¤l›¤›n Korunmas›
Sa¤l›¤›n korunmas›; al›nacak çevresel, bireysel önlemler ve e¤itimlerle yaflam biçimi al›flkanl›klar›n› de¤ifltirerek,
ba¤›fl›klama ile hastal›klar›n önlenmesi, sa¤l›k tarama ve
incelemeleri ile hastal›klar›n erken dönemde saptanarak
tedavi edilmesi ve komplikasyonlar›n önlenmesine iliflkin
çal›flmalar›n tümüdür (6,22-24)
Sa¤l›¤›n korunmas› ve gelifltirilmesi, genç eriflkinlerde
oldu¤u gibi yafll›l›k döneminde de önemli bir sa¤l›k hizmetidir. Diyabetli yafll›lar için diyabete ba¤l› komplikasyonlar hastal›k yükünü art›ran temel faktörlerdendir. Diyabetli yafll›larda diyabet komplikasyonlar›na daha s›k rastlanmas› ve bu hastalar›n hastaneye yat›fl oran›n›n, diyabeti olmayanlara göre 5 kat daha fazla olmas› yafll› sa¤l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesinin önemini ortaya koymaktad›r.22-24 Birinci basamak sa¤l›k çal›flanlar›, hastalar› diyabet risk faktörleri aç›s›ndan de¤erlendirmeli ve diyabet önleyici tedbirleri alabilmelidir (6).
Sa¤l›k ekibi üyeleri taraf›ndan verilecek olan koruyucu
sa¤l›k bak›m›n›n etkinli¤i; yafll›n›n fiziksel sa¤l›¤›, fonksiyonel kapasitesi ve kognitif durumuna ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir. Sa¤l›k ekibi içerisinde önemli role sahip olan
hemflireler; yafll› sa¤›l›¤›n›n korunmas› ve gelifltirilmesine
yönelik diyabetli yafll›lara verilecek koruyucu hizmetlerin
tüm düzeylerinde, yafll›n›n bireysel özellikleri ve baflar› düzeylerini dikkate alarak, güçlendirilmesi ve güdülenmesinde önemli sorumluluklar› vard›r. Koruyucu sa¤l›k bak›m›
hizmetleri ile hastal›klar› önlemek, ilerlemesini yavafllatmak ve komplikasyonlar› azaltman›n mümkün oldu¤u bilinmektedir. Diyabetli yafll›lara yönelik koruyucu hizmetler
birincil, ikincil ve üçüncül koruma düzeyinde verilmektedir (6,22-24).
Birincil Koruma
Birincil koruma; toplumun ve sa¤l›kl› bireylerin sa¤l›¤›-
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n› gelifltirmeye yönelik uygulamalar› kapsar, toplum içindeki risk gruplar› tan›mlan›r, diyabetin önlenmesi ve bafllama yafl›n›n geciktirilmesi konusunda gereken destek
sa¤lan›r (6,8,25).
Bu düzeydeki sa¤l›k bak›m›nda hemflireler sa¤l›k ekibi
üyeleri ile birlikte yafll› bireylere yönelik; diyabet ve risk faktörleri konusunda fark›ndal›k e¤itimlerinin yan› s›ra diyabet risk faktörlerini azaltmaya yönelik kilo kontrolü, uygun
beslenme al›flkanl›klar›n›n kazand›r›lmas›, fiziksel aktivitenin art›r›lmas› gibi yaflam biçimi de¤iflikliklerinin sa¤lanmas›na yönelik e¤itim programlar› planlamal› ve uygulamal›d›r (10,17,24).
‹kincil Koruma
‹kincil koruma; erken tan› konmas›n› ve toplumda tan›lanmam›fl diyabetlilerin belirlenmesini hedefler (20,25).
Erken tan› konmas› amac›yla; toplum taramalar› yap›l›r, riskli bireyler veya gruplar belirlenerek izlenir (25).
Hemflireler bu koruma düzeyinde di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ile birlikte, diyabetli yafll› hastan›n de¤erlerini, inançlar›n›, gereksinimlerini, ö¤renme yetene¤ini ve var olan kaynaklar› dikkate alarak, önerilen tedavinin yerine getirilmesi için uygun giriflimlerin planlanmas›, uygulanmas› ve
de¤erlendirilmesini gerçeklefltirir (17,25). Olas› komplikasyonlar›n önlenmesine yönelik öneriler diyabetli yafll› hastalarla paylafl›l›r ve e¤itimler sonras›nda yafll› bireyin karar
ve uygulamalar›nda etkin olmalar› sa¤lan›r (10,24,25).
Üçüncül Koruma
Üçüncül koruma; diyabetli yafll› bireylerde en üst düzeyde diyabet yönetiminin sa¤lanmas›, erken ve geç dönem komplikasyonlar›n›n önlenmesi ve yaflam kalitelerinin artt›r›lmas›n› hedeflemektedir. Diyabetli yafll› bireylerin
ba¤›ms›zl›klar›n› sa¤lamak, sorumluluk ve öz güvenlerinin
geliflmesine katk›da bulunmak ve rehabilitasyon hizmetlerinin yürütülmesi bu aflamada gerçeklefltirilecek uygulamalardand›r (6,23,25).
Birincil ve ikincil korumada hemflirenin e¤itimci rolü a¤›rl›kl› olarak yer al›rken, üçüncül koruma düzeyinde, bireysel
yönetimi sa¤layan e¤itici rolün yan› s›ra bak›m sa¤lay›c› rolü de devreye girmekte ve a¤›rl›k kazanmaktad›r (23,24).
Diyabetli Yafll›n›n Bak›m›nda Hemflirenin Rolü
Diyabet bak›m›, her bireyde farkl› özellikler gösteren

ve yeni planlamalarla farkl› bireysel yaklafl›mlar› gerektiren
dinamik bir süreçtir. Bu sürecin yönetiminde, geleneksel
ekip yaklafl›m›n›n yerine, disiplinler aras› modelin getirece¤i dinamik ve esnek yönetime ihtiyaç duyulmaktad›r
(26,27).
Diyabetli yafll›lara verilecek birinci basamak sa¤l›k hizmetlerinde; yafll› sa¤l›¤›n›n de¤erlendirilmesi, iyilefltirilmesi ve korunmas› konusunda birinci basamakta görev yapan hemflire ve sa¤l›k çal›flanlar›na önemli görevler düflmektedir (26).
Ülkemizde birinci basamak dahil birçok sa¤l›k kuruluflunda diyabet yönetimi istenilen düzeyde de¤ildir. Birinci basamak sa¤l›k hizmetleri, 2013 y›l›ndan bu yana “Aile
Hekimli¤i” kapsam›nda verilmektedir. Bu sistemde “aile
sa¤l›¤› eleman›” bafll›¤› alt›nda hemflire, ebe ve sa¤l›k memurlar› birlikte tan›mlanm›flt›r. Uluslararas› literatürde kronik hastal›k yönetiminde hemflirelerin önemli rollerinin oldu¤u belirtilmekle birlikte aile sa¤l›¤› eleman›n›n görev tan›m› içerisinde bu görevler tan›mlanmam›flt›r (28).
Yap›lan çal›flmalarda; diyabet yönetiminde disiplinler
aras› ekip yaklafl›m›n›n baflar›y› art›ran temel faktörlerden
biri oldu¤u, diyabetli bireyden beklenen davran›fl de¤iflikliklerini kolaylaflt›rd›¤› ve kaliteli bir hizmet olana¤› sundu¤u bildirilmifltir. Ayr›ca sa¤l›k ekibi üyesi olan hemflirelerin,
diyabetli yafll›lar›n sa¤l›¤›n›n gelifltirilmesi ve yaflam kalitesinin yükseltilmesinde önemli bir yere sahip oldu¤u, hemflirelerin birey ve aile ile bütüncül bir yaklafl›mla terapötik
etkileflime girmeleri durumunda diyabete uyumu artt›rabilecekleri vurgulanm›flt›r (3,27).
Birinci basamakta görev yapan hemflirelerin baflar›l› diyabet yönetimi için di¤er disiplinlerin yan› s›ra diyabet
hemflireleri ile ifl birli¤i yaparak e¤itim, dan›flmanl›k, koordinasyon ve bak›m verme gibi birçok rolü gerçeklefltirebilirler. Hemflirelerin diyabetli yafll›lara kaliteli bak›m verebilmesi için hastalar›n hastal›¤› kabul durumunu ve diyabet
yükünü belirlemesi gerekmektedir. Böylece hemflire kabulün ve yükün derecesine göre bak›m› planlayabilecek, verilen bak›m kalitesi ve hasta memnuniyeti artacakt›r (27).
Sonuç
Diyabetli yafll›larda; diyabet prevalans›n›n yüksek ve
komplikasyonlar›n›n ciddi olmas›, mevcut kronik hastal›klar, fiziksel ve biliflsel yeteneklerde azalma, yafll›l›¤a ba¤l›
psikolojik ve sosyal sorunlar, kendi ihtiyaçlar›n› ba¤›ms›z
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olarak karfl›layabilmede güçlük, yaflam kalitesinde düflme,
kendi evinde yaln›z yaflama ya da huzurevinde yaflama
gibi nedenler birinci basamak sa¤l›k hizmetleri içerisinde
koruyucu sa¤l›k bak›m›n› zorunlu k›lmaktad›r. Ancak günümüzde birinci basamak ve di¤er sa¤l›k kurulufllar›nda
diyabetli yafll›lara yönelik koruyucu sa¤l›k bak›m› istenilen
düzeyde de¤ildir. Birinci basamakta çal›flan hemflirelerin
yafll›n›n bireysel özellikleri ve baflar› düzeylerini dikkate
alarak di¤er sa¤l›k ekibi üyeleri ve diyabet hemflireleri ile
birlikte planlayacaklar› koruyucu sa¤l›k bak›m› hizmetleri
ile diyabet yönetiminde baflar› sa¤lanabilir.
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2017 Dünya Diyabet Günü Temas›: Diyabet ve Kad›n
“Sa¤l›kl› Bir Gelece¤e Hakk›m›z Var”!
Arfl. Gör. Ezgi D‹RGAR, Ö¤r. Gör. Betül TATLIBADEM, Prof. Dr. Nermin OLGUN
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, GAZ‹ANTEP

Derleme

Özet
Diyabet, bireyler ve toplum üzerinde ciddi bir yük oluflturan önemli bir halk sa¤l›¤› problemidir. Kad›nlar ev halk›n›n beslenme ve yaflam tarz› al›flkanl›klar›n›n kap›lar›n› açanlard›r ve bu nedenle ev halk›n›n ve ötesinin önleme sürecini yürütme potansiyeline sahiptirler. Diyabetli tüm kad›nlar, diyabetlerini daha iyi yönetmek ve sa¤l›k
sonuçlar›n› iyilefltirmek için bak›m ve e¤itime uygun fiyatl› ve adil eriflime ihtiyaç duymaktad›r. IDF taraf›ndan 2017 Dünya Diyabet Günü temas› Diyabet ve Kad›n olarak
belirlenmifltir. Bu makalede diyabet ve kad›n konusu IDF önerileri do¤rultusunda irdelenmifltir.
Anahtar kelimeler: Diyabet, Kad›n, Dünya diyabet günü
Summary
Diabetes is a major public health problem that imposes a serious burden on individuals and on society. Women are the gatekeepers of household nutrition and lifestyle habits and therefore have the potential to drive prevention from the household and beyond. All women with diabetes require affordable and equitable access
to care and education to better manage their diabetes and improve their health outcomes. World Diabetes Day 2017 was designated by the IDF as Diabetes and Women. In this article, diabetes and the issue of women are discussed in the light of IDF
recommendations.
Key words: Diabetes, Women, World diabetes day

Girifl
Diyabet; insülin sekresyonun yoklu¤u, yetersizli¤i ve/veya insülin direnci ile ortaya ç›kan, baflta karbonhidrat olmak üzere, ya¤ ve protein metabolizmas›n› etkileyen,
akut metabolik, kronik dejeneratif komplikasyonlar› ile morbidite ve mortalitesi yüksek, sürekli t›bbi bak›m gerektiren hiperglisemiyle karakterize bir hastal›l›kt›r (1-3). Diyabet, bireyler ve toplum üzerinde ciddi bir yük oluflturan önemli bir halk sa¤l›¤›
problemidir (4) Diyabetin yayg›n tipleri:
• Tip 1 Diyabet: tan›s› konmufl diyabet vakalar›n›n yaklafl›k %5'ini oluflturmaktad›r.
• Tip 2 Diyabet: tüm vakalar›n %95'inde Tip 2 diyabet oluflur.
• Gestasyonel Diyabet (GDM): Hamile kad›nlar›n % 2-%10'unda gestasyonel diyabet teflhisi konur. Gestasyonel diyabet hem anne hem de çocuk için gebelik s›ra-
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s›nda sa¤l›k sorunlar›na neden olabilir. Anneleri gestasyonel diyabetli olan çocuklar obezite ve tip 2 diyabet geliflme riski yüksektir. Gebelikten sonra diyabet s›kl›kla ortadan kaybolsa da gestasyonel diyabetli kad›nlar›n yaklafl›k
yar›s› hayat›n ilerleyen döneminde tip 2 diyabetle yafl›yor
(1-3,5,6).
International Diabetes Federation (IDF: Uluslararas›
Diyabet Federasyonu) taraf›ndan 2017 Dünya Diyabet
Günü temas› Diyabet ve Kad›n olarak belirlenmifltir. Bu
kampanya en iyi diyabet sonuçlar›n› elde etmek ve tip 2
diyabeti önleme kapasitelerini güçlendirmek için diyabet
riski tafl›yan veya diyabetli olan tüm kad›nlar›n ihtiyaç duyduklar› öz yönetim e¤itimi ve bilgiyi, önemli diyabet ilaçlar›na ve teknolojilerine eflit eriflim sa¤layacak, uygun fiyat›n önemini art›racakt›r (4).
IDF, Diyabet ve daha genifl kapsamda World Diabetes
Day (WDD: Dünya Diyabet Günü) paydafl toplulu¤unun
14 Kas›m'da Dünya Diyabet Günü'ne haz›rlanmas›na yard›mc› olmak için May›s'tan Eylül'e kadar kampanya materyalleri yay›nlayacakt›r (4).
Anahtar Mesaj
Diyabetli tüm kad›nlar, diyabetlerini daha iyi yönetmek ve sa¤l›k sonuçlar›n› iyilefltirmek için bak›m ve e¤itime, uygun fiyatl› ve adil eriflime ihtiyaç duymaktad›r.
Destekleyici Gerçekler
• Halen 199 milyondan fazla diyabetli kad›n vard›r ve
bu toplam›n 2040 y›l›na kadar 313 milyona ç›kmas› öngörülmektedir.
• Diyabetli her befl kad›ndan ikisi üreme ça¤›ndad›r ve
dünya çap›nda 60 milyondan fazla üreme ça¤›nda diyabetli kad›n vard›r.
• Diyabet, küresel olarak kad›nlarda dokuzuncu ölüm
nedenidir ve y›lda 2,1 milyon ölüme neden olmaktad›r.
• Tip 2 diyabetli kad›nlar›n, diyabetli olmayan kad›nlara göre koroner kalp hastal›¤›na yakalanma olas›l›¤› neredeyse 10 kat daha fazlad›r.
• Tip 1 diyabetli kad›nlar›n erken do¤um yapma riski veya malformasyonlu bir bebek sahibi olma riski vard›r (4).
Diyabet Riski Yüksek Olan Kad›nlar
• Fazla kilolu (vücut kitle indeksi 25 kg/m2 veya daha
fazla) olma

• Düflük fiziksel aktivite
∑ Tip 2 diyabet öyküsü
• Yüksek riskli ›rk / etnik köken (Afrikal› Amerikan, Hintli Amerikan veya Alaska , Asyal› Amerikan, Latin, Hawaii
veya Pasifik Adas›, koyu tenli olmak),
• 4 kilo veya daha fazla a¤›rl›¤a sahip bebek do¤urmufl olmak veya gestasyonel diyabet tan›s› konmufl olmak,
• Yüksek tansiyon (140/90 mmhg veya daha yüksek),
• Yüksek kolesterol (240 mg/dL veya daha yüksek),
• Polikistik over sendromu hikayesi,
• fiiddetli obezite gibi insülin direnci ile ilgili klinik koflullar veya vücut katlanmalar› ve k›r›fl›kl›klar›nda koyu, kal›n cilt oluflumu ('akantozis nigrikans' ad› verilen bir durum),
• Prediyabet varl›¤›d›r (1,2,5,6).
Geliflmekte Olan Tip 2 Diyabet Riskini Azaltmak ‹çin;
Araflt›rmalar, afla¤›daki yaflam tarz› de¤iflikliklerinin diyabet riski alt›ndaki kiflilerde tip 2 diyabetin bafllamas›n›
önleyebilece¤ini veya en az›ndan geciktirece¤ini göstermifltir.
• Daha az ya¤ ve yüksek kalorili beslenmek,
• Kilolu veya obezse, vücut a¤›rl›¤›n›n en az %5-7'sini
kaybetmek,
• Her hafta 150 dakika fiziksel olarak aktif olmak (6)
Ne Yap›lmas› Gerekiyor?
• Sa¤l›k sistemleri, kad›nlar›n özel ihtiyaç ve önceliklerine yeterli önem vermelidir.
• Diyabetli tüm kad›nlar, en iyi diyabet sonuçlar›n› elde etmek için ihtiyaç duyduklar› temel diyabet ilaçlar›na
ve teknolojilerine, kendi kendine yönetim e¤itimine ve
bilgilere eriflmelidir.
• Diyabetli tüm kad›nlar gebelik s›ras›nda riski azaltmak için gebelik öncesi planlama hizmetlerine eriflmelidir.
• Tüm kad›n ve k›z çocuklar›n›n sa¤l›k sonuçlar›n› iyilefltirmek için fiziksel aktiviteye eriflimi olmal›d›r (4).
Diyabet Riski Yüksek Olan Kad›nlarda
Tip 2 Diyabet Riskini Azaltmak ‹çin
Diyabet riski yüksek kad›nlar üzerinde yap›lan bir çal›flmada fiziksel aktivite ve sa¤l›kl› beslenme konusunda afla¤›daki sonuçlar ortaya ç›km›flt›r (7).
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• Diyabet aç›s›ndan yüksek risk alt›nda olan 4 kad›ndan sadece 1'i haftada 150 dakikal›k ›l›ml› yo¤unlukta (örne¤in yürüyüfl gibi) aktivite uygulam›fllar.
• Diyabet aç›s›ndan yüksek risk alt›nda olan kad›nlarda haftada 150 dakika fiziksel olarak aktivite uygulayanlar
ile farkl› ›rk / etnik köken, e¤itim düzeyi veya hane halk›
geliri aras›nda her hangi bir farkl›l›k göstermemifl.
• Yüksek kolesterolle beslenen obez Meksika kökenli
Amerikal› kad›nlar›n %90'›na sa¤l›k uzmanlar› taraf›ndan
az ya¤l› veya yüksek kolesterollü g›dalar yemeleri önerilmifltir; ayn› tavsiye ‹spanyol olmayan beyazlar›n yaln›zca
%78’ ine verilmifltir.
• Daha az ya¤l› veya yüksek kolesterollü g›dalar› yemeye iliflkin tavsiyeler verilen obez kad›nlar aras›nda, e¤itim anlaml› bir fark yaratmam›flt›r.
• Orta geliri olan obez kad›nlar›n yaln›zca %76's›n›n
daha az ya¤l› veya yüksek kolesterollü g›dalar yemeye yönelik tavsiyeler ald›¤›; yüksek gelirli obez kad›nlar›n ise
%82'sinin bu tavsiyeyi ald›klar›n› bildirmifltir.
• Diyabet aç›s›ndan yüksek risk tafl›yan ‹spanyol olmayan siyah ve Meksika kökenli Amerikal› kad›nlar›n sadece
%50'si son 12 ay içinde kilo vermeye çal›flt›klar›n› rapor etmifller, buna karfl›l›k yüksek riskli grupta yer alan ‹spanyol
olmayan beyaz kad›nlarda bu oran % 60'olarak belirlenmifltir.
• Son 12 ay içinde diyabet aç›s›ndan yüksek riskli kad›nlardan lise mezunu (%57) ya da ortaö¤retim mezunu
(%47) olanlar; lise üstü e¤itime sahip kad›nlardan (%63)
daha az kilo vermeye çal›flt›klar› rapor edilmifltir.
• Orta düzey geliri olan ya da düflük düzey geliri olan
iki kad›ndan biri son 12 ay içinde kilo vermeye çal›fl›rken;
yüksek düzey gelir sahibi olanlarda bu oran üç kad›nda
birdir (6).
• Kad›n sa¤l›¤› gelifltirme için Tip2 DM'nin e¤itim, destek ve do¤rudan yard›m yoluyla etkisinin azalt›lmas›na aile yard›mc› olarak önemli bir kaynak olabilir. Efller ve akrabalar genellikle yemek planlamas›n› etkiler ve fiziksel aktiviteyi teflvik eder. Örne¤in, Sa¤l›kl› Aktiviteyi Destekleme ve
Do¤ru Gündelik Beslenme (SHARE) çal›flmas›nda, aile ve
arkadafllar›n müdahalelerde aktif olarak yer ald›¤› grupta
kilo kayb› en yüksek oranda oldu¤u belirlenmifltir. (8).
Hamile kad›nlar, anne ve çocuk için olumlu sa¤l›k sonuçlar›n› elde etmek amac›yla tarama, bak›m ve e¤itime
daha fazla ihtiyaç duymaktad›r.

Destekleyici Gerçekler
• Her yedi do¤umdan biri gestasyonel diyabetten etkileniyor.
• IDF taraf›ndan 2015 y›l›nda canl› do¤um gerçeklefltiren kad›nlar›n 20.9 milyon oldu¤u veya %16.2' sinin hamileli¤inde bir miktar hiperglisemi oldu¤unu tahmin etmifltir. GDM öyküsü olan kad›nlar›n yaklafl›k yar›s›nda do¤umdan befl ila on y›l sonra tip 2 diyabet gelifliyor.
• Gebelikte hiperglisemi geliflen vakalar›n›n yar›s› 30
yafl›n alt›ndaki kad›nlarda görülür.
• Hamilelikte hiperglisemi vakalar›n›n büyük ço¤unlu¤u, anne bak›m›na eriflimin genellikle s›n›rl› oldu¤u düflük
ve orta gelirli ülkelerdeydiler (4).
Ne Yap›lmas› Gerekiyor?
• Tip 2 diyabet önleme stratejileri, hamilelik öncesi ve
s›ras›nda yenido¤an ve erken çocukluk dönemin beslenmesinin yan› s›ra maternal sa¤l›k ve beslenme ile ilgili di¤er sa¤l›k davran›fllar›na odaklanmal›d›r.
• Hamilelik dönemindeki do¤um öncesi bak›m ziyaretleri, genç kad›nlarda sa¤l›¤›n teflviki ile diyabetin ve
GDM'nin erken teflhisi için optimize edilmelidir.
• Diyabet ve GDM için tarama, erken tespiti sa¤lama,
kad›nlara daha iyi bak›m sa¤lama ve anne ölümlerinde
azalma sa¤lama için birinci basamak sa¤l›k hizmetleri di¤er maternal sa¤l›k müdahalelerine ve hizmetlerine entegre edilmelidir.
• Sa¤l›k çal›flanlar›, gebelik s›ras›nda diyabetin tan›mlanmas›, tedavisi, yönetimi ve takibi konusunda e¤itilmelidir (4).
Kad›nlar ve k›zlar, gelecek nesillerin sa¤l›¤›n› ve refah›n› iyilefltirmek için sa¤l›kl› yaflam biçimlerini benimseyen
önemli ajanlard›r.
Destekleyici Gerçekler
• Tip 2 diyabet vakalar›n›n %70'i sa¤l›kl› bir yaflam tarz› benimsenerek önlenebilir.
• Yetiflkinler aras›ndaki erken ölümlerin %70'i büyük
oranda ergenlik ça¤›nda bafllayan davran›fllardan kaynaklanmaktad›r.
• Kad›nlar, anneler olarak, çocuklar›n›n uzun vadeli
sa¤l›k durumu üzerinde büyük etkiye sahiptir.
• Araflt›rmalar, annelere kaynaklar üzerinde daha fazla denetim verildi¤inde, g›da, çocuk sa¤l›¤›, beslenmesi
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ve e¤itim için daha fazla kaynak ay›rd›¤›n› gösterdi.
• Kad›nlar ev halk›n›n beslenme ve yaflam tarz› al›flkanl›klar›n›n kap›lar›n› açanlard›r ve bu nedenle ev halk›n›n
ve ötesinin önleme sürecini yürütme potansiyeline sahiptirler (4).
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5.
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