
De¤erli Okuyucular›m›z, 

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

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

Uzm. Hemfl. Deniz Sar› ve Doç. Dr. Sezgi Ç›nar Pakyüz “Tip 2 Diyabetli Hastalarda
Metabolik Kontrol Parametreleri Yaflam Kalitesini Etkiler mi?” konulu araflt›rma makalesini
meslektafllar› ile paylaflm›fllard›r. Yrd. Doç. Dr. Azime Karakoç Kumsar ve Yrd. Doç. Dr.
Feride Taflk›n Yolmaz “Obezite ve Ast›m ‹liflkisi” konulu derleme makalesinde konunun
önemini literatür do¤rultusunda tart›flm›fllard›r. Arafl. Gör. Dr. Hamdiye Sürücü “Diyabet
Özyönetim E¤itiminde Güçlendirme Temelli Davran›fl De¤iflikli¤i Protokolleri Etkili mi? konulu
derleme makalelerinde güçlendirme için davran›fl de¤ifltirme protokolünün etkinli¤ini
araflt›rma sonuçlar› ›fl›¤›nda sunmufltur. Zeynep Erdo¤an, Türkan Akyol ve Ebru Ofluo¤lu
“Üniversite Ö¤rencilerinin Obeziteye Yönelik ‹nanç ve Tutumlar›n›n De¤erlendirilmesi”
konulu araflt›rma makalesinde obez bireylere yönelik olumlu tutumlara sahip olduklar›n›
belirlemifllerdir. Doç. Dr. Sibel Karaca Sivrikaya, Uzm. Hemfl. Derya Ç›nar “Diyabet ve
Kültürel Yaklafl›m” konulu derleme makalelerinde diyabet e¤itiminde kültürel yaklafl›m›n
önemini vurgulam›fllard›r. Yrd. Doç. Dr. Sebahat Atefl, Yrd. Doç. Dr. Hale Tosun ve Suat
Gezalan “Diyabetik Nöropati ve Bitkisel Tedavi” konulu derleme makalelerinde diyabetik
nöropatilerin yönetiminde bitkisel tedavilerin yerini literatür do¤rultusunda gözden
geçirmifllerdir. Ö¤r. Gör. Mehtap Bu¤dayc›, Arfl. Gör. Ezgi Eralp “Diabetes Mellitus ve
Miyokard ‹nfarktüsü ‹liflkisi” konulu makalelerinde diyabet ve miyokard infarktüsü aras›ndaki
iliflki incelenmifltir. Yrd. Doç. Dr. Saadet Can Çiçek, Doç. Dr. Yasemin Y›ld›r›m Usta,
Hemfl. Sat› Can ve Hemfl. Nazmiye ‹kbal Berto “Kronik Hastal›k Yönetimi ve Karar Destek
Sistemleri” konulu derleme makalelerini meslektafllar› ile paylaflm›fllard›r. Uzm. Hemfl. Behice
Kahraman “Steroid Kullan›m›na Ba¤l› Diyabet ve Hemflirelik Bak›m› konulu: Olgu Sunumu”
konulu olgu makalesinde steroid kullan›m›na ba¤l› geliflen bir Eriflkin Bafllang›çl› Still
Hastal›¤› olgusu sunulmufltur. Emine Kol ve Fatma Ar›kan “Watson ‹nsan Bak›m Modeli
Ifl›¤›nda Diyabet Tan›s› Alm›fl Hastan›n Bak›m›: Olgu Sunumu” nda Model do¤rultusunda
olgunun tedaviye uyumu ve bak›m›n› tart›flm›fllard›r. Uzm. Hem. Nurdan Y›ld›r›m, Doc. Dr.
fienay Savafl Erdeve, Doc. Dr. Semra Çetinkaya, Çocuk Psikiyatri Uzm. Dr. Yetifl Ifl›ldar,
Psikolog Meriç Onbafl›o¤lu ve Uzm. Dr. Havva Nur Peltek Kendirci, Hem. Sevim Kocak, Prof.
Dr. Zehra Aycan “Diyabetes Mellituslu Munchausen ve Munchausen by Proxy Sendromlu
Olgular›m›z›n De¤erlendirilmesi” konulu makalelerinde konuyu dokuz olgu serisiyle konunun
önemine dikkat çekmifllerdir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazarlara Bilgi



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAYIN  HAKLARI  DEV‹R  FORMU

Yay›nlanmas› dile¤iyle gönderdi¤imiz:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TTiipp  22  DDiiyyaabbeettllii  HHaassttaallaarrddaa  MMeettaabboolliikk  KKoonnttrrooll  
PPaarraammeettrreelleerrii  YYaaflflaamm  KKaalliitteessiinnii  EEttkkiilleerr  mmii??

Uzm  Hemfl.  Deniz  SARI11,  Doç.  Dr.  Sezgi  ÇINAR  PAKYÜZ22

1Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Diyabet Poliklini¤i, MAN‹SA.
2Celal Bayar Üniversitesi Manisa Sa¤l›k Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü

‹ç Hastal›klar› Hemflireli¤i Anabilim Dal›, MAN‹SA. 

ÖÖzzeett

AAmmaaçç::  Bu araflt›rman›n amac›; tip 2 diyabetli hastalarda metabolik kontrol para-

metrelerinin yaflam kalitesi üzerine etkisi olup olmad›¤›n› de¤erlendirmektir. 

GGeerreeçç  vvee  yyöönntteemm::  Araflt›rman›n örneklemini tip 2 diyabetli 195 hasta oluflturdu.

Araflt›rma verileri; hasta tan›t›m formu ve Diyabetli Hastalar ‹çin Yaflam Kalitesi Ölçe¤i

(DQOL) ile yüz yüze görüflme yöntemi ile topland›. Verilerin de¤erlendirilmesinde t-

testi, ANOVA ve Pearson korelasyon analizi kullan›ld›. 

BBuullgguullaarr::  Hastalar›n %63,1 kad›n olup yafl ortalamas› 56±9,84 y›l ve diyabet süre-

leri ortalamas› 10,43±6,99 y›ld›r. HbA1c ortalamas› %9,19±2,05, toplam DQOL ölçe-

¤i puan ortalamas› 165,71±16,92’dir. Beden kütle indeksi, açl›k kan glikozu, üre, kre-

atinin, albuminüri ve HbA1c düzeyleri azald›kça yaflam kalitesi artmaktad›r. Toplam

yaflam kalitesi puanlar› ile yafl ve medeni durum aras›nda anlaml› iliflki bulunmad›. Er-

keklerin yaflam kalitesi kad›nlardan daha yüksektir. 

SSoonnuuçç  vvee  öönneerriilleerr::  Diyabetli hastalarda metabolik kontrol parametreleri yaflam ka-

litesini etkilemektedir. Buna göre; diyabetli hastalarda yaflam kalitesini iyilefltirmek için

metabolik kontrol parametrelerinin hedef düzeylerde tutulmas›n› önermekteyiz.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Diyabet, yaflam kalitesi, metabolik de¤iflkenler

AAbbssttrraacctt

IIss  EEffffeecctt  ooff  MMeettaabboolliicc  PPaarraammeetteerrss  oonn  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  iinn  

PPaattiieennttss  wwiitthh  TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess??

OObbjjeeccttiivvee::  The aim of this study was to evaluate whether effecting of metabolic

parameters on quality of life in patients with type 2 diabetes or not.  

MMaatteerriieell  aanndd  mmeetthhoodd::  This study included 195 patients with type 2 diabetes. We

collected data from subjects via Patient Introduction Form and Quality of Life Ques-

tionnaire (DQOL) for patients with type 2 diabetes by face to face interview method.

T-test, ANOVA and Pearson correlation analysis were used for data analysis. 
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RReessuullttss:: 63.1% of the patients were female, mean

age was 56±9,84 and mean duration of diabetes was

10,43±6,99 years. The mean HbA1c level was

9,19±2,05&, mean total DQOL score was

165,71±16,92. In patients with type 2 diabetes, incre-

ased quality of life was associated with reduced body

mass index, fasting blood glucose, urea, creatinine, al-

buminuria and Hba1c levels. There was no significant

correlation between total quality of life score and mar-

riage status. The quality of life of men was higher than

women. 

CCoonncclluussiioonn:: The metabolic parameters have an effect

on quality of life in patients with type 2 diabetes. We sug-

gest that the metabolic parameters are should be kept

the target levels for improving the quality of life in pati-

ents with type 2 diabetes. 

KKeeyy  wwoorrddss:: Type 2 diabetes, quality of life, metabolic

parameters.

Girifl  ve  Amaç

Diyabet çok yay›n görülen kronik bir hastal›kt›r. Inter-

national Diabetes Federation (IDF) verilerine göre; say›s›-

n›n tüm dünyada 382 milyon diyabetli birey bulunmakta,

e¤er gereken önlemler al›nmazsa bu say› 2035 y›l›nda

592 milyona ulaflabilece¤i ileri sürülmektedir (IDF 2013).

Ülkemizde diyabet epidemiyolojisi ile ilgili Satman ve ar-

kadafllar› taraf›ndan 2002 y›l›nda yap›lan Türkiye Diyabet,

Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Pre-

velans Çal›flmas›nda (TURDEP-I) diyabet prevalans› %7

olarak saptanm›flt›r. Bunlar›n %32.3’ünün yeni diyabet

vakas› oldu¤u bildirilmektedir (Satman ve ark. 2002). Yine

Satman ve arkadafllar› taraf›ndan 2010 y›l›nda TURDEP-II

çal›flmas› yap›lm›fl; bu çal›flmada ise diyabet prevalans›

%13.7 oldu¤u bildirilmifltir. ‹ki çal›flma aras›nda geçen se-

kiz y›lda diyabet prevalans› %90’l›k art›fl göstermifltir (Sat-

man 2010). 

Diyabet yayg›n bir hastal›k olmakla birlikte akut komp-

likasyonlar› yan› s›ra uzun dönemde renal, retinal, vaskü-

ler ya da nöropatik bozukluklara yol açan morbidite ve

mortalite riski yüksek bir hastal›kt›r. Bu nedenle, diyabet

akut komplikasyonlar› ile yaflam› tehdit edebildi¤i gibi,

kronik komplikasyonlar› ile de yaflam kalitesinin azalmas›-

na neden olabilmektedir (Sundram ve ark. 2007; Fu, Qiu,

Radican ve ark. 2011). Hastay› diyabetin akut ve kronik

komplikasyonlar›ndan korumak, tedavi maliyetini azalt-

mak ve yaflam kalitesini art›rmak için hastalar›n e¤itimi ve

düzenli izlemi önemlidir. Amerikan Diyabet Birli¤i (ADA)

taraf›ndan diyabetli hastan›n izleminde ve metabolik

kontrol parametrelerinde yeni hedefler bildirilmifltir. Buna

göre; HbA1c<%7, açl›k kapiller plazma glikozu<180

mg/dl, trigliserid<150 mg/dl, kad›nlarda HDL>50mg/dl,

erkeklerde HDL>40mg/d, LDL<100mg/dl, hastada kan›t-

lanm›fl kardiyovasküler hastal›k varsa LDL hedef de¤e-

ri<70 mg/dl olmas› önerilmektedir (ADA 2012). Günü-

müzde, diyabetik hastalar›n metabolik kontrol parametre-

leri yans›ra psikososyal aç›dan da de¤erlendirilmesinin

gereklili¤i kabul edilmektedir. Bu nedenle yaflam kalitesi

ve sa¤l›kta yaflam kalitesi konular›na ilgi giderek artmakta-

d›r. Diyabet Atlas’›nda da diyabetli bireylerin düzenli ara-

l›klarla yaflam kalitesi yönünden uygun ölçekler kullan›la-

rak de¤erlendirilmesi ve bu de¤erlendirmelerin sonuçlar›-

n›n hastayla paylafl›lmas› gerekti¤ini vurgulamaktad›r (IDF

2013). 

Yap›lan baz› çal›flmalarda; diyabetli bireylerde diyabet

süresi ve diyabet tipinin yaflam kalitesini etkilemedi¤i bil-

dirilirken (Rubin ve Peyrot 1999), baz›lar›nda aksine insü-

lin kullanman›n ve 10 y›ldan uzun diyabet süresinin ya-

flam kalitesini olumsuz etkiledi¤i (Daher, AlMashoor ve

Winn 2015) bildirilmifltir. Buna karfl›n diyabete özgü reti-

nopati ve nöropati gibi kronik komplikasyonlar›n varl›¤›-

n›n (Daher, AlMashoor ve Winn 2015), makrovasküler

ko-morbid durumlar›n (Fu ve ark. 2011) ve hiperglisemik

semptom s›kl›¤›n›n (Tabaei ve ark. 2004) veya hipoglimik

atak s›kl›¤›n›n (Hajos ve ark. 2012) yaflam kalitesini olum-

suz etkiledi¤i gösterilmifltir. Ayak ampütasyonu olan bi-

reylerin yaflam kalitesinin fiziksel alt boyutu ile depresyo-

nu olanlar›n yaflam kalitesinin mental alt boyutu daha

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  8  •  Say›    1  •  Sayfa  2  •  Ocak  -  Haziran  2016



kötü oldu¤u (Laiteerapong ve ark. 2011), diyabetik ayak

yaras› olmayan hastalara göre, diyabetik ayak yaras› olan

hastalar›n hem hastal›¤a psikososyal uyumlar› hem de

metabolik kontrol parametrelerinin daha kötü oldu¤u

(Akça ve Ç›nar 2008) bildirilmifltir. Düzenli ayak bak›m

e¤itimi ve muayenesi ile diyabetlilerde olumlu ayak ba-

k›m al›flkanl›¤› gelifltirilebilece¤i, diyabetik ayak riskinin

azalaca¤› gösterilmifl, ayak muayenesin s›ras›nda duyu

testinin yap›lmas›, ayak problemlerinin erken tan›nmas›

ve tedavisinin sa¤lanmas› önerilmifltir (Koçak Kaymaz ve

Olgun 2009). Ayr›ca, tip 2 diyabetli bireylerde egzersize

uyumun yaflam kalitesini olumlu yönde etkiledi¤i ancak

diyete uyumun etkili olmad›¤› (Maddigan ve 2005), yafl,

cinsiyet gibi baz› sosyodemografik özelliklerin yaflam ka-

litesi üzerinde etkili oldu¤u görülmektedir (Rubin ve Pey-

rot 1999; Tabaei ve ark. 2004). Baz› çal›flmalarda; glise-

mik kontrolü kötü olan hastalar›n yaflam kalitelerinin de

düflük oldu¤u bildirilirken (Hajos ve 2012; Daher, AlMas-

hoor ve Winn 2015), baz›lar›nda glisemik kontrolün ya-

flam kalitesine etkisi olmad›¤› bildirilmifltir (Sundaram

2007). 

Literatürde tip 2 diyabetli hastalar›n yaflam kalitesi ve

etkileyen faktörler ile ilgili birçok çal›flma bulunmas›na

ra¤men sonuçlar çeliflkilidir. Bu nedenle, bu çal›flma tip 2

diyabet tan›s› alan hastalarda metabolik kontrol paramet-

relerinin yaflam kalitesi üzerine etkisi olup olmad›¤›n› de-

¤erlendirmek amac›yla yap›ld›.

Gereç  ve  Yöntem

Araflt›rman›n  Tipi

Tip 2 diyabet hastalar›nda metabolik kontrolün yaflam

kalitesi üzerine etkisi olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek

amac›yla yap›lan bu araflt›rma tan›mlay›c› ve kesitsel tipte

bir çal›flmad›r. 

Araflt›rman›n  Yap›ld›¤›  Yer  ve  Tarih

Bu araflt›rma fiubat-Nisan 2014 tarihleri aras›nda, Ma-

nisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Diya-

bet Hasta E¤itimi Poliklini¤i’nde yap›ld›.

Araflt›rman›n  Evreni  ve  Örneklemi

Çal›flman›n evreni; Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sul-

tan Hastanesi Diyabet Hasta E¤itimi Poliklini¤i’ne baflvu-

ran 270 tip 2 diyabetli hastalardan olufltu.

Çal›flman›n örneklemi; Celal Bayar Üniversitesi Hafsa

Sultan Hastanesi Diyabet Hasta E¤itimi Poliklini¤i’ne bafl-

vuran ve araflt›rmaya al›nma kriterlerini karfl›layan 195 tip

2 diyabetli hasta oluflturdu.  

Araflt›rmaya al›nma kriterleri: ADA tan› kriterlerine

göre tip 2 diyabet tan›s› alma, oral anti diyabetik veya in-

sülin tedavisi kullanma, 18-75 yafl aras› olma, iletiflim so-

runu olmama, diyabetik ayak amputasyonu olmama ve

araflt›rmaya kat›lmaya gönüllü olmad›r. Tip 1 diyabet ta-

n›s› olan, gestasyonel diyabeti olan, Cushing hastal›¤› ve

di¤er sekonder nedenlere ba¤l› diyabeti olan, ileri dere-

cede karaci¤er hastal›¤› olan, kronik obstrüktif akci¤er

hastal›¤› tan›s› olan ve psikiyatrik hastal›k tan›s› alanlar ça-

l›flma d›fl› b›rak›ld›. 

Araflt›rma  Sorular›

1.Sosyo demo¤rafik özellikler (yafl, cinsiyet, medeni

durum, e¤itim düzeyi gibi) yaflam kalitesini etkiler mi?

2. Metabolik kontrol parametreleri iyi olan hastalar ile

kötü olan hastalar›n yaflam kalitesi farkl› m›d›r? 

3. Oral antidiyabetik kullanan hastalar ile insülin kulla-

nan hastalar›n yaflam kalitesi farkl› m›d›r?

4. Kronik komplikasyon varl›¤› yaflam kalitesini etkiler

mi?

Veri  Toplama  Araçlar›

Araflt›rma verileri; Hasta Tan›t›m Formu ve Diabetes

Mellitus Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (Diabetes Quality of Life-

DQOL) ile topland›. 

Hasta Tan›t›m Formu: Yafl, cinsiyet, beden kütle indek-

si (BK‹), medeni durum,  e¤itim durumu gibi demografik

özellikler ve doktor kontrolüne gitme s›kl›klar› gibi sorular-

dan oluflmaktad›r 

Diabetes Mellitus Yaflam Kalitesi Ölçe¤i (Diabetes Qu-

ality of Life-DQOL):  Türk toplumu için geçerlilik ve güve-
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nilirlik çal›flmas› Y›ld›r›m ve arkadafllar› taraf›ndan (2007)

yap›lm›flt›r. DQOL ölçe¤i 45 soru ve 4 alt boyuttan (teda-

viden memnuniyet, psikolojik etki, hastal›¤›n›n gelecekte-

ki seyri ve sosyal/mesleki kayg›) oluflmaktad›r. Orijinal

DQOL ölçe¤inde oldu¤u gibi her bir boyut 1-5 puan ara-

s›nda puanland›r›l›r. Psikolojik memnuniyet alt boyutun-

da (DQOL 22-24. sorular)  ‘çok memnun ediyor’ yan›t› 1,

'hiç memnun etmiyor' yan›t› 5 puan olarak hesaplan›r-

ken, di¤er boyutlarda 1 puan 'hiçbir zaman’ yan›t›, 5 pu-

an ise 'her zaman' yan›t› içindir. Tüm alt boyutlarda soru-

lar›n yan›tlar›na göre verilen puanlar›n hesaplanmas› so-

nucunda 1 puana yak›n puanlar yüksek yaflam kalitesini

5 puana yak›n puanlar düflük yaflam kalitesini ifade et-

mektedir. Ölçek toplam puan› en az 45 ve en fazla

225’tir. Ölçek toplam puan› ve her bir alt boyu puanlar›

maddelerinin say›s›na bölünmektedir. 1 puan 5 puan dö-

nüfltürülerek yüksek puanlar iyi yaflam kalitesini göster-

mektedir. Ölçe¤in tüm alanlar› içerdi¤i genel Cronbach

alfa de¤eri 0.89, alt boyutlar için Cronbach alfa de¤erle-

ri 0.80 ile 0.94 aras›nda de¤iflmektedir (Y›ld›r›m 2007). 

Bu çal›flmada DQOL ölçe¤inin Cronbach alfa katsay›s›

0.93 olarak bulundu.

Veri  Toplama  Yöntemi

Araflt›rma verileri, yüz yüze görüflme yöntemi kullan›-

larak araflt›rmac› taraf›ndan topland›. Sosyodemografik

özellikler ve DQOL ölçe¤i verileri hastalardan, biyokimya-

sal veriler ise hasta dosyalar›ndan elde edildi. 

Verilerin  De¤erlendirilmesi

Çal›flmada elde edilen verilerin istatistiksel analizler için

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows

15.0 program› kullan›ld›. Veriler say› (yüzde) veya ortala-

ma ± standart sapma (SS) ile gösterildi. Verilerin normal

da¤›l›ma uygunlu¤u tek örneklem Kolmogorov Smirnov

testi ile incelendi. Parametrik verilerin de¤erlendirilmesin-

de Pearson korelasyon analizi, iki grup karfl›laflt›rmalar›n-

da t-testi, üç ve daha fazla grup karfl›laflt›rmalar›nda ANO-

VA varyans analizi kullan›ld›. Sonuçlar %95’lik güven ara-

l›¤›nda, anlaml›l›k p<0,05 düzeyinde kabul edilerek de-

¤erlendirildi.

Araflt›rman›n  Etik  Yönü

Araflt›rma öncesinde Celal Bayar Üniversitesi T›p Fakül-

tesi Bilimsel Etik Kurulu’ndan Etik Kurul Onay› ve kurum-

dan araflt›rma için izin al›nd›. Çal›flma hakk›nda hastalara

bilgi verilerek çal›flmaya kat›lmaya karar veren hastalar-

dan Hasta Onam Formunu imzalamalar› istendi.

Araflt›rman›n yürütülmesinde bilimsel ilkelerin yan› s›ra

evrensel etik ilkelere de uyuldu. Bu do¤rultuda araflt›rma-

da ayd›nlat›lm›fl onam, özerklik, gizlilik ve gizlili¤in korun-

mas›, hakkaniyet, zarar vermeme/yararl›l›k ilkeleri göz

önünde tutuldu.

Çal›flmaya kat›lmada gönüllülük ilkesine dikkat edile-

rek çal›flma öncesi hastalara, çal›flman›n amac› hem sözlü

hem de bilgilendirme formu ile aç›kland›. Çal›flmaya kat›l-

may› kabul eden hastalara kendilerinden al›nan bilgilerin

isimleri kullan›lmamak flart›yla yaln›zca bu çal›flma için kul-

lan›laca¤› ve baflka amaçla kullan›lmayaca¤› belirtildi.

Bulgular

Çal›flmaya al›nan 195 tip 2 diyabetli hastan›n yafl orta-

lamas› 56,66 ± 9,84 y›l olup %63,1 kad›nd›r (Tablo 1).
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TTaabblloo  11:: Sosyodemografik Özellikler (n=195)

DDee¤¤iiflflkkeenn SSaayy››  ((nn)) YYüüzzddee ((%%))
Cinsiyet

Kad›n  123 63,1
Erkek 72 36,9

Medeni Durum
Evli      176 90,3

Bekar  19 9,7
E¤itim Durumu

Okur yazar de¤il     33 16,9
‹lkö¤retim 118 60,5
Lise       35 17,9
Lisans ve Yüksek lisans 9 4,6

Yafl  (y›l) Ort.  ±  SS.     Min. -  Maks.
56,66 ± 9,84   29        84



Hastalar›n di¤er sosyodemografik özellikleri Tablo 1’de

gösterildi. Hastalar›n diyabet y›l› ortalamas› 10,43±6,99

(1-35) y›ld›r. Hastalar›n % 57,4’ü hastal›¤› hakk›nda daha

önce e¤itim ald›¤›, %37,9’unun düzenli doktor kontrolü-

ne gitmedi¤i, %59’u hipoglisemi ata¤› geçirdi¤i ve

%56,4’ünde kronik komplikasyonlar›n bulundu¤u belir-

lendi. Bu kronik komplikayonlar›; %27,7 retinopati,

%26,7 nöropati, %19,5 nefropati, %14,9 kardiyovasküler

hastal›k ve %1,5’i diyabetik ayak oluflturmaktad›r. Hastala-

r›n boy ortalamalar› 162,42±9,28(143-188) cm, kilo orta-

lamalar› 77,83±13,01 (45-112) kg, beden kütle indeksi

ortalamalar› ise 29,89±4,86 (18-47)’dir. 

Hastalar›n kan biyokimyas›na iliflkin verileri Tablo

2’de,  yaflam kalitesi ve alt boyut puanlar› Tablo 3’de

gösterildi. 

Yaflam kalitesi ve sosyodemografik özellikler aras›nda-

ki iliflkiye bak›ld›¤›nda; yafl ile DQOL alt boyutlar›ndan sos-

yal ve mesleki kayg› aras›nda pozitif yönde anlaml› kore-

lasyon bulunurken (r=0,314, p<0.01), toplam DQOL pu-

anlar› ve di¤er alt boyutlar› aras›nda anlaml› korelasyon

bulunmad› (p>0,05).    

Kad›n ve erkekler aras›nda yaflam kalitesi alt boyutla-

r›ndan tedavinin psikolojik etkisi ve hastal›¤›n›n gelecekte-

ki seyri aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmaz-

ken (p>0,05), tedaviden memnuniyet, sosyal ve mesleki

kayg› ve toplam DQOL aç›s›ndan anlaml› fark bulundu

(p0.05, p<0.05 ve p<0.05). Buna göre; erkeklerin tedavi-

den memnuniyetleri ve yaflam kaliteleri kad›nlardan daha

iyi iken, kad›nlar›n sosyal ve mesleki kayg›lar› erkeklerden

daha fazlad›r. Evli ve bekar hastalar aras›nda toplam

DQOL ve alt boyutlar› aç›s›ndan anlaml› fark bulunmad›

(p>0.05). 

E¤itim durumlar›na göre yaflam kalitesi ve alt boyut-

lar› farkl› bulundu. Okur yazar olmayanlar›n tedaviden

memnuniyet, tedavinin psikolojik etkisi, hastal›¤›n›n gele-

cekteki seyri, ve toplam DQOL puanlar› di¤er e¤itim

gruplar›n›n puanlar›na göre daha düflük, lisans ve yük-

sek lisans mezunlar›n›n sosyal ve mesleki kayg› puanlar›

ise di¤er e¤itim gruplar›n›n puanlar›na göre

daha düflüktür (p<0,01, p<0.01, p<0.01,

p<0,05 ve p<0.01).

Yaflam kalitesi ve alt boyut puanlar› ile metabo-

lik kontrol parametreleri aras›ndaki korelasyon

Tablo 4’de gösterildi. Toplam DQOL ölçek pu-

anlar› ile kolesterol, trigliserit, HDL ve LDL ara-

s›nda istatistiksel olarak anlaml› iliflki bulunmaz-

ken (p>0,05), beden kütle indeksi, açl›k kan

glikozu, üre, kreatinin, albuminüri ve HbA1c

ortalamas› aras›nda negatif yönde anlaml› ilifl-

ki bulundu (p<0,01, p<0.001, p<0.001,

p<0.01, p<0.001 ve p<0.001). Buna göre; be-

den kütle indeksi, açl›k kan glikozu, üre, kreati-

nin, albuminüri ve HbA1c düzeyleri azald›kça

yaflam kalitesi artmaktad›r. Ayr›ca, beden kütle

indeksi, açl›k kan glikozu, üre, kreatinin, albu-

minüri ve HbA1c ortalamas› azald›kça tedavi-

den memnuniyet artmakta, beden kütle in-

deksi, açl›k kan glikozu, üre, kreatinin, albumi-
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TTaabblloo  33::  Yaflam Kalitesi ve Alt Boyut Puanlar› (n=195)

TTooppllaamm  DDQQOOLL  vvee  AAlltt  BBooyyuuttllaarr›› OOrrtt..  ±±    SSSS.. MMiinn..        --        MMaakkss
Tedaviden memnuniyet 47,69 ± 7,79 27      70
Tedavinin psikolojik etkisi 68,71 ± 8,70 45      87
Hastal›¤›n›n gelecekteki seyri 15,27 ± 2,43 10      20
Sosyal ve mesleki kayg› 34,03 ± 1,82 19     35
Toplam DQOL 165,71 ±16,92 112    205

TTaabblloo  22::  Kan Biyokimyas›na ‹liflkin Veriler   (n=195)  

DDee¤¤iiflflkkeennlleerr OOrrtt..  ±±    SSSS.. MMiinn.. --  MMaakkss..
AKfi (mg/dl) 196,50 ± 85,35  80       591
Üre (mg/dl) 33,15 ±14,04 5    109
Kreatinin (mg/dl) 0,84 ± 0,31 0,43    3,11
Kollesterol (mg/dl) 200,60 ± 54,84  62,00 647,00
Trigliserit (mg/dl) 184,73 ± 122,51 44,00 779,00
HDL (mg/dl) 47,81 ±12,41 7,00 95,00
LDL (mg/dl)   114,13 ± 36,11 11,00  240,00
Albüminüri (mg/24s) 55,34 ±156,76 1,00    1684,00
HbA1c (%)  9,19 ± 2,05   5,60     17,40



nüri ve HbA1c ortalamas› azald›kça tedavinin psikolojik

etkisi artmaktad›r. Buna ilaveten,  beden kütle indeksi,

üre, albuminüri ve HbA1c ortalamas› azald›kça hastal›¤›n

gelecekteki seyri üzerinde duyulan kayg› da azalmakta,

HDL kolesterol artt›kça sosyal ve mesleki kayg› düzeyi art-

makta ve HbA1c ortalamas› artt›kça sosyal ve mesleki kay-

g› düzeyi azalmaktad›r (Tablo 4). 

Diyabetin kronik komplikasyonu olan ve olmayan has-

talar aras›nda sosyal ve mesleki kayg› aç›s›ndan anlamal›

fark bulunmazken (p>0.05), toplam DQOL puanlar›, te-

daviden memnuniyet, tedavinin psikolojik etkisi ve hasta-

l›¤›n›n gelecekteki seyri aç›s›ndan fark bulundu (p<0,01,

p<0,01, p<0,01 ve p<0,01). Buna göre; komplikasyonu

olmayan hastalar›n yaflam kalitesi komplikasyonu olan

hastalardan daha iyidir.

Tart›flma

Tip 2 diyabet tan›s› alan hastalarda metabolik kontrol

parametrelerinin yaflam kalitesi üzerine etkisi olup olma-

d›¤›n› de¤erlendirmek amac›yla yap›lan bu çal›flmada

195 tip 2 diyabetli hasta örnekleme al›nd›. Hastalar›n yafl

ortalamas› 56,66±9,84 (29-84) y›l olup %63,1 kad›n,

%90,3 evli ve ço¤unlu¤u %60,5’lik oranla ilkö¤retim

mezunudur. Literatürde de tip 2 diyabetli hastalar›n yafl

ortalamas› 57- 63 y›l olarak bulmufltur (Martin ve ark.

2006; Hajos ve ark. 2012; Daher ve ark. 2015). Tip 2 di-

yabet s›kl›kla yetiflkinlerde görüldü¤ü için çal›flmam›zdaki

yafl ortalamas› bu çal›flma sonuçlar› ile benzerlik göster-

mektedir. 

Çal›flmam›za kat›lan kad›n diyabetlilerin oran› erkekle-

re göre biraz yüksek bulundu. Hajos ve ark. (2012) ise ka-

d›n erkek oran›n› (220/227) birbirine çok yak›n bulurken,

Daher ve ark. (2015) erkeklere göre kad›n oran›n› daha

yüksek bulmufltur.  Diyabetli kad›n oran›n›n yüksek olma-

s›n›n nedeni, erkeklerin ço¤unlukla bir iflte çal›fl›yor olma-

s› ve poliklinik hizmetlerinden daha az yararlanmalar› ola-

bilir. 

Hastalar›m›z›n ö¤renim düzeyi büyük ço¤unlu¤unda

oldukça düflüktür. Devlet ‹statistik Enstitüsü‘nün verilerine

göre ülkemizde kad›nlar›n %6.8’i, erkeklerin %1.4’ü oku-

ma yazma bilmezken, kad›nlar›n %38.4’ü, erkeklerin

%38.6’s› yüksek ö¤renim mezunudur (TÜ‹K 2013). Yapt›-
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¤›m›z çal›flmada; diyabeti hastalar›n %16.9’unun okuma

yazma bilmedi¤i, %60.5’inin ise ilkö¤retim mezunu oldu-

¤u saptand›. Azak ve ark. (2008) yapt›klar› çal›flmada; di-

yabetli bireylerin %43,5’i ilkö¤retim mezunu oldu¤u bildi-

rilmifltir. Hajos ve ark. (2012); yapt›klar› çal›flmada %50’si-

nin e¤itim düzeyini düflük bulurken, Daher ve ark. (2015)

ço¤unlu¤unun e¤itim düzeyini orta bulmufltur. E¤itim ile

ilgili bulgular›m›z Azak ve arkadafllar›, Hajos ve arkadaflla-

r›n›n bulgular› ile paralellik göstermektedir. Buna göre; di-

yabetli hastalar›n e¤itim düzeyi oldukça düflüktür. Bu bul-

gular, diyabet hemfliresi taraf›ndan yap›lan hasta e¤itimi-

nin, farkl› e¤itim gruplar›nda farkl› yöntemlerin ve dilin

kullan›larak yap›lmas› gereklili¤ini ortaya koymas› aç›s›n-

dan önemlidir. 

Literatürde diyabetli hastalar›n yaflam kalitesini de¤er-

lendirmek için çok farkl› ölçüm araçlar› kullan›lm›fl ve diya-

betten dolay› yaflam kalitesinin olumsuz etkilendi¤i bildi-

rilmektedir (Maddigan ve ark. 2005; Fu ve ark. 2011; La-

iteerapong ve ark. 2011; Hajos ve ark. 2012; Daher ve

ark. 2015). Yapt›¤›m›z çal›flmada; tip 2 diyabetli hastalar›n

yaflam kalitesinin düflük oldu¤u, özellikle diyabet ile ilgili

endifle, sosyal ve mesleki kayg› boyutunun daha kötü ol-

du¤u belirlendi. Çal›flma sonuçlar›m›z literatür bulgular›

ile benzerlik göstermektedir. Bu bulgular, diyabetik hasta-

larda yaflam kalitesi ölçeklerinin izlem parametresi olarak

kullan›lmas› ve de¤erlendirilmesinin gereklili¤ini göster-

mesi aç›s›ndan önem tafl›maktad›r.

Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam kalitesi sosyodemog-

rafik özellikler gibi birçok faktörden etkilenmektedir. Yap-

t›¤›m›z çal›flmada; yafl artt›kça yaflam kalitesi alt boyutla-

r›ndan sosyal ve mesleki kayg› puanlar›n›n artt›¤› belirlen-

di. Hastalar›n yafl ortalamas› 56,66 ± 9,84 y›l olmas› ne-

deniyle ço¤u hastada sosyal ve mesleki kayg›lar›n artma-

s› beklenen bir sonuçtur. Literatürde sonuçlar›m›za ben-

zer flekilde yafl artt›kça yaflam kalitesinin olumsuz etkilen-

di¤i bildirilmektedir (Rubin ve Peyrot 1999; Tabaei ve ark.

2004).               

Çal›flmam›zda; erkeklerin tedaviden memnuniyet alt

boyut puan ortalamalar› ve toplam DQOL puan ortala-

malar›n›n kad›nlardan daha yüksek, kad›nlar›n sosyal ve

mesleki kayg› endifle alt boyut puan ortalamalar› ise er-

keklerden daha yüksek oldu¤u saptand›. Bunun neden;

kad›nlar›n ev ile ilgili sorumluluklar›n›n erkeklere göre da-

ha fazla olmas› ve sosyal yaflamdaki rolleri olabilir. Ben-

zer flekilde, erkelerin yaflam kalitesinin kad›nlardan daha

iyi oldu¤unu gösteren baflka çal›flmalar bulunmaktad›r

(Rubin ve Peyrot 1999; Tabaei ve ark. 2004). Bunun ter-

sine, Fad›lo¤lu ve ark. (2006) ise yapt›¤› çal›flmada; ya-

flam kalitesi puanlar› aç›s›nda kad›n ve erkek tip 2 diya-

betli hastalar aras›nda anlaml› fark olmad›¤›n› saptam›fl-

t›r. 

Çal›flmam›zda; okuryazar olmayanlar›n tedaviden

memnuniyet, tedavinin psikolojik etkisi, hastal›¤›n›n gele-

cekteki seyri ve toplam DQOL puanlar› di¤er e¤itim grup-

lar›n›n puanlar›na göre daha düflük, lisans ve yüksek li-

sans mezunlar›n›n sosyal ve mesleki kayg› puanlar› ise di-

¤er e¤itim gruplar›n›n puanlar›na göre daha düflüktür.

Bulgumuza göre; e¤itim düzeyi düflük olan hastalar›n

hastal›klar›n›n yönetimini yapmada yetersiz kald›klar› ve

buna ba¤l› olarak yaflam kaliteleri düfltü¤ünü düflünmek-

teyiz. Ayr›ca, lisans ve yüksek lisans mezunu olup bir mes-

le¤in e¤itimini alm›fl olmak ve hastal›k nedeni ile yetersiz-

lik yaflamak sosyal ve mesleki kayg›lar› artt›rd›¤›n› söyleye-

biliriz. 

Yapt›¤›m›z çal›flmada; diyabetin kronik komplikasyonu

olmayan hastalar›n yaflam kalitesi ve alt boyut puanlar›

komplikasyonu olan hastalardan daha iyi oldu¤u belirlen-

di. Pala ve Eser (2004), diyabette yaflam kalitesi üzerine

yapt›¤› çal›flmada da komplikasyon say›s›n›n fazla olmas›

ve hipoglisemi deneyiminin s›k olmas› düflük yaflam kali-

tesi puanlar› ile iliflkili oldu¤unu bildirmifltir. Daher ve ark.

(2015); diyabete özgü retinopati ve nöropati gibi kronik

komplikasyonlar›n varl›¤›n›n, Fu ve ark. (2011) makrovas-

küler ko-morbid durumlar›n olmas›n›n yaflam kalitesini

olumsuz etkiledi¤ini bildirirken, Tabaei ve ark. (2004) hi-

perglisemik semptom s›kl›¤›n›n, Hajos ve ark. (2012) hi-

poglimik atak s›kl›¤›n›n yaflam kalitesini olumsuz etkiledi-

¤ini göstermifllerdir. Laiteerapong ve ark (2011) ise ayak
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ampütasyonu olan bireylerin yaflam kalitesinin fiziksel alt

boyutu ile depresyonu olanlar›n yaflam kalitesinin mental

alt boyutunun daha kötü oldu¤unu bildirmifltir.  Bu so-

nuçlara göre; diyabetli hastan›n e¤itiminde düzenli kont-

rollerin önemi ve diyabete ba¤l› olabilecek komplikasyon-

lar ile bafl etmeye yönelik konular hakk›nda daha fazla bil-

gi verilmesi gerekti¤ini düflünmekteyiz. Düzenli kontrolle-

rini yapt›ran hastalarda, diyabete ba¤l› oluflabilecek

komplikasyonlar daha erken tan›lanabilecek, tedavi ve

bak›m planlanarak yaflam kalitelerinin bozulmas› önlene-

bilecektir.               

Diyabetli hastalarda metabolik kontrolün en iyi belir-

teçlerinden olan HbA1c ortalamas› çal›flmam›zda

9,19±2,05 olarak bulundu. IDF (2013)‘e göre hedef

HbA1c düzeyi %6,5‘in alt›nda, ADA (2012)‘ya göre hedef

HbA1c düzeyi ise %7‘nin alt›nda olmas› önerilmektedir.

Çal›flmam›zda bulunan ortalama HbA1c düzeyi ADA ve

IDF‘in önerdi¤i hedef düzeylerin üzerinde oldu¤u görül-

mektedir. Bu sonuç, diyabetli hastalarda metabolik he-

deflere ulaflmakta ciddi sorunlar yafland›¤›n› ve diyabetin

kronik komplikasyonlar›n›n oluflma riskinin çok yüksek ol-

du¤unu göstermesi aç›s›ndan önemlidir. Avrupa ülkele-

rinde yap›lm›fl olan pek çok diyabette yaflam kalitesi çal›fl-

mas›nda hastalar›n metabolik aç›dan bizim vakalar›m›z ka-

dar kötü olmad›¤› görülmektedir (Redekop ve Koop-

manschap 2002). 

Diyabetik hastalarda metabolik kontrol parametreleri

ile yaflam kalitesi aras›nda iliflki oldu¤u bilinmektedir. Yap-

t›¤›m›z çal›flmada; HbA1c, açl›k kan glikozu, serum üre,

serum kreatinin ve albuminüri düzeyleri azald›kça toplam

yaflam kalitesi puanlar›n›n artt›¤› belirlendi. Diyabetik has-

tada, mikroalbüminüri (idrarda albümin 30-300mg/gün)

varl›¤› diyabetik nefropatinin bafllad›¤›n› gösterir (Olgun

2014). Albüminüri, serum üre ve kreatinin düzeylerinin

yükselmesi diyabetik nefropatinin ilerledi¤inin göstergesi-

dir. Bu bulgumuz; kan glikozunun kontrol alt›nda tutul-

mas› ve diyabetik nefropatinin önlenmesinin yaflam kali-

tesini iyilefltirmedeki önemini göstermesi aç›s›ndan önem-

lidir. Ayr›ca metabolik aç›dan bu kadar kötü kontrollü ve

çok say›da komplikasyona sahip hastalarda yaflam kalite-

sinin düflük olmas› beklenen bir sonuçtur. Yap›lan baz› ça-

l›flmalarda; glisemik kontrolü kötü olan hastalar›n yaflam

kalitelerinin de düflük oldu¤u bildirilirken (Hajos ve ark.

202; Daher, AlMashoor ve Winn 2015), baz›lar›nda glise-

mik kontrolün yaflam kalitesine etkisi olmad›¤› bildirilmifl-

tir (Sundaram ve ark. 2007).

Yaflam flekli de¤iflikli¤i ile ‘Diabetes Prevention Prog-

ram (DPP)’çal›flmas›nda; prediyabet evresindeki kiflilerde

%5-7 kilo kayb› ile diyabet geliflme riski %58 oran›nda

azald›¤› bildirilmifltir (DPP çal›flmas› 2002). Yapt›¤›m›z ça-

l›flmada; beden kütle indeksi, açl›k kan glikozu, üre, kre-

atinin, albuminüri ve HbA1c ortalamas› azald›kça yaflam

kalitesi alt boyutlar›ndan olan tedaviden memnuniyet art-

makta, beden kütle indeksi, açl›k kan glikozu, üre, kreati-

nin, albuminüri ve HbA1c ortalamas› azald›kça tedavinin

psikolojik etkisi artmakta oldu¤u bulundu. Buna ilaveten,

beden kütle indeksi, üre, albuminüri ve HbA1c ortalama-

s› azald›kça hastal›¤›n gelecekteki seyri üzerinde duyulan

kayg› da azalmakta, HDL kolesterol artt›kça sosyal ve mes-

leki kayg› düzeyi artmakta ve HbA1c ortalamas› artt›kça

sosyal ve mesleki kayg› düzeyi azalmakta oldu¤u belirlen-

di. Savl› ve Sevinç (2005)’n›n yapt›¤› çal›flmada; iyilik hali

ile BK‹ ve lipid düzeyleri aras›nda anlaml› iliflki olmad›¤›

gösterilmifltir. Özer ve ark. (2003); diyabet e¤itiminin iyi-

lik halini etkiledi¤ini, ancak BK‹ ve iyilik hali aras›nda an-

laml› bir iliflki olamad›¤›n› bildirmifltir. Kara ve Ç›nar (2011)

yapt›klar› çal›flmada ise; diyabet kontrol problemleri artt›k-

ça BKI, kan bas›nc›, total kolesterol ve LDL düzeylerinin

artt›¤›n›, HbA1c’de ise anlaml› de¤ifliklik olmad›¤›n› bildir-

mifltir. Buna göre; diyabetik hastalarda metabolik kontro-

lün sa¤lamas› ile diyabetin komplikasyonlar›nda azalma

sa¤lan›rken, yaflam kalitelerinde de art›fl sa¤lanabilece¤i

düflünülmektedir.

Sonuç  ve  Öneriler

Tip 2 diyabetli hastalarda metabolik kontrol paramet-

relerinin yaflam kalitesi üzerine etkisi olup olmad›¤›n› de-

¤erlendirme amac›yla yapt›¤›m›z bu çal›flmada afla¤›daki
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sonuçlar elde edildi:

• Tip 2 diyabetli hastalarda yaflam kalitesi düflüktür.

• Açl›k kan glikozu, HbA1c, üre, kreatinin ve albümi-

nüri düzeyleri azald›kça toplam yaflam kalitesi puanlar›

artmaktad›r.

• Yafl artt›kça yaflam kalitesi alt boyutlar›ndan sosyal ve

mesleki kayg› puanlar›n›n artmaktad›r.

• Erkeklerin tedaviden memnuniyet alt boyut puan

ortalamalar› ve toplam yaflam kalitesi puanlar› kad›nlar-

dan daha yüksek, kad›nlar›n sosyal ve mesleki kayg› endi-

fle alt boyut puan ortalamalar› ise erkeklerden daha yük-

sektir.

• Okuryazar olmayanlar›n tedaviden memnuniyet, te-

davinin psikolojik etkisi, hastal›¤›n›n gelecekteki seyri ve

toplam yaflam kalitesi puanlar› di¤er e¤itim gruplar›n›n

puanlar›na göre daha düflük, lisans ve yüksek lisans me-

zunlar›n›n sosyal ve mesleki kayg› puanlar› ise di¤er e¤i-

tim gruplar›n›n puanlar›na göre daha düflüktür.

• Diyabetin kronik komplikasyonu olmayan hastalar›n

yaflam kalitesi ve alt boyut puanlar›n›n komplikasyonu

olan hastalardan daha iyidir.

Sonuç olarak; diyabetli hastalarda metabolik kontro-

lün sa¤lamas› ile yaflam kalitesinde art›fl sa¤lanabilmekte-

dir. Diyabetli hastalar›n düzenli aral›klarla e¤itimlerinin

tekrarlanmas›, düzenli kontrollerine gelmelerinin sa¤lan-

mas›, tedaviye uyumlar›, diyabetin komplikasyonlar› ve

yaflam kalitesi aç›s›ndan de¤erlendirilmesi, diyabet yöne-

timi ve metabolik kontrolün sa¤lanmas› için desteklenme-

si önerilmektedir.
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ÖÖzzeett

Dünyan›n pek çok yerinde oldu¤u gibi obezite prevalans› ve obezite ile iliflkili has-

tal›klar›n insidans› özellikle yetiflkin nüfusta h›zla artmaktad›r. Obezite, tip 2 diyabet ve

kardiyovasküler hastal›klar baflta olmak üzere pek çok hastal›k için iliflkili risk faktörle-

rinden biri olarak kabul edilmektedir. Son y›llarda, bu hastal›klar aras›nda ast›m da yer

almaktad›r. Ast›m, dünyada en yayg›n görülen solunum sistemi hastal›klar›ndan biri-

dir. Obezite ve ast›m prevalans›ndaki art›fl ve birliktelik, son y›llarda her iki hastal›k ara-

s›nda iliflki olabilece¤ini ak›llara getirmektedir. Yap›lan çal›flmalara ra¤men, henüz as-

t›m ve obezite aras›ndaki mekanizma tam olarak aç›klanamamaktad›r. Ancak, obezite

hem ast›m için bir risk faktörü olarak hem de ast›m semptomlar›n›n kontrolü ve teda-

viye yan›t› bozan faktörler aras›nda dikkatle ele al›nmas› gereken bir faktör olarak dik-

kat çekmektedir. Obezite ile ast›m aras›ndaki ba¤lant›n›n ayd›nlanmas›yla, ast›m›n ön-

lenmesi ya da tedavisinde önemli geliflmeler sa¤lanabilece¤i savunulmaktad›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Ast›m, obezite, semptom kontrolü.

SSuummmmaarryy

RReellaattiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  OObbeessiittyy  aanndd  AAsstthhmmaa

The incidence of diseases associated with obesity prevalence and incidence is inc-

rease rapidly, especially in the adult population as in many parts of the world. Obe-

sity is considered to be one of risk factors associated many diseases like especially

type 2 diabetes and cardiovascular diseases, in recent years, asthma is located bet-

ween these diseases. Asthma is one of the most common respiratory disorders in

worldwide. The unity and increase in the prevalence of obesity and asthma brings

to mind a possible relationship between both diseases in recent years. Despite the

works done, a mechanism between asthma and obesity has not fully explained yet.

However, obesity is draws attention as a factor to be considered carefully for both a

risk factor for asthma both the factors distorting the response to treatment and asth-

ma control symptoms. The illumination of the link between asthma and obesity can

be achieved significant improvements in the prevention or the treatment of asthma.

KKeeyywwoorrddss::  Asthma, obesity, symptom control.
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Girifl

Obezite ve ast›m tüm dünyada milyonlarca bireyi etki-

leyen, günlük yaflama önemli etkileri olan ve yayg›n gö-

rülen kronik hastal›klard›r (Çapan, 2013; Eneli, Skybo and

Camargo, 2008; Soyer ve Kalayc›, 2007). Obezite ve as-

t›m prevalans›ndaki art›fl ve birliktelik, son y›llarda her iki

hastal›k aras›nda iliflki olabilece¤ini ak›llara getirmektedir

(Dixon, Holguin, Sood et al. 2010; Forte, Grutcki, Mene-

gotto et al. 2013; Novosad, Khan, Wolfe and Khan,

2013; Tavasoli, Heidarnazhad, Kazemnejad and Miri,

2005; Enfield, Shim and Sharma, 2009).  Bu birliktelik

hastal›k yönetimini de olumsuz etkilemektedir. Obez as-

t›ml› bireylerin genellikle, ast›m tedavisine ra¤men daha

kötü ast›m kontrolü, düflük ast›m kaynakl› yaflam kalitesi

ve sa¤l›k kuruluflundan daha fazla tedavi gördükleri ra-

por edilmektedir. Bu gerçeklere ra¤men, henüz ast›m ve

obezite aras›ndaki mekanizma tam olarak aç›klanama-

maktad›r. Oysa, obezite ile ast›m aras›ndaki ba¤lant›n›n

ayd›nlanmas›yla ast›m›n önlenmesi ya da tedavisinde

önemli geliflmeler sa¤lanabilece¤i öngörülmektedir (Baf-

fi, Winnica and Holguin, 2015). Bu derleme ile, pek çok

bireyin sa¤l›¤›n› olumsuz etkileyen obezite ve ast›m hak-

k›nda literatürde yer alan güncel bilgileri bir araya getir-

mek, aralar›ndaki ba¤lant›y› kurarak tart›flmak ve konuya

dikkat çekmek, her iki hastal›¤›n yönetimi konusunda sa¤-

l›k profesyonellerine yol gösterici olmak amaçlanm›flt›r. 

Obezite  

Dünyan›n pek çok yerinde oldu¤u gibi obezite preva-

lans› ve obezite ile iliflkili hastal›klar›n insidans› özellikle ye-

tiflkin nüfusta h›zla artmaktad›r. Vücut ya¤›n›n, erkeklerde

vücut kütlesinin %30’un, kad›nlarda %25’in üzerine ç›k-

mas› obezite olarak tan›mlanmakta (Berköz ve Yal›n,

2008), vücut a¤›rl›¤›n›n (kg), boy uzunlu¤unun (m) kare-

sine bölünmesiyle hesaplanan Beden Kitle ‹ndeksi (BK‹) de-

¤erine göre obezite fliddeti belirlenmektedir. DSÖ, afl›r› ki-

lolu olmay› BK‹’nin 25 ve üzerinde, obez olmay› BK‹’nin 30

ve üzerinde olarak s›n›fland›rmaktad›r (http://www.who.

int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html, Eriflim tarihi:

20.11.2015). Obezite ve afl›r› kiloluluk durumu, tip 2 diya-

bet ve kardiyovasküler hastal›klar baflta olmak üzere pek

çok hastal›k için iliflkili risk faktörlerinden biri olarak kabul

edilen önemli sa¤l›k sorunlar›ndand›r (Brumpton, Lang-

hammer, Romunstad et al. 2013; Sismanopoulos, Deliva-

nis, Mavrommati et al. 2013). 

Ast›m  

Ast›m tekrarlay›c› hava yolu obstrüksiyonu ile karakte-

rize, hastalar›n yaflam kalitesinde ve ruhsal durumlar›nda

bozulmaya neden olabilen ve dünyada en yayg›n görü-

len kronik solunum yolu hastal›klar›ndan biridir (Savafl

Bozbafl, Ak›nc› Özyürek ve Ulubay, 2011; Serafino-Agru-

sa, Spatafora and Scichilone, 2015). Ast›m geliflimde ge-

netik faktörlerin yan› s›ra çevresel faktörlerin de önemli rol

oynad›¤› bilinmektedir. Ülkemizde yürütülen bir bölgesel

prevalans çal›flmas›nda, ast›m semptomlar› ve prevalans›

kad›nlarda erkeklere oranla daha yüksek oranlarda bu-

lunmufltur (Bozkurt, Bozkurt, Tafl ve Çatak, 2006).

Son y›llarda ast›m prevalans›nda art›fla paralel morbidi-

te ve mortalitesiyle birlikte getirdi¤i ekonomik yükler de göz

önüne al›nmaya bafllam›flt›r (Çeldir Emre, Özdemir, Baysak

ve ark. 2014). Bu nedenle yap›lan çal›flmalarda ast›ma ne-

den olabilecek ve ast›m yönetimini etkileyebilecek hastal›k-

lar›n ya da faktörlerin belirlenmesine odaklan›lm›flt›r.

Obezite  ve  Ast›m  Birlikteli¤i

Ast›m prevalans› ve insidans› normal kilolu bireylerle

karfl›laflt›r›ld›¤›nda, hem obez çocuklarda hem de obez

yetiflkinlerde giderek artmaktad›r (Tavasoli, Heidarnaz-

had, Kazemnejad and Miri, 2005; Çeldir Emre, Özdemir,

Baysak ve ark. 2014; Enfield, Shim and Sharma, 2009;

Perez and Piedimonte, 2014). Sistematik bir derlemede,

ABD'de ast›m ve obezite s›kl›¤›n›n 1980 ve 2000 y›llar›

aras›nda, s›ras›yla %50 ve %73 art›fl oldu¤u bildirilmifl ve

bu eflzamanl› yükseliflin iliflkili olabilece¤i vurgulanm›flt›r

(Eneli, Skybo and Camargo, 2008). Yeni ast›m tan› alm›fl

ya da henüz tedavisi bafllanmam›fl 110 yetiflkin hasta ile

yürütülen bir çal›flmada, hastalar›n ortalama BK‹ de¤eri

27.64 olup, %66’s› kilolu ya da obez olarak s›n›fland›r›l-

m›flt›r (Varol, Demir, Varol ve ark. 2009). Forte, Grutcki,
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Menegotto ve ark. (2013) çal›flmas›nda da, ast›m hastala-

r›nda obezite prevalans›n›n yüksek oldu¤u belirtilmifltir.

Obezite  ve  Ast›m  ‹liflkisi

Günümüzde ast›m ve obezite aras›ndaki risk araflt›r›l-

mas›na ra¤men, altta yatan mekanizma tam olarak çözü-

lememifltir. Obezite ve ast›m aras›ndaki iliflkiyi aç›klamak

üzere immünolojik ve inflamatuar, hormonal, genetik,

mekanik, insülin direnci, beslenme al›flkanl›¤› ve fiziksel

aktivite gibi çeflitli biyolojik mekanizmalar ileri sürülmüfltür

(Castro-Rodríguez 2007; Çapan, 2013). Ancak, bu iliflkiyi

her iki hastal›¤›n tetikleyicisi genetik ve çevresel faktörlerin

etkileflimi olarak aç›klamak güç olup, ayn› anda birden

fazla mekanizman›n kat›l›m› ile obezite ve ast›m birlikteli-

¤inin ortaya ç›kabilece¤i olas›l›¤› öngörülmektedir (Cast-

ro-Rodríguez 2007). Bu ba¤lamda obezite ve ast›m iliflki-

sinde rol alabilecek faktörler Tablo 1’de gösterilmifltir. 

Literatürde, obezitenin hava ak›m›nda k›s›tlama ve art-

m›fl hava yolu duyarl›l›¤› üzerine etkisine de vurgu yap›l-

maktad›r. Vücut a¤›rl›¤›n›n artmas›yla artan yumuflak doku-

nun gö¤üs kafesine basan a¤›rl›¤›, gö¤üs duvar›na ya¤ in-

filtrasyonu ve pulmoner kan ak›m›nda art›fl sonucu solu-

num yolu kompliyans› azalmaktad›r. Pulmoner kompliyans-

taki azalma, solunum s›ras›nda artm›fl oksijen tüketimine

yol açmakta ve bu durumda hava yolu ak›m›nda azalma,

zorlu vital kapasitede ve birinci saniyedeki zorlu ekspiras-

yon volümünde düflme meydana gelmektedir. Obez birey-

ler, zay›f bireylere oranla daha h›zl› frekansta ve daha dü-

flük tidal hacimler ile solumakta ve sonuçta bu güçlü bron-

kodilatör mekanizma bozularak artm›fl hava yolu duyarl›l›-

¤›na yol açabilmektedir (Soyer ve Kalayc›, 2007).

Obezite ve ast›ma yol açan ortak genetik mekanizma-

lar›n varl›¤› da tart›fl›lmakta; hem obezite hem de ast›mla

iliflkili aday genler tan›mlanmaktad›r. TNF-α gen haplotip-

lerinin ve inflamatuvar yan›tta rol alan glikokortikoid re-

septör geni NR3C1’in ast›m ve obezitenin her ikisi ile ilifl-

kili olabilece¤i üzerinde durulmaktad›r (Beuther, Weiss

and Sutherland, 2006).

Obez bireylerde ast›m kontrolünün daha zor olmas›-

n›n alt›ndaki mekanizma belirsizli¤ini korumakla birlikte;

kronik inflamatuar mekanizmalar›n rolü üzerinde de du-

rulmaktad›r (Kim, Rand Sutherland,  Gelfand, 2014; Sis-

manopoulos et al, 2013; Maalej, Yaacoub, Fakhfekh et

al. 2012). Di¤er taraftan, son araflt›rmalar adipokinler ve

mast hücrelerinin solunum yollar›n›n üzerindeki rolü üze-

rine odaklanm›fl, ancak veriler henüz netlik kazanmam›fl-

t›r (Novosad, Khan, Wolfe and Khan 2013; Kim, Rand

Sutherl and Gelfand 2013). Günümüzde ya¤ dokusu,

adipokin ad› verilen baz› faktörleri salg›layan önemli en-

dokrin ve sekretuvar organlardan biri olarak kabul edil-

mektedir. Adipokinler inflamasyon, inflamatuvar yan›t ve

insülin direnci, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, hiper-

tansiyon gibi baz› metabolik ve immünolojik hastal›klar›n

geliflimi ile iliflki içerisindedir (Berköz ve Yal›n 2008). Lite-
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TTabbllo  11:  Obezite ve ast›m iliflkisinde rol alabilecek faktörler

Bronfl  hiiperreakktiiviitesii  mekkaniizmallar›
Mekanik faktörler

• Hava yolu çap›nda daralma
• Derin soluman›n inhibisyonu
• Gastroözefagealreflü
• Pulmonervaskülerkonjesyon

‹‹mmünollojiikk  etkkiiller
• Proinflamatuvarsitokinlerde artma: TNF-α, IL-1β, IL-6, leptin

Genetiikk  etkkiiller
• Aday genler: TNF-α, β2 adrenerjik reseptör
• Aday bölgeler: kromozom 5q, 6p, 11q, 12q

Hormonall  etkkiiller
• ‹nsülin direnci
• Seks hormonlar›n›n etkisi

ÇÇevre  etkkiisii
• Beslenme de¤ifliklikleri
• Fiziksel aktivite
• Sedanter hayat flekli nedeniyle ev içi 

allerjenleredahafazla maruz kalma
Bronfl  hiiperreakktiiviitesii  d›fl›ndakkii  mekkaniizmallar
Restriktif fizyoloji
Nefes darl›¤›n›n farkl› alg›lanmas›
Özgül olmayan h›fl›lt›
Uyku apnesi iliflkili gece semptomlar

Kayynak:  Soyer , Ö.U., Kalayc›, Ö. (2007) Ast›m ve obezite. 
Hacettepe T›p Dergisi 38(4):194-198.  



ratürde adipokinlerin eozinofil sa¤ kal›m› ve fonksiyonu

üzerinde düzenleyici rolü olabilece¤i ve bu faktörlerin ha-

va yollar›na kemik ili¤inden eozinofil kaçakç›l›¤› etkileyebi-

lece¤i belirtilmektedir. Bu nedenle obezitenin akci¤er

uyumu ve akci¤er hacimlerini azaltmak ve ventilasyon

perfüzyonunda meydana getirdi¤i bozukluk ile ast›m ilifl-

kisi olabilece¤i ifade edilmektedir. Ayr›ca obezitenin, adi-

poz dokuda üretilen hormon seviyelerindeki art›fla yol

açarak geliflen baz› proinflamatuarlar›n sal›n›m›na yol aç-

t›¤› belirtilmektedir. Görülen bu sistemik pro-enflamatuar

durum ast›m hastalar›nda görülen hava yolu inflamasyo-

nunu kötülefltirebilmektedir (Juel and Ulrik, 2013; Enfi-

eld, Shim and Sharma, 2009). Eriflkinlerde yap›lan çal›fl-

mada; obez ast›ml›larda obez olmayan ast›ml›lara göre

serum leptin düzeyinde anlaml› art›fl oldu¤u tespit edil-

mifltir. Ayn› çal›flmada atopik hastalarda, total immunglo-

bulin E düzeyleri ile leptin düzeyleri (r = 0.329, = 0,038

P) aras›nda pzitif yönde iliflki oldu¤u belirlenmifltir (Kilic,

Oguzulgen, Bakir and Turktas, 2011).

Ast›ml›  Bireylerde  Obezitenin  Etkisi

Obezite eriflkinlerde ve çocuklarda ast›m bafllang›c› için

bir predispozan faktör olarak gözükmektedir. Buna ek ola-

rak, obez hastada ast›m semptomlar›n› kontrol etmek ve te-

davi etmek daha zor olabilmektedir (Serafino-Agrusa, Spa-

tafora and Scichilone, 2015; Sismanopoulos et al. 2013;

Novosad, Khan, Wolfe and Khan, 2013; Akerman, Calca-

nis and Madesn, 2004). Yap›lan çal›flmalarda,   afl›r› kilo ve

obez bireylerin normal a¤›rl›kl› bireylere oranla, daha ciddi

ast›m tablosu ile karfl›laflt›klar› ve yaflam kalitesinde bozulma

oldu¤u gösterilmifltir (Tavasoli, Heidarnazhad, Kazemnejad

and Miri, 2005; Dixon, Holguin, Sood et al. 2010; Juel and

Ulrik, 2013; Novosad, Khan, Wolfe and Khan, 2013; Ma-

alej, Yaacoub, Fakhfekh et. al 2012).

Ast›ml› obez hastalarda, obez olmayan ast›ml›larla k›-

yasland›¤›nda daha fazla ve daha s›k semptom seyri var-

d›r, tedaviye yan›t azalm›flt›r ve morbidite artm›flt›r (Ça-

pan, 2013). Seksen bir kad›n ast›m kontrol testine göre s›-

n›fland›r›ld›¤›nda, BK‹ yüksek olanlarda ast›m kontrolü-

nün kötü oldu¤u bildirilmifltir (Kilic, Oguzulgen, Bakir and

Turktas, 2011). Bununla birlikte baflka çal›flmalarda, obe-

zitenin ast›m için haz›rlay›c› bir faktör oldu¤unu, kilo art›-

fl› ile ast›m ataklar›n›n daha fliddetli oldu¤u (doz-cevap et-

kisi), kilo kayb› ile ast›m semptomlar›nda iyileflme gözlen-

di¤ini vurgulamaktad›r (Castro-Rodríguez, 2007; Enfield,

Shim and Sharma, 2009). Baflka bir çal›flmada da, ast›m

kontrolünün kilolu bireylerde daha güç oldu¤u saptan-

m›flt›r (Lavoie, Baco, Labrecque et al. 2006). Taylor, Man-

nino, Brown  ve ark. (2008) taraf›ndan, ast›m fliddeti ve

BK‹ aras›ndaki iliflkiyi tespit etmek üzere 3095 yetiflkin bi-

reyler ile yürütülen çal›flmada (National Asthma Survey,

USA), son 5 y›l içinde ast›m belirtileri sorgulanm›flt›r. Has-

talar›n 1080 (% 35)’i normal kilolu, 993 (%32)’ü fazla ki-

lolu (BK‹ > 25) ve 1022 (%33) birey ise obez (BK‹ > 30)

olarak s›n›fland›r›lm›flt›r. Obez ast›ml› bireyler olmayanlara

göre sürekli semptom varl›¤›n› daha fazla oranda rapor

etmifltir. Ayn› çal›flmada, solunum semptomlar›n›n, ilaç

kullan›m›n›n ve kay›p ifl günü say›s›n›n obez bireylerde

daha s›k görüldü¤ü tespit edilmifltir (Taylor, Mannino,

Brown et al. 2008). Ast›m tan›s› alan 843 yetiflkin birey ile

yürütülen bir prospektif çal›flmada da, BK‹’nin ast›m sa¤-

l›k durumuna etkisinin olumsuz oldu¤u bulunmufltur. Ay-

n› çal›flmada, obez ve afl›r› kilolu bireylerin normal kilolu

bireylere göre daha s›k daha yo¤un ast›m semptomlar›

yaflad›klar› belirlenmifltir. Yine obez bireylerde k›s›tl› yafla-

nan gün say›s›n›n daha fazla oldu¤u saptanm›flt›r (Vort-

mann and Eisner, 2008). 

Sistemik bir derleme de, obezitenin ast›m için bir risk

faktörü oldu¤u ve BK‹’ndeki art›fl›n ast›m›n seyri aras›nda

pozitif bir korelasyon oldu¤unu göstermektedir. Bu çal›fl-

mada incelenen pek çok mevcut yay›nlanm›fl çal›flma ile;

ast›ml› obez bireylerde normal kilolulara göre ast›m belir-

tilerinin daha ciddi seyretti¤i, ast›m semptom kontrolü-

nün daha zor oldu¤u, sabah erken belirtileri ya da gece

nefes darl›¤› nedeniyle daha s›k karfl›lafl›ld›¤› ve günlük

yaflam aktivitelerinde daha yayg›n k›s›tlama yafland›¤›

aç›kça gösterilmifltir. Bu durum daha s›k hekim kontrolü,

daha uzun hastanede yat›fl süresi ve düflük yaflam kalite-

sine ba¤lanm›flt›r (Juel and Ulrik, 2013). 

Sonuç olarak; obezite ve ast›m›n varl›¤› ayn› anda belir-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  8  •  Say›    1  •  Sayfa  14  •  Ocak  -  Haziran  2016



lendi¤i için neden-sonuç iliflkisi kurulamamas› kesitsel çal›fl-

malarla ilgili önemli bir sorun olarak tan›mlanmaktad›r (So-

yer ve Kalayc›, 2007). Ancak, obeziteye hem bir risk faktö-

rü olarak hem de ast›m semptomlar›n›n kontrolü ve teda-

viye cevab› bozan faktörler aras›nda dikkatle ele al›nmas›

gereken bir faktör olarak dikkat çekilmektedir. Aralar›ndaki

iliflki henüz netlik kazanmamakla birlikte, bu iliflkiyi daha iyi

anlamak için genifl çapl›, uzun süreli araflt›rmalara ihtiyaç

vard›r. Obezite ve ast›m aras›ndaki mekanizmalar›n›n daha

iyi anlafl›lmas› ve netlik kazanmas›,  bireysel kilo verme giri-

flimlerinin art›r›lmas› ve desteklenmesi, ast›ml› hastalar›n te-

davisinde obezitenin de titizlikle ele al›nmas› yeni tedavi

stratejilerinin belirlenmesine yard›mc› olacakt›r. Ayn› za-

manda, ast›ml› hastalar›n e¤itiminde ve ast›m yönetiminde

obezitenin bir risk faktörü olarak dikkatle ele al›nmas› ve bi-

reysel giriflim planlar›n›n yürütülmesi, ast›m›n önlenme ve

tedavisi yönünde önemli katk›lar sa¤layacakt›r.  
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DDiiyyaabbeett  ÖÖzzyyöönneettiimm  EE¤¤iittiimmiinnddee  GGüüççlleennddiirrmmee  
TTeemmeellllii  DDaavvrraann››flfl  DDee¤¤iiflfliikkllii¤¤ii  PPrroottookkoolllleerrii  EEttkkiillii  mmii??

Arafl.  Gör.  Dr.  Hamdiye  ARDA  SÜRÜCÜ

Dicle Üniversitesi Atatürk Sa¤l›k Yüksek Okulu Hemflirelik Bölümü, DIYARBAK›R

ÖÖzzeett

Diyabet özyönetim e¤itimi (DÖYE); diyabetli veya diyabet riski olan bireylerin, has-

tal›¤› ve hastal›kla ilgili durumlar› baflar›l› bir flekilde yönetebilmesi ve davran›fl de¤iflik-

li¤i yapabilmesi için, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmas› amac›yla bir iflbirli¤i sürecidir.

DÖYE’nin diyabetli bireylerin sa¤l›k sonuçlar› üzerine olumlu etkileri oldu¤u gösteril-

mifltir. Güçlendirmenin diyabet e¤itiminde çok önemli oldu¤u vurgulanmaktad›r.

Güçlendirme temelli davran›fl de¤iflikli¤i protokollerin diyabet özyönetim e¤itiminde

kullan›m› sonucu diyabetli bireylerin lipid düzeylerinde, özbak›m davran›fllar›nda, öz

yeterliliklerinde ve yaflam kalitelerinde anlaml› geliflme oldu¤u saptanm›flt›r. Ancak ye-

terli örneklem ile daha fazla randomize kontrollü çal›flman›n yap›lamas› güçlendirme

temelli davran›fl de¤iflikli¤i protokollerin gerçek etkisini ortaya koymak için önemli ol-

du¤u belirlenmifltir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet özyönetim e¤itimi, güçlendirme, davran›fl de¤iflikli¤i.

SSuummmmaarryy

IIss  EEmmppoowweerrmmeenntt  BBaasseedd  BBeehhaavviioorr  CChhaannggee  PPrroottooccoollss  EEffffeeccttiivvee  iinn  DDiiaabbeetteess  SSeellff--MMaa--

nnaaggeemmeenntt  EEdduuccaattiioonn??

Diabetes self-management education (DSME) is a collaborative process through

which people with or at risk for diabetes gain the knowledge and skills needed to

modify their behavior and successfully self-manage the disease and its related condi-

tions. DSME on the health problems of people with diabetes has been shown to ha-

ve positive effects. It is emphasized that the empowerment is very important in the

diabetes education. Empowerment based behavior change protocols as a result of

useing in diabetes self-management education, were found to be significant impro-

vement in the lipid levels, the self-care behaviors, quality of life and self- efficacy. Ho-

wever, more randomized controlled trials with adequate sample studies done em-

powerment based change behavior- protocols has been determined that it is impor-

tant to demonstrate the real effect.

KKeeyy  wwoorrddss:: Diabetes self-management education, empowerment, behavior

change.
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Girifl

Diyabet  Özyönetim  E¤itimi  Nedir?

Diyabet yönetiminde önerilen tedavi; t›bbi beslenme

tedavisi, egzersiz, insülin/oral antidiyabetik ve diyabet öz-

yönetim e¤itimi/deste¤idir (Amerika Diyabet Derne¤i

[ADA], 2015). Diyabet özyönetim deste¤i; etkili diyabet

yönetimi için sosyal destek ve metabolik iyileflmeyi destek-

leyen ve davran›flsal stratejilerin gelifltirilmesinin devaml›l›-

¤›n› sa¤layan programlar› kapsamaktad›r (ADA, 2015). Di-

yabet özyönetim e¤itimi (DÖYE); diyabetli veya diyabet ris-

ki olan bireylerin, hastal›¤› ve hastal›kla ilgili durumlar› ba-

flar›l› bir flekilde yönetimi ve davran›fl de¤iflikli¤i yapabilme-

si için, gerekli bilgi ve beceriyi kazanmas› amac›yla bir iflbir-

li¤i sürecidir (Amerika Diyabet E¤itimcileri Derne¤i [AADE],

2011). DÖYE’nin diyabetli bireylerin sa¤l›k sonuçlar› üzeri-

ne olumlu etkileri oldu¤u gösterilmifltir (AADE, 2011). Lite-

ratür incelendi¤inde yap›lan çal›flmalarda DÖYE’nin diya-

betli bireylerin HbA1c düzeyinde azalma sa¤lad›¤› (Warsi

ve ark., 2004; Norris ve ark., 2002; Rickheim, 2002; Chen

et al., 2015), açl›k kan glikozu düzeyi ve kan bas›nc›n› dü-

flürdü¤ü (Warsi ve ark.,2004), diyabet bilgisini artt›rd›¤›,

ilaca gereksinimi azaltt›¤›, yaflam kalitesini gelifltirdi¤i (De-

akin, McShane, Cade ve Williams, 2005; Chen et al.,

2015), öz yeterlilik ve özbak›m davran›fllar›n› gelifltirdi¤i

(Chen et al., 2015) bulunmufltur. DÖYE’de, plan ve uygu-

lamalarda kültürel özellikler dikkate al›nd›¤›nda pozitif so-

nuçlar›n›n hastan›n kendi özyönetimine odaklanmas›n›

sa¤lad›¤› vurgulanmaktad›r (Duncan ve ark., 2009; Ellis

ve ark., 2004). Diyabet özyönetim e¤itimi; bireysel e¤itim

ve/veya grup e¤itimi yöntemi ile yap›lmaktad›r. Bireysel

E¤itim; bireysel e¤itim teke tek e¤itim veya yüz yüze e¤i-

tim flekli olarak tan›mlanm›flt›r (Goudswaard ve ark., 2004;

Hokanson ve ark., 2006; Duke, Colagiuri,Colagiuri,

2009). Grup e¤itiminde, gruplara kat›lan kat›l›mc› say›s› iki

ile 20 aras›nda de¤iflen, ortak ilgi alan› olan insanlar›n bir

araya toplanmas› olarak tan›mlanmaktad›r (Mensing, Nor-

ris, 2003). Uygulanacak diyabet özyönetim e¤itiminde

hangi e¤itim yönteminin seçilece¤i ise e¤itim verilecek di-

yabetli bireylerin özelliklerine, e¤itimin amac›na, seçilecek

e¤itim yöntemin avantaj ve dezavantaj›na göre karar ve-

rilmesi gerekti¤i belirtilmektedir (Sürücü, 2014). Amerika

Diyabet E¤itimcileri Derne¤i (2011) taraf›ndan diyabet öz-

yönetim e¤itiminin; kuramsal bir teoriye/modele dayal› ya-

p›lmas› önerilmektedir (AADE,2011). Kuramsal yaklafl›mlar

davran›fl de¤iflikli¤i için hasta güçlendirme ve hasta mer-

kezli iletiflim kullan›larak hedef belirlemeyi kolaylaflt›rmakta-

d›r. Hasta güçlendirme e¤itimcilerin bak›fl aç›lar›n›/vizyon-

lar›n› ve de¤erlerini konuflmak için felsefik bir yaklafl›md›r.

DÖYE’de kullan›lan kuramsal yaklafl›mlar; Sosyal Biliflsel Ku-

ram (Social Cognitive Theory), Gerekçeli Eylem Teorisi

(Theory of Reasoned Action), Transtheoretical Modeli

(Transtheoretical Model), Planl› Davran›fl Teorisi (Theory of

Planned Behavior) (AADE,2011)  ve Güçlendirme teorisi’ni

(Sigurdardottir, Jonsdottir, 2008) içermektedir. Bu teoriler

ve modeller, hastalar›n özbak›m davran›fllar›n› belirlemek

ve diyabet e¤itimcisi ile birlikte özbak›m davran›fllar› de¤i-

fliklik plan›n› oluflturmak için hastay› desteklemektedir (An-

derson, Funnell, Tang, 2006). Bu derleme makalede özel-

likle diyabet alan›na spesifik Anderson ve Funnel taraf›n-

dan 2000 gelifltirilen Güçlendirme Teorisi üzerinde duru-

lacak ve güçlendirme temelli haz›rlanan davran›fl de¤iflikli-

¤i protokollerin diyabet e¤itimdeki yeri tart›fl›lacakt›r.

Diyabet  E¤itiminde  Güçlendirme  Teorisi

Güçlendirme, kavram olarak diyabet e¤itiminde 1991

y›llar›nda konuflulmaya bafllanm›fl ve bir felsefe veya bir

bak›fl aç›s› oldu¤u vurgulanm›flt›r. Güçlendirme kavram›

1991 y›llarda s›k kullan›lmas›na karfl›n diyabet bak›m› için

içeri¤inin doldurulamad›¤› ve farkl› e¤itimsel içeriklerle

desteklenmesine karfl›n gereksinimi karfl›lamad›¤› belirlen-

mifltir. Diyabet e¤itim ve bak›m›nda güçlendirme kavram›-

n›n içeri¤inin doldurulmas› gerekti¤i belirlenmifltir. Diya-

bet e¤itim ve bak›m›nda güçlendirme kavram›n›n kullan›-

m›yla ilgili yay›nlar 1991 y›llar›ndan önce hiç yok iken

2003 y›l›nda 54 çal›flma oldu¤u belirlenmifltir (Funnel ve

Anderson, 2003). Bu geliflmeler ›fl›¤›nda diyabet bak›m ve

e¤itiminde güçlendirme kavram›yla iliflkili olabilecek farkl›

boyutlar incelenmifltir. Diyabet alan›nda güçlendirme kav-

ram›ndaki gerek araflt›rmalar›n artmas› ve gerekse eski e¤i-

tim modellerin etkinli¤inin olmad›¤› düflüncesi ile Ander-
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son ve Funnel taraf›ndan 2000 y›l›nda diyabet bak›m›nda

ve e¤itiminde diyabete özel güçlendirme grounded teori-

si gelifltirilmifltir (Funnel ve Anderson, 2003; Sigurdardot-

tir, Jonsdottir, 2008). Güçlendirme teorisinin yaz›m›nda iki

teoriden yararlan›lm›flt›r. ‹lk teori Carl Rogers taraf›ndan

gelifltirilen “Kendini Gerçeklefltirme Teorisi” olup teorinin

“Özfark›ndal›k” ve “‹liflkiler Yoluyla Kiflisel Geliflim” boyutlar›-

n›/kavramlar›n› kapsamaktad›r. ‹kinci teori ise Albert Ban-

dura taraf›ndan gelifltirilen “Sosyal Ö¤renme Teorisi” olup

“öz-yeterlilik” kavram› üzerinde durulmufl ve güçlendirme

teorisinde kullan›lm›flt›r (Sigurdardottir, Jonsdottir, 2008).

Güçlendirme teorisinde s›k kullan›lan kavramlar ise güç,

güçlendirme ve hasta güçlendirme’dir. 

Güç (Power); Kendini tan›ma ve öz disiplin duygusu

olarak tan›mlanmaktad›r (Sigurdardottir, Jonsdottir,

2008). Sa¤l›k bak›m içeri¤i; hastan›n sa¤l›k ile ilgili kendi

de¤erlerine, inanç, alg›lar› ve birlikte yaflad›¤› çevre ile ilifl-

kileri ve kendi gereksinim ve hedeflerine fark›ndal›k ka-

zand›rmaya yard›mc› olmay› kapsamaktad›r. 

Güçlendirme (Empowerment); kelime anlam› olarak

güç verme veya otorite kazand›rma, bir fleyi yapabilme ye-

tene¤i, yeterlili¤i ve izin verme olarak tan›mlanm›flt›r (Sigur-

dardottir, Jonsdottir, 2008; Olgun ve Ulup›nar, 2003). 

Hasta güçlendirme (Patient Empowerment); hastala-

r›n yaflamlar› için do¤ufltan gelen sorumluluk alma kapa-

sitelerini bulmas›na ve gelifltirmesine yard›mc› olma ola-

rak tan›mlanmaktad›r (Funnell ve Anderson, 2004 ). Güç-

lendirme genellikle özbak›m› gelifltirmek için kiflisel sorum-

lulu¤a olanak tan›ma, otonomi ve özgüveni gelifltirmeyi

amaçlayan çabalar›/gayretleri içermektedir. Güçlendirme

“süreç” ve “sonuç” olmak iki süreçten oluflmaktad›r (Sigur-

dardottir, Jonsdottir, 2008; Chen ve ark., 2015). Bu iki

sürecin amac›; diyabetli bireyin ilk aflamada potansiyeli-

nin geliflmesi ve son aflamada ise bu potansiyelinin olgu-

laflmas›d›r (Sigurdardottir, Jonsdottir, 2008; Chen ve ark.,

2015). Diyabetli Bireyin güçlendirme sürecinde; hastala-

r›n kiflisel bilgi ve beceri düzeyini art›rma, problem çözme

becerilerini gelifltirme, sa¤l›¤› ile ilgili de¤erlere fark›ndal›k

kazand›rma, otonomisini kazand›rma, hedef belirleme ve

hedeflerle ilgili kararlar alabilme, hasta deneyimleri, aç›k

iletiflim ve sosyal destek önemlidir. Güçlendirme diyabet

e¤itimin temel bir sonucudur (Funnel ve Anderson,

2003). Güçlendirme yaklafl›mlar› diyabet e¤itimleri ile di-

yabetli bireylerin özbak›m bilgisi, beceriler, öz fark›ndal›k,

kiflisel otonomi duygusunu en düzeye ç›karmay› hedefle-

mektedir (Sigurdardottir, Jonsdottir, 2008). Güçlendirme-

nin bir sonucu olarak kiflinin öz yeterlili¤i, hedef belirleme

ve hedefe ulaflmas›n›n artmas› ve hasta özgüveni, otono-

misi ve sorumlulu¤unun geliflmesiyle özbak›m davran›flla-

r›n›n geliflmesi beklenmektedir (Sigurdardottir & Jonsdot-

tir, 2008; Chen ve ark., 2015).

Diyabet  Özyönetim  E¤itiminde  Uygulanm›fl  

Güçlendirme  Temelli  Davran›fl  De¤iflikli¤i  

Protokolleri  ve  Sonuçlar›

Diyabet e¤itiminde güçlendirme temelli davran›fl de¤i-

flikli¤i yap›labilmesi için Funnell ve Anderson taraf›ndan

2004 y›l›nda davran›fl de¤iflikli¤i protokolü gelifltirilmifl ve

uygulamada kullan›m›n› bir örnek ile vermifllerdir (Tang,

Funnell, Anderson, 2006). Diyabetli bireylerin, diyabetini

baflar›l› bir flekilde yönetebilmesi için, hedeflerini belirleme-

si ve günlük kararlar almas› gerekir. Diyabet e¤itimcilerinin

giriflim stratejileri; diyabetli bireylerin hedefleri, terapötik

seçenekleri ve özbak›m davran›fllar› ile ilgili kararlar› almas›

ve kendi bak›mlar›nda etkili olabilmesi için günlük diyabet

bak›m sorumlulu¤unu üstlenmeleri için gelifltirilmelidir

(Funnell ve Anderson, 2004). Güçlendirme temelli giriflim-

ler de birincil kullan›lan davran›flsal stratejiler; befl ad›m-

dan oluflan davran›fl de¤iflikli¤i modelidir. Funnell ve An-

derson (2004) taraf›ndan gelifltirilen, diyabetli bireylerde

davran›fl de¤iflikli¤i ile ilgili bir protokol örne¤i Tablo 1’de

verilmifltir. Davran›fl de¤iflikli¤i protokolünde uygulanan

problem çözme süreci; diyabetli bireylere diyabet ile ilgili

bilgi sa¤lamakta, diyabet ve yaflam flekli ile ilgili hedefler

gelifltirmekte ve hedeflere ulaflmay› amaçlamaktad›r. Bu

süreç befl ad›mdan oluflmaktad›r. ‹lk iki ad›m, diyabetli bi-

reylerin problemlerini ve problemler ile ilgili duygu ve dü-

flüncelerini tan›mlar. Üçüncü ad›mda, hedefler ve hasta-

n›n tercihi konuflulur. Hasta, hedeflerini gerçeklefltirmede

yard›mc› olacak davran›flsal de¤ifliklik yapaca¤›na dair söz
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verir. Dördüncü ad›mda ise, hastalar›n hedeflere ulaflmak

için neler yapabilecekleri ve sonuçlar›n› nas›l de¤erlendire-

cekleri konuflulur. Beflinci ad›mda ise e¤itim süreci de¤er-

lendirilir. Bu süreçte; sorunun gerçek do¤as› hakk›nda da-

ha fazla bilgi sahibi olunabilecek, diyabetli bireylerin bafl

etmeleri için etkili stratejiler gelifltirilecek, diyabetli bireyle-

rin sahip oldu¤u engeller ve yaflad›¤› duygular ö¤renile-

cektir (Funnell ve Anderson, 2004).

Literatürde güçlendirme temelli davran›fl de¤iflikli¤i

protokolüne dayal› uygulanm›fl diyabet özyönetim e¤iti-

mi ile ilgili Amerika ve Tayvan’da yap›lm›fl iki çal›flmaya

ulafl›lm›flt›r. 

Güçlendirme  Temelli  Davran›fl  De¤iflikli¤i  

Protokolüne  Amerika  Örne¤i

Tip 2 diyabetli Afrikal› Amerikal›larda uygulanan güç-

lendirme temelli davran›fl de¤iflikli¤i protokolü Tablo 2’de

verilmifltir. Diyabet Yaflam Boyu Destek Program› Tip 2 di-

yabetli Afrikal› Amerikal›lar için toplum merkezleri veya ki-

liselerde düzenlenen haftal›k destek grubundan oluflmufl-

tur. Destek gruplar›n haftal›k seans biçimi diyabet özyö-

netim e¤itimi program› ile ayn›d›r. Diyabetli bireyler ço¤u

e¤itim oturumun gerekli oldu¤una inand›klar› kadar e¤i-

tim oturumlar›na kat›lmalar› için teflvik edilmifltir. E¤itim

program›na 400’den fazla Afrika kökenli Amerikal› kat›l-

m›flt›r. Bu program›n pilot çal›flmas› 65 kiflide yap›lm›fl

olup alt› ay boyunca haftal›k 90 dakikal›k oturumlarla des-

tek gruplar› yap›lm›flt›r. Gruplar 10-15 kifliden oluflmufltur.

E¤itim program› sonras› 6.ayda diyabetli bireylerin BKI

(Beden kitle indeksi), Total Kolesterol, HDL (High Density

Lipoprotein) ve LDL (Low Density Lipoprotein) kolesterol

düzeyinde istatiksel olarak anlaml› düflme saptanm›flt›r.

Tip 2 diyabetli bireylerin HbA1c düzeyleri %7.5’ten %7.1

düflüfl olmas›na karfl›n bu düflüfl istatistiksel olarak anlam-

l› bulunmam›flt›r. Diyabet tedavisinde önemli bir yeri olan

diyet, egzersiz ve kan flekeri testi özbak›m davran›fllar›nda

da istatiksel olarak anlaml› geliflme olmufltur (Anderson,

Funnell, Nwankwo, Gillard, Oh, Fitzgerald, 2005). 

Güçlendirme  Temelli  Davran›fl  De¤iflikli¤i  

Protokolüne  Tayvan  Örne¤i

Tip 2 diyabetli uygulanm›fl güçlendirme temelli davra-

n›fl de¤iflikli¤i protokolüne Tayvan Örne¤i Tablo 3’te veril-

mifltir. Çal›flmada Tip 2 diyabetli bireylere davran›fl de¤i-

flikli¤i protokolü bireysel e¤itim ile uygulanm›fl ve giriflim-

ler üç ay sürmüfltür. ‹lk üç hafta hasta ile yüz yüze görüfl-

me sa¤lanm›fl ve sonraki aylar ayl›k telefon görüflmeleri

sa¤lanm›flt›r. Bireysel görüflmeler 60-70 dakika sürerken

telefon görüflmeleri 30-40 dakka sürmüfltür. Çal›flmada

bireysel e¤itim sonras› Tip 2 diyabet bireyler 6 ay izlenmifl
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TTaabblloo  11::  Davran›fl De¤iflikli¤i Protokolü

11..  aadd››mm::  PPrroobblleemm  yyaa  ddaa  dduurruummuu  iinncceelleemmee  
• Diyabet bak›m›n›zda size en zor gelen nedir?
• Bu konuyu biraz daha açabilir misiniz?
• Bu konuyla ilgili bir örnek verebilir misiniz?
22..  aadd››mm::  DDuuyygguu  vvee  ddüüflflüünncceelleerr  
• …konu/konular hakk›ndaki duygu ve düflünceniz nedir?
• …. nedeniyle mi böyle düflünüyor / hissediyorsunuz?
33..  aadd››mm::  PPllaann  yyaappmmaayyaa  kkaarraarr  vveerrmmee    
• Ne olmas›n› istiyorsunuz?
• Ne olursa/ne de¤iflirse kendinizi daha iyi hissedersiniz?
• Bu durum …(hafta/ay…) sürede düzelir mi?
• Sizin tercihiniz nedir?
• Sizin için engeller nedir?
• Size kim yard›m edebilir?
• Bu seçiminizin faydalar› ve maliyeti nedir?
• E¤er bu konuda bir fley yapmazsan›z sonuç ne olabilir?
• Hadi bir plan yapal›m.
44..  aadd››mm::  PPllaann  yyaappmmaa  
• Bu problemi çözmek için bir fleyler yapmak istiyor musunuz?
• Neler yapabilirsiniz?
• Ne yapacaks›n›z?
• Bu plan› baflarmada kendinize ne kadar güveniyorsunuz?
• Baflard›¤›n›z› nas›l anlayacaks›n›z?
• Bugün, buradan ayr›ld›ktan sonra yapaca¤›n›z bir fley nedir?
55..aadd››mm::  DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee    
• Görüflme nas›l gitti?
• Bu görüflmede ne ö¤rendiniz? Ne oldu?
• Bu görüflme s›ras›nda bir s›k›nt› yaflad›n›z m›? Ne oldu?
• Gelecek görüflmede, bu görüflmeden farkl› olarak 

neyin olmas›n›/olmamas›n› istersiniz?

Funnell, M.M., Anderson, R.M., (2004). Empowerment and 

Self-Management of Diabetes. Clinical Diabetes. 22, 123-127.



ve izlem sonucunda 6. ayda özbak›m davran›fllar›nda, öz

yeterlilik düzeyinde ve yaflam kalitesinde istatistiksel olarak

anlaml› geliflme sa¤lan›rken glisemik kontrolün deney gu-

runda 3.ayda kendi içerisinde anlaml› geliflme sa¤lanma-

s›na karfl›n 6.ayda gruplar aras›nda fark saptanmam›flt›r

(Chen ve ark., 2015). 

Diyabetli  Bireyi  Nas›l  Güçlendirebiliriz?  Öneriler

Diyabet özyönetim e¤itimi farkl› toplumlarda

farkl› yollarla uygulanabilece¤i ancak güç-

lendirme temelli e¤itimlerde ve bak›m›n

oluflturulacak programlarda afla¤›da belirti-

len spesifik stratejiler kullan›lmas› gerekti¤i

vurgulanmaktad›r. Bu spesifik stratejiler için

öneriler; 

• Hastan›n diyabet yönetimi ile ilgili kararlar-

da karar verici e¤itimci olmamal›!!!, onun ye-

rine tercih önerileriyle hastan›n kendi kade-

rine karar verme flans› verilmeli… (En iyisini

doktor veya hemflire bilir!!!!!)

• Günlük özyönetim kararlar›n› kontrol edil-

meli ve sorumluluklar› onaylanmal›,

• Diyabette yaflam boyu karar alma duru-

munun devaml›l›¤› için bilgi verilmeli,

• Bireysel olarak seçilmifl davran›flsal hedef-

lerin belirlenmesi, uygulanmas› ve sonucu

için hastalar›n çabalar› kolaylaflt›r›lmal›,

• Diyabetle yaflama; klinik, psikososyal, dav-

ran›flsal yönlerini entegre edilmeli (Açl›k Kan

fiekeri, Tokluk Kan fiekeri, HbA1c vs),

• Sosyal ve emosyonel destek f›rsatlar› olufl-

turulmal› ve problem çözmek için oluflturu-

lan bir gruba diyabetli bireyler dahil edilmeli,

• E¤itimlere hastalarla birlikte aile ya da her-

hangi bir sosyal destek sa¤layan bireyin de

kat›l›m› desteklenmeli/sa¤lamal›,

• Hedef grubun etnik, kültürel, dini inançla-

r›na sayg› duyulmal›,

• Hastalar›n konunun uzman›ndan almalar›

gereken di¤er destek ihtiyaçlar› için destek-

lenmeli/yönlendirilmeli (Diyetisyen, psikolo-

ga vs yönlendirme),

• Hastalar›n yaflamlar› boyunca yapacaklar›

diyabet özyönetim davran›fllar›n› belirleme-
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TTabbllo  2:  Güçlendirme Temelli Davran›fl De¤iflikli¤i 
Protokolüne Amerika Örne¤i, 2005

11..  ad›m:  ‹‹llgiillii  Deneyiimller  Üzeriine  Düflünme  ((~110  dakkiikka)  
• Son oturumdan bu yana belirlenen ve uygulanan (eylem plan›) hedefler 

üzerinde yorumlamada bulunmalar› için grup hastalar› davet edilir.
• Hastalar deneyimlerini pozitif olarak m› negatif olarak m› 

de¤erlendiriyorlar?
• Hastalar bu deneyimden ne ö¤rendiler?
• Hastalar diyabet özyönetimlerine dair ne ö¤rendiler?
• Ö¤rendiklerini bütün özyönetim planlar› ile birlefltirebilirler mi?
2..  ad›m:  Duygunun  Rollünü  TTart›flmakk  ((~110  dakkiikka)
• Grup hastalar› son oturumdan bu yana olan bir fley hakk›nda konuflmak 

ve onlarda ne gibi duygular uyand›rd›¤›n› paylaflmak için davet edilir.
• Bu duygular özyönetim kararlar›n› nas›l etkileyebilmektedir?
3..  ad›m:  Siistematiikk  Probbllem  ÇÇözmeyii  Kavrama  ((~  30  dakkiikka)
• Gruptan bir hasta kendisinin yüzleflti¤i bir problem veya endifle hakk›nda 

konuflmak için davet edilir. 
• Probleme olas› çözümler üretilir.
• Muhtemel çözümleri uygulamay› kolaylaflt›r›c› ö¤eler ve engeller tespit edilir.
• Bireysel, hasta kendi deneyimine ba¤l› çözümün “uyum derecesini” tespit eder.
• Bireysel, hasta özyönetime yönelik belirlenmifl problem ve hedeflere 

dayal› bir eylem plan›n›n tasla¤›n› oluflturur.
• Her hafta hastalar kendilerinin seçti¤i k›sa vadeli hedefe ulaflmaya 

çal›flarak bir öz bak›m deneyimi yürütmek için davet edilir.
4..  ad›m:  Klliiniikk  Sorullar›  Cevaplland›rmakk  ((~  20  dakkiikka)
• Diyabete iliflkin klinik ve sa¤l›k sorular›ndan bahsedilir.
• Kat›l›mc›lar grup içerisinde bilgi paylafl›m› ve al›flveriflinde bulunurlar.
• Kat›l›mc›lar gerekti¤inde sa¤l›k hizmeti çal›flanlar›ndan  (diyetisyen, 

fizyoterapist vs) destek almalar› için teflvik edilir.
• ‹çerik ile hastalar›n davran›fl ve yaflam deneyimlerini bir araya getirme 

yolu olarak tespit edilen her bir klinik alan için psikolojik ve davran›flsal 
yönlerden bahsedilir 

5..  ad›m:  Geriibbiilldiiriim  veriillmesiinii  sa¤llama  ((~  20  dakkiikka)
• Bu oturum ile ilgili faydal› buldu¤unuz fleyler nelerdir?
• Gelecekteki oturumlar› daha iyi yapabilmek ad›na yapabilece¤imiz bir fley var m›? 
• Gelecek hafta bahsetmek istedi¤iniz tart›flmalar veya konu bafll›klar› nelerdir?

Tang TS, Funnell MM, Anderson RM: Gruop education strategies for diabetes 
self-management. Diabetes Spectrum 2006;19:99-1005
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TTaabblloo  33::  Güçlendirme temelli davran›fl de¤iflikli¤i protokolüne Tayvan Örne¤i, 2015

11..    AAdd››mm::  HHaassttaann››nn  öözzffaarrkk››nnddaall››¤¤››  iiççiinn  MMoottiivvaassyyoonnuunn  aarrtt››rr››llmmaass››
• Diyabetli bireyler ile HbA1c, kan bas›nc› ve lipid düzeylerinin normal de¤erleri ile karfl›laflt›rarak tart›fl›lmas›
• K›sa ve uzun vadeli komplikasyon riski ile ilgili kiflisel de¤erlerin tart›fl›lmas›
• Diyet, egzersiz ve ilaç tedavisi gibi uygulad›¤› özbak›m davran›fllar› ile ilgili yaflad›¤› deneyimleri paylaflmas› için 

hastan›n cesaretlendirilmesi
• Diyabetli bireylerin HbA1c, kan bas›nc›, lipid ve olas› komplikasyonlar›n özbak›m davran›fllar›n› nas›l etkiledi¤ini 

göstermek/dile getirmek için hastalara yard›m edilmesi/rehberlik edilmesi
• Öncelikli problemlerin belirlenmesinde ve  özbak›m davran›fllar› problemlerine fark›ndal›¤›n art›r›lmas›nda hastalara 

yard›m edilmesi/rehberlik edilmesi
22..  AAdd››mm::  PPrroobblleemmlleerriinn  nneeddeennlleerriinniinn  ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii
• Diyabetli bireylerin özbak›m davran›fllar› uygulamalar›n› desteklemek ve engelleyen faktörlerin belirlenmesi için hastalara 

yard›m edilmesi/rehberlik edilmesi. Bunun için örnek yönlendirici sorular;
"Özbak›m davran›fllar›n›z› uygulaman›z› önleyen engeller nedir?"
"Bu engellerden hangisi afl›labilir?"
"Özbak›m davran›fllar›n›z› uygulamak için ne flartlar alt›nda/flartlarda  
gönüllü/isteklisiniz/haz›rs›n›z? "

"Özbak›m davran›fllar›n› uygulad›¤›n›z zaman size destek olabilecek birileri var m›?"
33..  AAdd››mm::  HHeeddeeff  BBeelliirrlleemmee
• ADA taraf›ndan HbA1c, kan bas›nc› ve kan lipidleri ile ilgili önerilen hedefler de¤erlendirilmesi/gözden geçirilmesi
• K›sa, orta ve uzun dönem hedeflerin tart›fl›lmas›
• Diyabetli bireylerin diyabet bak›m› ile ilgili beklentilerini paylaflmalar› için cesaretlendirilmesi
• Diyabetli bireylerin, müdahilcilerin (gruptaki di¤er bireylerin) deste¤iyle ulafl›labilir hedeflerin belirlenmesi için 

cesaretlendirilmesi
44..  AAdd››mm::  BBiirreeyysseell  ÖÖzzbbaakk››mm  ppllaannllaarr››nn››nn  ggeelliiflflttiirriillmmeessii
• Diyabetli bireylerin ulafl›labilir hedefleri için en uygun planlar›n seçilmesinde cesaretlendirilmesi,
• Diyabetli bireylerin günlük yaflam aktivitelerine özbak›m planlar›n› dahil etmesi için cesaretlendirilmesi,
• Diyabetli birey ile diyabet e¤itimcisinin karfl›l›kl› Spesifik, Ölçülebilir, Ulafl›labilir, Gerçekçi, Zaman (SMART) stratejileri 

kullanarak bir özbak›m davran›fl› plan›n›n belirlenmesi
• Eriflimi gerekli diyabetle iliflkili sa¤l›k bilgileri, kaynaklar ve hizmetlere sa¤l›k bak›m sa¤lay›c›lar› taraf›ndan sa¤lanmas›.
• E¤er gerekiyorsa, diyabete ile ilgili duygular›n tart›fl›lmas› ve diyabetli bireyin özbak›m davran›fllar›n› düzenlemesinde 

diyabetli bireye nas›l yard›m edebilecekleriyle ilgili önemli aile üyeleri davet edilir.
• Diyabetli bireylere özbak›m davran›fllar›n› kaydetmek için kendini kendini izlem kontrol listesini nas›l kullanabilece¤i gösterilir.
55..  AAdd››mm  HHeeddeeffee  uullaaflflmmaa  dduurruummuunnuunn  ddee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii
• Diyabetli bireylerin hedeflerine ulaflmada ve özbak›m davran›fllar›n› uygulamada yaflam›fl oldu¤u deneyimleri 

yans›tmas›/göstermesi için rehberlik edilmesi. Bunun için örnek yönlendirici sorular;
"Lütfen, geçen hafta özbak›m davran›fllar› uygulaman›zda yaflam›fl oldu¤unuz deneyimleri paylafl›n"
"Hangi engeller ile bafl edebildiniz?"
"Hangi hedeflere ulaflabildiniz?"
"Yaflam›fl oldu¤unuz bu deneyiminizden ne ö¤rendiniz?"

• Hedeflerine ulaflan diyabetli bireylerin övün/övülmesi ve gelecek /yaflanacak problemlerin tekrar çözülmesi için 
1'den 4'e kadar olan ad›mlar› uygulay›n. 

• Hedeflerine ulaflamayan diyabetli bireyler için, hedeflerine neden ulaflamad›klar›n›n nedenlerin tart›fl›lmas› ve ad›m 
2 ve 4'ün uygulanarak çözümlerin incelenmesi   

Kaynak::  Chen MF, Wang RH, Lin KC, Hsu HY, Chen SW. Efficacy of an empowerment program for Taiwanese patients with type 2 diabetes: 
A randomized controlled trial Applied Nursing Research 28 (2015) 366–373.



leri için yetenekleri onaylanmal›,

• Hastay› kontrol etmeden çok diyabet bak›m›nda

hastaya sorululuk verilmeli (problem çözmede), bunun

içinde hasta deneyimleri çok önemli oldu¤u unutulma-

mal›,

• Diyabetli bireylerin, bireysel problemlerini belirleme

ve çözme yeteneklerinin desteklenmeli,

• E¤itimcinin hastalar› ile telefon, mail vs arac›l›¤›yla

sürekli iletiflim halinde olmal›,

• E¤itimcilerin diyabet e¤itimde hastal›k alg›s›n›n özel-

likle de¤erlendirmeli (Hasta oldu¤um için insülin veya eg-

zersiz yapamam),

• Diyabet okuryazarl›¤› artt›r›lmal›/desteklenmeli,

• Diyabet e¤itiminde hastan›n kulland›¤› dilde e¤itim

sa¤lanmal› (Arapça, Türkçe vs, örnek e¤itim CD) ve hasta

ile ayn› dil kullan›lmal›,

• Diyabetli bireyi önemsedi¤inizi ve de¤erli oldu¤unu

hissettirmeli (Daha rahat insülin uygulayabiliyor musunuz?

Kan flekeri de¤erleriniz nas›l seyrediyor?) (Anderson, Fun-

nel, 2005; Salmon, Hall, 2004; Chen, 2015; Sigurdardot-

tir & Jonsdottir, 2008; Funnell ve Anderson, 2003; Funnell

and Anderson 2004; Funnell, Tang, Anderson, 2007)

Diyabet e¤itiminde diyabet e¤itimcisinin rolü hastalara

deneyim, motivasyon ve yeterli bilgi vermek, hastalar›n

kendi kararlar›n› vermesi/almas›na izin vermek özbak›m

davran›fllar› için becerilerini gelifltirmektir. Bütün bunlar› ya-

parken diyabet e¤itimcisi hastalar›n sorular›n›n cevaplar›n›

vermekten çok hastalara soru sorarak bunlar›n tümünü

yapmal›d›r. Diyabet e¤itimcinin di¤er bir rolü ise hastalar›n

emosyonel ve sosyal sosyal desteklendiklerini hissetmeleri

için kapasitelerini gelifltirmelerine yard›mc› olmak, öz yeter-

liliklerini gelifltirmek için etkinlefltirmek/aktiflefltirmek, davra-

n›flsal de¤ifliklilik ile ilgili ald›klar› kararlarda hastalara inan-

mak ve hastalara baflar›ya ulaflmak için umutlar›n›/istekleri-

ni hedeflerine ve seçimlerine yans›tmakt›r (Petersen, Tribler,

Mølsted, 2008; Sigurdardottir & Jonsdottir, 2008).

Sonuç

Güçlendirmenin diyabet e¤itiminde çok önemli oldu-

¤u vurgulanmaktad›r. Güçlendirme temelli davran›fl de¤i-

flikli¤i protokollerin diyabet özyönetim e¤itiminde kullan›-

m› sonucu diyabetli bireylerin lipid düzeylerinde anlaml›

geliflme sa¤larken glisemik kontrolde klinik olarak anlam-

l› iyileflme oldu¤u belirlenmifltir. Bununla birlikte hastala-

r›n özbak›m davran›fllar›nda, öz yeterlilik düzeyinde ve ya-

flam kalitelerinde anlaml› geliflme oldu¤u saptanm›flt›r.

Ancak yeterli örneklem ile daha fazla randomize kontrol-

lü çal›flman›n yap›lamas› güçlendirme temelli davran›fl de-

¤iflikli¤i protokollerin gerçek etkisini ortaya koymak için

önemli oldu¤u anlafl›lm›flt›r.
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ÜÜnniivveerrssiittee  ÖÖ¤¤rreenncciilleerriinniinn  OObbeezziitteeyyee  YYöönneelliikk  
‹‹nnaannçç  vvee  TTuuttuummllaarr››nn››nn  DDee¤¤eerrlleennddiirriillmmeessii  

Zeynep  Erdo¤an,  Türkan  AKYOL  GÜNER,  Ebru  OFLUO⁄LU  

Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdo¤an Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, ZONGULDAK

ÖÖzzeett

AAmmaaçç:: Bu çal›flma Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdo¤an Sa¤l›k Hizmetleri Mes-

lek Yüksekokulu’nda (SHMYO) ö¤renim gören ö¤rencilerin obeziteye yönelik inanç ve

tutumlar›n›n belirlenmesi amac›yla yap›ld›. 

MMaatteerryyaall  vvee  MMeettoodd:: Çal›flman›n evrenini SHMYO’nda kay›tl› 836 ö¤renci, örneklemini

ise çal›flmaya kat›lmaya gönüllü, devams›zl›¤› olmayan 654 ö¤renci oluflturdu. Veriler 9

sorudan oluflan sosyodemografik özellikleri içeren Tan›t›m Formu, Obez Bireyler Hakk›n-

da ‹nanç Ölçe¤i (BAOP) ve Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçe¤i (ATOP) ile topland›. 

BBuullgguullaarr:: Ö¤rencilerin BAOP puan ortalamas› 23.58±0.82’dir. BAOP ile yafl ve cin-

siyet aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fak bulundu (p<0.05). ATOP puan ortalama-

s› 59.99±1.11’dir. ATOP ile cinsiyet aras›nda ki fark istatistiksel olarak anlaml› bulun-

mufltur (p<0.05). 

SSoonnuuçç::  K›z ö¤rencilerin, obezitenin obez bireylerin kontrolünde olmad›¤›na yönelik

güçlü inançlar› oldu¤u ve obez bireylere yönelik olumlu tutuma sahip olduklar› bulundu.  

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Obezite, tutum, inanç, üniversite ö¤rencisi

SSuummmmaarryy

OObbjjeeccttiivvee:: This study was performed with the aim of determining the beliefs and

attitudes of students studying at the Bulent Ecevit University Ahmet Erdo¤an Health

Services Vocational High School towards obesity. 

MMaatteerriiaall  aanndd  MMeetthhoodd:: The universe of the study consisted of 836 students enrol-

led in the HSVHS and the sample consisted of 654 students who volunteered for the

study and weren’t absent. Data was collected using the Identification Form that con-

sisted of 9 questions regarding socio demographic characteristics, The Attitudes to-

wards Obese Persons Scale (ATOP) and the Beliefs About Obese Persons Scale (BAOP). 

RReessuullttss::  Average score from BAOP of the students was 23.58±0.82. The variance

between BAOP and age and gender was found to be statistically meaningful (p<0.05).

The ATOP score average of the students was 59.99±1.11, and the variance between

ATOP scores and gender was found to be statistically meaningful (p<0.05). 

CCoonncclluussiioonn::  Female students were found to have a positive attitude towards obe-
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se individuals and a strong belief that obesity isn’t within

the control of the obese individual

KKeeyywwoorrddss:: Obesity, attitude, belief, stigma, university

student

Girifl

Obezite hem dünyada hem de ülkemizde görülen,

birçok hastal›¤a sebep olabilen, ciddi ekonomik ve sosyal

boyutlar› olan, vücutta afl›r› ya¤ depolanmas› ile ortaya ç›-

kan bir sa¤l›k sorunudur. Dünyada obezite s›kl›¤› 1980 y›-

l›ndan beri ikiye katlanarak artm›flt›r. 2014 y›l›nda 18 yafl

ve üzeri 1.9 milyardan fazla kifli afl›r› kilolu ve 600 milyon

kifli obezdir. (http://www.who.int/mediacentre/factshe-

ets/fs311/en/Eriflim Tarihi:21.08.2015). Sa¤l›k Bakanl›¤›

Birinci Basamak Sa¤l›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü Obe-

zite Önleme ve Kontrol Program›’na göre ülkemizde obe-

zite s›kl›¤› kad›nlarda (%41.5) erkeklerden (%21.2) daha

fazlad›r. (Obesity prevention and control programme

(2010-2014), http://www.istanbulsaglik.gov.tr/w/sb/

egt/pdf/obezite.pdf. eriflim tarihi:20.08.2015)

Obezite, enerji dengesi bozuklu¤una sebep olan

kronik bir hastal›k olup, hipertansiyon, hiperkolesterol, tip

2 diyabet, atherosklerotik kalp hastal›klar›, solunumsal

hastal›klar ve baz› kanser türleri gibi çeflitli hastal›klara

ba¤l› meydana gelen ölümleri art›rmaktad›r (Malnick and

Knobler, 2006). Obezite gelifliminin etyolojisinde, genetik

faktörler, sedanter yaflam, sosyo-ekonomik nedenler, bes-

lenme al›flkanl›klar›, endokrin bozukluklar ve kullan›lan

ilaçlar yer almaktad›r (Hatemi, Turan, Ar›k ve ark., 2002).

Araflt›rmalar obezitenin sa¤l›k risklerinden baflka negatif

sosyal ve psikolojik sorunlara da sebep oldu¤unu göster-

mektedir (Allison and Lee, 2015). 

Baz› toplumlarda zay›fl›¤a ve beden imaj›na verilen

önemden dolay› obez insanlar, tembel ve kontrolsüz ola-

rak düflünülmektedir. Medya yada çeflitli bas›n yay›n or-

ganlar› özellikle kad›nlar için zay›f olman›n, fiziksel görün-

tü ve ideal görünümün baflar› ve kabullenmedeki önemi-

ni vurgulamaktad›r (Lissner, 1997). Obez bireyler normal

kilolu bireylerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha yeteneksiz, özen-

siz, da¤›n›k (Puhl and Heuer, 2010), iradesiz (Fardouly

and Vartanian, 2012), sevimsiz, tembel, sorumsuz (Yano-

ver and Thompson, 2010),  isteksiz (Swami, Frunham,

Amin  et al., 2008) ve kiflisel sorunlara sahip bireyler ola-

rak alg›lanmaktad›rlar (Puhl and Heuer, 2010).  Obez bi-

reyler akademik ve ifl çevresinde önyarg› ve ayr›mc›l›¤a,

sa¤l›k birimleri, medya ve kiflileraras› iliflkiler gibi hayat›n

birçok alan›nda sözel olarak alay etme, afla¤›lama, fiziksel

olarak itme, vurma fleklinde ortaya ç›kan davran›fllara ma-

ruz kalmaktad›rlar (Latner,  O’Brien, Durson et al. 2008).

Bu gibi durumlar, obez bireylerde psikolojik sorunlara ne-

den olmakta (Douketis, Macie, and Thabane  2005) ve ki-

flileraras› iliflkilere zarar vermektedir (Friedmann, Reich-

mann, and Costanzo et al. 2005). Yap›lan çal›flmalar sa¤-

l›k alan›nda ki ö¤renciler ve çal›flanlar aras›nda da obez

bireylere karfl› önyarg›, damgalama ve ayr›mc›l›k gibi ne-

gatif tutumlar›n oldu¤unu göstermektedir (Friedmann,

Reichmann, and Costanzo et al. 2005;  Swift, Hanlon

and El-Redy et al. 2013; Jiménez, Bacardi, Armendariz et

al. 2008). E¤itim alan›nda da obez bireyler, hem arkadafl-

lar› hem de ö¤retmenleri taraf›ndan istismar ve alay gibi

negatif yaklafl›mlara maruz kalmaktad›rlar. Daha nitelikli

olmas›na ra¤men obez olmayan ö¤renciler kilolulara gö-

re daha çok tercih edilmektedirler (Sztainer, Story and Ha-

ris, 1999; Gipson, Reese, and Vieweg et al. 2005). 

Bu nedenle bu çal›flma Bülent Ecevit Üniversitesi Ah-

met Erdo¤an Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda

ö¤renim gören ö¤rencilerin obez bireylere yönelik inanç

ve tutumlar›n›n belirlenmesi amac›yla planlanm›flt›r.

Gereç  ve  Yöntem

Tan›mlay›c› tipte planlanan bu çal›flma Bülent Ecevit

Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri MYO’nda Nisan-Haziran

2015 tarihleri aras›nda gerçeklefltirildi. Çal›flman›n evreni-

ni SHMYO’nda kay›tl› 836 ö¤renci, örneklemini ise çal›fl-

maya kat›lmaya gönüllü, devams›zl›¤› olmayan 654 ö¤-

renci oluflturdu. SHMYO iki y›ll›k e¤itim vermekte olup, 12

bölümden oluflmaktad›r. Çal›flma öncesi Bülent Ecevit

Üniversitesi Sa¤l›k Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür-

lü¤ü’nde yaz›l› izin al›nm›flt›r. Ö¤rencilere çal›flman›n

amac› anlat›lm›fl ve tüm kat›l›mc›lar›n onaylar› al›nm›flt›r. 
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Veri  Toplama

Veriler; Sosyodemografik özelliklerin bulundu¤u 9 soru-

dan oluflan Tan›t›m Formu (yafl, cinsiyet, medeni durum,

s›n›f, bölüm, sosyal güvence, gelir düzeyi, boy, kilo, BK‹)

Obez Bireyler Hakk›nda ‹nanç Ölçe¤i (BAOP) ve Obez Bi-

reylere Yönelik Tutum Ölçe¤i (ATOP) ile topland›. Verilerin

analizinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney U, Kruskal

Wallis testi ve Spearman korelasyon testleri kullan›ld›. 

Obez Bireylere Yönelik Tutum Ölçe¤i (ATOP) : Allison

ve ark. (1991) taraf›ndan gelifltirilen Obez Bireylere Yöne-

lik Tutum Ölçe¤i, 20 maddeden oluflmufltur.  Skorlar 0-

120 aras›nda de¤iflir. Yüksek skorlar obez bireylere yöne-

lik olumlu tutumu gösterir. Cronbach alfa de¤eri .80 ile

.84 aras›nda bulmufllard›r.  

Obez  Bireyler  Hakk›nda  ‹nanç  Ölçe¤i  (BAOP):  Allison

ve ark. (1991) taraf›ndan gelifltirilen 8 maddeden olufl-

mufl bir ölçek olup, Skorlama 0-48 aras›nda de¤iflir. Yük-

sek skorlar obezitenin obez bireylerin kontrolünde olma-

d›¤›na dair güçlü inançlar› oldu¤unu gösterir. Cronbach

alfa de¤eri .65 ile .82 aras›nda bulmufllard›r.  

Her iki ölçe¤in Türkiye’de geçerlik ve güvenirlik çal›fl-

mas› Dedeli ve ark (2014) taraf›ndan yap›lm›flt›r. ATOP ve

BAOP ölçeklerinin güvenirlik kat say›s›n› s›ras›yla 0.86 ve

0.84 olarak bulmufllard›r.  

Ö¤rencilerin Beden Kitle ‹ndexi (BK‹) kendilerine soru-

larak bilgi al›nm›flt›r. Vücut a¤›rl›¤› (Kg)/  Boy uzunlu-

¤u(m) x Boy uzunlu¤u (m) olan BK‹, Temel Sa¤l›k Hizmet-

leri Genel Müdürlü¤ü bilgi notu baz al›narak de¤erleri s›-

n›fland›r›lm›flt›r. www.saglik.gov.tr/TR/dosya/1-49232/

h/bkiwebbilginotu.doc 

BKI  de¤erleri    (kg/m22) S›n›flama

<18.5 Zay›f

≥18.5 - <24.9 Normal

≥25.0 - <29.9 Toplu, hafif fliflman, fazla kilolu

≥30.0 - < 39.9 fiiflman (Obez)

≥40.0 Afl›r› fliflman 

Verilerin analizinde yüzdelik, ortalama, Mann Whitney

U, Kruskal Wallis testi, spearman korelasyon testleri kulla-

n›ld›. Anlaml›l›k de¤eri p<0.05 olarak al›nd›.

Etik  Boyutu  

Çal›flma öncesi Bülent Ecevit Üniversitesi Sa¤l›k Hiz-

metleri Meslek Yüksekokulu Müdürlü¤ü’nden izin al›nd›.

Çal›flman›n amac› ö¤rencilere aç›kland› ve ö¤rencilerden

yaz›l› ve sözlü onam al›nd›. Çal›flmada Helsinki Dekleras-

yonu esas al›narak veriler toplanm›flt›r. (World Medical As-

sociation Declaration of Helsinki Ethical Principles For Me-

dical Research Involving Human Subjects Avaible from

URL: http://www.wma.net/en/30publications/ 10polici-

es/b3/17c. pdf, Eriflim Tarihi 12 Nisan 2015) 

Bulgular  

Ö¤rencilerin baz› tan›mlay›c› özellikleri Tablo 1.’de ve-

rilmifltir. Yafl ortalamas› 20.03 ±2.32 olan ö¤rencilerin %

76’s› k›z olup, büyük ço¤unlu¤u bekard›r (%95.7). Ö¤-

renci say›lar›na göre okuduklar› bölümlere bak›ld›¤›nda s›-

ras›yla; ‹lk ve Acil Bak›m (%15), T›bbi Dokümantasyon

(%11.5), Anestezi (%10.2), Çocuk Geliflimi (%10.1), Odi-

yometri (%9) Yafll› Bak›m (%8.3) Radyoloji (%7.5), A¤›z

Difl Sa¤l›¤› (%6.9), Ameliyathane (%6.7) T›bbi Laboratuar

(%6.3), Saç Bak›m› (%5.2) ve T›bbi Tan›t›m Pazarlama’d›r

(% 3.4). Ö¤rencilerin büyük ço¤unlu¤unun sosyal gü-

vencesi vard›r (% 81.5) ve orta düzeyde (%71.4) gelir du-

rumuna sahiptir. Ö¤rencilerin vücut a¤›rl›klar›n›n ortala-

mas› 60.40±12.1 kg, boy ortalamalar› ise 165.92±8.26

cm.dir. Beden Kitle ‹ndexi ortalamas› 21.82±3.33 kg/m2

olan ö¤rencilerin BAOP puan ortalamas› 23.58±0.82,

ATOP puan ortalamas› ise 59.99±1.11’dir. 

Tablo 2’de ö¤rencilerin baz› özelliklerine göre, obez

bireylere yönelik inanç ve tutum puan ortalamalar›n›n

karfl›laflt›r›lmas› verilmifltir. Ö¤rencilerin ATOP puan› ile

yafl, medeni durum, gelir düzeyi, okudu¤u s›n›f, bölüm

ve BK‹ aras›nda istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmaz-

ken; cinsiyetle istatistiksel olarak anlaml› fark bulunmufltur

(p<0.05). K›z ö¤rencilerin ATOP puan ortalamalar› daha

yüksek bulunmufl ve obez bireylere yönelik olumlu tutum

sergiledikleri saptanm›flt›r. 

BAOP puan› ile medeni durum, gelir düzeyi, okuduk-

lar› s›n›f, bölüm ve BK‹ aras›nda istatistiksel olarak anlaml›

bir fark bulunmazken, yafl ve cinsiyet aras›ndaki fark ista-
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tistiksel olarak anlaml› bulunmufltur(p<0.05). Yafl ile BAOP

puan› aras›nda pozitif yönde korelasyon saptanm›fl olup,

yafl artt›kça BAOP puan›n›n da artt›¤› bulunmufltur (Tablo

2). Yine k›z ö¤rencilerin erkeklere göre BAOP puan orta-

lamalar› daha yüksek bulunmufl ve obezitenin obez birey-

lerin kontrolünde olmad›¤›na dair güçlü inançlara sahip

oldu¤u saptanm›flt›r (p=0.000). 

BAOP ve ATOP ölçekleri aras›nda istatistiksel aç›dan

p<.05 düzeyinde pozitif yönde anlaml› ancak zay›f bir ilifl-

ki saptanm›flt›r (r=-.269; p<.05). Mevcut çal›flmada öl-

çeklerin cronbach alfalar›; BAOP;0.84 ve ATOP 0.78’dir.

Tart›flma  

Obez insanlar, çal›flt›klar› kurumlarda, sa¤l›k bak›m

merkezlerinde, e¤itim kurumlar›nda, kiflileraras› iliflkilerde

ve medyada önyarg› ile karfl› karfl›ya kalabiliyorlar. Dam-

galama, ayr›mc›l›k ve önyarg› gibi olumsuz toplumsal

davran›fllar obez genç ve yetiflkinlere karfl› s›k s›k uygulan-

maktad›r (Puhl and Heurer, 2010). Çal›flmam›zda, ö¤ren-

cilerin baz› özelliklerine göre, obez bireylere yönelik inanç

ve tutum puan ortalamalar›n›n karfl›laflt›r›lmas› yap›lm›flt›r.

Çal›flmam›zda ö¤rencilerin obez bireylere yönelik nötr tu-
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Tabbllo  1: Ö¤rencilere Ait Baz› Tan›mlay›c› 
Özelliklerin Da¤›l›m› (N=654)

OOrrttaallaammaa  ±±  SSDD MMiinn--MMaaxx
Yafl 20.03±2.32 17-51

nn %%
CCiinnssiiyyeett
Kad›n 500 76.5
Erkek 154 23.5
MMeeddeennii  dduurruummuu
Evli 28 4.3
Bekar 626 95.7
SS››nn››ff››  
1. s›n›f 343 52.4
2. s›n›f 311 47.6
BBööllüümm  
‹lk ve Acil Bak›m 98 15.0
T›bbi Dokümantasyon 75 11.5
Anestezi 67 10.2
Çocuk Geliflimi 66 10.1
Odiyometri 59 9.0
Yafll› Bak›m 54 8.3
Radyoloji 49 7.5
A¤›z Difl Sa¤l›¤› 45 6.9
Ameliyathane 44 6.7
T›bbi Laboratuvar 41 6.3
Saç Bak›m› 34 5.2
T›bbi Tan›t›m Pazarlama 22 3.4
SSoossyyaall  GGüüvveennccee
Var 533 81.5
Yok 121 18.5
GGeelliirr  ddüüzzeeyyii
‹yi 128 19.6
Orta 467 71.4
Kötü 59 9.0
BBKK‹‹  GGrruupp  
>18.5 94 14.4
18.6-24.9 458 67.8
25-29.9 81 12.3
>30 21 5.5

OOrrttaallaammaa  ±±  SSDD MMiinn--MMaaxx
Vücut a¤›rl›¤› 60.40±12.1 40-110
Boy 165.92±8.26 145-193
BK‹ 21.82±3.33 14.34-34.05
BAOP 23.58±0.82 21.63-25.75
ATOP 59.99±1.11 57.00-62.25

TTaabblloo  22::  Ö¤rencilerin Baz› Özelliklerine Göre Obez Bireylere 
Yönelik ‹nanç ve Tutum Puan Ortalamalar›n›n Karfl›laflt›r›lmas›  

BBAAOOPP  oorrtt AATTOOPP
pp  ddee¤¤eerrii

Yafl r=0.109 r=-0.042
p=0.005 p=0.280

Cinsiyet U=-1.898 U=-2.72
p=0.048 p= 0.006
K= 23.54 K=60.07
E:  23.71 E=59.75

Medeni durum U=-0.346 U=-0.917
p=0.730 P=0.359

Gelir düzeyi KW=2.123 KW=1.398
p=0.52 P=0.49

BK‹ r= 0.034 r=-0.055
p= 0.386 p=0.157

S›n›f U=-4.521 U=-0.961
p=0.64 p=0.33

Bölüm KW=34.451 KW=24.80
p=0.061 p=0.17

BAOP r=0.269          p=0.000
ATOP
BAOP cronbach alfa 0.84
ATOP cronbach alfa 0.78



tum sergiledi¤i bulunmufltur. Soto ve ark.n›n (2014) üni-

versite ö¤rencilerinde yapt›¤› çal›flmada psikoloji ö¤renci-

lerinin ATOP ortalamas› 75.6, t›p ö¤rencilerinde 69.6 bu-

lunmufl olup, sonuçlar çal›flmam›zla paralel de¤ildir. Bu-

nun nedeni örneklem grubumuzdaki farkl›l›ktan kaynak-

lanabilir. Çünkü okulumuzdaki bölümlerin e¤itim süresi

iki y›ll›k olup, müfredat içeri¤i lisans e¤itimine göre farkl›-

l›k göstermektedir. Dedeli ve ark.n›n (2014) çal›flmas›nda

da ATOP puan ortalamas› 57.4 bildirilmifl olup, çal›flma

sonuçlar›m›za paralellik göstermektedir. Ö¤rencilerin

ATOP puan› ile yafl, medeni durum, e¤itim durumu, ge-

lir düzeyi, okudu¤u s›n›f, bölüm ve BK‹ aras›nda istatistik-

sel olarak anlaml› fark bulunmazken; cinsiyetle aras›ndaki

fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufltur (p<0.05). K›z

ö¤rencilerin ATOP puan ortalamalar› daha yüksek bulun-

mufl ve obez bireylere yönelik olumlu tutum sergiledikle-

ri saptanm›flt›r. Ülkemizde yap›lan Beslenme ve Sa¤l›k

Araflt›rmas› (2010) sonuçlar›na göre kad›nlarda erkeklere

göre e¤itim düzeyi artt›kça obezite s›kl›¤›n›n azald›¤› bildi-

rilmektedir. http://www.istanbulsaglik. gov.tr/w/sb/egt/

pdf/obezite.pdf. Dolay›s›yla, k›z ö¤rencilerin e¤itim düze-

yi artt›kça obezite s›kl›¤›n›n azald›¤›n› ve beden imaj›na

dikkat etti¤ini düflünürsek,  obeziteye yönelik önlemler al-

d›¤›n› ve obezitenin nedenleri hakk›nda bilgi sahibi olduk-

lar› için de obez bireylere yönelik daha olumlu tutum ser-

gilediklerini söyleyebiliriz. Hansson ve ark.n›n (2014) ‹sveç

toplumunda 16-84 yafl aras› bireylerde yapt›¤› çal›flmada,

ATOP puanlar›yla BK‹, e¤itim ve gelir düzeyi aras›nda ista-

tistiksel olarak anlaml› fark bulunmazken, kad›nlar›n obez

bireylere yönelik daha olumlu tutumlar› oldu¤unu bildir-

mifltir. Soto ve ark. da (2014) t›p ve psikoloji ö¤rencileri ile

yapm›fl oldu¤u çal›flmada erkeklerin obez bireylere yöne-

lik olumsuz tutum sergilediklerini bildirmifltir. Bizim çal›fl-

mam›zda da kad›nlar›n obez bireylere yönelik daha olum-

lu tutuma sahip olduklar› bulunmufl olup, bu çal›flmalarla

paralellik göstermektedir. Çal›flmam›zda ö¤rencilerin BK‹

ile obeziteye yönelik tutumlar› aras›nda anlaml› iliflkiler

saptamad›k. Ambwani ve ark.n›n (2014) üniversite ö¤-

rencilerinde yapt›¤› çal›flmada ve Gujral ve ark.n›n (2011)

hemflirelerle yapt›¤› çal›flmada da benzer sonuçlar bulun-

mufl olup, çal›flmam›z› desteklemektedir. Dedeli ve

ark.n›n (2014) çal›flmas›nda gelir düzeyi ve BK‹ artt›kça,

baflka bir çal›flmada da (Hansson and Rasmussen (2014)

obez bireylerin kilolar›ndan memnuniyet düzeyleri artt›k-

ça obeziteye yönelik daha olumlu tutum sergiledikleri bu-

lunmufltur. Bu bulgular çal›flmam›zla benzerlik gösterme-

mektedir. Bunun da nedeninin örneklem grubumuzda

obez birey say›s›n›n yetersizli¤inden kaynakland›¤›n› dü-

flünmekteyiz. 

Ö¤rencilerin BAOP puan ortalamas› 23.58±0.82’dir.

Dedeli ve ark.n›n (2014) çal›flmas›nda da BAOP puan›  or-

talamas› 20.1, Hansson ve ark.n›n (2014) çal›flmas›nda

20.2, bulunmufl olup çal›flmam›zla paraleldir. BAOP pu-

an› ile medeni durum, gelir durumu ve BK‹ aras›nda ista-

tistiksel olarak anlaml› bir fark bulunmazken, yafl ve cinsi-

yet aras›ndaki fark istatistiksel olarak anlaml› bulunmufl-

tur(p<0.05). Yafl ile BAOP puan› aras›nda pozitif yönde

korelasyon bulunmufl olup, yafl artt›kça BAOP puan›n›n

da artt›¤› saptanm›flt›r (Tablo 2). Literatürde yaflla BAOP

aras›nda anlaml› iliflki içeren herhangi bir çal›flmaya rast-

lanmam›flt›r. Bizim sonucumuzun anlaml› ç›kmas›n›n ne-

deni, yüksekokulumuzda okuyan ö¤rencilerin büyük ço-

¤unlu¤unun s›navs›z geçifl sistemiyle geldi¤i için yafl

gruplar›n›n farkl›l›k göstermesinden kaynaklanabilece¤i

düflünülmektedir. Ayr›ca Beslenme ve Sa¤l›k Araflt›rmas›

(2010) sonuçlar›na göre ülkemizde yafl gruplar› artt›kça

BK‹’nin artt›¤› bildirilmifltir. Türk toplumunda kilolu olmak

hala sa¤l›k göstergesi olarak alg›lanmaktad›r. Ve yafl art-

t›kça kilo alman›n do¤al bir süreç oldu¤u düflünüldü¤ü

için, obezitenin bireylerin kontrolünde olmad›¤› düflünce-

si a¤›rl›k kazanm›fl olabilir. K›z ö¤rencilerin BAOP puan or-

talamalar› daha yüksek bulunmufl ve obezitenin obez bi-

reylerin kontrolünde olmad›¤›na dair güçlü inançlara sa-

hip oldu¤u saptanm›flt›r (p=0.000). Ülkemizde kad›nlarda

e¤itim düzeyi artt›kça obezite s›kl›¤›n›n az olmas›, kad›nla-

r›n obezitenin nedenleri hakk›nda bilgi sahibi oldu¤unu

düflündürmektedir. Bu nedenle k›z ö¤rencilerin obezite-

nin obez bireylerin kontrolünde olmad›¤› hakk›nda güçlü

inançlara sahip oldu¤unu söyleyebiliriz. Çal›flmam›zda

BAOP puan› ile BK‹ aras›nda anlaml› bir iliflki bulunama-
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m›flt›r. Dedeli ve ark.(2014) ve Hanson ve ark.n›n (2014)

çal›flmas›nda ise BAOP puan› ile BK‹ aras›nda anlaml› fark-

l›l›k oldu¤u bildirilmifltir. Bu sonuçlar bizim çal›flmam›zla

paralellik göstermemektedir. Bunun da nedeni örneklem

grubumuzdaki obez birey say›s›n›n az olmas›ndan kay-

naklanabilir. 

Çal›flmam›zda BAOP ve ATOP ölçekleri aras›nda istatis-

tiksel aç›dan anlaml› ve pozitif yönde bir iliflki saptad›k. So-

to ve ark.(2014) ve Gujral ve ark.(2014) ve Hanson ve

ark.(2014) çal›flmalar›nda da bizim çal›flmam›za benzer

sonuçlar bulunmufltur.  

Sonuç olarak bu çal›flmada k›z ö¤rencilerin obez birey-

lere yönelik olumlu tutum sergilediklerini ve obezitenin

obez bireylerin kontrolünde olmad›¤› hakk›nda güçlü

inançlara sahip oldu¤u bulunmufltur. Bu nedenle dünya-

da ve ülkemizde global bir halk sa¤l›¤› sorunu olarak gö-

rülen obezitede stigmay› önlemek için, üniversitelerde

obezitenin nedenleri, kontrolü ve obeziteyle mücadeleye

yönelik e¤itim müfredatlar› planlanmal›d›r.  Örneklem

grubumuzda obez bireylerin yeterli say›da olmamas› ça-

l›flmam›z›n s›n›rl›l›klar›ndan biridir. Obezitede stigmay› or-

taya ç›karabilmek için, obez bireylerin say›s›n›n fazla oldu-

¤u örneklem gruplar›nda çal›flmalar yap›lmas› önerilebilir. 
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ÖÖzzeett

Tüm dünyada en fazla görülen hastal›klardan biri olan diyabet 21. yüzy›l›n acil

sa¤l›k sorunu olarak görülen küresel bir salg›nd›r. Günümüzde diyabetin tedavi ile or-

tadan kald›r›lmas› mümkün de¤ildir, ancak kilo verme, fiziksel aktivite art›fl›, sa¤l›kl›

beslenme gibi yaflam tarz› de¤ifliklikleri ile tip 2 diyabetin büyük ölçüde önlenebildi¤i

bildirilmektedir. Diyabet bak›m› bireysel farkl›l›klar gösteren ve bireye özgü farkl› birey-

sel yaklafl›mlar› gerektiren dinamik bir süreçtir. Diyabetli bireylerin yaflad›¤› toplum,

yaflam tarz›, kültürel inan›fllar›, hastal›k alg›s› bireysel bafla ç›kma stratejilerini içeren bir

diyabet yönetimi için kültürel yaklafl›m gerekmektedir. Hemflireler bireylerin farkl›

inanç, de¤er ve beklentileri nedeniyle kültürel özelliklerini tan›yarak kültüre uygun ba-

k›m vermelidir. Tip 2 diyabetli etnik az›nl›k gruplar›na kültürel olarak uygun sa¤l›k e¤i-

timinin verilmesinin etkinli¤inin de¤erlendirildi¤i metaanaliz ve sistematik derlemede,

kültüre özgü verilen sa¤l›k e¤itiminin glisemik kontrolü ve sa¤l›kl› yaflam tarzlar›n› ge-

lifltirdi¤i sonucuna var›lm›flt›r. Hemflirelerin holistik bak›m verebilmesi için kültürel

odakl› yaklafl›m çerçevesinde diyabetli bireye kültürel de¤erlendirme yapmal›d›r.

Hemflireler bireylerin hastal›¤a uyum sa¤lamalar›nda yol gösterici olmak için; bireyin

kültüre özgü davran›fllar›n› gözlemlemeli, kültürü hakk›nda bilgi edinmeli ve hemflire-

lik bak›m› bu de¤erler üzerine temellendirilmelidir. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet,  Kültür, Hemflirelik

SSuummmmaarryy

CCuullttuurraall  AApppprrooaacchh  iinn  DDiiaabbeetteess

Diabetes, being one of the most commonly seen diseases over the world, is glo-

bal epidemic regarded as an urgent health problem of 21st century. Today; it is not

possible to eliminate diabetes with medical treatments but it is reported that Type 2

diabetes can be considerably prevented through such life style changes as losing

weight, increasing physical activities, having a healthy diet. Diabetes care is a dyna-

mic process that varies across individuals and requires individual based treatment

approaches. A cultural approach is necessary for the management of diabetes that

includes society in which diabetic individuals live, cultural beliefs, disease perceptions

and individual coping strategies. Nurses should provide a care that is consistent with
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the culture by knowing individuals’ cultures due to their

different beliefs, values and expectations. In a meta-

analysis and systematic review in which the effect of a

culture-based training given to ethnic minority groups

with Type 2 diabetes was assessed; it was concluded that

culture-based training improved glycemic control and

healthy life styles. Nurses should perform a medical eva-

luation that includes cultural characteristics for the diabe-

tic individuals by using culture-based approaches in or-

der to offer a holistic care. Nurses should observe cultu-

re-based behaviors of individuals, gather information

about their culture and base their care on these values

so that they can guide individuals to adapt to the dise-

ase.  

KKeeyy  wwoorrddss:: Diabetes, Cultur, Nursing

Girifl

Tüm dünyada en fazla görülen hastal›klardan biri olan

diyabet 21. yüzy›l›n acil sa¤l›k sorunu olarak görülen kü-

resel bir salg›nd›r (IDF, 2015). Özellikle h›zl› sosyal ve kül-

türel de¤iflimler, nüfusun yafllanmas›, kentleflme oran›n-

daki art›fl, fiziksel aktivitelerde azalma, sa¤l›ks›z yaflam tar-

z› ve davran›fl biçimleri gibi nedenlerle diyabetli birey sa-

y›s› her geçen gün artmaktad›r. Uluslararas› Diyabet Fe-

derasyonu (IDF) verilerine göre tüm dünyada diyabetli bi-

rey say›s› 2015 y›l›nda 11 yetiflkinden 1’i diyabetli (415

milyon), 2 diyabetli yetiflkinden 1’i (%46,5) ise diyabetli ol-

du¤unu bilmemektedir. 2040 y›l›nda 10 yetiflkinden

1’inin diyabet hastas› olaca¤› (642 milyon) tahmin edil-

mektedir. Bu istatistikler diyabetin küresel prevelans›n›n

ortalama %8.8’ den %10.4’ e yükselece¤i anlam›na gel-

mektedir (IDF, 2015). Türkiye’ de diyabet prevelans› Tür-

kiye Diyabet Epidemiyolojisi (TURDEP)- I ve TURDEP- II ça-

l›flmas›na göre Türk eriflkinlerde tip 2 diyabet s›kl›¤›n›n ge-

çen y›llarda önemli derecede artt›¤› ve %7.2’ den %13.7’

ye ulaflt›¤› görülmüfltür (Satman, Ömer, Tütüncü ve ark.

2013). 

Günümüzde diyabetin tedavi ile ortadan kald›r›lmas›

mümkün de¤ildir, ancak kilo verme, fiziksel aktivite art›fl›,

sa¤l›kl› beslenme gibi yaflam tarz› de¤ifliklikleri ile tip 2 di-

yabetin büyük ölçüde önlenebildi¤i bildirilmektedir (ADA,

2016). Baflar›l› bir diyabet yönetiminin amac›, öncelikle di-

yabetli bireylerin öz yönetimini sa¤layarak optimal meta-

bolik hedeflere ulaflmak, diyabetle iliflkili komplikasyonla-

r›n geliflmesini geciktirmek veya ilerlemesini engellemek

ve hastan›n yaflam kalitesini artt›rmakt›r (Olgun, Eti Aslan,

Coflansu ve ark. 2014). Diyabet bak›m› bireysel farkl›l›klar

gösteren ve bireye özgü farkl› bireysel yaklafl›mlar› gerek-

tiren dinamik bir süreçtir (Arslan ve Korkmaz, 2015).

Hemflireler bireylerin farkl› inanç, de¤er ve beklentileri ne-

deniyle kültürel özelliklerini tan›yarak kültüre uygun ba-

k›m vermelidir. Bu süreçte bak›m alan bireylerin tedaviye

uyumu, hastal›¤› kabullenme, yaflam tarz› de¤ifliklikleri gi-

bi optimal hedeflere ulaflmak için hemflirelik bak›m› kültü-

rel yeterli¤i ve kültürel duyarl›¤› içermektedir. 

Diyabet öz yönetiminde bireysel ihtiyaçlara ve tercih-

lere göre kültürel olarak uygun bak›m verildi¤inde, klinik

iyileflme, glisemik hedeflere ulaflma, öz bak›m ve yaflam

kalitesinde artma, sa¤l›kl› bafla ç›kma ve hastal›k maliyetin-

de azalma gibi olumlu sonuçlara neden oldu¤u yap›lan

çal›flmalarla kan›tlanm›flt›r (Piatt, Anderson, and Brooks et

al. 2010; Tang, Funnell and Brown et al. 2010;  Renders,

Valk and Griffin 2001; ADA 2015). 

Literatürde farkl› kültürlerin yaflad›¤› toplumlarda, kül-

türe özgü toplum temelli müdahalelerin yap›ld›¤› çal›flma-

lar diyabet öz yönetimi, sa¤l›kl› beslenme, kilo kontrolü,

t›bbi tedavi, kan flekeri takibi, egzersiz ve stres yönetimi

konular›na odaklanmaktad›r. Diyabet e¤itim sertifikas›na

sahip hemflireler ve endokrinologlardan oluflan bu e¤itim

programlar› düzenli ve periyodik aral›klarla uygulanmak-

tad›r. Toplum temelli bu giriflimler ile e¤itim ve davran›fl-

sal stratejilerin yan› s›ra hastalar›n baflar›l› bir öz yönetime

ulaflmalar› hedeflenmektedir. Çal›flmalar sonucunda, et-

kin bir diyabet öz yönetimine kültürel yaklafl›m›n entegre

edilmesi ile diyabetle iliflkili morbiditenin azald›¤› bildiril-

mektedir (Collins-McNeil, Edwards and  Batch,2012;

Choi and Rush 2012). 
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Geleneksel diyabet yönetim stratejilerinin kültürel es-

nekli¤inin olmamas›, kültürel olarak duyars›z olmas› farkl›

etnik ve kültürel gruplar için büyük ölçüde etkisiz k›lmak-

tad›r. Klinik uygulama k›lavuzlar› baflar›l› bir diyabet yöne-

timinde hasta e¤itimin önemini vurgularken kültürel fark-

l›l›klar yönünden yetersiz kalmaktad›r (Choi and Rush

2012). Bu nedenle bireylerin yaflad›¤› toplum, yaflam tar-

z›, kültürel inan›fllar›, hastal›k alg›s› bireysel bafla ç›kma

stratejilerini içeren bir diyabet yönetimi için kültürel yakla-

fl›m gerekmektedir. 

Kronik diyabet yönetimi; t›bbi beslenme tedavisi, eg-

zersiz, ilaç tedavisi (oral antidiyabetikler, insülin), bireysel

izlem ve diyabet e¤itimi bileflenlerinden oluflmaktad›r

(ADA 2016). Bu stratejilerin etkili olabilmesi için diyabetli

bireylerin bireysel tercihleri, kültürü, dini inançlar› ve ge-

lenekleri göz önünde bulundurulmal›d›r (Sohal, Sohal

and King-Shier 2015). Tip 2 diyabetli etnik az›nl›k grupla-

r›na kültürel olarak uygun sa¤l›k e¤itiminin verilmesinin

etkinli¤inin de¤erlendirildi¤i metaanaliz ve sistematik der-

lemede, kültüre özgü verilen sa¤l›k e¤itiminin glisemik

kontrolü ve sa¤l›kl› yaflam tarzlar›n› gelifltirdi¤i sonucuna

var›lm›flt›r (Hawthorne, Robles and Cannings-John 2008;

Attridge, Creamer and Ramsden 2014). 

T›bbi  Beslenme  Tedavisi

T›bbi beslenme tedavisi; kapsaml› tip 2 diyabet yöneti-

minde gerekli bir komponenttir. Prediyabet ve diyabet

hastalar›na sunulan sa¤l›k bak›m hizmetlerinin diyabet

yükünü azaltmas› ve yaflam kalitesini art›rmas› bak›m›n-

dan oldukça önemlidir. Diyabetli bireylerin sa¤l›kl› beslen-

me al›flkanl›¤›, piflirme flekli, besin seçimi, porsiyon büyük-

lü¤ü ve ö¤ün planlamas› gibi bireye ve kültüre özgü ter-

cihleri dikkate al›nmal›d›r (Collins-McNeil, Edwards and

Batch 2012).

Yap›lan bir sistematik derlemede, Asya kültüründe di-

yabetli bireylerin t›bbi beslenme tedavisine uymalar›nda

toplumsal bask›n›n engel teflkil etti¤i bildirilmifltir. Bu kül-

türde “yemek”; sosyal etkinliklerde ve kiflileraras› iliflkileri

sürdürmede önemli rol oynamaktad›r. Ev ziyaretleri, dü-

¤ünler, toplant›lar ve seyahat s›ras›nda beslenme düzeni-

nin de¤iflti¤i, beslenme yönetimini zorlaflt›rd›¤› belirlen-

mifltir (Stone, Pound and Pancholi,2005; Meetoo and

Meetoo 2005;  Sohal, Sohal and King-Shier 2015). Diya-

bet öz yönetim davran›fllar› besin seçenekleri de dahil ol-

mak üzere kültür ve yaflam tarz›ndan etkilenmektedir. Ör-

ne¤in, diyabetli Afrikal›lar›n diyabetin ciddi bir hastal›k ol-

du¤una inanmad›klar›, hastal›¤a uyum sa¤layamad›klar›,

hastal›kla bafla ç›kmada zorland›klar› ve bunlar›n diyabet-

le beslenme aras›ndaki iliflkiyi anlamada engel teflkil etti¤i

bulunmufltur (Collins-McNeil, Edwards and Batch 2012).

Benzer sorunlar›n Türk toplumunda da yafland›¤›, birey-

lerin genellikle ö¤ün ayarlama s›k›nt›s› yaflad›klar›, geç

kahvalt› yap›p ara ö¤ün almadan di¤er ö¤üne geçmeleri

beslenme yönetimini zorlaflt›rmaktad›r. Kültürel olarak ek-

mek (beyaz ekmek, kepekli ekmek, köy ekme¤i, vb.) yeme

ve beyaz fleker tüketme bireylerin vazgeçemedi¤i al›flkan-

l›klar› aras›nda yer almakta bu durumda diyabeti yönet-

me konusunda engel teflkil etmektedir.

Beslenme kültürü toplumdan topluma farkl›l›k göste-

rirken, bireyler aras›nda da farkl›l›klar olabilmektedir.

Önemli olan sa¤l›k bak›m ekibinin diyabetli bireylerin bes-

lenmesini en iyi glisemik kontrolü sa¤lama üzerine temel-

lendirmesidir. Bireysel beslenme plan› yap›lmas›, kültürel

farkl›l›klara, yaflad›¤› toplumun, co¤rafyan›n koflullar›na

uygun sa¤l›kl› beslenme al›flkanl›¤› kazand›r›lmas›, yaflam

tarz›na ve isteklerine uygun beslenme gereksinimlerinin

belirlenmesi diyabetli bireylerin beslenme yönetiminde

göz önünde bulundurulmal›d›r (Çevirme, 2012). 

Fiziksel  Aktivite

Klinik uygulama k›lavuzlar›nda belirtildi¤i üzere düzen-

li egzersiz; diyabetli bireylerin glisemik kontrolü sa¤lama-

s›na, insülin direncinin azalmas›na, kilo kontrolüne ve kar-

diyovasküler risk faktörlerinin azalmas›na katk›da bulun-

maktad›r. Düzenli yap›lan 8 haftal›k egzersiz ile glikozillen-

mifl hemoglobin (HbA1C) düzeyinin, Beden Kitle ‹ndek-

sinde (BK‹) de¤iflim olmaks›z›n ortalama %0.66 düfltü¤ü

bildirilmifltir (ADA, 2016).
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Diyabetli bireylerin fiziksel aktivite konusunda bilgi ek-

sikli¤i, yanl›fl inan›fllar ve motivasyon eksikli¤i engeller ola-

rak s›ralanmaktad›r. Baz› kültürlerde hastal›k güçsüzlük ve

zay›fl›k olarak görülmekte, bu nedenle diyabet ve komp-

likasyonlar›n›n gerçekleflmesi kaderci bir anlay›flla karfl›lan-

maktad›r. Bu nedenle fiziksel aktivite art›fl›n›n diyabet yö-

netiminde gerekli olmad›¤› görüflü ortaya ç›kmaktad›r.

Özellikle yafll›larda egzersiz s›ras›nda nefes darl›¤› olmas›-

n›n bir hastal›k iflareti oldu¤una inan›lmaktad›r. Diyabetli

kad›nlar›n ev d›fl›nda egzersiz yapman›n güvenlik ve giz-

lilik zafiyetine yol açt›¤›, öz güven eksikli¤i ve kötü sa¤l›k

anlay›fl›na sahip olduklar› saptanm›flt›r (Sohal, Sohal and

King-Shier 2015). Sosyal ve kültürel odakl› egzersizler

planlanmas›, hofllanacaklar› egzersiz tipleri, kültürel ola-

rak uygun ortamlar ve rol modeller oluflturulmas›yla diya-

betli bireylerin düzenli fiziksel aktivite düzeyleri artt›r›labi-

lir. 

‹laç  Tedavisi

Diyabetli bireylerde ilaç tedavisi diyabetin tipine ve

komplikasyonlar›n varl›¤›na göre de¤iflir. ‹laç tedavisinin

seçimi hasta merkezli bir yaklafl›ma dayal› olmal›d›r. Teda-

vi hedefleri ve planlar› bireysellefltirilmifl olmal›d›r. Diya-

betli bireylerin yafl›, okul/ ifl program› ve koflullar›, e¤itim

düzeyi, fiziksel aktivite, yeme al›flkanl›klar›, komplikasyon-

lar›n varl›¤›, sosyal statüsü ve kültürel faktörler göz önün-

de bulundurulmal›d›r. Özellikle etkinlik, maliyet, yan etki-

ler, komorbiditeler, hipoglisemi riski ve hasta tercihleri ilaç

yönetiminde dikkate al›nmal›d›r (ADA, 2015).

Diyabette ilaç tedavisinin devaml› ve düzenli bir flekil-

de al›nmas› gereklili¤i konusunda hastalarda bilgi eksikli-

¤i oldu¤u, tedavinin uzun vadede zararl› sonuçlara yol

açaca¤› inanc› oldu¤u bildirilmifltir. Asyal› hastalar›n daha

az yemek yiyerek seyahat ederken ilaç almaya ihtiyaç

duymad›klar› saptanm›flt›r. Ayr›ca geleneksel, tamamlay›c›

tedavileri ve fitoterapiyi tercih ettikleri, bu tedavilerin etki-

li oldu¤unu ve bat› t›bb›ndan daha güvenli oldu¤unu

düflündükleri belirlenmifltir (Sohal, Sohal and King-Shier

2015). Amerika’ da yaflayan ‹spanyol göçmenlerle yap›-

lan bir çal›flmada da diyabetli bireylerin, diyabetin ilerleyi-

ci bir hastal›k olmas›yla ilgili anlay›fl eksikli¤i oldu¤u, insü-

lin tedavisine karfl› korku yaflad›klar› gösterilmifltir (Hu,

Amirehsani and Wallace, 2012). 

Tip 2 diyabetli bireyler aras›nda insülin tedavisine kar-

fl› isteksizli¤in yayg›n oldu¤u, olumsuz tutum ve korku ne-

deniyle tedaviye bafllamay› geciktirdikleri bildirilmifltir.

Farkl› kültürlerle yap›lan çal›flmalarda insülinin yaflam tar-

z›nda k›s›tlama, hipoglisemi korkusu, düflük öz yeterlik ve

kiflisel baflar›s›zl›k kayg›lar›na neden oldu¤u bulunmufltur

(Hu, Amirehsani and Wallace, 2012). Benzer kayg›lar›n

Türk toplumunda da yafland›¤›; bireylerin insülin tedavisi-

nin ba¤›ml›l›k yapaca¤› korkusu, gün içinde insülin yap-

ma say›s›n›n birden fazla oluflu, toplum içinde insülin ya-

pamama kayg›lar› vb. gibi nedenlerle tedaviyi reddettikle-

ri bildirilmifltir. ‹nsülin tedavisine bafllamadan önce bu du-

rumu kendi çabalar›yla çözebilecekleri inanc› yayg›n ola-

rak geliflmifltir. Bu durumda tedavi ve bak›m› üstlenen

sa¤l›k profesyonelleri hastan›n hastal›¤a uyumunda bü-

yük çaba sarfettikleri belirtilmifltir.

Sa¤l›k profesyonelleri ilaç tedavisine karfl› bu olumsuz

tutumlar›, diyabetlilerin diyabet hakk›ndaki kültürel inanç

ve de¤erlerine sayg› göstermeli, onlar› tedavinin yararlar›

konusunda e¤itim vermelidir. 

Bireysel  ‹zlem

Sa¤l›k bak›m profesyonellerinin diyabetli birey takibin-

de zorland›klar› konular›n bafl›nda gelmektedir. Oysa bi-

reysel izlem diyabet tedavisinin ayr›lmaz bir parças›d›r.

Glisemik hedeflere ulafl›p ulafl›lmad›¤›n› ve tedaviye birey-

sel yan›t› de¤erlendirmede önemli bir komponenttir.  Di-

yabet yönetimine bireysel izlem sonuçlar›n›n entegre ol-

mas›, ilaç dozu ayarlama, hipoglisemiyi önleme, fiziksel

aktivite ve t›bbi beslenme tedavisine rehberlik etmede ya-

rarl› bir araç olabilir (ADA, 2015). 

Uzun dönem glisemik kontrolü de¤erlendirmede

HbA1C alt›n standartt›r. Ancak anl›k glisemi takibinde hi-

po/hiperglisemi yönetimi için bireysel izlem yap›lmal›d›r

(Eleni and Sotirios 2009). Kan›tlar bireysel izlem s›kl›¤› ile
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düflük HbA1C aras›nda bir iliflki oldu¤unu göstermekte-

dir. Bireylerin özel ihtiyaçlar› ve hedefleri do¤rultusunda

bireysel izlem s›kl›¤› ve zaman› ayarlanmal›d›r (ADA,

2016). Ço¤u zaman diyabetli bireyler hastal›¤› kabullen-

mek istemedikleri ya da toplum bask›s›ndan çekindikleri

için kendi kendilerine glisemi takibi özellikle de tokluk gli-

semi takibini yapmamaktad›rlar. Bu durumda sa¤l›k pro-

fesyonelleri diyabetli birey takibinde güçlükler yaflamakta-

d›rlar.

Sosyoekonomik düzeyi düflük ve diyabete iliflkin bilgi

eksikli¤inin bireysel izlem oranlar›n› düflürdü¤ü etnik az›n-

l›klarda yap›lan çal›flmalarda gösterilmifltir (Leak, Davis

and Houchin 2009). Hastalar, hipo/hipergliseminin ön-

lenmesinde bireysel izlemin önemli oldu¤u gerçe¤ine

flüphe duymakta, genel durumu iyi oldu¤unda glisemi

takibi yapmazken, kendilerini kötü hissettiklerinde glisemi

takibini s›k yapmaktad›rlar. Diyabetli bireylerin kendi bafla-

r›l› bir öz yönetim için sorumluluk üstlenmeleri, bireysel iz-

lemin gereklili¤inin önemini kavramalar› sa¤lanmal›d›r

(Song and Lipman, 2008). 

Diyabet  E¤itimi

Diyabetin metabolik de¤iflkenlerinin uygun s›kl›kta iz-

lenmesi ve diyabetlinin e¤itimi diyabet bak›m›n›n en

önemli bileflenleridir. Diyabetli bireyin hastal›k yönetimi

bilgi, beceri ve tutumlar›n› içeren dinamik bir süreçtir. Bu

süreçte verilen diyabet e¤itiminin bireylerin ihtiyaçlar›n›,

hedeflerini ve yaflam deneyimlerini öz bak›m, yaflam tarz›

de¤iflikli¤i, problem çözme ve sa¤l›k bak›m ekibi ile iflbirli-

¤ine yans›t›lmas› önem tafl›maktad›r. 

Hasta merkezli ve bireysel tercihlere sayg›l› ve kültüre

duyarl› yaklafl›m diyabet e¤itimine rehberlik etmektedir

(ADA, 2016). Hastan›n etnik/ kültürel özellikleri, mesle¤i,

sosyoekonomik durumu, sa¤l›k inanc›, sosyal güvenlik bil-

gisi ve bireysel özellikleri diyabet e¤itiminin bireye özgü

planlanmas›nda dikkate al›nmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra ve-

rilen e¤itimin ö¤renme sürecinde, diyabetli bireyin yafl›,

cinsiyeti ve e¤itim durumu göz önünde bulundurulmal›-

d›r (Bayrak ve Çolak 2012).

Diyabetli  Bireylerin  Kültürel  De¤erlendirmesi

Kültür, bir toplumun maddi ve manevi de¤erlerinin

bütününü ifade etmektedir. Kültürel de¤erler, günlük ya-

flam (yeme, içme, ö¤ün zaman›, beslenme al›flkanl›klar›,

dinlenme ve çal›flma saatleri, bofl zaman faaliyetleri, hobi-

ler, sporlar vb.), yaflam koflullar› (yaflam tarz›, konut duru-

mu, refah durumlar›), kifliler aras› iliflkiler (s›n›fsal yap› ve

iliflkiler, aile yap›lar› ve iliflkileri, kuflaklar aras› iliflkiler, siya-

si ve dinsel gruplar aras› iliflkiler), de¤erler-inançlar-davra-

n›fllar, beden dili, sosyal gelenekler (beslenme, giyinme,

yasaklar, hediyeler vb.), gelenekselleflmifl davran›fllar (dini

etkinlikler, do¤um, evlilik, dü¤ün,, seremoniler, danslar

vb.) fleklinde s›ralanmaktad›r (Okçay 2012). Bu de¤erler

toplumdan topluma kültürler aras› farkl›l›klar göstermek-

tedir. 

Kültürel de¤erler ve inançlar, hastan›n hastal›k inanç-

lar›n›, hasta-hemflire iliflkilerini ve hemflirelerin bak›m›n› da

etkileyebilmektedir. Tarihsel süreçte insanlar kültürel alt

yap›lar›n›n etkisiyle hastal›klar›n› tan›mlamak, aç›klamak

ve ondan kurtulmak için çeflitli yollara baflvurmufllard›r.

Hastal›klar› ile bafl etmede kültüre özgü ö¤renilmifl davra-

n›fllar gelifltirmifllerdir (Köksal ve Taflç› Duran 2013). 

Hemflireler bireylerin hastal›¤a uyum sa¤lamalar›nda

yol gösterici olmak için; bireyin kültüre özgü davran›fllar›-

n› gözlemlemeli, kültürü hakk›nda bilgi edinmeli ve hem-

flirelik bak›m› bu de¤erler üzerine temellendirilmelidir

(Sungur 2012). Hemflirelerin holistik bak›m verebilmesi

için kültürel odakl› yaklafl›m çerçevesinde diyabetli bireye

kültürel de¤erlendirme yapmal›d›r. Kültürel de¤erlendir-

me için hemflirelerin hastaya sorulabilecek soru örnekle-

rinden baz›lar› flunlard›r;

• Diyabet hakk›nda neler düflünüyorsunuz? 

• Sizin için diyabetin anlam› nedir? 

• Diyabet hakk›nda herhangi bir korkunuz var m›? 

• Diyabetle ilgili kültürel tedaviler uygular m›s›n›z? 

Nelerdir? 

• Diyabetle ilgili ailenizde konuflabilece¤iniz ve 

destek gördü¤ünüz kifliler var m›? 
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Kültüre  Özgü  Davran›fllar

Günümüzdeki profil ve istatistikler dünyada oldu¤u gi-

bi ülkemizde de diyabet prevelans›nda bölgesel farkl›l›klar

oldu¤unu göstermektedir. Bölgesel farkl›l›klar, beslenme

al›flkanl›klar›ndan egzersize, tedaviye uyumdan e¤itime

kadar diyabetli bireyin yaflam tarz›, diyabet yönetimine

büyük ölçüde etki etmektedir. Sosyoekonomik düzey, e¤i-

tim düzeyi, kiflileraras› iliflkiler, al›flkanl›klar ve tutumlar›n

yan› s›ra gelenekler, ahlak, din, dil, göç ve co¤rafi koflul-

lar diyabetli bireylerin kültüre özgü davran›fllar›n› belirle-

mektedir.  

Diyabet bak›m ve tedavisinde baz› hastalarda dini bo-

yutun etkisi gözlenmektedir. Yap›lan bir çal›flmada diya-

betli hastalar›n %2.7’sinin mahremiyet aç›s›ndan giysinin

üzerinden enjeksiyon yapt›klar› bildirilmifltir. Müslümanla-

r›n dini gereklilik nedeniyle oruç tuttuklar› ve ö¤ünleri ve

insülin tedavisini aksatt›klar› belirtilmifltir. Tedaviyi aksat-

malar›n›n hipoglisemiye yol açabilece¤i ve glisemik regü-

lâsyonda bozulmaya neden olaca¤›ndan hastalar›n oruç

tutmas› önerilmemektedir (Korkmaz ve Aslan 2015). Ayr›-

ca Müslüman kad›nlar›n mahremiyet nedeniyle ev d›fl›n-

da egzersiz yapamad›klar› daha çok ev içinde egzersiz

yapmay› tercih ettikleri gösterilmifltir (Sohal, Sohal and

King-Shier 2015). 

Diyabetli bireylerde göçle birlikte kültürlerini gittikleri

yere tafl›d›klar› belirlenmifltir. Amerika’ da Afrika, Asya,

Hindistan, Meksika kökenli etnik gruplarda besin ve kültür

üzerine yap›lan bir çal›flmada,  etnik gruplar aras›nda bes-

lenmeye iliflkin kültürel çeflitlilik oldu¤u, her kültüre özgü

geleneksel yiyecekler ve beslenme al›flkanl›klar› oldu¤u

tespit edilmifltir (Karmeen ve Kulkarni 2004).

Co¤rafi koflullar bölgesel farkl›l›klar yaratmakta ve diya-

betli bireylerin yaflam tarz›na ve beslenme al›flkanl›klar›na

etki ederek kültüre özgü yans›malar gözlenmektedir. Tür-

kiye’nin do¤u ve güneydo¤u bölgelerinin da¤l›k olmas›

nedeniyle co¤rafi koflullara ba¤l› olarak hayvanc›l›k yap›l-

maktad›r. Bu nedenle bölgede yaflayan bireylerin daha

çok et, tah›l ve hayvansal ya¤ a¤›rl›kl› beslenmeleri yay-

g›nd›r. Buna karfl›l›k Türkiye’ nin kuzey kesimlerde bal›kç›-

l›k yap›lmas› ile bal›k, bat›daki k›y› kesimlerde genifl tar›m

alanlar› olmas› nedeniyle de sebze ve zeytinya¤› a¤›rl›kl›

beslenmeleri yayg›nd›r. Beslenme plan› yap›l›rken ara ve

ana ö¤ün seçenekleri sunmada bölgesel beslenme al›fl-

kanl›klar›, uygun ve sa¤l›kl› besine ulaflabilme koflullar›

göz önünde bulundurulmal›d›r (ADA 2015). 

Diyabet hemflirelerinin hastalara diyabet e¤itimi ver-

dikleri, ancak hastalar›n sosyokültürel ve e¤itim düzeyleri-

nin hastal›¤a uyum göstermede zorland›klar›, engeller ol-

du¤u ve verilen e¤itimi yaflam tarzlar›na yans›tmad›klar›

birçok çal›flmada gösterilmifltir (Özen ve Bayram 2009,

Korkmaz ve Aslan 2015, Sohal, Sohal and King-Shier

2015, Baykal ve Kapucu 2015). En çok diyet ve insülin te-

davisinde uyumsuzluklar yafland›¤› gözlenmifltir. Hastala-

r›n ara ö¤ün yapmad›klar›, insülin tedavisini atlad›klar›, in-

sülin enjeksiyonlar›n› hep ayn› bölgeye yapt›klar› (sadece

kol ya da sadece bacak), egzersiz yapmada isteksiz olduk-

lar›, bireysel izlem yapmad›klar›, insülin yapmadan önce

kan flekeri ölçümü yapmad›klar›, kendilerini kötü hisseder-

lerse kan flekerine bakt›klar›, tokluk kan flekeri ölçümü

yapmad›klar›, ayak bak›m›n› aksatt›klar›, aç›k ayakkab› ve

terlikle dolaflt›klar›, çorap giymedikleri diyabet hemflireleri

ile yap›lan görüflmelerden edinilen hasta deneyimlerin-

den baz›lar›d›r.

Diyabet  Yönetiminde  Kültüre  Ba¤l›  Tamamlay›c›  

Tedavi  Yöntemlerinin  Uygulanmas›

Diyabetli bireylerin farmakolojik olmayan tedavi yön-

temleri kulland›klar› veya farmakolojik tedavilerine ek ola-

rak tamamlay›c› tedavi yöntemleri kulland›klar› bilinmekte-

dir. Fizik tedavi, akupunktur, flebetomi, homeopati gibi

geleneksel yöntemler tercih edilmekle birlikte bitkisel

ürünlerin kullan›m› daha yayg›nd›r (Aslan ve Korkmaz

2015, Ar›kan, Sivrikaya ve Olgun 2009, Moravej ve ark.

2016).

‹ran’ da yap›lan bir çal›flmada diyabet tedavisinde da-

ha çok ceviz, çemenotu, yeflil çay, sumak ve tarç›n gibi

bitkisel ürünler kulland›klar› gösterilmifltir (Moravej ve ark.

2016). Asyal› diyabetli kad›n hastalar›n ac› kabak, bamya
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ve greyfurtun glisemik kontrolü sa¤lamada etkili oldu¤u-

na inand›klar› yap›lan çal›flmalarla bildirilmifltir (Sohal, So-

hal and King-Shier 2015).

Türkiye’ nin do¤usunda Erzurum bölgesinde yaflayan

tip 1 diyabetli çocuklar›n aileleriyle yap›lan çal›flmada; bi-

reylerin diyabeti tedavi etmek ve kan flekerini düflürmek

için tamamlay›c› yöntemler kulland›klar› saptanm›flt›r. En

çok kullan›lan yöntemin bitkisel ürünler oldu¤u, kekik,

yer elmas›, ›s›rgan otu, maydanoz, adaçay›, dut yapra¤›

ve yabani gül bitkilerinin tercih edildi¤i bildirilmifltir. Kat›-

l›mc›lar›n %25’ ininde diyabeti tedavi etmek için dua ve

ibadet etmek gibi spiritüel uygulamalara baflvurduklar›

belirtilmifltir (Ar›kan, Sivrikaya ve Olgun 2009). Yine ayn›

yörede yaflayan tip 2 diyabetli bireylerde de en çok kul-

lan›lan yöntemin bitkisel ürünler oldu¤u bunlardan kufl-

burnu, dut yapra¤›, tarç›n, nar ekflisi ayr›ca yöreye ait ça-

fl›r isimli bitkiyi kulland›klar› belirlenmifltir. Bitkinin yan› s›-

ra bir çeflit odun olan ç›ray› suya koyup suyunu içtikleri

bildirilmifltir.

Türkiye’ nin bat›s›nda yap›lan bir araflt›rma sonuçlar›na

göre tip 2 diyabetli bireylerin yaklafl›k üçte biri tamamlay›-

c› tedavi kulland›¤› belirlenmifltir. Tamamlay›c› tedavi kul-

lanma amac›n›n t›bbi tedavilere ek olarak fayda sa¤laya-

ca¤›n› düflündükleri ve taze veya toz halinde bitkisel ürün

kulland›klar› saptanm›flt›r. En fazla kullan›lan ürünlerin tar-

ç›n, limon, yo¤urt ve zeytin yapra¤› oldu¤u belirlenmifltir.

Ayr›ca çorbaya sirke koyma ve geceleri yo¤urt suyu içme

oran›n›n da yüksek oldu¤u özellikle de yo¤urt suyu içme-

nin HbA1C düzeyinde önemli düflüfller sa¤lad›¤› bildiril-

mifltir. Bunun yan› s›ra bu bölgedeki hastalar›n bir k›sm›

ozon tedavisine yöneldiklerini bu tedavinin kanlar›n› te-

mizledi¤ini dolay›s›yla da insülin kullanma ihtiyac›n›n or-

tadan kalkt›¤›n› belirtmifllerdir.
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ÖÖzzeett  

Bu makalede, diyabetle birlikte ortaya ç›kan ve hastalar›n yaklafl›k olarak yar›s›n› et-

kileyen diyabetik nöropatilerin yönetiminde bitkisel tedavilerin yeri literatür do¤rultu-

sunda gözden geçirilmifltir.  

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diyabet, diyabetik nöropati, bitkisel tedavi 

AAbbssttrraacctt

DDiiaabbeett››cc  NNeeuurrooppaatthhyy  aanndd  HHeerrbbaall  TTrreeaattmmeenntt

In this article has been reviewed herbal medicines’ effect in the management of di-

abetic neuropathy that affects about half of diabetic patients according to the literature.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, diabetic neuropathy, herbal medicines

1.  Diyabetik  Nöropati  

Diyabetik nöropatiler (DN) diyabetle birlikte ortaya ç›kan ve diyabet hastalar›n›n

yaklafl›k olarak yar›s›n› etkileyen sinir hastal›klar›d›r (Hinder et al, 2012). Diyabetik nö-

ropati, klinik olarak aflikar olabildi¤i gibi subklinik olarak da seyredebilen, periferik nö-

ropatiye neden olabilecek di¤er faktörlerin olmad›¤› sadece diyabetes mellitus zemi-

ninde geliflen bir hastal›k olarak tan›mlan›r. Periferik sinir sisteminin somatik ve veya

otonomik k›s›mlar›na ait bulgular› içerir (Sat›lm›fl, 2007; Terzi ve ark, 2004). 

Beden boyunca sinir liflerine zarar verebilen diyabetin bu yayg›n komplikasyonu,

hiperglisemiden kaynaklanmaktad›r (Yagihashi et al, 2011). Uzun sürede hastalar›n

yaklafl›k yar›s›nda nöropati geliflmektedir. Nöropati nadiren ölüme yol açar, ancak

morbiditenin de en önemli nedenidir. A¤r›l› DN geliflmifl ülkelerdeki en s›k görülen nö-

ropati tipidir ve nontravmatik ampütasyonlar›n %50-75'inden sorumludur. Diyabetik

ayak sorunlar›n›n etyolojisindeki en önemli nedendir. Sinirleri içeren tipteki diyabetik

nöropati periferal, otonomik, proksimal ve fokal nöropati olarak s›n›fland›r›labilir.

Marchal De Calvi 1864’de periferik nöropatinin diyabet sonucu olabilece¤ini; 1884

de Bouchard baz› diyabetik hastalarda patellar tendon refleksinin  muhtemelen nöro-

patik hasara ba¤l› olarak kayboldu¤unu; Pavy (1885) a¤r› ve hiperestezi bulgular›n›n
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patellar tendon refleksi kayb›yla birlikte olabilece¤ini bildir-

mifltir. Daha sonra bu bilgiler zaman içinde artm›fl ve

1950’li y›llardan sonra hastal›¤›n yaratt›¤› komplikasyonlar

daha iyi anlafl›l›r hale gelmifltir (Yaflar, 2009; Okur, 2010).

Klinik olarak çeflitli tipte diyabetik nöropati vard›r. 

TTaabblloo  11::  Diyabetik nöropati s›n›fland›rmas›

1. Hiperglisemik nöropati

2. Simetrik polinöropati

1) Duyusal / otonom nöropati

2) Akut a¤r›l› diyabetik nöropati

3. Fokal ve multifokal nöropati

1) Kranial nöropati

2) Torakoabdominal nöropati

3) Fokal ekstremite nöropatisi

4) Diyabetik amyotrofi

4. Kar›fl›k formlar

Diyabetik nöropatinin sübjektif semptomlar›, diyabet

hastalar›nda ilk olarak ortaya ç›kan ve en yüksek insidan-

sa sahip olan komplikasyonlar›ndand›r. Diyabetik nöro-

patinin belirtileri etkilenen sinirlere, etkilenme fliddetine

ve hastal›¤›n süresine ba¤l› olarak de¤ifliklik gösterir (Ol-

gun ve Eti Aslan, 2013) Diyabetik nöropatiye a¤r›, uyufl-

ma ve distress gibi duyusal semptomlar efllik eder, son-

radan ortaya ç›kan hipoestezi ise alt ekstremite ampütas-

yonu ve diyabetik gangrenin primer nedeni olmaktad›r.

Hastal›¤›n bafllang›c›nda ellerde, ayak uçlar›nda hafif

uyuflma, kar›ncalanma, yanma, üflüme gibi belirtiler var-

ken daha ileri vakalarda diyabetik otonomik nöropatinin;

konstipasyon, diyare, gastrik hipokinezi, bafl dönmesi

(ortostatik hipotansiyon), gö¤üs a¤r›s› olmaks›z›n anjina

veya miyokard efarktüsü, dizüri, erektil disfonksiyon,

non-semptomatik hipoglisemi gibi hastalar›n yaflam kali-

tesini etkileyen çeflitli semptomlar› ortaya ç›kmaktad›r (Ka-

wano, 2014). 

Diyabetik nöropatinin önlenmesi ve tedavisinde kan

glukoz düzeyinin kontrolü oldukça önemlidir. Tedavide,

diyabetik nöropatinin geliflmesine neden olan poliolun

metabolik aktivitesinin art›fl›n› önlemek için  aldoz redük-

taz inhibitörleri, nörolojik ve fiziksel bulgular› düzeltmek

için serbest radikal oluflumunu azaltan ve bir antioksidan

olan a-Lipoik asit ve insülin sal›n›m›n› art›ran inkretin hor-

monlar› kullan›lmaktad›r. 

Optimal  kan flekeri kontrolü, Diyabetik periferal nöro-

patinin (DPN) oluflumu ve ilerleyiflini %60 oran›nda  azaltt-

t›¤› (Tkac and Bril 1998), hastalar›n tedavisinde B12 vita-

mini kullan›lmas›n›n yararl› olmas›n›n yan› s›ra, fiziksel akti-

vitenin de DPN’li hastalar›n glisemik kontrollerinde ve pe-

riferal sinir sistem fonksiyonlar›n›n iyilefltirilmesinde etkili ol-

du¤u bildirilmektedir. Günümüzde DPN’nin tedavisinde

kullan›lan farmakolojik ajanlar; a¤r›n›n kontrol edilmesin-

de düflük doz trisiklik, antidepresanlar, antikonvülzanlar,

opioidler, tramadol topikal analjezikler ve non-steroidal

antieflamatuarlard›r (Chen et al, 2011; Hao et al, 2013) .

DPN’li hastalar›n yönetimde non-farmakolojik yakla-

fl›mlar ve konvansiyonel olmayan tedaviler; akupunktur,

elektrostimülasyon ve Geleneksel Çin T›bb› (TCM) n› içer-

mektedir (Galuppo et al, 2014). Geleneksel Çin t›bb›nda

bitkisel tedavi, akupunktur ve ilaç d›fl› uygulamalar binler-

ce y›ld›r kullan›lmakla birlikte, DPN tedavisinde bitkisel te-

davi kullan›m› oldukça yo¤undur  (Hao et al, 2013).

2.  Diyabetik  Nöropatide  Bitkisel  Tedavisi  

Binlerce y›ld›r ve genifl çapta kullan›lmakta olan gele-

neksel Çin t›bb›n›n genel yaklafl›m›,  bireyi çevresi ile bir

bütün olarak ele alarak etiyoloji ve semptom do¤rultu-

sunda en uygun yöntemi belirlemektir. Bu kapsamda

yayg›n olarak geleneksel Çin t›bb›n›n bir bilefleni olarak

bitkisel tedavi kullan›lmaktad›r. Bitkisel tedavi enjeksiyon,

oral ve topikal ilaçlar›n kombinasyonu ile birlikte ya da

tek bafl›na da kullan›lmaktad›r (Chen et al, 2011). Özel-

likle son dönemde topikal kullan›m, a¤r›s›z olmas› ve uy-

gulama kolayl›¤› aç›s›ndan daha da artm›flt›r (Chen et al,

2011).

Bitkisel tedavinin DPN için terapötik potansiyele sahip

oldu¤u ileri sürülmektedir (Chen et al, 2011). Baz› rando-

mize kontrollü çal›flmalarda, DPN sürecinde, bitkisel teda-

vi ile kan flekeri düzeyinin ve semptomlar›n azalt›labilece-

¤i, motor sinir sistemi iletisinin iyileflebilece¤i ve duyusal
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sinir ileti h›z›n›n yavafllamas›n›n geciktirilebilece¤i belirtil-

mektedir (Fan et al, 1999; Tong and Hou, 2006). Topikal

bitkisel tedavi uygulamas› DPN’li hastan›n sinir ileti h›z›n-

da olumlu etkiler sa¤layabilir fakat bu güçlü bir kan›t de-

¤ildir. Bu uygulaman›n desteklenmesi için daha fazla po-

zitif bulguya gereksinim vard›r. Bitkisel tedavinin, DPN’de,

3-8 hafta aras›nda de¤iflen k›sa sürede uygulanmas›, a¤-

r› ve hissizli¤e k›sa süreli etki etmesi ne kadar etkili oldu¤u

konusunda flüphe tafl›maktad›r (Chen et al,  2011).

DPN’nin bitkisel tedaviye yönelik sinir ileti h›z›n› artt›ra-

bilece¤i gibi pozitif bulgular› olsa da, baz› yan etkileri de

bulunmaktad›r. DPN yüksek klinik heterojenite içerir. Bu

nedenle, çal›flmalarda küçük gruplar ile meta analiz tercih

edilmelidir. Çal›flma raporlar›nda bitkisel tedavinin tüm

hastalar taraf›ndan tolere edilebildi¤i ve güvenli oldu¤u

bilgisi yer almal›d›r. Ancak bu flekilde DPN’de bitkisel teda-

vinin tam olarak güvenilir bir yöntem oldu¤u sonucuna

var›labilir (Hao et al, 2013).

Çin bitkisel tedavisinde kullan›lan baz› uygulamalar in-

celenecek olur ise, örne¤in;  Aloenin DPN’li hastalar üze-

rinde tedavi edici herhangi bir etkisi gösterilememifltir. Fa-

kat aloe’nin özellikle motor ve duyusal sinir ileti h›z›na

önemli etkileri oldu¤u belirtilmektedir (Chen et al, 2011).

Ciwujia enjeksiyonu,  Çin Devlet G›da ve ‹laç Yönetimi

taraf›ndan 1983 y›l›nda onaylanm›flt›r. Kan damarlar›n›n

genifllemesi, koroner kan ak›m›n›n artmas›, oksijen tüketi-

minin azalt›lmas›, kan viskozitesinin azalmas›, sedasyonun

sa¤lanmas›, uykunun düzenlenmesi gibi majör etkileri

olan ciwujia enjeksiyonu,  temel olarak kardiyovasküler

ve serebrovasküler hastal›klar›n yan› s›ra diyabet ve alt

ekstremite vasküler hastal›klar›nda kullan›lmaktad›r. Ancak

bu enjeksiyon, uygulanan bireylerde alerjik flok, ürtiker ve

dispne görülme oran›, enjeksiyon almayan bireylere gö-

re daha yüksektir (Shag et al, 2010). Ciwujia enjeksiyonu

ile  B1 ve B12 vitamini kullan›m›n›n DPN’nin genel semp-

tomlar› üzerindeki etkileri aras›nda önemli bir farkl›l›k bu-

lunmamaktad›r (Chen et al, 2011).

Sinir ileti parametrelerinde objektif sonuçlar elde edi-

len; aloe vera, ve tangluan kapsüllerinin etkinli¤ini daha

net flekilde ortaya konulmas› için randomize kontrollü ça-

l›flmalara ihtiyaç vard›r (Chen et al, 2011).

1980’lerden sonra keflfedilen ve günümüzde birçok

alanda kullan›lmaya bafllanan lipoik asit (tioctic asit) ev-

rensel bir antioksidan olarak de¤erlendirilmekte, klinik

kullan›m›na ait veriler çok k›s›tl› olmas›na ra¤men diyabe-

tik nöropati tedavisinde kullan›lmaktad›r (Tetikçok, Özçe-

tin, Çeltek, 2015).

Çin bitkisel tedavi uygulamalar›nda, formülasyon, doz

ve tedavi sürecinin yönetiminde büyük farkl›l›klar vard›r.

Toplamda 30 farkl› bitkisel tedavi test edilmifltir. Çok az

bitkisel tedavi birden fazla kez test edilmifltir. Bitkisel uygu-

lamalar ayn› olsa bile, tedavi rejiminin uygulamas›nda

doz ve süre aç›s›ndan hâlen farkl›l›klar bulunmaktad›r. Bu

nedenle alt gruplar aras›nda analiz yapmak ve tedavi

üzerinde etkileri aç›klayabilmek oldukça güçtür. Bu ba¤-

lamda yap›lmas› gerekenler; bitkisel tedavide kullan›lacak

ürünler hakk›nda standart bilginin sa¤lanmas›, kalite

kontrol çal›flmalar›n›n artt›r›lmas›, preparasyonlar›n kalite-

si, safl›¤›, dozu,  tedavi rejimi ve süresinin belirlenmesi ge-

rekmektedir (Chen et al, 2011; Hao et al, 2013). Kullan›-

lan bitkisel tedavi sonuçlar›ndan elde edilen subjektif ve

kalitatif çal›flma bulgular› s›kl›kla, “belirgin etkili”, “etkili” ve

“etkisiz” olmak üzere üç s›n›fta grupland›r›lmaktad›r. Bu s›-

n›flama s›kl›kla Çin’de kullan›lmakta olup evrensel olarak

kabul görmemektedir (Chen et al, 2011).

Sinir ileti parametreleri için aloe vera, furong tongma-

ni kapsülü ve tangluoan kapsülleri daha fazla incelenme-

lidir. Çal›flmalar›n s›kl›kla odakland›¤› nokta k›sa, orta ve

uzun vadeli sonuçlard›r. Yan etkilere yönelik çal›flmalarda

farkl› sonuçlar bulunmaktad›r. Çin’de genel alg› bitkilerin

t›pta kullan›m›n›n güvenli oldu¤udur. Yan etkilere yönelik

yap›lan çal›flmalar›n s›n›rl› olmas› göz ard› edilmemelidir.

Yan etkilerin az oldu¤una dair çal›flma sonuçlar› olmas›na

ra¤men özellikle karaci¤er toksisitesine ba¤l› yan etkiler-

deki art›fl rapor  edilmektedir (Gottieb, 2000; Ishizaki et al,

1996; Melchart et al, 1999).

Geleneksel tedavi ile ilgili yeterli kan›t olmad›kça,  bit-

kisel tedaviden daha etkili sonuçlar edilmesi çok mümkün

de¤ildir (Chen et al, 2011). DPN’de gelecekteki çal›flma-

lara rehberlik etmek amac› ile bitkisel tedavideki mevcut
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uygulamalar›n güvenilirli¤inin izlenerek ve yap›lacak kli-

nik çal›flmalarla rapor edilerek, kan›ta dayal› sistematik ça-

l›flmalara gereksinimi vard›r (Chen et al, 2011; Hao et al,

2013).
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ÖÖzzeett

Tip 2 Diabetes Mellitus (DM) Dünyada en çok görülen hastal›klardan olup, s›kl›¤› gi-

derek artmaktad›r. Diyabet ateroskleroz geliflme riskini artt›rarak koroner arter hastal›k-

lar›n›n oluflumuna sebep olmaktad›r. Koroner arter hastal›klar› Tip 2 DM'li hastalarda

önemli mortalite ve morbidite oran›n› oluflturmaktad›r. Diyabet özellikle akut miyokart

enfarktüsü olan hastalarda koroner arter hastal›¤›n›n bir sonucu olarak da karfl›m›za ç›k-

maktad›r. Bu derlemede diyabet ve miyokard infartüsü aras›ndaki iliflki incelenmifltir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Diyabet, kardiyovasküler hastal›k, miyokard infarktüsü, kalp kri-

zi, kardiyomyopati.

SSuummmmaarryy

Type 2 Diabetes Mellitus (DM) is the most common diseases in the world, it is inc-

reasing the frequency. Diabetes increases the risk of development of atherosclerosis

leads to the formation of coronary artery disease. Coronary artery disease in type 2

diabetes mellitus constitutes a significant mortality and morbidity in patients. Diabe-

tes emerges particularly as a result of coronary artery disease in patients with acute

myocardial infarction. The relationship between diabetes and myocardial infarction

were examined in this review.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes mellitus, cardiovascular disease, myocardial infarction, heart

failure, cardiomyopathy

Girifl

Diabetes Mellitus (DM) toplumun bütün kesimlerini ilgilendiren sonuçlar› olan, in-

sidans› ve prevalans› çok h›zl› bir flekilde artan global bir hastal›kt›r (Hazman, 2011).

Tüm dünyada en fazla görülen hastal›klardan biri olan diyabet 21. yüzy›l›n acil sa¤l›k

sorunu olarak görülen küresel bir salg›nd›r (IDF, 2015). Uluslararas› Diyabet Federas-

yonu (IDF) verilerine göre, tüm dünyada diyabetli birey say›s› 2015 y›l›nda 11 yetifl-

kinden 1’i olarak 415 milyona ulaflm›fl olmas›na karfl›n her 2 diyabetli yetiflkinden

1’inin yani %46,5’inin diyabetli oldu¤unu bilmedi¤i bildirilmifltir olup 2040 y›l›nda 10

yetiflkinden 1’inin diyabet hastas› olaca¤› (642 milyon) tahmin edilmektedir. Bu ista-

tistikler diyabetin küresel prevelans›n›n ortalama %8.8’ den %10.4’ e yükselece¤i an-

lam›na gelmektedir (IDF, 2015). Türkiye’ de diyabet prevelans› Türkiye Diyabet Epide-
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miyolojisi (TURDEP)- I ve TURDEP- II çal›flmas›na göre Türk

eriflkinlerde tip 2 diyabet s›kl›¤›n›n geçen y›llarda önemli

derecede artt›¤› ve %7.2’ den %13.7’ ye ulaflt›¤› görül-

müfltür (Satman, Ömer, Tütüncü ve ark. 2013). 

Diyabet  ve  Kardiyovasküler  Hastal›klar

Diyabet kardiovasküler hastal›k oluflmas›nda ve kalp

yetmezli¤i geliflmesinde ba¤›ms›z ve kuvvetli bir risk faktö-

rüdür. (Gürsoy, 2008). 1979 y›l›nda yay›nlanan Framin-

gam çal›flmas›, 20 y›ll›k takipler sonras›nda aterosklerotik

kardiovasküler hastal›k geliflme oran›n›n diyabetik hasta-

larda, diyabetik olmayanlara göre 2–3 kat artt›¤›n› göster-

mifltir.(Kannel, 1979)  Diyabetik hastalarda kardiovasküler

olaylardaki art›fl›n nedeni olan fizyopatolojik ba¤lant›lar

son derece karmafl›k bir yap›ya sahiptir ve tam olarak an-

lafl›lamam›flt›r. Bununla birlikte diyabetik hastalarda olu-

flan endotel disfonksiyonu ve h›zlanm›fl aterosklerozun

kardivasküler komplikasyonlar›n oluflumunda anahtar rol

oynad›¤› düflünülmektedir. Diyabetik hastalarda kardi-

ovasküler komplikasyon geliflim fizyopatolojisi flekil 1’de

özetlenmifltir. (Keskin, Balc›, 2011)

Diabetes Mellitusda kardiovasküler sistemi etkileyen

di¤er bir önemli fizyopatolojik mekanizma da ba¤›fl›kl›k

sisteminin aktive olmas›d›r. Bunun sonucunda yavafl se-

yirli, kronik bir inflamasyon geliflir. Özellikle obez diyabe-

tiklerde TNF Alpha, IL1, PAI-1 gibi adipokinler artarak inf-

lamasyonu tetikler. Ayr›ca artm›fl inflamatuvar yan›ta ba¤-

l› artan lökosit say›s› da oksidatif stresin art›fl›na katk› sa¤-

lar. Sonuç olarak artm›fl inflamatuvar yan›t insülin rezis-

tans›na ve endotel disfonksiyonuna neden olarak, kardi-

ovasküler komplikasyon geliflimine katk› sa¤lar. (Kannel,

1979) Ayr›ca diyabetli hastalarda, diyabetli olmayanlara

k›yasla, gerek kardiyovasküler hastal›klar ve miyokard in-

farktüsünün, gerekse kalp yetmezli¤i ve kardiyomiyopati-

nin prognozu kötüdür (Gürsoy, 2008).Diyabetlilerin

%60-75'i kardiyovasküler hastal›klar (KAH, inme) nedeniy-

le kaybedilmektedir (Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu, 2014). 

Diyabetli hastalar›n büyük bir k›sm›nda retinopati, nef-

ropati, nöropati gibi mikrovasküler ve KAH,  perieferik ar-

ter hastal›¤› ve serebrovasküler hastal›k gibi makrovasküler

komplikasyonlar görülür. Bu komplikasyonlar önemli mor-

talite ve morbidite nedenidir. Ayn› zamanda miyokard›n

duyusal ve motor sinir liflerinde ileti yavafllamas› sempatik

ve parasempatik denervasyonu sonucu diyabetik kardiyo-

nöropati oluflur. Diyabetik kardiyonöropati gö¤üs a¤r›s›-

n›n alg›lanmas›n› engelledi¤i gibi, miyokard iskemisi ve ani

kardiyak ölümlere de neden olan bir faktör olarak tespit

edilmifltir (Zorlu ve ark, 2010, Çay›r ve Turan, 2015).

Diyabet  ve  Ateroskleroz  ‹liflkisi

Diyabetin, ateroskleroz için ba¤›ms›z bir risk faktörü ol-

du¤u uzun y›llardan beri bilinmektedir (Gürsoy, 2008).
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fifieekkiill  11::  Diyabetin Kardiovaküler Komplikasyon Geliflim Fizyopatolojisi

Diabetes Mellitus

Dislipidemi Disinsulinemi Oksideatif Stres Art›fl› Trombosit Aktivasyonunda Art›fl ‹nflamasyon

Endotel disfonksiyonu, tromboza e¤ilim, düz kas hücresi proliferasyonu, kardiomypati

RASSve ET1
aktivasyonunda art›fl

NO düzeyinde 
azalma

H›zlanm›fl ateroskleroz, diffüz vasküler tutuluma ba¤l› olarak ortaya ç›kan makrovasküler komplikasyonlar 
(MI, inme periferik damar t›kan›klar› ve kardiomyopati)

Mikvasküler dolafl›m›n regülasyonun bozulmas› sonucu ortaya ç›kan mikrovasküler komplikasyonlar (retinopati, nöropati, nefropati)



Aterosklerozun oluflumu, yay›lmas› ve akut koroner olay-

lar›n oluflumunda endotel disfonksiyonu majör rol oynar

(Çay›r ve Turan, 2015). Koroner ateroskleroz diyabetli

hastalarda s›k görülmektedir (Bayraktar,2003). Koroner

arter hastal›¤›na aterosklerotik plak hastal›¤› ile karakteri-

ze arteriyel intima tabakas› kronik inflamatuvar bir hastal›-

¤› olan aterosklerozdan kaynaklanmaktad›r (Ak›ll›, 2010). 

Miyokard  Enfarktüsü  ve  Diyabetin  Tan›  Kriterleri

Amerikan Diabetes Association (ADA) 2015 diyabet ta-

n› kriterleri;

1) A1C ≥%6.5 üzerinde olmas› 

2) Açl›k plazma glikozunun 126 mg/dL üzerinde ol-

mas›

3) Oral glikoz tolerans testi (OGTT) esnas›nda 2. saat kan

flekeri de¤erinin 200 mg/dL veya üzerinde bulunmas›.

Bu 3 kriterden herhangi birinin varl›¤› ADA taraf›ndan

diyabet tan›s› için yeterli bulunmufltur (ADA, 2016). Yuka-

r›da belirtilen kriterlerin yan›nda ADA 2009 y›l› önerilerine

göre diyabet ve pre-diyabet teflhisi için kan flekeri düzey-

leri yan›nda, HbA1c de¤erlerinin de kullan›lmas› yararl›

olacakt›r. HbA1c de¤erlerine göre diyabet tan› kriterleri

afla¤›da belirtilmifltir. Bu kriterlere göre;

a. HbA1c de¤erleri <%5.7 saptanan hastalar›n diya-

bet olmad›¤›n›,

b. HbA1c de¤erleri <%5.7- %6.5 aras›nda saptanan

hastalar›n prediyabet oldu¤u,

c. HbA1c de¤erleri %6.5 ve üzeri saptanan hastalar›n

ise diyabet tan›s› ald›¤› kabul edilir

Tan› kriteri olarak HbA1c’nin kullan›lmas› hastalara bir-

çok avantaj sa¤lamaktad›r. HbA1c kriterlerinin kullan›m›y-

la; hastalar›n 3 ayl›k glisemik düzeyi de¤erlendirilerek, fle-

ker yükleme testleri ve açl›k kan› ald›rma gibi daha zor ve

hatal› sonuç olas›l›¤› daha yüksek testlere bak›lmaks›z›n,

daha fazla say›da hasta prediyabetik dönemde yakalana-

rak önleyici tedbirler al›nmas› mümkün olur. Bunlarla bir-

likte Türk Endokrinoloji ve Metabolizma Derne¤i; ülkemiz-

de HbA1c’nin her merkezde rutin olarak bak›lamamas›,

teknik sorunlar, maliyet ve standardizasyon eksikli¤i nede-

niyle tan› kriteri olarak HbA1c’nin flimdilik kullan›m›n uy-

gun olmad›¤› görüflündedir.(Keskin,Balc›,2011)

Miyokard infarktüsü (MI) birincil bir olay olmay›p her

zaman iskemi sonucunda geliflir. Miyokard iskemisi ise mi-

yokard›n oksijen gereksiniminin artmas› ya da sunumu-

nun azalmas›yla ortaya ç›kmaktad›r. ‹skemi hangi fliddet-

te olursa olsun miyositlerde geri dönüflümsüz hasar yapa-

cak kadar sürerse M‹ geliflir (Boydak, 2001).

Tip 2 diyabette sessiz miyokard iskemisi, a¤r›s›z MI ve

kalp yetersizli¤i normal populasyondan daha s›k görül-

mektedir (1). Önceden M‹ geçirmemifl bir diyabetlide M‹

riski, diyabeti olmayanlara göre %20 daha fazlad›r, buda

önceden M‹ geçirmifl diyabeti olmayan kiflinin riskine

denktir (Bayraktar, 2003). Diyabetli erkeklerle karfl›laflt›r›l-

d›¤›nda ise diyabetli kad›nlar›n tekrarlayan MI riskinin iki

kat daha fazla oldu¤u belirlenmifltir (Ak›ll›, 2010). Miyo-

kard enfarktüsü geliflme riski diyabetli hastalarda her yafl-

ta artm›flt›r. Bu nedenle 'National Cholesterol Education

Program Adult Treatment Panel-3' (NCEP, ATP 3) diyabe-

ti kardiyovasküler risk faktörleri içerisinde koroner arter

hastal›¤› eflde¤eri olarak kabul etmifltir (Ifl›k, Delibafl›, Ber-

ker, Ayd›n ve Güler, 2009).

Akut M‹ nedeniyle acil servise gelen bireylerde genel-

likle tekrarlayan M‹ larda  kalp yetmezli¤i ve inme riskinin

artmas›nda diyabetin varl›¤› önemli bir faktördür.  Ancak,

Le, ve arkadafllar›n›n  çal›flmalar›nda aç›klad›¤› gibi, ço¤u

M‹ l› hasta ço¤u zaman diyabet tan›s› almadan kaybedil-

mekte  veya hastaneye yat›flta tan›s› konulmaktad›r, bu-

nunla birlikte diyabetleri iyi tedavi edilmemektedir.

Araflt›rmac›lar, 2002 ve 2013 y›llar› aras›nda MI teda-

visi gören yaklafl›k 6000 hastay› incelemifller ve bunlar›n

3778’inin hastaneye yatmadan önce diyabet öyküsü ol-

mad›¤›n›, 707 hastan›n hastaneye yat›flta diyabet tan› kri-

terlerini karfl›lad›¤›n› tespit etmifllerdir. Ancak bu 707 has-

tan›n yaln›zca %30’unun hastanede klinik tan›s› konul-

mufl ve derhal tedavi edilmifltir.  

Tan›s› konamayan ancak diyabet tan›s› için gerekli kri-

terleri karfl›layan geri kalan hastalar›n taburcu edildikten

bir y›l sonra ciddi bir istenmeyen kardiyak olay yaflama ris-

kinin, diyabet öyküsü olmayanlara k›yasla 1.5 kat fazla ol-

du¤u belirlenmifltir (odds oran› [OR], 1.5; %95 güven
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aral›¤›  [CI], 1.3-1.7; P <.0001) (Frellick, 2015).

Araflt›rmac›lar e¤er akut MI s›ras›nda bir tan› konursa

bu riskin azald›¤›n› tespit etmifllerdir. MI s›ras›nda diyabet

teflhisi konanlarla diyabeti olmayanlar aras›nda ciddi bir

istenmeyen kardiyak olay bak›m›ndan önemli bir fark yok-

tu (OR, 1.3; P =.15).

Diyabet tan›s› için gerekli kriterler en az 126 mg/dL aç-

l›k glikoz seviyesi, en az 200 random glikoz seviyesi veya

en az %6.5 glikoze hemoglobin (HbA1c) seviyesiydi. 

Le, bireylerin M‹ nedeniyle klini¤e yatt›klar›nda diyabet

tan›s› koyman›n çok basit olmas›na ra¤men klinisyenlerin

diyabet tan›s› koyma ve tedavi etme f›rsat›n› kaç›rd›klar›na

dikkat çekmifl, acil servis klinisyenlerinin MI ile gelen tüm

hastalara diyabet kontrolü yapmas›n› tavsiye etmifltir.

E¤er diyabet varl›¤› do¤rulan›rsa, diyabet tedavisine he-

men bafllan›lmas›n› önermifltir. Acil serviste yeni tan› alm›fl

diyabetliler için afl›r› derecede agresif, s›k› diyabetik kont-

rolü önerilmemekte, ancak glikoz kontrolüne bafllaman›n

önemli oldu¤u belirtilmekte, HbA1c seviyeleri 8 ve üzerin-

de olanlar›n 8’in alt›na indirildi¤inde iyileflmelerinin arta-

ca¤› vurgulanmaktad›r (Frellick, 2015).

Klinisyenler MI geçiren hastan›n tedavisiyle ilgilenirken

diyabet için test yapmak ço¤u zaman ak›llar›na gelme-

mektedir. Ancak Le acil serviste zaten al›nm›fl olan kan ör-

ne¤inden HbA1c seviyesi için bir istek ekleyerek kontro-

lün basitçe yap›labilece¤ini ifade etmifltir. Le, zamans›zl›k

veya finansman yoklu¤undan ziyade diyabetin yeterince

önemsenmemesinin bu testlerin yap›lmas›n› engelledi¤i-

ni aç›klam›fl ve "E¤er diyabetliyseniz, koroner hastal›k ris-

kiniz oldu¤unu söyleriz, ancak e¤er bir kalp krizi geçirdiy-

seniz muhtemelen diyabetli riski alt›nda oldu¤unu unutu-

ruz," ifadesini kullanarak MI geçiren hastan›n yüksek bir

diyabet prevalans›na sahip olmas›na karfl›n hastaya diya-

bet varl›¤› düflünülerek yaklafl›lmad›¤›n› ve bunun sonu-

cu olarak tan› koymada yetersiz kal›nd›¤›n› bellirtmifltir. Bu

nedenle HbA1c testi yap›larak diyabetli bireylerin tan›s›-

n›n konulmas› sonucu diyabetli bireylerin tedavi edilmele-

ri sa¤lanaca¤›ndan diyabet tan› kriterlerinin M‹ geöiren

hastalar için de ayn› flekilde uygulanmas› önerilmifltir

(Frellick, 2015).
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ÖÖzzeett

Kronik hastal›klar s›kl›¤›n›n giderek artmas› nedeniyle tüm Dünya’da sa¤l›k sistem-

lerini ciddi flekilde tehdit eden küresel bir sorundur. Hastan›n yaflam kalitesini olum-

suz etkilerken ekonomik aç›dan da global bir yük getirmektedir. Kronik hastal›k yöne-

timinin baflar›s›nda birey ve toplum baz›nda hasta merkezli, kan›ta dayal› ve multidi-

sipliner uygulamalarla bilgi ve fark›ndal›¤›n art›r›lmas› önemlidir. Bu derlemede kronik

hastal›k yönetimi ve kronik hastal›k yönetiminde Karar Destek Sistemleri’nin kullan›m›

literatür bilgileri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Kronik Hastal›k Yönetimi, Karar Destek Sistemleri, Hemflirelik.

SSuummmmaarryy

CChhrroonniicc  DDiisseeaassee  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  DDeecciissiioonn  SSuuppppoorrtt  SSyysstteemmss

Chronic diseases are global problems threatening the health systems all around

the world due to the rise of their prevalence. As well as affecting life quality of the

patient negatively, they bring about a global burden in terms of economy. For the

success of chronic disease management, it is crucial to raise the consciousness and

knowledge in individual and community based, patient oriented and multidiscipli-

nary implementations. In this review, chronic disease management and the use of

Decision Support Systems in chronic disease management have been discussed in

accordance with literature knowledge.

KKeeyy  WWoorrddss::  Chronic Disease Management, Decision Support Systems, Nursing. 

Girifl

Tüm dünyada beklenen yaflam süresinin uzamas›yla birlikte, kronik hastal›klar›n

görülme s›kl›¤› da giderek artmakta olup sa¤l›k sistemlerini ciddi bir flekilde tehdit et-

mektedir. Kronik hastal›klar Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) ve Birleflmifl Milletler taraf›n-

dan 21. yüzy›l›n en önemli sa¤l›k sorunu olarak tan›mlanmaktad›r (WHO, 2014). Kro-
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nik hastal›klar yüksek ölüm oranlar› ve sa¤l›k harcamala-

r›ndaki art›fl nedeniyle sa¤l›k sistemlerinin sürdürülebilirli-

¤i aç›s›ndan küresel bir sorunu da oluflturmaktad›r. Kronik

hastal›klar hastan›n yaflam kalitesini olumsuz etkilerken

ayn› zamanda ülkelerin ekonomik ve sosyolojik sa¤l›k ta-

leplerine cevap vermede bir tehdit oluflturmakta, en güç-

lü ekonomilerin bile uzun süre dayanamayaca¤› bir yük

getirmektedir. Kronik hastal›kla yaflayan bir kifli erken

emekli olmakta, daha az çal›flmakta, daha fazla iflsiz kal-

makta, daha fazla sa¤l›k harcamas› yapmakta ve ulusal

sa¤l›k harcamalar›n›n çok önemli bir k›sm› da artan bir fle-

kilde bu alana ayr›lmaktad›r (Akal›n, Durusu ve Sayran,

2012; ‹ncirkufl ve Nahcivan, 2015).

Kronik hastal›klardaki her %10’luk art›fl ekonomik bü-

yümede %5’lik azalmaya sebep olmaktad›r. 1960 y›llar›n-

daki s›tman›n ve 1990 y›llar›ndaki Edinsel ‹mmün Eksikli¤i

Sendromu’nun (AIDS) yol açt›¤› ekonomik tehditin bile bu

etkinin alt›nda oldu¤u belirtilmektedir (Akal›n, Durusu ve

Sayran, 2012). Avrupa Halk Sa¤l›¤› ‹ttifak›’na (EPHA) gö-

re, Avrupa’da sa¤l›k bak›m maliyetlerinin %70-80’i kronik

bak›m hizmetlerine harcanmaktad›r (pages.eiu.com/rs/ei-

u2/.../EIU_BestCities.pdf).

Dünya Sa¤l›k Örgütü 2013-2020 Küresel Raporuna gö-

re; her y›l 30-70 yafl aral›¤›nda kronik hastal›klar nedeniyle

16 milyondan fazla ölüm meydana gelmektedir. Bu ölüm-

lerin %82’si ise geliflmekte olan ülkelerde meydana gel-

mektedir (apps.who.int/iris/bitstream/ 10665/148114/

1/9789241564854_eng.pdf). 

Dünya Sa¤l›k Örgütü 2014 Kronik Hastal›k Profili Tür-

kiye Verileri’ne göre 30-70 yafl aras› ölüm oranlar›; kardi-

yovasküler hastal›klar %47, kronik akci¤er hastal›klar› %8,

kanser %22 ve diyabet %2’dir. Bu dört hastal›k nedeniy-

le 30-70 yafl aras› ölüm olas›l›¤› (prematüre ölüm)

%18’dir. Risk faktörleri aç›s›ndan de¤erlendirme yap›ld›-

¤›nda ise; tütün kullan›m› 2011 y›l› itibar›yla %27, alkollü

bir içecek içme 2010 y›l› itibar›yla %2, kan bas›nc› yüksek-

li¤i 2008 y›l› itibar›yla %22, obezite s›kl›¤› 2008 y›l› itiba-

r›yla %27.8‘dir (http://www.who.int/nmh/countri-

es/tur_en.pdf?ua=1)

Kronik hastal›k; bir ya da daha fazla y›l süren, kiflinin

sürekli t›bbi destek almas›n› gerektiren ve günlük yaflam›

k›s›tlayan durum olarak tan›mlanabilir. Kronik hastal›klar

yafll›l›¤›n kaç›n›lmaz bir sonucu de¤ildir. Ailevi yatk›nl›k ve

genetik temel gibi baz› de¤ifltirilemez faktörlerin d›fl›nda

altta yatan risk faktörlerinin birço¤unun tamamen önle-

nebilir (Samanc›o¤lu ve Karadakovan, 2010; Kahveci, Dil-

maç, Özsar›, et al. 2013).

Kronik  Hastal›k  Yönetimi

Kronik hastal›klarla mücadelede öncelikle birey ve top-

lum baz›nda, yöneticilerde ve sa¤l›k hizmeti sunanlarda

fark›ndal›k oluflturulmal›d›r. Kronik hastal›klar›n tek sorum-

lusu kiflilerin kendi yaflam tarzlar› de¤ildir. Sa¤l›k bak›m sis-

temlerinin bu kifliye do¤ru zamanda, do¤ru hizmeti suna-

bilmesi ve çocukluk ça¤›ndan itibaren kiflinin kendi irade-

si d›fl›nda olan risklerden korunabilmesi son derece

önemlidir. DSÖ, kronik hastal›klar›n önlenmesinde halk

sa¤l›¤› yaklafl›mlar›n› ön plana koymaktad›r. Etkin bir sür-

veyans sistemi ile teknolojik altyap›n›n halk sa¤l›¤› uygu-

lamalar›na entegre edilmesi, yap›lan sistem de¤iflikli¤i so-

nuçlar›n›n izlenmesi, her ülkenin flartlar›na göre maliyet

etkin stratejileri uygulamas› gerekti¤i vurgulanmaktad›r.

Son 10 y›lda DSÖ, bulafl›c› olmayan hastal›klar epidemisi

ile mücadele etmek için birçok politika gelifltirmifltir (Aka-

l›n, Durusu ve Sayran, 2012).

Ülkemizde de Sa¤l›k Bakanl›¤›, bulafl›c› olmayan hasta-

l›klara yaklafl›mda DSÖ kararlar› ve önerileri ile uyumlu

politikalar gelifltirmekte ve izlemektedir. Türkiye Kalp ve

Damar Hastal›klar› Önleme ve Kontrol Program› Türkiye

Tütün Kontrol Program›-Eylem Plan› 2015-2018, Türkiye

Diyabet Program› 2015-2020, Türkiye Böbrek Hastal›klar›

Önleme ve Kontrol Program› 2014-2017 bu programlara

örnek olarak verilebilir (sbu.saglik.gov.tr/ Ekutupha-

ne/.../Kalp%20Damar%202015-2020%20Pdf).

Kronik hastal›klarla mücadele birinci, ikinci ve üçüncü

basamak sa¤l›k hizmetlerinde koruyucu, tedavi edici ve
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rehabilite edici hizmetler aç›s›ndan ortak bir yaklafl›m ve

eflgüdüm gerektirir. Hastal›k yönetimi tüm kronik hastal›-

¤› olan bireyleri kapsayan, hastan›n kat›l›m›n›n önemli ol-

du¤u, sa¤l›k profesyonelleri ve hasta aras›nda ilgili iletifli-

min ve sa¤l›k hizmetlerinin organize edildi¤i ve kan›ta

dayal› uygulamalar› teflvik eden, hastalar için gelifltirilmifl

bir sistemdir. Kronik hastal›klar›n yönetimi ile geleneksel

tedavi ve bak›m anlay›fl›n›n yerine hasta merkezli, multi-

disipliner ve kan›ta dayal› uygulamalarla bilgi ve fark›n-

dal›¤›n artmas› amaçlanmaktad›r. Hastayla ilgili problem-

lerin tan›mlanabilmesi ve çözümünde hasta merkezli öz-

yönetim programlar› ile hastalar›n kendi yeterliliklerini ka-

zanmas› ve güven sorunuyla bafla ç›kmalar› önemlidir

(Beaglolehole, Jordan-Epping, Patel, et al. 2008; Gills-

pie, 2000; Grover ve Joshi, 2015; ‹ncirkufl ve Nahcivan,

2015).

Kronik hastal›k yönetimi bak›m›n koordinasyonu ve sü-

reklili¤ini sa¤lamada, ekip çal›flmas›n›n desteklenmesin-

de, kronik hastal›k bak›m kalitesinin gelifltirilmesinde, has-

ta sonuçlar›n› iyilefltirmede ve bak›m maliyetlerinin azalt-

mada önemli ve pratik bir yöntemdir (Akman ve Çifçili,

2010; Geyman, 2007). Hemflireler taraf›ndan yap›lan

kronik hastal›k yönetimi ile ilgili çal›flmalarda hastaneye

yat›fl say›s› ve acil servislere baflvuruda azalma, hastal›¤›n

fizyolojik ve psikolojik etkilerinin s›n›rland›r›lmas›, ba¤›ml›-

l›¤›n önlenmesi, yaflam kalitesinin art›r›lmas›, hasta bilgi

düzeyinin art›r›lmas› gibi konularda olumlu sonuçlar elde

edildi¤i bildirilmektedir (‹ncirkufl ve Nahcivan, 2011; Üs-

tünova ve Nahcivan, 2015, s.12).

Kronik hastal›k yönetiminde, birinci basamakta koru-

yucu sa¤l›k hizmetlerinin etkin bir flekilde verilmesi, kronik

hastal›klar nedeniyle daha üst basamaklara baflvurular›n

azalt›lmas›nda önemlidir (‹ncirkufl ve Nahcivan, 2015).

Sa¤l›k bak›m profesyonelleri uygun e¤itim ve ekip çal›fl-

mas› ile desteklendi¤inde bütüncül ve kesintisiz kronik

hastal›k yönetimini sa¤layabilmektedir (Grover ve Joshi,

2015; ‹ncirkufl ve Nahcivan, 2011).

Sa¤l›k ekibinin önemli bir üyesi olan hemflireler ise kro-

nik hastal›k yönetiminde giderek daha fazla lider bir role

sahiptir. Hastayla daha fazla zaman geçiren ve iletiflim ku-

ran hemflireler hasta e¤itimini, bak›mda süreklili¤i ve iflbir-

li¤ini sa¤lamakta; hastalar, bak›m vericiler ve toplumla ile-

tiflim kurmakta; özellikle uzun süreli tedavilerde hastan›n

tedaviye uyumunu desteklemektedir (ICN, 2011).

Kronik hastal›k yönetiminin baflar›s›nda hasta merkez-

li, kan›ta dayal› ve multidisipliner uygulamalarla bilgi ve

fark›ndal›¤›n art›r›lmas› önemlidir. Bu derlemede kronik

hastal›k yönetiminde en çok kullan›lan modellerden biri

olan Kronik Bak›m Modeli’nin bileflenlerinden Karar Des-

tek Sistemleri’nin (KDS) literatüre dayal› olarak incelenme-

si hedeflenmifltir.

Kronik  Hastal›k  Yönetimi  ve  Karar  Destek  Sistemleri

Karar verme genellikle ileriye yönelik bir etkinlik olup,

sa¤l›k ekip üyeleri hizmet verdikleri bireyler için etkili ve

do¤ru karar› verebilmede var olan seçeneklerden en

mant›kl› olan› seçmek ve kullanmak durumundad›r (Ay-

d›n, 2011). Karar verme sürecinde; karar veren bireyin

duygu durumu, bilgi düzeyi, deneyimleri etkilidir (Çorap-

ç›o¤lu, 2006; Breasfelean, Ghisou, 2010). Karar verme

aflamas›nda birey var olan bilgi ve deneyimiyle karar ver-

di¤i için karar verecek kiflinin bu alanda uzman olmas› ge-

rekmektedir. 

Karar Destek Sistemleri; problem çözme ifllemi s›ras›n-

da alternatif çözümleri test etme, verileri yeniden gözden

geçirme imkan› veren, bilgi paylafl›m h›z›n› art›ran, multi-

disipliner çözüm üretilmesini sa¤layan, maliyet etkinli¤i

sa¤layan, sürekli olarak yenilenmesi gereken, hastan›n

güçlendirilmesi ve kat›l›m›n›n sa¤lanabilmesi için de so-

nuçlar›n hastalarla paylafl›lma gereklili¤i olan sistemlerdir

(Akman ve Çifçili, 2010; Breasfelean, et al, 2010; Grover,

Joshi, 2015; ‹ncirkufl ve Nahcivan, 2015; Özata ve Aslan,

2004). KDS’leri özellikle risklerin belirlenmesi ve bilgi ye-

tersizli¤ine ba¤l› karar verme hatalar›n› azaltarak hasta

güvenli¤ini art›ran, tan› ve tedavide etkileflimi sa¤lamak

için kullan›lan bir bilgi güvenli¤i uygulamas›d›r (Alt›ndifl S,
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2010).

Hasta ve sa¤l›k ekibi aras›ndaki etkileflimler; kan›ta da-

yal› uygulamalar, hat›rlat›c› sistemler, destekleyici e¤itim-

ler ve klinik uygulama rehberlerine dayanmal›d›r. Klinik

bilgi sistemleri ve kronik hastal›k yönetiminin verimli ola-

bilmesi için sa¤l›k ekibinin e¤itimlerini destekleyen prog-

ramlar›n›n uygulanmas› ve hastan›n kendi bak›m›yla ilgi-

li sürece dahil edilmesi önerilmektedir. Bununla birlikte

sa¤l›k ekibinin e¤itimi, ekip içerisindeki koordinasyonu,

rehberlik ve dan›flmanl›¤› da son derece önemlidir (Bo-

nomi, et al, 2002; Hung, et al, 2007; Zwar, et al, 2006;

Landon, et al, 2007; Tsai, Morton, Mangione, Keeler,

2005). 

Günümüzde bilgisayar ortam›nda gelifltirilmifl çeflitli

karar destek sistemlerinin kullan›m› da kronik hastal›¤›

olan bireylere faydal› olabilmektedir. KDS’nin klinik tan›-

n›n konulmas›, ilaç etkileflimleri ve yan etkileri, ilaç dozu

ayarlama, acil durumlar›n tespiti ve uyar›s› gibi uygulama-

lar› içeren çeflitli modelleri bulunmaktad›r (‹ncirkufl ve

Nahcivan, 2015). Bilgisayar teknolojisindeki ilerlemeler;

sa¤l›k personeline var olan bilgilerini saklama ve kay›t al-

t›na alma imkan› vermekle beraber ayn› zamanda bu bil-

gileri yeniden kullanma, yönetme, yeni bilgi oluflturma

imkan› sunan sistemleri de beraberinde getirmektedir.

Hemflireler kan›ta dayal› bilgiler kullanarak bak›m verdik-

leri kiflilere güven, kalite ve devaml›l›¤› olan bak›m verme-

yi amaçlarlar. Günümüzde kan›ta dayal› bilgilere elektro-

nik yollarla h›zl› bir flekilde ulafl›labilmektedir (Ayd›n,

2011).

Karar  Destek  Sistemlerinin  Geliflimi

Sa¤l›k alan›nda uzun y›llar boyunca toplanm›fl olan

hastal›k s›n›flama sistemleri tan› ve tedavide standart olufl-

turmufltur. Ancak bilgilere kolay ulafl›m ve analiz edilebi-

lecek bilgisayar programlar› oluflturmak için, var olan tüm

bilgilerin, ayn› anda analiz edilip tan› koymada kolayl›k

sa¤layacak programlar›n oluflturulmas› amaçlanm›flt›r

(Miller, 1994). Klinik karmafl›kl›¤› önlemek, protokolleri yö-

netmek, maliyet kontrolü sa¤lamak amac›yla tan› ve teda-

vi sürecini destekleyecek KDS sistemleri planlanm›flt›r.  Bu

çal›flmalar›n ilk örnekleri 1950’li y›llarda ortaya ç›km›fl

1960’larda kullan›lmaya bafllanm›flt›r. ‹lk uygulanan mo-

dellerde hastal›klara ait belirtilerin toplanarak bu belirtiler

›fl›¤›nda tan›lara ulafl›lm›flt›r. Daha sonraki uygulamalar ise

bilginin kayd›, depolanmas›, aç›klanmas› ve tan›-tedavi

yöntemlerinin önerilmesi fleklindedir. Günümüzde ise ta-

n› koymada, laboratuvar de¤erlendirmesinde, reçete ya-

z›m›nda KDS’leri oluflturulmufltur. Erken uyar› sistemleri-

nin de bulundu¤u pek çok modelde hastal›k yönetimi, er-

ken tan›, komplikasyonlar›n önlenmesi ve bak›m kalitesi-

nin artmas› sa¤lanabilmektedir (Ayd›n, 2011). Örne¤in

Bertsche ve ark.’›n gelifltirdikleri modelde yo¤un bak›m

hastalar›n›n semptomlar›n›n daha erken belirlenmesini

sa¤layan bir KDS kullanm›fllard›r (Bertsche, Pfaff, Schiller,

et al, 2010). Sa¤l›k alan›ndaki geliflmelere paralel olarak

biliflim uzmanlar› da KDS kolaylaflt›racak modeller üzerin-

de çal›flmaktad›r. Kan flekeri, kan bas›nc›, ekokardiyografi

de¤erlendirmesi yaparak sa¤l›k personeline uyar› veren

modeller mevcuttur (Ayd›n, 2011). 

Karar  Destek  Sistemlerinin  Hemflirelikte  Kullan›m›

Karar Destek Sistemleri t›p alan›nda ilk kullan›lmaya

baflland›¤›nda hemflirelikte henüz böyle bir uygulama

bulunmamaktayd›. 1970’lerde Hemflirelik Tan›lar›’n›n

oluflturulmas›ndan sonra, 1988’de hemflireli¤e yönelik ilk

KDS olan Hemflirelik Minimum Bilgi Seti (Nursing Mini-

mum Data Set=NMDS), 1993’te hemflirelik yönetimine

yönelik Hemflirelik Yönetimi Minimum Bilgi Seti (Nursing

Management Minimum Data Set=NMMDS) oluflturulmufl-

tur. Hemflirelik bilifliminin ayr› bir alan olarak kabul edil-

mesi, standartlar›n›n belirlenmesi ve bu alanda hemflire

uzmanlar›n yetifltirilmesi ile yeni KDS’nin oluflturulmas›,

denenmesi ve yayg›nlaflt›r›lmas› çal›flmalar› h›zlanm›flt›r.

Bu tarihten itibaren KDS ile ilgili pek çok çal›flma gerçek-

lefltirilmifltir (Ayd›n, 2011).Geliflmifl ülkelerin ço¤unda

elektronik hasta kay›t sistemine geçilmifl ancak finansal
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kaynak eksikli¤i nedeniyle KDS uyumu beklenilen düzey-

de de¤ildir. KDS’nin yararlar› kan›tlarla ortaya ç›kar›labilir-

se kullan›m oran›nda art›fl sa¤lanaca¤› düflünülmektedir

(Hillestad, Bigelow, Bower, et al, 2005; Abbottand, Co-

enen, 2008). 

Karar Destek Sistemleri hemflirelik alan›nda en çok ev-

de bak›m hizmetlerinde uygulanmaktad›r. Özellikle yafll›

ve yata¤a ba¤›ml› kiflilerin takibinde maliyetin düflürülme-

si, komplikasyonlar›n önlenmesi ile ilgili olarak pek çok ça-

l›flma yap›ld›¤›, yap›lan bir çal›flmada evde bak›lan yafll›la-

r›n bas› yaras›ndan korunmas› için oluflturulan ve erken

uyar› modülleri iki farkl› KDS kullan›larak karfl›laflt›r›lm›fl; sis-

temler aras›nda belirgin bir fark olmad›¤› ve bas› yaralar›-

n›n önlenmesinde etkili oldu¤u bildirilmektedir (Ayd›n,

2011). Ayr›ca KDS lisans ve lisansüstü hemflirelik ö¤renci-

lerinin karar verme, analiz etme ve kritik düflünme yete-

neklerinin gelifltirilmesinde de kullan›lmaktad›r. Bilgisayar

programlar› ve bu programlar›n birlikte kullan›labildi¤i si-

mulasyon sistemleri ö¤renciye klini¤e ç›kmadan önce be-

cerisini gelifltirme f›rsat› verirken, e¤itimci de bu sayede

ö¤renciyi de¤erlendirebilmektedir (Hillestad, et al, 2005).

Elektronik ortamda ifllenen veriler KDS’de eriflimine izin

verilen herkes taraf›ndan ayn› anda görülebilir. Bu saye-

de ayn› anda çok say›da kullan›c›ya hizmet sunumu sa¤-

lanabilmektedir (Ayd›n, 2011).

Teknolojik geliflmelere paralel olarak hemflirelik bak›m

uygulamalar›nda da KDS’lerinin kullan›m› giderek artmak-

ta ve önem kazanmaktad›r. Tüm sa¤l›k profesyonellerin-

de oldu¤u gibi hemflirelerin de do¤ru ve güncel bilgiye

ulaflmalar›n› ve bu sayede kritik düflünme ve karar verme-

lerine yard›mc› olmak için KDS’nin kullan›m› önemlidir

(Ayd›n, 2011; ‹ncirkufl ve Nahcivan, 2015). 

Karar Destek Sistemleri’nin hemflirelik bak›m›nda kul-

lan›m›; mali yetersizlikler, sistem kullan›c›lar›n›n bilgisayar

kullan›m›yla ilgili yeterli bilgi ve beceriye sahip olmama-

lar› gibi sisteme iliflkin kurum ve kullan›c› kaynakl› bir ta-

k›m sorunlar nedeniyle Dünya’da ve Ülkemizde henüz is-

tenilen düzeye gelememifltir. KDS’ nin kullan›m›n› engel-

leyen sebeplerden bir di¤eri de farkl› hastalar için ayn›

kararlar›n al›nmas› ve kaydedilen hasta bilgilerinin mah-

remiyeti iliflkin konular›n varl›¤›d›r. Sa¤l›k hizmetlerinin

birden fazla alanda sürdürülmesi, birden fazla sa¤l›k di-

siplinini içinde bar›nd›rmas› güvenlik ve gizlili¤i daha

önemli hale getirmifltir. Hasta kay›tlar›n›n bilgisayar orta-

m›na aktar›lmas›, hastanelerde biliflim teknolojisinin yay-

g›n olarak kullan›lmas›, internet kullan›m› ve hasta verile-

rinin yetkisi olmayan kiflilerin kullan›m›na da aç›k olmas›

hasta verilerinin güvenli¤inin sa¤lanmas› ile ilgili etik so-

runlar› da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle elekt-

ronik sa¤l›k verileri etik ilkelere dayand›r›lmal›d›r (Ay F,

2009; Ayd›n, 2011).

Karar  Destek  Sistemleri’nin  Kronik  Hastal›k  

Yönetiminde  Kullan›m›na  ‹liflkin  Literatür  Örnekleri

Kaushal ve arkadafllar›n›n yapt›klar› bir çal›flmada; tan›-

ya uygun ilaç seçimi ve ilaç dozu hesaplamak için olufltu-

rulan KDS uygulamas› ile ilaç hatalar›n›n önlenmesinin

kolay olaca¤› belirtilmifltir (Kaushal, Shojenia, Kayeh et. al.

2003).

Karar Destek Sistemleri diyabetik ayak ile ilgili bir uygu-

lamada kullan›lm›fl; elektronik sa¤l›k kay›tlar› tutulmufl ve

morbiditenin azalt›laca¤› sonucuna var›lm›flt›r. Ayn› çal›fl-

mada kan›ta dayal› rehberler oluflturularak diyabet yöne-

timinde elektronik diyabetik ayak risk de¤erlendirmesi uy-

gulamas› oluflturulmufltur. Ancak ifl ak›fl› ile ilgili olarak bil-

gi teknolojisini kullanmada yetersizlik ve klinisyen eksikli¤i

ile ilgili kullan›m›na iliflkin engellerin oldu¤u belirtilmifltir

(Schoen, Glange and Thompson, 2015).

‹ngiltere’de (2015) yap›lan bir çal›flmada gö¤üs a¤r›s›

flikayeti olan hastalarda hastal›¤›n incelenmesi ve ilaç se-

çimini desteklemek için web tabanl› bilgisayarl› anjina yö-

netim program› oluflturulmufltur. Bu programla an›nda

tan› koyma, anjinay› h›zl› bir flekilde tespit ederek müda-

hale ile kardiyovasküler olaylarda azalma amaçlanm›flt›r

(Johnson, Evans, Cramer et. al. 2015).

Grover ve Joshi’nin 2003-2011 y›llar› aras›nda Diya-
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bet, Kardiyovasküler Hastal›k (KVH) ve Kronik Obstrüktif

Akci¤er Hastal›¤› (KOAH) ile ilgili Kronik Bak›m Modeli

(KBM) ve modelin bileflenlerine yönelik yapt›klar› siste-

matik literatür taramas›nda sa¤l›k hizmetleri sunum pla-

n› ve öz yönetim deste¤i major elementler olarak belirtil-

mifltir. Toplamda her hastal›ktan 23’er çal›flma incelen-

mifl ve KDS kullan›m› %87 olarak en yüksek bulunmufl-

tur. KBM incelendi¤inde ise %91 (21/23) diyabet, %43

(10/23) KVH, %13 (3/23) KOAH olarak bulunmufltur. En

yayg›n kullan›lan süreç de¤iflkenleri olan; y›ll›k göz,

ayak, nöropati muayenesi, nörolojik testler ve rutin lipid

testleri diyabet testlerinin kan›ta dayal› olarak tamamlan-

mas›n› içerir.  S›kl›kla kullan›lan klinik ç›kt›lar de¤erlendi-

rildi¤inde ayn› çal›flmada KDS’nin kullan›m› ile ilgili;

HbA1c düzeyi için %56, lipid ölçümü için  %48, kan ba-

s›nc› ölçümü için %43, tedaviye ba¤l›l›k %26 ve öz yö-

netim %13 olarak olumlu sonuçlar elde edilmifltir (Gro-

ver ve Joshi, 2015).

Karar Destek Sistemleri KOAH’da da yayg›n olarak kul-

lan›lmakta olup; Velickovski ve arkadafllar›n›n yapt›klar›

çal›flma sonucunda KOAH’ ta erken tan› tedavi, spiro-

metre kalite kontrol deste¤i ve hasta güvenli¤i de¤erlen-

dirilmesinde kullan›ld›¤› ve baflar›l› sonuçlar elde edildi¤i

tespit edilmifltir (Velickovski, Ceccaroni, Roca et. al.

2014). 

Stellefson ve ark. taraf›ndan diyabet yönetiminde KBM

ve bileflenlerinin kullan›m›na yönelik 1999-2011 y›llar›

aras›nda yap›lan 9 tanesi randomize kontrollü çal›flma ol-

mak üzere  toplam 27 çal›flma incelenmifltir. Bu sistema-

tik literatür taramas›nda; hemflire ve endokrinologlar e-

mail ve telefon arac›l›¤›yla oluflturulan tele t›p teknolojisi

ile KDS’lerini kullanarak, probleme dayal› ö¤renme top-

lant›lar› düzenlemifller, bu uygulama sonucunda hastalar-

da bilgi düzeyi, HbA1c ve HDL seviyelerinde olumlu ge-

liflmeler kaydedildi¤i tespit edilmifltir (Stellefson, Dipnari-

ne, Stopka, 2013, s. 6). Ayn› çal›flmada 27 meta analizin

incelenmesi sonucunda diyabet, hipertansiyon ve hiperli-

pidemi gibi hastal›klar›n yönetiminde Amerikan Diyabet

Derne¤i’nin standart bak›ma yönelik kan›ta dayal› olufltu-

rulan rehberleri eflli¤inde bak›m sa¤lay›c›lara hasta ç›kt›la-

r›n›n iyilefltirilmesi ve KBM uygulanmas› ve KDS’nin kulla-

n›m›yla ilgili e¤itim verilmesi önerilmifltir. Ayr›ca bu sistem-

lerin gelifltirilmesinde organizasyon liderlerine ihtiyaç ol-

du¤u belirtilmifltir. Çal›flma sonuçlar› incelendi¤inde, mo-

delin kullan›m› ile özellikle birinci basamak sa¤l›k hizmet-

leri ve diyabet yönetiminin çeflitli aflamalar›nda ve sa¤l›k

sunumu s›ras›nda pozitif klinik ç›kt›lar elde edilmifltir. An-

cak Karar Destek Sistemleri ile ilgili klinik karar verme, öz

etkililik alg›lanan sosyal destek ve diyabet öz bak›m uygu-

lamalar›ndaki bilgiye yönelik ç›kt›lar çok azd›r.

Sonuç  ve  Öneriler

Kronik hastal›k s›kl›¤›n›n ve yükünün giderek artmas›

nedeniyle pozitif hasta ç›kt›lar›n›n elde edilebilmesi için

kronik hastal›k yönetiminde birinci basamaktan bafllayan

toplum temelli ve hasta merkezli program ve politikalar›n

gelifltirilmesi gerekmektedir. Etkili kronik hastal›k yönetimi-

nin temelini hasta ve sa¤l›k ekibi aras›ndaki ortakl›k olufl-

turmaktad›r. Kronik hastal›k yönetiminin etkili bir flekilde

sa¤lanabilmesi için hasta tercihleri ve bilimsel kan›tlara

dayal› olarak oluflturulan kan›ta dayal› rehberler kullan›l-

mal›d›r. Bu rehberlere dayal› olarak oluflturulan KDS‘leri

günlük pratiklerin içine entegre edilmeli, kat›l›m› cesaret-

lendirmek için sonuçlar› hastalarla paylafl›lmal›d›r. Daha

güçlü ve bilgili hastan›n daha fazla iletiflime girebilece¤i

ve daha iyi sa¤l›k sonuçlar› için gayret gösterece¤i düflü-

nülmektedir. Fakat çoklu bütünlefltirilmemifl bilgi kaynak-

lar›, bilgi teknolojilerinin yoklu¤u, e¤itim hizmetlerinde

uzmanlar›n kullan›lmamas›, maddi yetersizlikler ve zaman

yetersizli¤i gibi faktörler nedeniyle kronik hastal›k yöneti-

mi zor olabilmektedir. Geliflen teknolojiye paralel olarak

hemflirelerin de uygulama ve pratiklerinde problemlerin

tan›mlanabilmesi ve çözümünde yard›m eden geliflmifl

bilgi teknolojileriyle oluflturulan programlar› kullanmalar›

gerekmektedir. Kronik hastal›klar›n yönetiminde Karar

Destek Sistemleri’nin hemflirelik uygulamalar› içine enteg-
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re edilmesi ve bu alanda daha fazla araflt›rma yap›lmas›-

na gereksinim vard›r.
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SStteerrooiidd  KKuullllaann››mm››nnaa  BBaa¤¤ll››  DDiiyyaabbeett  
vvee  HHeemmflfliirreelliikk  BBaakk››mm››::  OOllgguu  SSuunnuummuu

Uzm.  Hemfl.  Bahice  Kahraman

Fatih Sultan Mehmet E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Diyabet E¤itim Hemfliresi, ‹STANBUL

ÖÖzzeett

Tip 2 Diabetes Mellitus (DM) çok yayg›n görülen metabolik bir bozukluktur. Gelifl-

mifl ülkelerde oldu¤u gibi ülkemizde de oldukça s›kt›r; toplumun %10’dan fazlas› tip2

DM’ ludur. Tüm dünyada tan› konulan DM vakalar›n›n %90-95'ini tip 2 DM, %5-

10'unu tip 1 DM ve %2-3'ü ise di¤er DM formlar› oluflturmaktad›r. Steroidler çeflitli

nedenlerle oldukça s›k kullan›lan ilaçlar olup baz› insanlarda uzun ve yüksek dozlar-

da kullan›m› DM, hipertansiyon, osteoporoz, dislipidemi gibi birçok hastal›¤›n olas›l›-

¤›n› artt›r›rlar. Steriode ba¤l› geliflen diyabet genelde steroidin doz ve süresine ba¤l›

olarak geliflen ve steroidin kesilmesi ile düzelebilen bir tablodur. Eriflkin Bafllang›çl› Still

Hastal›¤›, nedeni tam olarak bilinmeyen, ana özelli¤i akflamlar› daha belirgin olan

atefl ve efl zamanl› deri döküntüsü, eklem a¤r›lar› ve bazen organ tutulumlar›na yol

açan bir ba¤ dokusu hastal›¤›d›r. Tedavisinde kortikosteroidler s›kl›kla kullan›lan ilaç-

lard›r. Burada steroid kullan›m›na ba¤l› DM geliflen bir Eriflkin Bafllang›çl› Still Hastal›-

¤› olgusu sunulmufltur.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diabetes Mellitus, Eriflkin Bafllang›çl› Still Hastal›¤›, Hipertansi-

yon, Glukokortikoidler, Steroide Ba¤l› Diabetes Mellitus

SSuummmmaarryy

SStteerrooiidd  IInndduucceedd  DDiiaabbeetteess  MMeelllliittuuss  aanndd  NNuurrss››nngg

Type 2 Diabetes Mellitus (DM) is a common metabolic disorders. As in developed

countries,it is also quite frequent in our country; more than 10% adult population of

our country has type 2 DM. Approximately 90% of diabetic patients have type 2 DM,

5-10 % have type 1 DM, rests, have other type Diabetes such as steroid induced Di-

abetes.Steroids using is fairly common for various reasons; with long and high doses

increases the likelihood of many diseases such as DM, hypertension. In Steroid induced

diabetes usually develops depending on dose and duration of steroids usage  and is a

condition that regressed by steroid withdrawal. Adult Onset Still's disease, is an auto-

inflammatory disesase that the exact cause is unknown, and main features of the dise-

ase consists of evening fevercoexisted by skin rash; joint pain and sometimes leading

to organ involvement.. Corticosteroids are drugs commonly used to treat Here in, we
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presents a patients with Adult Onset Still's disease, who de-

veloped steroid-induced DM. 

KKeeyywwoorrddss::  Adult Onset Still Disease, Diabetes Mellitus,

Glucocortids, Hypertension, Steroid induced Diabetes

Mellitus.

Girifl

Diabetes Mellitus genellikle kal›t›msal ve çevresel etken-

lerin birleflimi ile oluflan ve kan glikoz seviyesinin yükselme-

si ve bunun sonucunda çeflitli organ bozukluklar› ile so-

nuçlanan metabolik bir bozukluktur(1). Diyabet ya insülin

üretiminin azalmas› yüzünden (Tip1 DM) ya da insülinin

etkisine karfl› direnç geliflmesiyle (Tip 2 DM ve gestasyonel

diyabet) oluflur. Ayr›ca kortikosteroidler baflta olmak üzere

birçok ilac›n kullan›lmas› sonucunda geçici ya da kal›c› di-

yabet geliflebilir. kortikosteroidlere ba¤l› diyabet s›kl›kla ge-

çici bir diyabet olup uzun dönem ve yüksek dozda glukor-

tikoid kullananlarda risk daha yüksektir. Çok s›k kullan›lan

bu ilaçlara ba¤l› geliflen diyabet hem hastal›k morbiditesi-

ni hem de maliyetini artt›r›r kortikosteroidler yeni diyabet

oluflumunu tetikleyebildikleri gibi, bilinen diyabeti olanlar-

da da diyabet kontrolünü zorlaflt›ran bir faktördür (2). 

kortikosteroidlerin etkisi geçici ve geri dönüfllüdür.

Greenstone ve Shaw (3), günafl›r› KKS alan hastalarda,

KKS verilen günlerde kan glikozunun daha yüksek oldu-

¤unu ve glikoz yüklemesi yap›ld›¤› zaman daha da yük-

seldi¤ini, hipergliseminin açl›ktan çok ö¤leden sonra tok-

luk hiperglisemisi oldu¤unu göstermifllerdir. Hastalar›n

kortikosteroid almad›¤› günlerde kan glikoz düzeyleri nor-

male dönmüfltür. kortikosteroidlerin kesilmesi insülin veya

oral antidiyabetik (OAD) ilaç ihtiyac›n› ortadan kald›rmak-

tad›r. 

Ailede diyabet öyküsü, ileri yafl,  obezite, yüksek korti-

kosteroid dozu, bilinen diyabeti olmayan hastalarda ste-

roide ba¤l› diyabet (SBD) riskini artt›ran faktörlerdir (4).

Henriksen ve ark. taraf›ndan yap›lan bir çal›flmada, Tip 2

DM hastalar›n diyabetli olmayan birinci derece akrabala-

r›nda deksametazon verilmesini takiben kontrol grubuna

göre glikoz tolerans›n›n bozuldu¤u gösterilmifltir (5).

Bu yaz›da uzun süreli kortikosteroid kullan›m›na ba¤-

l› diyabet geliflen bir Eriflkin Bafllang›çl› Still Hastal›¤› olgusu

sunulmufl, konu hakk›ndaki literatürler gözden geçirilmifl

ve hemflirelik bak›m süreçleri aç›s›ndan irdelenmifltir.

Olgu

46 Yafl›nda kad›n hasta. bo¤az a¤r›s›, akflamlar› belir-

ginleflen, titreme ile 38 dereceyi aflan atefl, o esnada de-

ri döküntüleri, el parmaklar›nda daha belirgin eklem a¤r›-

lar› yak›nmalar› olmufl ve enfeksiyon tan›s› ile çeflitli antibi-

yotikler ile tedavi edilmifl. Yap›lan kültürlerinde her hangi

bir üreme saptanmam›fl. Sedimantasyon: 85mm/saat,

CRP: 16 mg/dl; serum ferritin düzeyi 5322 ng/dl; açl›k

kan flekeri: 206 mg/dl, HBA1c: 7.6 mg/dl; total kolesterol

256 mg/dl, LDL 146, HDL 50 mg/dl, trigliserid 250

mg/dl idi. Üre, kreatinin, ürik asit, ALT AST, ALP, normal

s›n›rlarda saptand›. Malignansi aç›s›ndan yap›lan tetkikler-

de patoloji saptanmad›.  Kemik dansitometrisinde lomber

vertebralarda T skoru -2 olarak saptand›. Klinik yak›nma

ve bulgular›n›n verilen tedavilerle geçmemesi, serum fer-

ritin düzeyinde anormal art›fl saptanmas› nedeni ile Erifl-

kin Bafllang›çl› Still Hastal›¤› ön tan›s› ile prednisolon 64

mg; hidroksiklorokin 2x200 mg ve sülfasalazin 2x500 mg

tedavisi bafllanm›fl. Hastan›n yak›nmalar›n›n devam etme-

si nedeni ile haftal›k düflük doz metotreksat eklenmifl. Afl›-

r› bulant› olmas› nedeni ile metotreksat kesilerek, lefluno-

mid 20 mg tedavisi bafllanm›fl. Ancak hastan›n predniso-

lon dozu 16 mg’›n alt›na inildi¤inde semptom ve bulgu-

lar› tekrarlamakta imifl. Hasta 4 y›l boyunca sürekli 16 mg

ve üstünde steriod kullanm›flt›. 6 ay önce yap›lan tetkikler-

de kan flekeri de¤erleri yüksek saptanmaya bafllam›fl, di-

yet ve gliklazid 30 mg tedavisi bafllanm›flt›.

Son vizitinde genel durumu orta, yüzde yanaklarda

fliflkinli¤i vard› (Cushingoid görünüm), TA: 150/100

mmHg, Nab›z 88/dk, düzenli, Atefl 36.6 ºC. Kalp S1, S2

normal, ek ses üfürümü yok, akci¤er sesleri bronkovesikü-

ler idi.  Santral obezitesi, kar›n derisinde ve kalçalarda

pembe renkli strialar› vard›. Organomegali ve lenfadeno-

patisi yoktu. Nörolojik defisiti yok, kas gücü ve göz mu-

ayenesi normaldi.
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Tart›flma

DM eriflkin toplumun %10 dan fazlas›n› ilgilendiren ve

tedavi edilmedi¤inde çok ciddi sa¤l›k sorunlar›na yol açan

bir hastal›kt›r (6). kortikosteroidler ise çok çeflitli hastal›klar-

da yayg›n olarak kullan›lan ilaçlard›r. Uzun süreli ve yüksek

dozlarda kullan›ld›¤›nda karbonhidrat metabolizmas›, ke-

mik metabolizmas› ve kardiovasküler sistem baflta olmak

üzere birçok organ sistemi ve dokularda önemli yan etki-

lere yol açabilirler (2). Sundu¤umuz olgu, inflamatuar bir

ba¤ dokusu hastal›¤› olan ve uzun süreli yüksek doz korti-

kosteroid kullan›lmas› sonucunda SBD, hipertansiyon ve

osteopeni geliflmifl olan bir olgudur. Ayr›ca hastada sant-

ral türde obezite, Cushingoid görünüm (ay dede yüzü),

pembe renkli strialar da hastada uzun dönem kullan›lm›fl

olan steroidin yan etkisi olarak de¤erlendirilmifltir. 

Yüksek doz ve uzun süreli kortikosteroid kullan›m› di-

yabet olas›l›¤›n› artt›rmaktad›r.  Hastam›z yaklafl›k 4 y›l 16

mg/gün ve daha yüksek dozlarda prednisolon kullanm›fl-

t›r.   Hrick ve ark. renal organ nakli yap›lm›fl ve kronik kor-

tikosteroid tedavisi alt›ndaki hastalarda %25’e varan oran-

da steroide ba¤l› diyabet görüldü¤ünü bildirmifltir (7).

Veenstra ve ark (8). yapt›klar› bir literatür taramas›nda, re-

nal transplantasyon sonras› kronik kortikosteroid kullanan

hastalarda steroide ba¤l› yan etkilerin insidans›n› ve mali-

yetini hesaplam›fl ve steroide ba¤l› diyabet insidans›n›n

%10 oldu¤unu bildirmifllerdir. Olgumuzda da s›kl›kla yük-

sek dozlarda kortikosteroid kullan›lm›fl olmas› SBD gelifl-

mesi riskini artt›rm›flt›r. Ailede diyabet öyküsü, ileri yafl

obezite, yüksek kortikosteroid dozu, bilinen diyabeti ol-

mayan hastalarda steroide ba¤l› diyabet riskini artt›ran

faktörlerdir (2,4,5). Hastam›zda prednisolon tedavisi ön-

cesinde bilinen diyabet tan›s› yoktu. Ailesinde diyabet öy-

küsü yoktu. Hastam›z ileri yaflta de¤ildi, tedavi öncesinde

obezitesi yoktu. Uzun dönem ve yüksek dozda kortikoste-

roid kullan›lm›fl olmas› hastam›zda steroide ba¤l› diyabet

geliflimini tetiklemifl gibi durmaktad›r. Daha erken dö-

nemlerde TNF alfa blokeri gibi steroidden kurtar›c› teda-

vilerin bafllanmas› bu riski azaltabilirdi. 

K›sa süreli kortikosteroid tedavisinde açl›k insülin düze-

yi ve glikozla veya sülfonilüreler ile uyar›lan insülin cevab›

yeterli oldu¤undan, insülin sekresyon defekti steroide

ba¤l› diyabet gelifliminden sorumlu tutulmamaktad›r. An-

cak, uzun süreli kortikosteroid tedavisinde pankreas _

hücreleri yeterli insülin salg›layamazlar ve plazma insülin

konsantrasyonu düfler. Bu aflamada hastalara insülin te-

davisi bafllanmal›d›r. Gün afl›r› kortikosteroid alan hasta-

larda uygun olan tedavi seçene¤i ise insülini kortikostero-

id verilen günlerde vermektir (9). E¤er hasta prednizon

al›yorsa, etki süresi 20 saat oldu¤u için akflam uzun etkili

NPH insülin vermek gerekmeyebilir. Açl›k kan glikozu 200

mg/dl’den yüksek olan ve sabit dozda kortikosteroid alan

hastalarda insülin tedavisi bafllanmas› önerilmektedir. Ter-

cih edilecek insülin, preprandiyal k›sa etkili insülindir(4).

Hastam›zda ö¤ünlerden önce k›sa etkili regüler insülin

bafllanm›flt›r. Sabah açl›k flekerlerinin de yüksek seyretme-

si nedeni ile uzun etkili glarjin insülin eklenmifltir. Bu teda-

vi ile hastam›z›n kan flekerleri stabil seyretmifltir. 

Genel olarak, kortikosteroid dozu ve kullanma süresi

artt›kça yan etkilerin görülme s›kl›¤› da artar. Günde 5 mg

prednizolon veya eflde¤erinden daha düflük kortikostero-

id kullanan hastalarda yan etkiler minimaldir. Doz, 10-15

mg/gün prednizolonu aflt›kça yan etkiler artmaya bafllar.

Yan etkiler, doz ve kullan›m süresine göre de¤iflir. Öfori,

uykusuzluk, huy de¤ifliklikleri, kilo art›fl› ve su tutulumu gi-

bi yan etkiler tedavinin ilk günleri ve haftalar› içinde görü-

lürken; metabolik yan etkiler (hiperglisemi, hiperlipopro-

teinemi, osteoporoz), deride incelme, akne ve Cushingo-

id görünüm gibi di¤er yan etkiler daha geç ortaya ç›kar.

Katarakt, psikoz ve avasküler nekroz gibi baz› yan etkilerin

kullan›lan kortikosteroid dozu ve süresinden ba¤›ms›z ola-

rak idiyosenkratik olarak ortaya ç›kabilece¤i de unutulma-

mal›d›r (10-19). Hastam›zda SBD d›fl›ndaki di¤er metabo-

lik yan etkilerin de bir k›sm›(Lipit düzeylerinde yükselme,

osteopeni ve hipertansiyon) geliflmifltir.

Gerek deneysel gerekse de klinik çal›flmalarda korti-

kosteroidlerin hiperlipidemiye yol açt›klar› gösterilmifltir

(10-14). Hipofizektomi sonras›nda kortikosteroid replas-

man›n›n en belirgin olarak trigliseridler ve non HDL koles-

terol seviyelerinde art›fla yol açt›¤› saptanm›flt›r (12). Has-

tam›zda da trigliseridler ve LDL kolesterolda art›fl vard›. Di-
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yet ve egzersiz düzenlemesi ile yeterli düflme sa¤lanmaz-

sa statin tedavis planlanacakt›r.

kortikosteroidlerin kemik metabolizmas› üzerinde

olumsuz etkileri vard›r. Uzun sure kortikosteroid kullanan

hastalar›n yaklafl›k %25-50’sinde osteoporoz görülür.

Hastalar› osteoporoz riskine karfl› korumak icin kronik kor-

tikosteroid dozunu maksimum 10 mg/gun prednizolon

ile s›n›rlamak ve mümkünse 5 mg/gün’un alt›nda tutmak

gerekir.  Uzun sure (>6 ay) 5 mg/gün ve üzerindeki doz-

larda prednizolon alan hastalara, kalsiyum (1000

mg/gün) ve vitamin D (400-800 IU/gün) deste¤i verilme-

lidir. Kalsiyum ve D vitamini deste¤ine ra¤men kemik kay-

b› devam eden hastalarda, tedaviye bifosfonat eklenme-

lidir.  Postmenopozal kad›nlarda steroid nedeniyle oluflan

kemik kayb›n› en aza indirmek için hormon deste¤i bafl-

lanmal›d›r. Olgumuz 16 mg ve üstünde prednizolon kul-

lanmak zorunda kalm›fl olmas› sonucunda lomber bölge-

de osteopenisi geliflmifltir. Bu amaçla hastaya D Vitamini

ve kalsiyum deste¤i bafllanm›flt›r.

Uzun dönem kortikosteroid tedavisin di¤er önemli

yan etkisi kalp damar sistemi üstüne olanlard›r (18,19).

kortikosteroidlerin su - tuz tutucu etkilerinden kaynakla-

nan tansiyon yükselmesi hastam›zda da saptanm›flt›r. Di-

yette tuz k›s›tlamas› yap›larak kontrol alt›na al›nmaya çal›-

fl›lan hipertansiyon kortikosteroid dozunun azalt›lmas› ile

normal s›n›rlara gelmiflti.

Sonuç

Eriflkin Bafllang›çl› Still Hastal›¤› gibi uzun süreli ve yük-

sek doz da kortikosteroid kullanmak zorunda olan hasta-

larda diyabet gibi bir çok metabolik komplikasyon gelifle-

bilir. Bu durumdaki hastalar sadece tedavi etkinli¤i yö-

nünden de¤il, kronik kortikosteroid kullan›m›na ba¤l›

komplikasyonlar yönünden de yak›ndan takip edilmeli,

komplikasyonlar› azaltmaya yönelik tedbirler al›nmal›d›r.

Hastalara uygulanan tedavinin olas› komplikasyon ve risk-

leri konusunda e¤itim verilmelidir. 
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WWaattssoonn  ‹‹nnssaann  BBaakk››mm  MMooddeellii  IIflfl››¤¤››nnddaa  DDiiyyaabbeett  
TTaann››ss››  AAllmm››flfl  HHaassttaann››nn  BBaakk››mm››::  OOllgguu  SSuunnuummuu

Emine  KOL,  Fatma  ARIKAN

Akdeniz Üniversitesi Hemflirelik Fakültesi, ANTALYA

ÖÖzzeett

Diyabet makrovasküler (kardiyovasküler, strok vb.), mikrovasküler (retinopati, nef-

ropati vb.) ve nöropati gibi komplikasyonlara neden olan fiziksel hastal›k olman›n öte-

sinde insan›n emosyonel, sosyal, spiritüel tüm yönleriyle etkilendi¤i yaflam kalitesini

bozan bir hastal›kt›r. Kronik bir hastal›k olan diyabette hastan›n hastal›k ile bafl etme-

si ve tedaviye uyumunun önemi giderek artmaktad›r. Sa¤l›kl› olmay› uyum olarak de-

¤erlendiren Jean Watson, sa¤l›¤› alg›lanan benlik ile yaflanan benlik aras›ndaki uyum

derecesi olarak tan›mlar. Bu nedenle özellikle diyabet yönetimi ve diyabet e¤itiminde

Jean Watson’›n ‹nsan Bak›m Modeli en iyi çerçeve olarak de¤erlendirilmektedir. Bu

makalede ‹nsan Bak›m Merkezinin kurucusu Jean Watson’›n ‹nsan Bak›m Modeli ›fl›-

¤›nda diyabet tan›s› alm›fl bir olgunun tedaviye uyumu ve bak›m› tart›fl›lm›flt›r. 

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr:: Diyabetes Mellitus, Bak›m Modeli, Watson ‹nsan Bak›m Mo-

deli

SSuummmmaarryy

TThhee  CCaarree  ooff  AA  PPaattiieenntt  DDiiaaggnnoosseedd  wwiitthh  DDiiaabbeetteess  iinn  

TThhee  LLiigghhtt  ooff  WWaattssoonn''ss  HHuummaann  CCaarriinngg  TThheeoorryy::  CCaassee  RReeppoorrtt

Diabetes is a disease impairing quality of life of a person in terms of all the emo-

tional, social and spiritual aspects beyond being a physical illness causing complica-

tions such asmacrovascular (cardiovascular, stroke etc.), microvascular (retinopathy,

nephropathy etc.), and neuropathy. In diabetes that is a chronic disease, importan-

ce of the patient's coping with the disease and adherence to therapy has gradually

increased. Evaluating being healthy as adherence Jean Watson defines health as

degree of congruence between the self as perceived and the self as experienced.

Therefore, the Jean Watson’s Human Caring Model is evaluated as the best frame-

work especially in diabetes management and diabetes education. In this study, ad-

herence to therapy and care of a case diagnosed with diabetes were discussed in

the light ofthe Human Caring Model of Jean Watson, who is the founder of Center

for Human Caring. 
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Girifl

Diyabetmakrovasküler (kardiyovasküler, strok vb.), mik-

rovasküler (retinopati, nefropati vb.) ve nöropati gibi

komplikasyonlara neden olan fiziksel hastal›k olman›n öte-

sinde insan›n emosyonel, sosyal, spiritüel tüm yönleriyle

etkilendi¤i yaflam kalitesini bozan bir hastal›kt›r(Kim, et

al.,2015). Son derece kompleks bir hastal›k olan diyabetin

tedavi ve yönetimi ço¤unlukla zordur. Bu ba¤lamda has-

tan›n hastal›k ile bafl etmesi ve tedaviye uyumunun önemi

giderek artmaktad›r (Wallace, et al., 2015).Sa¤l›kl› olmay›

uyum olarak de¤erlendiren Jean Watson, sa¤l›¤› alg›la-

nan benlik ile yaflanan benlik aras›ndaki uyum derecesi

olarak tan›mlar (Watson, 1988).Jean Watson'›n ‹nsan Ba-

k›m Modeli bireyi bütüncül olarak de¤erlendirir ve bireyin

duygusal, ruhsal ve zihinsel iyili¤i ile birlikte t›bbi sorunlar›-

n› da ele al›r. Watson’›n ‹nsan Bak›m Modeli’nin kullan›m›-

na iliflkin araflt›rma örnekleri, modelin baz› özel hastal›k-

lar/durumlarda etkili oldu¤unu göstermektedir (Arslan-Öz-

kan ve ark.,2014; Durgun-Ozan ve ark.,  2015; Erci ve

ark., 2003; Smith, 2004). Watson’›n modelini kullanarak

bir hasta e¤itim plan› haz›rlamak için öncelikle hastay› bir

insan olarak ele almak gereklidir. Diyabet e¤itiminde ola-

bildi¤ince etkili olmak için bireylerin kendi yetenekleri do¤-

rultusunda önceliklerini belirlemek gereklidir (Munshi, et

al., 2016). Watson’un Bak›mModelinde sa¤l›k, hem hasta

hem de sa¤l›k çal›flan› için bir ö¤renme deneyimi olarak

de¤erlendirilmektedir(Watson, 2008). Bu nedenle özellik-

le diyabet yönetimi ve diyabet e¤itiminde JeanWatson’›n

‹nsan Bak›m Modeli en iyi çerçeve olarak de¤erlendiril-

mektedir (http://wikieducator.org/K.I.S.S.ing_Diabetes).

Bu makalede ‹nsan Bak›m Merkezinin kurucusu Jean Wat-

son’›n ‹nsan Bak›m Modeli ›fl›¤›nda diyabet tan›s› alm›fl bir

olgunun tedaviye uyumu de¤erlendirilmifltir. 

Diyabetes  Mellitüs

Günümüzde diyabet, s›kl›¤› ve yaratt›¤› sorunlar nede-

niyle tüm dünyada önemi gittikçe artan yeni bin y›l›n en

önemli halk sa¤l›k sorunlar› aras›nda kabul etmektedir

(Düzöz ve ark.,2009; Türkiye Diyabet Program›,

2013).Yaflam tarz›ndaki h›zl› de¤iflim ile birlikte geliflmifl ve

geliflmekte olan toplumlar›n tümünde özellikle tip 2 diya-

bet prevalans› h›zla yükselmektedir. 2013 y›l› itibari ile

dünyadaki diyabetli birey say›s› 382 milyon iken bu say›-

n›n 2035 y›l›nda %55 oran›nda artarak 592 milyona ula-

flaca¤› öngörülmektedir (Türkiye Diyabet Program›,

2013). Ülkemizde 1997-1998 y›llar›nda yap›lan Türkiye

Diyabet Epidemiyoloji (TURDEP-I) çal›flmas› sonuçlar›na

göre tip 2 diyabet prevalans› %7.2, bozulmufl glikoz tole-

rans› (BGT)s›kl›¤› ise %6.7 olarak bulunmufltur (Satman ve

ark., 2013). TURDEP-II çal›flmas›nda ise ülke genelinde 20

yafl üzerinde 26.499 kifli incelenmifl ve tip 2 diyabet s›kl›-

¤›n›n geçen y›llarda önemli derecede artt›¤› ve %13.7’ye

ulaflt›¤› görülmüfltür (Satman ve ark., 2013). Tüm dünya-

da diyabetli bireylerin %46’s›n› henüz tan› konulmam›fl

vakalar oluflturmaktad›r. Türkiye’de TURDEP-II çal›flmas›

verilerine göre diyabetli bireylerin%45,5’i hastal›klar›n›n

varl›¤›ndan haberdar olmad›¤› saptanm›flt›r (Satman ve

ark., 2013; Türkiye Diyabet Program›, 2013). 

Diyabetin yönetim sürecinde bireyin yafl›, hastal›¤›n

süresi, tedavinin karmafl›kl›¤›, ekonomik ve psikososyal

faktörler gibi çok say›da de¤iflken etkili olmaktad›r (Ler-

man, 2005). Diyabet hastalar›, beslenme, fiziksel aktivite,

ilaç kullan›m›, kan flekeri takibi ve stres yönetimi gibi gün-

lük bir planlaman›n yan› s›ra yaflam tarz›n› de¤iflikli¤i gibi

zorlu süreçlere girerler (Wong et al., 2005;Kim, et al.,

2015). Diyabet tan›s› alan hastada  “utanma”, “reddetme”

gibi baz› psikolojik de¤ifliklikler geliflebilir ve bunlar bireyin

hastal›¤› etkili flekilde yönetimine engel olur. Tan› koyul-

mas› kiflinin öz-sayg›s›n› azaltabilir, direnç ve depresyon

geliflebilir (Olgun ve Ulup›nar, 2014). Diyabet bir yaflam-

d›r, diyabet yönetimi sürekli, dinamik ve hasta merkezli ol-

mal›d›r. Diyabet hemflireleri bireyin hastal›¤›n›, bak›m›n›

ve tedavisini yönetmesinde yol gösterici, e¤itici ve dan›fl-

man olarak önemli sorumluluklar tafl›maktad›rlar  (Wong

et al., 2005; Boström et al., 2014; Olgun ve Ulup›nar,

2014; Munshi, et al., 2016).

Jean  Watson’›n  ‹nsan  Bak›m  Modeli

Seçkin bir hemflirelik profesörü ve teorisyeni olan Jean

Watson, kendi ismini tafl›yan Bak›m Bilim Enstitüsü’ nün

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  8  •  Say›    1  •  Sayfa  59  •  Ocak  -  Haziran  2016



kurucusu ve direktörüdür. Dr. Jean Watson Kolorado

Üniversitesi’nde e¤itimci olarak çal›fl›rken 1975-1979 y›lla-

r› aras›nda “‹nsan Bak›m Modeli”ni gelifltirdi (Watson,

2015). Jean Watson, ‹nsan Bak›m Modelini kiflileraras› ba-

k›m iliflkisi, bak›m durumu ve bak›m an›, iyilefltirme süreç-

leri olmak üzere üç temel kavram üzerinde ele al›r (Wat-

son,2008).

1)  Kiflileraras›  Bak›m  ‹liflkisi: ‹nsan Bak›m Bilimi’nde “Ki-

flileraras›” terimi hemflire ile birey aras›nda insan insana

yüce bir iliflki olarak yer al›r. “Kiflileraras› iliflki”, fiziksel ola-

rak orada bulunman›n yan›nda birey ile birlik olma/bü-

tünleflme anlam›nda kullan›l›r (Watson, 2012). Kifliler ara-

s› bak›m iliflkisinde bak›m veren ve bak›m alan aras›nda

yüksek düzeyde bir enerji alan› oluflur. Bu enerji, hasta ve

hemflirenin benli¤inde manevi bir ba¤ kurar ve onlar› “fiu

An”›n çok ötesine götürür (Watson, 2015). 

2)  Bak›m  Durumu  ve  Bak›m  An›: ‹nsan Bak›mMode-

li’nde, insan insana etkileflim sürecinin ilk aflamas› olan

“Bak›m An›” hemflire ile bireyin ilk karfl›laflt›klar› and›r. Hem

hemflire hem hasta “Bak›m An›n›”yaflarken kendine özgü

yaflam deneyimleri ile oradad›rlar. O anda öncelikli olarak

hemflirenin bilinci, niyeti ve enerjik olarak varl›¤› gereklidir.

Hemflire böylesi bir varl›¤›;  tüm benli¤i ile hastaya dokun-

mas›, duruflu, ses tonu, duyular›, seçti¤i kelimeleri, hisleri

ile hastaya yans›tabilir (Watson, 2012).Dolay›s› ile bak›m

ancak hemflirenin bireyin yaflam alan›na veya varoluflsal

alan›na girmesi ile bafllayabilir. Hemflire bireyin varolufl

(ruh) durumunu saptar, bunu hisseder ve tepki gösterir.

Bu tepki öylesine kifliye özeldir ki, di¤erinin uzun zamand›r

aç›¤a vurmay› erteledi¤i duygu ve düflüncelerini aç›¤a vu-

rur. Böylesi bir bak›mda hemflire ve birey aras›nda iç/öznel

bir ak›fl vard›r (Mc Ewenand Wills, 2007).Hemflire hasta ile

karfl›laflt›¤› anda flu sorulara yan›t arar;

- Bu ruhla dolu insan kim?

- Hastal›¤›n›n ötesinde bu insan›n neye ihtiyac› var?

- O’na bak›m verebilir miyim?

- Onunla nas›l bir ba¤lant› kurabilirim?

Bak›m an›nda “Hemflirenin Bilinci” zaman ve mekan›n

ötesine geçer, yani “bilinç” bedenden ayr›l›r. Hemflire,  bi-

linci ile hastan›n dünyas›ndad›r ve sessizlikte bile hastas›

ile konuflur durumdad›r. “Bilinç” sayesinde hastas›n›n ru-

hunun gizemini görür (Watson, 2012).

3)  ‹yilefltirici  Faktörler  ve  ‹yilefltirici  Süreçler:  Watson,

hemflirelik fenomeni için bir biçim sa¤lamak amac›yla

1979 y›l›nda “‹yilefltirici/Carative Faktörleri” gelifltirdi. ‹yi-

lefltirici Faktörler halen hemflireli¤in özü olarak kullan›lma-

s›na ra¤men, Watson’›n anlay›fl›na göre  “Faktör” terimi-

nin anlam› oldukça durgundur. Bu nedenle Watson, “‹yi-

lefltirici/Carative Faktör”leri “‹yilefltirici/Caritas Süreç” ola-

rak geniflleterek daha dinamik hale getirmifltir (Watson

2015).Caritas, “de¤er verme, takdir etme, özel ilgi göster-

me, sevgi” anlam›na gelen Latince bir kelimeden gelir.

Caritas sözcü¤ünün Türkçe karfl›l›¤› “‹yilefltirici” olarak kul-

lan›lmaktad›r. Watson “‹yilefltirme Süreçlerini” yarat›c›

problem çözme süreci olarak tan›mlamakta ve  “‹yilefltir-

me Süreci”nin özelliklerini Tablo.1’de belirtildi¤i gibi s›rala-

maktad›r ( Watson, 2007; Watson, 2008; Jesseand Alli-

good, 2014).

Vaka

Bay RU, 60 yafl›nda emekli bir muhasebecidir. RU,

yaklafl›k iki gün önce ‹ç Hastal›klar› Poliklini¤i’ne, alt ektre-

mitelerde +3 gode b›rakan ödem, çok susama, hafif bu-

lant› flikayetleri ile baflvurmufltur. 

RU’nun geçmifl sa¤l›k öyküsünde sa¤l›k kontrolünü

nadiren yapt›rd›¤› belirlenmifltir. Yaklafl›k 10 y›l önce hi-

pertansiyon nedeni ile baflvurdu¤u sa¤l›k kurumunda

prediyabet oldu¤u belirtilmifl, diyet ve beslenme önerile-

rinde bulunulmufl, ancak Bay RU, önerileri uygulamam›fl-

t›r. Travma sonucu meydana gelen radiusfraktürü nede-

ni ile acil servise baflvurdu¤unda AKfi:458 mg/dl oldu¤u

saptanm›fl ve diyabet poliklini¤ine yönlendirilmifltir. Befl y›l

önceki bu acil durum sonras›nda DiyabetesMellitüs (DM)

tan›s› konan RU, reçete edilen oral antidiyabetik ilaçlar›n›

da kullanmam›flt›r.

Hastaneye son baflvurusunda RU’nun açl›k kan fleke-

ri 290 gr/dl, kan bas›nc› 168/94 mm/Hg ve her iki alt

ekstremitelerinde ödem ile birlikte GFR>150ml/dk ve id-

rarda bir (+) protein belirlenmifltir. Ayn› zamanda özellik-

le sol ayak baflparma¤›nda 3-5 mm çap›nda s›n›rlar› dü-

Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  8  •  Say›    1  •  Sayfa  60  •  Ocak  -  Haziran  2016



Diyabet,  Obezite  ve  Hipertansiyonda  Hemflirelik  Forumu  Dergisi

Cilt  8  •  Say›    1  •  Sayfa  61  •  Ocak  -  Haziran  2016

TTaabblloo  11:: ‹yilefltirici Faktörler ve ‹yilefltirici Süreçler*

‹‹yyiilleeflflttiirriiccii  FFaakkttöörrlleerr--‹‹FF ‹‹yyiilleeflflttiirriiccii  SSüürreeççlleerr--‹‹SS BBaakk››mm  VVeerreenniinn  ‹‹yyiilleeflflttiirrmmee  BBiilliinnccii
1. ‹nsanc›ll›k-Adanm›fll›k Vakur olma, kendine ve di¤erlerine - Bireyin eflsizli¤ini kabul etmek

sevgi ve flefkatle yaklaflma - ‹yilik ve flefkat eylemlerini bilmek
- Bireyin yarat›l›fltan gelen özelliklerine, yeteneklerine 

sayg› duymak
- ‹ncinebilirli¤in fark›nda olmak
- Gerçek bir kayg› ile dinlemek
- ‹nsan›n yüceli¤ine sayg› duymak

2. ‹nanç-Umut Bireye inanç ve umudu afl›lama - Dinlerken sessizlik, yans›tma, duraklama için f›rsat 
yaratmak

- Yaflam› bir problem çözümü gibi görmekten daha çok 
keflfedilmesi gereken bir gizem olarak görmek

- Bireydeki daha büyük gücü görmek için esnek olmak
- ‹yilefltirici ve bütüncül bak›m için bilim ve sanatla 

etkileflmek
- Bireylere kendine inanmalar› için yard›m etmek
- Bireyin inançlar›n› ö¤renmek ve desteklemek
- Umudu desteklemek
- Bireyi bir obje gibi de¤il, insan gibi görmek

3. Duyarl›l›k Bireyde “Benlik-Ego”nun ötesine - Durumlar› de¤erlendirmede sezgileri kullanmak 
geçerek fark›ndal›¤› derinlefltirmek, - Minnet duyma, ba¤›fllama, teslimiyet ve flefkat için 
bireyin manevi/spiritüel anlaml› ritüeller gelifltirmek
uygulamalar›n› gelifltirme - Bizim sayg› ve bak›ma verdi¤imiz de¤er kadar bireyin 

temel spiritual gereksinimlerine de¤er vermek
- Görevleri iyilefltirici etkileflimlere dönüfltürmek
- Kendini ve baflkalar›n› ba¤›fllama yetene¤ini göstermek
- ‹nsan olarak kendine ve baflkalar›na iyi davranmak
- Kalp merkezli bak›m vermek

4.Yard›m-Güven ‹liflkisi Yard›m edici-güven verici, otantik - Koflulsuz sevgi ve sayg› göstermek
bak›m iliflkisi gelifltirme - Bireylerin ihtiyac› oldu¤unda iyileflme için kutsal bir 

alan yaratmak
- Yarg›s›z davranmak
- Yaflam deneyimlerine uyum ile karfl›l›k vermek
- Otantik varl›¤› kullanmak: tam anlam› ile dürüst ve 

kendisi olarak bulunmak
- Baflkalar›na hassas ve aç›k olmak
- Kendisinin ve baflkalar›n›n sözel-sözel olmayan 

iletiflim tarz›n›n fark›nda olmak
- Do¤rudan sayg›l›, yap›c› iletiflim kurmak

5. Olumlu ve olumsuz ‹nsanlar›n öykülerini içten dinleyerek - Kutsal bir alan yaratmak
duygular›n ifadesi olumlu ve olumsuz duygular›n - ‹yileflmeyi derin bir iç yolculuk olarak düflünmek

ifade edilmesini sa¤lama - Belirsizlik ve bilinmezliklere izin vermek
- Bireyin kendini ifade etmesi için öykü ve hikaye 
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anlat›m›n› kullanmak
- Bireye dua, ritüeller gibi spiritual uygulamalar› önermek
- Bireye kendi durumunun iyi yönlerini görmesine 

yard›m etmek
- Bireyin kendi negatif duygular› ile bafl etmesine 

yard›m etmek
6. Problem Çözme - Bak›m sürecinin parças› olarak, - Bak›m›n bilimsel ve sanatsal yönü ile tam olarak ifade 

çeflitli bilme ve yapma yollar›n› edilmesi için yarat›c› ve kritik düflünme ile estetik, 
kullanarak problem çözümüne ampirik, kiflisel, metafiziksel bilme yollar›n› entegre etmek
yard›m etme - Bireyin kat›l›m›n›n bak›m plan›nda etkili oldu¤unu 

kabul etmek
- ‹yilefltirici bir ortam yaratmak için kendi yeteneklerini 

kullanmak (dokunma, ses, otantik varl›k, gülme, 
mizah, jest, düflleme, gevfleme v.b.)

- Bireyleri soru sormalar› için cesaretlendirmek
- Bireyin sa¤l›k sorunlar› ile bafl etmesi için kendi 

yaflam›nda yeni anlamlar bulma, alternatif yollar› 
gelifltirme konusunda ona yard›m etmek

7.Ö¤retme-ö¤renme - Bireysel gereksinimlere ve kendi  - Bireylerin yaflam deneyimlerini paylaflmalar› için 
tarz›na uygun bir flekilde ö¤renme aktif dinlemek
ve ö¤retme yaflant›lar› sa¤lama - Tüm dikkati vererek sakin, dikkatli ve sayg›l› bir 

flekilde konuflmak
- Öncelikle bireyden ö¤renmek için onun yaflam 

dünyas›n› anlamaya çal›flmak, sonra onun 
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak için bilgi, araç ve f›rsatlar› 
sa¤lamak, rehberlik yapmak

- Ö¤renme, bilgi ve ö¤renmeye haz›r oluflluk için 
bireyin bulundu¤u her yerde ve her flekilde onunla 
olmak

- Bireyin sa¤l›k/hastal›k konusundaki düflüncelerini 
anlamas› için ona yard›m etmek

- Sa¤l›k/hastal›k konusunda bildi¤i fleyleri ö¤renmek
8.‹yileflme Çevresi Fiziksel,duygusal ve manevi anlamda - Birey ile do¤al bir iliflki kurmak için ortam oluflturmak

konforlu, güzel ve huzurlu bir çevre - Bak›m için haz›r olmak
oluflturma - ‹yilefltirici bir çevre için gereklilikleri sa¤lamak: 

hemflirenin varl›¤›, bireyin eflsizli¤inin kabulü, ›fl›k, 
sanat, sessizlik, temizlik, gizlilik, beslenme, su, 
güzellik, güvenlik, el y›kama

- Bireyin rutin ve ritüellerine izin vermek
- Bireyi dinlerken birey ile olmak

9. Gereksinimlere yard›m Temel fiziksel, duygusal ve ruhsal - Bireyi bir bütün olarak görmek
gereksinimlere yard›mc› olma - Bireyin gereksinimlerinin eflsizli¤ine sayg› duymak

- Mümkün olan en üst düzeyde rahatl›¤› sa¤lamak
- Daha az endifle hissetmeleri için bireye yard›m etmek
- Bireyin ailesi, sevdikleri ve önemli gördükleri 



zensiz k›zar›kl›k mevcuttur. Bay RU kendisi bu bulguyu

mantar hastal›¤›na ba¤l› kafl›nt› olarak tan›mlarken kafl›-

d›¤› bölgelerin yara oldu¤unu ve iyileflmedi¤ini ifade et-

mektedir. 

Bay RU, son bir y›ld›r kan bas›nc› kontrolü için gitti¤i

sa¤l›k kurumunda antidiyabetiklerinimutlaka kullanmas›

gerekti¤i, diyetin önemi ile ilgili bilgilendirildi¤ini ancak

bunlar› uygulamad›¤›n› belirtmekte ve gerekçe olarak da

sa¤l›¤›nda ciddi düzeyde bir bozulma olmad›¤›n›, s›k id-

rara ç›kma, çok su içme gibi durumlara ise al›flt›¤›n› ifade

etmektedir. Beslenmede bahçe ifllerinden dolay› ö¤ünle-

rinin düzenli olmad›¤›n›, iki ö¤ün beslendi¤ini dolay›s› ile

az yedi¤ini az yemenin sa¤l›k için iyi oldu¤unu belirtmek-

tedir. Kendisinin zaten çok dinç oldu¤unu ufak tefek so-

runlar› dert etmedi¤ini bu nedenle de sa¤l›k kontrolü ve

ilaç kullan›m›na gerek duymad›¤›n› s›k s›k belirtmektedir. 

Bay RU, 25 y›l büyük bir fabrikada muhasebe flefi ola-

rak görev yapm›flt›r. RU’ ya göre, emekli olmay› kendisi is-

tememifl, çocuklar›n›n e¤itimi için zorunlu bir tercih yap-

m›flt›r. Çocuklar›n e¤itimi tamamland›ktan sonra ise al›fl›k

oldu¤u flehir yaflam›ndan uzaklaflm›fl, köyüne yerleflmifl,

yo¤un bir flekilde bahçe iflleri ile meflgul olmaya bafllam›fl-

t›r. Birlikte çal›flt›¤› ifl arkadafllar›ndan uzaklaflm›fl, sadece

ev ve bahçe aras›nda bir yaflam sürmeye bafllam›flt›r.  Bay

RU sosyal yaflamdan uzaklaflt›¤›n› belirmekte, çal›flma dö-

nemindeki günlerini s›k s›k anlatmakta ve o günlere iliflkin

özlemini ifade etmektedir. Emekli olman›n yafll›l›k ve sos-

yal hayattan çekilme ile eflde¤er görüldü¤ünü ancak ken-

disinin bunu kabul etmedi¤ini belirtmektedir.

RU poliklinikteki muayenesi boyunca hekime;ayakla-

r›ndaki ödemin böbrek yetmezli¤i belirtisi olup olmad›¤›-

n›, diyalize girip girmeyece¤ini sormufltur. Muayene son-

ras›nda doktor kendisine böbreklerinin etkilendi¤ini ama

tedavi plan›n›n düzenli uygulanmas› ile düzelebilece¤ini

aç›klad›¤›nda rahatlamakla birlikte insülinin subkutanola-

rak önerilmesi onda yo¤un bir kayg› yaratm›flt›r. Bay RU

insülin kullan›m› ve diyet program› için hemflire ile görüfl-

mesinde kayg›l› görünse de insülin uygulamas›n›n diyali-

ze göre daha al›fl›labilecek bir durum oldu¤unu belirti-

yordu. 

‹nsan  Bak›m  Modeline  Göre  Bay  RU  

‹çin  Planlanan  Hemflirelik  Bak›m›

De¤erlendirme ve problemin tan›mlanmas›
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kiflilere sayg› duymak
- Gizlilik gereksinimine sayg› duymak
- Dinlenme, gevfleme ve uyku gibi özel 

gereksinimleri konusunda bireye yard›m etmek
10. Varl›ksal-fenomenolojik Manevi gizemlere, ölüm ve - Bilinmeyenleri ortaya ç›karmas› için bireye yard›m etmek
manevi boyutlara izin verme yaflam›n varl›ksal boyutlar›na - Mucizeleri beklemek, yaflam›n kontrolünden vazgeçmek

aç›k olma; ruh bak›m› için - Umudu beslemek, desteklemek
onunla olma, gizemleri ortaya - Uygun bir flekilde bak›m anlar› yaratmak, bak›m 
ç›karma, mucizeye izin verme anlar›na kat›lmak

- Kendisi ve bireylerin daha derin duygular›n›n 
fark›nda olmak

- Kendisi ve di¤erleri için neyin önemli oldu¤unu bilmek
- Birey için anlam› olan her fleye sayg› duymak
- Yaflam›n var oldu¤u her yerde ve her durumda 

güzelliklerin ve sevginin temel oldu¤una inanmak
- Anlafl›lmayan baz› yaflam olaylar›n› kabul etmek

*Bu tablo, temelde Watson (2008) olmak üzere parantez içinde belirtilen yazarlardan derlenip haz›rlanm›flt›r (Watson 2007; 

Watson CaringScienceInstitute/https://www.watsoncaringscience.org/ ;JesseandAlligood, 2014).



Hemflire fiD, Bay RU ile ilgili çok az fley biliyordu.  Bay

RU içinalt ekstremiteödemi, yüksek GFR ve AKfi, proteinü-

ri, s›k idrara ç›kma ve a¤›z kurulu¤u gibi birkaç fiziksel bul-

gu mevcuttu. RU’nun üretken ve sosyal olmay› seven bir

birey olmas›, sa¤l›k kontrollerini ihmal etmesi, önerilen te-

daviyi uygulamamas›, kendisini sa¤l›kl› ve dinç olarak ta-

n›mlamas›, beslenme ve diyet ile ilgili yanl›fl uygulamala-

r›n›n olmas›, poliklinikteki hekim taraf›ndan muayene edi-

lirken s›k s›k diyalize girme korkusunu ifade etmesi ve kay-

g›l› görünmesi de bilinen di¤er verilerdi. Bu k›sa rapor so-

nucunda Bay RU’ nun di¤er fiziksel bulgular›, hastal›¤› ile

ilgili bilgi düzeyi, ilaçlar›n› kullanmama nedenleri, flu anki

yaflam biçimine uyumu, diyaliz korkusunun temelindeki

varolufl ile ilgili düflünceleri konusunda detayl› bir de¤er-

lendirme ve bilgiye ihtiyaç vard›. 

Watson’›n ‹nsan Bak›m Modeline göre Bay RU için ki-

fliler aras› öznel bir iliflki gereklidir. Bu iliflkide amaç yard›m

edici ve güven iliflkisi ile RU’da “Benlik-Ego”nun ötesine

geçerek fark›ndal›¤› derinlefltirmek, hastal›¤› kabul etme-

sini sa¤lamakt›r(Watson, 2013). Asl›nda hemflire fiD has-

tay› hekim muayenesi s›ras›nda gördü¤ünde, O’nun kor-

kular›na tan›k oldu¤unda, ayaklar›nda ödeme ba¤l› yürü-

mekteki zorlanmas›n› gördü¤ünde hemflire ve hasta ara-

s›ndaki “Bak›m An›” bafllam›flt›. Watson’a göre “Bak›m An›”

oldukça otantik, hasta ve hemflire yarar›na özel bir and›r

(Watson,  2012).Watson’a göre hemflire hasta ile karfl›lafl-

t›¤› anda flu sorulara yan›t arar; Bu ruhla dolu insan

kim?Hastal›¤›n›n ötesinde bu insan›n neye ihtiyac› var?

O’na bak›m verebilir miyim? Onunla nas›l bir ba¤lant› ku-

rabilirim?(Watson, 2012)

Fiziksel olarak iyileflme önemlidir, ancak Jean Wat-

son’›n özellikle belirtti¤i gibi spiritüel iyileflme olmaks›z›n

optimal bak›m ve iyileflme baflar›lamaz (Childs, 2006).

Hemflire, hastan›n yaflam tan›m›n›, yaflam anlam› ve ya-

flam kalitesine iliflkin görüflleri ve onun yaflam›n› önemli k›-

lan fleyleri, eylemleri ve olaylar› derin bir flekilde anlamal›-

d›r. Bu nedenle Hemflire Bay RU’yu daha detayl› tan›mak

için görüflme planlad›. RU e¤itim ve görüflme için hemfli-

re odas›na girerken bir eli ile ceketinin dü¤melerini kapat-

maya çal›fl›yor, di¤er eli ile dosyas›n› tutuyordu. Bay

RU’nunpostürü öne e¤ikti ve ödeme ba¤l› yürümede k›-

s›tl›l›k vard›, yüz ifadesi kayg›l› görünüyordu.  Hemflire

fiD,kendi kendine flu sorular› sordu; 

Bay RU, flu an ne hissediyor olabilir?

Bay RU’ nun içindeki korku ne kadar yo¤undur?

Bay RU büyük bir kurumun muhasebesini yürütülmüfl

etkin bir kiflilik olmas›na ra¤men kendi sa¤l›¤›n› neden ih-

mal ediyor olabilir? 

Hemflire fiD kendi enerji alan›n›n, duygu ve düflünce-

lerinin kifliler aras› bak›m iliflkisinde önemli oldu¤unun bi-

lincindeydi. Watson’›n önerilerini düflündü ve hasta ile

görüflmede arad›¤› sorulara yan›t bulabilmesi için önce

iyilefltirici bir görüflme ortam› gerekliydi. Hemflire, Bay RU

odaya girdi¤inde aya¤a kalkt›, O’nu karfl›lad› ve rahat ola-

bilece¤ini, kendisi için yeterince zaman ay›rd›¤›n› ifade et-

ti. Hemflire fiD, ‹yilefltirici Süreçleri (‹S:1,2, 3,4, 5) kullana-

rak görüflmeyi sürdürdü. Bay RU, görüflmede özellikle

emekli olmas›ndan duydu¤u piflmanl›¤›ndan söz etti.

Emekli oldu¤u için üretkenli¤inin azald›¤›n›, düzenli bir ifl

ve aile yaflant›s›n›n bozuldu¤unu, eflinin meme kanseri

tan›s› ald›¤›n›, k›zlar› evli oldu¤u için ev iflleri ve yemek

yapma iflinin de düzenli olmad›¤›n› ifade etti. Bu koflullar-

da kendisinin hasta olmamas› gerekti¤ini, eflini çok sevdi-

¤ini ve ona zay›f görünmek istemedi¤ini, henüz yafll› ol-

mad›¤›n› ve e¤er isterse çok fley baflarabilece¤ini belirtti.

Bay RU bugüne kadar hastal›¤› önemsemedi¤ini, ama so-

nuçlar›n›n bu kadar kötü olaca¤›n› bilemedi¤ini, asla di-

yalize girmek istemedi¤ini, ölmek istemedi¤ini belirtirken

yard›m isteyen bir yüz ifadesi vard›. Hemflire Bay RU için

benlik kavram›n›n ve varl›k koflulunun tehdit alt›na girdi-

¤ini düflünerek O’na cesaret ve umut vermek istedi. Hem-

flire fiD, hastal›¤›n›n kontrol edilebilece¤ini söyledi¤inde

Bay RU gülümsedi ve bunun için ne gerekiyorsa yapabi-

lece¤ini belirtti. 

Bay RU görüflme sonras›nda daha umutlu olmas›na

ra¤men insülin uygulamas› ve diyetine iliflkin bilgilendir-

me sürecinde farkl› kayg›lar ifade etti. Bay RU, nun flu so-

rular› hemflireye hastan›n psikolojik ve sosyal benli¤inin

tehdit alt›na girdi¤ini düflündürdü. “Acaba ben insülini

hesaplayabilir miyim? ‹¤ne yapmay› becerebilir miyim?
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Beni i¤ne yaparken ya da i¤ne yerlerimi gören olursa ne

yapmam laz›m? Hemflire fiD, Bay RU’nun baflar›l› oldu¤u

alanlar› (iyi muhasebe yapmas›, bahçe ifllerini iyi yürütme-

si ve bunun bir egzersiz program› gibide olabilece¤ini,

efline sayg› duymas›, yaflam›n› biçimlendirmek için çaba

göstermesi) öne ç›kararak O’ nu destekledi. Ayr›ca O’na

insülini do¤ru hesaplama ve ö¤renmesini desteklemek

için her zaman haz›r oldu¤unu, do¤ru uygulamay› ö¤re-

ninceye kadar sab›rla maket üzerinde tekrarl› uygulama-

lar›na destek olaca¤›n› belirtti.

Görüflmeler sonunda Hemflire fiD, Bay RU için fizik

muayene ve laboratuvar bulgular›n› da içeren tam bir de-

¤erlendirme yapt›. Elde etti¤i tüm verileri analiz etti ve fi-

ziksel problemlerin yan›nda RU’nun hasta olmay› kabul

etme ile ilgili yo¤un bir sorun yaflad›¤›n› düflündü. Hem-

flire fiD’ye göre Bay RU için öncelikli hedef hastal›¤a

uyum sa¤lamak, yaflam›nda istedi¤i sosyalleflmeyi ve

üretkenli¤i yeniden kazanmak, ikinci hedefi ise kaliteli bir

yaflam sürmekti.  Bu amaç do¤rultusunda yap›lan müda-

haleler sonunda Bay RU, hastal›¤a ve tedaviye uyumun-

da kendisine iyi gelecek her bir öneriyi de¤erlendirmek is-

teyecek ve yaflam tarz›n› diyabetle uyumlu bir biçimde

düzenleyecekti. Hemflire fiD, Bay RU için planlad›¤› ve bir

k›sm›n› gerçeklefltirmifl oldu¤u müdahaleleri iyilefltirici sü-

reçlerin rehberli¤inde sistematize etti (Tablo 2).

Sonuç

Watson’›n iyilefltirme süreçleri kullan›larak diyabet has-

tas›na verilen bak›m hastal›k modeline göre uygulama

yapmakta ya da t›bbi istemleri yerine getirmekten olduk-

ça ötesindedir. Verilen bak›m daha çok bireyin kendi

karar›yla iyileflme sürecini kapsayan bütüncül bir bak›m-

d›r. Watson bak›m›n sadece giriflimsel uygulamalardan

ibaret olmad›¤›n›, giriflimsel uygulamalar› yaparken bile

iyilefltirme süreçlerine göre bak›m›n flekil ald›¤›n› vur-

gular. Diyabet tan›s› alam ve hastal›¤a, tedaviye uyumda

güçlük yaflayan olguda insülin e¤itiminin daha ötesine

gidilmifl hastan›n tedaviye uyumun sa¤lanmas› desteklen-

mifltir. Watson insan bak›m modelini kullanan hemflire

bak›m an›n› iyi de¤erlendirmifl, kifliler aras› öznel bir

iletiflim ile hastan›n uyumla ilgili problemlerini tan›mlam›fl

ve iyilefltirici süreçlerin rehberli¤inde bak›m› hasta ile bir-

likte planlam›flt›r.
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TTaabblloo  22:: Bay RU ‹çin ‹yilefltirici Süreçlerin Kullan›m›

WWaattssoonn’’››nn  ‹‹nnssaann  BBaakk››mm  KKuurraamm››nnaa  GGöörree  HHeemmflfliirreelliikk  YYaakkllaaflfl››mmllaarr›› ‹‹yyiilleeflflttiirriiccii  SSüürreeççlleerrii  ((‹‹SS))
Bay RU ile poliklinikte ilk karfl›laflma ‹nsanc›ll›k ve adanm›fll›k (‹S1), Yard›m–güven iliflkisi (‹S4)
Bay RU ile hastal›¤› hakk›nda görüflme ‹nsanc›ll›k ve adanm›fll›k (‹S1), ‹nanç- Umut (‹S2),  

Yard›m–güven iliflkisi (‹S4), Duyarl›l›k (‹S3), Duygu ve 
hislerin ifadesi (‹S5), ‹yileflme çevresi (‹S8)

Bay RU ile insülin kullan›m› ve diyetinin ‹nsanc›ll›k ve adanm›fll›k (‹S1), ‹nanç- Umut (‹S2),  
planlanmas›na iliflkin görüflme Yard›m-güven iliflkisi (‹S4), Duyarl›l›k (‹S3), Duygu ve 

hislerin ifadesi (‹S5)
Bay RU ile diyabetle uyumlu yaflam tarz›na iliflkin görüflme Problem çözme (‹S6), Ö¤retme ö¤renme (‹S7), 

Gereksinimlere yard›m (‹S9), Güçlere olanak 
sa¤lama (‹S10)

Bay RU cilt bütünlü¤ünün korunmas› yönelik Problem çözme (‹S6), Gereksinimlere yard›m (‹S9), 
giriflimlerin planlanmas› Ö¤retme ö¤renme (‹S7), ‹yileflme çevresi (‹S8) 

Gereksinimlere yard›m (‹S9) 
Diyabetin akut ve kronik komplikasyonlar›n›n önlenmesine ‹nanç- Umut (‹S2), Ö¤retme ö¤renme (‹S7), 
iliflkin görüflmelerin planlanmas› ‹yileflme çevresi (‹S8), Gereksinimlere yard›m (‹S9)
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ÖÖzzeett

Bu makalede “Munchausen sendromu” ve “Munchausenby Proxy sendromu” ola-

rak tan›mlanan dokuz olgu tan› dönemindeki klinik bulgular› do¤rultusunda sunuldu.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Munchausen sendromu, Munchausenby Proxy sendromu, ol-

gu sunumu

SSuummmmaarryy

This article presented nine cases with "Munchausen syndrome" and "Muncha-

usen Syndrome By Proxy" defined clinical symptoms terms of diagnosed 

KKeeyy  wwoorrddss::  Munchausen syndrome, Munchausenby Proxy syndrome, case report

Girifl

Munchausen sendromu (MS) gösterilebilir bir neden olmaks›z›n, kiflinin tasarlaya-

rak bir organik ve/veya ruhsal hastal›k ortaya ç›kartt›¤› durumdur. Ortaya ç›kan bu or-

ganik ve/veya ruhsal hastal›k kiflide önemli ölçüde fonksiyon kayb›na hatta ölüme ne-

den olabilir ve toplum sa¤l›¤› yönünden önemli sa¤l›k harcamalar›na yol açar. Birey

için ayn› zamanda sekonder kazançlar yarat›r (Asher 1951; Hanc›2000).Çocuk istis-

mar› olarak kabul edilen Munchausenbyproxy sendromunda (MBPS) ise aile iflbirli¤i

hatta direk ailenin çocu¤a müdahalesi söz konusudur (Davis1998; Hanc›, 2000; Po-

lat ve Dokgöz, 2007; Rocha, 2004; Rosenberg, 1987; Senner ve Ott, 1989)

Bu yaz›da MS ve MBPS tan›s› alan 9 diyabetli çocuk ve adolesan sunulacak ve di-

yabetli olgularda nedeni aç›klanamayan hipoglisemi veya ketoasidoz ataklar›n›n var-

l›¤›nda bu sendromlar›n akla gelmesi gerekti¤i vurgulanacakt›r.

Gereç  -  Yöntem

Munchausen sendromu kiflinin kendisine bir hastal›k tan›s› belirleyerek ya da var

olan hastal›¤›n› ilerleterek ikincil kazanç sa¤lamak amac›yla oluflturdu¤u nadir bir psi-

kiyatrik hastal›kt›r (Asher 1951; Hanc›, 2000). Benzer durumu çocuklar›nda oluflturan
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ebeveynler için “Munchausenby Proxy sendromu” olarak

tan›mlanm›flt›r (Schreier 2004). Bu tan›m do¤rultusunda

hastanemizde izlenilen ve tan› için psikiyatri uzman›n›n

onay›n› alan olgular Munchausen ve Munchausenby

Proxy sendromu olarak  kabul edildi.

1997-2016 y›llar› aras›nda Dr. Sami Ulus Kad›n Do-

¤um, Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim Araflt›rma Has-

tanesi Çocuk Endokrinoloji Klini¤inde 9 diyabetli çocuk ve

adolesan MS ve MBPS tan›s› ald›. Olgular›n tan› dönemin-

deki klinik bulgular› afla¤›da sunuldu.

Bulgular

Munchausen Sendromu ve MunchausenBy Proxy

Sendromu tan›s› alan alt›s› k›z, üçü erkek 9 olgunun yafl

da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda %33’ü 10-15 yafl, %67’si 15-20

yafl aral›¤›nda bulunmaktayd›. Ebeveynleri %11.1’i köy,

%22’si kasaba, %67’si kentte yaflamakta olan olgular›n

ebeveyn birlikteli¤i ve ebeveynlerin sa¤ olup olmad›klar›

sorguland›¤›nda %77’sinde anne baba birlikte, %11’inde

boflanm›fl ve %11’inde ebeveynlerden biri vefat etmiflti.

Anne e¤itim durumuna bak›ld›¤›nda okur yazar olmama

%22 iken, ilkö¤retim %55, lise %11 ve üniversite mezu-

nu %11 idi. Baba e¤itim durumuna bak›ld›¤›nda %11.1

okur yazar de¤ilken, %67’si ilkö¤retim, %11.1 lise ve

%22’si üniversite mezunuydu. Gelir durumu sorguland›-

¤›nda ise % 22’si asgari ücret alt›nda,%45’i asgari ücret

ve %35’i asgari ücret üzeri gelire sahipti.

Dokuz olgunun 7'si Tip 1 diyabetli, 3'ü Tip 2 diyabet-

liydi. Diyabet süreleri incelendi¤inde en k›sa diyabet tan›

süresi 1 ay iken, en uzun diyabet izlem süresi 17 y›ld›. Ta-

n› öncesi 4 olguda (%44.4) psikiyatrik tan› var olup ilaç

kullan›m hikayesi vard›. Olgular›n bu yöntemlere baflvur-

madaki sorunlar› sorguland›¤›nda maddi yard›m almak,

hastanede kalmak, hipoglisemideyken kendini iyi hisset-

me, okul baflar›s›ndaki kayg›lar, diyabet de¤ilim mesaj›

vermek, ilgi çekmek, baflka kentte yaflamak gibisekonder

kazançlar sa¤lamak istedikleri gözlemlendi.

Olgu  1

Onüç yafl›nda k›z hasta bafl a¤r›s› flikayetiyle baflvurdu-

¤u d›fl merkezde hiperglisemi saptanmas› üzerine klini¤i-

mize sevk edildi. Fizik incelemesinde vücut a¤›rl›¤› 60 kg

(90p), boy 166 cm (90-97p) olup patolojik fizik muayene

bulgusu yoktu.Laboratuvar incelemesinde açl›k kan fleke-

ri 221 mg/dl, açl›k insülin 20,4 _IU/mL, C-peptid 1,44

ng/mL, HbA1c %8, anti-insülin antikoru, anti-GAD antiko-

ru ve anti-adac›k antikoru negatif bulunarak tan›da önce-

likle tip 2 diyabet düflünüldü ve 0,5 Ü/kg/gün, sabah-ak-

flam 70/30 kar›fl›m insülin tedavisi baflland›. Onbefl gün-

lük izlemi s›ras›nda insülin ihtiyac› giderek azald› ve insü-

lin tedavisi kesildi. Ancak hastan›n insülin tedavisinin kesil-

mesine karfl›n hipoglisemileri devam etti. Direngen hi-

poglisemilerinin olmas› nedeniyle intravenözglukozinfüz-

yonu baflland›.‹zlemi s›ras›nda hipoglisemiye ba¤l› nöbeti

olan olguya hiperinsülinizim tedavisi için octreotid ve Ca

kanal blokörü baflland› ve insülinoma ön tan›s› ile görün-

tülemeler yap›ld›. Pankreas adac›k hücre adenomuna yö-
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TTaabblloo11::  Munchausen ve Munchausen by proxy 
sendromu tan›s› alan 9 olgunun Sosyodemografik Verileri

nn %%
10-15 yafl 3 33
15-20 yafl 6 67

Cinsiyet K›z 6 67
Erkek 3 33

Geldi¤i Yer Kent 6 67
Kasaba 2 22
Köy 1 11

Anne-Baba Birlikte 7 77.8
Boflanm›fl 1 11.1
Yok 1 11.1

Anne E¤itimi Okur yazar de¤il 2 22.2
‹lkö¤retim 5 55.6
Lise 1 11.1
Üniversite 1 11.1

Baba E¤itimi Okur yazar de¤il 0 0
‹lkö¤retim 6 67
Lise 1 11
Üniversite 2 22

Gelir Düzeyi Asgari ücret alt› 2 22
Asgari ücret 4 45
Asgari ücret üstü 3 33



nelik yap›lan abdominal tomografisi ve endoskopik ultra-

sonografisi normal bulundu. Dirençli hipoglisemileri sü-

ren, hipoglisemikkonvülsiyonu tekrarlayan olguya 24 sa-

atlik octreotidinfüzyonu baflland›. Pankreatektomi aç›s›n-

dan gastroenterolojik cerrahi konseyinde tart›fl›ld›, endos-

kopik biopsiye karar verildi. Bu invaziv ifllem karar› hasta

ve ailesine aç›kland›ktan sonra hipoglisemik ataklar kesil-

di.  Bu süreçte hipoglisemi s›ras›nda insülin ve C-peptit

düzeyi için kan örne¤i al›nd›. Hipoglisemi an›nda serum

insülin düzeyi 75 _IU/mL ve C-peptid düzeyi <0,5 ng/mL

bulunarak ekzojen insülin kullan›m›na ba¤l› hiperinsüline-

mik hipoglisemi oldu¤u kan›tland›. Munchausenby Proxy

sendromu tan›s›yla psikiyatriye dan›fl›ld›. Babas›n› kaybe-

den olgunun, baba taraf›n›n ilgisini çekmek için anneyle

ortak olarak insülin enjeksiyonu yapt›¤› anlafl›ld›. Duru-

mun saptan›lmas›ndan sonra bir kez kontrole  gelen has-

ta daha sonra poliklnik takibini b›rakt›.

Olgu  2

Onbir yafl›nda 2 y›ld›r Tip 1 diyabet tan›s› ile klini¤imiz-

de izlemde olan erkek hasta 3 kez hipoglisemikkonvülz-

yon geçirme öyküsünün olmas› nedeniyle araflt›r›ld›. ‹nsü-

lin tedavisi kesilmesine karfl›n hipoglisemi ataklar› devam

etti. Munchausen sendromu flüphesi ile  kan flekeri 22

mg/dl iken hipoglisemi an›nda bak›lan insülin düzeyi

>300mIU/ml ve  C-peptiddüzeyi de <0.1ng/ml geldi. Ya-

p›lan gözlemde tuvalette kendine insülin uygularken bu-

lundu. Maddi yard›m alabilmek için hastan›n babas›yla

birlikte sa¤l›k personeli bilgisi d›fl›nda insülin kulland›¤› be-

lirlendi. Psikiyatriye yönlendirilen hasta Munchausenby

Proxy sendromu tan›s› ald›. Durumun saptan›lmas›ndan

sonra iki kez poliklnik kontrolüne  gelen hasta daha son-

ra kontrole gelmedi.

Olgu  3

Dokuz yafl on ayl›k 5 y›ld›r tip 1 diyabet tan›s› ile izlem-

de olan erkek hasta s›k hipoglisemik ataklar›n›n olmas› ne-

deniyle de¤erlendirildi. ‹nsülin tedavisi kesilip glukozinfüz-

yonu uygulanmas›na ra¤men hipoglisemi ataklar› devam

etti. Munchausen sendromu flüphesi ile kan flekeri 31

mg/dl iken, hipoglisemi an›nda bak›lan insülin düzeyi

>300mIU/ml ve C-peptid<0.1 ng/ml idi. Yap›lan gözlem-

de hastanede yatt›¤› odas›ndaki tuvaletin rezervuar›na

saklanm›fl insülin bulundu. Yaflam flartlar› çok kötü olan

evine gitmemek için, hastanede yat›fl süresini uzatmak

amac›yla ve hipoglisemik dönemde istedi¤i g›dalara ula-

fl›m›n›n daha kolay olmas› nedeniyle ailesinin ve sa¤l›k

personelinin bilgisi d›fl›nda insülin kulland›¤› ö¤renildi.

Durumun saptan›lmas›ndan sonra hasta bölümümüzde

takibi b›rakt›.

Olgu  4

On sekiz yafl›nda 17 y›ld›r tip 1 diyabet tan›s› ile izleni-

len k›z hasta 3 kez hipoglisemik nöbet geçirme yak›nmas›

ile de¤erlendirildi. S›k hipoglisemilerin olmas› nedeni ile in-

sülin dozlar› azalt›ld›. Hipoglisemik ataklar ve doz azaltma

amac› ile hastaneye yat›fl›nda; kan flekeri 38 mg/dl iken hi-

poglisemi an›nda bak›lan insülin düzeyi 141mIU/ml ve C-

peptid<0.1ng/ml idi. Yap›lan görüflmede anne babas›n›n

ayr› olmas› ve maddi s›k›nt›lar yaflamas› nedeni ile dikkat

çekmek istedi¤ini hatta hiperglisemide daha mutsuz oldu-

¤unu ve bafl a¤r›s› hissetti¤ini fakat hipoglisemide  daha

mutlu ve sa¤l›kl› oldu¤unu bu nedenle fazla insülin yapt›-

¤›n› itiraf etti. Psikiyatri bölümü taraf›ndan antidepresan te-

davi bafllanmas›na karfl›n bu tedaviyi kullanmad›¤› belir-

lendi. Hasta psikolog, psikiyatrist ve adölesan bölümü ifl-

birli¤i ile halen izlemimize devam etmektedir.

Olgu  5

On befl yafl›nda 2.5 y›ld›r Tip 1 diyabet tan›s› ile bir bafl-

ka merkezde izlemde olan k›z hasta son birkaç gündür

durdurulamayan hipoglisemik nöbetlerinin olmas› üzerine

yo¤un bak›mda takibe al›nm›fl ve munchausen sendromu

düflünülmüfl ancak bu tan›ya yönelik kan›t sa¤lanamam›fl-

t›. ‹leri tetkik ve tedavi için hastanemize yönlendirilen has-

tan›n klini¤imizde de hipoglisemik ataklar›n›n devam et-

mesi üzerine insülin tedavisi tamamen kesildi. ‹nsülinsiz ta-

kibin 36. saatinde yata¤›nda tekrar hipoglisemik nöbet ge-

çirdi. Kan flekeri 14 mg/dl iken hipoglisemi esnas›nda al›-

nan tetkiklerde insülin düzeyi 184.9 mlU/ml, C peptid
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0.8ng/ml saptand›. Çocuk ve aile ile yap›lan görüflmede

bilinçli olarak hastan›n kendisine insulin yapt›¤› anlafl›ld›.

Okulda baflar› düzeyinin yüksek oldu¤unu, TEOG s›nav›n-

da baflar›s›z olmaktan çok korktu¤unu, kan flekerlerini dü-

flürdü¤ünde baflar›s›zl›¤›na bir neden gösterebilece¤ini

ayr›ca diyetisyenin belirledi¤i kalori ile doymad›¤›n› rahat

yiyebilmek için gizli insulin yapt›¤›n› belirtmesi üzerine psi-

kiyatriye yönlendirildi. Munchausen sendromu tan›s› ile ta-

kibe al›nd›. Durumun saptanmas›ndan sonra psikolog,

psikiatrist ve adölesan bölümü iflbirli¤i ile hasta halen taki-

bimize devam etmektedir.

Olgu  6

On yedi yafl›nda 2 y›ld›r Tip 1 diyabet tan›s› ile takipli

olan erkek hastada hipoglisemilerin olmas› nedeniyle insü-

lin dozu azalt›larak kesilmiflti. Son kontrolünde terleme, ti-

reme flikayeti ile klini¤imize baflvuran hastan›n insülin kul-

lanmamas›na ra¤men hipoglisemilerinin olmas› ve hipog-

lisemik atak esnas›nda al›nan  kontrregulutuar hormonla-

r›n normal ç›kmas› üzerine araflt›r›lmak üzere klini¤imize

yat›r›ld›. Klinik izlem esnas›nda al›nan tetkiklerinde asl›nda

ciddi insülin ihtiyac› oldu¤u (HbA1c 15.4) fark edildi. Kan

flekeri düzeylerinin 450 mg/dl civar›nda oldu¤u anlafl›la-

rak insülin tedavisi tekrar baflland›. Yap›lan görüflmelerde

hastan›n yüksek kan flekeri de¤erlerinin oldu¤unu bildi¤i

fakat bilinçli olarak düzenli ölçüm yapmad›¤› ancak koma-

ya girmeyecek kadar insülin uygulad›¤›n› belirtmesi üzeri-

ne psikiatriye yönlendirildi. Psikiyartri görüflmesi sonucu

Munchausen sendromu aç›s›ndan tam bir de¤erlendirme

yap›lamad›¤› hastan›n takibinin gerekli oldu¤u bildirildi.

Taburculuk sonras› ilk kontrolde “ insülin kullanmad›¤›m

halde flekerim düflüyor alg›s› oluflturmak istedi¤ini bu sa-

yede diledi¤ini yiyebilece¤ini düflündü¤ünü' bildirmesi

üzerine Munchausen sendromu düflünüldü. Durumun

saptanmas›ndan sonra psikolog, psikiatrist ve adölesan

bölümü iflbirli¤i ile hasta izleme al›nd›. 

Olgu  7

On yedi yafl›nda 5 y›ld›r tip 2 diyabet tan›s› ile izlemi-

mizde olan k›z hasta metformin ve insülin tedavisi kullan›-

m› esnas›nda kan flekerlerinin düflmesi üzerine acil servi-

se baflvurdu.Kan flekeri 30 mg/dl iken hipoglisemi an›n-

da bak›lan insülin düzeyi >300mIU/ml ve C-peptid

2,5ng/ml idi.. Daha öncede depresyon tedavisi alan ol-

gunun tekrarlayan davran›fllar› (içinden sürekli ayn› cüm-

leleri tekrarlamas› gibi) mevcuttu. Yap›lan görüflmede ai-

lesinin dikkatini çekmek ve diyabet kontrolünü kötü gös-

tererek e¤itimini b›rakmak için bunu yapt›¤›n› belirterek

munchausensendromu düflünüldü. Durumun saptan-

mas›ndan sonra psikolog, psikiyatri ve adölesan bölümü

iflbirli¤i ile hasta takibe al›nd›.

Olgu  8

On dokuz yafl›nda sekiz y›ld›r tip 1 diyabet tan›s› ile iz-

lemde olan k›z hastaya kan flekerleri regüle edilemedi¤i

için brittle diyabet (düzensiz/oynak) tan›s› ile insülin

pompas› tak›ld›. Ancak izlemde aile ile çat›flmalar› ve

uyumsuzluklar›n›n artmas› üzerine hasta adölesan bölü-

mü ve Psikiyatriye yönlendirildi. Görüflmelerde insülin

pompas›n›n kendisine çok iyi geldi¤ini söyleyen hastan›n

ailesi taraf›ndan sürekli “iyi gitmez ise pompan› ç›kartt›r›-

r›z' tehdidi nedeni ile korktu¤unu bu nedenle kaçamak

yapt›¤›nda sürekli ek doz yapt›¤›n› dile getirdi. Fakat bir-

kaç kez dozun fazla gelmesi nedeni ile hipoglisemik atak

geçirdi¤ini, ailesinin ve erkek arkadafl›n›n kayg›lanmas›n-

dan hoflland›¤› için art›k sürekli hipoglisemik atak geçir-

mek istedi¤ini, zaman zaman da ketoasidoz gelifltirdi¤ini

belirtmesi üzerine Munchausen sendromu düflünülerek

hasta psikiyatriye yönlendirildi. Munchausen sendromu

tan›s› ald›ktan sonra takiplere gelmeyen olgunun 3 y›l

sonra ailesinden ald›¤›m›z bilgiye göre iki kez intihar giri-

fliminde bulundu¤u ö¤renildi.

Olgu  9

On üç y›ld›r tip 1 diyabet tan›s› ile izlemde olan onse-

kiz yafl›nda k›z hasta son bir y›l içerisinde sürekli diyabetik

ketoasioz komas›na girmesi nedeni ile araflt›r›ld›¤›nda ilk

komas›nda Çorum da ailesiyle yaflamak istemedi¤ini, An-

kara’da çal›flan ablas› ile yaflamak istedi¤ini fakat babas›n›n

buna izin vermemesi nedeniyle sürekli insülin dozlar›n› at-
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layarak ve meyve suyu içerek kendisini komaya soktu¤unu

ifade etti. Bir y›ld›r bu sayede ablas›n›n yan›nda kald›¤›n›

hatta ifle girdi¤ini fakat babas›n›n tekrar geri dön deme-

mesi için ara ara kendisini tekrar komaya soktu¤unu belirt-

ti. ‹kinci diyabetik ketoasidoz komas›nda ise annesini özle-

di¤ini, onu görmek ve ilgisini çekmek için yapt›¤›n›, üçün-

cü diyabetik ketoasidoz komas›na ise çal›flt›¤› iflyerinden

izin alamad›¤›n› izin almak için kendisini ketoasidoza sok-

tu¤unu belirtmesi üzerine Munchausen Sendromu tan›s›

alarak psikiyatriye yönlendirildi. Durumun saptanmas›n-

dan sonra psikolog, psikiatrist ve adölesan bölümü iflbirli-

¤i ile hasta halen takibimize devam etmektedir. 
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TTaabblloo  33::  Munchausen ve Munchausen by proxy sendromu tan›s› alan 9 olgunun tan›daki ve izlemdeki bulgular› 

SSeekkoonnddeerr  KKaazzaannçç  NNee??
OOllgguu  11 Babas›n› kaybeden olgunun, halan›n ilgisini çekmek ve yurtd›fl›ndaki ailesinden maddi yard›m alabilmek için 

anneyle ortak olarak insülin yapt›¤› anlafl›ld›. Durumun saptanmas›ndan sonra bir kez kontrole gelen hasta 
daha sonra takibi b›rakt›.

OOllgguu  22 Maddi yard›m alabilmek için hastan›n babas›yla birlikte sa¤l›k personeli bilgisi d›fl›nda insülin kulland›¤› saptand›. 
Durumun saptanmas›ndan sonra iki kez kontrole  gelen hasta daha sonra takibi b›rakt›.

OOllgguu  33 Yaflam koflullar› çok kötü olan ve evine gitmek istemeyen hastan›n hastanede yat›fl süresini uzatmak amac›yla  
ve hipoglisemik dönemde daha fazla yiyebildi¤i için ailesinin ve sa¤l›k personeli bilgisi d›fl›nda insülin kulland›¤› 

saptand›. Durumun saptanmas›ndan sonra hasta takibi b›rakt›.
OOllgguu  44 Anne baba ayr› olmas› ve maddi s›k›nt›lar nedeni ile dikkat çekmek istedi¤ini hatta hiperglisemikken daha 

mutsuz ve bafl a¤r›s› oldu¤unu fakat hipoglisemikken daha mutlu ve sa¤l›kl› oldu¤unu ayr›ca anne baba ayr› 
oldu¤u için anneyle birlikte babadan maddi destek almak için sa¤l›k personeli bilgisi d›fl›nda fazla insülin 
yapt›¤› anlafl›ld›. Durumun saptanmas›ndan sonra psikolog, psikiatrist ve adölesan bölümü iflbirli¤i ile hasta 
halen takibimizde.

OOllgguu  55 Okul baflar› düzeyi yüksek oldu¤unu TEOG s›nav›nda baflar›s›z olmaktan çok korktu¤unu kan flekerlerini 
düflürdü¤ünde baflar›s›zl›¤›na bir neden gösterebilece¤ini ayr›ca diyetisyenin belirledi¤i kalori ile doymad›¤›n› 
rahat yiyebilmek için gizli insulin yapt›¤› anlafl›ld›. Durumun saptanmas›ndan sonra psikolog, psikiatrist ve 
adölesan bölümü iflbirli¤i ile hasta halen takibimizde devam etmektedir.

OOllgguu  66 Görüflmede diyabetli oldu¤u anlafl›lmas›n diye gizli insülin yapt›¤›n› insülinsizken bile flekerim düflüyor alg›s› 
oluflturmak istedi¤ini bu sayede diledi¤ini yiyebilece¤ini itiraf etti. Durumun saptanmas›ndan sonra psikolog, 
psikiatrist ve adölesan bölümü iflbirli¤i ile hasta halen takibimizde devam etmektedir. 

OOllgguu  77 Yap›lan görüflmede ailesinin dikkatini çekmek ve diyabet kontrolünü kötü göstererek e¤itimini b›rakmak için 
bunu yapt›¤›n› belirterek munchausen düflünüldü. Munchausen tan›s›ndan sonra birkaç kez kontrole gele 
hasta daha sonra kontrollere gelmedi.

OOllgguu  88 Ailesinin ve erkek arkadafl›n›n kayg›lanmas›ndan hoflland›¤› için sürekli hipoglisemik atak geçirmek iste¤ini 
zaman zaman da ketoasidoz gelifltirdi¤ini belirtmesi üzerine Munchausen düflünülerek psikyatriye yönlendirildi. 
Munchausen tan›s› ald›ktan sonra takiplere gelmeyen olgunun 3 y›l sonra ailesinden ald›¤›m›z bilgiye göre iki 
kez intihar girifliminde bulundu¤u anlafl›ld›.

OOllgguu  99 ilk komas›nda Çorum’da ailesiyle yaflamak istemedi¤ini Ankara’da çal›flan abla ile yaflamak istedi¤ini fakat 
babas›n›n buna izin vermedi¤i için sürekli insülin atlayarak ve meyve suyu içerek kendisini komaya soktu¤unu 
belirtti. Bir y›ld›r bu sayede ablan›n yan›nda kald›¤›n› hatta ifle girdi¤ini fakat babas›n›n tekrar geri dön 
dememesi için ara ara kendisini komaya soktu¤unu belirtti. ‹kinci diyabetik ketoasidoz da annesini özledi¤ini, 
onu görmek ve ilgisini çekmek için yapt›¤› üçüncü diyabetik ketoasidoz da ise çal›flt›¤› iflyerinden izin 
alamad›¤›n› izin almak için kendisini ketoasidoza soktu¤unu belirtmesi üzerine Munchausen Sendromu 
düflünüldü ve psikolog, psikiyatri ve adölesan bölümü iflbirli¤i ile hasta halen takibimizde devam etmektedir.



Tart›flma

Munchausen sendromu ilk kez 1951'de hastane has-

tane dolafl›p hastal›k öyküleri uyduran ve kendilerine ge-

reksiz yere çok say›da medikal veya cerrahi giriflimler uy-

gulanmas›na raz› bir grup hastay› tan›mlamak için kulla-

n›lm›flt›r. Benzer durumu çocuklar›nda oluflturan ebe-

veynler ise “Munchausenby Proxy sendromu” olarak ta-

n›mlanm›flt›r(Schreier 2004).Sendroma ismini veren Ba-

ron Karl vonMunchausen 18. yy.’da yaflam›fl, savafltan

döndükten sonra arkadafllar›na, kahramanl›klar›yla ilgili

öyküler anlatmaya bafllam›flt›r. Öykülerinin do¤ru olmad›-

¤› ortaya ç›k›nca yalanc›l›¤›yla ünlenmifl eski bir süvari su-

bay›d›r. Bu nedenle yalan hastal›k öyküleri anlatanlar› ta-

n›mlayan sendroma bu isim verilmifltir. Munchausen has-

talar›nda hastalar›n öykülerigenellikle yalanlarla doludur

(Asher 1951; Davis et al. 1998; Hanc›2000; Mercer ve

Perdue1993; Parrish ve Perman 2004; Rocha, 2004; Po-

lat ve Dokgöz, 2007). Buhastalar›n çok say›da hastanele-

re gitti¤i ve sa¤l›k çal›flanlar›n› aldatt›¤› görülür. T›bbi öy-

kü uydurabilirler, yanl›fl isim ve laboratuvar sonuçlar› ve-

rebilirler. Ço¤unlukla yap›lan tetkiklerin sonuçlar›n› almaz-

lar ve ayn› tabloyu yineleyerek tekrar hastaneye baflvurur-

lar. En zeki gözlemcileri bile aldatabilirler. Bu hastalar s›k

olarak yaflam›n erken dönemlerinde yoksunluk tan›mla-

maktad›rlar (Davis et al. 1998; Hanc› 2000;Polat ve Dok-

göz, 2007; Robertson MM. 1997)

Munchausenbyproxy sendromu ise özel bir durum-

dur ve çocuk istismar› say›lmaktad›r. ilk kez 1977'de Me-

adow taraf›ndan tan›mlanm›flt›r. Aile, çocukta bir hastal›k

varm›fl gibi hastal›k üretmekte ve "hasta" çocu¤u doktora

götürmektedir. Burada daha çok anne baba sorun yarat-

maktad›r. Bildirilen pek çok vakada zehirleme ve ilaç ver-

me gibi ciddi durumlar söz konusudur(Davis et al. 1998;

Polat ve Dokgöz, 2007; Rocha, 2004). En s›k  antikonvül-

sanlar ve opiadlar (morfin türevleri) kullan›ld›¤› saptan-

m›flt›r. Anne genellikle zeki ya da sa¤l›kla ilgili bilgisi bulu-

nan, sevimli, iflbirlikçi, sa¤l›k personelinin iyi t›bbi bak›m-

dan dolay› minnettar biri olarak tan›mlan›r(Davis et al.

1998). Altta yatan fizyopatolojik yap›y› anlamak güçtür.

Narsistik frajilite (kendini be¤enen, k›r›lgan) ve borderline

(s›n›rda) kiflilik çok s›kt›r, ama bu kiflilerde pasif-ba¤›ml› his-

terik kiflilik ya da sadomazoist davran›fllar ve depresyon

da bulunabilir (Hanc› 2000; Meadow, 1982). 

Bizim takibimizdeki 3 olgu (olgu 1,2,4) Muncha-

usenby Proxy sendromu tan›s› ald›. Bu 3 olgunun ikisinin

annesinin a¤›r depresyon tan›s› vard›. Kendi olgular›m›z›n

sorunlar› için psikiyatristlerin görüflü al›nd›¤›nda tan› koy-

man›n zor oldu¤u fakat tetkik ve tedavi ile aç›klanamayan

durumlarda gözlemci olunmas› gerekti¤i vurgulanm›flt›r.

Yine kiflinin itiraf› olmasa bile yaflant›s›nda sorunlu dö-

nemlerdehipoglisemik veya hiperglisemik ataklar›n oldu-

¤u, sorunlar çözümlendi¤inde bu ataklar›n durdu¤u ve

sa¤l›k personelinin de munchausen düflündü¤ü durum-

lar da  mutlak bir itiraf›n flart olmad›¤› vurguland›. Tan›

koyman›n zorlu¤u bu ailelerin ve olgular›n iyi t›bbi bilgi-

ye sahip olmalar› ve yapt›klar›n› iyi kamufle etmelerinden

kaynaklanmaktad›r (Özbesler2010). Takibimizdeki olgula-

r›n da diyabet bilgilerinin ileri düzey oldu¤u gözlemlen-

mifltir. Yine olgular›m›z incelendi¤inde zeminde psikolojik

sorunlar›n ve ailesel yoksunluklar›n mevcut oldu¤u görül-

dü. Sorunlarla bafl etme yöntemi gelifltirmek yerine,hasta-

l›klar›n› ikincil kazanç sa¤lamak için kulland›klar› görüldü

ki, bu flekilde Munchausen Sendromu tan›s› ald›lar. Bu

nedenle diyabet merkezlerinde takipli çocuk ve gençlerin

bu gözle de de¤erlendirilmesi gerekmektedir. Bu olgular-

da iyi bir öykü, dikkatli bir fizik muayene, iyi seçilmifl labo-

ratuvar ve radyolojik görüntüleme yöntemleri kullan›lma-

l›d›r.‹stismar olgusuyla karfl›laflan sa¤l›k personeli tan›dan

emin olmasa bile di¤er birimlerden görüfl alarak iyice

araflt›rmal›d›r (HancI2000). ‹stismar oldu¤una karar veri-

len olgularda mümkünse adli destek al›nmal›d›r. Muncha-

usen Sendromu tan›s› alan olgular›n psiko-sosyal yönleri-

nin, aile özelliklerinin ve çocuk üzerine etkilerin de¤erlen-

dirilmesi, çocu¤un korunmas› ve tedavisi sürecinde sosyal

hizmet disiplininin de rol almas› gerekmektedir (Özbesler

2010).

Munchausen sendromu'nun spesifik bir tedavisi bu-

lunmamaktad›r. Tedavi ve takipte üç ana hedef, morbidi-

te ve mortalite riskini düflürmek, hasta kimli¤inin alt›nda

yatan duygusal ihtiyaç ve psikiyatrik tan›lar› anlamak ve
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yasal ve etik durumlar hususunda dikkatli olmakt›r (Kap-

lan 2007). Bu hastalarla uygun bir iliflki biçimi gelifltirilme-

li, reddedici ve yarg›lay›c› bir tutum yerine anlay›fll›, hofl-

görülü ve tarafs›z bir tutum sergilenmelidir (‹nal-Emiroglu

ve Pekcanlar-Akay 2007). Uzun süreli izlemde destekleyi-

ci görüflmeler, biliflsel davran›flç› terapi ve dinamik yöne-

limli psikoterapilerden yararlan›m oldu¤u, efllik eden psi-

kiyatrik bozuklu¤un tedavisinin de önem arz etti¤i bildiril-

mifltir  (Gattaz WF,ve ark., 2003).

Sonuç olarak; diyabetli hastalarda özellikle adolesan

yafl grubunda yineleyen hipoglisemik veya diyabetik keto-

asidoz ataklar›n›n varl›¤›nda akla Munchausen ve Munc-

hausen by Proxy sendromu gelmelidir (Aycan 2002). Bu

konuda sa¤l›k personelinin bilgilenmesi ve bu ihtimalin de

ak›lda tutulmas› amac› ile olgular paylafl›lm›flt›r.
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‹‹ççiimmiizzddeenn  BBiirrii::  ‹‹yyii  KKii  VVaarrss››nn››zz

Diyabet e¤itim poliklini¤imize gelen her hastan›n e¤itim ihtiyaçlar› birbi-

rinden farkl›d›r. Verece¤imiz e¤itim hastan›n beklentilerini ve ihtiyaçlar›n›

karfl›lamal›d›r. O yüzden önce iyi dinleyici ve gözlemci olmal›y›z. Hastala-

r› dikkatli dinlemenin önemli oldu¤unu yaflad›¤›m bir olay ile size de ak-

tarmak istedim.

45 yafl›nda 10 y›ld›r DM olan ve 1 y›ld›r insülin kullanan EÇ isimli erkek

hasta kan flekerleri yüksek gitti¤i için hastanemiz endokrin poliklini¤ine

müracaat eder. Evde kan fleker ölçümleri ile yap›lan HA1C testi (14)

uyumsuzdur. Endokrin uzman›m›z kan flekeri ölçümü e¤itimi verilmek

üzere hastay› poliklini¤imize yönlendirir.

Hastaya kan flekeri ölçümü e¤itimini verdikten sonra insülini do¤ru yap›p

yapmad›¤›n› kontrol etmek istedim. Bana insülini nas›l kulland›¤›n› anla-

t›r m›s›n?  diye sordum. Hasta insulini do¤ru muhafaza ediyor, uygula-

ma tekni¤i do¤ru, uygulad›¤› bölgeleri do¤ru söylüyordu ancak kar›n

bölgesini söylerken göbekten yap›yorum demesi dikkatimi çekti. Kar›n bölgenizde ne-

relere insülin yap›yorsunuz görebilir miyim? diye sordu¤umda hasta göbek deli¤ine

uygulad›¤›n› gösterdi. Hatta bazen insülini yapt›¤›mda hepsi d›flar› ak›yor dedi. O an-

da o kadar üzüldüm ki anlatamam. Neden böyle yapt›¤›n› sordu¤umda ise eczane-

den ilac› al›rken kollar›ndan, göbe¤inden bacaklar›ndan yapabilirsin dediler diye böy-

le yapt›¤›n› söyledi. Bir insan tedavi olabilmek için kendisine enjeksiyon yap›yor ama

do¤ru bilgilendirilmedi¤i için  yeterli fayday› göremiyordu. Hastaya bir buçuk saat sü-

ren diyabet e¤itimi verdim hasta memnun olarak ayr›ld›. Ayr›lmadan öncede bana iyi

ki vars›n›z hocam sizi buraya kim getirdiyse Allah hepsinden raz› olsun dedi. Bir kez

daha iyi ki diyabet hemfliresiyim dedim kendi kendime.

Hastaya sadece kan flekeri ölçümünü anlat›p gönderseydim hasta zaten memnun

ayr›lacakt› ama insülinlerini yanl›fl bölgeye yapmaya devam edecekti.

Bizler hastalara e¤itim verirken  sadece o an› kurtarmamal›y›z. Hastay› bütün

yönleri ile de¤erlendirmemiz gerekiyor. Bize bu bilinci yerlefltirdi¤iniz için teflekkür

ederim.

Hemflire olmay› seviyorum ama diyabet hemfliresi olmay› daha çooook seviyorum.

Hülya  DO⁄AN

Diyabet E¤itim Hemfliresi
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