
De¤erli Okuyucular›m›z, 

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

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

Yrd. Doç. Dr. Bahar Vardar ‹nkaya, Yrd. Doç. Dr. Özlem Bulantekin Düzalan, Yrd. Doç.
Dr. Nurhan Özpancar “Diyabetli Hastalarda Hastal›¤› Kabulün Özbak›m Aktivitelerine Etkisi”
konulu konulu araflt›rma makalesini meslektafllar› paylaflm›fllard›r. Arfl. Gör. Ezgi Dirgar
bugüne kadar ele al›nmam›fl bir konu olan “Palyatif Bak›mda Diyabet Yönetimi” konulu
derleme makalesiyle konuya dikkat çekmifltir. Uzm. Hemflire Funda Sofulu ve Doç. Dr. Elif
Ünsal Avdal “Tip 2 Diyabette Aile Deste¤i ve Aile Çat›flmas›n›n Özyönetim Sürecine Etkisi”
konusu güncel literatür bilgileri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r. Prof. Dr. Nimet Ovayolu ve
Doç. Dr. Özlem Ovayolu diyabette nefropatiye gidiflat› önlemeye yönelik “Diyabetik
Hastalarda Böbrek Sa¤l›¤›n›n Korunmas› ve Gelifltirilmesinde Hemflirenin Rolü” konulu
derleme makalesini meslektafllar›m›zla paylaflm›flt›r.Yrd. Doç. Dr. Mehtap Kavurmac›,
Prof. Dr. Mehtap Tan, Yrd. Doç. Dr. Ali Erdal Günefl “Diyabetik Ayak Tedavisinde Hiperbarik
Oksijen Tedavisinin Yara ‹yileflmesi ve Yaflam Kalitesi Üzerine Etkisi” konulu araflt›rma
sonuçlar›n› bizimle paylaflm›fllard›r. Yrd. Doç. Dr. Kevser Sevgi Ünal ve Ö¤r. Gör. Seval
A¤açdiken Alkan “Holistik Bak›mda Refleksoloji” konusunun önemini vurgulam›fllard›r.
Yrd. Doç. Dr. Sevgin Samanc›o¤lu, Uzm. Hemflire Esra Kefler “Obez Bireylerde Pender’in
Sa¤l›¤› Gelifltirme Modelinin Kullan›lmas›” konulu makalesinde obezite yönetiminde bir
rehber kullan›lmas›n›n önemini vurgulam›fllard›r. Uzm. Hemflire Gülay Gülflen “‹nsülin
Kullanan Eriflkin Tip 2 Diyabetli Bireylerin Tedaviye Uyum Süreçlerindeki Deneyimleri” konulu
niteliksel araflt›rma sonuçlar›n› meslektafllar›yla paylaflm›flt›r. Uzm. Hemflire Hanife Akman’›n
“Eriflkin Tip 2 Diyabetli Bireylerin Hastal›kla ‹lgili Duygular› ve Deneyimlerini Niteliksel
Araflt›rma” makalesi olarak yer alm›flt›r. Hemflire Ayfle fiimflek ve Doç. Dr. Sibel Karaca
Sivrikaya “Obezite ve Stigma” konulu makalesi ile toplumsal bir sorunun önemine dikkat
çekmifltir. Arafl. Gör. Duygu Kes “Hipertansif Hastalar›n Antihipertansif ‹laç Tedavisine
Uyumunu Art›ran Giriflimler” konusunda sistematik derleme makalesini meslektafllar›m›zla
paylaflm›flt›r. Uzm. Hemflire Nurdan Y›ld›r›m, Uzm. Dr. Melikflah Keskin, Uzm. Dr. Elvan
Bayramo¤lu, Uzm. Dr. Erdal Kurnaz, Doç. Dr. Semra Çetinkaya, Prof. Dr. Zehra Aycan,
Hemflire Nimet Barna, Hemflire Gülay Sa¤lam, Hemflire Hasivet Karabil, Ebe Ebru Ercanl›
A¤dafl “Tip 1 Diyabetli hastalar›n Do¤ru Bildi¤i Yanl›fllar” konusunda araflt›rma sonuçlar›n›
bizlerle paylaflm›fllard›r. Ve Tip 1 diyabetli bir çocu¤umuzdan gelen bir mektup kendi
duygular›n› ifade ederken birçok diyabetli çocu¤un duygular›n› da dile getirmektedir.

Tüm yazarlar›m›za ve bu say›n›n haz›rlanmas›nda eme¤i geçen dan›flma kurulu
üyelerine teflekkürü bir borç biliyoruz. Gelecek say›lar›m›zda da sizlerden gelecek farkl›
de¤erlendirmeler ve araflt›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.
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ÖÖzzeett
GGiirriiflfl::  Hastal›¤›n kabul edilmesi, bireyin, bedeni üzerinde var olan duruma iliflkin

negatif duygular›nda azalma sa¤lar ve özbak›m aktivitelerinde artmaya neden olur.
Bu çal›flma diyabetli bireylerde hastal›¤› kabulün özbak›m aktivitelerine etkisini belirle-
mek amac›yla planland› ve yap›ld›.

YYöönntteemm:: Araflt›rma tan›mlay›c› ve kesitsel tipte bir çal›flmad›r. Araflt›rman›n örnek-
lemini araflt›rmaya kat›lmay› gönüllü olarak kabul eden 127 diyabetli birey oluflturdu.
Veriler; sosyo-demografik özellikler formu, Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i ve Diyabet Özbak›m
Aktiviteleri Anketi ile topland›.

BBuullgguullaarr::  Hastal›¤› kabul ölçe¤inin sosyodemografik özelliklere göre iliflkisi incelen-
di¤inde ilk tan› al›nd›¤›nda hastaneye yatanlar›n puan›, hastaneye yatmayanlara gö-
re anlaml› derecede düflük ve e¤itim düzeyi artt›kça hastal›¤› kabul düzeyinin artt›¤›
görüldü. Diyabet özbak›m aktiviteleri ölçe¤inin alt boyutlar› ile sosyodemografik de-
¤iflkenler aras›ndaki iliflki incelendi¤inde bir iflte çal›flanlar›n, çal›flmayanlara göre ge-
nel diyet puanlar›n›n anlaml› derecede düflük, ilk tan› al›nd›¤›nda hastaneye yatanla-
r›n, yatmayanlara göre kan flekeri testi puan› daha yüksek ve istatistiksel olarak anlam-
l› bulundu. Evde kan flekeri ölçümü yapanlar›n kan flekeri testi puan› ölçüm yapma-
yanlara göre daha yüksek ve istatistiksel olarak anlaml› bulundu.

SSoonnuuçç:: Diyabet hastal›¤›nda, hastal›¤› kabul ile e¤itim düzeyi aras›nda pozitif iliflki
bulundu.  Özbak›m aktiviteleri ölçe¤i alt boyutlar› ile baz› sosyodemografik veriler ara-
s›nda iliflki oldu¤u belirlendi. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr:: Diyabet, Özbak›m, Hastal›¤› kabul.  

SSuummmmaarryy
TThhee  EEffffeecctt  ooff  AAcccceeppttaannccee  ooff  tthhee  IIllllnneessss  oonn  SSeellff--ccaarree  AAccttiivviittiieess  ooff  tthhee  PPaattiieennttss..
BBaacckkggrroouunndd  aanndd  oobbjjeeccttiivvee::  Acceptance of the illness results in a decrease in ne-

gative feelings of patients about their body and brings about an increase in self-ca-
re activities. This study aims to determine the effect of acceptance of the illness on
self-care activities of the patients.

MMeetthhooddss::  The study has a descriptive and cross sectional design. The sample of
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the study consists of 127 volunteer patients with diabe-
tes. The data were gathered using socio-demographic
profile form, the acceptance of the illness scale and self-
care activities for diabetes questionnaire.

RReessuullttss::  When acceptance of illness scale was analy-
zed in relation to socio-demographic features, it was ob-
served that the figures of the in-patients after the first di-
agnosis were significantly low compared with the out-
patients and the acceptance of the illness increases
along with the educational level. Analyzing the relati-
onship between the socio-demographic variables and
the subdimentions of the questionnaire of self-care acti-
vities for diabetes, it was discovered that the test figures
of working people were meaningfully lower than non-
working people. Secondly, blood glucose test score of
in-patients after the first diagnosis was found to be hig-
her than that of outpatients which was proved to be sta-
tistically meaningful. Furthermore, the test scores of the
patients self-monitoring the blood glucose at home we-
re found to be higher and statistically meaningful than
the ones who do not.

CCoonncclluussiioonn::  The result of the study shows that regar-
ding diabetes there is a positive relationship between the
acceptance of the illness and education level.  It was al-
so found that there is a correlation between the subdi-
mentions of the questionnaire for self-care activities and
some socio-demographic data. 

KKeeyy  WWoorrddss:: Diabetes, Self-care, Acceptance of dise-
ase.

Girifl  ve  Amaç
Kabul etme; bir insan›, bir olay›, bir olguyu, bütün

özelliklerini ay›rmadan, reddetmeden ve s›k›nt› yaratma-
dan, memnuniyetle veya gönüllü olarak kabul etmek ola-
rak tan›mlanmaktad›r (Büyükkaya- Besen &Esen, 2011;
Stuifbergen A, Becker H, Blozis S, Beal C. 2008).  Kabul
etmek,  bireyin sa¤l›¤›n›; s›n›rl›l›klara, engellere ve bozuk-
luklara ra¤men üst düzeyde tutabilmesini ve karfl›laflt›¤›
durumla bafl edebilmesini ve dolay›s›yla yaflam kalitesinin
iyileflmesini sa¤lar (Carpenter, 2005; Moulton, 1984;
Newbould, Taylor,  Bury 2006). 

Özbak›m; Orem'in Genel Hemflirelik Kuram›'n›n ana
kavramlar›ndan biridir. "Yaflam›, sa¤l›¤› ve iyilik durumu-

nu sürdürmek için bireyler taraf›ndan bafllat›lan ve ger-
çeklefltirilen etkinlikler" olarak tan›mlan›r. Özbak›m bireyle-
rin kendi sa¤l›klar› için kendilerine düfleni yapmalar›d›r.
Özbak›m hem uygulama hem de tedaviye yönelik bir yak-
lafl›m› içeren pozitif bir eylemdir ve özbak›m etkinlikleri sü-
reklili¤i olan kararlarla ve güdülenme ile gerçeklefltirilir.
Özbak›m gücü bireyin sürekli bak›m gereksinimlerini kar-
fl›lamas› için kendi yaflam sürecinin düzenlenmesini ve
geliflmesini sa¤layan, bireyin karmafl›k ve kazan›lm›fl, ya-
flam›, sa¤l›¤› ve iyilik durumunu sürdürmek için sa¤l›k et-
kinliklerini bafllatma ve uygulama yetene¤idir (Orem,
1991; Velio¤lu, 1999).

Hastal›k gibi olumsuz bir durum bireylerin yaflam›na
girdi¤inde, kabul etmek büyük bir sorun olarak görülebi-
lir. Çünkü hastal›klar bireyin yaflam›na aniden girer, kro-
nik bir hal ald›klar›nda yaflam boyu devam eder; kendili-
¤inden düzelmez, bireyin fonksiyonlar›n› yerine getirme
durumunu tehdit eder, iyileflme ve alevlenme dönemle-
riyle bireyin yaflam›na k›s›tl›l›klar getirebilir. Hastan›n has-
tal›¤›n› kabul etmesi, öz bak›m uygulamalar› ve gerekli ya-
flam tarz› de¤ifliklikleri yaparak hastal›¤›n kontrolünün
sa¤lamas›nda ciddi bir öneme sahiptir. Hastal›¤›n kabul
edilmesi, bireyin, bedeni üzerinde var olan duruma iliflkin
negatif duygular›nda azalma, sa¤l›¤› gelifltirici ve koruyu-
cu davran›fllar›nda ise artma olmas›n› sa¤lar. Hastal›¤› ka-
bul etmemek ise, hastal›¤›n getirdi¤i s›n›rlamalara boyun
e¤me ile sonuçlan›r ve ba¤›ml›l›k duygusunda artma, öz
yeterlikte, öz sayg› duygusunda azalmaya ve öz bak›m
aktivitelerini yerine getirememeye neden olur (Büyükka-
ya-Besen & Eser, 2011; Garay-Sevilla, Malacara, Gutierez-
Ro, Gonzalez 1999; Hornsten, Sandstrom, Lundman
2004;  Lewko, Politynska, Kochanowicz, 2007; Livneh &
Antonak, 2005; Kralik, Brown, Koch 2001; Madhu & Srid-
gar, 2001).  Bu noktadan yola ç›karak; bu çal›flma diya-
betli bireylerde hastal›¤› kabulün özbak›m aktivitelerine
etkisini belirlemek amac›yla yap›ld›.

Gereç  ve  Yöntem
Araflt›rman›n  Tipi
Araflt›rma tan›mlay›c› ve kesitsel tipte bir çal›flmad›r.

Araflt›rman›n  Yeri  ve  Zaman›
Çal›flma, Mart 2015-Aral›k 2015 tarihleri aras›nda Na-

m›k Kemal Üniversitesi Sa¤l›k Uygulama ve Araflt›rma
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Merkezi’nde yap›ld›. 

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi
Araflt›rman›n evrenini, Nam›k Kemal Üniversitesi Sa¤l›k

Uygulama ve Araflt›rma Merkezi’nde en az 1 y›ld›r Tip 2
diyabet tedavisi alan, konuflma-duyma-görme engeli ol-
mayan, herhangi bir psikiyatrik hastal›¤› olmayan 18 yafl
ve üzeri eriflkin bireyler oluflturdu. Araflt›rman›n örnekle-
mini ise; kat›l›m için gönüllü olan ve anketi eksiksiz olarak
dolduran 127 diyabetli birey oluflturdu.

Veri  Toplama  Araçlar›
Veriler sosyo-demografik özellikler formu, Hastal›¤› Ka-

bul Ölçe¤i (Acceptance of Illness Scale-AIS) ve Diyabet Öz-
bak›m Aktiviteleri Anketi ( DÖBA)  ( The Summary of Di-
abetes Self-Care Activities Questionnaire- SDSCA ) ile top-
land›.

Hastal›¤›  Kabul  Ölçe¤i  (Acceptance  of  Illness  Scale-AIS)
Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i (AIS) Felton ve Revenson tara-

f›ndan Amerika’da 1984 y›l›nda gelifltirilmifltir. Hastal›¤›
Kabul Ölçe¤i, Linkowski’nin Hastal›k Etki Ölçe¤i’nden
(Sickness Impact Scale) al›nt›d›r; Geçerlik ve güvenirli¤i,
hipertansiyon, diyabet, romatoid artrit ve kanser hastala-
r›nda yap›lan ölçe¤in Chronbach alpha de¤eri 0.83’tür.
Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i, hasta bireyin hastal›¤› kabul dere-
cesinin ölçülmesinde kullan›l›r. Ölçe¤in bütün alanlar›,
hastal›k nedeni ile olan özel zorluklar› ve s›n›rl›l›klar› içe-
rir. Hastal›k nedeniyle yaflama dayat›lan öz yeterlilik eksik-
li¤i, di¤er kiflilere ba¤›ml›l›k duygusu ve öz sayg›da azal-
ma gibi s›n›rl›l›klar›, negatif duygular› ve bu duygulara
ra¤men de¤erlilik ve kabul edici duygular› de¤erlendir-
mektedir. Hastal›¤› Kabul Ölçe¤i sekiz maddeden ve her
bir madde befl puandan oluflmaktad›r. Ölçekten en dü-
flük 8 en yüksek 40 puan al›nabilir ve hastal›¤› kabul dü-
zeyinin genel ölçümü olarak kabul edilir. Likert tipi olan
ölçek 5 puanl› kat›lma-kat›lmama durumuna göre oran-
lan›r. Ölçekte tan›mlanan ifadelere kat›lma durumu (pu-
an 1) düflük puan ile de¤erlendirilir ve kabulün eksikli¤i
anlam›na gelir ve hastal›¤a kötü uyum ve ciddi fiziksel ra-
hats›zl›¤› ifade eder. Tan›mlanan ifadelere kat›lmama du-
rumu ise (puan 5) yüksek puanla de¤erlendirilir ve yük-
sek puan hastal›k durumunu kabulün kan›t›d›r ve hasta-
l›kla ilgili negatif duygular›n olmad›¤›n›, hastal›¤› kabu-

lün varl›¤›n› ifade eder.
Hastal›¤› kabulün yüksek oluflu, uyumu ve fiziksel ra-

hats›zl›¤›n az hissedilmesini gösterir. Hastal›¤› kabul, has-
ta bireyde hastal›¤›n getirdi¤i negatif duygular›n ve
olumsuz tepkilerin azl›¤›n› göstermektedir. Ölçe¤in Türk-
çe geçerlik güvenirli¤i Büyükkaya-Esen taraf›ndan 2009
y›l›nda yap›lm›fl olup Cronbach alpha de¤eri 0.79 olarak
bulunmufltur.

Diyabet  Özbak›m  Aktiviteleri  Anketi  (DÖBA)  
(The  Summary  of  Diabetes  Self-Care  
Activities  Questionnaire-  SDSCA  )
Toobert ve Glaskow (1994) taraf›ndan gelifltirilen ‘ Di-

yabet Özbak›m Aktiviteleri Anketinin (DÖBA) yeniden dü-
zenlenen flekli kullan›lm›flt›r. Diyabet Özbak›m Aktiviteleri
anketinin uzun y›llard›r çok yayg›n olarak kullan›lan for-
munun alt boyutlar›n›n geçerlilik ve güvenirlik de¤erlerini
rapor eden pek çok çal›flma bulunmaktad›r. Ölçek 2000
y›l›nda Toobert ve arkadafllar› taraf›ndan bu ölçe¤in kulla-
n›ld›¤› yedi büyük çal›flman›n bulgular› dikkate al›narak
yeniden düzenlenmifl ve daha önce bu kapsamda sorgu-
lanmayan ayak bak›m› ve sigara ile ilgili maddelerde ekle-
nerek kapsam› geniflletilmifltir. Araflt›rmac›lara ve klinis-
yenlere puanlama kolayl›¤› sa¤layan ve kullan›lm›fl en ge-
çerli maddeleri içeren bu yeni 11 maddelik formun kulla-
n›lmas› ve bu fleklinin geçerlik ve güvenirli¤inin kan›tlan-
mas› için çal›flmas› önerisinde bulunulmufltur. Bu araç ile
hastaya; diyet, egzersiz, kan flekeri testi, ayak bak›m› ve si-
gara bafll›klar› alt›nda yer alan özbak›m aktivitelerini son 7
gün içinde kaç gün gerçeklefltirdi¤i (gün/hafta) sorul-
maktad›r. Yan›tlar bir say› do¤rusu üzerinde gün olarak (
0-7 aras›nda)  iflaretlenmekte, sadece sigara içimini sorgu-
layan 11. madde 0- içmiyorum, 1- içiyorum (içilen sigara
miktar›/adet) fleklinde belirtilmektedir.

Ölçe¤in her alt boyutu ayr› ayr› puanlanmakta ve ba-
¤›ms›z olarak kullan›labilmektedir. Buna göre;

Diyet: ilk 4 madde beslenme uygulamalar›na iliflkin
durumu belirlemek için kullan›l›r.

1. ve 2. maddenin toplam›n›n ortalamas› genel diyet
puan›n›, 4. madde ters puanlamak koflulu ile 3. ve 4.
maddenin toplam›n›n ortalamas› ise önerilen özel diyet
puan›n› oluflturur. Tüm maddelerin toplam›n›n ortalama-
s› ise “diyet puan›n›” oluflturur.

Egzersiz: 5. ve 6. maddenin toplam puan ortalamas›
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“egzersiz puan›n›” oluflturur.
Kan  flekeri  Testi:  7. ve 8. maddenin toplam puan orta-

lamas› “kan flekeri testi puan›n›” oluflturur.
Ayak  Bak›m›: 9. ve 10. maddenin toplam puan ortala-

mas› “ayak bak›m› puan›n›” oluflturur.
Sigara içme Durumu: 11. madde sigara içme duru-

munu (0= içmiyor, 1= içiyor) ve günde içilen sigara say›-
s›n› gösterir.

Sigara içmeyi sorgulayan 11. madde d›fl›ndaki bö-
lümlerde puan›n yüksek olmas› beklenir. Puan›n yüksek-
li¤i o özbak›m aktivitesinin daha fazla gerçeklefltirildi¤ini
gösterir.

Ölçe¤i gelifltiren ve yeniden düzenleyen araflt›rmac›lar
yeni form ile (gün /hafta seklinde) elde edilecek verilerin,
daha önceki çal›flmalardan elde edilmifl olan bulgularla
(100 puan üzerinden) do¤rudan karfl›laflt›r›lamayaca¤›n›
ancak dönüfltürme ifllemi yap›ld›ktan sonra elde edilecek
say›lar›n k›yaslamaya olanak verece¤ini belirtmifltir. Türki-
ye’de Gülhan Coflansu (2009) taraf›ndan yap›lan geçerli-
lik güvenirlik çal›flmas› sonucuna göre; alt boyutlar›n›n
cronbach alpha katsay›lar› Diyet .59, Egzersiz .70, Kan Se-
keri testi .94 ve Ayak Bak›m› .77 olarak bulunmufltur. Bu
sonuçlar Türk diyabetlilerde arac›n geçerli ve güvenilir
olarak kullan›labilece¤ini göstermifltir.

Verilerin  De¤erlendirilmesi
Çal›flmada; verilerin analizi için SPSS versiyon 20 ista-

tistik paket program› kullan›ld›. Tan›mlay›c› istatistiklerden
yüzde,  ortalama ve standart sapma;  analitik istatistikler-
den ki-kare, Mann-Whitney U testi, Kruskal Wallis ve ko-
relasyon analizleri kullan›lm›flt›r. Anlaml›l›k düzeyi olarak

p< 0.05 kabul edildi.

Çal›flman›n  Etik  Yönü
Çal›flma için etik kurul izni ve Nam›k Kemal Üniversite-

si Sa¤l›k Uygulama ve Araflt›rma Merkezin’den uygulama
izni al›nd›.

Araflt›rman›n  S›n›rl›l›klar›
Çal›flman›n bir il’deki (Tekirda¤) bir hastanede yap›l-

mas›, bu nedenle de sonuçlar›n genellenememesi bu ça-
l›flman›n en önemli s›n›rl›l›¤›d›r.

Bulgular
Çal›flmaya kat›lanlar›n %79.9’u kad›n, %81.1’i evli,

%69.6’s› ilkokul mezunu, %81.1’i herhangi bir iflte çal›fl-
mamaktad›r. %96.9’unun sosyal güvencesi vard›r.
%74.8’inin gelir-gider durumu eflit, %40.2’si efli ve çocuk-
lar›yla yaflamaktad›r. 

Diyabetli bireylerin; %87.4’ü ilk tan› ald›¤›nda hasta-
neye yatmam›fl, %69.3’ünün ailesinde ya da yak›n akra-
balar›nda diyabet tan›s› vard›r. Araflt›rmaya kat›lanlar›n;
%41.7’si OAD kullanmakta, %76.4’ü evde kan flekeri öl-
çümü yapmaktad›r. Büyük ço¤unlu¤u  (%81.9) diyabete
yönelik e¤itim almam›fl ve %58.3’ünde diyabete ait
komplikasyon olup, %65.7’sinde hipertansiyon ortaya
ç›km›flt›r. Ayr›ca %70.9’unun diyabetten baflka bir kronik
hastal›¤› daha bulunmaktad›r. Çal›flmaya kat›lan bireyle-
rin %81.1’i son yedi gün içinde sigara içmemifltir. 

Hastalar›n açl›k kan flekerleri ortalamas› 146.12±
59.41, tokluk kan flekerleri 211.9±88.32, ve HbA1c de¤e-
ri 7.68±1.93 olarak bulundu. Hastal›¤› kabul ölçe¤i orta-

lama puan› 27.8±7.07, genel diyet puan›
3.78±2.45, özel diyet puan› 3.59±1.55, diyet puan›
3.69±1.46, egzersiz puan› 2.19±2.51, kan flekeri
testi puan› 3.1±2.7, ayak bak›m puan›
3.56±2.77’dir (Tablo 1). 
Hastal›¤› kabul ölçe¤inin sosyodemografik özellikle-
re göre iliflkisi incelendi¤inde ilk tan› al›nd›¤›nda
hastaneye yatanlar›n puan›, hastaneye yatmayanla-
ra göre anlaml› derecede düflük (p<0.05), okurya-
zar olanlar›n hastal›¤› kabul ölçe¤i puanlar› ilkokul
ve üniversite mezunu olanlara göre; ortaokul me-
zunu olanlar›n üniversite mezunu olanlara göre an-
laml› derecede daha düflüktür (p<0.05) (Tablo2). 
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TTaabblloo  11..  Ölçek puanlar›na iliflkin da¤›l›m tablosu 

ÖÖllççeekk nn XX±±SSdd MMiinn--MMaaxx
Hastal›¤› Kabul 
Ölçe¤i Puan› 127 27.8±7.07 10-40
Genel Diyet Puan› 127 3.78 ± 2.45 0-7
Özel Diyet Puan› 127 3.59±1.55 0-7
Diyet Puan› 127 3.69±1.46 0-7
Egzersiz Puan› 127 2.19±2.51 0-7
Kan fiekeri Testi Puan› 127 3.1±2.70 0-7
Ayak Bak›m› Puan› 127 3.56±2.77 0-7



Diyabet özbak›m aktiviteleri ölçe¤inin alt boyutlar› ile
sosyodemografik de¤iflkenler aras›ndaki iliflki incelen-
di¤inde bir iflte çal›flanlar›n, çal›flmayanlara göre ge-
nel diyet puanlar›n›n anlaml› derecede düflük, ilk tan›
al›nd›¤›nda hastaneye yatanlar›n, yatmayanlara göre
kan flekeri testi puan› daha yüksek ve istatistiksel ola-
rak anlaml›, evde kan flekeri ölçümü yapanlar›n kan
flekeri testi puan› ölçüm yapmayanlara göre daha
yüksek ve istatistiksel olarak anlaml›  (p<0.05), diyabe-
te yönelik komplikasyon geliflenlerin geliflmeyenlere
göre ayak bak›m puanlar› daha yüksek ve istatistiksel
olarak anlaml› (p<0.05) bulunmufltur. Ayr›ca yafl artt›k-
ça ayak bak›m puan› azalmakta ve aralar›nda ters yön-
lü negatif bir iliflki (r=-0.18, p<0.05) bulunmaktad›r.
‹çilen sigara say›s› artt›kça ayak bak›m› puan› azalmak-
ta ve negatif yönlü bir iliflki bulunmaktad›r (r=-0.46,
p<0.05) (Tablo 3).
Diyabet özbak›m aktiviteleri ölçe¤i alt boyutu genel di-
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TTaabblloo  22::  Hastal›¤› kabul ölçek puan› ve 
baz› tan›t›c› özellikler aras›ndaki iliflki  

TTaann››tt››cc››  ÖÖzzeelllliikklleerr  HHaassttaall››¤¤››  KKaabbuull  ‹‹ssttaattiissttiikk  
ÖÖllççeekk  PPuuaann››  
XX±±SSdd

EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu  
Okuryazar 22.92±7.51 H=10.452

p=0.03*
‹lkokul 28.6±6.78
Ortaokul 25±7.67
Lise 28.07±7.35
Üniversite 31.1±4.2
‹lk Tan›da Hastaneye 
Yatma Durumu 
Evet 23.88±7.65 z=-2.194
Hay›r 28.37±6.83 p=0.02*

TTaabblloo  33::  Diyabet özbak›m aktiviteleri alt boyut ölçek puanlar› ve baz› tan›t›c› özellikler aras›ndaki  iliflki  

TTaann››tt››cc››  ÖÖzzeelllliikklleerr  GGeenneell  DDiiyyeett  PPuuaann›› KKaann  flfleekkeerrii  TTeessttii  PPuuaann›› AAyyaakk  BBaakk››mm  PPuuaann››
XX±±SSdd XX±±SSdd XX±±SSdd

Çal›flma Durumu 
Çal›fl›yor 2.92±2.26 3.63±2.87 4.15±2.59
Çal›flm›yor 3.99±2.46 2.98±2.66 3.42±2.81

z=-1.986  p=0 .04* z=-1.007  p= .31 z=-1.102  p= .27
‹lk tan›da hastanede yatma durumu 

Evet 3.63±2.55 4.22±2.28 3.53±2.84
Hay›r 3.81±2.45 2.94±2.73 3.56±2.78

z=-0.179  p= .85 z=-2.118 p=0.03* z=-0.078 p= .93
Evde kan flekeri ölçme 

Evet 3.94±2.33 3.87±2.5 3.61±2.72
Hay›r 3.28±2.79 0.62±1.66 3.4±2.98

z=-1.199 p= .23 z=-6.516 p=0 .00* z=-0.586  p=.55
Diyabete yönelik e¤itim alma 

Evet 4.39±1.95 4.8±2.67 4.41±2.6
Hay›r 3.65±2.54 2.72±2.57 3.37±2.79

z=-1.196  p= .23 z=-3.294 p=0.00* z=-1.578  p= .11
Diyabete ait komplikasyon geliflti mi?

Evet 3.7±2.24 3.3±2.67 3.19±2.66
Hay›r 3.91±2.74 2.82±2.75 4.08±2.87

z=-0.717  p= .47 z=-1.073 p=.28 z=-1.831 p=0.04*



yet puan› ile egzersiz puan› aras›nda güçlü olmamakla
birlikte pozitif yönde istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bu-
lunmaktad›r (r=0.19, p<0.05). Genel diyet puan› artt›kça
egzersiz puan› da artmaktad›r. 

Kan flekeri testi ile ayak bak›m puan› aras›nda güçlü ol-
mamakla birlikte pozitif yönde istatistiksel olarak anlaml›
bir iliflki bulunmaktad›r (r=.18, p<0.05). Kan flekeri puan›
artt›kça ayak bak›m puan› da artmaktad›r. 

Tart›flma  
Bu araflt›rmada hastal›¤› kabul ölçe¤i ortalama puan›

27.8±7.07, genel diyet puan› 3.78±2.45, özel diyet pu-
an› 3.59±1.55, diyet puan› 3.69±1.46, egzersiz puan›
2.19±2.51, kan flekeri testi puan› 3.1±2.7, ayak bak›m
puan› 3.56±2.77 olarak bulundu (Tablo 1).  

E¤itim düzeylerine göre bak›ld›¤›nda; okuryazar olan-
lar›n hastal›¤› kabul ölçe¤i puanlar›, ilkokul ve üniversite
mezunu olanlara göre; ortaokul mezunu olanlar›n üni-
versite mezunu olanlara göre anlaml› derecede daha dü-
flük oldu¤u bulundu (Tablo 2). Hastal›¤› kabul etmenin,
hastal›¤›n kontrolü üzerindeki önemi de tart›fl›lmazd›r. Ya-
p›lan bir çal›flmada e¤itim düzeyi yüksek olan diyabetli
hastalar›n, hastal›¤› kabul düzeyinin de yüksek oldu¤u
görülmüfltür (Gregg, Callaghan, Hayes, Lawson 2007).
Bien, Rzonca, Kanczugowska, Iwanowicz-Palus’un
(2016) gebe diyabetli kad›nlar ile yapt›¤› çal›flmada da
e¤itim düzeyi yüksek olan grupta hastal›¤› kabul düzeyi-
nin daha yüksek oldu¤u, yaflam kalitesi puanlar›n›n da bu
duruma paralel olarak yüksek oldu¤u görülmüfltür.  Yine
kronik obstrüktif akci¤er hastalar› ile yap›lan bir baflka ça-
l›flmada e¤itim düzeyi yüksek olan hastalar›n, hastal›¤› ka-
bul düzeylerinin daha yüksek oldu¤u tespit edilmifltir.
Hastal›¤› kabul düzeyi yüksek olan hastalar›n yaflam kali-
telerinin de daha iyi oldu¤u belirlenmifltir (Polanska,
Kasprzyk, Chudiak, Uchmanowicz 2016). Çal›flma sonuç-
lar› literatürle benzerlik göstermektedir. 

‹lk tan› al›nd›¤›nda hastaneye yatanlar›n HKÖ puan›,
hastaneye yatmayanlara göre anlaml› derecede düflük
bulunmufltur. ‹lk tan› al›nd›¤›nda hastaneye yatma ve bir-
denbire yeni ve hofl olmayan bir duruma düflme nedeni
ile hastalar›n hastal›klar›n› kabullenemedikleri, bu neden-
le HKÖ puan›n düflük oldu¤u söylenebilir ve bu asl›nda
beklendik bir durumdur. Kötü klinik sonuçlar negatif
emosyonel deneyimlere neden olmakta, bu durum has-

tal›¤› kabulü de olumsuz etkilemektedir (Palmer et al.,
2013). Ayr›ca Chiang, Livneh, Yen ve Tsai’inin (2015) ça-
l›flmas›na göre kötü klinik sonuçlar ile hastal›¤› kabul dü-
zeyinin düflük olmas› aras›nda iliflki vard›r. Bu nedenle
hastalar›n psikososyal izlemlerinin yap›lmas›n›n oldukça
önemli oldu¤u belirtilmifltir. Sonuçlar bu bak›mdan ben-
zerdir. 

Diyabet özbak›m aktiviteleri ölçe¤inin alt boyutlar› ile
sosyodemografik de¤iflkenler aras›ndaki iliflki incelendi¤in-
de çal›flanlar›n, çal›flmayanlara göre genel diyet puanlar›-
n›n anlaml› derecede düflük oldu¤u saptand› (Tablo 3).
Diyabetik hastalar›n çal›flma ortam› ve flartlar›nda diyabete
yönelik olarak yeterli alternatif bulamamalar› ve ö¤ün sa-
atlerinin sürekli aksamas› bu durumun nedeni olarak dü-
flünülebilir. Sonuçta diyabeti olan kiflilerin 3 ara 3 ana
ö¤ünle belli saatlerde dengeli bir beslenme programlar›
olmas› gerekti¤i flüphesizdir. (http://www.ndei.org/ADA-
nutrition-guidelines-2013.aspx). 

‹lk tan› al›nd›¤›nda hastaneye yatanlar›n, yatmayanla-
ra göre kan flekeri testi puan› daha yüksek bulundu. Bu
durum ilk tan› al›nd›¤›nda hastaneye yatan hastalar›n ya-
flanan floka ra¤men takibe al›nmas› ve onlara e¤itim veril-
mesi nedeni ile kan flekeri izleminin önemini kavram›fl ol-
malar›yla aç›klanabilir.  

Evde kan flekeri ölçümü yapanlar›n kan flekeri testi pu-
anlar›n›n, ölçüm yapmayanlara göre daha yüksek oldu¤u
belirlendi. Karakurt, Hac›hasano¤lu ve Y›ld›r›m’›n (2013)
yapt›¤› çal›flmada düzenli kan flekeri ölçümü yapan hasta-
lar›n özbak›m puanlar› daha yüksek bulunmufltur. Düzen-
li kan flekeri ölçümü yapma sonuç olarak hastal›¤› kabul
ve özbak›m uygulamas›n›n bir göstergesidir. Ünsal ve K›-
z›lc›’n›n (2009) yapt›¤› çal›flmada kan glikoz kontrolü için
diyabet e¤itiminin önemli oldu¤u bulunmufltur. Yap›lan
baflka bir çal›flmada düflük kan flekeri testi puan› alan has-
talar›n daha yüksek nefropati ve nöropati düzeyine sahip
oldu¤u belirlenmifltir (Mehravar et al. 2016).  Diyabetli bi-
reyin HbA1c düzeyinin kontrolü için e¤itimin önemli ol-
du¤u bulunmufltur. ADA (2008) diyabet hakk›nda yeterli
bilgisi olan hastalar›n hareket, beslenme ve ilaç tedavisini
yönetebildi¤ini yani özbak›mlar›n› sa¤layabildi¤ini ifade
etmifltir. Çal›flma sonuçlar›m›z bu aç›lardan benzerlik gös-
termektedir.

Diyabete yönelik komplikasyon geliflenlerin geliflme-
yenlere göre ayak bak›m puanlar› daha yüksek ve istatis-
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tiksel olarak anlaml› bulundu (p<0.05) (Tablo 3). Literatü-
re göre hastalara ek olarak e¤itim vermek, bilgi düzeyinin
artmas›na, ayak özbak›m davran›fllar›n›n oluflmas›na ve
ayakla ilgili komplikasyonlar›n azalmas›n› sa¤lamaktad›r
(Matricciani ve Jones 2015). Bilgi eksikli¤i ayak özbak›m
uygulamalar›n›n yetersiz olmas›na neden olmaktad›r
(Harvey ve Lawson 2009).  Bizim çal›flmam›zda kompli-
kasyonu olan hastalar›n ayak bak›m puanlar›n›n daha
yüksek olmas›n›n nedeni olarak; komplikasyonlar›n uzun
y›llar içinde geliflmesi ve bu sürede hastalar›n bilgi düzey-
lerinin artm›fl olmas› düflünülebilir. 

Ayr›ca yafl artt›kça ayak bak›m puan› azalmakta ve
aralar›nda ters yönlü negatif bir iliflki (r=-.18, p<0.05) bu-
lunmaktad›r.  Yafll› diyabetli bireylerde dolafl›m problem-
leri, duyu kayb›, cilt kurulu¤u, t›rnak batmas›, mantar gi-
bi nedenlerle diyabetik ayak daha çok görülmekte ancak
yine de yeterli ayak bak›m› yap›lmamaktad›r (Haas,
2014). Bununla birlikte yafl artt›kça hastalar›n özbak›m ak-
tivitelerinden biri olan ayak bak›m›n›, görme kayb›, yaln›z-
l›k gibi nedenlerle yapmakta zorlanmas› ve bunun sonu-
cunda da etkin ayak bak›m› yapamamas› ç›kan bu sonu-
cun nedeni olarak aç›klanabilir. 

‹çilen sigara say›s› artt›kça ayak bak›m› puan› azal-
makta ve negatif yönlü bir iliflki bulunmaktad›r (r=-.46,
p<0.05).  Düzöz, Çatalkaya ve Uysal’›n (2009) çal›flma-
s›nda sigara kullanmayan hastalar›n özbak›m puanlar›-
n›n daha yüksek oldu¤u tespit edilmifltir. Benzer flekilde
bizim çal›flmam›zda da içilen sigara say›s› artt›kça bir öz-
bak›m aktivitesi olan ayak bak›m puanlar›n›n azald›¤› be-
lirlenmifltir. 

Diyabet özbak›m aktiviteleri ölçe¤i alt boyutu genel di-
yet puan› ile egzersiz puan› aras›nda güçlü olmamakla
birlikte pozitif yönde istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki bu-
lunmaktad›r (r=.19, p<0.05). Genel diyet puan› artt›kça
egzersiz puan› da artmaktad›r. Bu sonuçta, benzer flekil-
de hastal›¤›n› kabul etmifl ve özbak›m aktivitelerini yerine
getiren diyabetli bireylerin bir yaflam flekli olarak yorumla-
nabilir. Bien ve ark. (2016) yapt›¤› çal›flmada; sadece di-
yetle tedavi edilen gebe diyabetlilerin yaflam kalitelerinin
insülin-diyetle tedavi edilen hastalardan daha iyi oldu¤u
belirlenmifltir. Bu durumda diyetle regüle olan diyabetle
hastal›¤a uyumun artt›¤›n› ve özbak›m davran›fllar›n›n da
daha pozitif oldu¤u sonucuna var›labilir. 

Kan flekeri testi ile ayak bak›m puan› aras›nda güçlü ol-

mamakla birlikte pozitif yönde istatistiksel olarak anlaml›
bir iliflki bulunmaktad›r (r=.18, p<0.05). Kan flekeri puan›
artt›kça ayak bak›m puan› da artmaktad›r. Bu sonuç bek-
lendik bir durumdur. Hastalar›n kan flekeri alt boyutun-
dan yüksek puan almalar›, kan flekeri kontrolünün iyi ol-
du¤unu göstermekte, bu durumda uzun vadede nöro-
pati oluflmas›n› önlemekte/geciktirmekte yani diyabetik
ayak oluflumunu engellemektedir (Neder ve Nadash
2003). Mehraavar ve ark. (2016) yapt›¤› çal›flmada kan
flekeri testi puan› düflük, diyabetik aya¤a neden olan nö-
ropati komplikasyonu yüksek oranda saptanm›flt›r.  

Sonuç  ve  Öneriler  
Bu araflt›rman›n sonuçlar›na göre; hemflirelik mesle-

¤inde ve diyabet gibi kronik hastal›klarda hastal›¤› kabul
etmenin özbak›m davran›fllar›nda etkili olabilece¤inden
yola ç›karak;

• Hastalara tan› an›ndan itibaren her an e¤itim veril-
mesi,

• Kliniklerde hastalar›n özellikle diyabet hemflirelerine
kolay ulaflabilmesi,

• Özbak›m aktivitelerini yerine getirmesi için destek-
lenmesi,

• Gerekiyor ise klinik hemflirelerine bu konuyla ilgili
e¤itimler verilmesi önerilebilir. 
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PPaallyyaattiiff  BBaakk››mmddaa  DDiiyyaabbeett  YYöönneettiimmii

Arfl.  Gör.  Ezgi  D‹RGAR,  Prof.  Dr.  Nermin  OLGUN
Hasan Kalyonu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, GAZ‹ANTEP

ÖÖzzeett
Palyatif bak›m “hasta ve ailesi yaflam› tehdit eden sorunla karfl›laflt›¤›nda, a¤r› ve di-

¤er fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken dönemde belirlenmesi, dikkatlice
de¤erlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle ac› çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaflam
kalitesini gelifltiren bir yaklafl›m” olarak tan›mlamaktad›r. Diyabet tüm Dünya’ da ve ül-
kemizde s›kl›¤› gittikçe artan kronik, metabolik bir durumdur. Özellikle palyatif ve yaflam
sonu dönemde diyabet yönetimi zordur. Diyabetin baz› semptomlar›/ komplikasyonla-
r› yaflam›n›n son günlerini sürdüren hastalar için daha fliddetli olabilir. Hipoglisemi ve
hipergliseminin önlenmesi konfor ve yaflam kalitesinin önemli bir yönüdür. Literatür ta-
ramas› sonucunda palyatif bak›mda diyabet yönetimiyle ilgili kan›ta dayal› çal›flmalar gö-
rülmemifltir. Bu derlemede palyatif bak›mda diyabet yönetimi ele al›nm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr::  Palyatif bak›m, diyabet yönetimi

SSuummmmaarryy
DDiiaabbeetteess  MMaannaaggeemmeenntt  iinn  PPaalllliiaattiivvee  CCaarree
Palliative care is the active total care of patients whose disease is not responsive to cu-

rative treatment. Control of pain, of other symptoms, and of psychological, social, and
spiritual problems is paramount. The goal of palliative care is the achievement of the best
quality of life for patients and their families. Diabetes prevalence is increasing all over the
world and our country is a chronic metabolic condition. Managing diabetes is challen-
ging, especially in palliative and end-of-life situations. Some symptoms/ complications of
diabetes can be more severe who for patients continued to the last days of life. Preven-
ting hypo- and hyper-glycemia is an important aspect of comfort and quality of life. Evi-
dence-based studies on palliative care in diabetes management is seen as a result of the
literature. Diabetes management in palliative care are discussed in this review.

KKeeyy  wwoorrddss:: Palliative care, diabetes management.

Palyatif  Bak›m  ve  Diyabet
Palyatif bak›m “hasta ve ailesi yaflam› tehdit eden sorunla karfl›laflt›¤›nda, a¤r› ve di-

¤er fiziksel, psikososyal ve manevi problemlerin erken dönemde belirlenmesi, dikkatlice
de¤erlendirilmesi ve tedavi edilmesiyle ac› çekmesi önlenerek hasta ve ailesinin yaflam
kalitesini gelifltiren bir yaklafl›m” olarak tan›mlamaktad›r (http://www.who.int/cancer/
palliative/definition/en/; Costa, 2012;  http://www.cancer.gov/about-cancer/advan-
ced-cancer/care-choices/palliative-care-fact-sheet#q1.) Diyabet sürekli t›bbi bak›m gerek-
tiren, karmafl›k, kronik, metabolik bir hastal›kt›r (ADA, 2016). Tüm dünyada en fazla gö-
rülen hastal›klardan biri olan diyabet 21. yüzy›l›n acil sa¤l›k sorunu olarak görülen küre-
sel bir salg›nd›r (IDF 2015, Coflansu, 2015). Uluslararas› Diyabet Federasyonu (IDF) ve-
rilerine göre, tüm dünyada diyabetli birey say›s› 2015 y›l›nda 11 yetiflkinden 1’i olarak
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415 milyona ulaflm›fl olmas›na karfl›n her 2 diyabetli yetifl-
kinden 1’inin yani %46,5’inin diyabetli oldu¤unu bilmedi¤i
bildirilmifl olup 2040 y›l›nda 10 yetiflkinden 1’inin diyabet
hastas› olaca¤› (642 milyon) tahmin edilmektedir. Bu istatis-
tikler diyabetin küresel prevelans›n›n ortalama %8.8’ den
%10.4’ e yükselece¤i anlam›na gelmektedir ((IDF 2015).
Türkiye’ de diyabet prevelans› Türkiye Diyabet Epidemiyolo-
jisi (TURDEP)- I ve TURDEP- II çal›flmas›na göre Türk eriflkin-
lerde tip 2 diyabet s›kl›¤›n›n geçen y›llarda önemli derece-
de artt›¤› ve %7.2’ den %13.7’ ye ulaflt›¤› görülmüfltür (Sat-
man ve ark, 2013;  http://diyabet.gov.tr/content/files/ tur-
kiye_diyabet_programi _2015-2020.pdf.). Dünyada ve ül-
kemizde diyabetin bu kadar yüksek oranlarda görülmesi di-
yabet bak›m›n›n karmafl›kl›¤› özellikle palyatif ve yaflam so-
nu dönemde diyabet yönetimini daha da zor hale getir-
mektedir. Diyabetin baz› semptomlar›/ komplikasyonlar› ya-
flam›n›n son günlerini sürdüren hastalar için daha fliddetli
olabilir. Hipoglisemi ve hipergliseminin önlenmesi konfor ve
yaflam kalitesinin önemli bir yönüdür (Dunning et al, 2014;
Rowles, Kilvert and Sinclair, 2011). Literatür taramas› sonu-
cunda palyatif bak›mda diyabet yönetimiyle ilgili kan›ta da-
yal› çal›flmalara rastlan›lmam›fl (Quinn, Hudson and Dun-
ning, 2006; Alshammary et al, 2016) palyatif bak›m veren
kurumlar uzman görüflleri do¤rultusunda klinik bak›m öne-
rileri ve rehberleri haz›rlam›fllar (Sinclair and MacLeod,
2013; Bentley, MacLeod  and Peacock, 2012) ve rehber
gelifltirmek için araflt›rmalar yap›lm›flt›r (http://www.wolver-
hamptondiabetescare. org.uk/downloads /manage-
ment_guidelines /palliative_care_guidelines/Diabetes%20
Palliative%20 care%20 guidelines-%20general%20 princip-
les.pdf., Dampetla et al, 2014). 

Palyatif  Bak›mda  Diyabet  Yönetiminin  Önemi  
Birleflik Krall›k’ ta her y›l 75 yafl ve üstü bireylerin 3/4’ün-

den fazlas› hayat›n› kaybetmekte olup bu ölümlerin %6-9’
undan diyabet sorumlu oldu¤u bildirilmifltir (Rowles, Kilvert
and Sinclair, 2011; Dampetla et al, 2014). Palyatif bak›mda
diyabet  yönetiminin amac› hastaya çok fazla ac› çektirme-
den, rahatlatmakt›r. Optimum kan flekeri seviyesi sa¤lana-
mazsa, çok düflük veya çok yüksek kan flekeri; hastal›kla ilgi-
li di¤er durumlar›n kötüleflmesi, rahats›z edici semptomlar
geliflmesi, hastan›n kendini kötü hissetmesi ve bafl etme ye-
tene¤inde azalma  gibi sorunlara yol açabilir. Birey kendini
kötü hissetti¤inde kan flekerinin çok yüksek ya da çok düflük
oldu¤unu fark etmeyebilir ve bazen bireyin kendini kötü
hissetme nedeninin diyabet, al›nan ilaçlar veya di¤er hasta-

l›klardan kaynakl› olup olmad›¤›n› anlamak zordur. Kan fle-
keri seviyesinin kontrolü, kan flekerinin probleme katk›da
bulunup bulunmad›¤›n› anlaman›n yoludur. Bu yüzden
kan flekeri kontrolü sa¤l›k profesyonellerinin hastay› nas›l
daha iyi hissettirece¤ini bilmelerine yard›m edebilir. Palyatif
bak›m, hastan›n konforunu ve onurunu korumay› amaçlar;
yüksek/ düflük kan flekerinin rahats›z edici semptomlar›n-
dan kaç›nmay› içerir. Bundan dolay› kan flekeri seviyesinin
kontrol edilmesi önemlidir (www.palliativecare.org.au.).

Palyatif  Bak›m  ve  Diyabet  ‹liflkisi
Palyatif bak›mda diyabet primer ya da sekonder olarak

görülebilir. Primer diyabet, daha diyabet tan›s› olan ve y›l-
lar içinde diyabete ba¤l› komplikasyonlar› ortaya ç›km›fl
palyatif dönemdeki diyabet, sekonder diyabet ise; altta
yatan neden pankreatektomi, malignite ve pankreatit gi-
bi pankreas hastal›klar› ile, Cushing, akromegali gibi en-
dokrin bozukluklar ya da ilaçlara ba¤l› ortaya ç›kabilir. 

Diyabetli bireylerin beklenen yaflam süresi artmas›na
ra¤men; ço¤u diyabetli birey iliflkili organ yetmezlikleri so-
nucu diyabetli olmayan bireylere göre daha erkenden öl-
mektedir. Diyabetin komplikasyonlar›yla mücadele eden bi-
reylerle, ölümün yak›nl›¤› konusu nadiren gündeme gelir;
bu nedenle onlar yaflam sonu bak›m için isteklerini ifade et-
me flans›ndan yoksun b›rak›l›r. Yaflamlar›n›n son 6- 12 ay›na
giren bireylerin hem t›bbi hem duygusal olarak belirlenme-
si zordur. Kötü prognozun baz› iyi tan›nan genel gösterge-
leri vard›r ve diyabetli hastalarla yak›n çal›flanlar bunlar›n far-
k›nda olmal›, bak›m› bunlara göre planlamal› ve bafllatmal›-
d›r. Diyabetli bireylerin kötü duruma girdi¤ini düflündüren
göstergeler; Multiple komorbiteler, alt› ay içinde istenme-
den %10’un üzerinde kilo kayb›, genel fiziksel düflüfl, serum
albumin <2.5g/dL ve günlük yaflam faaliyetlerinin ço¤unda
ba¤›ml›l›kt›r (Rowles, Kilvert and Sinclair, 2011). Palyatif Ba-
k›m alanlar›nda hasta s›kl›kla terminal dönemdedir. Bu ne-
denle gastrointestinal özellikle pankreas kanserlerinde diya-
betle iliflkili faktörler yüksek, metabolik de¤ifliklikler fazla,
obezite, kortikosteroidler ve diüretiklerin kullan›m› yüksektir
(King et al., 2012). Kanser gibi terminal hastal›klar› olan bi-
reylerde diyabet komorbite olarak ortaya ç›kt›¤›nda tedavi
rejimleri hastaya dan›fl›larak, hastan›n ve hastaya bak›m ve-
renlerin yeteneklerine uygun olarak bireysel haz›rlanmal›-
d›r. Diyabetle iliflkili baz› semptomlar/ komplikasyonlar ter-
minal hastal›klar› olan bireylerde fliddetlenebilir. Örne¤in;
nöropatik ve kemik a¤r›s›na ba¤l› a¤r›lar, otonom nöropati
ve opium türevleri kullan›m›na ba¤l› konstipasyon, hipergli-
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semi ve malignitenin etkileri nedeniyle yorgunluk s›k görü-
len semptomlardand›r. Kanserli hastalarda diyabet insidan-
s›n›n, genel popülasyonda bulunandan alt› kat daha fazla
oldu¤u kabul edilmektedir (Quinn, Hudson and Dunning,
2006). Kronik hastal›kl› bireylerde diyabetin sebepleri multi-
faktöriyeldir ve bu artm›fl insidans; örne¤in pankreasta geli-
flen bir kanser hücresi, obezite, kanserden dolay› metabolik
de¤iflimler, kortikosteroidler, oktreotid ve diüretikler gibi di-
yabetojenik ilaçlar›n kullan›m›yla aç›klanabilir (Ahmad
and Mills, http://www.palliativedrugs.com/download/
090702_ Diabetes_in_ Palliative_care%20 comple-
ted%5B1%5D.pdf). Diyabetli hastalar›n insülin eksikli¤i ve-
ya verimsizli¤i nedeniyle glikozu kullanmalar› mümkün de-
¤ildir. Bunun sonucunda enerji sa¤lamak için ya¤lar ve
proteinler kullan›l›r. ‹nsülin art›p kan glikoz de¤eri düzelme-
dikçe kilo kayb›, halsizlik ve letarji geliflir. ‹leri evre kanser
hastalar›nda ifltahs›zl›k ve s›k s›k yorgunluk hissi vard›r. Özel-
likle diyabetli hastalar için bu iki semptom hem optimal gli-
semik kontrolün hem de uygun enerji gereksiniminin sa¤-
lanmas›n› zorlaflt›r›r. Kortikosteroidler ve baz› diüretikler gibi
ileri evre kanser tedavisinde kullan›lan baz› ilaçlar›n hiperg-
lisemiyi tetikledikleri bilinmektedir. Hiperglisemi sonucu
meydana gelen bulant›, kusma ve letarji gibi kanserin baz›
semptomlar›; sa¤l›k profesyonelinin hipergliseminin temel
sebebini anlamas›n› zorlaflt›r›r. Diyet ve glikoz düflürücü ilaç-
lar (insülin/oral ajanlar) arac›l›¤›yla kan glikoz seviyesinin
kontrolü ve düzenli izlemi glisemik kontrolün temel bileflen-
leridir. Diyabetli hastalar için metabolik hedefler ve klinik te-
davi k›lavuzlar› kan›t temellidir ancak MEDLINE (1966-2005)
ve CINAHL (1982-2005) veritabanlar› kullan›larak yap›lm›fl
bir literatür taramalar›nda göze çarpt›¤› gibi ileri evre kanser
hastalar›nda glisemik yönetimin görünür ve uygun bir kan›t
temeli yoktur (Quinn, Hudson and Dunning, 2006). Palya-
tif bak›m ve diyabet yönetimi ile ilgili ulusal rehberler haz›r-
lan›rken yap›lan taramalarda anahtar kelime olarak; diya-
bet, palyatif bak›m, hospis, hipoglisemi, hiperglisemi, termi-
nal hastal›klar, kortikosteroid, insülin, kan glikozu, deksame-
tazon ve yönetim kelimeleri kullan›lm›fl, ayn› zamanda pal-
yatif bak›m ve diyabetin ders kitaplar›nda, referans bölüm-
lerinde ilgili bilgiler araflt›r›lm›fl, tüm abstraktlar›n gözden ge-
çirilmesinin ard›ndan bu konuyla alakal› 18 dergi makalesi
bulunmufl. Bunlardan palyatif bak›mda diyabet yönetimiyle
do¤rudan iliflkili yaln›zca dört yay›n tespit edilmifl; bunlar›n
üçü araflt›rmadan ziyade klinik deneyim ve uzman görüflü
temelli oldu¤u belirlenmifltir (Quinn, Hudson and Dun-
ning, 2006). McCoubrie ve sekiz arkadafl› kanserli hastalar-

da diyabet yönetimiyle ilgili bir rehber gelifltirmeden önce
42 hastan›n t›bbi kay›tlar› üzerinden retrospektif araflt›rma
yapm›fllard›r. Bu araflt›rmaya dahil edilen tüm hastalarda
hem diyabet hem de kanser tan›s› söz konusu oldu¤u,
ölümlerinden 3- 16 gün önce 42 hastan›n 12’sinin kan gli-
koz izleminin kesildi¤i, di¤er alt› hastan›n ise ölümünden 24
saat önce izlemlerinin kesildi¤i ya da azalt›ld›¤›; ancak teda-
vi karar› için mant›kl› bir aç›klama yap›lmad›¤›, ayr›ca McCo-
ubrie ve arkadafllar›n›n incelemeleri sonucunda önerdikleri
bu rehberin uygulan›p uygulanmad›¤› belirtilmemifltir.
Önerdikleri rehberde; özelleflmifl palyatif bak›m hizmetleri,
diyabet ekibi, esnek diyet kontrolü ve kan glikoz seviyesinin
180-360 mg/dL aras›nda tutulmas› amaçlanm›flt›r (Quinn,
Hudson and Dunning, 2006). Poulson kronik hastal›k ve di-
yabet yönetiminde belirli baz› zorluklar› tan›mlam›fl. Kanse-
rin evresine ba¤l› olarak Tip 1 diyabetin Tip 2 diyabetten da-
ha yak›ndan; prognozu s›n›rl› olan hastalar›n ise daha az
kontrol edilmesi gerekti¤ini önermifltir. Genellikle kan gliko-
zu 270 mg/dL’nin üzerine ç›kt›¤›nda görülen poliüri (çok id-
rara ç›kma) Polidipsi (çok su içme), letarji gibi hiperglisemik
semptomlar›ndan kurtulmak için insülinin gerekli oldu¤u-
nu, bununla birlikte insülinin yaflam kalitesini art›rmad›¤› gi-
bi ömrü gereksiz uzat›p uzatmad›¤›n› sorgulam›flt›r ve kro-
nik hastal›¤› olan bireyler için bilinenden daha az insülin kul-
lan›m›n› önermifltir (Quinn, Hudson and Dunning, 2006).
Kanserli hastalarda diyabet yönetimi bir dizi faktöre ba¤l› ol-
du¤undan oldukça karmafl›kt›r. Kan flekeri kontrolü; hipog-
lisemik ilaçlar ve g›da al›m› aras›ndaki dengeye ba¤l›d›r. Bu
yüzden malignensiyle iliflkili anoreksiya glisemik kontrolü et-
kiler. Di¤er faktörler; malignensiyle iliflkili bulant›- kusma ya
da opioid analjezikler, zay›f absorbsiyon nedeniyle oluflan
obstrüksiyon ve düzensiz gastrointestinal sistem motilitesi,
semptom kontrolü için kullan›lan steroid ve diüretik tarz›
ilaçlar› içerir. Diyabet yönetimi kanserin ilk metabolik sonuç-
lar›ndan biri olan glikoz intolerans› nedeniyle daha da kar-
mafl›k olabilir. Artm›fl hepatik glikoz üretimi, iskelet kaslar› ta-
raf›ndan azalm›fl glikoz tüketimi ve iskelet kaslar›nda azalm›fl
glikojen sentezi nedeniyle insülin direnci vard›r (Ahmad
and Mills, http://www.palliativedrugs.com/download
/090702_Diabetes_in_ Palliative_care%20 comple-
ted%5B1%5D.pdf). Palyatif kelimesi Collins sözlü¤üne gö-
re, bir kür olmadan herhangi bir fleyin fliddetini azaltmak
anlam›na gelir. Herhangi bir tedavi olmadan ac›n›n fliddeti-
nin azalt›lmas›yla s›n›rlanan bu tan›m›n klinik uygulamalar-
da da pek çok örne¤i vard›r. Bunun en iyi örnekleri genel-
likle diyabet, kalp yetmezli¤i ve motor nöron hastal›¤› gibi
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uzun vadeli durumlar›n kanserle iliflkili semptomlar›n› içerir.
Ancak klinik uygulamalarda aktif bak›mdan ziyade palyatif
bak›m›n ne zaman yap›laca¤› karar›n› almak önemlidir ve
bu ço¤u faktöre ba¤l› olarak bireysel olabilir. Aç›kças› kiflinin
hastal›¤›yla, ailesiyle ve klinisyenlerle aras›ndaki iyi iletiflim
her fleyden önemlidir ki bunu sa¤lamak için zaman ve plan-
lama gerekir. Diyabet bak›m›n›n koordinasyonu ve etkin yö-
netimi için diyabetle ilgili sa¤l›k profesyonellerinin önerileri
al›nmal›, ayn› zamanda di¤er diyabet d›fl›ndaki profesyonel-
lerle de iflbirli¤i gerekebilir (Alshammary et al., 2016). 

Palyatif  Bak›mda  Diyabet  Yönetiminde  
Genel  Prensipler
1- Palyatif bak›m›n erken döneminde kifli hala etkin

olabilir ve muhtemelen yaflamdan ayr›lmas› için uzun y›l-
lar› vard›r. Diyabetin geleneksel olarak yönetilmemesi için
hiçbir sebep yoktur.

2- Hastal›k ilerledikçe ve prognoz k›sa vadeli hale geldik-
çe k›sa vadeli çözümler (hipoglisemi, ketoasidoz vb.) önem
kazan›r, uzun vadeli / kronik komplikasyonlar› önlemek da-
ha az önemlidir. Hem hiperglisemi (susama, dehidratas-
yon, konfüzyon, ketoasidoz, hiperozmolar non-ketotik ko-
ma), hem de hipoglisemi rahats›z edici bir durumdur ve ka-
ç›n›lmal›d›r. Mutlak de¤erlerden ziyade kan glikoz seviyesi-
ni 150-270 mg/dL aras›nda tutmak daha önemlidir. 

3- Hipoglisemi tedavisi ve insülin tedavisi basitlefltiril-
melidir.

4- Malignite ile iliflkili ifltahs›zl›k glisemik kontrolü etki-
ler. Malignite ile iliflkili bulant› ve kusma ya da opioid anal-
jezikler, semptom kontrolü için kullan›lan diüretik ve ste-
roidler gastrointestinal emilimi bozar. Kanser nedeniyle
glikoz metabolizmas›n›n bozulmas› diyabet yönetimini
daha da zorlaflt›r›r.

5- Aile bireylerinin hastalar ile iliflkilerinde rahat olma-
lar› önemlidir. Bazen hastadan vazgeçildi¤ini ve her fleyin
bitti¤ini düflünebilirler

6- Mümkünse gereksiz kan flekeri izlemi önlenmelidir.
Bununla birlikte izlemin yo¤unlu¤u beklenen prognoza
ba¤l›d›r. Palyatif bak›mda glikoz kontrolünü gerektiren
durumlar tablo 1 de glikoz kontrolünü olumsuz etkileyen
ilaçlar tablo 2 de  verildi..

7- Steroid kullanan diyabetlilerde steroidlerin yarar›n›n
yan›nda kan glikoz seviyesinin kötüleflmesi de söz konusu
olabilir; steroid bafllanan tüm hastalarda özellikle de hi-
perglisemiyi düflündüren semptomlar geliflmiflse periyo-
dik kan glikoz ölçümleri yap›lmal›d›r 

8-  Kan flekeri düzeyi 150-270 mg/dL aral›¤›nda tutul-
mal›d›r (http://www. wolverhampton diabetesca-
re.org.uk/downloads /management_guidelines / palliati-
ve_care_guidelines/Diabetes %20 Palliative %20 care
%20 guidelines-%20 general%20 principles.pdf., King et
al., 2012; Ahmad and Mills, http://www.palliative
drugs.com/download/090702_Diabetes_in_Palliati-
ve_care%20completed%5B1%5 D. pdf., http://www.
Palliativecareggc -wp.scot.nhs.uk /wp-content /uploads
/2013 /10/ DiabetesGuidelines-update_2012-03-final-
draft_PALLIATIVE_CARE.pdf.).

Diyabet  Tiplerine  Göre  
Palyatif  Bak›mda  Tedavi  Yönetimi
1-  ‹nsülin  Tedavisi  Kullanan  Tip  1  ya  da  
Tip  2  Diyabetli  Bireylerde
A.)  Erken  Dönem
• Kabul edilebilir aral›k: 150-270 mg/dL
• Kan fiekeri: 270 mg/dL’nin üzerinde ve semptoma-

tik ise, h›zl› etkili insülin befl üniteye kadar uygulanabilir
(novorapid, humolog veya actrapid ). Bir saat sonra yeni-
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TTaabblloo  11::  Palyatif bak›mda glikoz 
kontrolünü gerektiren durumlar 

• Anoreksiya& Kafleksi
- ‹laç ya da yiyecek al›namamas›
- Artm›fl hipoglisemi riski

• Enfeksiyon
• Metastatik hastal›klar

- Artm›fl hipoglisemi riski (Karaci¤er, adrenaller)
- Artm›fl laktik asidoz riski 

• Siroz
- Hipoglisemi riski

• Tümör oluflumlar›
- ‹nsülin direncine yol açar
- Hipoglisemiye neden olabilir.

• Kardiyak yetmezlik
-  Katekolamin afl›r› insülin direncine yol açar.

• Pankreatik kanser
-  Pankreas y›k›m Tip 1 diyabet gibi insülin 

eksikli¤ine yol açabilir.
• Beslenme durumu

- Nazogastrik beslenmedeki takviyeler 
hiperglisemiye yol açabilir. 

(http://www.palliativecareggc-wp.scot.nhs.uk/wp-content/
uploads/2013/10/Diabetes Guidelines-update_2012-03-
final-draft_PALLIATIVE_CARE.pdf., Modli_ska and Wolnik, 2013).



den kan flekeri ölçüldü¤ünde; kan fiekeri 270 mg/dL’nin
üzerinde kalm›flsa sadece semptomatik tedavi.

• ‹zlem S›kl›¤›: Ola¤an rejimde günde iki kez
• Tedavi; Her zamanki rejimle insülin yönetimi uygu-

lan›r. Bulant›, kusma, azalm›fl g›da al›m› gibi durumlara
ba¤l› olarak tedavi ve izlemin s›kl›¤› ayarlan›r.  

B.)  Terminal  Dönem
• Kabul edilebilir aral›k: 150-270 mg/dL

• Kan fiekeri: 270 mg/dL’nin üzerinde ve semptoma-
tik ise, befl üniteye kadar h›zl› etkili insülin uygulanabilir
(novorapid, humolog veya actrapid ). Bir saat sonra yeni-
den kan flekeri ölçüldü¤ünde; kan flekeri 270 mg/dL’nin
üzerindeyse sadece semptomatik tedavi.

• Tedavi; e¤er asemptomatik ve kan flekeri 70
mg/dL’nin üzerinde ise izlem durdurulur. Baflka bir seçe-
nek günde bir kez kan flekeri izlemeye devam etmektir.

• ‹deal olarak, günde bir kez uzun etkili insülin (Lan-
tus, Levemir) ya da günde iki kez Mix (kar›fl›m) insülin uy-
gulan›r. Daha önce al›nan insülin dozunun 2/3’ ü ya da
dozun 1/2’ si uygulan›r. Gereksinim olursa diyabet uzma-
n› hemflirelerle iletiflim kurulabilir. 

• Bilinçsiz ya da ölümü yak›n olan hastalar için insülin
uygulama gereksiz olabilir çünkü onlar bu evrede hiperg-
liseminin semptomlar›yla karfl›laflmayacakt›r.

2-  Oral  antidiyabetik  ve  Beslenme  
Tedavisi  Kullanan    Tip  2  Diyabetli  Bireylerde    
A.)  Erken  Dönem
• Kabul edilebilir aral›k: 150-270 mg/dL
• Kan fiekeri ‹zlemi: Durumun gerektirdi¤i gibi ayarla-

n›r. E¤er kararl› seviyeler görüldüyse normal olarak glikoz
seviyesi haftada iki kez kontrol edilmelidir.

• Tedavi: ‹deal olarak hastalar gliklazid gibi k›sa etkili
sülfonilüreler kullanmal›d›r çünkü bu oral ajanlar›n yan et-
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TTaabblloo  22::  Palyatif bak›mda kan glikozunu 
kötü etkileyebilecek ilaçlar (20)

• Oktreoditler (Sandostatin)
- ‹nsülin sekresyonunu inhibe eder, 

hiperglisemiye sebep olur.
• Steroidler (Sabah verildi¤inde ö¤leden sonra ve 

akflamüstü hiperglisemiye sebep olabilir.)
- Oreksijenik (ifltah uyar›c›), hiperglisemiyi 

tetikleyebilir.
- ‹nsülin direncini uyar›r, hiperglisemiye sebep olur.

• Baz› diüretikler
Baz› atipik antipsikotikler insülin direncini art›r›r ve 
hiperglisemiye neden olabilir. 
http://www.palliativecareggc-wp.scot.nhs.uk/wp-content/
uploads/2013/10/DiabetesGuidelines-update_ 
2012 -03-final-draft_PALLIATIVE_CARE.pdf.

fifieekkiill  11::  Steroid Kullan›m›na Ba¤l› Diyabet ve Palyatif Bak›mda Yönetimi (Pilkey et al. 2012).

TTaarraammaa Steroidin bafllamas›ndan 24- 48 saat sonra glikozüriyi kontrol et. (Deksametazon ≥ 4 mg)
Hiperglisemik semptomlar› sorgulan›r.

E¤er mevcutsa

DDee¤¤eerrlleennddiirrmmee Kuflluk vakti ya da kahvalt› öncesi kan glikozu kontrol edilir.

Kfi<270mg/dL Kfi>270mg/dL

EEyylleemm Steroid dozu art›r›lmazsa tekrar Ad›m 1:  Sabahlar› 80mg gliklazid bafllan›r
kontrol etmeye gerek yok ya da Ad›m  2: Gerekiyorsa sabah dozunu 240mg’ a art›r›l›r.
semptomatik uygulan›r. Ad›m 3: Gliklazid durdurulur & Günde bir kez kahvalt›da mix 

(kar›fl›m) insulin veya NPH insülin bafllan›r. 

‹‹zzlleemmee Yemeklerden once hergün kan glikozu izlemi yap›l›r.
Hedef kann glikozu 90-270mg/dL



ki görülme s›kl›¤›n› azalt›r.
• Mümkün oldu¤u sürece normal doz devam etmeli-

dir. Ancak oral al›m›n azalmas›na ba¤l› olarak doz azaltma
ihtiyac› olabilir. Steroidler gibi diyabetik ilaçlar›n efl zaman-
l› kullan›m› dozun artt›r›lmas›n› gerektirebilir.

• Diyabet kontrolünün kötüleflmesiyle (›srarla>270
mg/dL), insülin uygulan›r.

• Doz duruma göre ayarlan›r.
B.)  Terminal  Dönem
• Diyet k›s›tlamalar›, izlem ve tedavi durdurulur

( h t t p : / / w w w . w o l v e r h a m p t o n d i a b e t e s c a r e .
org.uk/downloads/management_guidelines/palliative-
careguidelines/Diabetes%20Palliative% 20 care %20 gu-
idelines-%20 general %20 principles. pdf., King et al.,
2012; Ahmad and Mills http://www.palliatived-
rugs.com/download/090702Diabetes_in_Palliative_ca-
re%20 completed %5B1%5D.pdf, http://www. palliati-
veca reggc -wp. sco t .nhs .uk /wp -con ten t /up lo -
ads/2013/10/ DiabetesGuidelines-update 2012-03-final-
draft_PALLIATIVE_CARE.pdf., Vandenhaute, 2010).

Steroid  Kullan›m›na  Ba¤l›  Diyabet  ve  
Palyatif  Bak›mda  Yönetimi
Steroidler (glukortikoidler) uygulama tedavisinden ba-

¤›ms›z olarak kan glikoz seviyesinde tahmin edilebilir bir
art›fla neden olurlar ve do¤rudan metabolik etkileri vard›r.
Etkileri doza ba¤›ml›d›r yaklafl›k befl hastan›n birinde stero-
idler diyabete sebep olabilirler. Yüksek doz steroid baflla-
nan hastalarda (deksametazon> 4mg/gün) ya da hiperg-
lisemik semptom gösterenlerde diyabet taramas› yap›lma-
l›d›r. fiekil.1’de tedavi tablosu özetlenmifltir (http://www.
wolverhamptondiabetescare.org.uk/downloads/mana-
gement_guidelines/palliative_care_guidelines/Stero-
id%20Induced%20Diabetes.pdf.).
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TTiipp  22  DDiiyyaabbeettttee  AAiillee  DDeessttee¤¤ii  vvee  
AAiillee  ÇÇaatt››flflmmaass››nn››nn  ÖÖzzyyöönneettiimm  SSüürreecciinnee  EEttkkiissii

Uzm.  Hemfl.  Funda  SOFULU11,  Doç.  Dr.  Elif  ÜNSAL  AVDAL22
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2‹zmir Katip Çelebi Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi, ‹ZM‹R

ÖÖzzeett
Diyabet; karbonhidrat metabolizmas›n›n bozulmas› sonucu geliflen kronik bir has-

tal›kt›r. En fazla görülen kronik hastal›klar›n bafl›nda gelen diyabetin, önümüzdeki 20
y›l içinde h›zl› bir flekilde art›fl gösterece¤i beklenmektedir. Tip 2 Diyabet ise, yaflam
boyu süren ve yaflam flekli de¤iflikli¤i gerektiren, aile deste¤i ile afl›labilen fakat ço¤u
zaman aile çat›flmas› ile ç›kmaza giren bir hastal›kt›r. Tip 2 diyabetli bireyin özyöneti-
mi için, hastal›¤› hakk›nda bilgi sahibi olmas›n›n yan›nda ailesinin deste¤i de önemli-
dir. Bu konuda dünyada alt›n standart olarak kabul edilen Amerikan Diyabet Derne-
¤i 2014 Bak›m Standartlar›na göre; diyabette özyönetimin önemini vurgulanmakta
ve aile deste¤inin özyönetimi sa¤lamada en önemli etken oldu¤u belirtilmektedir. Bu
derlemede, tip 2 diyabette aile deste¤i ve çat›flmas›n›n önemi güncel literatür bilgile-
ri do¤rultusunda ele al›nm›flt›r.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Tip 2 diyabet, aile deste¤i, aile çat›flmas›, özyönetim

SSuummmmaarryy
TThhee  AAffffeecctt  TToo  SSeellff--MMaannaaggeemmeenntt  PPrroocceessss  OOff  FFaammiillyy  SSuuppppoorrtt  OOrr  
CCoonnfflliicctt  aatt  tthhee  DDiiaabbeetteess  TTyyppee  22
Diabetes; is a chronic disease that evolves by the disorder of carbohydrate meta-

bolism. The diabetes, which is the most common diseases, is expected to increase
rapidly in the next twenty years.The diabetes the type two is an illness which lasts a
lifetime, which you need to change your life style. It is important for a type two di-
abetic patient not only having information about the illness but also having a good
family support for self-management.

According to the American Diabetes Association’s 2014 Care Standards which is
considered the gold standard in the world; the importance of the self-management
in diabetes is emphasized and it is stated that the most important ingredient that pro-
vides the self-management is the family support.In this work, we approached the im-
portance of family support and conflict in the diabetes the typet wo in accordance
with the current literatüre knowledge. 

KKeeyywwoorrddss::  Type 2 diabetes,  family support, family conflict, self-management.

Girifl
Diyabet, pankreas›n beta hücrelerinden salg›lanan insülin hormonunun sal›n›m›-
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n›n tam ya da k›smi eksikli¤i veya de¤iflik derecelerdeki in-
sülin direnci sonucunda karbonhidrat, ya¤ ve protein
metabolizmas›n›n bozuklu¤uyla seyreden, makrovasküler
ve mikrovasküler komplikasyonlar›n olufltu¤u, kapiller
membran de¤ifliklikleri ve h›zlanm›fl ateroskleroz ile seyre-
den kronik ve metabolik bir hastal›kt›r (American Diabetes
Association, 2015; Satman, Ömer, Tütüncü et al, 2013).

Diyabet hastal›¤› iyi yönetilmezse, birçok akut ve kro-
nik komplikasyonu beraberinde getirmektedir (American
Association of Clinical Endocrinologists,2014; American
Diabetes Association, 2014). Her y›l 3.1 milyon, her daki-
kada ise alt› kiflinin diyabetin komplikasyonlar› nedeniyle
yaflam›n› yitirdi¤i ve bu nedenle diyabetin, ölüm neden-
leri aras›nda dördüncü s›rada oldu¤u bulunmufltur
(World Health Organization, 2013).

Dünya Sa¤l›k Örgütü (World Health Organization
[WHO])’nün 2013’de yay›nlad›¤› kronik hastal›klar rapo-
runda diyabet en fazla görülen kronik hastal›klar›n bafl›n-
da gelmektedir. Önümüzdeki 20 y›l içinde dünyada h›zl›
bir flekilde art›fl göstererek bir milyar insan› etkilemesi bek-
lenmektedir. Dünyada s›kl›¤› h›zla artan diyabet dünya-
n›n tafl›mak zorunda kald›¤› küresel bir yük ve en önemli
halk sa¤l›¤› sorunlar› aras›ndad›r. Bu nedenle diyabet
pandemi olarak tan›mlanmaktad›r (Olgun, Yal›n ve De-
mir, 2007).

Tip 2 diyabet ise, dünyada en s›k rastlanan diyabet ti-
pidir ve tüm diyabetli hastalar›n %90-95’ini içermektedir.
‹nsülin direnci ve de¤iflik derecelerde insülin eksikli¤inin
birlikte bulundu¤u diyabet formlar›n› tan›mlamaktad›r
(American Diabetes Association, 2015). Tip 2 diyabet ge-
nellikle 40 yafl›ndan sonra ortaya ç›kan, yafl artt›kça görül-
me s›kl›¤› artan, diyabet belirtilerinin hafif oldu¤u, bazen
de hiç olmad›¤›, kronik komplikasyonlar›n s›k görüldü¤ü
diyabet tipidir (Y›ld›r›m ve Esen, 2007).

Tip 2 diyabetli bireylerde temel sorun, kontrol edile-
meyen kan glikoz düzeyidir. Bu nedenle, diyabetin yöne-
timinde amaç, glisemik kontrolün sa¤lanmas› ve olas›
komplikasyonlar›n önlenmesidir (American Diabetes Asso-
ciation, 2015). Tip 2 diyabet hastalar›n›n öz bak›m gücü-
ne sahip olmalar› ve öz bak›m becerilerini ö¤renmeleri ile
yaflamdan ald›klar› doyum artmakta, bu da tedavilerine
uyumu kolaylaflt›r›p, akut ve kronik komplikasyonlar›n ge-
liflmesini önlemektedir (Funnell and Anderson, 2002;
Norris, Nichols, Caspersen  et al,2002; American Diabe-

tes Association, 2014). Aksi halde yetersiz istek ve moti-
vasyona ba¤l› olarak diyabet komplikasyonlar› geliflmek-
te, hastalar›n fizyolojik fonksiyonlar›ndaki kay›plar artmak-
ta, yaflam kaliteleri azalmakta ve depresyonla sonuçlana-
bilmektedir. Bireylerin psikolojik durumu ise hastal›¤a ve-
rece¤i cevab› etkilemektedir (Funnell and Anderson,
2002; Norris, et al, 2002). Tip 2 diyabet hastas› kendi
kendine bakabilmesi için, hastal›¤› ve gereksinimleri hak-
k›nda bilgi sahibi olmal›d›r. Sa¤l›k gereksinimleri hakk›nda
bilgilenen Tip 2 diyabet hastas›, bak›m›n sorumlulu¤unu
üstlenmeye daha fazla istekli olmaktad›r. ‹flte tam bu nok-
tada Tip 2 diyabetli birey için aile deste¤i büyük önem ka-
zan›r. Çünkü aile deste¤i olan Tip 2 diyabetli bireylerin ai-
le çat›flmas› yaflayan Tip 2 diyabetli bireylere oranla, has-
tal›¤a uyumlar›n›n daha iyi olaca¤› vurgulanmaktad›r
(American Diabetes Association, 2015;  Düzöz, Çatalkaya
ve Uysal, 2009).

Bu derlemede, tip 2 diyabette aile deste¤i ve çat›flma-
s›n›n önemi güncel literatür bilgileri do¤rultusunda ele
al›nm›flt›r. Derleme, tip 2 diyabetli bireylerin yaflam kalite-
sinin korunmas›, yükseltilmesi, olas› komplikasyonlar›n ön-
lenmesi ve öz bak›m gücünün ailesine önemli görevler
düfltü¤ünü vurgulamak aç›s›ndan önemlidir.

Tip  2  Diyabette  Aile  Deste¤i
Diyabet sürekli ve zorunlu yaflam biçimi de¤ifliklikleri-

ne neden olan, istenmeyen sonuçlar›na ba¤l› olarak ya-
flam kalitesini etkileyebilen ve diyabetli birey ile birlikte ai-
lesini de etkileyen kronik bir hastal›kt›r (American Diabetes
Association, 2015).

Fizyolojik bir hastal›k olman›n yan› s›ra diyabet, psiko-
lojik ve psikososyal boyutlar› olan bir durumdur. Diyabet-
li birey fiziksel duygusal ve sosyal birçok sorun yaflayabil-
mektedir. Diyabetlinin yaflad›¤› bu sorunlar aileye de yan-
s›maktad›r. Baz› diyabetli bireyler ve aileleri aras›nda bu
durum çat›flmalara kadar gidebilmektedir. Diyabetlilerin
yaflad›¤› bu olumsuz durumlar onlar›n diyabet kontrolü-
nü de olumsuz olarak etkilemektedir (Ak›n, 2011).

Ailesel destek, daha genifl bir anlamda sosyal destek,
bireyin çevresinden elde etti¤i sosyal ve psikolojik destek
olarak tan›mlanabilir. Sosyal deste¤in teorik temeli Kurt
Lewin’nin Alan Kuram› ve davran›fl tan›m›na dayan›r. Le-
win, yaflam alan›n› belirli bir zamanda bireyin davran›fl›n›
etkileyen etkenlerin tümü; davran›fl› ise çevre ile bireyin
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fonksiyonu olarak tan›mlamaktad›r. Lewin’nin davran›fl
tan›m›nda yer alan “çevre” kavram› fiziksel çevreden fark-
l› ama onun içinde yer alan psikolojik çevredir (Martin, So-
on,1993).

Lewin’e göre davran›fl psikolojik çevrede oluflan de¤ifl-
medir. Öyleyse bireyin olumsuz davran›fllar›n› ortadan
kald›rmak ve yeni davran›fllar kazanmas›n› sa¤lamak için
onun psikolojik çevresinde de¤ifliklikler yapmas›na yar-
d›mc› olmak gerekir (Martin, Soon,1993). Sosyal destek
çerçevesine içerisinde bireyin, ailesi, en genifl aile çevresi,
arkadafllar›, ö¤retmenleri, ifl arkadafllar›, komflular›, ide-
olojik, dinsel veya etnik gruplar ve bireyin içinde yaflad›¤›
toplum gibi faktörler yer almaktad›r (Ak›n, 2011).

Diyabetli insanlar için aile iliflkileri, deste¤in önemli bir
kayna¤› olabilir ve diyabet bak›m›na aile merkezli bir yak-
lafl›m savunulmufltur (American Diabetes Association,
2015). Özellikle tip 2 diyabetli bireylerin aile üyeleri pratik
yard›mlar sa¤layabilirler; Örne¤in ayak bak›m›na ya da
kan glikoz ölçümüne yard›mc› olabilirler ya da bir hipog-
lisemik dönemin geliflinin semptomlar›n› tan›mlayabilirler.
Aile ayn› zamanda diyabetli insanlar› sa¤l›kl› ve normal ol-
duklar› yönünde cesaretlendirerek psikolojik bir kaynak
olarak da rol oynayabilir. Birçok diyabetli yetiflkin efllerinin
diyabetin duygusal etkilerini desteklemekte ve diyabet
kaynakl› depresyondan ya da artan s›k›nt›dan korunmak-
ta çok önemli oldu¤unu tan›mlam›flt›r (Ak›n, 2011; Ame-
rican Diabetes Association, 2015).

Tip 2 diyabetli bireyler; yaflam tarz› ayarlamalar›, diye-
te ait k›s›tlamalar, kan glikoz düzeylerinin kendileri taraf›n-
dan gözlemlenmesi, komplikasyonlar›n izlenmesi, ilaç kul-
lan›m›na ba¤l›l›k gibi çoklu sorumluluklara sahiptirler.
Depresif durumlar, yeme bozukluklar›, zay›f aile ba¤lar›
ve di¤er psikolojik problemler diyabetli hastalarda yayg›n-
d›r ve zay›f glisemik kontrol ve komplikasyonlarda art›fl ile
ba¤lant›l›d›r. Diyabet gibi kronik hastal›klar›n yönetimi için
farmasötik tedaviyi esas alan geleneksel t›bbi model
önemlidir ancak yetersizdir. Psikolojik tedaviler ve aile da-
n›flmanl›¤›n›n; morbiditeyi azaltmakta ve diyabetli hastala-
r›n ve belki de ailelerinin yaflam kalitesinin artt›r›lmas›nda
önemli katk›lar› olabilir (Ak›n, 2011).

Aile durumunun anlafl›lmas› birincil bak›m hekiminin;
iyi bir glisemik kontrolün sa¤lanaca¤›, hastaya ve aile
ba¤lar›na göre tedaviyi ayarlamas›na izin verecektir.
Hastal›klar›n tedavisinde aile deste¤inin önemli bir etki-

sinin oldu¤unu çal›flmalar göstermifltir (Kristin, Judith,
Lori, 2014).          

Tip  2  Diyabette  Aile  Çat›flmas›
Diyabetteki davran›fl yönetimine müdahale eden çe-

flitli aile engelleri vard›r. Bu diyabete özel aile engelleri;
yönetin hakk›nda yeterli deste¤in eksikli¤ini, hastalar ve
aileleri aras›ndaki çat›flmalar› ve tedavi rejimindeki hasta-
lar ve aileleri aras›ndaki zay›f iletiflimi içerir. Diyabet çevre-
sinde ortaya ç›kan kifliler aras› çat›flmalar ço¤u kez, diya-
bet öz bak›m davran›fllar›nda düflüfle ve sonras›nda daha
kötü glikoz kontrolüne yol açabilir (Kristin, Judith, Lori,
2014).          

Diyabetli gençlerin sa¤l›k durumlar›n› ve sa¤l›k davra-
n›fllar›n› etkileyen faktörlerden aile çat›flmas›; dikkate al›n-
mas› gereken ana sorun olarak ortaya ç›kar. Aile ve has-
talar aras›ndaki birçok çeliflkili etkileflim, ço¤u kez hasta-
n›n diyabetini nas›l yönetti¤i etraf›nda döner, kronik has-
tal›klar› olan bireyler ve aileleri aras›nda kifliler aras› çat›fl-
malar›n nas›l ortaya ç›kt›¤›n›n anlafl›lmas› için “düflük yap-
m›fl yard›m” olarak bilinen süreci tan›mlam›fllard›r. Ander-
son ve Coyne (1991), hasta ve di¤er aile üyeleri aras›n-
daki çat›flmada bak›m vericiler aç›s›ndan iyi niyetin nas›l
sonuçland›¤›n›, daha sonras›nda iki taraf› kutuplaflt›rarak
hastan›n diyabetini nas›l daha büyük bir risk alt›na att›¤›-
n› vurgulam›fllard›r. Düflük yapm›fl yard›m›n de¤erlendi-
rilmesi için ailenin neden ana odak noktas› olmas› gerek-
ti¤ini aç›klayan çeflitli nedenler vard›r. ‹lk olarak, diyabet-
li bireye en yak›n olanlar tedavi rejiminin günlük ihtiyaç-
lar›na en fazla yard›mc› olacak olan aile üyeleridir. ‹kinci-
si. Aile üyeleri diyabet hastas›na; hastal›k yönetiminin so-
runlar› ve genel sa¤l›k bak›m› hakk›nda en fazla tavsiye
verecek ya da etki edecek olanlard›r (Kristin, Judith, Lori,
2014).          

Kronik bir hastal›k tan›s› konmas›, kiflide oldu¤u kadar
ailede de krize neden olabilir. Önceki iliflkilerinde niteli¤i-
ne ba¤l› olarak, hasta ile ailesi aras›nda güçlüklere yol
açabilir. Bu diyabetin kontrolü ve tedavi yan›t› üzerinde
etkisi bak›m›ndan önemlidir (American Diabetes Associati-
on, 2015). Ailenin afl›r› koruyucu ve kayg›l› olmas› hasta-
n›n olumsuz ve riskli ortamlar›n› afl›r› hoflgörü ile karfl›lay›p
boyun e¤mesi, fazla denetleyici ya da ilgisiz ve d›fllay›c›
tutumlar› hem hasta hem de tedavi ekibi için zorluk yara-
t›r (American Diabetes Association, 2015).
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Aile; sa¤l›k bak›m tak›m› ile iliflkilerde, egzersiz ve diye-
ti içeren sa¤l›k davran›fllar›nda bir model sergiler. Böyle-
ce, diyabet yönetiminde ailenin tutumu; dengeli destek
eksikli¤ini, artan kifliler aras› çat›flmay›, diyabeti nas›l en iyi
flekilde yönetiriz konusunda zay›f iletiflimi ve zay›f sa¤l›k
davran›fllar›n› en aza indirger. ‹liflkilerin dengeli ve çat›fl-
mas›z oldu¤u, duygular›n rahatça ifade edilebildi¤i ve iyi
ifl birli¤i yapan ailelerde hastan›n uyumu daha iyi olmak-
tad›r.  (Kristin, Judith, Lori, 2014).        

Sonuç
Diyabet kifli için yeni bir yaflam deneyimi ve uyum ça-

bas› gerektirir. Diyabetini iyi bir flekilde yönetebilmesi için
birey kendi bak›m› için gerekli olan davran›fllar› ö¤renme-
li ve uygulayabilmelidir (American Diabetes Association,
2015). Diyabete ba¤l› istenmeyen sonuçlar›n oluflturdu-
¤u zorluklarla bafla ç›kabilmelidir. Diyabetli bireyin ailesi-
nin her üyesi de bu durumdan etkilenmektedir. Baz› aile
üyelerinin geçici baz› aile üyelerinin sürekli olmak üzere
fonksiyonlar› de¤iflebilmektedir. Bu durum karfl›s›nda aile
üyeleri ve diyabetli karfl›l›kl› sorumluluk al›rlar. Bu sorum-
luluk baflar›l› bir flekilde gerçeklefltirildi¤inde iyi kontrol
bulgular› elde edilmektedir. Diyabetin kontrolünün sa¤la-
n›yor olmas› hem diyabetli birey hem de ailenin psikolo-
jik iyilik hali yaflamas›n› sa¤larken tam tersi durumlar da
gerçekleflebilmektedir (Ak›n, 2011; American Diabetes As-
sociation, 2015; Kristin, Judith, Lori,2014).

Diyabetli bireyin diyabet kontrolünde ailenin önemi
büyük oldu¤u için aile üyeleri de diyabetli birey ile birlik-
te e¤itime al›nmal› ve diyabet bak›m›na kat›lmaya teflvik
edilmelidir.
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DDiiyyaabbeettiikk  HHaassttaallaarrddaa  BBööbbrreekk  SSaa¤¤ll››¤¤››nn››nn  
KKoorruunnmmaass››  vvee  GGeelliiflflttiirriillmmeessiinnddee  HHeemmflfliirreenniinn  RRoollüü

Prof.  Dr.  Nimet  OVAYOLU,  Doç.  Dr.  Özlem  OVAYOLU
Gaziantep Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, GAZ‹ANTEP

ÖÖzzeett
Ülkemizde ve tüm dünyada diyabetik nefropati son dönem böbrek yetmezli¤inin

en önemli nedenidir. Bu nedenle diyabetik hastalarda böbrek sa¤l›¤›n›n korunmas›
ve gelifltirilmesi son derece önemlidir. Bu amaçla özellikle kan flekeri ve kan bas›nc›
kontrolünün sa¤lanmas› öncelikli hedeftir. Ayr›ca mikroalbüminüri ve azalm›fl glome-
rüler filtrasyon h›z› gibi nefropati göstergelerini takip etmek de oldukça önemlidir. An-
cak diyabette bak›m, geleneksel ölçümlere ve objektif klinik parametrelere dayand›r›l-
sa da, hastan›n bak›fl aç›s› veya flartlar› klinik parametrelerden farkl› olabilir. Bu neden-
le, hemflireler hastalar›n bireysel olarak yaflad›klar› güçlükleri dikkate almal› ve hasta-
n›n tedavi ve bak›m›nda bunlara öncelik vermelidir.

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Diyabet, böbrek sa¤l›¤›, hemflirelik, bak›m.

SSuummmmaarryy
RRoollee  ooff  NNuurrssee  iinn  PPrrootteeccttiioonn  aanndd  PPrroommoottiioonn  ooff  RReennaall  HHeeaalltthh  iinn  DDiiaabbeettiicc  PPaattiieennttss
Diabetic nephropathy is the most important cause of end stage renal failure in Tur-

key and all over the world. For this reason, it is critical to protect and promote renal
health in diabetic patients. For this purpose, controlling blood glucose and blood
pressure is the primary goal.  Moreover, following indicators of nephropathy such as
microalbuminuria and decreased glomerular filtration rate is also very important. Ho-
wever even though care in diabetes is based on traditional measurements and objec-
tive clinical parameters, patient’ perspective or conditions might be different from the
clinical parameters. Therefore, nurses should consider the difficulties experienced in-
dividually by patients and give priority to them for patient’s treatment and care.

KKeeyy  wwoorrddss::  Diabetes, renal health, nursing, care.

Uluslararas› Diyabet Federasyonu (International Diabetes Federation/IDF) tahmin-
lerine göre 2015 y›l›ndaki diyabetli say›s› 415 milyon civar›ndad›r (http://www.di-
abetcemiyeti.org/c/diyabet-istatistikleri) ve diyabetin mikrovasküler komplikasyonlar›
aras›nda yer alan nefropati artan say›da hastan›n son dönem böbrek yetmezli¤i
(SDBY)’ne girmesinde önemli bir etkendir. Amerika birleflik Devletleri’nde yeni geliflen
SDBY’nin %40’›n› diyabetliler oluflturmaktad›r (Kurt ve ark., 2004). Türk Nefroloji Der-
ne¤i’nin verilerine göre, ülkemizde 2014 y›l›nda hemodiyaliz (HD) tedavisine baflla-
nan hastalar›n %39,31’inin SDBY’ne girme nedeni diabetes mellitus (DM),
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%28,40’›n›n ise hipertansiyon (HT)’dur. Yine 2014 y›l›nda
periton diyalizi (PD)’ne bafllayan hastalar›n %30,04’ü HT,
%25,19’u ise DM nedeniyle SDBY’ne girmifltir
(www.tsn.org.tr/folders/file/2014-REGISTRY-KITABI.pdf). 

Yap›lan bir çal›flmada; 9307 hastan›n %54.1’inde evre
1-5 kronik böbrek hastal›¤› (KBH) oldu¤u, ancak yaln›zca
%12.1’inin tan›land›¤›, klinisyenlerin evre 1 ve 2’den ziya-
de, evre 3-5 KBH’yi tan›lamada daha baflar›l› olduklar› tes-
pit edilmifltir. KBH’nin bafll›ca olumsuz sonuçlar› kronik
böbrek yetmezli¤ine ilerlemesi ve bozulmufl böbrek fonk-
siyonlar›n›n kardiyovasküler hastal›klar gibi komplikasyon-
lara zemin haz›rlamas›d›r. Ayr›ca tüm ilaçlar›n yaklafl›k üç-
te ikisi böbrekler taraf›ndan at›ld›¤› için, son zamanlarda
böbrek fonksiyonlar›nda bozulma önemli bir hasta gü-
venli¤i riski olarak ortaya ç›km›flt›r. Diyabet ve KBH’nin
ekonomik yükü de 1993 y›l›ndan 2009 y›l›na kadar 11
kat art›fl göstermifltir. Genellikle KBH geç evrelerine kadar
k›smen sessiz oldu¤u için fark›ndal›k %10 civar›ndad›r.
Oysa hastal›¤›n erken tespiti tedavide daha fazla zaman
kazand›rmaktad›r. Son y›llardaki gözlemsel veriler Tip 2 di-
yabetilere verilen bak›m›n kronik böbrek yetmezli¤i
(KBY)’ne gidifli azaltt›¤›n› göstermifltir. Bu nedenle kardi-
yovasküler risk faktörlerinin agresif kontrolü, ilaçlar›n uy-
gun olarak reçetelendirilmesi ve böbrek fonksiyonunun
bozulmas› durumunda hemen giriflimlerin bafllat›lmas›
gerekir (Szczech et al., 2014).

Tan›m olarak diyabetik nefropati (DN), di¤er böbrek
hastal›klar› olmadan, diyabetli bir hastada sürekli idrarda
günde 300 mg’dan fazla albumin ekskresyonudur. DN,
diyabetin geç bir bulgusu gibi görünmekle beraber,
DN’den önce fizyolojik, patolojik ve klinik belirtiler olur.
Tip 1 ve Tip 2 diyabette böbrek lezyonlar›n›n patolojisi
benzer olmakla birlikte Tip 1 DM’de nefropatinin geliflme-
sinde ve ilerlemesinde hipergliseminin pay› büyüktür ve
genellikle HT ve kardiyovasküler hastal›k (KVH), nefropati
gelifltikten sonra oluflur. Tip 2 DM’de ise hipergliseminin
yan›nda HT, hiperkolesterolemi, plazminojen aktivatör in-
hibitörünün artmas› gibi faktörler de önemlidir (Kurt ve
ark., 2004). Diyabetik nefropatide hiperglisemi ve arterial
hipertansiyon iki temel risk faktörüdür (Nosadini and To-
nolo 2002; Deferrari et al., 2003; Avc› ve Çak›r, 2014).
DN’ye duyarl›l›¤›n yan› s›ra, tart›flmas›z di¤er bir risk faktö-
rü ise “glisemik kontrol derecesi”dir. Ayr›ca genetik faktör-
ler, özellikle ailesel yatk›nl›k, diyabetik nefropati geliflimin-

de önemli role sahiptir. Yap›lan ailesel çal›flmalarda hem
tip I hem de tip II DM’de, DN’nin gelifliminde genetik bir
katk› oldu¤u belirlenmifltir. Ayr›ca sigara kullan›m›, dislipi-
demi, mikroalbüminüri veya proteinüri, diyabet süresi, er-
kek cinsiyet, fazla protein al›m› (?) gibi faktörler de DN’nin
ortaya ç›kmas›nda etkilidir (Deferrari et al., 2003; Mogen-
sen 2003; Avc› ve Çak›r 2014). Düflük protein diyeti, di-
yabetik nefropatinin ilerlemesini geciktirmek için uzun y›l-
lar önerilmifltir. Yap›lan bir meta analizde düflük proteinli
diyetin HbA1c ve idrarda protein at›l›m›nda düflüfl sa¤la-
mas›na ra¤men, tip 1 ve tip 2 diyabetik nefropatili hasta-
larda böbrek fonksiyon belirteçlerinde belirgin bir iyilefl-
me sa¤lamad›¤› gösterilmifltir (Pan et al., 2008). Baflka bir
çal›flmada da, protein al›m›n› azaltarak böbrek yetmezli¤i-
nin yavafl ilerlemesinin sa¤lanabilece¤i belirtilmifl ama is-
tatistiksel olarak anlaml› bir sonuç elde edilmemifltir (Ro-
bertson et al., 2007). Ancak klinik deneyimler neredeyse
yüksek kan flekeri ve kan bas›nc› olan tüm hastalarda, kli-
nik olarak nefropati ve retinopati geliflece¤ini göstermek-
tedir. Bu risk faktörlerinden ikisinin birarada bulunmas›
riski artt›rmaktad›r. Tip 1 ve Tip 2 diyabetli hastalar›n kü-
çük bir k›sm›nda hiperglisemi ve kan bas›nc› yüksekli¤i gi-
bi risk faktörleri kontrol edilse de proteinüri geliflebilece¤i
ve SDBY oluflabilece¤i unutulmamal›d›r. Düflük sosyoeko-
nomik durumun önemli bir risk faktörü oldu¤u da yeni
çal›flmalarda gösterilmifltir  (Mogensen 2003). Yap›lan bir
çal›flmada nefropati için en önemli belirleyicilerin ileri yafl,
uzun süreli diyabet öyküsü, retinopati, hipertansiyon ve
kardiyovasküler hastal›klar oldu¤u belirlenmifltir (Cueto-
Manzano et al.,  2005). Ayr›ca kötü klinik ve metabolik
kontrol sonunda böbrek hasar› geliflebilir ve bu hasar yet-
mezli¤e götürebilir (Martínez-Ramírez et al., 2008).
DN’nin di¤er risk faktörleri aras›nda obesite, plazma renin
aktivitesi, etnik köken de say›labilir (Diyabetik Hasta ve
Kronik Böbrek Hastal›¤› Klinik Uygulama Klavuzu, 2013). 

Diyabetik hastalarda SDBY, buzda¤›n›n sadece görü-
nen yüzüdür ve di¤er hafif ve orta fliddetteki böbrek bo-
zukluklar›n› kapsamamaktad›r. Bu nedenle diyabetik has-
talar›n SDBY ile karfl›laflma riskini azaltmak için,  kötü glu-
koz kontrolü ve hipertansiyon gibi nefropatiye yol açan
risk faktörlerini belirlemek ve mikroalbüminüri ve azalm›fl
glomerüler filtrasyon h›z› (GFH) gibi nefropati göstergele-
rini takip etmek oldukça önemlidir (Metsärinne et al.,
2015; Mogensen 2003).Yap›lan bir çal›flmada artan yafl,
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uzun diyabet süresi, KVH ve HT varl›¤› ile glomerül fonk-
siyonlar›nda azalma aras›nda anlaml› bir iliflki bulunmufl-
tur. Normoalbüminürik ve GFH’si 60-89 ml/dakika olan-
lar, SDBY aç›s›ndan düflük riske sahip hasta grubu olarak
de¤erlendirilmektedir. KBH’nin 3-5. evresinde ve albümi-
nürik olan hastalar ise KVH ve SDBY’ye gidifl aç›s›ndan
ciddi risk grubundad›r. Diyabeti olan ve olmayan gruplar
karfl›laflt›r›ld›¤›nda; diyabetik hastalarda 5-10 y›l sonra
mikro ve makroalbüminüri oran›n›n kümülatif olarak be-
lirgin bir flekilde artt›¤› görülmüfltür. Tip 2 diyabetlilerde
bafllang›çtaki mikro ve makroalbüminüri oran› %18.2 ve
%3.0,  befl y›l sonra da oran yine yaklafl›k olarak ayn› iken,
10 y›l sonra üç kat art›fl gösterir. Diyabetlilerde albüminü-
ri gelifliminde en önemli belirleyici faktör glisemik kontrol-
dür. Böbrek fonksiyonlar›n› etkileyen en önemli faktör de
albüminüridir. Diyabet tan›s› kondu¤unda var olan albü-
minüri de hastal›k gidiflat›n› etkiler. Kan bas›nc›n›n kontro-
lü, kilo ve glikolize hemoglobin (HbA1c) modifiye faktör-
ler olabilir (Metsärinne et al., 2015). NKF/KDOQI (Nati-
onal K›dney Foundat›on K›dney D›sease Outcomes Qu-
al›ty In›t›at›ve) diyabetik hastalarda böbrek yetmezli¤i ol-
sun yada olmas›n HbA1c düzeyinin %7’nin alt›nda olma-
s›n› önermektedir (Aflc›, 2016). HbA1c diyabetik hastalar-
da glisemik kontrolü de¤erlendirmek için standart bir be-
lirteçdir. Ancak, HbA1c de¤eri ortam›n ›s›s›, pH, hemog-
lobin düzeyi, eritropoietin uyar›c› ajanlar, eritrositlerin ya-
flam süresi, üremik ortam, kan transfüzyonu, glikoz düze-
yi ve maruziyet zaman› gibi birçok faktörden etkilenebilir
(Okada et al., 2011; Vos et al., 2012). Üremik tablo veya
metabolik asidoz genellikle daha yüksek HbA1c de¤erle-
rine neden olabilir. Düflük serum albümini, düflük vücut
kütle indeksi, anemi, eritrosit yaflam süresinde k›salma,
kan transfüzyonlar› gibi durumlarda daha düflük HbA1c
(<%6) düzeyleri ile karfl›lafl›l›r ve diyabetik diyaliz hastas›n-
da düflük HbA1c bir malnütrisyon göstergesi olabilir  (Afl-
c›, 2016). HbA1c’nin birçok faktörden etkilenmesi nede-
niyle glikolize albümin (GA) alternatif bir glisemik belirteç-
dir. GA, iki ila dört haftal›k glisemik kontrolü yans›t›r. Non-
diyabetik böbrek hastal›¤›nda ve diyabetik nefropatisi
olan hastalar›n ço¤unlu¤unda aflikar proteinüri vard›r.
Bu nedenle, hastalar›n glisemik kontrolünün de¤erlendi-
rilmesi için GA de¤erlerinin do¤rulanmas› gerekir. Diya-
betik diyaliz hastalar›nda glisemik kontrolün de¤erlendiril-
mesinde GA’n›n ölçülmesinin HbA1c’den daha do¤ru ol-

du¤u gösterilmifl olmakla birlikte, bu durum prediyaliz
dönemde net de¤ildir. Proteinürik KBH’de kan bas›nc›,
antihipertansif ilaçlar, tuz veya protein al›m› gibi birçok
faktör proteinin at›lma düzeyini de¤ifltirmektedir. Ayr›ca
bu de¤iflikliler k›sa bir süre içinde gerçekleflebilmektedir
(Okada et al., 2011). 

NKF/KDOQI taraf›ndan yap›lan KBH s›n›fland›rmas›
böbrek hasar›n›n olup olmamas›na, mikro ya da makroal-
büminüri varl›¤›na, GFH ve serum kreatinini gibi hastal›k
belirteçlerine dayan›r. Artan albüminüri ve düflük GFH
hem artm›fl KVH riski ile hem de mortalite ile iliflkili bulun-
mufltur. Tip 2 diyabeti olan hastalarda da, albüminüri ve
düflük GFH ile KVH aras›nda ayn› ölçüde ba¤lant› oldu¤u
gösterilmifltir (Solini et al., 2012).

Yap›lan çal›flmalar, yo¤un glisemik kontrolün mikro-
vasküler hastal›k geliflimi ve ilerlemesinde etkili oldu¤u ka-
dar, hiperglisemi ve diyabetik komplikasyonlara maruz
kalma süresi ile de güçlü bir iliflki içinde oldu¤unu göster-
mifltir.  Hastan›n kontrollerinde gözlenen HbA1c'deki her
de¤iflim; hem diyabetik retinopati hem de nefropati geli-
flimi için ba¤›ms›z bir risk faktörüdür. HbA1c’nin mikroal-
büminüri riskinde ba¤›ms›z bir de¤iflken oldu¤u gösteril-
mifltir. Albumin at›l›m h›z›; semptomlar, idrar yolu enfeksi-
yonu belirtileri veya di¤er müdahale gerektiren klinik du-
rumlar›n yoklu¤unda 24 saatlik idrarda veya sabah ilk id-
rarda albümin/kreatinin oran› hesaplanarak belirlenir. Al-
buminüri; <30 ise normoalbuminüri, 30-299 ise mikroal-
büminüri, ≥300 ise makroalbüminüri olarak de¤erlendiri-
lir. Hastalar›n KBH aç›s›ndan evrelendirilmesinde ise GFH
kriter olarak al›nmaktad›r. GFH  ≥90 ise evre 1; 60-89 ise
evre 2; 30-59 ise evre 3; 15-29 ise evre 4; ve <15 ise ev-
re 5 olarak s›n›fland›r›l›r (Penno et al., 2013). Üç ay veya
daha fazla süreyle 60’›n alt›nda bir GFH ya da böbrek ha-
sar› (idrarda albümin düzeyinin yüksek oldu¤unun belir-
lenmesi) KBH’yi gösterir. KBH’nin evrelendirilmesi tablo
1’de verilmifltir (Mandal and Hiebert 2015).

Ancak bu befl evrelendirme yaklafl›m›, öncelikle
GFH’ye dayal› oldu¤u için elefltirilmekte, özellikle yafll› ve
kad›n bireylerde do¤ru tahminler yap›lamayabilece¤i be-
lirtilmektedir. Albüminürinin varl›¤› ve fliddeti böbrek ve
KVH aç›s›ndan güçlü bir belirleyici oldu¤u halde bu s›n›f-
land›rmada evre 3-5’in tan›m› bu bilgiyi içermemektedir.
Oysa evreleme sistemi hastal›¤›n do¤al seyrini ve özellik-
le prognozu yans›tmal›d›r. Bu nedenle diyabette KBH’nin
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do¤al seyrinin albüminüri ve nonalbuminüri olmak üze-
re iki farkl› yolla takip edilmesi önerilmektedir (Pugliese et
al., 2014).

Böbrek fonksiyonlar›n›n de¤erlendirilmesinde yayg›n
olarak kullan›lan ölçümlerden serum kreatinin ve kan üre
azotu (BUN) düzeyi, hassas olmad›¤› için fliddetli hastal›k
geliflinceye kadar yükselmez. Daha duyarl› testler; kreati-
nin klirensi, GFH ve idrar albümin düzeyidir. Albümin kre-
atinin oran› > 30 mg /g olan hastalarda riskin yüksek ol-
du¤u ve bir anjiyotensin dönüfltüren enzim (ACE) inhibi-
törü veya anjiyotensin reseptör blokerleri (ARB) kullanarak
kan bas›nc›n›n (<130/80 mm Hg) düzenlenmesi tavsiye
edilmektedir. Hastan›n albümin kreatinin oran› <30 mg/g
ise, genellikle düflük risk alt›nda oldu¤u ve herhangi bir
antihipertansif ilaç kullanarak, her zamanki kan bas›nc›
düzeyinin (<140/90 mm Hg) sa¤lanmas› önerilmektedir.
Tip I diyabetlilerde, erken böbrek hastal›¤› tan›s› mikroal-
büminüri mevcudiyetine göre belirlenir. Bu hastalarda ta-
n›dan itibaren 2-5 y›l içinde böbreklerde fonksiyonel de-
¤iflim oldu¤una dair baz› kan›tlar vard›r. Tip II diyabetteki
seyir bu kadar net tan›mlanamasa da,  yafll› hastalar d›fl›n-
da, benzer bir seyir izledi¤i tahmin edilmektedir. Israrc› al-
büminüri; böbre¤in hasar gördü¤ü anlam›na gelir. Bir-
kaç hafta içinde yap›lan analizlerin ikisinde albümin pozi-
tif ise, bu durum diyabetik böbrek hastal›¤›n›n ilk belirtisi

olarak kabul edilir. Albüminürinin di¤er nedenleri hiper-
tansiyon, konjestif kalp yetmezli¤i, metabolik sendrom ve-
ya nefrotik sendrom nedeniyle ortaya ç›kan böbrek hasa-
r›d›r. Hatta bu hastal›klar olmadan idrarda albüminin nor-
malden daha yüksek seviyelerde ç›kmas› KVH için bir risk
faktörüdür. Risk alt›ndaki asemptomatik bireylerin idrarda
albümin taramas› ile erken böbrek hastal›¤› tespit edilebi-
lir, mikroalbüminüri ölçümü baz› hastalarda belirleyici ola-
bilir. Ancak böbrek hastal›¤› olan tüm hastalar›n tespit
edilemeyece¤i de unutulmamal›d›r (National Kidney Fo-
undation 2016). Hatta diyabetik böbrek hastal›¤›n›n er-
ken evrelerinde mikroalbüminüri görülmeyebilir. Diyabe-
tik nefropatide geleneksel görüfl SDBY ile sonuçlanan,
böbrek fonksiyonlar›ndaki azalmadan bir kaç y›l önce, id-
rarda albümin at›l›m›n›n yavafl yavafl artmas›d›r. Ancak ‹n-
giltere Prospektif Diyabet Çal›flmas› (UKPDS) sonuçlar›na
göre böbrek hasar› olan (tahmini kreatinin klirensi
60ml/dk) tip 2 diyabetli hastalar›n yaklafl›k % 50'sinde ta-
kip süresi boyunca albüminüri geliflmedi¤i belirlenmifltir.
Boronat ve arkadafllar›n›n yapt›¤› bir çal›flmada da evre
dört veya befl olan hastalarda bile, albüminüri prevalans›
% 21.8 olarak bulunmufltur. Çal›flman›n sonunda hasta-
lar›n idrarda albumin at›l›m› normal kal›rken ilerleyici böb-
rek fonksiyon bozuklu¤unun oluflabilece¤i, normoalbu-
minürik hastalar›n %76’s›n›n kad›n oldu¤u ve kad›n cinsi-

yetin en güçlü de¤iflken oldu¤u vurgulanm›fl-
t›r (Boronat et al., 2014). 
Albüminüri spot idrarda tespit edilebilir. Diya-
betiklerde ve efllik eden hipertansiyonu olan
tüm hastalarda spot idrarda albümin-kreatinin
oran› ve GFR üzerinden de¤erlendirme yap›l-
mas› önerilmektedir (B düzeyi kan›t) (Cham-
berlain et al., 2016). Spot idrarda yap›lan de-
¤erlendirmede sonuç negatif ise yine spot id-
rarda albümin-kreatinin oran›na bak›l›r. 12-70
yafl aral›¤›nda olan tip 1 ve tip 2 diyabetiklerin
en az y›lda bir kez albüminüri de¤erlendirme-
si yapt›rmas› gerekir. Mevcut rehberler 60 yafl
ve üstü, diyabet, yüksek kan bas›nc›, sistemik
hastal›klar, böbrek yetmezli¤ine iliflkin aile öy-
küsü de dahil olmak üzere KBH için risk faktör-
leri olan hastalarda albüminüri taramas› yap›l-
mas›n› tavsiye etmektedir. Sonuç pozitif olur-
sa,  ikinci bir test ile teyit edilmelidir. Test has-
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TTaabblloo  11::  Kronik Böbrek Hastal›¤›n›n Evrelendirilmesi

EEvvrree TTaann››mm GGFFHH
Artm›fl risk Böbrek hastal›¤› için risk faktörleri 90’›n üstü

(diyabet, hipertansiyon,  aile öyküsü, 
ileri yafl, etnik grup gibi)                                        

1 Böbrek fonksiyonlar› normalken 90 veya üstü
var olan böbrek hasar›                

2 Böbrek fonksiyonlar›nda hafif kay›p 89-60
ile birlikte görülen böbrek hasar›

3a Hafif- orta düzeyde böbrek 59-45 
fonksiyonlar›nda kay›p                                            

3b Orta-ciddi düzeyde böbrek 44-30
fonksiyonlar›nda kay›p

4 Ciddi düzeyde böbrek 29-15
fonksiyonlar›nda kay›p                                            

5 Böbrek yetmezli¤i                15’in alt›



tal›k, a¤›r egzersiz, idrar yolu enfeksiyonlar› veya kan fle-
keri kontrolünün kötü oldu¤u dönemlerde yap›l›rsa, po-
zitf bir sonuç görülebilir (National Kidney Foundation,
2016). ADA de ayn› flekilde (American Diabetes Associati-
on) mikroalbüminüri için düzenli tarama yap›larak risk
grubundaki hastalar›n titizlikle belirlenmesini ve izlenme-
sini önermektedir. Hastalar›n böbrek fonksiyonlar›nda
önemli bir düflüfl meydana gelmiflse, hemen yo¤un te-
daviye bafllanmal›d›r. Özellikle kötü metabolik kontrol,
kan bas›nc›nda yükselme, glomerüler hiperfiltrasyon ve
yüksek albümin at›l›m› olan risk grubundaki hastalarda
mikroalbüminürinin saptanmas› oldukça önemlidir. Tip 1
veya Tip 2 diyabetli hastalarda mikroalbüminüri tedavi
edilmezse ilerler ve ard›ndan GFH düfler. Her iki diyabet-
te, s›k› glisemik kontrol ve etkin antihipertansif tedavi
böbrek ve retina fonksiyonlar›n› koruyan ana unsurlard›r.
Tip 2 diyabet teflhis an›ndan itibaren, sadece hiperglise-
mi ile karakterize de¤ildir, ayn› zamanda kan bas›nc›n›n
yükselmesi ve dislipidemi efllik eder. Çünkü bu diyabet ti-
pinde temel sorun; hastal›¤›n karmafl›kl›¤›, komplikas-
yonlar›n y›llar içinde yavafl yavafl geliflmesi ve bu kompli-
kasyonlara karfl› kan›tlanm›fl müdahale stratejilerinin ye-
tersizli¤idir. Bu nedenle ayn› zamanda dislipideminin
kontrolü, sigara karfl›t› kampanyalar›n yap›lmas› ve aspi-
rin tedavisi de dahil olmak üzere yo¤un bir multifaktör-
yel müdahale önerilmektedir.

Son kan›tlar mikroalbüminüri geliflmeden önce opti-
mal glisemik kontrole ulaflman›n albüminüri riskini azalt-
t›¤›n› göstermektedir. ACE inhibitörleri, mikroalbuminüri-
nin azalt›lmas›nda etkilidir. Mikroalbuminürisi olan Tip 1
ve Tip 2 diyabetli hastalarda, ACE inhibitörleri ile uzun
süreli tedavi (7-8 y›l) GFH’deki tahmini azalmay› önler.
Optimal glisemik kontrol de GFH’deki düflüflün önlenme-
sinde önemlidir. Tip 1 diyabetli hastalarda GFH’de düflü-
flün azalt›labilece¤i gösterilmifltir. Mikroalbuminürinin ta-
ranmas›, optimal glisemik kontrole ulafl›lmas›, ACE inhibi-
törleri ve di¤er antihipertansif ilaçlar ile erken tedavi, di-
yabetik komplikasyonlar›n ilerlememesi, özellikle diyabe-
tik nefropatinin önlenmesi için gereklidir (Mogensen
2003; Metsärinne et al., 2015). Glisemik kontrol birçok
de¤iflkenden etkilenmektedir (Nau et al., 2010). Bu ne-
denle glisemik kontrolün sa¤lanmas›nda güçlük çekilen
hastalarda bu nokta gözönünde bulundurulmal›d›r. Kö-
tü kontrollü glisemi böbrek hastal›¤› ve ilerleme riskini

artt›r›rken, yo¤un tedavi edilen ve istikrarl› glisemik kont-
rol sa¤lanan hastalarda risk azal›r. Yo¤un, çok hedefli ve
erken tedaviye bafllanan, henüz makrovasküler kompli-
kasyonlar›n geliflmedi¤i olgularda özellikle kardiyovaskü-
ler morbidite ve mortalitenin azalt›lmas›nda yard›mc› olu-
nabilir (Detournay et al., 2012). Glisemik kontrolde açl›k
kan flekerinin en az 140 mg /dL, bir saatlik tokluk kan fle-
kerinin en az 200 mg/dL, HbA1c’nin 6-7 olmas› hedefle-
nir. KBY nedeni ile dokularda biriken üremik toksinler ve
artan paratiroid hormon düzeyleri; özellikle iskelet kas
dokular›nda insülin direncine yol açar. KBY nedeni ile or-
taya ç›kan anemi de insülin direncine etki eder ve ane-
minin insülin duyarl›l›¤›n› artt›rd›¤› gösterilmifltir. KBY
olan hastalarda metabolik asidoz, yine paratiroid hormo-
nu seviyelerinde yükselme ve vitamin D seviyesinde azal-
maya ba¤l› olarak insülin sekresyonu azal›r. KBY’nin ileri
aflamalar›nda, GFH’nin 15-20 ml/dk’dan daha az oldu-
¤u, renal klirensin bozuldu¤u ve insülinin azald›¤› hasta-
larda tedavi oldukça önemlidir. ‹nsülin direnci, insülin
gereksinimini artt›rd›¤› halde, ileri KBY olan diyabetik has-
talarda insüline ihtiyaç azal›r, hatta tip 2 diyabetli hasta-
larda gereksinim giderek düfler ve bu durum hipoglise-
mi riskini beraberinde getirir. HD veya PD gibi renal rep-
lasman tedavisi  (RRT) alan hastalarda nispeten de¤iflen
insülin gereksinimleri takip edilerek klinik olarak düzelme
sa¤lan›r. Ayr›ca RRT ile üremik semptomlar›n hafifletilme-
si, ifltah ve g›da al›m›n›n artmas› da insülinle ilgili de¤iflik-
lik yap›lmas›n› gerektirebilir.

Son araflt›rmalar, yüksek glukoz düzeyi nedeniyle or-
taya ç›kan antioksidan ifllevlerinde ve hücresel reaktif ok-
sijen türlerinin (ROS) üretimindeki de¤iflikliklerin hem
böbrek yetmezli¤ine hem de diyabetin indüksiyonuna
katk›da bulundu¤unu göstermektedir (Nasri and Rafiei-
an-Kopaei 2015). Bu nedenle ROS düzenlenmesini he-
def alan tedaviler, diyabetik böbrek hastal›¤›ndan korun-
mada ve tedavisinde etkili olabilir. Bu ba¤lamda, antiok-
sidanlar›n kullan›m›n›n, diyabetik böbrek hastal›¤›na kar-
fl› korunmada etkili oldu¤u ifade edilmektedir (Jha et al.,
2016). Statinlerin de böbrekler üzerindeki olumlu etkileri
üzerinde durulmaktad›r. Özellikle kardiyovasküler hasta-
l›¤› olanlarda uygulanan statin tedavisinin böbrek fonksi-
yon kayb›n› ve proteinüriyi azaltt›¤› gösterilmifltir (Sand-
hu et al., 2006).

Diyabetik nefropatinin tedavisi ve önlenmesi optimum
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metabolik ve kan bas›nc› kontrolüne, proteinürinin azalt›l-
mas›na ve renin-anjiyotensin-aldosteron sisteminin inhi-
bisyonuna dayan›r. Normoalbuminürik hastada optimal
glisemik kontrol SDBY’nin primer olarak önlenmesinde
önemli bir rol oynar. Mikroalbuminüri aflamas›nda kan
bas›nc› (130/80 mmHg) ve glisemik kontrolün (% 7.0’nin
alt›nda HbA1c) sa¤lanmas› belirgin nefropati görülme s›k-
l›¤›n› azalt›r (Vora et al., 2000; De Ferrari 2003; Ravera et
al., 2007). ACE inhibitörleri (Deferrari et al., 2002) veya
ARB, kan bas›nc› seviyesinden ba¤›ms›z olarak, aflikar nef-
ropatinin geliflmesini geciktirir. Belirgin olarak proteinüri
gelifltikten sonra, nefropatinin ilerlemesinde glisemik
kontrolün etkili olup olmad›¤› belirsizdir. Optimal kan ba-
s›nc› düzeyleri proteinüri <1 g / gün ise <120/75 mmHg,
proteinüri > veya = 1 g / gün olan hastalarda <130/80
mmHg olarak hedeflenmelidir (Ravera et al., 2007).

Ancak diyaliz hastalar›nda s›k› kan flekeri kontrolünün
hipoglisemik ataklar›n riskini artt›rd›¤› unutulmamal›d›r.
Bu risk özellikle ifltahs›z olan hastalarda daha yüksektir.
Ayr›ca diyaliz hastalar›nda hiperglisemi belirtileri böbrek
yetmezli¤i olmayan hastalara göre daha azd›r. Bu neden-
le, son bilimsel kan›tlar, SDBY olan diyabetik hastalar›n te-
davisinde glisemik kontrolün bafll›ca terapötik hedef ola-
rak kabul edilmesini tavsiye etmektedir. Özellikle PD s›ra-
s›nda hastalar›n yüksek glukoz konsantrasyonlar›na ma-
ruz kald›¤› da bilinmelidir. 

Dikkat edilmesi gereken bir di¤er nokta oral antidiya-
betiklerin (örne¤in biguanidler) genellikle böbrekle at›ld›-
¤› ve böbrek yetmezli¤i olan hastalarda baz› sorunlara
(laktik asidoz gibi) neden olabilece¤idir. Bu nedenle ilaç-
lar›n dozu GFH’ye ve (en az 60 cc / dk) veya serum kre-
atinin düzeyine (4.1-5.1) göre ayarlanmal›d›r. GFH 50
mL/dk üzerinde oldu¤unda insülin dozunun azalt›lmas›-
na gerek yoktur. Ancak GFH 10-50 ml/dak oldu¤unda in-
sülin dozu yaklafl›k olarak % 75 azalt›lmal›d›r. GFH 10-50
ml/dakikadan az ise, doz yaklafl›k % 50 azalt›labilir. Bu
ayarlamalar geneldir ve insülin doz ayarlamas› düzenli
kan flekeri ölçümlerine dayal› olmal›d›r. ‹nsülin tedavisinin
böbrek yetmezli¤i ve diyaliz hastalar›nda oldukça etkili bir
tedavi yöntemi oldu¤u ve (Mandal 2015) diyalizle üremi-
nin düzeltilerek, insülin direncinin azalt›lmas› gerekti¤i
unutulmamal›d›r. PD hastalar›nda insülin güvenli ve do¤-
ru uygulanmas› koflulu ile deri alt›na veya periton içine
uygulanabilir (Nasri and Rafieian-Kopaei. 2015).

Diyabetik nefropatinin primer olarak önlenmesinde iki
ana tedavi stratejisi, özellikle ACE inhibitörleri ile kan ba-
s›nc›n› düflürmek ve glisemik kontrolü sa¤lamakt›r. ‹kincil
korunma ise, diyabetik nefropati geliflme riski yüksek olan
(örne¤in mikroalbuminürisi olanlar) hem tip 1 hem de tip
2 diyabetli hastalarda ACE inhibitörlerinin kullan›m› ile bir-
likte, metabolik kontrolün sa¤lanmas›n› ve progresyon ris-
kinin azalt›lmas›n› içerir.  Özellikle aflikar nefropatisi olan
hastalarda antihipertansif tedavi albüminüriyi azalt›r,
GFH’nin düflüflünü yavafllat›r, SDBY geliflimini geciktirir ve
hayatta kalma süresini uzat›r (Parving et al., 2001). Özel-
likle Tip 2 diyabetiklerde diyalize bafllama süresi ile yaflam
süresi aras›nda da yak›n bir iliflki bulunmaktad›r. Tedaviye
erken bafllayan hastalarda daha uzun sa¤kal›m mevcut-
tur (Lin et al., 2003; Martínez-Ramírez et al., 2006). Bu
nedenle kreatinin klirensi yaklafl›k 10-15 ml/dakikaya dü-
fler düflmez diyaliz tedavisine bafllanmal›d›r. Diyaliz prog-
ram›n›n seçimi ise hastaya özgü olacak flekilde ayarlan-
mal›d›r (De Ferrari 2003). 

Diyabet tan›s› konan hastalar derhal böbrek hastal›¤›
ve risk faktörleri aç›s›ndan de¤erlendirilmeli ve daha son-
ra düzenli aral›klarla kontrol edilmelidir. Ayr›ca diyabet ve
KBH olan hastalar özellikle kardiyovasküler morbidite ve
mortalite aç›s›ndan da yüksek risk alt›ndad›r. Erken tan›
geri dönüflümsüz hasar oluflmadan önce de¤ifltirilebilir
kardiyovasküler risk faktörlerini tedavi etmek için f›rsat ya-
rat›r. Böbrek hastal›¤› için tarama testleri nispeten basittir
ve proteinüri veya albüminüri varl›¤›, anormal idrar sedi-
menti ve GFH’nin tahmini olmak üzere üç de¤erlendir-
meyi içerir. Tip 1 diyabet tan›s›ndan yaklafl›k befl y›l sonra
ve tip 2 diyabet tan›s› konan tüm hastalar proteinüri aç›-
s›ndan rutin olarak de¤erlendirilmelidir. Proteinüri sap-
tand›ktan sonra proteinürinin miktar›n›n belirlenmesi ge-
rekir. Proteinürisi negatif olan hastalar mikroalbüminüri
aç›s›ndan taranmal›d›r. Pozitif sonuç üç ila alt› ayl›k süre
içinde iki kez tekrarlanarak teyit edilmelidir. ‹ki ya da üç
testin sonucunun pozitif olmas›, hastada yeni bafllayan
nefropatinin ilerledi¤ini düflündürebilir. Mikroalbüminüri-
si negatif olan hastalar ise y›lda bir taranmal›d›r. Duru-
mun etkin yönetimini sa¤lamak için, hastalar›n erken afla-
mada bak›ma dahil edilmesi gerekir.

KBH’de tedavi evreye göre yap›l›r. Evre 1 ya da 2’de
risk faktörlerinin erken yönetimi ile böbrek hastal›¤›n›n
ilerlemesini yavafllatmak mümkün olabilir. Evre 3'te, hem
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hastal›¤›n ilerlemesini yavafllatmak, hem de kronik böbrek
hastal›¤›n›n komplikasyonlar›n› tedavi etmek gerekebilir.
Evre 4’de hastalar› RRT’ye haz›rlamak, evre 5’te ise, RRT al-
mas›n› sa¤lamak kaç›n›lmaz bir durumdur (Rossert and
Fouqueray, 2004).

Yafll› diyabetiklerde, genç nüfusa oranla komorbid du-
rumlar›n (hipertansiyon, kardiyovasküler hastal›k ve KBH)
görülme s›kl›¤› da daha yüksektir. Bu nedenle yafll› popü-
lasyonda farkl› ve daha hassas yaklafl›mlar önerilmektedir.
Bu giriflimler antihiperglisemik ajanlar›n seçiminde özen
gösterilmesi ve tedavide daha az s›k› kontrolün hedeflen-
mesi gibi yaklafl›mlar› içermektedir (Bailey et al., 2014).

Böbrek sa¤l›¤›n›n korunmas› aç›s›ndan böbrek fonksi-
yonlar›n› daha da kötüye götüren akut hacim azalmas›,
dehidratasyon ve idrar yolu t›kan›kl›¤› gibi potansiyel fak-
törlerden kaç›n›lmal›d›r. Radyokontrastlar, steroid içerme-
yen anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID) ve aminoglikosid
grubu antibiyotikler gibi nefrotoksik oldu¤u bilinen ilaç-
lardan özellikle kaç›n›lmal› ve mümkünse alternatifleri kul-
lan›lmal›d›r. Diyabetli hastalarda böbrek hastal›¤›n›n er-
ken dönemlerinde kardiyovasküler morbidite ve mortalite
riski artm›flt›r. Bu nedenle özellikle diyabetiklerde dislipide-
mi, anemi, kalsiyum-fosfor metabolizmas› bozukluklar› gi-
bi kardiyovasküler risk faktörlerini tedavi etmek esast›r. Di-
yabetik hastalar›n izlenmesi s›ras›nda bir di¤er önemli
nokta, RRT için erken planlama yapmakt›r. 

Sonuç olarak diyabetli hastalar›n düzenli olarak izlen-
mesi, erken böbrek hasar›n›n tespit edilip, hemen müda-
hale edilmesini kolaylaflt›r›r ve ilerlemesini yavafllat›r. Ayn›
zamanda dislipidemi ve anemi gibi tedavi ile de¤ifltirilebi-
lir kardiyovasküler risk faktörlerini azaltmak mümkün ola-
bilir (Rossert and Fouqueray 2004). Ayr›ca diyabet yöne-
timi kardiyometabolik kontrolün yan› s›ra semptom kont-
rolünü de içermelidir (Downs and Faulkner 2015). Multi-
disipliner ve interdisiplinler bir yaklafl›mla metabolik ve
kan bas›nc› kontrolü ve böbre¤i koruma ve gelifltirmeye
yönelik tedavi yöntemlerine yo¤unlafl›lmas› gerekir (Font-
seré et al., 2006). 

Diyabette bak›m, geleneksel ölçümlere ve objektif kli-
nik parametrelere dayand›r›lsa da, hastan›n bak›fl aç›s› ve-
ya flartlar› klinik parametrelerden farkl› olabilir. Hastalar di-
yet ve egzersiz rejimi, ilaçlar ve insülin enjeksiyonlar›, ev-
de kan flekeri ölçümü dahil günlük rutinlerinde önemli
de¤ifliklikler gerektiren durumlarla karfl›lafl›rlar. Ayr›ca bir-

çok eflde¤er tedavi seçene¤i olmas› da hastalar aç›s›ndan
güçlüklere yol açabilir. Bu nedenle, sa¤l›k profesyonelleri
hastalar›n bireysel olarak yaflad›klar› güçlükleri dikkate al-
mal› ve hastan›n tedavi ve bak›m›nda bunlara öncelik ver-
melidir (Tamir et al., 2012).

Ayr›ca ciddi morbidite ve mortalitenin önlenmesi için,
öz-bak›m davran›fllar›n›n gelifltirilmesi gerekir. Diyabet ko-
nusunda e¤itim gören hastalar›n daha do¤ru öz bak›m
davran›fllar› gelifltirdi¤i bilinmektedir. Bu nedenle diyabet
e¤itiminde diyabetin fliddetine ve komplikasyonlar›na
a¤›rl›k verilmeli ve kendi kendine bak›mda engelleri aflma-
ya odaklan›lmal›d›r (Ayele et al., 2012). Diyabet yönetimi-
ne iliflkin kan›ta dayal› önerilere yetersiz uyum nedeniyle,
temel sa¤l›k hizmetlerinin maliyeti gittikçe artmaktad›r. Bu
durumun önlenmesi için sa¤l›k çal›flanlar›n›n iflbirli¤ine
dayanan iliflkiler kurarak hasta bak›m›nda sinerjistik etki
yarat›lmas›, ortak problem çözme ve karar vermenin ko-
laylaflt›r›lmas› gerekir. Sa¤l›k ekibi disiplinler aras› olmal› ve
sa¤l›k sistemi ile etkili bir iletiflim kurmal›d›r. Çekirdek ekip,
en az bir aile hekimi ve/veya diyabet uzman›n›n yan› s›ra
diyabet e¤itimcilerindan (hemflire ve diyetisyen) oluflmal›-
d›r. Diyabetin yönetiminde sa¤l›k ekibi ile iflbirli¤inin artt›-
r›lmas›n›n maliyet-etkin oldu¤u gösterilmifltir (Health Qu-
ality Ontario 2009).

Diyabetli hastalarda tarama programlar› hayat kurta-
rabilir veya ciddi durumlar›n erken tan›lanmas› ile yaflam
kalitesi artt›r›labilir. Ancak bu programlar›n, komplikas-
yonlar›n geliflme riskini azaltt›¤›, korunma noktas›nda ise
garanti vermedi¤i unutulmamal›d›r (Newman et al.,
2005). Tip 1 ve Tip 2 diyabetlilerde kan bas›nc› ve kan fle-
keri kontrolü diyabet ile iliflkili komplikasyonlar›n riskini
azaltmaktad›r (Hill et al., 2014). Ancak bu hasta grubun-
da yo¤un glikoz kontrolü a¤›r hipoglisemi riskini artt›r›r.
Bunun için hipoglisemi riskini iyi yönetmek ve hasta e¤i-
timini dikkate almak gerekir. Ayr›ca yafll› hastalarda yo-
¤un tedavinin etkileri ile ilgili kan›tlar da yetersizdir (Ful-
lerton et al., 2014). 

Diyabet yönetiminin nihai hedefi diyabetik hastalar›n
yaflam kalitesini artt›rmak, komplikasyonlar› önlemek ve
tedavinin ekonomik yükünü azaltmak için gerekli önlem-
leri almakt›r. Diyabet ve diyabete iliflkin komplikasyonlar›n
kan flekeri, kan bas›nc›, dislipidemi, vb durumlar›n kontrol
alt›na al›nmas› ile azalt›labilece¤i rapor edilmifltir. Böylece,
diyabetik hastalar›n k›lavuzlar yard›m›yla öz-yönetim, ve
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diyabet e¤itimi do¤rultusunda uygun diyabet yönetimini
sa¤layaca¤› bildirilmektedir (Jung et al., 2015).

Klinik pratikte, farmakolojik ajanlar›n hastalar›n yarar›-
na her zaman tek bafl›na kullan›lmayaca¤›, klinisyenlerin
ve hastalar›n renoproteksiyon ilgili e¤itimi almas› gerekti-
¤ini göstermektedir. Hastalar›n yarar›na olan en iyi farma-
kolojik ajan› kullanmak için güncel bilgilerin takip edilme-
si ve klinisyenlerin bu yönde kendilerini gelifltirmeleri ge-
rekir. Çünkü çok faktörlü tedavi yaklafl›m› diyabet ile ilgili
renal ve kardiyovasküler komplikasyonlar›n önlenmesi ve
tedavisi için çok önemlidir (Deferrari et al., 2003).

Diyabetlilerin say›s›n›n artmas› ve hastal›¤›n kontrol
edilmesinde yaflanan güçlükler, birey, aile ve devlet düze-
yinde a¤›r bir yükle sonuçlanmaktad›r. Bu nedenle, daha
iyi diyabet kontrolünü sa¤lamak dünya çap›nda önemli
bir husustur ve bu amaçla tedavi afla¤›da da belirtildi¤i gi-
bi ABCDEFG fleklinde özetlenmektedir.  

A = A1C/ HbA1C  (<%7)
B = BP (< 130/80 mmHg)
C = Kolesterol ve düflük yo¤unluklu lipoprotein 

(LDL<100mg/dl)
D = ilaç ve reçete edilen ilaçlara uyum 

(öngörülen %80-90) 
E = Göz (y›lda en az bir kez göz muayenesi olmas› ve 

muayene sonucunun normal olmas›)
F = Ayak (en az y›lda bir kez ve normal olan ayak 

muayenesi sonuçlar›) 
G = Glomerül filtrasyon h›z› ve mikroalbuminürinin 

de¤erlendirilmesi (y›lda en az bir kez yap›lmas› ve 
sonuçlar›n normal olmas›) anlam›na gelir 
(Chiou 2014).

Ancak bu bilgilere ra¤men, KBH’yi yönetmek için ça-
balar›n yeterli olmad›¤› ve SDBY’ne gidiflin artt›¤› kan›t-
lanm›flt›r. Sosyo-ekonomik faktörler, birinci basamak hiz-
metlerine eriflmede yaflanan güçlükler, kötü sa¤l›k okur-
yazarl›¤›, KBH hakk›nda bilgi eksikli¤i, diyabetin ve hiper-
tansiyonun yetersiz kontrollü gibi faktörler KBH’nin etkin
yönetilmesinde vurgulanan engellerdir. KBH’nin ilerle-
mesini azaltmak ve böbrek sonuçlar›n› iyilefltirmek için
nefroloji hemflirelerinin deste¤inin önemli oldu¤u göste-
rilmifltir. Nefroloji hemflirelerinin en önemli rolü hastala-
r›n kendi kendine hastal›k yönetim becerilerini gelifltir-
mek için koçluk yapmas›d›r. Yap›lan bir çal›flmada 18 yafl
üstündeki tip 2 diyabetli ve KBH geliflme riski yüksek olan

(hipertansiyonu ve albüminürisi olan) 36 hasta; 12 ayl›k
bir izlemin ard›ndan, hemflire taraf›ndan 12 hafta bo-
yunca iki haftada bir görüflmeye al›nm›flt›r. Bafllang›çta,
kapsaml› bir hasta öyküsü, sa¤l›k okuryazarl›¤› ve öz-yö-
netim de¤erlendirmesi, fiziksel de¤erlendirme ve labora-
tuvar sonuçlar› analiz edilmifltir. ‹lk görüflme bak›m k›la-
vuzlar›n›, öz-yönetim ve hasta merkezli bak›m› içeren kro-
nik bak›m modeli temel al›narak oluflturulan özel e¤itim
ve bireysellefltirilmifl bak›m planlar›n›n gelifltirilmesini içer-
mifltir. Çal›flma için gelifltirilen ayr›nt›l› hasta e¤itim pake-
ti; diyabet ve komplikasyonlar›, kan bas›nc›n›n yönetimi,
yaflam tarz› de¤ifliklikleri, ilaç uyumu, sigaray› b›rakma ve
diyet tavsiyelerini (özellikle düflük tuz al›m›n› da içeren)
kapsam›flt›r. Tüm hastalara ayn› zamanda klinik sonuçla-
r›n›, öz bak›m hedeflerini, bireysellefltirilmifl ilaç tedavisini
ve di¤er önemli bilgileri kay›t edebilece¤i bir kitapç›k ve-
rilmifltir. Kan bas›nc›n› 130/80 mmHg civar›nda tutmak
için iki haftada bir hastalar de¤erlendirilmifltir. Hasta so-
nuçlar› 3,6, 9 ve 12. aylarda kaydedilmifltir. Hastalar›n re-
nal fonksiyonlar› öncelikli olarak proteinüri, ikincil olarak
da GFH temel al›narak de¤erlendirilmifltir.  Çal›flman›n
sonucunda kan bas›nc› 150/90 mmHg’dan 132/76’ya
düflmüfl, albüminüri, HbA1c, total kolesterol, sigara kul-
lanma oran› azalm›fl, öz yönetim skoru 82’den 99’a ç›k-
m›fl, KBH’ye ve kardiyovasküler ölümlere yol açan risk
faktörlerinin azalt›lmas›nda bu giriflimlerin etkili olabilece-
¤i vurgulanm›flt›r (Walker et al., 2014).

Sonuç olarak; DN’nin önlenmesinde kan flekerinin dü-
zenlenmesi, kan bas›nc›n›n kontrolü, sodyum ve fosforun
k›s›tlanmas›, fosfor ba¤lay›c› ajanlar›n kullan›lmas›, radyo-
kontrast maddelerden kaç›n›lmas› veya öncesinde hasta-
n›n iyi hidrate edilmesi gerekir. SDBY’de ise HD, PD ve
böbrek transplantasyonu yap›labilir (Kurt ve ark., 2004).
Ancak ilk tedavi seçene¤inin, hastan›n kendi kendine te-
davisi oldu¤u unutulmamal›d›r. Kendi kendine tedavi ge-
nifl bir kavramd›r; kendi kendine teflhis, kendi kendine te-
davi ve kendini izleme olmak üzere üç aflamal› bir süreci
kapsar. Tedavi sürecinin olumlu ve olumsuz etkilerini ay›rt
etmek ve daha iyi e¤itim programlar› gelifltirmek için, ken-
di kendine tedavi davran›fllar› hakk›nda ayr›nt›l› bilgi edin-
mek gerekir. Diyabet e¤itimi çok hassast›r. Çünkü hasta-
lar ne zaman doktora baflvurmalar› ve ne zaman kendile-
ri harekete geçmeleri noktas›nda yeterli olmal›d›r. Kendi
kendine tedavi uygulamalar›n›n de¤erlendirilmesi diya-
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bet bak›m›nda hastalar›n yönetiminin vazgeçilmez bir
parças› olmal›d›r (Alavi et al., 2011).
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ÖÖzzeett
AAmmaaçç::  Araflt›rma, diyabetik ayak ülserli hastalara uygulanan hiperbarik oksijen te-

davisinin yara iyileflmesi ve hastalar›n yaflam kalitesi üzerine etkisini belirlemek ama-
c›yla gerçeklefltirilmifltir.

YYöönntteemm::  Öntest sontest kontrol gruplu yar› deneysel türdeki araflt›rma, Kas›m
2013-A¤ustos 2014 tarihleri aras›nda toplam 21 diyabetik ayak ülserli hasta ile ger-
çeklefltirilmifltir. Deney grubunu standart diyabetik ayak tedavisine ek olarak hiper-
barik oksijen tedavisi uygulanan diyabetik ayak ülserli hastalar (n=10), kontrol gru-
bunu ise, sadece standart diyabetik ayak tedavisi uygulanan hastalar (n=11) olufl-
turmufltur. Deney grubundaki hastalara standart diyabetik ayak tedavisine ek ola-
rak seanslar› 2.4 ATA’da %100 oksijen ile 120 dakika süreli olmak üzere toplam 30
seans hiperbarik oksijen tedavisi uygulanm›flt›r. Verilerin toplanmas›nda, literatür
bilgilerine dayan›larak araflt›rmac›lar taraf›ndan oluflturulan anket formu, hastalar›n
diyabetik ayak ülserlerini s›n›fland›rmak için Wagner Ülser S›n›fland›rma Skalas› ve
SF-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. Verilerin De¤erlendirilmesi SPSS 16 paket
program›nda yüzdelik de¤erler, ortalamalar, t testi ve kikare testi kullan›larak yap›l-
m›flt›r. 

BBuullgguullaarr:: Deney ve kontrol grubundaki hastalar›n gruplar aras› sontest Wagner
skorlar› karfl›laflt›r›ld›¤›nda; deney grubundaki hastalar›n sontest Wagner skorlar›n›n,
kontrol grubundaki hastalar›n sontest Wagner skorlar›na göre düflük oldu¤u ve grup-
lar aras›ndaki fark›n istatistiksel yönden önemli oldu¤u belirlenmifltir (p<0.005). Has-
talar›n SF-36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤i sontest puan ortalamalar› incelendi¤inde; fiziksel
iyilik hali, fiziksel rol s›n›rlar›, emosyonel rol s›n›rlar›, emosyonel iyilik hali, a¤r› ve sos-
yal fonksiyon alt boyutlar›nda hiperbarik oksijen tedavisi uygulanan deney grubun-
daki hastalar›n puan ortalamalar›n›n kontrol grubundaki hastalar›n puan ortalamala-
r›ndan yüksek oldu¤u ve aradaki fark›n istatistiksel aç›dan önemli oldu¤u saptanm›fl-
t›r (p<0.05)

SSoonnuuçç::  Araflt›rma sonucunda hiperbarik oksijen tedavisinin hastalar›n yara iyilefl-
mesi ve yaflam kaliteleri üzerine olumlu etkisi oldu¤u tespit edilmifltir. 

AAnnaahhttaarr  SSöözzccüükklleerr::  Diyabetik ayak, yara, hiperbarik oksijen tedavisi, yaflam kalitesi. 

Cilt  8  •  Say›    2  •  Sayfa  29  •  Temmuz  -  Aral›k  2016

*Bu araflt›rma Tamamlay›c› ve
Destekleyici Bak›m Uygulamalar›
Kongresinde (27-29 May›s 2015
Kayseri) sözel bildiri olarak       
sunulmufltur. 



SSuummmmaarryy
EEffffeecctt  ooff  HHyyppeerrbbaarriicc  OOxxyyggeenn  TThheerraappyy  oonn  
WWoouunndd  HHeeaalliinngg  aanndd  QQuuaalliittyy  ooff  LLiiffee  iinn  tthhee  
TTrreeaattmmeenntt  ooff  DDiiaabbeettiicc  FFoooott
PPuurrppoossee::  The study was conducted to determine the

effect of hyperbaric oxygen therapyadministered to pati-
ents with diabetic foot ulcers on wound healing and qu-
ality of life of patients.

MMeetthhoodd::  The semiexperimental study, with pretest
posttest control group, was carried out with 21 patients
with diabetic foot ulcers, which had been treated No-
vember 2013-August 2014. Experimental group was
consisted of diabetic foot ulcer patients and those were
applied hyperbaric oxygen therapy in addition to the
standard treatment of diabetic foot (n=10), control gro-
up was involved patients who underwent only standard
treatment for diabetic foot (n=11). Patients in the experi-
mental group while getting treatment for standard di-
abetic foot therapy, they was administered hyperbaric
oxygen therapy treatments at 2.4 ATA, 120 minutes with
100% oxygen for a total of 30 treatments. Based on the
literature, a questionnaire prepared by the researchers,
Wagner ulcer calcification scale to classify foot diabetic
ulcers of patients, and SF-36 Quality of Life Scale were
used for data collection. In the statistical evaluation of the
data; percentage values, averages, t-test, chi square and
ANOVA were used in the SPSS-16 program.

RReessuullttss::  Looking at the comparison of the Wagner
posttest scores between the experimental and control
groups; it was found that the Wagner posttest scores of
the patients in the experimental group was lower than
the Wagner scores of patients in the control group, and
the difference between the two groups was highly statis-
tically significant (p<0.005). Looking at the SF-36 Quality
of Life Scale posttest mean scores of patients; the mean
scores of the patients in the hyperbaric oxygen therapy
applied experimental group was higher than the mean
scores of the patients in the control group in physical
wellbeing, physical role boundaries, emotional role bo-
undaries, emotional well-being, pain, and social function
subscales, and the difference between the two groups
was statistically significant (p<0.05).

CCoonncclluussiioonn:: As a result of the study, it was determi-
ned that hyperbaric oxygen therapy has a positive effect

on wound healing and quality of life of the patients. 
KKeeyy  WWoorrddss:: Diabetic foot, wound,  hyperbaric oxygen

therapy, quality of life.

Girifl  ve  Amaç
Diabetes mellitus, akut ve kronik komplikasyonlara ne-

den olan hem dünyada (ADA 2014) hem de ülkemizde
(Satman ve ark. 2013) görülme s›kl›¤› giderek artan bir
metabolizma hastal›¤›d›r. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon,
Obezite ve Endokrinolojik Hastal›klar Prevalans Çal›flmas›-
II (TURDEP-II) sonuçlar›, 1998’de yap›lan TURDEP-I ile kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda Türkiye’de diyabet s›kl›¤›n›n %90, obezite
s›kl›¤›n›n ise %44 oran›nda artt›¤› görülmektedir (Satman
ve ark. 2002; Satman ve ark. 2013). 

Diyabet prevalans› artt›kça diyabetin kronik komplikas-
yonlar›ndan biri olan diyabetik ayak ülserlerinin s›kl›¤› ve
önemide giderek artmaktad›r. Diyabetik ayak, nöropati
ve periferik damar hastal›¤›na afl›r› bas›nç yükü ve enfek-
siyonun da eklenmesi ile oluflan, alt ekstremite ampütas-
yonlar› ile sonuçlanabilen, ruhsal, bedensel, sosyal ve
ekonomik sorunlara neden olabilen multifaktöryel bir
sa¤l›k sorunudur (Aziz ve ark. 2011). Diyabetik ayak ülse-
rinde en korkulan sonuç, ekstremite amputasyonudur.
Türkiye’de yap›lan çal›flmalarda diyabetli hastalarda am-
putasyon oranlar› incelendi¤inde;  Karakoç ve arkadaflla-
r› (2004) yapt›klar› çal›flmada 1985-1995 y›llar› aras›nda
amputasyon oran›n› %21; 1996-2002 y›llar› aras›nda
%9.4, Yeflil ve arkadafllar› (2009) 1998-2008 y›llar› aras›n-
da %37, Akçay ve arkadafllar› (2012) 2011 y›l› kay›tlar›na
göre %50 olarak saptam›fllard›r. Diyabet hastalar›nda gö-
rülen bu yüksek amputasyon oranlar› diyabet e¤itimi ve
rutin uygulanan ayak muayenesi ile azalt›labilir. Diyabetik
ayak ülserli hastan›n e¤itimi, tedavisi ve iyileflen aya¤›n
yeniden ülser geliflmemesi için korunmas› ekip çal›flmas›-
n› gerektirmektedir. Bu ekipte hemflirelere önemli sorum-
luluklar düflmektedir. Hemflireler hastalar›n mevcut ayak
durumlar›n› de¤erlendirip hastalara ve hasta yak›nlar›na
ayak bak›m›n›n önemini ve ayak bak›m› ile ilgili dikkat edil-
mesi gereken konular› anlatmal› ve diyabetin komplikas-
yonlar› hakk›nda bilgi vermelidir. Hasta bak›m›nda primer
amaç, diyabetik ayak ülserlerinin oluflmas›n› önlemek ol-
mal›d›r  (Nefle ve Ovayolu 2006).

Diyabetik ayak ülserlerinin oluflumu engellenemedi-
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¤inde, uzun süren ve tekrarlayan tedaviler nedeniyle has-
talar›n mobilizasyonunu bozmakta, yaflam kalitelerini
azaltmakta, prognozu olumsuz yönde etkilemekte ve
mortaliteyi yükseltmektedir (Nefle ve Ovayolu 2006). Kro-
nik hale gelmifl diyabetik ayak ülserli hastalarda, belirli
aral›klarla pansuman yapt›rmak ve çok say›da ilaç kullan-
mak zorunda olmak hastalar›n günlük yaflam aktiviteleri-
ni olumsuz etkilemektedir. Yara bölgesindeki a¤r› hastala-
r›n fiziksel hareketlerini k›s›tlamakta, yara bölgesindeki pu-
rülan ak›nt› ve kötü koku kifliyi fiziksel ve psikolojik olarak
olumsuz yönde etkilemekte ve hastalar›n yaflam kalitesini
de düflürmektedir (Karakoç ve ark. 2004). 

Diyabetik ayak ülserli hastalar endokrinolog, enfeksi-
yon hastal›klar› uzman›, ortopedist, plastik cerrahi, da-
mar cerrahi, fizik tedavi uzman›, dermatolog, radyolog,
diyetisyen, podiatrist veya diyabetik ayak hemfliresinin ol-
du¤u bir ekip taraf›ndan de¤erlendirilir ve tedavileri
planlan›r (Steed ve ark. 2006). Hastalar›n tedavisinde;
metabolik kontrol, enfeksiyonla mücadele, medikal teda-
vinin yetersiz kald›¤› iskemik diyabetik ayaklarda anjiyop-
lasti ve bypass gibi giriflimsel radyoloji ve damar cerrahi-
si uygulamalar›, ortopedi ve rekonstrüktif plastik cerrahi
giriflimleri, hiperbarik oksijen tedavisi (HBOT) ve di¤er
destek tedaviler koordineli flekilde kullan›l›r (Lipsky ve ark.
2006, Cimflit 2007).

Sualt› ve Hiperbarik T›p Derne¤i (The Undersea and
Hyperbaric Medical Society- UHMS)’nin tan›m›na göre Hi-
perbarik Oksijen Tedavisi (HBO), bas›nç odas›nda, 1 ATA
(mutlak atmosferik bas›nçta) (760mmHg) den daha yük-
sek bas›nç alt›nda hastaya maske, özel bafll›k, endotrake-
al tüp ile veya ortamdan aral›kl› olarak %100 oksijen so-
lutulmas› ifllemidir (The Undersea and Hyperbaric Medi-
cal Society (UHMS) 2009; Hammarlund 2002). 

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin uyguland›¤› bas›nç de-
¤eri 2-3 ATA aras›nda de¤iflmekte olup, tedavi süresi ve
seans say›lar› hastan›n tan›s›na ve klinik durumuna göre
belirlenmekte ve genellikle 60-90-120 dakikal›k seanslar
halinde uygulanmaktad›r. Endikasyona göre günde 2-3
veya daha fazla seans uygulanabilir. Olumlu etkilerinin
görülmesi için en az 10-15 saat tedavi uygulanmal›d›r.
Toplam tedavi süresi baz› hastal›klarda 80-120 saati bula-
bilir. Diyabetik ayak ülserlerinde HBOT, Wagner Ülser S›-
n›fland›rma Skalas›na göre ayak ülseri grade II, III ve IV
olan hastalara uygulanmakta, grade I ve V olan hastala-

ra uygulanmas› önerilmemektedir. HBOT genel olarak
2.0-2.5 ATA’da, günde 1-2 kez, her bir seans› 90-120 da-
kika olacak flekilde uygulan›r. Toplam seans say›s› olguya
ve yap›lan giriflimlere göre 30-90 aras›nda de¤iflir. Her 30
seanstan sonra hastan›n yeniden de¤erlendirilmesi yap›-
l›r ve sonuca göre HBOT kesilir veya devam edilir (Ayd›n
2010; Cimflit 2007; Lipsky 2009).

Hiperbarik oksijen tedavisi uygulamalar› için temelde
tek kiflilik ve çok kiflilik olmak üzere iki tip bas›nç odas› sis-
temi kullan›l›r. Tek kiflilik bas›nç odalar›nda hastalar hava
veya oksijen ile bas›nç alt›na al›n›r. Bu sistemde; hasta ok-
sijen ile bas›nç alt›na al›n›rsa ortamdaki oksijeni sürekli
olarak soluyarak, hava ile bas›nç alt›na al›n›rsa maske ile
oksijen soluyarak tedavi olmaktad›r. Çok kiflilik bas›nç oda-
lar›nda ise hastalar hava ile bas›nç alt›na al›nmakta, daha
fazla hasta ayn› anda maske, bafll›k veya endotrakeal tüp
yoluyla oksijen alabilmektedir (Çimflit 2009; Kemer ve ark.
2006). Hiperbarik oksijen tedavisi günümüzde arteriyel
gaz embolisi, karbonmonoksit zehirlenmeleri, dekomp-
resyon hastal›¤›, diyabetik ayak gibi iyilesmeyen problem-
li yaralarda, radyasyon nekrozu, nekrotizan yumusak do-
ku enfeksiyonlar›, gazl› gangren ve dirençli osteomiyelit-
lerde ana veya yard›mc› tedavi yöntemi olarak kullan›l-
maktad›r (Hammarlund 2002).

HBOT diyabetik ayak gibi iyilesmeyen problemli yara-
lar›n tedavisinde yaral› dokuda oksijen parsiyel bas›nc›n›
250-300 mmHg ya yükselterek fibroblast proliferasyonu-
nu art›r›p, kollajen sentezini ve kollajen matriksin geliflimi-
ni sa¤lar. HBOT, yaralar›n kronikleflmesi ve infeksiyonlara
aç›k hale gelmesindeki en önemli etkeni, yani hipoksi ve
iskemiyi azalt›r ve ortadan kald›r›r. Ayr›ca antiödem, anti-
bakteriyel, antibiyotikler ile sinerjistik veya additif etkileri
ve bozulmufl yara iyileflmesini düzenleyici, h›zland›r›c› et-
kisi nedeniyle diyabetik ayak yaras›n›n iyileflmesine önem-
li katk›lar sa¤lar (Abidia ve ark. 2003; Kotsovos, 2012).

Literatürde HBOT’nin wagner grade II ve üstü, kapan-
mayan, enfekte problemli yaralar›n tedavisinde tedavinin
baflar› flans›n› art›rd›¤›, hastaneye yat›fl sürelerini k›saltt›¤›
ve majör ampütasyon oranlar›n› düflürdü¤ünü ve hasta-
lar›n yaflam kalitelerini artt›rd›¤›n› belirten birçok klinik ça-
l›flmalar bulunmaktad›r (Gater 2007; Lin, Yau, Lin et al.
2006; Kotsovos 2012; Löndahl ve ark. 2010; Löndahl ve
ark. 2011a, Löndahl ve ark. 2011b). Ülkemizde ise diya-
betli hastalarda HBOT’sinin hastalar›n yara iyileflmesi üze-
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rine etkisini belirlemeye yönelik az say›da çal›flma bulun-
makla birlikte (Mert ve ark.  2012; Düzgün ve ark. 2008;
Cimflit 2007; Güneren ve ark. 2000; Körp›nar ve Cimflit
2006), yaflam kalitesi ile ilgili araflt›rmaya rastlanamam›fl-
t›r. Literatür incelemesi sonucunda HBOT’nin hastalar›n
yaflam kalitesi ve yara iyileflmesi üzerine etkinli¤i ve güve-
nirli¤ini de¤erlendirmek için araflt›rmalara gereksinim ol-
du¤u düflünülmüfltür. 

Bu araflt›rma, diyabetik ayak ülseri olan hastalara uy-
gulanan hiperbarik oksijen tedavisinin yara iyileflmesi ve
hastalar›n yaflam kalitesi üzerine etkisini belirlemek ama-
c›yla gerçeklefltirilmifltir. 

Araflt›rman›n hipotezi “Hiperbarik oksijen tedavisi, di-
yabetik ayak ülseri hastalar›n yara iyileflmesini h›zland›r›r
ve hastalar›n yaflam kalitesini yükseltir”.  

Gereç  ve  Yöntem
Araflt›rman›n  Türü:  Araflt›rma öntest sontest kontrol

gruplu yar› deneysel bir çal›flmad›r.
Araflt›rman›n  Yap›ld›¤›  Yer  ve  Zaman:  Araflt›rma Kas›m

2013-A¤ustos 2014 tarihleri aras›nda Atatürk Üniversite-
si Yakutiye Araflt›rma Hastanesi Sualt› Hekimli¤i ve Hiper-
barik T›p Merkezi ve Endokrinoloji Klini¤inde yap›lm›flt›r.
Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araflt›rma Hastanesi Sualt›
Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Merkezi 2012 y›l›nda hizme-
te aç›lm›fl olup, tedavide çok kiflilik bas›nç odas› kullan›l-
maktad›r. 

Araflt›rman›n  Evren  ve  Örneklemi:  Araflt›rman›n evre-
nini ilgili hastanenin Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p
Merkezi ve Endokrinoloji Klini¤ine Kas›m 2013-A¤ustos
2014 tarihleri aras›nda baflvuran 35 diyabetik ayak ülser-
li hasta oluflturmufltur. Araflt›rman›n örneklemini ise arafl-
t›rman›n yap›ld›¤› tarihlerde ilgili kliniklere baflvuran ve
araflt›rmaya al›nma kriterlerine uyan  diyabetik ayak ülser-
li hastalar oluflturmufltur. 

Araflt›rmaya al›nma kriterleri; 18 yafl ve üzeri olma, tip
I veya tip II diyabet tan›s›na sahip olma, Wagner Ülser S›-
n›fland›rma Skalas›na göre diyabetik ayak ülseri II diyabe-
tik ayak gibi iyileflmeyen problemli yaralarda . III. veya IV.
evrede olma ve standart diyabetik ayak tedavisi alma ola-
rak belirlenmifltir. Wagner Ülser S›n›fland›rma Skalas›na
göre ayak ülseri I. ve V. evrede olan hastalar ve standart
diyabetik ayak tedavisine ek bir tedavi yöntemi kullanan
hastalar örnekleme dahil edilmemifltir.

Evrenin tümü örnekleme dahil edilmek istenmifl an-
cak hastalardan 10’u il d›fl›nda oturdu¤u ve ulafl›m so-
runu nedeni ile tedaviyi yar›m b›rakt›¤› için, 2’si ise stan-
dart diyabetik ayak tedavisine ek olarak ozon tedavisi al-
d›¤› için, 3’ü Wanger Ülser S›n›fland›rma Skalas›na göre
ülseri grade II’nin alt›nda oldu¤u için örnekleme dahil
edilememifl ve araflt›rma toplam 21 hasta ile gerçekleflti-
rilmifltir. 

Örnekleme al›nan hastalar deney ve kontrol gruplar›-
na ayr›lm›flt›r. Deney grubuna hekim taraf›ndan standart
diyabetik ayak tedavisine ek olarak HBOT uygulanmas›
uygun görülen ve uygulamay› kabul eden diyabetik ayak
ülserli hastalar (n=10), kontrol grubuna ise, hekim taraf›n-
dan standart diyabetik ayak tedavisine ek olarak HBOT
uygulanmas› uygun görülen  fakat uygulamay› kabul et-
meyen, sadece standart diyabetik ayak tedavisi uygula-
nan hastalar (n=11) al›nm›flt›r. 

Veri  Toplama  Araçlar›: Verilerin toplanmas›nda, litera-
tür bilgilerine dayan›larak araflt›rmac›lar taraf›ndan olufltu-
rulan ve hastalar›n yafl, cinsiyet, medeni durum, e¤itim
durumu, diyabet tipi-süresi gibi tan›t›c› özelliklerini içeren
anket formu (Lipsky ve ark. 2006; Körp›nar ve Cimflit
2006; Löndahl ve ark. 2010; Löndahl ve ark. 2011a),
hastalar›n diyabetik ayak ülserlerini s›n›fland›rmak için
Wagner Ülser S›n›fland›rma Skalas› ve SF-36 Yaflam Kalite-
si Ölçe¤i kullan›lm›flt›r. 

Wagner  Ülser  S›n›fland›rma  Skalas›: Diyabetik ayak ül-
serlerini s›n›fland›rmak ve tedaviye yön vermek için s›kl›k-
la Wagner s›n›flamas› kullan›lmaktad›r. (DeFronzo 1994).
Bu sistemde ülserler Evre 0- Evre 5 aras›nda de¤erlendi-
rilmektedir. 

Wagner'e göre diyabetik aya¤›n s›n›fland›r›lmas›nda;
Grade  0: Cilt lezyonu yok.
Grade  I: Yüzeyel ülser var ve klinik olarak enfekte de-

¤il.
Grade  II: Derin ülser var s›kl›kla enfekte ancak osteom-

yelit yok.
Grade  III: Derin ülser var. apse ve osteomyelit de mev-

cut.
Grade  IV:  Ayak parmak uçlar› ve tabanda lokalize

gangren.
Grade  V:  Bütün ayak gangrenini ifade eder (Amputas-

yon gereklidir).
SF-  36  Yaflam  Kalitesi  Ölçe¤i:  Hastalar›n yaflam kalitesi-
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ni belirlemek amac›yla SF-36 yaflam kalitesi ölçe¤i kullan›l-
m›flt›r. Ölçek klinik uygulama ve araflt›rmalarda, sa¤l›k po-
litikalar›n›n belirlenmesinde ve genel popülasyon incele-
melerinde kullan›lmak üzere Ware ve Sherbourne taraf›n-
dan Short-Form Health Survey (SF-36) ad›yla gelifltirilmifl-
tir (Ware 1976.). SF-36 yaflam kalitesi ölçe¤i Türkiye’de P›-
nar taraf›ndan Türkçe dil geçerlili¤i, geçerlilik ve güvenir-
lik çal›flmas› yap›larak, diyabetli hastalarda kullan›lm›flt›r
(P›nar 1994). Ölçek klinik uygulama ve araflt›rmalarda,
sa¤l›k politikalar›n›n de¤erlendirilmesinde genel popülas-
yon incelemelerinde kullan›lmak üzere düzenlenmifltir 36
maddeden oluflmaktad›r ve 8 alt boyutu bulunmaktad›r.
Alt boyutlar›;

1-  Fiziksel  Fonksiyon:  Sa¤l›k problemi nedeni ile fiziksel
aktivitelerde k›s›tl›l›k düzeyini de¤erlendirir. 

2-  Fiziksel  Rol  Güçlü¤ü:  Fiziksel problemler nedeni ile
sosyal aktivitelerde k›s›tl›l›k düzeyini de¤erlendirir. 

3-  Emosyonel  Rol  Güçlü¤ü: Emosyonel problemler
nedeni ile sosyal aktivitelerde k›s›tl›l›k düzeyini de¤erlendi-
rir. 

4-  A¤r›: Bedensel ac› -vücut a¤r›s› düzeyini de¤erlen-
dirir. 

5-  Emosyonel  ‹yilik  Hali: Genel mental sa¤l›k durumu-
nu de¤erlendirir (psikolojik ac› cekme-iyi olma hali).

6-  Enerji:  Canl›l›k (enerji, halsizlik) düzeyini de¤erlendi-
rir. 

7-  Sa¤l›k  Alg›s›:  Genel sa¤l›k anlay›fl›n› de¤erlendirir. 
8-  Sosyal  Fonksiyon:  Ruhsal sa¤l›k problemleri nedeni

ile günlük aktivitede k›s›tl›l›k düzeyini de¤erlendirir. 
Alt boyutlar›n puan ortalamalar› 0 ile 100 aras›nda de-

¤iflmektedir ve yüksek puan iyi sa¤l›k durumunu göster-
mektedir (Kocyi¤it ve ark. 1999). Ölçe¤in ön test-son test
güvenilirli¤i 94, iç tutarl›l›¤› 92’dir. 

Verilerin  Toplanmas›  ve  De¤erlendirilmesi:  Veriler ilgili
kuruma baflvuran hastalar›n uygun oldu¤u bir zamanda
serviste bulunan bofl ve uygun bir odada birebir görüfl-
me yöntemi ile araflt›rmac›lar taraf›ndan toplanm›flt›r. Ön-
test uygulamalar› hastalara diyabetik ayak tedavisi baflla-
madan hemen önce yap›lm›fl ve öntest olarak her iki
gruptaki hastalara, anket formu, Wagner Ülser S›n›fland›r-
ma Skalas› ve SF-36 Yaflam Kalitesi ölçe¤i uygulanm›flt›r.
Sontest uygulamalar› hastalara tedavinin 30. günü yap›l-
m›fl ve son test olarak her iki gruptaki hastalara, Wagner
Ülser S›n›fland›rma Skalas› ve SF-36 Yaflam Kalitesi ölçe¤i

uygulanm›flt›r. 
Hastalar›n diyabetik ayak yara s›n›fland›r›lmas› Wagner

Ülser S›n›fland›rmas› skalas›na göre HBOT merkezinde gö-
rev yapmakta olan uzman hekim taraf›ndan yap›lm›flt›r. 

Deney grubundaki hastalara seanslar› 2.4 ATA da
%100 oksijen ile 120 dakika süreli olmak üzere toplam 30
seans HBOT uygulanm›flt›r. Deney grubundaki hastalar›n
ön testleri HBOT’sine bafllamadan hemen önce, son test-
leri ise HBOT’sinin son seans›ndan hemen sonra (30.
Gün) uygulanm›flt›r. Kontrol grubundaki hastalar›n ön
testleri endokrinoloji klini¤inde standart ayak bak›m› teda-
visinin baflland›¤› ilk gün, son testleri ise 30. gün sonun-
da uygulanm›flt›r.  

‹statistiksel  De¤erlendirme
Verilerin de¤erlendirilmesi SPSS 16 paket program›n-

da yap›lm›flt›r. Verilerin de¤erlendirilmesinde; hastalar›n
cinsiyet, medeni durum, e¤itim durumu, ayak bak›m› ile
ilgili e¤itim alama durumu aç›s›ndan homojenliklerini be-
lirlemek amac›yla ki-kare analizi ve wagner skoru, yafl, di-
yabet süresi ve yara süresi aç›s›ndan homojenliklerini be-
lirlemek ve öntest-son test sonuçlar› aralar›ndaki fark› kar-
fl›laflt›rmak amac›yla student-t testi kullan›lm›flt›r. 

Araflt›rman›n  S›n›rl›l›klar›:  
Araflt›rmaya Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araflt›rma

Hastanesi Sualt› Hekimli¤i ve Hiperbarik T›p Merkezi ve
Endokrinoloji Klini¤inde tedavi gören diyabetik ayak ül-
serli hastalar›n al›nmas› bu araflt›rman›n s›n›rl›l›¤›d›r. Bu
nedenle araflt›rmadan elde edilen sonuçlar, bu araflt›rma
grubuna genellenebilir. 

Araflt›rma  Eti¤i: Araflt›rmaya bafllamadan önce Ata-
türk Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Etik Kurulu’ndan
ve çal›flman›n yap›laca¤› kurumlardan gerekli resmi izin-
ler al›nm›flt›r. Araflt›rmaya kat›lan hastalara çal›flman›n
amac›, süresi ve araflt›rma süresince yap›lacak ifllemler
aç›kland›ktan sonra yaz›l› ve sözlü onamlar› al›nm›flt›r.
Araflt›rmaya kat›lan hastalara, bireysel bilgilerin baflkalar›-
na aç›klanmayaca¤› konusunda aç›klama yap›lm›fl “gizli-
lik ilkesine” uyulmufltur. 

Bulgular
Araflt›rma sonuçlar› incelendi¤inde deney ve kontrol

grubunu oluflturan hastalar›n yafl, cinsiyet, Wagner Sko-
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ru, diyabet süresi, yara süresi, medeni durum, e¤itim du-
rumu ve ayak bak›m› e¤itimi alma durumu aç›s›ndan
gruplar aras›nda istatistiksel yönden anlaml› bir fark olma-
d›¤› (p>0.05) ve her iki grubun homojen oldu¤u tespit
edilmifltir (Tablo 1). Araflt›rma kapsam›na al›nan deney

grubundaki hastalar›n %41.7’si, kontrol grubundaki has-
talar›n %58.3’ü diyabette ayak bak›m› ile ilgili bilgi alma-
d›¤›n› belirtmifltir (Tablo 1).

Deney ve kontrol grubunda bulunan hastalar›n ön-
test-sontest wagner skorlar›n›n da¤›l›m› Tablo 2’de veril-

mifltir. Araflt›rma sonunda deney gru-
bundaki hastalar›n %40’›nda tam iyilefl-
me sa¤lan›rken kontrol grubundaki
hastalar›n %36.4’üne minor amputas-
yon uyguland›¤› saptanm›flt›r (Tablo 2).
Deney ve kontrol grubunda yer alan
hastalar›n grup içi Wagner skorlar› kar-
fl›laflt›r›ld›¤›nda; deney grubundaki has-
talar›n HBOT öncesi Wagner skoru
3.20±0.91 iken, bu de¤erin HBOT te-
davisi sonras› 1.40±1.57 oldu¤u ve ara-
daki fark›n istatistiksel olarak önemli ol-
du¤u saptand› (p<0.005, Tablo 3).
Kontrol grubundaki hastalar›n araflt›r-
ma bafllang›c›nda Wagner skoru
3.00±0.89 iken, araflt›rma sonunda
3.72±1.10 oldu¤u ve aradaki fark›n is-
tatistiksel olarak önemli oldu¤u saptan-
m›flt›r (p<0.05, Tablo 3). Deney ve
kontrol grubundaki hastalar›n gruplar
aras› son test Wagner skorlar› karfl›laflt›-
r›ld›¤›nda; deney grubundaki hastala-
r›n son test Wagner skorlar›n›n
(1.40±1.57), kontrol grubundaki hasta-
lar›n son test Wagner skorlar›na göre
(3.72±1.10) düflük oldu¤u ve gruplar
aras›ndaki fark›n istatistiksel yönden
önemli oldu¤u belirlenmifltir (p<0.005,
Tablo 3). 
Hastalar›n araflt›rma bafllang›c›nda SF-
36 Yaflam Kalitesi Ölçe¤inden ald›klar›
ön test-son test puan ortalamalar› Tab-
lo 4’de verilmifltir.  Deney ve kontrol
grubundaki hastalar›n SF-36 Yaflam Ka-
litesi Ölçe¤inin alt boyutlar›ndan ald›k-
lar› ön test puan ortalamalar›n›n genel
olarak düflük oldu¤u ve gruplar›n puan
ortalamalar›n›n benzer oldu¤u tespit
edilmifltir (p>0.05, Tablo 4).
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TTaabblloo  11::  Hastalar›n tan›t›c› özelliklerine göre 
deney ve kontrol gruplar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

TTaann››tt››cc››  ÖÖzzeelllliikklleerr DDeenneeyy  GGrruubbuu  XX±±SSDD KKoonnttrrooll  GGrruubbuu  XX±±SSDD TTeesstt  &&  pp
Wagner Skoru 3.20±0.91 3.00±0.89 t:0.156

p:0.698
Yafl 61.00±14.71 59.27±17.12 t: 0.230

p:0.637
Diyabet süresi (y›l) 11.50±6.25 13.81±6.85 t:0.055

p:0.817
Yara süresi (ay) 2.80±2.14 3.45±4.20 t:1.559

p:0.227
Cinsiyet 
Kad›n 3 (%30) 3 (%27.3) x2=0.019
Erkek 7 (%70) 8 (%72.7) p:0.890
Medeni durum
Evli 8 (%80) 10 (%90.9) x2=0.509
Bekar 2 (%20) 1 (%9.1) p:0.456
E¤itim durumu
Okur-yazar de¤il 2 (%20) 5 (%45.5) x2=1.909
Okur-yazar/ilkokul 4 (%40) 2 (%18.2) p:0.385
Orta okul/lise 4 (%40) 4 (%36.3)
Ayak bak›m› e¤itimi 
alma durumu
E¤itim alan 3 (%33.3) 6 (%66.7) x2=1.289
E¤itim almayan 7 (%41.7) 5 (%58.3) p:0.256

TTaabblloo  22::  Deney ve Kontrol Grubundaki Hastalar›n 
Öntest-Sontest Wagner Skorlar›n›n Da¤›l›m›  

WWaaggnneerr  DDeenneeyy  GGrruubbuu KKoonnttrrooll  GGrruubbuu
SSkkoorrllaarr›› ÖÖnn  tteesstt  SSoonn  tteesstt  ÖÖnn  tteesstt  SSoonn  tteesstt

((SS//%%)) ((SS//%%)) ((SS//%%)) ((SS//%%))
0 - 4 (%40) - -
I - 1 (%10) - -
II 3 (%30) 4 (%40) 4 (%36.4) 1 (%9.1)
III 2 (%20) - 3 (%28.2) 5 (%45.5)
IV 5 (%50) - 4 (%36.4) 1 (%9.1)
V - 1 (%10) - -
Amputasyon - - - 4 (%36.4)



Araflt›rma kapsam›na al›nan hastalar›n SF-36 Yaflam
Kalitesi Ölçe¤i sontest puan ortalamalar› incelendi¤in-
de; ölçe¤in bütün alt boyutlar›nda HBOT alan hastala-
r›n puan ortalamalar›n›n kontrol grubundaki hastalar›n
puan ortalamalar›ndan yüksek oldu¤u ve aradaki fark›n
istatistiksel aç›dan önemli oldu¤u saptanm›flt›r (p<0.05,
Tablo 4). 

Tart›flma
Araflt›rma sonucunda HBOT uygulanan deney gru-

bundaki hastalar›n ayak ülserlerinde %40’›nda tam iyilefl-

me sa¤lan›rken kontrol grubundaki hastalar›n %36.4’üne
minor amputasyon uyguland›¤› ve deney grubundaki
hastalar›n Wagner skorlar›n›n önemli oranda azald›¤›,
kontrol grubundaki hastalar›n Wagner skorlar›n›n ise art-
t›¤› tespit edilmifltir (Tablo 2). Thom ve arkadafllar› (2011)
diyabetik hastalarda yara iyileflmesini inceledikleri çal›flma-
lar›nda, HBOT uygulanan hastalarda kemik ili¤inden vas-
külojenik kök hücre mobilizasyonunun artt›¤›n›, daha faz-
la say›da hücrenin yara yüzeyine ulaflt›¤›n› ve böylece ya-
ra iyileflme sürecinin h›zland›¤›n› saptam›flt›rlar. Löndahl
ve arkadafllar› taraf›ndan yap›lan çal›flmada da (2010),

kronik diyabetik ayak ülserlerinin tedavi-
sinde HBOT’nin ülserin iyileflmesini ko-
laylaflt›rd›¤› bildirilmifltir. Konu ile ilgili
olarak ülkemizde yap›lan çal›flmalar in-
celendi¤inde; Mert ve arkadafllar›n›n
(2012), diyabetik ayak ülseri nedeni ile
HBOT alan 30 hastan›n %63.33’ünde
klinik iyileflme görüldü¤ünü saptad›¤›
Düzgün ve arkadafllar›n›n da (2008),
HBOT’nin diyabetik ayak yaralar›n› an-
laml› biçimde iyilefltirdi¤i, ampütasyon
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TTaabblloo  33:: Deney ve kontrol grubundaki hastalar›n grup içi ve 
gruplar aras› Öntest-Sontest Wagner Skorlar›n›n karfl›laflt›r›lmas›

WWaaggnneerr  SSkkoorrllaarr››
GGrruuppllaarr  ÖÖnn  tteesstt SSoonn  tteesstt tt pp

XX±±SSDD XX±±SSDD
Deney (n=10) 3.20±0.91 1.40±1.57 4.323 0.002
Kontrol (n=11) 3.00±0.89 3.72±1.10 -4.353 0.001
T 0.156 15.233
P 0.698 0.001

TTaabblloo  44::  Hastalar›n SF-36 yaflam kalitesi ölçe¤inden ald›klar› 
Öntest-Sontest puan ortalamalar›n›n gruplar aras› karfl›laflt›r›lmas› 

ÖÖnn  tteesstt SSoonn  tteesstt
SSFF--3366  YYaaflflaamm  KKaalliitteessii  DDeenneeyy KKoonnttrrooll tt  //  pp DDeenneeyy KKoonnttrrooll tt    //  pp
ÖÖllççee¤¤ii  AAlltt  BBooyyuuttllaarr››
Fiziksel fonksiyon 29.00±20.92 34.54±20.79 0.152  83.00±26.89 13.18±14.53 7.500

p>0.05 p<0.05
Fiziksel rol güçlü¤ü 27.50±7.90 29.54±10.11 1.110 80.00±34.96 6.81±11.67 6.566

p>0.05 p<0.05
Emosyonel rol güçlü¤ü 6.60±13.91 9.00±15.41 0.570 66.40±35.20 6.00±13.34 5.297

p>0.05 p<0.05
A¤r› 60.50±17.39 61.09±22.37 0.255  88.00±27.50 52.00±4.10 2.193

p>0.05 p<0.05
Emosyonel iyilik hali 51.20±8.59 50.54±14.39 0.531 82.80±29.03 48.36±21.62 3.102

p>0.05 p<0.05
Enerji 47.00±9.18 50.45±14.39 0.435 55.50±4.97 36.36±26.37 2.253

p>0.05 p<0.05
Sosyal fonksiyon 19.80±10.10 24.00±13.75 0.373  60.70±28.82 14.00±13.99 4.797 

p>0.05 p<0.05
Sa¤l›k alg›s› 44.50±7.97 44.54±7.39 0.039 58.00±9.18 37.72±24.42 2.466

p>0.05 p<0.05



oranlar›n› düflürdü¤ü ve böylece cerrahi giriflimleri azalt-
t›¤›n› saptad›klar› görülmektedir. Literatürde bu çal›flma
sonuçlar›na benzer flekilde diyabetik ayak ülserli olgular-
da HBOT'nin amputasyon riskini anlaml› ölçüde azaltt›¤›-
n› ve yara iyileflmesini kolaylaflt›rd›¤›n› belirten birçok ça-
l›flma bulunmaktad›r (Abidia ve ark. 2003; Hunter ve ark.
2010; Löndahl ve ark. 2011a). Bu çal›flman›n sonucu da-
ha önce yap›lan araflt›rma sonuçlar›yla uyumlu bulun-
mufltur. 

Araflt›rma sonuçlar›na göre HBOT uygulanan deney
grubundaki hastalar›n tedavi sonunda SF-36 Yaflam kali-
tesi ölçe¤inin alt boyutlar›ndan ald›klar› puan ortalamala-
r›n›n anlaml› düzeyde artt›¤›, yani hastalar›n yaflam kalite-
lerinin yükseldi¤i tespit edilmifltir (Tablo 4). Löndahl ve ar-
kadafllar› (2011b) taraf›ndan HBOT’nin kronik diyabetik
ayak ülseri olan hastalar›n yaflam kalitesi üzerine etkisini
saptamak amac›yla yap›lan çal›flma sonucunda plasebo
grubunda yaflam kalitesi aç›s›ndan anlaml› bir iyileflme
gözlenmezken, HBOT alan deney grubundaki hastalar›n
SF-36 yaflam kalitesi ölçe¤inin fiziksel fonksiyon, fiziksel rol
güçlü¤ü, sosyal fonksiyon ve emosyonel sa¤l›k alt boyut-
lar›ndan ald›klar› puan ortalamalar›n›n anlaml› düzeyde
artt›¤› belirlenmifltir. Löndahl ve arkadafllar› (2011b) çal›fl-
malar›n›n sonucunda HBOT’nin hastalar›n yaflam kalitele-
rini iyilefltirdi¤ini ve yara iyileflmelerine katk› sa¤lad›¤›n›
belirtmifltirler. Lin ve arkadafllar› da (2006) diyabetik ayak
yaras› nedeni ile HBOT uygulanan 15 hasta ile yapt›klar›
çal›flmada hastalar›n son test yaflam kalitesi puan ortala-
malar›n›n ön test puan ortalamalar›ndan yüksek oldu¤u-
nu saptam›fllard›r.  Bu çal›flman›n sonuçlar› daha önce ya-
p›lan  çal›flma sonuçlar› ile benzerlik göstermektedir. Lin
ve ark. 2006; Löndahl ve ark.2011b) HBOT’sinin kronik
diyabetik ayak ülseri olan hastalarda yaflam kalitesini yük-
seltmesinin, hastalar›n ülserinin iyileflmesi sonucu mobili-
zasyonlar›n›n, sosyal yaflamlar›n›n, ruhsal iyilik hallerinin
artmas› ve a¤r›lar›n›n azalmas› ile iliflkili olabilece¤ini dü-
flündürmektedir.

Araflt›rma sonucunda diyabetik ayak ülserli hastalarda
ayak bak›m› hakk›nda e¤itim alma oranlar›n›n düflük ol-
du¤u da tespit edilmifltir (Tablo 1). Diyabetik hastalar›n di-
yabetin komplikasyonlar› ve özellikle ayak bak›m› ile ilgili
e¤itim almalar› yara gelifliminin önlenmesi ve mevcut ya-
ran›n iyileflmesinde önemli bir faktördür. Bölükbafl ve ar-
kadafllar› yapt›klar› çal›flmada (2006), diyabetli hastalar›n

ayak bak›m› ile ilgili yeterli bilgilerinin olmad›¤›n› ve diya-
betli hastalar›n e¤itimine gerekli önemin verilmedi¤ini
saptam›fllard›r. Bu sonuçlar diyabetik ayak ülser ve ampu-
tasyonlar›n›n önlenebilmesinde büyük bir öneme sahip
olan hasta e¤itiminin yeterli olmad›¤›n› düflündürmüfltür.  

Sonuç  ve  Öneriler
Araflt›rma sonucunda hastalar›n diyabette ayak bak›m›

ile ilgili e¤itim alma oranlar›n›n düflük oldu¤u, deney gru-
bundaki hastalar›n yaralar›nda iyileflme oranlar›n›n ve ya-
flam kalitesi puan ortalamalar›n›n kontrol grubundan da-
ha yüksek oldu¤u ve kontrol grubundaki hastalarda am-
pütasyonlar›n görüldü¤ü saptanm›flt›r. 

Bu sonuçlar do¤rultusunda;
- Hastalara ve hasta yak›nlar›na diyabette ayak bak›m›

ile ilgili e¤itimlere hastalara diyabet tan›s› konulduktan
hemen sonra bafllanmas› ve bu e¤itimlerin belirli aral›klar-
la tekrar edilmesi,

- Hastalarda görülen amputasyon oranlar›n›n düflü-
rülebilmesi için diyabetik ayak ülserli hastalar›n de¤er-
lendirilmesinin ve takibinin multidisipliner ekip çal›flma-
lar›yla diyabetik ayak merkezlerinden yap›lmas›, ülsere
neden olan faktörlerin belirlenmesi ve gerekli önlemle-
rin al›nmas›,

- Diyabetik ayak tedavisinde HBOT’sinin yara iyileflme-
si ve hastalar›n yaflam kalitesi üzerine etkisini belirlemek
amac›yla benzer çal›flmalar›n daha büyük hasta grupla-
r›nda ve farkl› merkezlerde yap›lmas› önerilebilir. 
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ÖÖzet
Wellness; ‘‘esenlik, iyilik hali’’ anlam›na gelir. Wellness bak›fl aç›s›n›n en önemli ö¤elerin-

den biri bütünsel/ holistik (bedensel, görsel, zihinsel, enerjisel ve ruhsal) sa¤l›kt›r. Kendimi-
ze ve olaylara bütünsel yaklaflma yollar›ndan biri de holistik /bütünsel sa¤l›¤› sa¤lamakt›r.
Hemflirelik bak›m›;  fiziksel hastal›klar, bireyin emosyonel ve  stres durumu ya da ölüm gibi
ak›l, beden ve ruh aras›nda uyumsuzluk yaflad›¤›nda kiflinin bafl etme stratejilerini artt›rarak
holistik sa¤l›¤› korumay› içerir. Holistik bak›m; fiziksel ve zihinsel rahats›zl›klardan özgürlefl-
meyi hedeflemektedir. Bedenimizde meydana gelen rahats›zl›klar›n zihnimizde, kas ve or-
ganlar›m›zda enerji blokajlar› oluflturmas› sebebi ile bütünsel sa¤l›¤› korumada en etkili yön-
temlerden biri de refleksolojidir.

Anahtar  Kelliimeller: Holistik bak›m, Terapötik etki, Tamamlay›c› t›p, Hemflirelik, Refleksoloji

Summary  
In  Holliistiic  Care  ""Refllexxollogy""
Wellness; ‘peace, well-being,’ means. The wellness perspective, one of the most impor-

tant elements of integral/ holistic (physical, visual, mental, energetic and spiritual) health.
One of the ways to ourselves and the holistic approach holistic events /holistic health ca-
re to provide. Nursing care; physical illness, condition, or emotional stress like death of the
individual and the mind, body and soul by increasing disharmony between holistic coping
strategies of people who live in the protection of Health includes. Holistic care aims to de-
termined to be free from physical and mental discomfort. In the minds of disturbances that
occur in our bodies, in our organs and energy blockages that create now with the reason
one of the most effective methods in maintaining holistic health reflexology.

Keywords:  Therapeutic Effect Of Complementary Medicine, Nursing, Reflexology

Girifl
Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ)’nün araflt›rmalar›na göre, dünya popülasyonunun dörtte

üçü Tamamlay›c› ve Alternatif Tedavi (TAT) yöntemlerini kullanmaktad›r (Edirne, 2010).
Farmakolojik tedavilerdeki geliflmelere ra¤men TAT yöntemlerinin dünya çap›ndaki kul-

lan›m› özellikle son dönemlerde daha da art›fl göstermektedir. (Aydilek, Bozkanat, 1997; Tu-
ran, Öztürk, Kaya, 2010). Son y›llarda yap›lan araflt›rmalara göre, Amerika’da %42.1’i fark-
l› formlardaki TAT yöntemlerini kullanmaktad›r. Bu sonuçlar göz önüne al›n›nca hastalar›n
TAT yöntemleri kullan›m oranlar›n›n giderek artt›¤› söylenebilir (Cullear, 2003).

Yaflam süresinin uzamas›na paralel olarak, bak›m ve tedavideki güçlükler, dejeneratif,
kronik, ve malign hastal›klardaki art›fl, yeni teknolojilerin yüksek maliyeti, bu olanaklara ula-
fl›lmas›ndaki güçlükler, ekonomik nedenler, güncel bak›m ve tedavi yöntemlerine karfl› du-
yulan flüphe ve olas› yan etkilerinden kaynaklanan korkular TAT yöntemlerine olan ilgiyi de
büyük ölçüde artt›rm›flt›r (Turan N, Öztürk A, Kaya N, 2010).

TAT yöntemleri tercihlerinin art›fl›ndaki bafll›ca sebepler; kifliye özel olmayan genel tek-
nolojik t›bbi yöntemler, sa¤l›k sigorta sistemlerinin yetersizli¤i, ilaç veya tedavilerin do¤ur-
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du¤u yan etkiler, yüksek tedavi ve ilaç ücretleri, bireylerin ken-
di sa¤l›k bak›m uygulamalar›nda kontrol eksikli¤i, immün sis-
temi güçlendirme, umutsuzluk duygusundan kurtulma, sa¤-
l›kl› davran›fllar› güçlendirme gelmektedir (Turan, Öztürk, Ka-
ya, 2010; Araz, 2007).

‹nsanlar›n tamamlay›c› terapileri kullanmalar›n›n; daha
uzun ve sa¤l›kl› yaflama iste¤i, a¤r› yönetimi, ilaçlar›n yan et-
kilerini azaltma, yaflam kalitelerini artt›rma, immün sistemi
güçlendirme, umutsuzluk duygusundan kurtulma, sa¤l›kl›
davran›fllar› güçlendirme, gerginlik ve kontrol kayb›ndan ka-
ç›nma gibi çeflitli nedenleri bulunmaktad›r (Araz, 2007; Kano-
dia, 2010; Özçelik, 2009).

Günümüzde farmakolojik yöntemlerle birlikte nonfarmako-
lojik tamamlay›c› tedaviler bir arada kullan›labilmektedir. Bu yön-
temlerden biri olan refleksolojinin  temel amac›, vücuttaki ener-
ji blokajlar›n› harekete geçirerek enerji ak›m›n› sa¤lamakt›r. Ref-
leksoloji, refleks noktalar›na (ovma, s›vazlama ve s›kma hareket-
leri ile) bas›nç uygula-narak gerçeklefltirilen özel bir bas›nç tekni-
¤i ve enerji dengeleme sistemidir. Refleksoloji vücudun kendi
kendini iyilefltirme gücünü harekete geçirir ve vücudu canland›-
r›r. Bu nedenle beden, zihin ve ruhu içeren bütünsel(holistik
yaklafl›m) tamamlay›c› te-davi yöntemidir (Cullear, 2003).

Martha E.  Rogers (1914) hemflireli¤i; ‘‘bireylere bütüncül
yaklafl›m› savunan, insan›n geliflim ve do¤as›n› inceleyen  hü-
manist bir bilim’’olarak tan›mlar (Velio¤lu, 1999).Refleksoloji uy-
gulamas› ile masaj yap›lan bölgede kanlanman›n artmas›, me-
kanizman›n h›zlanmas›, enerji bloklar›n›n harekete geçirilmesi
ve gerginli¤in azalt›larak hastan›n rahatlat›lmas›, ajitasyonun, ir-
ritasyonun azalt›lmas› sa¤lanarak bireyde hem fiziksel hem de
psikolojik verilerin olumlu yönde geliflimi  hedeflenmektedir.

(Ak›n ve Uyar; 2014). Rogers’a göre insan›n en önemli  bi-
rimi  enerji alan›d›r. Bireyin yaflam› dinamiktir ve birey sürekli
etraf› ile veya birbiri ile madde ve enerji al›flverifli içindedir. ‹n-
san;  bu enerji ve madde al›flverifli ile çevresine uyum sa¤lar.
Rogers modeline göre; hemflire bak›m verirken kifliyi psikolo-
jik ve fizyolojik sistemlere sahip bir birey olarak de¤il ,holistik
bak›m içinde ele al›nmal›d›r. Çünkü birey çevre ile sürekli etki-
leflim halinde oldu¤u için birey parçalara ayr›ld›¤›nda anlafl›-
lamaz. Rogers, varl›klar›n en temel bölümünün enerji alanlar›
oldu¤unu belirtmifltir. Sahip olduklar› enerji ile var olur ve çev-
reye uyum sa¤larlar. Varl›klar enerji alan›na sahip olmaktan
çok kendileri bir enerji alan›d›r. Enerji ise; alan›n dinamik do-
¤as›n› oluflturarak enerji alanlar›n›n sonsuz oldu¤unu ifade
eder (Ay, 2010; Velio¤lu,1999).

Refleksoloji ise;  kulaklar, eller ve ayaklardaki refleks noktala-
r›n›n masajla uyar›lmas› anlam›na gelmektedir. Refleksoloji ile
uyar›lan refleks bölgeleri vücuttaki organlara  yans›yan enerji
ak›m›na dayan›r. Özel bas› teknikleriyle refleks noktalar›na uygu-

lanan refleksoloji  vücuttaki enerji blokajlar›n› ortaya ç›kararak
vücutta enerji ak›fl›n› sa¤lamaktad›r Refleksolojide, el ve ayaklar
vücudun harita ve aynalar› olarak kabul edilir. En yayg›n olarak
ayak refleksoloji kullan›l›r. El ve ayaklarda vücudun belirli bölge-
lerine ve organlar›na temas edilmesini sa¤layan sinir uçlar› var-
d›r. Bu noktalara yap›lacak masaj ve bas›nç uygulamalar› o nok-
talar›n hitap ettikleri organlar›n rahatlat›lmas›nda ve o bölgelere
yönelik yap›lacak tedavilere destek verilmesine yard›mc› olur.
Her bir ayakta 7200'den fazla sinir ucu bulunmaktad›r. Bu böl-
gelerdeki belli noktalara bas›nç uygulanarak vücudun ilgili böl-
geleri uyar›lm›fl olunur. Bask› teknikleriyle (5 bas› tekni¤i var-
d›r)vücuttaki sirkülasyon sa¤lan›p vücudun do¤al fonksiyon me-
kanizmas› gelifltirilir. Refleksoloji ile; el ve ayakta bulunan özel
refleks noktalar›  vücudun ilgili organlar› ve salg› bezleri ile ba¤-
lant› içerisinde olur (Botting,1997; Çevik, 2013).

Refleksoloji teorisi; sinir noktalar›n› belirli bas›  teknikler-iy-
le uyarman›n ortaya elektrokimyasal mesajlar› ç›kard›¤›n› bu-
nunda nöronlar›n yard›m› ile ilgili organ› uyard›¤›n› savunur.
Refleksoloji stresi azaltarak vücutta fizyolojik de¤iflikliklere yol
açmaktad›r (Gambles, Crooke, Wilkinson, 2002). Örne¤in vü-
cudumuzu en çok etkileyen stres siklusunu inceledi¤imizde; 

Beyindeki emosyonel merkezde, Opioidler, Gaba, Seroto-
nin, Dopamine, Noradrenalin gibi 5 önemli nörotrasmitter bu-
lunur. Bu kimyasallarda bir de¤ifliklik oldu¤unda vücutta tehli-
keli bir stres siklusu bafllar.  Herhangi bir tip stres vücutta Opi-
oid seviyesini azaltarak kiflide sinirlilik ve irritasyon hali meydana
getirir.  Bu durumda Opioid’lerin azalmas› ile dopamin sal›n›m›
bafllar. Dopamin sal›n›m› sonucunda ise;  uyan›kl›k, anksiyete
bozuklu¤u, emosyonel yorgunluk ortaya ç›kar. Kiflide aç›klana-
mayan, sebebi billinmeyen  panik ve depresyon görülür.  Bun-
dan dolay› birçok kifli yapay opioid sal›n›m›n› artt›rmak için ken-
dini alkol veya ilaca verir.  Refleksoloji  s›ras›nda kaslar rahatlar,
kan bas›nc› düzelir, vücut ›s›s› ve neminde de¤ifliklikler olur.

Refleksolojinin  Etki  Mekanizmas›  
Refleksolojinin temel teorileri, “Bölge teorisi” ve “meridyen

teorisi” kuramlar›ndan üretilmifltir.  Refleksolojinin etkileri ise;
meridyen teorisi, enerji teorisi, kap› kontrol teorisi, zone teori-
si laktik asit teorisi, proprioseptif sinir reseptörleri ve psikolojik
teori kuram› ile aç›klanmaktad›r. Melzack, kap› kontrol teorisi
ve endojen teorisi de a¤r›y› azaltmada refleksolojinin etkileri
hakk›nda aç›klay›c› bilgiler vermektedir. Refleksolojinin çal›flma
mekanizmas› vücudun tüm alanlar›nda iyileflmeyi sa¤layarak
holistik bak›m› hedefleyen gizli enerji hareketi-dir. Refleks nok-
talar›na bas›nç uygulanmas› ile periferik ve santral sinir sistemi
uyar›l›r ve ayn› zamanda beyine bilgi ak›m› gerçekleflir.

Refleksolojide bu etkilerin aç›klanmas›ndaki teoriler flunlard›r; 
1-  Enerji  teorisi:  Bu teoriye göre refleksoloji vücutta elektro-
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magnetik alanlar aras›nda iletiflimi sa¤lar. Zaman zaman enerji
bloklar›n›n meydana gelmesini ve enerji ak›fl›n› artt›rarak t›kanm›fl
kanallar- daki enerjinin tekrar dolafl›ma kat›lmas›na yard›mc› olur. 

2-  Laktik  asit  teorisi: Refleksoloji; laktik asitin ayaklarda mik-
rokristaller olarak depolanmas›n› önleyerek bu kristalleri eritip
azaltarak serbest ak›ma izin verdi¤ini sa-vunur. Refleks bölge-
lerine yap›lan bask› kalsiyum, lak-tat ve ürik asit kristallerinin
emiliminde ve azalmas›nda etkili olmas› nedeniyle bu süreç
“detoksifikasyon” olarak adland›r›lmaktad›r.

3-  Sinir  reseptörlerini  alg›lama  teorisi:  Ayaklardaki refleksle-
rin organlar› etkiledi¤ini ve vücuttaki organlar ile bu refleks
bölgeleri aras›nda bir ba¤lant›n›n oldu¤u belirtir. Refleksoloji;
ayaklardaki bas›nç reseptörleri ile otonomik ve alg›sal motor
sinir sistemi aras›nda iletiflimi sa¤lar. Nöronlar›n yard›m›yla il-
gili organlar›n uyar›ld›¤›n›, gevfleme ve rahatl›k oluflturdu¤u-
nu, bu gevflemenin otonom yan›t›, endokrin, immün ve nö-
ropeptit sistemi etkiledi¤ini savunur.

4-  Endokrin  sal›n›m  teorisi:  Refleksoloji duyusal uyaran-lar-
la afl›r› yüklenen sinir yollar›n› açarak endorfin al›m›n› uyar›r.
Endorfinin, duygu durum ve stres ile iliflkisi oldu¤u için endor-
fin sal›n›m›n›n artmas› kiflide gevfletici etki oluflturarak fizyolo-
jik parametreleri olumlu yönde etkiler.

5-  Terapötik  iliflki: Dokunma ile enerji al›flverifli yap›larak iyi-
leflmenin sa¤lanmas›d›r. Tüm bu teorilerin amac›; vücuttaki
enerjiyi dengelemektir. Refleksoloji, inak-tive olmufl bölgeleri
uyararak ya da afl›r› aktive olanlar› yat›flt›rarak tüm vücut sis-
temlerini dengelemeye yard›m eder (Botting, 1997; Amanak,
Karagöz, 2013).

Dokunmayla birlikte sözel iletiflim olmas› hastan›n yaflam
kalitesini artt›rmada iyileflme süresini azaltmada  son derece
önemlidir. Terapötik dokunma yolu ile sa¤l›kl›/hasta bireye;
yak›nl›k, güven, cesaret, empati, sayg›, destek, anlay›fl, kabul
etme, yard›ma isteklilik gibi mesajlar iletilir. Etkili dokunma te-
rapötik olup; alg›lama-kavrama yetenekleri üzerinde olumlu;
a¤r›, yaln›zl›k, ümitsizlik duygular›n› azaltma; hasta-hemflire et-
kileflimini artt›rma gibi etkileri vard›r (Ç›nar, Khorshid, 2003;
Mollao¤lu, 2001; Kocaman, 2008). 

Sonuç
Holistik yaklafl›m; hastal›k veya fiziksel problemi olan kifliye

Fiziksel-Ruhsal-Emosyonel aç›dan bir bütün olarak bakmad›r.
Hemflirelik bak›m› bireyi, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal bo-
yutlar›yla birlikte bir bütün olarak (holistik) benimsemifltir. Reflek-
soloji uygulamas› esnas›nda hasta da  dokunma duyusuyla bir-
likte vücudundaki enerji sistemleri harekete geçecek, dopamin
sal›n›m›n› azalarak stres siklusunun oluflmas›n› engelleyecektir.
Ayr›ca, Endorfin sal›n›m›n› art›rarak vücutta gevfletici, rahatlat›c›
bir etki etki meydana getirir. Terapötik dokunman›n ise;  hasta-

da oluflturdu¤u  güven,sevgi, anlay›fl ve empati gibi  duygular
T›bbi tedavinin destekcisi olacakt›r.  Refleksoloji ile hemflirelik uy-
gulamalar›nda hedeflenen holistik bak›ma ulaflmak mümkün-
dür. Refleksoloji;  fiziksel ve emosyonel dengeyi sa¤lar.

Bu nedenle hemflirelik, Tamamlay›c› ve Alternatif Terapi Yön-
temlerinin kullan›m› için uygundur. Kullan›lan yöntemlerin baz›-
lar›  hemflirelik bak›m›nda kullan›lmas›na ra¤men, kullan›m alan-
lar› hala s›n›rl›d›r. Hemflirelik bak›m›nda Tamamlay›c› ve Alternatif
yöntemleri  kullanmak için, söz konusu yöntemlerin profesyonel
hemflirelik uygulamalar›na entegre edilmesi gerekmektedir.
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ÖÖzet  
Obezite önlenebilir ölümlerin sigaradan sonraki en önemli nedenidir. Dünya Sa¤l›k Ör-

gütü (DSÖ)’ ne göre obezite, modernleflme ve ekonomik büyüme gibi standartlar› artt›ran
nedenlerden dolay› küresel bir epidemiye dönüflmektedir. Obeziteye efllik eden sorunlar
aras›nda kardiyovasküler hastal›klar, tip 2 diyabet, artrit ve kanserin yan›s›ra obez bireyler-
de beden imgesinde bozulma, benlik sayg›s›nda azalma, depresyon gibi durumlar ortaya
ç›kmakta toplumsal önyarg›lar ve sosyal iletiflim kopukluklar› gibi olumsuz durumlar görül-
mektedir. Bütün bu sorunlarla bafl bafla kalan obez bireyin yaflam süresi ve kalitesi de etki-
lenmektedir. Pender'in sa¤l›¤› gelifltirme modeli (SGM), bireyin özgeçmiflini ve kendisine yö-
nelik alg›s›n› de¤erlendirerek bireye bütüncül bir yaklafl›m sunar. Bu teoride as›l önemli olan
bireyin sa¤l›kl› yaflam davran›fllar›n› hayat›n›n bir parças› haline getirmesi ve bireylere dan›fl-
manl›k yap›lmas›d›r. Bireylerin kendi sa¤l›n› düzeltme, kontrol etme ve tam bir sa¤l›k potan-
siyeline kavuflmada sa¤l›¤›n gelifltirilmesi çal›flmalar› önemli bir yer tutmaktad›r. Sa¤l›¤› ge-
lifltirme modeli bireyin ve hemflirenin daha kaliteli bir hayat için beraber çal›flmas›n› amaç-
lamaktad›r. Bu nedenle Pender’in sa¤l›¤› gelifltirme modelinin kullan›larak hemflire dan›fl-
manl›¤›n›n verilmesi bireylerde sa¤l›kl› yaflam  biçimi davran›fllar› gelifltirilmesi ve böylece bi-
reyin uzun süreli ve yüksek standartl› bir hayat sergilemesi bak›m›ndan önemlidir.

Anahtar  sözcükkller:  Sa¤l›¤› Gelifltirme Modeli, Obezite, Hemflirelik, Dan›flmanl›k

Summary
A  Guiide  to  Usiing  Pender''s  Heallth  Promotiion  MModell  wiith  Obbese  Indiiviidualls
Obesity is the second most significant cause of preventable death after smoking. Accor-

ding to the World Health Organization (WHO), obesity became a global epidemic due to
certain reasons raising the standards such as modernization and economic growth. Other
problems seen with obesity are cardiovascular disorders, type 2 diabetes, arthritis, cancer,
deterioration of body image, decrease in self-esteem, depression, social prejudices and lack
of social communication. Life span and the quality of life of obese individuals facing these
problems are affected, too. Pender's health promotion model (HPM) presents a holistic
approach to individuals by evaluating their backgrounds and self-perceptions. What is sig-
nificant in this theory is that individuals should make a health-promoting lifestyle a part of
their lives, and counseling should be provided to them. Health promotion studies play a
key role in improving individuals' lives and achieving their full health potential. The health
promotion model aims to ensure that individuals and nurses cooperate for a better life.
Therefore, providing nursing counseling using Pender's health promotion model is impor-
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tant for individuals to adopt a health-promoting lifestyle and
to lead long healthy lives.

Keywords:  health promotion model, obesity, nursing, co-
unseling

Girifl  ve  Amaç
Obezite, vücut a¤›rl›¤›n›n boy uzunlu¤una göre s›n›r›n

üstüne ç›kmas›d›r. Bu durum vücudun ya¤ kitlesinin ya¤s›z
kitleye oran›n›n çok fazla oldu¤unu ifade etmektedir. Kronik
bir hastal›k olarak nitelendirilen obezite yaflam kalitesini ve
yaflam süresini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu olumsuz
özellikleri ile geliflen dünyan›n en önemli sa¤l›k sorunlar›n-
dan biridir (Kafkas ve Özen, 2014).

Dünya eriflkin obez nüfusu yaklafl›k 400 milyon olarak bil-
dirilmektedir. DSÖ verilerine göre; 2014 y›l›nda 1.9 milyardan
fazla yetiflkin, 18 yafl ve üzeri, afl›r› kilolu ve bunlar›n 0.6 mil-
yardan fazlas›n›n obez oldu¤u ve dünyadaki yetiflkin popülas-
yonunun yaklafl›k %13’ünün (erkeklerin %11’i, kad›nlar›n
%15’i) obez oldu¤u belirtilmifltir (http://www.who.int/medi-
acentre/factsheets/fs311/en/). Amerika Birleflik Devletleri'nde
(ABD) 188 ülkeden al›nan verilerle yürütülen bir çal›flma so-
nucu da son 30 y›lda obez veya kilolu kifli say›s›n›n 857 mil-
yondan 2.1 milyara yükseldi¤i ve dünya nüfusunun yüzde
30’unun obez veya afl›r› kilolu oldu¤u yönündedir (Haagsma,
Graetz, Bolliger et al. 2016). Üçüncü Ulusal Sa¤l›k ve Beslen-
me ‹ncelemesi (National Health and Nutrition Examination
Survey, NHANES III) verileri de,  ABD’ de 20 yafl üzeri grubu-
nun %54.9’unun afl›r› kilolu ve 22.5’inin obez oldu¤unu bil-
dirmifltir (TEMD, Obezite Tan› ve Tedavi K›lavuzu, 2015). Yine
ülkemizde yap›lan ve yaklafl›k 25000 kiflinin incelendi¤i Türki-
ye Obezite ve Hipertansiyon Araflt›rmas›nda (TOHTA) obezite
prevalans› kad›nlarda %36, erkeklerde %21.5 ve genel nüfus-
ta ise %25 olarak bulunmufltur (Hatemi, Turan, Ar›k ve ark.
2002). 1990’dan 2000 y›llar› aras›nda yap›lan Türkiye'de Erifl-
kinlerde Kalp Hastal›¤› ve Risk Faktörleri Araflt›rmas›nda (TEK-
HARF) ülkemizde 10 y›ll›k bir izlemde obezite prevalans›n›n
kad›nlarda %36, erkeklerde %75 oran›nda artt›¤›, 2000 y›l›n-
da obezite prevalans›n›n yetiflkin kad›nlarda %43, erkeklerde
ise %21.1 oldu¤u tespit edilmifltir (Onat, 2003). 540 merkez-
de gerçeklefltirilen, 20 yafl ve üzeri 24788 kiflinin incelendi¤i
TURDEP-I çal›flmas›nda obezite prevalans›, kad›nlarda %32.9,
erkeklerde %13.2, genelde ise %22.3 seviyelerinde oldu¤u
belirtilmifltir (Satman, Y›lmaz, fiengül ve ark. 2002). TURDEP- I
çal›flmas›ndan 12 y›l sonra yine ayn› bölgelerde 26500 yetifl-
kin ile yürütülen TURDEP- II çal›flmas›nda obezite s›kl›¤› ince-

lendi¤inde kad›nlarda %44, erkeklerde %27 ve genel toplum-
da ise %35 oldu¤u bildirilmifltir. TURDEP-I ve TURDEP- II’nin
popülasyonu yaklafl›k yafl grubu ve cinsiyet da¤›l›mlar›na gö-
re düzenlendi¤inde, Türk yetiflkin nüfusunda standardize
obezite prevalans›n›n 2010’ da %31.2’ye ulaflt›¤› belirlenmifl-
tir. Çal›flmalar›n sonuçlar›na göre obezitenin 12 y›lda kad›nlar-
da %34, erkeklerde ise %107 oran›nda yüksek ölçüde artm›fl
oldu¤u görülmektedir (Satman, Ömer, Tütüncü ve ark.
2013). Elde edilen bu veriler oldukça önemlidir ve yan›nda
getirdi¤i di¤er olumsuz durumlar da düflünüldü¤ünde ilk ele
al›nmas› gereken konulardand›r.

Obezite ile bafl etmede temel unsur obez bireyin yaflam
tarz› de¤iflikli¤ini yapabilmesidir. Hemflireler obezite veya afl›r›
kilolu olma riskini azaltacak sa¤l›kl› beslenme ve fiziksel aktivi-
teyi gelifltirmede toplum için e¤itici ve rol model olarak ideal
pozisyondad›rlar (Saunders and Harrison, 2015).  Hemflireler
toplum ve aileler için e¤itici ve rol model olarak obezite konu-
sunda daha bilinçli ad›mlar atabilirler (Rowen, 2009). Bu ba¤-
lamda obeziteyi önlemeye yönelik yap›lan araflt›rma sonuçla-
r›na yönelik sa¤l›kl› yaflam programlar› haz›rlayabilirler. Obezi-
te yönetiminde; hemflirelik giriflimleri olarak uygulanan e¤i-
tim, bak›m yönetimi ve destek sa¤lama, obezite sorununun
çözümlenmesinde, gerekli stratejilerinin oluflturulmas›nda,
uygulanmas›nda ve de¤erlendirilmesinde büyük önem tafl›-
maktad›r (Saunders and Harrison, 2015).

Bu derlemede, obez bireylerin, kiflisel özellikleri ve risk fak-
törlerine yönelik sa¤l›k davran›fllar›nda de¤ifliklik oluflturmak
için hemflireler taraf›ndan Pender’in Sa¤l›¤› Gelifltirme Mode-
linin nas›l kullan›laca¤› aç›klanm›flt›r.  

Sa¤l›¤›  Gelifltirme  Modeli
Sa¤l›¤›n gelifltirilmesi alan›nda araflt›rma ve uygulamalara

yol gösterecek nitelikleri tafl›yan Pender'in sa¤l›¤› gelifltirme
modeli (SGM), Bandura'n›n sosyal ö¤renme teorisinden ve
Feathrer'in beklenti de¤er teorisinden temel al›narak geliflti-
rilmifltir. Bireyin sa¤l›k davran›fllar› üzerinde do¤rudan ve do-
layl› etkisi olan faktörler bu teorilere göre aç›klanmaktad›r
(Bandura, 2004; Anderson, Winett, Wojcik et al. 2010; Ay-
do¤du ve Bahar, 2011; Sevinç, 2012).

Nola J. Pender, hemflire kuramc›lar› içinde davran›fl bilim-
lerinin bak›fl aç›s›n› hemflirelik bak›fl aç›s›yla birlefltirerek Sa¤l›-
¤› Gelifltirme Modelini (SGM) gelifltirmifltir. Bu model, sa¤l›¤›
gelifltirici faktörleri ve öngörülen nedensel mekanizmalar›
aç›klay›c› bir flekilde ifade etmektedir (Hendricks, Murdaugh
and Pender, 2006; Pender, Murdaugh and Parsons, 2006;
Robbins, Gretebeck, Kazanis et al. 2006; Aydo¤du ve Bahar,
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2011). Sa¤l›¤› gelifltirme modeli sa¤l›¤› sürdürmek için birey-
lerin birbirleriyle ve fiziksel çevreyle olan iliflkilerini, birbirlerine
olan etkilerini tan›mlamaktad›r (Dehdari, Rahimi, Aryaeian et
al. 2014; Wu, Ronis, Pender et al. 2002a; Wu, Pender and
Yang, 2002). Pender modelini ilk olarak 1987 y›l›nda gelifltir-
mifl ve daha sonra 1996’da revize etmifltir. Bu modelde birey-
lerin sa¤l›klar›n› gelifltirme davran›fllar›n›n kazand›r›lmas›
amaçlanm›flt›r (Pender, Walker, Sechrist et al. 1998). Model-
de belirtilen sa¤l›¤› gelifltirici davran›fllar›n en güçlü belirleyici-
si ve davran›fl de¤iflikli¤inde etkili olan faktör öz- yeterlilik alg›-
s›d›r (Mostafavi, Ghofranipour, Feizi et al. 2015; Sevinç,
2012). Öz- yeterlilik, 1988 y›l›nda Rosenstock, Strecher ve
Becker taraf›ndan modele eklenmifltir. Albert Bandura’ n›n

Sosyal Biliflsel Kuram›’n›n bileflenlerinden biri olan öz- yeterli-
lik, beklenen sonuçlara ulaflmak için davran›fl›n gerçeklefltiril-
mesi ile ilgili kiflinin kendine olan inanc›n›, kararl›l›¤›n› ve ira-
desini içermektedir. Öz-yeterlilik, davran›fl de¤iflikli¤inin baflla-
t›lmas› ve sürdürülmesinde önemli rol oynamaktad›r.

1.  Deneyim  ve  Kiflisel  Özellikler:  Bireyin obeziteye iliflkin
önceki deneyimleri ve kiflisel özellikleridir. Bireyin daha önce
kendisinde ya da aile bireylerinde obezite deneyimlemifl ol-
mas› ayr›ca obez kiflinin biyolojik yafl›, cinsiyeti, sahip oldu¤u
obeziteye yönelik risk faktörleri, fonksiyonel kapasitesi, psiko-
lojik ve sosyo kültürel durumu, daha önceki kilo verme dene-
yimleri sa¤l›¤› gelifltirmedeki davran›fl de¤iflikli¤ini etkileyecek
faktörlerdir.

2.  Davran›fla  Özgü  Alg›lar:
Bu do¤rultuda obez bireyler-
de davran›fla özgü yarar ve
engel alg›lar›n›n yan› s›ra öz-
yeterlilik, beslenmeye ba¤l›
duygular, aktiviteye ba¤l›
duygular, kiflileraras› etkile-
flim ve durumsal etkiler üzeri-
ne alg›lar› vard›r. Bu kapsam-
da afla¤›da belirtilen alg›lar
yer almaktad›r.
2.1.    Alg›lanan  Yararlar: Ör-
ne¤in, hasta yeterli-dengeli
beslenme ve egzersiz yap-
may› kendi sa¤l›¤› aç›s›ndan
olumlu bir davran›fl olarak al-
g›l›yorsa, beslenme ve egzer-
size iliflkin öz- yeterlilik alg›s›
da olumlu yönde etkilenecek
ve bu davran›fllarda baflar›
gösterecektir. Hemflire hasta-
n›n özellikle beslenme ve eg-
zersiz yapmaya yönelik öz-
yeterlili¤ini artt›rmaya iliflkin
e¤itim programlar›yla hasta-
ya bu davran›fllar›n yararlar›-
n› göstermelidir.
2.2.  Alg›lanan  Engeller:  Has-
ta egzersiz yapman›n veya
yeterli ve dengeli beslenme-
nin hastal›¤›na yararl› olma-
yaca¤›n›, hastal›¤›n›n sadece
stres faktörüyle iliflkili oldu¤u-
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nu zannedebilir. Hastada bu davran›fllar› gelifltirmeye yönelik
olumsuz duygular, hemfliresinin verece¤i e¤itim ve dan›fl-
manl›kla ortadan kald›r›labilir. Hastaya obeziteye neden olan
risk faktörleri, resimler ve slaytlarla basit flekilde anlat›larak, ör-
nek modeller gösterilerek, hastada oluflan duygular olumlu
flekle çevrilebilir.

2.3.  Alg›lanan  Öz-Yeterlilik:  Hastaya gösterece¤i davran›fl
de¤iflikli¤inin faydalar› anlat›l›p, olumsuz duygular›yla bafl et-
mesi sa¤land›ktan sonra, bireyin gerçeklefltirece¤i davran›fl
de¤iflikli¤i daha da kolaylaflacakt›r. Hastan›n hemfliresi taraf›n-
dan ald›¤› e¤itim ve dan›flmanl›k sonras› özellikle beslenme ve
egzersizle öz- yeterlilik alg›s›n›n yükselmesi bunlarla iliflkili ola-
rak, sa¤l›kl› yaflam davran›fl›n› baflar› ile gerçeklefltirmesi he-
deflenmektedir.

2.4.  Aktiviteye  Ba¤l›  Duygular: Mesela obez birey uygula-
d›¤› egzersiz program›n›n ve diyetin sonucu sa¤l›kl› flekilde ki-
lo verebilir ve gösterdi¤i çaban›n sonucunu alabilir. Verdi¤i ki-
lolar› gördükçe güdülenebilir ve programa daha motive ola-
bilir. Ya da obez birey uygulad›¤› egzersiz program›n›n ve di-
yetin ifle yaramad›¤›n› düflünebilir. Bu nedenlerle hasta k›sa
süre sonra hemflire taraf›ndan tekrar dan›flmanl›k almal› ve
olumlu duygular gelifltirmesi ve sürdürmesi için bireyin sosyal
çevresinin deste¤i al›nmal›d›r.

2.5.  Kiflileraras›  Etkileflim  (aile,  arkadafl,  sa¤l›k  personeli):
Örne¤in evde yemekleri yapan eflin, önerilere uygun olarak
yemek yapma al›flkanl›¤›n› düzenlemesi ve önerilen egzersiz
program›nda eflinin yan›nda olmas› önemlidir. Bu nedenle
e¤itim programlar›na bireyin özellikle efli ve kat›labilecek fark-
l› kifliler varsa bu kiflilerin kat›l›mlar› sa¤lanmal›d›r. E¤itimde
davran›fl de¤iflikli¤i ile ilgili nas›l destek olunabilece¤i konu-
sunda hasta yak›nlar› bilgilendirilmelidir.

2.6.  Durumsal  Etkiler:  Alg›lanan tercihler, istek durumu,
estetik gibi faktörler, davran›fl›n gerçeklefltirilmesinde olum-
lu veya olumsuz rol oynamaktad›r. Özellikle fazla ya¤l› yiye-
ceklerle ve uygunsuz saatlerde beslenen, sedanter yaflayan
bireyler eski rahat›n›n bozulmas› yan›nda baz› yaflant›lardan
geri kalma gibi durumsal faktörler, sa¤l›k davran›fl›n›n gelifli-
mini olumlu ya da olumsuz yönde de¤ifltirebilmektedir. Yo-
¤unluk, aile sorunlar›, depresyon gibi sebepler tüm sa¤l›¤›
gelifltirme program› uygun flekilde uyguland›¤›nda bile dav-
ran›fl de¤ifliminde isteksizli¤e neden olabilir, birey program›
uygulamak istemeyebilir.

3.  Davran›fl  Ç›kt›s›  (istenen  davran›fl›n  sergilenmesi):  Mese-
la obez bireyin egzersiz ve diyete ra¤men ayn› kiloda kalmas›
veya çok yavafl kilo vermesi hastan›n tüm motivasyonunun et-
kilenmesine neden olabilir. Birey egzersizlerini yapmayarak

sedanter yaflamda kalmay› tercih edebilir. Bunlar›n yan›nda
birey planlanan giriflimlere devam edip, ö¤retildi¤i gibi yaflam
al›flkanl›klar›n› de¤ifltirmeye bafllayabilir ve beklenen davran›fl
de¤iflikli¤ini gösterebilir.

Bireysel  Sa¤l›k  Alg›lar›  
Sa¤l›¤› Gelifltirme Modeli kavramlar› aras›nda kiflisel faktör-

ler, alg›lanan engel, alg›lanan yarar, öz-yeterlilik alg›s› yer al-
maktad›r. SGM bu kavramlar›n davran›fl oluflumunda önemli
oldu¤unu aç›klamaktad›r. SGM'de bireylerin davran›fl üzerinde
önceki davran›fllar›n etkili oldu¤u belirtilmektedir. Pender, bi-
reylerin egzersize yönelik davran›fllar›n› aç›klamada SGM kulla-
n›larak yap›lan çal›flmalar›n %75'inin sonraki davran›fllar› tan›m-
lamada önceki davran›fllar›n etkisini destekledi¤ini ve davran›fl-
lar› tahmin etmedeki etkili faktörün geçmiflteki ayn› veya benzer
davran›fl›n s›kl›¤› oldu¤unu belirtmektedir (Pender, Murdaugh
and Parsons, 2006). fiimdiki davran›fllarla önceki davran›fllar›n
direkt etkisi, bireyi davran›fla haz›rlayarak al›flkanl›k oluflumuna
katk› sa¤lamas›na ba¤l› olabilece¤i belirtilmektedir. Davran›fl
her ortaya ç›kt›¤›nda al›flkanl›klar›n gücü artmaktad›r. Sosyal ö¤-
renme teorisi ile uyumlu olarak önceki davran›fllar; alg›lanan
öz-yeterlilik, yarar, engel ve aktiviteyle iliflkili etki üzerinden sa¤-
l›¤› gelifltirme davran›fllar›n› dolayl› olarak etkilemektedir (Pen-
der, Murdaugh and Parsons, 2006; Pender, 1987).

Alg›lanan  Yarar:  Sa¤l›¤› gelifltirebilmek için gerçeklefltirile-
cek davran›fl›n etkili olaca¤› ile ilgili inanç olarak ifade edilmek-
tedir. Gerçeklefltirilecek davran›fl sonucu, hastal›¤a yakalan-
ma riskinin azalaca¤› ile ilgili alg›lanan yarar olarak da bilinir.
Alg›lanan yarar bireyin sa¤l›k davran›fl›n› uygulamaya aç›k
olup olmad›¤›n› gösterir (Bahar ve Aç›l, 2014; Aydo¤du ve
Bahar, 2011; Wu and Pender, 2005). Bu nedenle bireylere
olumlu sa¤l›k davran›fllar›n› uygulama ve sürdürmenin yaflam
süresine ve yaflam kalitesine olan etkileri ö¤retilerek,  bireyle-
rin sa¤l›kla ilgili tutum, davran›fllar ve olumlu sa¤l›k uygulama-
lar› yapman›n yarar› ile ilgili bilgilenmeleri sa¤lanabilir. Böyle-
ce bireyin kendi sa¤l›¤›n› kontrol etme olas›l›¤› artar (Glanz,
Rimer and Viswanath, 2008; Clemen-Stone, Mcguire Sandra
and Eigsti Diane 2002; Hochbaum, 1958).  

Alg›lanan  Engel:  Önerilen davran›fl›n gerçeklefltirilmesini
zorlaflt›raca¤› düflünülen engeller veya davran›fl›n potansiyel
olumsuz yönleridir. Baflka bir bak›flla, beklenen davran›fl›n
gerçeklefltirilmesini zorlaflt›ran engeller veya olas› olumsuz
yönleri ile ilgili alg›d›r. Kifli, davran›fl›n olumlu ve olumsuz so-
nuçlar›n› de¤erlendirir. Bunun sonucunda davran›fl› eyleme
geçirir ya da geçirmez. Alg›lanan yarar, alg›lanan engeller-
den ne kadar fazla ise davran›fla olan e¤ilim o kadar fazlad›r
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(Bahar ve Aç›l, 2014; Aydo¤du ve Bahar, 2011; Glanz, Rimer
and Viswanath, 2008; Shin, Yun, Pender et al., 2005). 

Öz-Yeterlilik: Kiflinin beklenen davran›fl› gerçeklefltirmesine
yönelik kararl›l›¤› ve kendisine olan inanc› olarak ifade edil-
mektedir. Öz-yeterlilik kuram›na göre kifli istedi¤i bir sonuca
ulaflabilece¤ine inan›rsa, daha aktif olmakta ve olaylar›n kont-
rolünü elinde tutabilme gücü bulmaktad›r (Kamran, Azad-
bakht, Sharifirad et al. 2015; Sevinç ve Argon, 2014; Doni,
fiimflek, Gürses ve ark. 2009). Bu nedenle, davran›fl de¤iflikli-
¤inin bafllat›lmas› ve davran›fl›n sürdürülmesinde öz-yeterlilik
önemli rol oynamaktad›r. 

Bir bireyin öz-yeterlilik alg›s›n› etkileyen dört faktör bulun-
maktad›r.  Bu faktörlerden en önemlisi gerçek performanst›r.
Birey tekrarlayan bir flekilde baz› davran›fllar› gerçeklefltirebili-
yorsa öz-yeterlilik alg›s› artmaktad›r.  Ayn› flekilde bireyin tek-
rarlayan bir flekilde bir davran›fl› göstermede baflar›s›z olmas›,
o davran›fla yönelik öz-yeterlilik alg›s›n›n azalmas›na neden ol-
maktad›r. ‹kinci olarak öz-yeterlilik baflkalar›n›n deneyimlerin-
den de etkilenmektedir. Bir kifli, baflkalar›n›n baflar›l› oldu¤u
davran›fllar› gözlemleyerek, o davran›fl› kendisinin de yapabi-
lece¤ine olan inanc› geliflmektedir. Öz-etkilili¤i etkileyen di¤er
bir faktör sözel iknad›r. Bir bireyi bir davran›fl› gösterme konu-
sunda cesaretlendirmek, kiflinin davran›fl› gösterme olas›l›¤›n›
artt›rmas›na neden olmaktad›r. (Glanz, Rimer and Viswanath,
2008; Pender, Murdaugh and Parsons, 2006; Crain, 2005).
Son olarak öz-etkililik fizyolojik özelliklere göre de¤erlendiril-
mektedir. Örne¤in; yorgunluk durumunu birey davran›fl› ye-
rine getirmesinin zorlaflmaya bafllad›¤›n›n bir göstergesi ola-
rak yorumlayabilmektedir (Glanz, Rimer and Viswanath,
2008; Pender, Murdaugh and Parsons, 2006).

Modelin  Uygulamada  Kullan›lmas›  
Sa¤l›¤› Gelifltirme Modeli, bireylerin sa¤l›kl› yaflam biçimi

davran›fllar›n›n önemi konusunda bilinçlendirilmesi ve bireylere
dan›flmanl›k yapma sorumlulu¤unu vurgulayan bir modeldir
(Pender, 2011). Model, sa¤l›k davran›fl›n›n ortaya ç›kmas›n› et-
kileyen temel faktörleri tan›mlamaktad›r. Fakat modelin as›l
odak noktas› hemflire taraf›ndan de¤erlendirilmesi gereken 11
temel inançt›r.  Bu 11 temel inanç, hemflirelik giriflimlerinin kri-
tik noktalar› olarak tan›mlanabilmektedir. Dolay›s› ile birçok kro-
nik hastal›kta ve obezite gibi önemli bir risk faktörünün azalt›l-
mas›nda kullan›labilecek uygun bir modeldir (Kamran et al.,
2015;  Dehdari et al., 2013; Tuzcu ve Bahar, 2012; Aydo¤du
ve Bahar, 2011). Obezite ile ilgili olarak, bu model ile ilgili bir
tez çal›flmas› d›fl›nda bir çal›flmaya rastlanmam›fl olup, obez bi-
reylerde çal›fl›lmas› gereken bir modeldir (Kefler, 2016). Mode-

lin uygulamadaki yarar›; bireyin özgeçmiflini ve kendisine yöne-
lik alg›s›n› de¤erlendirerek obez bireye sa¤l›¤›n gelifltirilmesinde
bütüncül bir yaklafl›m sunmakt›r. Pender, modelinde sa¤l›¤›n
gelifltirilmesi ve sa¤l›¤›n korumas› aras›ndaki farkl›l›¤› tan›mlam›fl
olsa da, Peterson ve Bredow (2009) bu olay›n pratikte her za-
man kolayca ay›rt edilemeyece¤ine dikkat çekmifltir (Peterson
and Bredow, 2009). Model, hastal›ktan kaç›nmay› bir sa¤l›k
davran›fl› olarak görmez. En önemli vurgusu sa¤l›¤› gelifltirme
davran›fl›n› öngörmek ve tan›mlamakt›r. Önemli bir di¤er nok-
ta ise model, adölesanlar için yeterli de¤ildir. Çünkü adölesan-
lar›n ve eriflkinlerin ba¤›ms›z karar verme süreçleri birbirinden
farkl›d›r (Pender, 1996; 2011; Wu, 2002a; 2002b; 2002c; Wu,
Pender and Noureddine, 2003; Wu and Pender, 2005). 

Sonuç
Sa¤l›¤› Gelifltirme Modeli, potansiyel bir hastal›k tehdidine

yönelik motivasyona temellenmedi¤i için, yaflam süresi bo-
yunca ve tüm topluma yönelik obezite için de uygulanabilir.
Ancak ergenlerin sa¤l›¤› gelifltirme davran›fllar›na yönelik da-
ha baflar›l› giriflimler planlarken, modelde baz› de¤ifliklikler ya-
p›lmal›d›r. Bu modelin kullan›lmas›yla obez bireylerin;

Hemflire taraf›ndan verilecek e¤itim ve dan›flmanl›klar ile
obeziteye iliflkin bilgilendirilmesi, 

Yap›lacak e¤itimler ile sa¤l›k sorumluluklar›n›n gelifltirilme-
si ve fark›ndal›klar›n›n artt›r›lmas›,

Alg›lanan yarar›n yükseltilmesi,
Öz-yeterlilik alg›s›n›n gelifltirilmesi,
Alg›lanan engellerinin belirlenerek bu engellerinin orta-

dan kald›r›lmas›,
Daha kaliteli bir yaflam için hemflire ile birlikte çal›flmas›

sa¤lanabilir.
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TTeeddaavviiyyee  UUyyuumm  SSüürreeççlleerriinnddeekkii  DDeenneeyyiimmlleerrii
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ÖÖzzeett
Bu çal›flma; Aral›k 2014-Nisan 2015 tarihleri aras›nda, Ondokuz May›s Üniversitesi

Hastanesi Endokrin ve Metabolizma Hastal›klar› Klini¤inde, Tip 2 diyabeti olan bireylerin
insülin tedavisini kabullenme ve uyum süreçlerindeki deneyimlerini belirlemek amac›y-
la niteliksel tipte yap›ld›. Araflt›rmaya uygulama e¤itimini alm›fl olup insülin kullanan ve
araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden 16 birey dahil edildi. Bireylerin 12’si erkek ve yafl orta-
lamalar› %53.7±11.9 y›l idi. Veriler, görüflme formu ve derinlemesine görüflme yönte-
mi kullan›larak topland›. Araflt›rmada bireylere daha önceden belirlenmifl yanl› ve yön-
lendirici olmayan sorular yöneltilerek bire bir görüflme tekni¤i uyguland›.  En az 5 dk
süren görüflmelerde ses kayd› al›narak 24 saat içinde verilerin yaz›l› dökümü ç›kar›ld›.
Demografik özellikler için istatistiksel, niteliksel verilerin analizinde ise içerik analizi yön-
temi kullan›ld›. Analiz sonuçlar› do¤rultusunda, bireylerin deneyimlerinden elde edilen
ifadeler grupland›r›larak verilerin birleflti¤i dört ortak grup saptand›. Bu gruplar insülin-
le tan›flma, insülin alg›s›, insülinle yaflam ve insülin uygulamas› olarak anlamland›r›ld›.
Sonuç olarak bireylerden elde edilen ham verilerden; bilgi eksikli¤i, bilinçsizlik, korku,
üzüntü, kabullenme, tedaviyi sürdürmede uyum güçlü¤ü, al›flkanl›klar›n de¤iflmesi, sos-
yal çevrede enjeksiyon yapma problemi, toplumun insülinle ilgili düflünceleri, kendini
daha iyi hissetme, insülin uygulama hatalar›, insülini tafl›ma problemi, i¤ne korkusu ve
bilgi eksikli¤i olmak üzere toplam 14 tema ç›kar›ld›. Bireylerin tedaviyi kabullenme ve
uyum sa¤lamalar›n› kolaylaflt›rmak için diyabet e¤itiminin ilk safhas›nda insülin tedavi-
sinden bahsedilmesi, bireysel gereksinimlere göre planlama yap›lmas› ve empatik bir
yaklafl›mla insülin tedavisini kabullenme süreçlerine yard›m edilmesi önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, insülin tedavisi, uyum süreci, niteliksel çal›flma.

SSuummmmaarryy
EExxppeerriieenncceess  ooff  IInnssuulliinn  UUssiinngg  AAdduulltt  IInnddiivviidduuaallss  wwiitthh  
TTyyppee  22  DDiiaabbeetteess  DDuurriinngg  tthhee  AAddaappttaattiioonn  ooff  IInnssuulliinn  TThheerraappyy
This study was conducted in a qualitative manner in order to identify the experien-

ce of individuals with Type 2 diabetes during acceptance and adaptation of insulin the-
rapy in the Clinic of Endocrine and Metabolism Diseases of Ondokuz May›s University
Hospital between December 2014 and April 2015. Sixteen individuals who had study
application training and use insulin and accepted to participate in the study were rec-
ruited.  Bireylerin 12’si erkek ve yafl ortalamalar› %53.7±11.9 y›l idi. Veriler, görüflme for-
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mu ve derinlemesine görüflme yöntemi kullan›larak toplan-
d›. Araflt›rmada bireylere daha önceden belirlenmifl yanl› ve
yönlendirici olmayan sorular yöneltilerek bire bir görüflme
tekni¤i uyguland›.  En az 5 dk süren görüflmelerde ses kay-
d› al›narak 24 saat içinde verilerin yaz›l› dökümü ç›kar›ld›.
The content analysis method was utilized in analyzing the
statistical and qualitative data for demographic characteris-
tics. Four principal groups were identified through the clas-
sification of expressions obtained from the experience of
the individuals in accordance with the results of the analy-
sis. These groups are labelled as acquaintance with insulin,
perception of insulin, life with insulin and insulin applicati-
on. Consequently, 14 themes were identified which are;
lack of information, unconsciousness, fear, sadness, accep-
tance, adaptation in maintaining the therapy, change of
habits, injecting habit in the community, thoughts of com-
munity on insulin, feeling better, mistakes in insulin applica-
tion, issue of carrying insulin, fear of needle and lack of in-
formation.It is suggested that insulin treatment should be
mentioned in the initial phase of diabetes training, and
planning should be made depending upon individual ne-
eds, and assistance should be provided during acceptance
of insulin therapy through sympathetic approach.

KKeeyy  WWoorrddss::  Diabetes, insulin therapy, adaption pro-
cess, qualitative study.

Girifl
Diyabet, insülin eksikli¤i ya da insülinin etkisinde ki de-

fektler nedeniyle organizman›n karbonhidrat, ya¤ ve pro-
teinlerinden yeterince yararlanamad›¤›, sürekli t›bbi bak›m
gerektiren, s›kl›¤› ve yaratt›¤› sorunlar nedeniyle tüm dün-
yada önemi gittikçe artan kronik bir metabolizma hastal›-
¤›d›r (ADA, 2010; Bennet ve ark., 2005; TEMD, 2015)

De¤iflen beslenme al›flkanl›klar› ve sedanter yaflam›n
benimsenmesiyle geliflen yaflam tarz› de¤ifliklikleri diyabet
prevalans›n› h›zla yükseltmektedir. Türkiye’de 7 milyon ka-
dar diyabet hastas› oldu¤u ve diyabetin art›fl h›z›n›n da
dünya ve Avrupa genelinin üzerinde bulundu¤u belirtil-
mifltir (Satman ve ark., 2013).  

‹ki temel tipe ayr›lan diyabet tiplerinden Tip 1 diyabet-
te ilk tan› an›nda, Tip 2 diyabette ise, oral antidiyabetik
(OAD) tedavi, yeterli kilo kontrolü ve egzersiz program›na
ra¤men iyi bir glisemik kontrol sa¤lanam›yorsa insülin te-

davisine geçilir. Ancak yap›lan çal›flmalar Tip 2 diyabetlile-
rin tan› konulmas›n› izleyen on y›l içinde insüline ba¤›ml›
hale gelece¤ini öngörmektedir (Lebovitz, 2002;  Mona-
han ve  Neighbors, 1998; Nathan, 2002;  Wright ve ark.,
2002).  Gestasyonel diyabet tedavisinde de gerek görül-
dü¤ünde insülin tedavisi bafllanabilir.

‹nsülin tedavisi bafllanan hastalar›n insülin kullan›m› e¤i-
timi ile beraber t›bb› beslenme/egzersiz e¤itimlerini alarak
kendi sa¤l›k sorumluluklar›n› üstlenmeleri beklenir. Ancak
hastalar bu sorumluluklar› yerine getirmeye çal›fl›rken ço-
¤unlukla güçlük çekmekte ve uyum sorunu yaflamaktad›r-
lar. Bu uyum güçlüklerinin nedenleri aras›nda ise insüline
dair korku ve endiflenin önemli bir yer tuttu¤u görülmekte-
dir (Lebovitz, 2002;  Monahan ve  Neighbors, 1998; Nat-
han, 2002;  Wright ve ark., 2002). Hastalar, kendilerine in-
sülin tedavisi bafllan›rken; “fiimdi ciddi flekilde hastay›m” di-
ye düflünerek hastal›k üzerindeki kontrollerini kaybetme
duygusuyla, baflar›s›zl›k ve çaresizli¤e yol açmas›na neden
olan bir sorun olarak tan›mlayarak, enjeksiyon korkusu vb.
gibi farkl› nedenlerle tedaviye bafllama ya da sürdürmede
genelde gönülsüz olarak reddederler (Snoek 2002). Bazen
de insülin tedavisini genellikle son çare olarak düflünüp,
kendi yapt›klar› bir hatan›n sonucu ve cezas› olarak alg›la-
yabilmektedirler (Marrero, 2007). Sa¤l›k profesyonelleri ta-
raf›ndan insülin tedavisi son çare olarak sunuldu¤unda da
yine olumsuz alg›lanmakta ve bu da hasta aç›s›ndan kat›
bir inkâr ve kaç›nmaya yol açmaktad›r (Polonsky ve ark.,
2005; UKPDS, 1998). Baz› hastalar›n insülin tedavisini, en-
jeksiyon korkusu ya da bilgi eksikli¤i nedeniyle reddettikleri
ve endifleler yaflad›klar› da görülmüfltür (Meece, 2006; Ru-
bin ve ark.,2009; Nakar ve ark., 2007).

Yap›lan çal›flmalarda görüldü¤ü üzere Tip 2 diyabetli
hastalar için insülin tedavisi korku, endifle ve bilgi eksikli¤i
gibi farkl› nedenlerden dolay› kolay kabullenilebilir bir te-
davi flekli gibi görünmemektedir. Hem evrensel bir tan›-
m›n olmamas›, hem de sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan
durumun göz ard› edilmesi, yayg›n görülen bu sorunun
görünür k›l›nmas›nda ve yönetiminde güçlük yaratmakta-
d›r (Çelik ve P›nar, 2014). Bu nedenle insülinle ilgili bilgi
eksikliklerinin giderilmesi ile hastalara verilen insülin e¤iti-
minin durumun yönetimini kolaylaflt›raca¤› ve hasta uyu-
munda önemli bir ad›m oldu¤u düflünülmektedir. 

Diyabet tedavisinde e¤itimin önemi kaç›n›lmazd›r. Bu
e¤itimlerden biri olan insülin e¤itimi de diyabet hemflire-
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sinin önemli sorumluluklar›ndan biridir. Diyabetli bireye
insülin uygulama bilgi ve becerisini kazand›rmak önemli-
dir, ancak bu bilgi ve becerinin kazand›r›lmas›nda bireyin
insülini kabullenmesi ve tedaviye gösterdi¤i uyum süreç-
leri de dikkate al›nmal›d›r.

Farkl›laflan bir durum karfl›s›nda kiflinin davran›fllar›n›
de¤ifltirmesi “uyum”, hastan›n sa¤l›¤› ile ilgili kendisine ya-
p›lan önerileri kabul etmesi ve bu önerilere uyum sa¤la-
mas› da “tedaviye uyum” olarak tan›mlan›r  (Kousalya ve
ark., 2012). Bireyler yaflamlar›nda ki farkl› sorunlar karfl›-
s›nda, belli ölçülerde uyum gösterme yetene¤ine sahip
olmalar›na ra¤men, hastal›k zamanlar›nda bu durum bü-
yük ölçüde etkilenmektedir. Özellikle kronik hastal›klarda
bireyler yaflam biçiminde ki de¤iflikliklere uyma, çok yön-
lü kay›p yaflama ve baflkalar›na ba¤›ml› olmak zorunda
kald›klar›ndan uyum sorunlar› yaflayabilmektedirler (Tel
ve ark., 2010). Hastalar›n kendilerine uygulanan tedaviye
uyum göstermeleri, tedavinin etkin olabilmesi ve hastal›k
boyunca yaflanan süreçlerin olumlu yönde ilerlemesi ile
do¤rudan iliflkilidir (Tel ve ark., 2010). Tip 2 diyabette kro-
nik bir hastal›kt›r, iyi yönetilemedi¤inde komplikasyon ge-
liflme riski yüksektir. Hastan›n uyumu ile metabolik kontro-
lün sa¤lanmas› aras›nda yak›n bir iliflki vard›r. Bu nedenle
diyabet hastalar›n›n uyum sa¤lamalar› ve tedavinin her
aflamas›na aktif olarak kat›l›mlar› önemlidir. 

Bu araflt›rma; Tip 2 diyabeti olan bireylerin insülin te-
davisini kabullenme ve uyum süreçlerinde yaflad›klar› de-
neyimleri belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Di¤er bir amaç,
diyabetli bireylere insülin e¤itimi verilirken, bireysel hedef-
lerin önemi hususunda (diyabetlinin yafl›, yaflam tarz›,
motivasyonu, genel sa¤l›k durumu, kiflisel becerileri, diya-
betle ve insülinle ilgili bilgileri, tedavi hedefleri) diyabet
hemflirelerine ›fl›k tutmas›d›r.

Gereç  ve  Yöntem
Araflt›rma  Tipi
Araflt›rma, niteliksel bir araflt›rmad›r. 
Evren  ve  Örneklem
Araflt›rman›n evren ve örneklemini Ondokuz May›s

Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji Bölümüne Aral›k
2014-Nisan 2015 Nisan tarihleri aras›nda gelen, diyabet
tan› süresi bir y›l ve üzerinde olup en az alt› ayd›r insülin
kullanan ve araflt›rmaya kat›lmay› kabul eden bireyler
oluflturmufltur. Daha fazla say›da ve türde veri elde etmek

amac›yla cinsiyet, e¤itim, yafl, diyabet y›l›, insülin kulan›m
y›l› ve say›s› gibi özellikler bak›m›ndan birbirinden farkl›
olan diyabetli bireylerin örnekleme al›nmas› sa¤lanm›flt›r.

Etik  Hassasiyetler
Araflt›rma uygulama aflamas› öncesinde, OMÜ Etik Ku-

rulu’na sunularak, araflt›rman›n etik olarak uygun oldu¤u
karar› al›nm›flt›r. Bireyler derinlemesine görüflme süreci ön-
cesinde çal›flman›n amac›, kapsam› ve elde edilecek verile-
rin ne flekilde kullan›laca¤› konusunda bilgilendirilmifltir. 

Bireylerden ses kay›t cihaz› ile konuflmalar›n kaydedil-
mesi konusunda izinleri al›nm›fl ve dijital ses kay›tlar›n›n
araflt›rmac›lar d›fl›nda kimseyle paylafl›lmayaca¤› belirtil-
mifl ve çal›flmaya ancak gönüllü olmalar› halinde kat›l›m-
lar› sa¤lanm›flt›r. Çal›flmada görüflleri aktar›lan diyabet
hastalar›n›n gerçek isimleri ve kendilerini tan›tabilecek ila-
ve bilgiler, mahremiyetlerinin korunmas› etik ilkesi çerçe-
vesinde gizli tutulmufltur. Her bireye farkl› kat›l›mc› numa-
ras› verilerek kaydedilmifltir.

Verilerin  Toplanmas›
Görüflmenin bafllang›c›nda kat›l›mc›lar bilgilendirilmifl

ve yaz›l› onamlar› al›nm›flt›r. Araflt›rmada diyabetli bireyler-
den elde edilen veriler iki adet soru formu düzenlenerek,
literatürde önerildi¤i flekilde yüz yüze görüflme tekni¤inin
kullan›ld›¤› yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine bireysel gö-
rüflmeler yoluyla toplanm›flt›r (Polit ve Beck, 2006).

Soru formunun ilki demografik özellikler soru formu,
ikincisi üç sorudan oluflan yar› yap›land›r›lm›fl derinleme-
sine bireysel görüflme sorular› formudur. Bu formda yö-
neltilen sorular; “Size ilk insülin tedavisi baflland›¤›nda ne
hissetti¤inizi paylaflabilir misiniz?”, “‹nsülin kullanmaya
bafllamak günlük yaflam›n›z› etkiledi mi? Yaflant›n›zda de-
¤ifltirmek zorunda kald›¤›n›z durum ya da al›flkanl›klar›n›z
oldu mu?”, “‹nsülin enjeksiyonu uygulamaya iliflkin zorluk
yaflad›¤›n›z oluyor mu? Bunlardan söz eder misiniz?” flek-
linde olup, bireyin duygu ve düflünceleri araflt›rmac› tara-
f›ndan olabildi¤ince görünür k›l›nmaya çal›fl›lm›flt›r. Gö-
rüflme olabildi¤ince k›sa, yal›n ve aç›k uçlu sorularla bafl-
lat›lm›fl ve oldukça az müdahale ile araflt›rman›n amaçla-
r›na uygun olarak haz›rlanan yar› yap›land›r›lm›fl sorular,
görüflme yönergesindeki alt bafll›klara uygun bir dizge ile
sorularak ilerlemifltir. Kat›l›mc›n›n paylaflmaktan kaç›nd›¤›
kimi konularda ›srarla o konunun aç›lmas›n› çabalayan ila-
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ve sorulardan kaç›n›lm›flt›r.
Araflt›rmada kat›l›mc›lar›n uygun olduklar› zamana ran-

devu verilerek görüflmeler yap›lm›flt›r. Bireylerin öznel alg› ve
deneyimlerinin anlafl›lmas› hedeflenmifl ve insülin kullan›m›-
na iliflkin deneyimlerini içten, rahat ve ayr›nt›l› paylaflabilme-
leri için poliklinikte sessiz bir ortam olan diyabet e¤itim oda-
s› tercih edilmifltir. Görüflme s›ras›nda kat›l›mc›lar›n yan›tlar›-
n› eksiksiz ve do¤ru olarak elde edebilmek için Samsung Ga-
laxy Tab SM-T700 dijital ses kay›t cihaz› kullan›lm›flt›r. 

Bireylerle yürütülen derinlemesine görüflmelerin, hem
kat›l›mc›lar hem de araflt›rmac› taraf›ndan istenilen bilgi de-
rinli¤ine ulafl›ld›¤› ortak görüflüne var›ld›¤›nda sonland›r›la-
cak biçimde yürütülmesi hedeflenmifltir. Her kat›l›mc› ile bir
kez görüflme yap›lm›flt›r. Derinlemesine görüflmelerin say›-
s› artt›kça veri derinli¤inde de art›fl gerçekleflmifl ve belirli
konular›n s›kl›kla tekrarland›¤› görülmüfltür. Araflt›rman›n
uygulama sürecinin niteliksel araflt›rma literatüründe de sö-
zü edildi¤i gibi Tuckett (2004); Pitney ve Parker, (2009); Er-
do¤an ve ark., (2014) belirli bir doygunlu¤a ulaflmaya bafl-
lad›¤› kan›s›na var›lmas›yla sonland›r›labilece¤i bilgisinden
yola ç›k›larak, örneklem seçimi kat›l›mc›lardan yeni ve farkl›
bilgilerin gelmez oldu¤u noktada 16 diyabetli bireyle yap›-
lan görüflmelerden sonra sonland›r›lm›flt›r. 

Verilerin  Analiz  Edilmesi  ve  Yorumlanmas›
Bireylerin sosyo-demografik özelliklerine

iliflkin da¤›l›mlar›n›n yorumlanmas›nda say› ve
yüzdelik hesab›ndan yararlan›l›p, niteliksel ve-
rilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kul-
lan›lm›flt›r.  Görüflme tamamlan›nca 24 saat
içinde araflt›rmay› yapan kifli taraf›ndan verile-
rin yaz›l› dökümü ç›kar›lm›fl ve her bir görüfl-
meden edinilen izlenimler, yaz›l› çözümü ya-
p›lm›fl görüflme ç›kt›lar› üzerinden analiz edile-
rek ses kay›tlar› silinmifltir. Analiz sürecinde tü-
mevar›mc› bir anlay›fl izlenerek, üzerinde du-
rulan konuyla ilgili ifade edilen kavramlar›n ve
düflüncelerin temalaflt›r›lmas› görüflmenin çö-
zümlendi¤i metnin tekrar tekrar okunmas› ve
araflt›rman›n alt amaçlar›na göre kodlan›p
grupland›r›lmas› ile belirlenmifltir

Görüflmeler en az 5, en fazla 20 dakika
(ortalama 9 dakika) sürmüfltür. Toplam görüfl-
me metinleri 6273 kelimeden oluflmufl ve

okuma, grupland›rma, temalaflt›rma aflamalar›nda Micro-
soft Word 2007 kelime ifllemci yaz›l›m›ndan yararlan›lm›fl-
t›r. Elde edilen veriler okunurken bireyin aile, sosyal çevre-
si, fiziksel yaflam gibi insülin deneyimlerini anlamaya ve
aç›klamaya dönük bir çaba sarf edilmifltir. Uygulama önce-
si etik olarak uygunluk karar› al›nan araflt›rmada görüflleri
aktar›lan bireylerin gerçek isimleri ve kendilerini tan›tabile-
cek ilave bilgiler mahremiyetlerinin korunmas› etik ilkesi
çerçevesinde gizli tutulmufl ve her kat›l›mc›ya farkl› numa-
ralar verilerek kaydedilmifltir.

Bulgular
Bu bölümde kodlamalardan belirlenen anlam grupla-

r› ve temalar, görüflme metinlerinden do¤rudan al›nt›lar-
la yap›lan betimsel anlat›mla sunulmaktad›r. Kodlama ya-
p›lan do¤rudan al›nt›lar›n hastalar›n görüfllerini aktaracak
bütünlükte sunulmas›na özen gösterilmifltir. Betimsel an-
lat›mla birlikte, bulgular›n aç›klamas›na yer verilmifltir.  

Demografik  Özellikler
Araflt›rma örneklemini oluflturan 16 kat›l›mc›n›n de-

mografik özelliklerine iliflkin verileri ve da¤›l›mlar›na Tablo
1 ve Tablo 2’ de yer verilmifltir.
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TTabbllo  11:  Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin 
sosyo-demografik özelliklerine iliflkin verileri

Kat›ll›mc›  Ciinsiiyet Yafl E¤iitiim Diiyabbet ‹‹nsülliin  ‹‹nsülliin
Numaras› Y›ll› Kullllan›m  Uygullama  

Y›ll› Say›s›
1 E 59 Ortaokul 12 10 1
2 E 38 Lise 7 7 5
3 E 54 Lise 11 3 2
4 K 62 ‹lkokul 10 2 2
5 K 60 ‹lkokul 25 1 1
6 E 30 Üniversite 7 3 2
7 E 57 Lise 20 4 2
8 E 58 Üniversite 18 5 2
9 E 60 Lise 7 2 1
10 E 71 Lise 12 10 2
11 E 46 Lise 6 2 4
12 E 42 Üniversite 6 2 2
13 E 48 Üniversite 6 1 1
14 K 73 Üniversite 30 1 1
15 K 41 ‹lkokul 12 5 2
16 E 60 Üniversite 22 3 4



Demografik  Verilerin  Analizi
Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin sosyo-demog-

rafik özelliklerine bak›ld›¤›nda, yafl ortalamalar› 53.7+11.9
y›l, %75’i erkek, %25’i kad›nd›r. Kat›l›mc›lar›n %18.75’i il-
kö¤retim, %6.25’i ortaö¤retim, %37.5’ u lise, %31.25’i
üniversite, %6.25’i doktora mezunuydu. Diyabet y›llar›
sorguland›¤›nda ise 1-10 y›l aras› %50, 11-20 y›l aras›
%25, 20 y›l ve üzeri ise %25 olarak belirlenmifltir. ‹nsülin
kullanma y›llar›nda ise 1-5 y›l aras› insülin kullananlar›n
oran› %75, 6-10 y›ld›r insülin kullananlar›n oran› %25 idi.
‹nsülin uygulamas›n› günde bir kez uygulayan oran›
%31.25, günde iki kez uygulayan %18.75,  günde dört
kez uygulayan ise %50 bulunmufltur. 

Nitel  Verilerin  Analizi
Bu bölümde, araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin

ifadelerinin genel gruplar›na iliflkin veriler Tablo 3’de ve-
rilmifltir.

Araflt›rman›n niteliksel sonuçlar›nda insülin tedavisi bafl-
land›¤›nda yaflanan duygusal durumlar ve insülinle teda-
vide karfl›lafl›lan günlük yaflam deneyimleriyle ilgili ham ve-
rilerin birleflti¤i 4 ortak grup saptanm›flt›r.  Bu ortak grup-
lar; “‹nsülinle tan›flma”, “‹nsülin alg›s›”, “‹nsülinle yaflam”,
“‹nsülin uygulamalar›” olarak anlamland›r›lm›flt›r. Bu anlam
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TTaabblloo  22::  Araflt›rmaya Kat›lan Diyabetli Bireylerin 
Sosyo-Demografik Özelliklerine ‹liflkin Da¤›l›mlar›

DDee¤¤iiflflkkeenn nn %%
CCiinnssiiyyeett  
• Kad›n 4 25
• Erkek 12 75
EE¤¤iittiimm  DDuurruummuu
• ‹lkö¤retim 3 18.75
• Ortaö¤retim 1 6.25
• Lise 6 37.5
• Üniversite 5 31.25
• Doktora 1 6.25
DDiiyyaabbeett  YY››ll››
• 1-10 7 44
• 11-20 5 31
• 20 ve üzeri 4 25
‹‹nnssüülliinn  KKuullllaannmmaa  YY››ll››
• 1-5 12 75
• 6-10 4 25
‹‹nnssüülliinn  UUyygguullaammaa  SSaayy››ss››  ((GGüünnddee))
• 1 5 31.25
• 2 3 18.75
• 4 8 50
TTooppllaamm 16 100

TTaabblloo  33::  Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin ifadelerinin gruplar› ve temalar

GGeenneell  GGrruuppllaammaa AAnnllaamm  GGrruuppllaarr›› TTeemmaallaarr
‹nsülin Tedavisi ‹nsülinle Tan›flma Tema 1: “Bilgi Eksikli¤i”
Baflland›¤›nda Yaflanan (5 öznel ifade) Tema 2: “Bilinçsizlik”
Duygusal Durumlar
(21 öznel ifade)

‹nsülin Alg›s› Tema 1: “Korku”
(16 öznel ifade) Tema 2: “Üzüntü”

Tema 3: “Kabullenme”
‹nsülinle Tedavide ‹nsülinle Yaflam Tema 1:“Tedaviyi Sürdürmede Uyum Güçlü¤ü”
Karfl›lafl›lan Günlük (16 öznel ifade) Tema 2:“Al›flkanl›klar›n De¤iflmesi”
Yaflam Deneyimleri Tema 3: “Sosyal Çevrede Enjeksiyon Yapma Problemi”
(37 öznel ifade) Tema 4:“Toplumun ‹nsülinle ‹lgili Düflünceleri”

Tema 5:“Kendini Daha ‹yi Hissetme”   
‹nsülin Uygulamas› Tema 1: “‹nsülin Uygulama Hatalar›”
(21 öznel ifade) Tema 2: “‹nsülin Tafl›ma Problemi”                            

Tema 3: “‹¤ne Korkusu”
Tema 4: “Bilgi Eksikli¤i”



gruplar› do¤rultusunda bireylerden elde edilen ham veri-
lerden toplamda 14 tema elde edilmifltir (Tablo 3).

‹nsülinle  Tan›flma
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmelerin insülinle ta-

n›flma anlam grubunda 5 öznel ifade ham veri olarak ve-
rilmifl ve “Bilgi eksikli¤i” ile “Bilinçsizlik” olmak üzere 2 te-
ma ortaya ç›km›flt›r. Bilgi eksikli¤i temas›ndaki 4 öznel ifa-
deden biri “Yani ne bileyim bir tatl› yiyemeyece¤ime, bir
hastal›¤a, yani iyi olmayacak bir hastal›¤a yakaland›¤›m› o
zaman hissettim.” (Kat›l›mc› No: 1) diyerek duygular›n› ifa-
de ederken, bilinçsizlik temas›nda ise birey “Böyle koca
kar› ilaçlar› falan yapmad›¤›m etmedi¤im kalmad›. Hiçbir
faydas›n› da bulamad›m.”(Kat›l›mc› No: 1) demifltir.

‹nsülin  Alg›s›
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmelerin insülin alg›s›

anlam grubunda 16 öznel ifade ham veri olarak verilmifl
“Korku”, “Üzüntü” ve “Kabullenme” olmak üzere 3 tema
ortaya ç›km›flt›r. Korku temas›ndaki 4 öznel ifadeden biri
“Psikolojim bozuldu biraz, korktum yani.” (Kat›l›mc› No: 9)
derken, üzüntü temas›nda 5 öznel ifadeden biri “Bafllan-
g›çta insülin kullanmak sanki bu hastal›¤›n son aflamas›
gibi alg›land›¤› için rahats›z oldum, çok üzüldüm.”(Kat›-
l›mc› No: 8) demifltir. Kabullenme temas›nda ise 7 öznel
ifade olup bireylerden biri “Gerekli oldu¤u için pozitif an-
lamda onu özümsedim art›k.” (Kat›l›mc› No: 7) diyerek
duygular›n› dile getirmifltir.

‹nsülinle  Yaflam
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmelerin insülinle ya-

flam anlam grubunda 16 öznel ifade ham veri olarak ve-
rilmifl ve “Tedaviyi sürdürmede uyum güçlü¤ü”, “Al›flkanl›k-
lar›n de¤iflmesi”, “Sosyal çevrede enjeksiyon yapma prob-
lemi”, “Toplumun insülinle ilgili düflünceleri”, “Kendini da-
ha iyi hissetme” olmak üzere 5 tema ortaya ç›km›flt›r. Teda-
viyi sürdürmede uyum güçlü¤ü temas›nda 5 öznel ifade-
den biri, “Günlük yaflant›m› gerçekten çok etkiledi. Yani
angarya dedi¤imiz bir ifl yani. Millet direk kahvalt›ya bafl-
larken ben i¤neyi tak, sök, yap. Bunlar gerçekten belki
ufak fleyler ama vaktimi çalan ciddi s›k›nt›lar yani. ‹fl orta-
m›nda hele yap›lm›yor.”(Kat›l›mc› No: 6) fleklinde olup, al›fl-
kanl›klar›n de¤iflmesi temas›nda 3 öznel ifade olup bir bi-
rey “Yani istedi¤im yerde yeme¤imi yiyemiyorum. Çünkü

insülini evde ve hastanede, ifl yerinde vuruldu¤um için
onlara riayet ediyoruz.”(Kat›l›mc› No: 3) demifltir. Sosyal
çevrede enjeksiyon yapma problemi temas› 5 öznel ifade-
den oluflmufl ve bir birey, “Toplum içerisinde ya da arka-
dafllar›n yan›nda uygularken genelde bir kenara çekiliyo-
rum, orada yap›yorum. Aç›kta de¤il de kenarda bir yerde
yap›yorum. Sorulardan kaçmak için.”(Kat›l›mc› No: 12)
derken, toplumun insülinle ilgili düflünceleri temas›ndaki
öznel ifade, “Sanki insülin kullananlar›n ifli bitmifl ya da yo-
lun sonuna gelmifl gibi bir alg› var. ‹nsüline geçmek ülke-
mizde hastalara çok anlat›lm›yor diye düflünüyorum.”(Ka-
t›l›mc› No: 8) fleklinde olmufltur. Kendini daha iyi hissetme
temas›nda 2 öznel ifade verilmifl ve bir birey bunu “Olum-
lu sonuçlar ald›¤›m zaman, flikâyetlerim geçtikçe iyiyim di-
ye seviniyorum.” (Kat›l›mc› No: 16) fleklinde dile getirmifltir.

‹nsülin  Uygulamas›
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmelerin insülin uygu-

lamas› anlam grubunda 21 öznel ifade ham veri olarak
verilmifl ve “‹nsülin uygulama hatalar›”, “‹nsülini tafl›ma
problemi”, ”‹¤ne korkusu” ve “Bilgi eksikli¤i” olmak üzere
4 tema ortaya ç›km›flt›r. ‹nsülin uygulama hatalar› tema-
s›nda 7 öznel ifadeden biri “Mesela i¤nenin ucu e¤iliyor.
fiifllik oluyor, mesela böyle s›kmadan direk i¤neyi bat›r›-
yordum.”(Kat›l›mc› No: 11) derken, insülini tafl›ma proble-
mi temas›nda ki 4 öznel ifadeden biri “‹nsülinin iflte flu, s›-
k›nt›s› var. Yan›nda tafl›mak sorun. Tableti kolayca al›yor-
sunuz ama insülin biraz zor oluyor tabi.” (Kat›l›mc› No:
16) fleklinde olmufltur.  ‹¤ne korkusu temas›nda 6 öznel
ifade olup bir birey, “‹¤ne ucunun o kadar büyük olmas›
beni çok rahats›z etti. ”(Kat›l›mc› No: 8) derken, bilgi eksik-
li¤i temas›nda 3 öznel ifade yer alm›fl ve bireylerden biri
“Olumsuz etkisi, biraz yan etkileri olabilir belki. Kilo, yani
fliflkinlik hissi gibi, özellikle göbekte fliflme gibi. Sonra göz-
lerde bulan›kl›k gibi, bu da bazen okurum ilaçlar›n yan et-
kilerini de bunlar› öyle düflünüyorum yani.”(Kat›l›mc› No:
6) diyerek duygular›n› ifade etmifltir.

Diyabetli bireylerin yaflad›¤› deneyimlerinden elde edi-
len tüm bu öznel ifadeler ve belirlenen temalar tart›flma
bölümünde ayr›ca incelenecektir.

Tart›flma
Tip 2 diyabeti olan bireyler için insülin tedavisi korku,

endifle ve bilgi eksikli¤i gibi farkl› nedenlerden dolay› kolay
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kabullenilebilir bir tedavi flekli de¤ildir. Hem evrensel bir ta-
n›m›n olmamas›, hem de sa¤l›k profesyonelleri taraf›ndan
durumun göz ard› edilmesi, yayg›n görülen bu sorunun
görünür k›l›nmas›nda ve yönetiminde güçlük yaratmakta-
d›r (Çelik ve P›nar, 2014). ‹nsülin tedavisinin bafllanmas›yla
al›flkanl›klar›n de¤iflmesi, günlük yaflam›n etkilenmesi ve
toplumun insülin tedavisine olan yaklafl›m› bireylerin teda-
viye bafllama ya da sürdürmesinde engel teflkil edebilmek-
te ve kabullenmelerinde de sorun yaflamalar›na neden ol-
maktad›r. Buna göre, araflt›rmaya kat›lan bireylerin nitelik-
sel sonuçlar›; betimleme ve analiz sonras›nda belirlenen te-
malar do¤rultusunda yorumlanarak tart›fl›lacakt›r. Araflt›r-
ma sonuçlar›, öznel olduklar› için literatürdeki çal›flmalar›n
bu araflt›rma ile paralellik göstermesi beklenmemektedir. 

a)  ‹nsülin  Tedavisi  Baflland›¤›nda  
Yaflanan  Duygusal  Durumlar
‹nsülinle  Tan›flma:  Diyabetli bireylerle yap›lan görüfl-

melerde insülinle tan›flma anlam grubunda 5 öznel ifade
ham veri olarak verilmifl “Bilgi eksikli¤i” ve “Bilinçsizlik” te-
malar› ortaya ç›km›flt›r. 

Bilgi  Eksikli¤i
Diyabetli bireye a¤›zdan al›nan ilac›n yerine bundan

böyle her gün insülin i¤nesi kullanmas› gerekti¤inin söy-
lenmesi ço¤u kez üzüntü, korku ya da bilgi eksikli¤ine
ba¤l› duygusal tepkiler oluflmas›na neden olabilir. Yap›lan
bir araflt›rmada bireylerin büyük ço¤unlu¤unun önerilen
insülin tedavisine bafllamakta gönülsüz olduklar› ve insülin
tedavisi önerildi¤inde tedaviyi reddettikleri görülmüfltür
(Çelik ve P›nar, 2014). Baflka bir araflt›rmada da bireylerin,
insülin tedavisini genellikle son çare veya kendi yapt›klar›
bir hatan›n sonucunda cezaland›rma olarak alg›lad›klar›
ve bununda kat› bir inkâr ve kaç›nmaya yol açt›¤› bulun-
mufltur (Marrero, 2007; Polonsky ve ark., 2005; UKPDS,
1998;  Tan ve ark., 2011). Yaflanan bu duygular bilgi ek-
sikli¤i ve dolay›s›yla da bilinmeyeni reddetme fleklinde ve-
rilen tepkiler olarak yorumlanabilir. Yapt›¤›m›z araflt›rmada
bir birey bilgi eksikli¤ine dair duygular›n›, “Yani son çare
mi diye akl›ma böyle fleyler geldi.”( Kat›l›mc› No: 13) sözle-
riyle ifade etmifltir. Literatürde diyabetli bireyler, insülin kul-
lanman›n yaflamlar›n› k›s›tlayaca¤› ve hastal›klar›n›n daha
da kötüleflece¤ine inand›klar›n› bildirirken Davis ve Renda
(2006) bir di¤er literatürde “‹nsülin organ hasar›na neden

olabilir” Hassan ve ark. (2013) “E¤er insülin tedavisine bafl-
lat›l›rsam bu demek olur ki çok hastay›m ve baflka hiçbir te-
davi yeterli olmuyor yak›nda ölebilirim” Chen ve ark.
(2012) fleklindeki ifadeleri yer alm›flt›r.

Bireylerin tedavide insülin bafllanmas›n› hastal›¤›n
son aflamas› fleklinde alg›lamalar› bilgi eksikli¤inden kay-
naklanan düflünceler olarak yorumlanabilir. Bu bilgi ek-
sikliklerinin olumsuz duygu ve kayg›lar›n oluflmas›na ne-
den oldu¤u ve bunun da tedavinin seyrini etkileyebilece-
¤i düflünülebilir. 

Bilinçsizlik
Bireyler bir problemle ve engelle karfl› karfl›ya kald›kla-

r›nda  durumu çözümlemek için fark›nda olmadan farkl›
düflünce ve davran›fl flekline sahip olabilirler. Örne¤in di-
yabet tedavisi için öncelikle geleneksel tedavi yöntemleri-
nin tercih edilmesi nadirde olsa bir çözüm arama çabas›
olarak karfl›m›za ç›kabilir.

Buna örnek bir araflt›rma, Kanada da ki Çinlilerle yap›l-
m›fl bir araflt›rmad›r. Bat› t›bb›na olan güvensizlik ve insü-
lin tedavisini kabul etmeden önce geleneksel Çin t›bb›n›n
denenmesi, Kanada da yaflayan Çinlilerde belirlenen bir
kültür engeli olarak bulunmufltur (Ho ve James, 2006).
Bir etnik grupla yap›lan çal›flmada ise diyabetli bireyler,
“‹nsülinin hayvan kaynakl› oldu¤unu keflfettikçe bunun
yapay olup olmad›¤›ndan emin olam›yorum” diyerek in-
sülin kullanmaya bafllamalar›n› engelleyece¤ini bildiren
ifadelerle duygular›n› iletmifllerdir (Patel ve ark., 2015).
Yapt›¤›m›z araflt›rmada da diyabetli birey duygular›n› “Bu-
nun bir ilac›n› da bulamad›m ben yani. Böyle koca kar›
ilaçlar› falan, yapmad›¤›m etmedi¤im kalmad›” (Kat›l›mc›
No: 1) fleklinde ifade etmifltir.

‹nsülinle ilgili negatif düflünceler ve farkl› geleneksel
tedavi uygulamalar›n›n denenmesi tedaviye bafllamada
gecikmelere neden olmakta ve hastal›¤a uyumu olum-
suz yönde etkileyen önemli faktör oldu¤u düflünülmek-
tedir (Patel ve ark., 2015; Hassan ve ark., 2013). Bu ne-
denle hastalar›n diyabetle ve insülinle ilgili bilgi eksiklikle-
rinin giderilmesi için detayl› e¤itimlerinin önem tafl›d›¤›
görülmektedir.

‹nsülin  Alg›s›:  Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmeler-
de insülin alg›s› anlam grubunda 16 öznel ifade ham ve-
ri olarak verilmifl ve “korku”,”üzüntü”, “kabullenme” tema-
lar› ortaya ç›km›flt›r.
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Korku
Korku bilinçli olarak tan›nan ve genellikle bilinen bir

d›fl tehdit ve tehlikeye karfl› verilen tepki, kiflinin kendi dü-
flüncelerinin sebep oldu¤u bir duygudur. Bu düflüncele-
rin içinde “tehlike” oldu¤u için korku reaksiyonu verilir
(Çelik, 2010). Ayn› durumla karfl›laflan kifliler farkl› düflün-
celeri neticesinde farkl› reaksiyonlar verebilirler. Korkuyla
bafl edebilmek için korku nedenlerinin üzerine gidilmeli
ve problemi tan›mlayan sorunun çözümlenmesi gerek-
mektedir (Çelik, 2010). Diyabetli bireylerin %74’ünün du-
rumlar›ndan dolay› korku ve fizyolojik stres hissettikleri bir
araflt›rma sonunda saptanm›flt›r (Tan ve ark., 2011). Sno-
ek yapt›¤› benzer çal›flmada, insülin tedavisine bafllanan
bireyin “fiimdi ciddi flekilde hastay›m” diye düflündü¤ünü,
bu sürecin bireyde korku ve endifle yaratt›¤›n› bildirmifltir
(Snoek, 2002). Araflt›rmam›zda bir birey bu konuda duy-
gusunu “fiok olmufltum, çok korktum.”(Kat›l›mc› No: 3)
fleklinde dile getirmifltir.

‹nsülin tedavisine karfl› hissedilen bu korkunun asl›nda
bilgi eksikli¤inden kaynakland›¤› düflünülebilir. Verilen di-
yabet e¤itimlerinde insülin kullanmasa bile ön bilgi olarak
insülin tedavisi hakk›nda verilecek bilginin, diyabetli birey-
lerin korkular› ile bafl etmelerinde katk› sa¤layaca¤› düflü-
nülmektedir.

Üzüntü
Üzüntü, duygusal bir ifade flekli, kiflilerin korktuklar› ya

da endifle ettikleri bir durumla karfl›laflma an›nda göster-
mifl olduklar› davran›flsal bir tepkidir. ‹nsanlar kötü bir olay
yaflad›klar›nda ya da böyle bir olaya maruz kald›klar›nda
bu duygu s›kl›kla yaflanabilir. Tip 2 diyabeti olan bireylere
insülin tedavisi bafllan›rken yaflan›lan sorunlar›n belirlen-
mesini amaçlayan bir çal›flmada bireyler duygular›n›, “De-
mek ki durum art›k ciddi ve çok üzgünüm”, “Demek ki öl-
mek üzereyim” diyerek hissettikleri üzüntü ve endiflelerini
dile getirmifllerdir (Tan ve ark., 2011). Yapt›¤›m›z araflt›r-
mada bireylerden biri, “O derece kendimi moralsiz kötü
hissettim diyebilirim. Yani, bir aya¤›n çukurda.” (Kat›l›mc›
No: 6) derken di¤eri, “‹nsülin bafllang›c›nda fleker hastas›
oldu¤um günkü hissetti¤im üzüntüyü hissettim, s›k›ld›m,
üzüldüm.”(Kat›l›mc› No: 7) diyerek insülin tedavisi bafllan-
mas›ndan duyduklar› üzüntüyü dile getirmifllerdir. 

Demirtafl ve arkadafllar›n›n yapt›¤› araflt›rmada; kiflinin
hasta oldu¤unu baflkalar›na söylemekten çekindi¤i, insü-

lin tedavisini baflkalar›n›n göremeyece¤i tuvalet vb. yer-
lerde yapt›¤›n›, bunun için hastalar›n üzüntü yaflad›¤› bil-
dirilmifltir (Demirtafl ve ark., 2009).

Yapt›¤›m›z araflt›rmada diyabetli bireylerden biri, “Bi-
raz moralim bozuldu, bozulmad› de¤il” (Kat›l›mc› No:2)
derken di¤eri; “Y›k›ld›m, çok zoruma gitti” (Kat›l›mc›
No:16) diyerek insülin tedavisinden duyduklar› üzüntüyü
dile getirmifllerdir.

Diyabetli bireyler insülin tedavisine baflland›¤›nda kar-
mafl›k duygular yaflarlar ve bu duygular›n› genellikle
üzüntü olarak anlamland›r›rlar. Bu bireylere öncelikle kar-
mafl›k bilgiler vermek yerine, duygusal destek yaklafl›mla-
r›n›n daha etkili olaca¤› düflünülebilir. 

Kabullenme
‹nsülin tedavisi baflland›¤› anda bireylerin verdi¤i ilk tep-

ki ço¤u kez reddetmedir. Bu duygu ilerleyen süreçte kabul-
lenme ve uyum sa¤lama fleklinde kendini gösterebilir. 

Kendi hastal›¤›n› kabul eden insanlar, günlük yaflant›-
lar›na uyum sa¤lamak ve çeflitli sorunlarla bafl edebilmek
için gerekli duygusal dengeyi tekrar kuran insanlard›r. Ka-
bullenmifl hastalar hastal›klar›n›n ve bunun için gerekli
olan tedavinin tamamen fark›ndad›rlar ve baz› k›s›tlama
ve zorluklar›n olmas› gerekti¤ini bilirler (Lacroix and Assal,
2003). Bunu baflard›klar› içinde günlük yaflamlar›nda uy-
gular ve olumlu sonuçlar al›rlar.

Literatürde, “Benim için iyi olan› almaya haz›r›m. ‹¤-
nenin ne kadar büyük oldu¤u önemli de¤il. Beni iyi ede-
cekse bence tamam” (Tan ve ark., 2011). “‹nsülin iyi gli-
semik kontrolü sa¤lamak ve komplikasyonlar› önlemek
için etkilidir” fleklinde yorumlar ifade edilmifltir (Hassan ve
ark., 2013). Yapt›¤›m›z araflt›rmada diyabetli birey,
“Tabi bafllang›çta insan›n kendi kendine enjeksiyon yap-
mas›, alg› bak›m›ndan çok kolay kabul edilebilecek fley
de¤il. Ama süreç içerisinde bunun normal t›bbi bir basa-
mak oldu¤u fikri insanda olufluyor. Rutin difl f›rçalama gi-
bi, ya da saç tarama gibi, ya da dufl alma gibi, rutin bir
ifl oldu¤u kanaati olufluyor” (Kat›l›mc› No: 8) diyerek in-
sülin tedavisini kabul etti¤ini ifade etmifltir. Ancak di¤er
hastalardan baz›lar› e¤itim ald›klar› kifliden, tedaviyi öne-
ren doktorun iknas›ndan, çevresinde yaflayan insanlar›n
deste¤iyle daha kolay kabullendiklerini ifade ettiler. 

Buna göre, insülin tedavisini kabullenmenin hastal›¤a
uyumu etkileyen ve tedaviyi kolaylaflt›ran önemli bir fak-
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tör oldu¤u, ancak bu kabullenmenin olabilmesini sa¤la-
yan etkenlerin de önemli bir yeri oldu¤u söylenebilir.

b)  ‹nsülinle  Tedavide  Karfl›lafl›lan  
Günlük  Yaflam  Deneyimleri
‹nsülinle  Yaflam: Diyabetli bireylerle yap›lan görüflme-

lerde insülinle yaflam anlam grubunda 16 öznel ifade
ham veri olarak verilmifl ve “Tedaviyi sürdürmede uyum
güçlü¤ü”, “Al›flkanl›klar›n de¤iflmesi”, “Sosyal çevrede en-
jeksiyon yapma problemi”, “Toplumun insülinle ilgili dü-
flünceleri” ve “Kendini daha iyi hissetme” temalar› ortaya
ç›km›flt›r. 

Tedaviyi  Sürdürmede  Uyum  Güçlü¤ü
Diyabetli bireyde uyum, hastan›n sa¤l›kla ilgili önerile-

ri kabul etmesi ve bunlara uymas› olarak tan›mlanmakta-
d›r (Çak›r ve ark., 2010). Bireylerden, önerilen tedavinin
uygulanmas› ve bunun içinde baz› yaflam tarz› de¤ifliklik-
leri yapmalar› beklenir. Ancak hastalar duruma uyum
sa¤lamaya çal›fl›rlarken farkl› sorunlarla karfl› karfl›ya kala-
bilmektedirler. Ayn› zamanda kültürel yap› ve bireyin has-
tal›¤a iliflkin tutum, inanç, davran›fl flekli ve bilgi düzeyi de
yap›lan çal›flmalarda bireylerin tedaviye uyumlar›n›n de-
¤iflti¤ini göstermektedir (Nam ve ark., 2011; Ar›kan ve
ark., 2000). 

Literatürde bireylerin yaflam düzensizli¤i veya fiziksel
durum zay›fl›¤›ndan dolay› kendilerine enjeksiyon yapa-
mad›klar› ve bunun da tedaviye uyumlar›n› etkiledikleri
bulunmufltur. Bunu da bir birey, “Enjeksiyon yapmay› bil-
medi¤im ve korktu¤um için do¤al yollarla devam etme-
me izin verin. Enjeksiyonu benim için yapabilecek kimse
yok”, diyerek ifade etmifltir (Chen ve ark., 2012). Tip 2 di-
yabetli bireylerde en büyük uyumsuzlu¤un diyet ve insü-
lin enjeksiyonuyla ilgili oldu¤u bilinmektedir (Franciosi ve
ark., 2004; Bonnet ve ark., 2001). Bir araflt›rmada birey-
lerin insülin tedavilerini aksatt›klar›, düzenli uygulamada
sorun yaflad›klar› bildirilmifltir (Demirtafl ve Akbayrak,
2009). Bunu, “‹¤ne saatlerim geldi¤inde iyice gerilirim. Si-
nirimden stresimden ço¤u zaman i¤nemi vurmuyorum.
Birisini yap›yorsam birisini yapm›yorum rengim at›yor”
fleklinde birey ifade etmifltir. Bizim araflt›rmam›zda da bir
birey, “Yemek yapam›yorum, haz›rlayam›yorum. Yemek-
lerimi, insülin saatlerimi hep aksat›yorum” (Kat›l›mc› No:
13) diyerek günlük yaflam›n› sürdürürken uyum sa¤la-

makta sorunlar yaflad›¤›n› ifade etmifltir.
Diyabetli bireylerin tedavilerini sürdürmede yaflad›kla-

r› uyum güçlüklerinin afl›labilmesi için her kontrole geldik-
lerinde e¤itimlerle destek verilmesi ve verilen diyabet e¤i-
timlerinin kifliye özel, yaflam flekline uygun bir flekilde
planlanmas›n›n hasta uyumuna katk› sa¤layaca¤› söyle-
nebilir.

Al›flkanl›klar›n  De¤iflmesi
Diyabetli bireylerin önerilen tedavileri düzenli uygula-

malar› ve bunun için gerekli olan baz› yaflam tarz› düzen-
lemelerini yapmalar› beklenir. Ancak günlük yaflamda sü-
regelen al›flkanl›klar vard›r ve her zaman bu al›flkanl›klar›n
de¤iflmesi görüldü¤ü kadar kolay olmamaktad›r. Bazen
de al›flkanl›klardan vazgeçme, kiflinin kendini toplumdan
soyutlamas›na da yol açabilir. Yap›lan bir çal›flmada birey,
“‹fl yerinde yemek toplant›lar›m›z oluyordu. Art›k onlara
kat›lmak istemiyorum. Onlar›n yan›nda ben hastay›m si-
zin yediklerinizi yiyemem diyemiyorum. Zaten herkes ac›-
yarak bak›yor, bende kat›lm›yorum” demifltir (Demirtafl ve
Akbayrak, 2009). Bizim araflt›rmam›zda da bir birey, “‹cap
ederse pat diye atlay›p bir yere giderdim. Ama flimdi sa-
ate ba¤›ml› kald›m. Engelledi beni.”(Kat›l›mc› No: 14) di-
yerek tedavisi için al›flkanl›klar›n› de¤ifltirdi¤ini ancak bu
durumun günlük yaflam›n› olumsuz yönde etkiledi¤ini
ifade etmifltir.

Al›flkanl›klar›n de¤iflmesi kiflinin yaflant›s›n› farkl› yönler-
den etkileyebilir. Kiflilerin kendi durumlar›na uygun ya-
flam tarz› seçeneklerini ortaya koyman›n yararl› olabilece-
¤i, günlük yaflam içerisinde yürüttükleri aktivitelerini, al-
d›klar› tedavi flekline göre düzenlemelerinin daha uygun
olaca¤› önerilebilir.

Sosyal  Çevrede  Enjeksiyon  Yapma  Problemi
Yeterli sosyal destek, sa¤l›¤›n korunmas›, gelifltirilme-

si, hastal›klar›n tedavi ve rehabilitasyonunu olumlu yön-
de etkileyerek hastal›k sürecine uyumu sa¤lamakta ve
sosyal izolasyonu azaltarak hastalar›n yaflam kalitesini ar-
t›rmaktad›r. Bu nedenle diyabetli bireyler için özellikle
enjeksiyon yaparken sosyal çevre iletiflimi önemlidir. Çev-
renin tepkisinden çekinenler, hastal›¤›n› gizleme e¤ili-
minde olan bireyler sosyal ortamlarda insülini uygula-
maktan kaç›narak, insanlar›n bak›fllar›ndan ya da soru
sormalar›ndan rahats›z olabilir, yaflam tarz›nda k›s›tlama
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yapaca¤›n› düflünebilirler (Hassan ve ark., 2013). Yap›lan
çal›flmalarda diyabetli bireyler toplum içerisinde insülin
enjeksiyonu uygulaman›n zorluklar›ndan bahsetmifller-
dir. Örne¤in bir birey, “Bence hiç kimse onlar› (insülin ve
cihazlar›) tafl›maktan hofllanmaz. Bunu toplum içinde
yapt›¤›nda garip görünür. ‹nsanlar diyabet oldu¤unu
ö¤renir. Kimsenin diyabet oldu¤umuzu bilmesini istemi-
yoruz. Biz insanlar›n bize normal insanlar gibi bakmas›n›
istiyoruz” diyerek diyabet hastas› oldu¤unu gizlemek için
sosyal ortamda insülin uygulamak istemedi¤ini belirtmifl-
tir (Tan ve ark., 2011). Yapt›¤›m›z araflt›rmada da benzer
olarak bir birey, “Toplumun bak›fl aç›s› daha insülinle te-
daviye çok yatk›n de¤il, moral ve motivasyonunuzu bo-
zuyorlar,  onun için sakin bir köfleyi tercih ediyorum” (Ka-
t›l›mc› No: 8) demifltir ve toplum içerisinde enjeksiyon
yapman›n kendisi için moral ve motivasyon bozucu ol-
du¤unu ifade etmifltir.

Bu sorunlar›n afl›lmas› için diyabetli bireyin motive edil-
mesi ve hastal›¤›n› kabullenmesi önemlidir. Ancak daha da
önemli olan›n toplumun bilinçlendirilmesinin bu durumun
bireyler için daha rahat afl›labilece¤i düflüncesindeyiz.

Toplumun  ‹nsülinle  ‹lgili  Düflünceleri
Her ne kadar diyabet oldukça s›k rastlanan kronik bir

hastal›k olsa da, toplumda yaflayan ve diyabetle daha ön-
ce karfl›laflmayan insanlar bu konuda bilgi sahibi olmaya-
bilirler. Toplumun diyabetle ilgili yeterli bilgisinin olmama-
s› ve bir tedavi flekli olan insülin uygulamas›n›n bilinme-
mesi baz› bireyler için sosyal olarak rahats›z edici buluna-
bilir. Toplumun bak›fl aç›s›n›n tedavi uyumunda önemli
oldu¤u ve bireylerin birço¤unun kendilerine di¤er insan-
lardan farkl› davran›lmas›n›n rahats›zl›k verici bir durum
olarak yorumlad›klar› yap›lan çal›flmalarda da görülmüfl-
tür. Örne¤in bir araflt›rmada diyabetli birey, “Toplumun
i¤neler hakk›ndaki mevcut e¤itimi çok yan›lt›c›. Toplumun
i¤ne kullanmakta bir sorun olmad›¤› konusunda e¤itilme-
si iyi olur” diyerek rahats›zl›¤›n› dile getirmifltir (Tan ve
ark., 2011).

Di¤er literatürlere bakt›¤›m›zda; “Ailem, ba¤›ml›l›k ya-
paca¤› için enjeksiyona bafllamam› istemedi” Chen ve
ark. (2012) diyen bir birey bununla ilgili s›k›nt›s›n› dile ge-
tirirken, di¤er bir birey de, “Bir gün hastaneye gitmifltim,
insülin saatim geldi. Hastane bahçesinde insülinimi yap-
t›m. Bunu gören müstahdemler uyuflturucu kullan›yor-

sun diye derdimi anlatamadan yaka paça beni d›flar› att›-
lar” diyerek diyabet ve tedavisi konusunda bilgisi olmayan
personele k›zg›nl›¤›n› genelleyerek dile getirmifltir (Demir-
tafl ve Akbayrak, 2009).  Bizim araflt›rmam›zda da literatü-
re benzer sonuçlar bulunmufl olup diyabetli birey, “‹nsü-
lin kullananlar›n ifli bitmifl ya da yolun sonuna gelmifl gibi
bir alg› var” (Kat›l›mc› No: 8) diyerek bu konudaki duygu-
lar›n› dile getirmifltir.

Tüm bu çal›flmalar›n sonucuna bakt›¤›m›zda toplu-
mun bilinçlendirilmesinin bu konunun daha rahat afl›lma-
s›na katk› sa¤layaca¤›, ancak bunun için kültür farkl›l›klar›
ve e¤itim düzeyi gibi farkl› parametrelerin de engel olufl-
turabilece¤i söylenebilir. 

Kendini  Daha  ‹yi  Hissetme
Diyabetli bireyin kendine bakabilmesi, kendini iyi his-

setmesi için hastal›¤› ve gereksinimleri hakk›nda bilgi sahi-
bi olmas› gerekir. Sa¤l›k gereksinimleri hakk›nda bilgile-
nen diyabetli birey, bak›m›n›n sorumlulu¤unu üstlenme-
ye daha fazla istekli olur Türkcan ve ark. (2009) neyi ne
zaman yapaca¤›n› bilir ve kendini ona göre ayarlar. Ör-
ne¤in bir araflt›rmada birey, “‹nsülin, iyi glisemik kontrolü
sa¤lamak ve komplikasyonlar› önlemek için etkilidir” de-
mifltir (Hassan ve ark., 2013). Araflt›rmam›zdaki diyabetli
bireylerden biri ise; “Daha enerjik oldum diyebilirim” (Ka-
t›l›mc› No: 16) diyerek duygular›n› dile getirmifltir.

Çal›flmalar da görüldü¤ü gibi, kiflinin kendini iyi hisset-
mesi için asl›nda öncelikle hastal›¤›n› kabullenmesi ve bu-
na uyum sa¤lamas› önemlidir. Bunun için bireyin e¤itim-
lerle yeterli bilgilendirilmesinin ve bu bilgilerin her kont-
rolde tekrar›n›n kendini daha iyi hissetmesine katk›s› ola-
ca¤› düflünülebilir.

‹nsülin Uygulamas›: Diyabetli bireylerle yap›lan görüfl-
melerde insülin uygulamas› anlam grubunda 21 öznel
ifade ham veri olarak verilmifl ve “‹nsülin uygulama hata-
lar›”, “‹nsülini tafl›ma problemi”,  “‹¤ne korkusu” ve “ Bilgi
eksikli¤i” temalar› ortaya ç›km›flt›r. 

‹nsülin  Uygulama  Hatalar›
Tip 2 diyabetli bireylerin büyük bir k›sm› tedavinin iler-

leyen y›llar›nda insülin kullanmaya bafllamaktad›r. ‹nsülin
kullanan diyabetli bireyler zaman içerisindekullan›m ha-
talar› yapabilmekte ve bu da metabolik parametreleri
olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle; insülinin do¤-
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ru zamanda, do¤ru flekilde uygulanmas›, doz ayarlama,
enjeksiyon için uygun alan› seçme, uygun uzunlukta i¤-
ne kullan›m›, cilde do¤ru aç› ile girme, enjeksiyon alan›-
n›n temizli¤i ve enjeksiyondan sonra i¤nenin ciltten ç›ka-
r›lmas› gibi teknikler hastalar›n bilgi ve beceri sahibi ol-
mas›n› gerektirmektedir. Ancak ço¤u kez bireyler do¤ru
uygulamalardan uzaklafl›p bazen yanl›fl uygulamalara
yönelebilirler. Yap›lan araflt›rmalar diyabetli bireylerin s›k-
l›kla enjeksiyon uygulama hatalar› yapt›¤›n› bildirmekte-
dir (Larçin ve ark., 2010). Yapt›¤›m›z araflt›rmada bir bi-
rey, “Göbe¤imde ya¤ fazla enjektörü göremem diye en-
difle ediyorum. Koluma da yapam›yorum.”(Kat›l›mc› No:
14) derken, di¤er bir bireyde; “Göbe¤imde flöyle biraz
flifllikler vard›, me¤er hep ayn› yere vurmufluz, burda in-
sülin da¤›lmam›fl” (Kat›l›mc› No: 10) diyerek asl›nda bir
uygulama hatas› yapt›¤›n› bildirmifltir.

Araflt›rmam›zda bireyler insülinlerin uygulama zaman›n-
da, bölge rotasyonunda, i¤nelerin yanl›fl kullan›m› gibi ba-
z› uygulama hatalar› yapt›klar›n› bildirdiler. Bireylerin enjek-
siyon uygulama hatalar›n›n minimuma indirilmesinin teda-
viyi olumlu yönde etkiledi¤i bilinmektedir. ‹nsülin uygula-
ma hatalar›n› önlemek için bireylerin enjeksiyon uygulama-
lar›n›n her kontrolde gözden geçirilmesi önerilir.

‹nsülini  Tafl›ma  Problemi
‹nsülin so¤uk zincirle tafl›nmas› gereken bir ilaçt›r. An-

cak bireyler, gerekli ›s› sa¤land›¤›nda yedekleri dolapta
(+2-8°C) durmak üzere, kullan›lan insülin kalemlerini (22-
24°C) yanlar›nda tafl›yabilirler (TEMD, 2015).

Bu tafl›ma fleklinin önemi ilk insülin e¤itimi verildi¤in-
de diyabet hemflireleri taraf›ndan bireye anlat›l›r. Baz› bi-
reyler bu tafl›ma yöntemini güç bulabilirler. Ancak zaman
içerisinde ço¤unlukla bu duruma al›fl›l›r ve tafl›ma sorun-
lar› afl›l›r. 

Yap›lan araflt›rmalara bakt›¤›m›zda baz› diyabetli birey-
lerin insülinin sürekli so¤utucu içerisinde kalmas› gerekti-
¤inden yolculuk yapmay› zorlaflt›rd›¤›n› düflünmüfllerdir.
Örne¤in bir birey, “‹nsülini buzdolab›na koymam gerekti-
¤ini duydum. Buzdolab›ndan ç›kar›ld›ktan sonra ne kadar
dayan›r? E¤er yan›mda bir so¤utucu tafl›mam gerekiyor-
sa, d›flar› ç›kamam ki” Tan ve ark. (2011) diyerek s›k›nt›s›-
n› dile getirmifltir. Di¤er bir hasta da; “Tabletleri herhangi
bir yere koyabilirim. Yurtd›fl›na ç›kt›¤›mda on tane i¤ne ta-
fl›mak istemem. So¤utucuya koymam gerekir. Gitti¤im

her yere bir so¤utucu mu götürmem gerekecek? E¤er in-
sülini kolay saklayabilecek bir yol bulabilirseniz, tablete
dönüfltürmek gibi, bence herkes bundan hofllanacakt›r”
(Tan ve ark. 2011) derken yine tafl›ma probleminden
bahseder.

Yapt›¤›m›z araflt›rmada da literatürde ki ifadelere ben-
zer ifadeler al›nm›flt›r. Örne¤in bir birey, “Uzun seyahate
ç›kmad›m tafl›ma problemi oldu¤u için” (Kat›l›mc› No: 16)
diyerek günlük yaflant›s›n›n tafl›ma sorunu oldu¤u için et-
kilendi¤ini ifade etmifltir. Di¤er bir hasta da yine literatür
de oldu¤u gibi tabletlerin kendileri için kullan›m rahatl›¤›
oldu¤unu ve insülini tafl›ma güçlü¤ünü flu cümleleriyle
ifade etmifltir; “‹nsülinin s›k›nt›s› var. Yan›nda tafl›mak so-
run. Tableti kolayca al›yorsunuz ama insülin biraz zor olu-
yor tabi” (Kat›l›mc› No: 14).

Yap›lan araflt›rmalarda görüldü¤ü gibi insülini tafl›ma
problemi hastalar›n günlük yaflaman› etkileyen ve hatta
insüline bafllamada da bir engel teflkil edebilen, hafife
al›nmamas› gereken önemli bir sorundur. Bu nedenle ilk
insülin tedavisi baflland›¤›nda hastalara tafl›ma yöntemle-
ri, kullanabilecekleri tafl›ma çantalar› ve temini hakk›nda
bilgi verilmesinin bu sorunun afl›lmas›na katk› sa¤layaca-
¤› söylenebilir.

‹¤ne  Korkusu
Özellikle Tip 2 diyabetli bireylerin büyük ço¤unlu¤u-

nun, önerilen insülin tedavisine bafllamakta gönülsüz ol-
du¤u, insülin ilk reçete edildi¤inde tedaviyi reddettikleri
görülmektedir (Çelik ve P›nar, 2014).  

Pek çok diyabetli birey, bafllang›çta kendi kendine en-
jeksiyon yapmaktan korkar. Ancak k›sa süre içinde bu kor-
kular›n› yenmeyi ö¤renerek, insülin enjeksiyonlar›n› ken-
dileri yapmaya bafllarlar. Baz›lar› zaman geçse de uygula-
ma yapmaya al›flamamakta ve i¤ne korkusunu kal›c› ola-
rak yaflamaktad›rlar (Çelik ve P›nar, 2014).

Amerikan Diyabet E¤itimciler Birli¤i’nin 2005 y›l›nda
yapt›klar› 32. Geleneksel Toplant›’s›nda, insülinin enjeksi-
yon olarak uygulanmas› nedeniyle, i¤ne korkusu ve en-
jeksiyon ac›s› düflüncesinin insülin tedavisine bafllamada-
ki en önemli engeller aras›nda yer ald›¤› bildirilmifltir (Me-
ece, 2006). Bir baflka araflt›rmada hekimlerin %50’sinden
fazlas›, enjeksiyona ba¤l› a¤r›n›n, insülin tedavisine baflla-
mada önemli bir engel oldu¤unu belirtmifllerdir (Nakar
ve ark., 2007). Literatüre bakt›¤›m›zda bir birey i¤ne kor-
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kusunu flu cümleyle ifade eder, “Doktorum insülin i¤ne-
sinden bahsetti¤inde korktum. Kay›nbiraderimin enjeksi-
yon yapmas›n› izlemeye bile cesaret edemiyorum” (Chen
ve ark., 2012). Yapt›¤›m›z araflt›rmada bir birey, “Genellik-
len iki üç defa tavsiye ettiler, insülin kullan diye, i¤neden
korktu¤um için kullanmam›flt›m.”(Kat›l›mc› No: 5) diyerek
i¤neden korktu¤unu dile getirmifltir.  

Araflt›rmalarda da görüldü¤ü gibi diyabetli bireylerin
büyük bir k›sm›nda i¤ne korkusunun oldu¤u görülmek-
tedir. Bu nedenle, korku yaflayanlara i¤nelerin özellik-
lerinden ve kullan›m kolayl›klar›ndan bahsedilmesinin
kifliyi rahatlatabilece¤i düflünülebilir. ‹lk uygulaman›n
klinikte beraber yap›lmas› önerilir. Ayn› zamanda i¤ne
korkusun önemli boyutta oldu¤u anlafl›lan bireylerde,
bu konunun mercek alt›na al›nmas› ve durumun üstesin-
den gelmek için diyabet ekibiyle birlikte hareket edil-
mesinin kifliye daha yararl› olaca¤› söylenebilir (Çelik ve
P›nar, 2014).

Bilgi  Eksikli¤i
Diyabetli bireyler insülin tedavisine karfl› ilk baflta

gönülsüz olurlar. Ancak bu gönülsüzlü¤ün nedeninin
genelde bilgi eksikli¤inden kaynakland›¤› yap›lan çal›fl-
malarda görülmektedir. Bu konuda bir birey, “En bafl›n-
dan bana insülin hakk›nda bilgi verilmifl olsayd› durumu
daha iyi anlar, insülin enjeksiyonunu kabul etmede
daha gönüllü olurdum” demifltir” (Tan ve ark., 2011).
Yap›lan araflt›rmada görüldü¤ü gibi erken dönemde in-
sülin tedavisinden ve öneminden bireye bahsedil-
mesinin, tedaviyi kabullenmesinde daha etkili olaca¤›n-
dan söz edilebilir. Yapt›¤›m›z çal›flmada bir birey bilgi ek-
sikli¤i oldu¤unu; “Bilmedi¤imizden, uygulamay› bil-
miyoruz, sonucunu ne olacak bilmiyoruz onun için
çekiniyoruz.”(Kat›l›mc› No: 16) fleklinde ki cümlesiyle dile
getirmifltir.

Buna göre ilk tan› an›nda ve e¤itimin ilk aflamalar›nda
diyabetin tedavi ad›mlar›ndan s›ras›yla bahsedilmesinin
bilgi eksikli¤inin giderilmesine katk›s› olaca¤›; bireyin in-
sülin uygulamas›n›n tedavinin bir parças› oldu¤unu bil-
mesi ve bilgiye erken ulaflmas›n›n tedavinin gelece¤ini
olumlu yönde etkileyebilece¤i söylenebilir.

Sonuç
Diyabetli bireyin insülin e¤itimi bireysel hedefler do¤-

rultusunda haz›rlanmal›d›r. Bireyin yaflam tarz›, yafl›,
motivasyonu, genel sa¤l›k durumu, kiflisel becerileri,
diyabetle ve insülinle ilgili bilgileri, tedavi hedefleri göz
önünde tutularak psiko-sosyal yönden desteklenmeli, in-
sülinle ilgili konularda korkunun afl›lmas›, tedirginlik ve
endiflenin giderilmesi için hastan›n bilgi eksiklikleri gideril-
melidir. Bu süreçte bireyin insülini kabullenmesi ve
tedaviye gösterdi¤i uyum süreçleri de dikkate al›nmal›d›r. 

Bireylerin insülin tedavisine karfl› olan yaklafl›mlar›n›n
›l›ml› olmas› ve olumsuz bak›fl aç›lar›n›n iyilefltirilmesi için
diyabet hemflirelerinin iyi bir iletiflim becerisine sahip ol-
malar› gerekmektedir. Araflt›rma sonuçlar›n›n e¤itimlere
›fl›k tutmas› ve uygulamada daha güvenilir sonuçlar elde
edebilmek için yap›lacak yeni çal›flmalarla örneklem
say›s›n›n artt›r›lmas› önerilmektedir.
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EErriiflflkkiinn  TTiipp  22  DDiiyyaabbeettllii  BBiirreeyylleerriinn  HHaassttaall››kkllaa  ‹‹lliiflflkkiillii
DDuuyygguullaarr››  vvee  DDeenneeyyiimmlleerrii//NNiitteelliikksseell  AArraaflfltt››rrmmaa

Uzm.  Hemflire  Hanife  AKMAN11,  Prof.  Dr.  Nermin  OLGUN22

1Bay›nd›r Hastanesi, ANKARA 
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi, GAZ‹ANTEP

ÖÖzzeett
Bu çal›flma; Aral›k 2014-Nisan 2015 tarihleri aras›nda, Bay›nd›r Hastanesi Kavakl›de-

re Endokrin Polikli¤i’nde Tip 2 diyabetli bireylerin hastal›kla iliflkili duygular›n› ve yaflam
deneyimlerini belirlemek amac›yla niteliksel tipte yap›ld›. Araflt›rmaya ilgili bölümde iz-
lenen ve araflt›rma için yaz›l› onamlar› al›nan 21 birey dahil edildi. Araflt›rma için etik
kurul onay› al›nd›. Demografik özellikler için istatistiksel veriler kullan›ld›. Araflt›rmaya ka-
t›lan bireylerden %66’s› erkek, ço¤unlu¤u 61-70 yafl grubunda (%57) idi. Veriler, gö-
rüflme formu ve derinlemesine görüflme yöntemi ile topland›. Verilerin analizinde
Miscrosoft Word 2007 kelime ifllemci program› kullan›ld›. Araflt›rmada bireylere daha
önceden belirlenmifl yanl› ve yönlendirici olmayan sorular yöneltilerek bire bir görüfl-
me tekni¤i uyguland›.  Ses kayd› al›narak, ortalama 20 dakika süren görüflmelerden el-
de edilen verilerin yaz›l› dökümü 24 saat içinde ç›kar›ld›. Niteliksel verilerin analizi içe-
rik analizi yöntemi kullan›larak, üzerinde durulan konuyla ilgili ifade edilen kavramlar›n
ve düflüncelerin temalaflt›r›lmas›; görüflmenin çözümlendi¤i metnin tekrar tekrar okun-
mas› ve araflt›rman›n alt amaçlar›na göre kodlan›p grupland›r›lmas› ile belirlendi. Ana-
liz sonuçlar› do¤rultusunda, söz konusu temalar üzerinden çal›flma sonuçlar› de¤er-
lendirildi. Araflt›rmaya kat›lan bireylerin deneyimlerinden elde edilen ifadeler gruplan-
d›r›larak verilerin birleflti¤i üç ortak kod grubu saptand›. Bu kod gruplar› diyabet ile ta-
n›flma, diyabet alg›s› ve diyabetle yaflam olarak anlamland›r›ld›. Sonuç olarak; bilgi ek-
sikli¤i, flok, korku, üzüntü, inkar, suçluluk, öfke, kabullenememe, al›flkanl›klar›n de¤ifli-
mi, uyum güçlü¤ü, mesleki zorluklar, sosyal zorluklar, çevresel faktörler, kendini daha
iyi hissetme olmak üzere toplam 14 tema ç›kar›ld›. Bireylerin diyabeti kabullenme ve
uyum süreçlerini kolaylaflt›rmak için empatik bir yaklafl›m sergilenmesi, bireysel gerek-
sinimlere uygun diyabet e¤itimleri planlanarak diyabeti kabullenme ve tedaviye uyum
süreçlerinin kolaylaflt›r›lmas› önerilmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Diyabet, duygular, uyum süreci, niteliksel çal›flma. 

SSuummmmaarryy
EExxppeerriieenncceess  aanndd  eemmoottiioonnaall  ssttaattuuss  ooff  AAdduulltt  
TTyyppee  22  DDiiaabbeettiicc  IInnddiivviidduuaallss,,  aabboouutt  DDiiaabbeetteess//AA  QQuuaalliittaattiivvee  SSttuuddyy
This study was carried out in a qualitative manner in order to identify the emoti-

ons and life experience of the patients with Type 2 diabetes with regard to their dise-
ase in the Endochronology Clinic of Bay›nd›r Hospital Kavakl›dere between December
2014 through April 2015. Twenty one individuals who were being monitored in the
related department and whose consent forms were obtained were recruited. The et-
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hics committee approval was obtained for the study and
statistical data was emoloyed in respect of demographic
features. The data was collected by employing interview
form and in-depth interview. Miscrosoft Word 2007 word
processing software to analyze the data was used. A face-
to-face interview technique was utilized by raising pre-de-
termined unbiased and non-directing questions for the in-
dividuals. A voice recording was made in the interviews
which lasted at least 20 minutes and written minutes of
the data were issued within 24 hours following the inter-
view. The content analysis was utilized in analyzing the
qualitative data so that theming of the concepts and con-
siderations pertaining to the subject addressed is determi-
ned through repetitive reding of the text on which the in-
terview was analiyzed and classification and coding of
the study as per sub-objectives. Consequently, there we-
re fourteen themes in total, namely lack of information,
shock, fear, sadness, denial, feeling of guilt, anger, unac-
ceptance, change of habits, adaptation difficulty, profes-
sional hardship, social challenges and environmental fac-
tors and feeling better. It is suggested that the process of
acceptance of diabetes and adaption to the treatment
should be facilitated, planning trainings on diabetes per
individual requirements through sympathetic approach.

KKeeyywwoorrddss::  Diabetes, emotions, adaptation process,
qualitative study.

Girifl  
Diyabet devaml› t›bbi bak›m›n gerekti¤i, kronik bir me-

tabolizma hastal›¤›d›r. Diyabete ba¤l› akut komplikasyonla-
r›n riskini azaltmak ve uzun dönemde tedavisi pahal› olan,
kronik etkilerinden korunmak için sa¤l›k çal›flanlar›n›n ve di-
yabetli bireylerin e¤itimi zorunludur (TEMD, 2015). 

Hastalar herhangi bir hastal›k tan›s› ald›klar›nda kendi
durumlar› hakk›nda çeflitli inan›fllar gelifltirirler. Bu inan›fllar,
hastal›¤›n yönetimi için davran›fl›n kilit noktalar›n› oluflturur.
Hastal›k hakk›nda hastalar›n alg›lar›n›n ve fikirlerinin de¤ifli-
mi, tedaviye yan›tta de¤iflmeye neden olan aktif bir süreç-
tir. Bu alg› ya da biliflsel süreçler, kiflinin hastal›¤a verdi¤i
duygusal cevab›n› ve tedaviye uyumu gibi davran›fllar›
do¤rudan etkiler (Kocaman ve ark., 2007). Diyabetli birey-
lerin tedavi ve bak›m›nda sa¤l›k kurumu ve sa¤l›k çal›flanla-
r›n›n tutum ve davran›fllar› büyük önem tafl›maktad›r. Has-
ta ile tan›flmak, öykü almak, tan› koymak, tedavisine karar
vermek ve uygulamak beraberinde bak›ma yön vermek ve

etkinli¤ini art›rmak için iletiflim büyük önem tafl›maktad›r
(Babada¤l› ve ark., 2006). ‹letiflimdeki eksiklikler, hasta
memnuniyeti, hastan›n tedaviye uyumunu ve sa¤l›kla ilgili
sonuçlar› olumsuz etkilemektedir (Özçak›r, 2002). 

Diyabetli bireyler iflte ya da ifl d›fl›ndaki hayatlar›nda
pek çok duyguyu yaflar. Bu anlamda bak›ld›¤›nda duygu-
lar, insan davran›fl›n›n bir ö¤esi olup bireyin iç dünyas› ile
karfl›l›kl› iliflkilere kadar birçok alanda belirleyicidir ve insan
davran›fl›nda temel bir yere sahiptir (Erkufl ve Günlü,
2008). Kronik hastal›¤› olan hastalar›n, hastal›klar› ile ilgili
sahip olduklar› inan›fllar›n›n pozitif yönde de¤ifltirilmesiy-
le, kendi kendini yönetebilmeleri, hastal›¤›n oluflturdu¤u
duygusal durumlarla bafl edebilmeleri ve hastal›¤a efllik
eden günlük stresle bafla ç›kabilmeleri için beceri kazan-
d›r›labilmeleri mümkündür  (Chilcot, 2012).

Duygular, yaflama dair bak›fl aç›s›n›, morali ve moti-
vasyonu olumlu ya da olumsuz flekilde etkileyebildi¤in-
den birey için önemlidir ve iyi yönetilebilirse bireyin mo-
ralini ve performans›n› artt›rabilir. Kronik hastal›klarda bi-
reyleri yak›ndan tan›mak ve yaflad›klar› duygular hakk›n-
da empatik yaklafl›mlarda bulunarak bütüncül hasta yak-
lafl›m› sergilemek tedavi baflar›s› aç›s›ndan son derece
önemlidir. Neticede; diyabet konusunda duygular›n tan›-
n›r olmas› ve bu çerçevede hasta yaklafl›mlar› sergilenme-
si hastalar›n diyabet özyönetimini uyumlu bir flekilde sür-
dürmelerini sa¤lamaktad›r.

Bu araflt›rma; Tip 2 diyabeti olan bireylerin tan›ya ilifl-
kin hissettikleri duygular› ve hastal›kla ilgili yaflad›klar› de-
neyimleri ayr›nt›l› olarak belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. 

Gereç  ve  Yöntem
Araflt›rman›n  Tipi  
Araflt›rma, niteliksel bir araflt›rmad›r. 
Evren  ve  Örneklem  Seçim  Kriterleri
Araflt›rman›n örneklemi için, Aral›k 2014 - Nisan 2015

tarihleri aras›nda Bay›nd›r Hastanesi Kavakl›dere Endokrin
Poliklini¤i’nde araflt›rma için yaz›l› onamlar› al›nan diya-
betli bireylerle etik kurul onay› al›nd›ktan sonra görüflme-
ler bafllat›ld›. Kat›l›mc›lardan elde edilen verilerin tekrarla-
maya bafllad›¤› de¤erlendirilerek toplam 21 kat›l›mc›yla
yap›lan görüflme ile sonland›r›ld›. 

Verilerin  Toplanmas›
Araflt›rmada veriler araflt›rmac› taraf›ndan haz›rlanan

iki adet soru formu ile topland›. Soru formunun ilki 10 so-
rudan oluflan yafl, medeni durum, e¤itim seviyesi, mes-
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lek, diyabet yafl› ve ailede diyabet öyküsünü içermektedir. 
demografik özellikler soru formu ve ikincisi dört soru-

dan oluflan yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine bireysel gö-
rüflme sorular›d›r. 

Araflt›rmada, kat›l›mc›lar›n öznel alg› ve deneyimleri-
nin anlafl›lmas› hedeflenmifltir. Bu do¤rultuda veriler diya-
betlilerden sadece bir kez ve yüz yüze görüflme tekni¤i-
nin kullan›ld›¤› bireysel görüflme tekni¤i ile toplanm›flt›r
(Polit ve Beck, 2006). 

Araflt›rmac›n›n görüflme yetene¤inin ve ses kayd›n›n
teknik olarak de¤erlendirilmesi için çal›flmadaki ile benzer
koflullar alt›nda bir kat›l›mc› ile pilot görüflme yap›lm›flt›r.
Pilot çal›flma araflt›rmaya dahil edilmemifltir. 

Bireylere uygun olduklar› zaman sorularak görüflme
randevusu verilmifltir. Araflt›rmaya kat›lan bireylerle, ran-
devu günü ve saatinde görüflmeler yap›lm›flt›r. Derinle-
mesine görüflmenin rahat yap›labilmesi,  bireylerin diya-
bete iliflkin duygu ve deneyimlerini içten, rahat ve ayr›nt›-
l› paylaflabilmesi için poliklinikte sessiz bir ortam olan diya-
bet e¤itim odas› tercih edilmifltir. 

Görüflme s›ras›nda, kat›l›mc›lar›n yan›tlar›n› eksiksiz ve
do¤ru olarak elde edebilmek için dijital ses kay›t cihaz› ola-
rak ak›ll› telefon kullan›lm›flt›r. Görüflmeler ortalama 20 da-
kika (12-52 dakika) sürmüfltür. Elde edilen verilerin yaz›l›
dökümü 24 saat içinde ç›kar›larak ses kay›tlar› silinmifltir. 

Derinlemesine görüflmelerin, hem kat›l›mc›lar hem de
araflt›rmac› taraf›ndan istenilen bilgi derinli¤ine ulafl›ld›¤›
ortak görüflüne var›ld›¤›nda sonland›r›lacak biçimde yürü-
tülmesi hedeflenmifltir. Niteliksel araflt›rma literatüründe
de sözü edildi¤i gibi (Erdo¤an ve ark., 2014; Pitney and
Parker, 2009; Tuckett, 2004) belirli bir doygunlu¤a ulafl-
maya bafllad›¤› kan›s›na var›lmas›yla sonland›r›labilece¤i
bilgisinden yola ç›k›larak örneklem seçimi kat›l›mc›lardan

yeni ve farkl› bilgilerin gelmez oldu¤u noktada 21 diyabet-
li bireyle yap›lan görüflmelerden sonra sonland›r›lm›flt›r. 

Verilerin  Analiz  Edilmesi  ve  Yorumlanmas›
Çal›flmada görüflleri aktar›lan diyabetlerin gerçek isim-

leri ve kendilerini tan›tabilecek ilave bilgiler, mahremiyet-
lerinin korunmas› etik ilkesi çerçevesinde gizli tutulmufl,
her kat›l›mc›ya farkl› numaralar verilerek kaydedilmifltir. 

Niteliksel yaklafl›ma dayal› bu araflt›rman›n 21 derinle-
mesine görüflmeden elde edilen verilerin yaz›l› çözümü
yap›lm›fl ve toplam 6.735 kelime görüflme ç›kt›lar› üzerin-
den analiz edilmifltir. Okuma, grupland›rma, temalaflt›r-
ma aflamalar›nda Microsoft Word 2007 kelime ifllemci
program›ndan da yararlan›lm›flt›r. Sosyodemografik özel-
liklere iliflkin da¤›l›mlar yorumlan›rken say› ve yüzdelik he-
sab›ndan yararlan›lm›flt›r.

Bulgular
Bu bölümde, verilerin diyabetli bireylerin görüfllerini

aktaracak bütünlükte sunulmas›na özen gösterilmifltir.

Demografik  Verilerin  Analizi
Kat›l›mc›lar›n demografik özellikleri Tablo 2’de verilmifltir.
Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerden %33.3 (7 kifli)’

sinin kad›n, %66.6 (14 kifli)’s›n›n erkek,  %4.7 (1 kifli)’ sinin
40-50 yafl grubunda, %28.5 (6 kifli)’ inin 51-60 yafl grubun-
da, %57.1 (12 kifli) ile ço¤unlu¤un 61-70 yafl grubunda,
%9.5 (2 kifli)’ inin 71 yafl ve üzeri oldu¤u; %47.6 (10 kifli)’
s›n›n üniversite, %4.7 (1 kifli)’ sinin yüksekokul,  %42.8 (9
kifli)’ inin lise ve son olarak yine %4.7 (1 kifli)’ sinin ortaokul
mezunu olduklar›;  %90.4 (19 kifli) ile hemen hemen tama-
m›n›n emekli olduklar›; aile bireyleri aras›nda  %66.6 (14 ki-
fli)’ s›n›n ailesinde diyabet bulundu¤u, %33.3 (7 kifli)’ ünün

ailesinde ise diyabet bulunmad›¤›
gözlendi. Diyabet y›llar› sorguland›-
¤›nda ise; 1-10 y›l aras› %52.3 (11 ki-
fli), 11-20 y›l aras› %28.5 (6 kifli), 20
y›l ve üzeri ise %19 (4 kifli) olarak be-
lirlenmifltir.

Nitel  Verilerin  Analizi
Bu bölümde, araflt›rmaya kat›lan di-
yabetli bireylerin ifadelerinin genel
gruplar›na iliflkin veriler tablolar ha-
linde verilmifltir.
Tablo 3 incelendi¤inde ham verile-
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TTaabblloo  11::  Yar› yap›land›r›lm›fl derinlemesine görüflme sorular›:

1. Diyabet oldu¤unuzu ilk ö¤rendi¤inizde ne hissetiniz? Tarif edebilir misiniz? 
Bu duygular zaman içinde nas›l bir de¤iflim gösterdi?

2. Diyabetli olmak günlük yaflam›n›z› nas›l etkiledi? 
Eskiden yapt›¤›n›z neleri de¤ifltirmek zorunda kald›n›z?

3. Günlük yaflamda diyet, egzersiz, beslenme, ilaç kullan›m› ve 
kan flekeri takipleri gibi rutin uygulamalar› yaparken yaflad›¤›n›z 
sorunlar nelerdir? Bu sorunlarla bafletmede hangi yöntemleri kulland›n›z?

4. Hastal›¤›n›z süresince ailenizden, çevrenizden gördü¤ünüz 
deste¤i nas›l yorumlars›n›z?



rin birleflti¤i üç ortak grup saptanm›flt›r.  Bu ortak gruplar;
diyabet ile tan›flma, diyabet alg›s› ve diyabetle yaflam ola-
rak anlamland›r›lm›flt›r. 

Diyabet  ile  Tan›flma
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmelerde diyabetle ta-

n›flma grubunda 15 öznel ifade ham veri olarak verilmifl
ve “Bilgi eksikli¤i” temas› ortaya ç›km›flt›r. 

Diyabet  Alg›s›
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmelerde diyabet alg›s›

anlam grubunda 43 öznel ifade ham veri olarak verilmifl ve
“Korku, Öfke, fiok, Suçluluk, Üzüntü, ‹nkar, Kabulleneme-
me’’ olmak üzere toplam yedi farkl› tema belirlenmifltir. 

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin %38 (8 kifli)’inin
korku, %4.7 (1 kifli)’sinin öfke, %23.8 (5 kifli)’ inin flok, suç-

luluk, üzüntü, %42.8 (9 kifli)’ inin inkar, %47.6 (10 kifli)’ s›-
n›n kabullenememe, duygular›n› yaflad›klar› görülmüfltür.
Araflt›rmada “inkar, korku ve kabullenememe” duygular›n›n
öncelikli oldu¤u görülmüfltür. Araflt›rmada bu duygulardan
herhangi birisini yaflayanlar›n yan›nda birkaç duyguyu ayn›
anda yaflayanlar›n oldu¤u da dikkat çekici bulunmufltur. Di-
yabetli bireylerde en az yaflanan duygunun öfke, en yo¤un
yaflanan duygunun ise kabullenememe oldu¤u görülmek-
tedir. Kabullenememeyi s›ras›yla inkar ve korku duygular› ta-
kip etmektedir. fiok, suçluluk ve üzüntü ise ayn› oranda et-
kili olarak bulunmufltur. Yine verilere göre diyabetli bireyle-
rin en fazla dört duyguyu bir arada yaflad›klar› da görül-
mektedir. Sadece bir diyabetli birey tan›ya zaten haz›r oldu-
¤unu ve diyabeti kabullendi¤ini bildirmifltir.

Diyabetle  Yaflam  
Araflt›rman›n bu bölümünde diyabetli bireylerden
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TTaabblloo  22::  Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin 
sosyo-demografik özelliklerine iliflkin da¤›l›mlar›

DDee¤¤iiflflkkeenn SSaayy›› %%
CCiinnssiiyyeett  

• Kad›n 7 33.3
• Erkek 14 66.6

YYaaflfl
• 40-50 1 4.7
• 51-60 6 28.5
• 61-70 12 57.1
• 71 ve üzeri 2 9.5

EE¤¤iittiimm
• Üniversite 10 47.6
• Yüksekokul 1 4.7
• Lise 9 42.8
• Ortaokul 1 4.7

MMeesslleekk
• Emekli 19 90.4
• Çal›flan 1 4.7
• Ev Han›m› 1 4.7

AAiilleeddee  DDMM  
• Var 14 66.6
• Yok 7 33.3

DDMM  yy››ll››
• 1-10 y›l 11 52.3
• 11-20 6 28.5
• 20 ve üzeri 4 19

TTooppllaamm 21 100

TTaabblloo  33::  Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin 
ifadelerinin gruplar› ve temalar

AAnnllaamm  GGrruuppllaarr›› TTeemmaallaarr
DDiiyyaabbeett  iillee  TTaann››flflmmaa Tema 1:“Bilgi Eksikli¤i’’
DDiiyyaabbeett  AAllgg››ss›› Tema 1:“Korku’’

Tema 2:“Öfke’’
Tema 3:“fiok’’
Tema 4:“Suçluluk’’
Tema 5:“Üzüntü’’
Tema 6:“‹nkar’’
Tema 7:“Kabullenememe’’

DDiiyyaabbeettllee  YYaaflflaamm OOlluummlluu KKoonnffoorrddaa  DDee¤¤iiflfliikklliikk::
Tema 1:“Al›flkanl›klar›n 

de¤iflimi’’
Tema 2:“Kendini daha 

iyi hissetme’’
OOlluummssuuzz KKoonnffoorrddaa  DDee¤¤iiflfliikklliikk::

Tema 1:“Uyum 
güçlü¤ü’’

Tema 2:“Mesleki 
zorluklar’’

Tema 3:“Sosyal 
zorluklar’’

Tema 4:“Çevresel 
faktörler’’



günlük yaflamda karfl›laflt›klar› zorluk ya da kolayl›klar› ifa-
de etmeleri istenerek yaflam deneyimleri ö¤renilmeye ça-
l›fl›lm›flt›r. Elde edilen 50 öznel ifade ham veri olarak ince-
lendi¤inde ise  “Konforda De¤ifliklik”  bulgusu alt›nda on-
lar için olumlu ve olumsuz iki alt tema belirlenmifltir. Kon-
forda de¤ifliklikte; olumlu iki tema “Al›flkanl›klar›n De¤ifli-
mi” ve “Kendini Daha ‹yi Hissetme” belirlenirken, olumsuz
dört tema “Uyum Güçlü¤ü”,  “Mesleki Zorluklar”,  “Sosyal
Zorluklar” ve “Çevresel Faktörler” olmak üzere toplam alt›
tema belirlenmifltir. 

Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin %47.6 (10 ki-
fli)’s›n›n kendini daha iyi hissetti¤i, %38 (8 kifli)’inin uyum
güçlü¤ü, %14.2 (3 kifli)’sinin mesleki zorluklar ve çevresel
faktörler, %23.8 (5 kifli)’inin sosyal zorluklar yaflad›klar›, ta-
mam›n›n ise al›flkanl›klar›nda olumlu yönde de¤iflim oldu-
¤u görülmüfltür. 

Araflt›rmada elde edilen veriler incelendi¤inde bireyle-
rin diyabetle yaflam gubunda yer alan “Konforda De¤iflik-
lik”  bulgusu alt›nda onlar için olumlu ve olumsuz iki alt te-
ma belirlenmifltir. Konforda de¤ifliklikte; diyabetli bireylerin
tamam›n›n al›flkanl›klar›nda eski al›flkanl›klar›na göre olum-
lu yönde bir de¤iflim oldu¤u, bu durumun ise bafllang›çta
onlar için zor iken süreç ilerledi¤inde kendilerini daha iyi
hissetmenin etkin oldu¤u görülmüfltür. Al›flkanl›klar›n de¤i-
flimi ile birlikte kendini daha iyi hissetme bafllarken bu sü-
reçte uyum güçlü¤ünün yaflanmas› birbirini izleyen döngü
fleklindedir. Konforda de¤ifliklikte olumsuz tema olarak
uyum güçlü¤ü daha bask›n iken beraberinde daha çok
sosyal zorluklar›n yafland›¤›, mesleki zorluklar ve çevresel
faktörlerin ise ayn› oranda etkili oldu¤u görülmektedir. 

Tart›flma  
Araflt›rma sonuçlar›, öznel olduklar› için bireysel alg›lar

ve kimlik özelliklerinin yan› s›ra bireyin içinde bulundu¤u
toplumsal ve kültürel yap›dan etkilendi¤i, dolay›s› ile bi-
reyden bireye de¤iflti¤i için niteliksel yöntem ile yap›lan
her araflt›rma araflt›rman›n yap›ld›¤› gruba özgüdür. Bu
ba¤lamda literatürdeki çal›flmalar›n bu araflt›rma ile para-
lellik göstermesi beklenmemektedir. 

Diyabet  ile  Tan›flma:  
Tema  1:  “Bilgi  Eksikli¤i  ”
Araflt›rmaya kat›lan diyabetli bireylerin ço¤u diyabetin

nas›l bir hastal›k oldu¤unu ancak kendisi tan› ald›¤› zaman
ö¤rendiklerini belirtmifltir. Ailesinde diyabet olanlar ile ol-
mayanlara bak›ld›¤›nda; ailede diyabet olmayanlar›n konu

hakk›ndaki bilgilerinin daha az oldu¤u ve diyabetle ilgili
yanl›fl inan›fllar gelifltirdikleri, ailesinde diyabet olanlar›n ise
yanl›fl ya da eksik bilgilenmelerinin oldu¤u tespit edilmifl-
tir. Bu ba¤lamda bilgi eksikli¤i baflka bir ifadeyle fark›nda-
l›¤›n olmay›fl› diyabet yönetimindeki problemlerin en ba-
fl›nda gelmektedir. Diyabetli bireylerden on alt› birey diya-
bet hakk›nda kendileri diyabet tan›s› alana kadar yeterli bil-
giye sahip olmad›klar›n› ve kulaktan dolma bilgilerle diya-
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TTabbllo  4: Araflt›rmaya kat›lan diyabetli 
bireylerin ifadelerinin gruplar› ve temalar

Anllam  Diiyabbet  iille  TTan›flma
grubbu
TTemallar ““Biillgii  ekksiikkllii¤ii””
Kat›ll›mc›  ÖÖnemllii  ‹‹fadeller
1 “Keflke bilinçli olarak bana önceden diyabetik 

meselesi yani fleker meselesi anlat›lsayd›.”
15 “Etraf›mda yoktu böyle bir fley ve geçer 

diye düflündüm. ”
12 “Hâlbuki benim tek rahats›zl›¤›m istemeden 

aya¤›m› sürüyor olmamd› ve o da sonras›nda 
geçiyordu. fieker yükseldi¤inde me¤er 
sürtüyormuflum.”

20 “Ailede olmad›¤› için bilmiyordum. ”
5 “Hiç önemsemedim çünkü hastal›k hakk›nda bir 

bilgim yoktu ve tepki göstermedim. ‹lk 
ö¤rendi¤imde bir bilgim yoktu.”

11 “Çok bir bilgim yoktu.”
13 “Ben fleker hastas›n› çok kilolularda olur veya 

aileden gelir san›yordum bizde de böyle fleyler 
olmad›¤›ndan ben kendi kendime biraz yememe
içmeme dikkat etsem düzelir diye düflündüm.”

16 “Diyabetin tam olarak ne oldu¤unun bilincinde 
de¤ildim o zamanlarda. Sadece fleker hastal›¤› 
diye genel hatlar›yla bilinen bu hastal›¤›n iyi bir 
fley olmad›¤›n› düflünüyordum.”

8 “Diyabet ne dedim bilmiyordum o zamanlar 
fleker hastal›¤›n›.”

Anllam  grubbu Diiyabbet  Allg›s›
Temalar “ Korku’’

“Öfke’’
“fiok’’
“Suçluluk’’
“Üzüntü’’
“‹nkar’’
“Kabullenememe’’
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Kat›ll›mc› ÖÖnemllii  ‹‹fadeller
3 “‹nflallah sonu kötü olmaz diye düflünüyorum. 

Çünkü yafl›m ilerliyor ve flikâyetler artar diye 
düflünüyorum.” 

11 “Ben flekeri “bir insan fleker hastas› olur ve eyvah
yand›” diye düflünüyordum.” 

9 “Etkileniyorsunuz ilk hastal›¤›n›z› ö¤rendi¤inizde 
ve bundan sonra baz› fleyleri 
yaflayamayaca¤›n›z› hissediyorsunuz.” 

16 “Benim için herhalde hayat bitti diye düflündüm. 
12 “Ben 20 senedir fleker hastas›y›m fakat ilk 10 sene

kabul edememifltim bunu. “Ben fleker hastas› 
de¤ilim” deyip yemek yemeye devam ediyordum.
O zaman ben yaflam doluydum fakat ö¤rendim 
hastal›¤›m› her fley bitti tüm  moralim gitti.” 

1 “Belirli bir flok yafland›.” 
2 “Çok kötü hissettim. Bana birden pat diye fleker 

oldunuz dedi¤inde inanamad›m. Resmen 
hareketsiz kald›m idrak edemedim.” 

15 “Buraya geldi¤imde de bana tam diyabet 
oldunuz dediklerinde resmen dünyam karard›. 
Çünkü annemde yaflam›flt›m ve flok geçirdim. 
Herhalde ömür boyu bir fleylere ba¤l› kalaca¤›m› 
düflündüm. En çok insülinden korktum. 
Hastal›¤›n en a¤›r›n› yaflad›¤›m› düflündüm” 

10 “‹lk duydu¤umda çok fena oldum o kadar çok o
kadar çok korkuyordum ki “Allah’›m bana 
perhizli falan hastal›k verme” diye flok oldum. 
Önceki düzenim daha iyiydi. Hiçbir korkum 
yoktu. Geziyordum herfleyi yiyordum. Ama flimdi 
korkum var. fiimdi bir tedirginlik var. Acaba ne 
ç›kacak diye. fieker yüksek ç›k›nca acaba 
gözümemi vuracak, böbre¤ime mi vuracak hep
o korku. Okuyoruz, dinliyoruz baz› yerlerde 
hasar yap›yor diye.” 

8 “Hastal›k ç›k›nca flafl›rd›m iflte benim hiçbir 
hastal›¤›m falan yoktu. O zaman bir 
flafl›rd›yd›m bu hastal›k da neymifl diye.” 

19 “Çal›flma hayat›mda düzensiz beslendim ifle 
yetiflece¤im diye ö¤ün atlad›¤›m için üzüldüm. 
“Neden kendime dikkat etmedim sa¤l›¤›m› 
bozdum” diye üzüldüm.” 

5 “O andaki üzüntüm de neden fleker hastas› 
oldu¤um yönündeydi ve bende neden ç›kt›.” 

17 “O dönem üzüldüm tabi hofluma gitmedi biraz 
can›m s›k›ld›.  Kendim de doktor oldu¤um için 
karfl› tarafa geçmek moralimi bozdu hiç hofluma
gitmedi tabi.” 

14 “Doktorum bana hastas›n dedi¤inde reddettim 
ve kabullenemedim. Fakat daha sonra yavafl 
yavafl al›flt›m ve kabullendim.” 

20 “Kabullenemedim. 1 y›l sonra geldim. “Yanl›fll›k 
var” diye düflünerek bölüme geldim. Bunda 
yanl›fl var diye gelmek istemiyordum alerjiye 
çözüm bulamay›nca bir y›l sonra kabul etmek 
zorunda kald›m.” 

Anllam  grubbu Diiyabbetlle  Yaflam
Temalar “Konforda De¤ifliklik’

’(olumlu/olumsuz)
Konforda Konforda De¤ifliklik(olumsuz):
De¤ifliklik (olumlu): Tema 1:“Uyum güçlü¤ü’’
Tema 1:“Al›flkanl›klar›n Tema 2:“Mesleki zorluklar’’
de¤iflimi’’ Tema 3:“Sosyal zorluklar’’
Tema 2: “Kendini daha Tema 4:“Çevresel faktörler’’
iyi hissetme’’
Konforda  De¤iifliikklliikk((ollumllu):
Tema 1:“Al›flkanl›klar›n de¤iflimi’’
Tema 2:“Kendini daha iyi hissetme’’

Kat›ll›mc› ÖÖnemllii  ‹‹fadeller
15 “Spora da bafllad›m bu arada. Ben önceden 

spor yapmazd›m ama flu an günde hemen 
hemen en az tempolu 40 dakika yürüyorum. 
96 kilodan 70 civar›na düfltüm yavaflta olsa. 
Büyük bedenlerden kurtuldum ve art›k 
al›flverifllerde büyük bedenlere bakm›yorum ve 
daha rahat k›yafet bulabiliyorum. Bu süreç 
içerisinde hiçbir olumsuz bir fley olmad›. Tam 
tersi her fley çok düzgün oldu. Benim mutlu 
olmam kendime düzgün fleyler bulmam eflimi 
de çok mutlu etti. ‹lerisi aç›s›ndan kendimi daha 
mutlu hissediyorum çünkü metabolizmam›n 
daha gençleflti¤ini düflünüyorum ve 2 y›ld›r hiç 
hasta olmuyorum ba¤›fl›kl›k sistemim daha da 
güçlendi.” 

2 “Sabah kahvalt›s› yapmazd›m eskiden. Bankaya 
giderken po¤aça al›r onu yerdim fakat sonras›nda
sabah kahvalt›s›n›n ara ö¤ünlerin ve yemek 
yemenin çok gerekli oldu¤unu ö¤rendim.” 

6 “Daha iyi bakmaya bafllad›m kendime..Kendime 
dikkat etti¤im sürece bir sorunum yok.” 

13 “Disiplinli olmay› ö¤rendim.” 
16 “Diyabetle beraber kolumda bir saat oldu¤unun 

fark›na vard›m ve saatli yemeye bafllad›m. 
Özellikle ara ö¤ünlere dikkat etmeye bafllad›m. 
Saat kuruyorum ve art›k hissediyorum. Yeme 



beti yönetmeye çal›flt›klar›n› bildirmifltir. Sadece befl diya-
betli bireyin diyabet hakk›nda bilgi sahibi olmakla birlikte
eksik ya da yanl›fl bilgilenmifl olduklar› görülmüfltür.

Araflt›rmada diyabetli bireyler diyabetle ilgili bilgi sahi-
bi olduktan sonra bu bilgilerini yak›n›ndakilerle ya da ak-
ran› olan diyabetli kiflilerle paylaflt›klar›n› bildirilmifl bu du-
rumun onlar için çok motive edici oldu¤u vurgulanm›flt›r. 

Kronik hastal›klar, normal fizyolojik fonksiyonlarda ya-
vafl ve ilerleyici bir sapmaya ve geri dönüflümsüz de¤iflik-
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düzenimi oturttum o en güzeli. Uyku düzenim 
oturdu ve her fley emeklilikten sonra oldu. 
‹stekli yapt›¤›m için zorlanmad›m.” 

19 “Hiç zorlanmad›m bilhassa kilo verece¤im sa¤l›¤›m
daha iyi olacak diye daha da çok dikkat ettim.” 

21 “Çok zorlanmad›m haz›rd›m sadece geç 
yapt›¤›m kahvalt›lar› zaman›nda yap›yorum. 
Geç yedi¤im ö¤le yemeklerini zaman›nda 
yiyorum hiç yapmad›¤›m ara ö¤ünlerini 
yapmaya bafllad›. Bence kesinlikle olumlu. 
‹nsanlar›n diyabet hastas›m›y›m acaba diye falan
korkmas›na hiç gerek yok. Birden kabullenip 
ona göre yaflamas› gerek.” 

20 “De¤iflikliklerde hiç zorlanmad›m. Beni olumlu 
etkiledi. Yaflama daha olumlu bak›yorsunuz. 
Hiç hastay›m diye endifle etmedim.” 

7 “En çok da flu an hayata bak›fl aç›m de¤iflti. 
En önemlisi stresim yok. Üzülmüyorum da bu 
yüzden hayat›m düzene girdi. Mesela çocuklara 
bak›fl aç›m, han›m›ma bak›fl aç›m hepsi de¤iflti. 
Evvelden çok asabiydim fakat flu an hayata da 
her fleye de olumlu bak›yorum.” 

3 “Daha hareketli olmaya çal›fl›yorum ve daha iyi 
hissediyorum kendimi. fiu an daha rahat 
hissediyorum. fiu an yorucu hayattan daha 
rahat bir hayata geçtim ve flimdi sadece kendim 
için ve hastal›¤›m›n ilerlememesi için çaba sarf 
ediyorum.” 

5 “Uyum sa¤lamakta zorlanmad›m çünkü kendimi 
bir yerde mecbur hissettim ortam beni buna itti.” 

Konforda  De¤iifliikklliikk  ((ollumsuz):
Tema 1:“Uyum güçlü¤ü’’
Tema 2:“Mesleki zorluklar’’
Tema 3:“Sosyal zorluklar’’
Tema 4:“Çevresel faktörler’’

9 “S›k›nt› belli noktalarda gerçekten. Mesela tatl› 
krizi özellikle evde kald›¤›m›z ama d›flarda hiç 
akl›m›za gelmiyor kuruyemifltir meyvedir.” 

14 “Al›flkanl›klar›m› de¤ifltirmem gerekti ve bu zor 
oldu. Spor al›flkanl›¤›m› da de¤ifltirmek zor oldu 
k›s›tlamam gerekti. Bir tak›m fleyleri 
kabulleniyorsunuz ya diyabet oldu¤unuz için 
acaba afl›r› yaparsam herhangi bir flekilde 
rahats›z olur muyum düflüncesi aç›¤a ç›kt›.’’ 

12 “fiu anda da zorlan›yorum tabi. Çünkü karn›n›z 
ac›k›yor istedi¤iniz gibi yemek yiyemiyorsunuz. 
Olumlu yönü sadece baflkalar›n›n yedi¤ine 
bak›p gözünüzün kalmas› oluyor.’’ 

10 “Önceki düzenim daha iyiydi. Hiçbir korkum 
yoktu. Geziyordum herfleyi yiyordum. Ama flimdi 
var. Mesela birazc›k flekerim yüksek olsa moralim
bozuluyor. fiimdi bir tedirginlik var. Acaba ne 
ç›kacak diye. Önceki halim daha rahatt›.” 

3 “Büromu kapatmak zorunda kald›m stresten 
uzak durmak için. Mümkün oldu¤unca tabi ki 
hayat›mda de¤ifliklik yapt›m. O dönemde 
çal›fl›rken zorland›m.” 

14 “Sosyal yaflant›mda eksiklikler k›s›tlamalar 
hissediyorum. Bunlar diyabetten kaynaklanan 
sorunlar benim için. Cinsel yaklafl›m olay› da 
diyabetten kaynaklanan bir tak›m noksanlar söz 
konusu oluyor.” 

19 “Olumsuz yönleri; mesela bir yere gidiyorsunuz 
kendi bafl›n›za beslenmenize pek dikkat 
edemiyorsunuz ya da yan›n›zda bir fley 
bulundurmuyorsunuz belli saatten sonra ö¤ünü
atlat›nca ac›kma oluyor korkuyorsunuz bafl›ma 
bir fley gelir mi diye.” 

18 “Ooo çok etkiledi. Acayip etkiledi. Yani yaflant›m 
de¤iflti. Çünkü yasaklar var. Yani gece hayat›m 
her fleyim özel hayat›m ayr› bir dilime girdi. 
Özgürdüm, hürdüm her fleyi yap›yordum ama 
diyabetten sonra can›m›n istedi¤i her fleyi 
yapam›yorum. O özgürlükler bizden gitti. 
Çok zorlanm›yorum. Genel anlamda tetikteyiz. 
Daima alarmday›z. Bu durum hiç hofluma 
gitmiyor yok olup gitmesini isterim. Bo¤az›ma 
düflkün de¤ilim ama sofraya özgür ve yasaks›z 
oturmak var.” 

11 “‹lk bafllarda çok zorland›m. Çünkü bir yere 
gidip oturuyorsunuz mesela gitti¤inizde masay› 
donat›yorlar ve benim de ifltah›m aç›kt›r ve 
yiyorum bu konuda çok zorland›m.” 

16 “Bizde yemek olmazsa olmaz. Herhalde bence 
diyabet Güneydo¤u’luya Allah taraf›ndan 
verilebilecek en büyük ceza.” 



liklere neden olmakta, yaflam›n uzun bir dönemini kapsa-
makta, sürekli t›bbi bak›m ve tedavi gerektirmektedir. Bu
özellikleri itibariyle, bireylerin yaflam boyu kendi tedavi ve
bak›mlar›n›n sorumlulu¤unu al›p, sürdürmeleri büyük
önem tafl›maktad›r (Türkmen, 2012). Kronik hastal›klara
ba¤l› ölümler komplikasyonlar nedeniyle gerçekleflmekte-
dir. Komplikasyonlar hastal›k yönetiminin etkin yap›lama-
mas› ve istendik hedeflere ulafl›lamamas› nedeniyle orta-
ya ç›kmaktad›r (Koflar ve Büyükkaya Besen, 2015). Bilgili,
kendine güvenen, yetenekli ve bak›ma kat›lan hastalar›n
sa¤l›¤›n› gelifltirecek aktiviteleri gerçeklefltirme olas›l›klar›-
n›n daha fazla oldu¤u bildirilmifltir (Jerant et al., 2005).
Hastalar›n sa¤l›klar›n› ve bak›mlar›n› yönetebilmeleri için
sa¤l›klar›yla ilgili ba¤›ms›z olarak eyleme geçebilmeleri ve
isteklerinin olmas› yani hastan›n aktif rol almas› Hibbard
ve Greene (2013) taraf›ndan vurgulan›rken, hastalar›n
karar verme sürecine kat›lmalar› kadar, baflar›l› bir öz yö-
netim ve sa¤l›¤› gelifltirme için de bu durumun bir öncü
oldu¤u bildirilmifltir (Deen et al., 2011). Diyabetli bireyler-
le yap›lm›fl bir çal›flmada; aktif olan hasta ile hastaneye ka-
bul ve acil servise baflvurma s›kl›¤›n›n iliflkisi incelenmifl bi-
rinci aflamada olan hastalar›n, dördüncü aflamadakilerle
karfl›laflt›r›ld›¤›nda daha fazla hastaneye yatma ve daha
fazla acil servis ziyareti ihtimalinin oldu¤u görülmüfltür
(Begum at al., 2011). Bireyin e¤itim durumu, sa¤l›k per-
soneli ile iletiflimi, sosyoekonomik durumu ve ald›¤› sa¤l›k
e¤itimi, aktiflik düzeyini belirleyip etkilerken, aktiflik düze-
yi de öz yönetim durumunu, sa¤l›k ç›kt›lar›n›, hastaneye
ve acil servise baflvurma durumunu öngörmekte ve etki-
lemektedir (Koflar ve Büyükkaya Besen, 2015).

Bireyler genellikle gerek hastal›klar› gerekse uygula-
nan tedavileri hakk›nda yeterince bilgilendirilmemektedir-
ler. Öztürk ve ark., hemodiyaliz hastalar›yla yapt›klar› ça-
l›flmalar›nda da diyalize girdikleri süre içerisinde herhangi
bir sa¤l›k personeli taraf›ndan kronik böbrek yetmezli¤i ve
diyaliz hakk›nda yeterli bilgi verilmedi¤ini bildirmifllerdir
(Öztürk ve ark., 2009). Bu durum da diyabetli bireylerin
diyabete karfl› olumsuz düflüncelere kap›lmalar›na, kendi-
lerini yaln›z hissetmelerine bazen de b›kk›nl›k hissederek
yapmas› zorunlu olan birtak›m uygulamalar› dahi aksat-
malar›na ya da hiç yapmamalar›na neden olmaktad›r.
Genellikle toplumda diyabet kontrolünde s›kl›kla yanl›fl ya
da eksik uygulamalar görülmekte buna da yanl›fl inan›fllar
ve hastal›k hakk›ndaki eksik bilgiler sebep olmaktad›r. Di-
yabetli kifliler yak›nlar›n›n diyabet hakk›ndaki duygu, dü-
flünce ve tutumlar›ndan etkilenmektedir. Hastaya verile-

cek bilginin süreklili¤inin sa¤lanmas›, hastal›kla bafletme-
yi ve komplikasyonlar›n önlenmesini kolaylaflt›rmaktad›r
(Nam et al., 2011).

Diyabet  Alg›s›:  
Araflt›rmada diyabetli bireylerin diyabet tan›s›na ver-

dikleri tepkilerin ço¤unlukla benzer oldu¤u görülmüfltür.
Tepkilerin sebebi olarak ise diyabetle ilgili bilgi eksikli¤i,
çevreden edindikleri yanl›fl bilgi ve deneyimler, yak›nlar›n-
dan ya da etraflar›ndan edindikleri kötü tecrübelerin etki-
si oldu¤u görülmüfltür. Ço¤u birey tan› ald›klar› an› ve o
anda yaflam›fl olduklar› duygular› unutmam›fl gayet net
bir flekilde tarif edebilmifltir.

Tema  1:  “Korku”  
Araflt›rmada ailesinde diyabet olan bireylerden bir k›s-

m› daha çok korku yaflad›klar›n› ifade ederken bir k›sm› ise
çok rahat olduklar›n› belirtmifltir. ‹lk tan›y› ö¤rendikleri an-
da birfleylere ba¤›ml› olma ve insüline bafllama korkusu
yaflad›klar› ifade edilmifltir. Korkular›n›n nedenini ise önce-
den yaflad›klar› kötü tecrübelere ya da çevrelerinden edin-
dikleri olumsuz deneyimlere ba¤lad›klar› görülmüfltür. 

Ço¤u insan kimi zaman sa¤l›klar› ile ilgili endifle duyar
ancak baz›lar› bu kayg›lar› giderme noktas›nda daha büyük
s›k›nt›lar yaflamaktad›rlar ve ciddi bir hastal›klar›n›n olmas›n-
dan korkarlar (Hogan, 2010). Araflt›rmada da insülin kul-
lanmaktan ya da diyabetten yaflad›¤› korku nedeniyle has-
tal›¤›n› çevresindekilerden sakland›klar› ifade edilmifltir. 

Korku bilinçli olarak tan›nan genellikle bilinen bir d›fl
tehdit ve tehlikeye karfl› verilen tepki, bireyin kendi düflün-
celerinin sebep oldu¤u bir duygudur. Bu düflüncelerin
içinde “tehlike” ö¤esi oldu¤u için korku tepkisi oluflur. Bu
nedenle ayn› durumla karfl›laflan farkl› kifliler ayr› düflün-
celeri neticesinde farkl› reaksiyonlar verebilirler. Bu sebep-
le korkuyu yenmek için, kiflinin kontrolün kendisinde ol-
du¤unu fark edip, korku hissi uyand›ran düflünce tarz›n›n
do¤rulu¤unun sorgulanmas› gerekir. Korkuyla bafl ede-
bilmek için korku nedenlerinin üzerine gidilmeli ve prob-
lemi tan›mlayan sorunun çözümlenmesi gerekmektedir
(Çelik ve P›nar, 2014).

Tema  2:  “Öfke”
Araflt›rmada öfke duygusunun çok az yaflanm›fl olma-

s› dikkat çekici iken kendi kendine sorulan sorular›n en
önemlisi ise “neden ben?” fleklindedir. Diyabetli bireylerin
öfke odaklarn›n en yak›nlar›ndaki kifliler ya da sa¤l›kl› bi-
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reylerin oldu¤u ifade edilmifltir.
Diyabetli bireylerle yap›lan görüflmeler genç yafllarda

diyabet teflhis edilmesinin öfke duymalar›na sebep olabi-
lece¤ini düflündürmüfltür. Bu durumun kendilerinde hak-
s›zl›k duygusu oluflturarak bazen de kötü fleyler yaflama
korkusuna neden olarak onlarda mutsuzluk duygusuna
kap›lmalar›na sebep oldu¤u da ifade edilmifltir. 

Birey hastal›¤› ile ilgili "Neden ben?" diye düflünerek
ailesine ya da arkadafllar›na karfl› öfke duyabilmektedir
(Grimaldi, 2003). Tip 2 diyabeti olan bireylerin hastal›kla-
r›na uyum ve kabullenme kriterlerinin belirlenmesi üzeri-
ne yap›lm›fl bir çal›flmada da; hastalar›n öfke odaklar›n›n,
aile üyeleri, sa¤l›k personeli ve di¤er sa¤l›kl› insanlar›n ol-
du¤u ifade edilmifltir (Demirtafl ve Albayrak, 2009).

Tema  3:  “fiok”
Araflt›rmada bu tema “flok olmufltum” ve “çok kötü his-

settim.’’ fleklinde bildirilmifltir. Ailesinde diyabet oldu¤u
için kendini hastal›¤a haz›rlam›fl ve ilk floku rahat geçirmifl
bireylerin yan› s›ra ailesinde diyabet bulunanlar da flok ya-
flad›klar›n› bildirmifltir. Ailesinde hiç diyabet bulunmayan
ve diyabet tan›s› konulan diyabetli bireyler ise flokla bera-
ber ayn› zamanda flaflk›nl›k duygusunu da yaflad›klar›n›
ifade etmifltir. Yap›lan bir araflt›rmada da ailesinde ya da
tan›d›klar›nda diyabetli bireyin olmas›, diyabetli bireyin ya-
flant›s› ve s›k›nt›lar›n›n bilinmesi hastal›¤›n büyük karam-
sarl›k ve üzüntüyle karfl›lanmas›na neden olabildi¤i bildi-
rilmektedir (Lacroix and Assal, 2003). 

Diyabet tan›s›n›n diyabetli bireye ilk söyledi¤i an izleni-
len tav›r ve aktar›lan bilginin çok önemli oldu¤u ayn› za-
manda bu tav›r ve yaklafl›m›n flok yaflanmas›nda çok güçlü
bir neden olabilece¤i de görülmüfltür. Hastal›¤›n söylenme
flekli çok önemlidir ve ilk tan› al›nan andaki duygular, bulu-
nulan ortam aradan y›llar geçmifl olmas›na ra¤men hala
hat›rlanmaktad›r. Benzer sonuçlar yap›lan bir araflt›rmada;
kabullenmenin görüldü¤ü hastalarda ilk tan› konulduktan
itibaren üzerinden 10 y›ll›k bir sürenin geçmifl oldu¤u flek-
linde tespit edilmifltir. Ayn› araflt›rmada bu bulgu kabullen-
me ve uyum aflamas›na gelinceye kadar hastalar›n zama-
na ihtiyac› oldu¤u, bu zaman sürecini azaltmak için yak›n
izlem ve sürekli e¤itim gerekti¤ini fleklinde yorumlanm›flt›r
(Demirtafl ve Albayrak, 2009). Birey hastal›¤› söylendi¤i an-
da panik, flok, korku gibi çeflitli duygular hisseder. Sa¤l›k ça-
l›flan› bu durumu s›radan bir olaym›fl gibi hastayla paylafl›r-
sa kifli hastal›¤›n› önemsemeyebilir ve tedaviye uyumu
olumsuz etkilenebilir (Kalender ve Sütçü Çiçek, 2014). 

Tema  4:  “Suçluluk”
Freedman ve arkadafllar›, insan›n yanl›fl oldu¤unu dü-

flündü¤ü bir fleyi yapt›¤›nda suçluluk duygusu yaflad›¤›n›
belirtmektedir (Freedman et al., 1989). Araflt›rmada da
diyabetli bireyler yanl›fl oldu¤unu sonradan ö¤rendikleri
birtak›m fleyleri yapm›fl olduklar› için suçluluk duygusu ya-
flad›klar›n› ifade etmifltir. Diyabetli bireylerden baz›lar›n›n
daha önce önlem almam›fl olmaktan dolay› suçluluk duy-
gusu yaflad›klar› görülmüfltür. Suçluluk duygusunun en
önemli sebebi hastal›k hakk›nda yeterli bilgi sahibi olma-
malar› görülürken, bunun sonucu olarak düzensiz yaflam
al›flkanl›klar›n› sürdürmeleri ve daha önceden önlem ala-
mam›fl olmaktan dolay› üzüntü duymalar› araflt›rmada
aç›¤a ç›kan önemli bir bulgudur. 

Tema  5:  “Üzüntü”  
Tip 2 diyabet tan›s›n› genç yaflta alm›fl bireylerin daha

ileri yaflta tan› alm›fl bireylere göre daha çok etkilendi¤i
görülmüfltür. Bu duygular›n› “daha çok gençtim” fleklinde
ifade etmifllerdi. Kronik hastal›klarda genç yaflta ve daha
uzun süreli maruz kalm›fl olmak bireylerde b›kk›nl›k bera-
berinde ba¤›ml›l›k endiflesini getirdi¤i görülmüfltür.  

Diyabetli bireylerin diyabet hakk›nda yeterli bilgiye sa-
hip olmamas› diyabet tan›s›n› ilk ald›¤› anda üzüntü ve
beraberinde kayg›ya sebep oldu¤u görülmüfltür. Görüfl-
meye al›nan diyabetli bireylerin bir k›sm›nda ise üzüntü ile
beraber geri çekilmenin yafland›¤› görülmüfltür. Yap›lan
bir araflt›rmada bu duygunun olumlu amaç için kullan›la-
bilece¤i üzüntü ve hayal k›r›kl›¤›nda enerji içe çekilerek,
bu enerjinin içimizde iyilefltirmeye yönelik olarak ak›fl› sa¤-
layaca¤› ve böylelikle karmafl›k olumsuz duygular›n yön-
lendirilerek, kabul edilebilir hale dönüfltürülmeye çal›fl›la-
ca¤› bildirilmifltir (Lewis, 1993).

Tema  6:  “‹nkar”
‹lk tan›da hastalar›n bir k›sm›n›n hastal›klar›n›n önemli

olmad›¤›n› söyleyerek durumlar›n› inkar etme çabas›nda
olduklar› söylenebilir. Diyabetli bireylerden birinin kayg›ya
yönelik önemli bir savunma mekanizmas› yaflad›¤› ve bu-
nu görüflmelerde de ifade etti¤i görülmüfltür. Bu dönem-
deki diyabetli bireyler, diyabet oldu¤unu baflkalar›na söy-
lemekten çekindiklerini ifade etmifltir. Ayr›ca diyabet tan›-
s›  utanma, reddetmeyi içeren baz› psikolojik de¤ifliklikle-
re yol açabilir; kiflinin öz-sayg›s›n› azaltabilir, direnç ve
depresyon gibi sorunlar görülebilir. Yaflanan bu sorunlar
da bireyin hastal›¤› etkili flekilde yönetimine engel olur
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(Olgun ve Ulup›nar, 2014). 
Görüflmeye ald›¤›m›z bireylerde inkar ve umursamaz-

l›ktan ancak bir komplikasyonla karfl›lafl›nca ç›kabildikleri
görüldü. Diyabetli bireyler bafllang›çta inkar yaflamaktan
dolay›, özellikle diyetlerine uyamad›klar›n› ve hastal›klar›-
na uyum sa¤layamad›klar›n› ifade etmifllerdir.

Tema  7:  “Kabullenememe”
Kabullenememenin görüldü¤ü bireylerde dikkat çe-

ken unsur ilk tan›dan sonra  10 ila 25 y›l gibi uzun bir sü-
renin geçmifl olmas›d›r. Kabullenme sürecinin uzun olma-
s›nda en önemli sebebin bilgi eksikli¤inin oldu¤u görül-
müfltür. Bilgi eksikli¤i bulgusu, kabullenme ve uyum afla-
mas›na gelinceye kadar diyabetlilerin zamana ihtiyac› ol-
du¤unu, bu zaman sürecini azaltmak için ise yak›n izlem
ve sürekli e¤itim gerekti¤ini bizlere düflündürmektedir. Ai-
lesinde ve çevresinde diyabet olmayan bireylerin bir k›sm›
diyabeti kabullenmede zorland›klar›n› belirtirken, ailesin-
de diyabet olan bireyler ise diyabeti kabullenmede daha
kolayl›k yaflad›klar›n› belirtmifltir.

Kendi hastal›¤›n› kabul eden kifliler, günlük yaflant›lar›na
uyum sa¤lamak ve çeflitli sorunlarla bafl edebilmek için ge-
rekli duygusal dengeyi tekrar kurmufllard›r. Kabullenmifl
hastalar hastal›klar›n›n ve bunun için gerekli olan tedavinin
tamamen fark›ndad›rlar, baz› k›s›tlama ve zorluklar›n olma-
s› gerekti¤ini bilirler (Lacroix and Assal, 2003; Telford et al.,
2006). Kabul sürecine ulaflmak çok kolay de¤ildir, bireyler
uzun bir öfke ve inkar döneminden sonra içinde bulundu-
¤u gerçe¤i kabul edebilir (Körükçü ve Kukulu, 2015).

Diyabetle  Yaflam
Bu bölüm kendi içerisinde “Konforda De¤ifliklik” olum-

lu ve olumsuz fleklinde iki alt gruba ayr›lm›flt›r. 

Konforda  De¤ifliklik  (Olumlu):
Tema  1:  “Al›flkanl›klar›n  de¤iflimi”
Yaflam kalitesini oluflturan sa¤l›k uygulamalar› içerisin-

de beslenme al›flkanl›¤›, kendini gerçeklefltirme, sa¤l›k so-
rumlulu¤u, egzersiz al›flkanl›¤›, kiflileraras› destek ve stres
yönetimi gibi etkenler bulundu¤u bildirilmektedir (Tam-
ba¤, 2011). Diyabetli bireylerin bir yandan tedavi süre-
cinde, belirli bir diyeti sürdürerek hastal›¤›n semptomlar›
ile bafletmeye u¤raflt›klar› di¤er yandan da bedenlerinde-
ki fiziksel de¤iflikliklere uyum sa¤lamaya çal›flt›klar› için
tüm yaflam alanlar›n›n ve yaflam kalitelerinin etkilendi¤i
bildirilmektedir (Mittal et al., 2001). Araflt›rmada diyabetli

bireyler bafllang›çta diyet, egzersiz gibi ço¤unlukla ben-
zer rutin uygulamalarda uyum güçlü¤ü yaflad›klar›n›, za-
man içinde yaflam kalitelerinin ço¤unlukla olumlu yönde
etkiledi¤ini bildirmifltir. Sa¤l›k davran›fllar› ile mutluluk ara-
s›ndaki iliflkiyi belirlemek üzere yap›lan bir araflt›rmada da;
alg›lanan sa¤l›k deste¤i, kiflisel geliflim, yeterli seviyede
uyku, sigara içilmemesi ve her gün düzenli flekilde kahval-
t› edilmesi gibi davran›fllar›n mutluluk art›fl› ile do¤rudan
etkili etkenlerden oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r (Peltzer
and Pengpid, 2013).

Aile üyeleri, akranlar ve sa¤l›k alan›nda çal›flanlar›n fi-
kirleri, sa¤l›¤› koruma ve gelifltirme yönündeki sa¤l›k dav-
ran›fl› de¤iflikliklerine ve bu de¤iflikliklerin kal›c› hale geti-
rilmesine anlaml› derecede olumlu etki etmektedir (Pen-
der et al., 2011). 

Tema  2:  “Kendini  daha  iyi  hissetme”
Diyabetli bireylerde hastal›¤›n kabullenilmesi ile teda-

viye uyum gösterildi¤inde, kiflinin kendini daha iyi hisset-
ti¤i, her fleyin yolunda gitti¤i düflüncesinin kendilerini da-
ha mutlu etti¤i ve motive olduklar› yap›lan çal›flmalardan
bilinmektedir (Peltzer and Pengpid, 2013). Araflt›rma gru-
bunda bu durum s›kl›kla vurgulanm›flt›r. 

Diyabetli bireyin kendi kendine bakabilmesi için, has-
tal›¤› ve gereksinimleri hakk›nda bilgi sahibi olmaktad›r.
Sa¤l›k gereksinimleri hakk›nda bilgilenen diyabetli birey,
bak›m›n›n sorumlulu¤unu üstlenmeye daha fazla istekli
olmaktad›r (Türkcan ve ark., 2009). Araflt›rmada günlük
yaflamdaki rahatlaman›n gerek ifl, gerekse özel hayatlar›-
na olumlu flekilde yans›d›¤›ndan bahsedilmifltir.  

Konforda  De¤ifliklik  (Olumsuz):
Tema  1:  “Uyum  güçlü¤ü”
Diyabet gibi kronik hastal›klarda, yaflam süresini ve ya-

flam kalitesini artt›rmak için bireyin yaflam tarz› al›flkanl›k-
lar›nda de¤ifliklik yapmas› ve tedaviye uyum sa¤lamas›
gerekir. Hastalar›n yaflam tarz› al›flkanl›klar›nda de¤ifliklik
yapmas› ve tedavilerine uyum sa¤lamalar›n›n oldukça zor
oldu¤u bildirilmektedir (Amb›gapathy et al., 2003;  Ova-
yolu ve ark., 2003). Tip 2 diyabeti olanlarla yap›lan bir
araflt›rmada hastalar›n inkar yaflamalar› sebebiyle, özellik-
le diyetlerine uyamad›klar›, insülin tedavilerini aksatt›klar›
ve hastal›klar›na uyum sa¤layamad›klar› görülmüfltür (De-
mirtafl ve Albayrak, 2009). Diyabetli bireylerin yaflamak
zorunda olduklar› bu dönemde, bireylerin hastal›¤›n› ka-
bullenmesi yönünde desteklenmesi onlar›n hastal›¤a
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uyumunu artt›rabilir.
Nagelkerk ve ark. (2006) Tip 2 diyabetli bireylerin has-

tal›k yönetiminde yaflad›klar› s›k›nt›lar› ve karfl›laflt›klar› en-
gelleri inceledikleri bir araflt›rma da; bilgi eksikli¤i, hastal›-
¤a özgü beslenme program›n›n anlafl›lmamas›, bireysel-
lefltirilmifl bak›m›n uygulanmamas›, glisemik kontrolün
sa¤lanamamas›na ba¤l› hayal k›r›kl›¤› ve çaresizlik duygu-
su, malzeme ve ilaç temininde yaflanan s›k›nt›lar, ilaç al-
may› hat›rlamada güçlük, ilaç yan etkilerinin ve nas›l kul-
lan›laca¤›n›n bilinmemesi gibi sorunlar bildirilmifltir. Bu
nedenle diyabetik bireyin güçlendirilmesi, hastan›n teda-
visini kendisinin yönetmesini ve yaflam flekli de¤iflikli¤i
yapmas›n› sa¤lar (Ovayolu, 2014).

Birey için hasta olmak “sa¤l›kl› olma” durumunun kay-
b›d›r. Kronik bir hastal›¤a sahip olmak ise bireyin, hem ka-
y›p duygusunu uzun süre yaflamas›n›, hem de hastal›k ve
yaflam› kontrol alt›nda tutmas›n› gerektirmektedir (Hjelm
et al., 2003). 

Tema  2:  “Mesleki  zorluklar”
Kronik hastal›klar ve komplikasyonlar› bireyin fonksiyo-

nel kapasitesinin azalmas›na, çal›flma performans›n›n düfl-
mesine, yaflam kalitesinin bozulmas›na ve sosyal izolasyo-
na sebep olurken; ailenin yaflam tarz›n› ve iliflkilerini de
olumsuz yönde etkilemektedir (Akdemir ve Akkufl, 2006;
Türkmen, 2012). Diyabetli bireylerde ifllevsellik alanlar›n-
daki k›s›tl›l›klar, çal›flma ortamlar›nda karfl›lafl›lan zorluklar
ve yetiyitimi genel toplumdan daha yüksektir (Camacho
et al., 2002).

Tema  3:  “Sosyal  zorluklar”
Araflt›rmada diyabetin getirdi¤i zorunlu yaflam tarz›

de¤ifliminden dolay› sosyal yaflamda zorlanma oldu¤unu
bildiren diyabetli bireyler olmufltur. 

Kronik hastal›¤› olan bireylerin hastal›klar›yla ilgili bir ta-
k›m rutin uygulamalar› ve kontrolleri olmaktad›r. Diyabetli
bireyler de günlük yaflant›lar›nda kan flekeri takibi, düzenli
ö¤ünler, egzersiz ve ilaç kullanma gibi bir tak›m uygulama-
larla beraber yaflamak zorundad›rlar. Bu uygulamalar onla-
r›n sosyal uyumlar›n› ve rollerini etkilemektedir. Karadako-
van ve Aslan; bireyin sahip oldu¤u de¤er ve inançlar, ifl ve
e¤lence hayat›, yaflad›¤› çevre ve sa¤l›k bak›m sistemlerin-
den etkilendi¤ini belirtmifllerdir (Karadakovan ve Eti Aslan,
2010). Kronik hastal›klar ve komplikasyonlar› bireyin fonk-
siyonel kapasitesinin azalmas›na, çal›flma performans›n›n
düflmesine, yaflam kalitesinin bozulmas›na ve sosyal izolas-

yona neden olurken; ailenin yaflam tarz› ve iliflkilerini de
olumsuz yönde etkilemektedir (Akdemir ve Akkufl, 2006;
Türkmen, 2012). Bu sebeple kronik hastal›klarda bireyleri
yak›ndan tan›mak ve yaflad›klar› duygular hakk›nda em-
patik yaklafl›mlarda bulunarak bütüncül hasta yaklafl›m› ser-
gilemek tedavi baflar›s› aç›s›ndan son derece önemlidir.

Tema  4:  “Çevresel  faktörler”
Diyabetli bireylerin çevresel etkenler nedeniyle beslen-

me program›na uyumda zorland›klar› görülmüfltür.
Diyabetli bireyler çevreden kaynaklanan bir tak›m yanl›fl
uygulamalar ve ›srarl› davran›fllar nedeniyle beslenme
düzeninde zorland›klar›n› bildirdiler. Toplumun diyabet
hakk›nda yeterli bilgisinin olmamas›, hastaya yaklafl›m›n
nas›l olaca¤›n›n bilinmemesi, hasta inkar döneminde olsa
da öfke ve k›zg›nl›¤a sebep oldu¤u bir baflka çal›flmada
da görülmüfltür (Demirtafl ve Albayrak, 2009). Çevresel
nedenlerden dolay› diyabet kontrolünde güçlük yaflan-
mas›nda en önemli etkenin kültürel faktörlerin yan› s›ra
diyabet hakk›nda toplumun yeterli bilgi sahibi ol-
mamas›n›n etkili oldu¤u görülmüfltür. 

Sonuç  
Söz konusu bu bulgulara dayanarak;  diyabeti olan

bireylerin diyabetle ilk tan›flmada bilgi eksikli¤ine ba¤l› bir-
tak›m yanl›fl inan›fllara sahip olduklar›, korku ve üzüntü his-
settikleri fakat diyabeti bir flekilde kabullendikleri, yaflam tar-
z› de¤iflikli¤inde uyum güçlü¤ü yaflad›klar›, diyabet hakk›n-
da yeterli bilgiye sahip olduktan sonra ise yaflam deneyim-
lerinin olumlu yönde etkilendi¤i görülmüfltür.

Çal›flman›n pratik ç›kar›mlar› ise; bireylerin diyabeti
kabullenme ve uyum süreçlerini kolaylaflt›rmak için em-
patik bir yaklafl›m sergilenmesi, bireysel gereksinimlere
uygun diyabet e¤itimleri planlanarak diyabeti kabullen-
me ve tedaviye uyum süreçlerinin kolaylaflt›r›lmas› öneril-
mektedir. Bu do¤rultuda; diyabetli bireyin yaflam tarz›,
yafl›, motivasyonu, genel sa¤l›k durumu, kiflisel becerileri
ve tedavi hedefleri göz önünde tutularak e¤itim plan-
lamalar› yeniden gözden geçirilmifl olup diyabet uyumlar›
güçlendirilmeye çal›fl›lm›flt›r. 
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ÖÖzzeett
Obezite 21. yüzy›l›n küresel boyutta en önemli halk sa¤l›¤› sorunudur ve her geçen

gün art›fl göstermektedir. Obezite hem fiziksel hem de psikolojik birçok probleme sebep
olmaktad›r. Ancak obezite, kiflileri sadece fiziksel ve psikolojik yönden etkilemekle kalma-
y›p, kiflilerin sosyal hayatlar›n› da olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun en önemli ne-
deni ise obez bireylerin, fazla kilolar› nedeniyle ifl yerlerinde, e¤itim ortamlar›nda ve sa¤-
l›k kurumlar› gibi birçok alanda ayr›mc›l›¤a ve stigmaya maruz kalmalar›d›r. Yayg›n ola-
rak obez bireyler tembel, isteksiz, uyumsuz, beceriksiz olarak görülmektedir. Obez birey-
ler taraf›ndan stigman›n hissedilmesi kendilerine olan inançlar›n› etkileyebilmekte ve ya-
flam kalitesini düflürmektedir. Ayr›ca stigma obeziteyle ilgili sa¤l›k risklerine de katk›da
bulunabilmektedir. Bu nedenle obeziteyle mücadele için okullardan bafllayarak, sa¤l›k
personelini kapsayacak flekilde tüm toplumun stigman›n rahats›z edici yönü üzerinde
bilgilendirilmesi ve obezite fark›ndal›¤›n›n sa¤lanmas› gerekmektedir.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  Hemflirelik, Obezite, Stigma

SSuummmmaarryy
OObbeessiittyy  aanndd  SSttiiggmmaa
Obesity is the most important global public health problem in the 21st century

and is increasing day by day. Obesity causes both physical and psychological many
problems. However, obesity not only affects people from physical and psychological
aspects but also adversely affects the social life of the people. The most important re-
ason is that obese individuals are exposed to stigma and discrimination because of
the over weight in workplaces, educational environments and such as health insti-
tutions in many areas. Obese individuals are commonly seen as lazy, unwilling, in-
compatible, incompeten. The sensation of the stigma by obese individuals who can
influence their beliefs and reduces the quality of life. Morever, stigma can contribu-
te health risks associated with obesity. Therefore, education of whole society, star-
ting with schools and including healtcare professionals should be informed of stig-
ma disturbing the direction and it is necessary to ensure awareness of obesity.

KKeeyy  WWoorrddss::  Nursing, Obesity, Stigma

Girifl
Obezite 21. yüzy›l›n küresel boyutta en önemli halk sa¤l›¤› sorunudur ve çocukluk

ça¤›ndan, yetiflkin ve yafll›l›¤a kadar tüm yafl grubunu etkilemektedir (T.C. Sa¤l›k Bakan-
l›¤› Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu, 2016; Usta, Acar ve Aygin, 2015). Obezite, vücutta afl›-
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r› ya¤ birikmesine ba¤l›, sa¤l›k üzerinde olumsuz etkisi ola-
bilen ve artan sa¤l›k sorunlar›na yol açabilen t›bbi bir du-
rumdur. Obeziteyi belirlemedeki en genel ölçek, beden kit-
le indeksinin hesaplanmas›d›r (AOTA, 2016). Dünya Sa¤l›k
Örgütüne (DSÖ)  göre,  Beden Kitle ‹ndeksi (BK‹) 30 ve üze-
rinde ise birey obez olarak kabul edilir (WHO, 2016). Dün-
yada hem geliflmifl hem de geliflmekte olan ülkelerde obe-
zite her geçen gün art›fl göstermektedir (T.C. Sa¤l›k Bakan-
l›¤› Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu, 2016; WHO, 2016). Tek-
nolojideki geliflmelerle birlikte çeflitli ifl alanlar›nda insan gü-
cünün yerini makinelerin almas›na ba¤l› olarak fiziksel akti-
vitede azalma, kiflilerin bofl zamanlar›n› geçirmek için cep
telefonu, televizyon, bilgisayar gibi teknolojik aletleri tercih
etmeleri ve fast-food tarz› g›dalar›n tüketiminin artmas›yla
yayg›nlaflan sa¤l›ks›z beslenme flekli obezite prevalans›n› ar-
t›ran nedenlerin bafl›nda gelmektedir (Türkiye Endokrinolo-
ji ve Metabolizma Derne¤i, 2015).

Dünya Sa¤l›k Örgütü‘nün 2014 verilerine göre dünya-
da 1.9 milyar yetiflkinin fazla kilolu ve 600 milyon yetiflki-
nin de obez oldu¤u, genel olarak dünya nüfusunda obe-
zite oran› ise %13 olarak bildirilmifltir (WHO, 2016). Ülke-
mizde de di¤er dünya ülkelerinde oldu¤u gibi obezite gö-
rülme s›kl›¤› gün geçtikçe artmaktad›r (Türkiye Halk Sa¤l›-
¤› Kurumu, 2016). Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verileri-
ne göre, Türkiye’de obezite oran› 2008 y›l›nda % 15.2
iken 2014 y›l›nda %31.1 oran›nda art›fl göstererek  %19.9’
a ulaflm›flt›r. Obezite oran› erkeklerde %15.3, kad›nlarda
ise %24.5 olarak bulunmufltur (TÜ‹K, 2016). Obezite,
ölüm nedenleri aras›nda beflinci s›rada yer al›p, Dünya ça-
p›nda en az 2,8 milyon insan afl›r› kilolu veya obez olma-
n›n bir sonucu olarak her y›l ölmektedir (WHO, 2016).

Obezite, baflta kardiovasküler ve endokrin sistem ol-
mak üzere vücudun tüm organ ve sistemlerini etkileyerek
çeflitli bozukluklara yol açabilmektedir (Altunkaynak ve
Özbek, 2006). Obez bireylerde depresyon, bipolar bo-
zukluk, agorafobi, anksiyete gibi psikolojik sorunlar da
görülebilmektedir (Balc›o¤lu ve Bafler, 2008). Ayr›ca top-
lumdaki bireylerin obeziteye karfl› olumsuz, önyarg›l› tu-
tum ve davran›fllar›, obez kiflileri sosyal olarak da etkile-
mektedir. Bu kifliler ifl, e¤itim, sa¤l›k ve di¤er alanlarda
karfl›laflt›klar› sorunlar, bilinçli veya önyarg›l› davran›fllar
sebebiyle zor zamanlar geçirmekte, kendilerini toplum d›-
fl›na itmektedirler (Usta ve ark, 2015).

Obez kiflilere karfl› stigma (damgalama) oldukça yay-

g›nd›r. Buda psikolojik ve fiziksel sa¤l›k için say›s›z sonuç-
lar do¤urabilmektedir (Puhl and Heuer, 2010). Günü-
müzde damgalama; küçük düflürme, di¤er insanlardan
afla¤› görme ve kötüleme fleklinde tan›mlanmaktad›r
(Corrigan, Edwars, Gren et al, 2001). Literatür, obez bi-
reylere karfl› damgalaman›n oldu¤unu ve ifl yeride de da-
hil, sosyal ortamlarda, okulda, sa¤l›k hizmetleri gibi alan-
larda onlara karfl› ayr›mc›l›¤›n oldu¤unu göstermektedir
(Wang, Brownell and Wadden, 2004).

Obezitenin dünya çap›ndaki art›fl›na paralel olarak,
obez bireylere yönelik olumsuz tutumlarda da art›fl gözlen-
mektedir (Poon and Tarrant, 2009). Günümüzde obez bi-
reyler psikiyatrik hastal›klar ve eflcinsellerin de dahil oldu¤u
di¤er gruplara göre damgalanma ile daha fazla karfl› karfl›-
ya kalmaktad›r. Obezite ile mücadelede halk sa¤l›¤›yla  ilgi-
li kampanyalar düzenlenerek  stigman›n rahats›z edici yö-
nü üzerinde durulmas› gerekir (Vartanian and Smyth,
2013). Okullardan bafllayarak ve sa¤l›k personelini de kap-
sayacak flekilde tüm toplumun e¤itilmesiyle obez bireylere
karfl› olan damgalama azalacakt›r ve bu durumda obez bi-
reylerin, obezite ve onunla birlikte gelen pek çok sorun için
yard›m istemelerine yard›mc› olacakt›r (Vaidya, 2006).

Obezite
Dünya Sa¤l›k Örgütü taraf›ndan obezite, sa¤l›¤› boza-

bilir düzeyde anormal veya afl›r› ya¤ birikmesi olarak ta-
n›mlan›r (WHO, 2016 ). Günlük al›nan enerjinin harca-
nan enerjiden fazla olmas› durumunda, harcanamayan
enerji vücutta, hareketsizlik nedeniyle, deri alt› ve iç or-
ganlar›n çevresinde ya¤ olarak depolanmakta ve obezite
oluflumuna neden olmaktad›r (Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kuru-
mu, 2016; Vartanian and Smyth, 2013). Diyet ve fiziksel
aktivite gibi enerji dengesi üzerinde önemli etkiye sahip
faktörlerin yan› s›ra sosyal, çevresel, davran›flsal, genetik
ve fizyolojik faktörlerin de obezitenin art›fl›nda önemli ro-
lü oldu¤u belirlenmifltir (Usta ve ark, 2015).

Obezite tan›s›nda kullan›lan birçok yöntem olmas›na
ra¤men günümüzde tan›da ve s›n›flamada BK‹ ve bel
çevresi ölçümü kullan›lmaktad›r (Kalan ve Yeflil, 2010).
BK‹, kilogram cinsinden vücut a¤›rl›¤›n›n, metre cinsin-
den boy uzunlu¤unun karesine bölünmesi ile hesaplan›r,
hesaplamak için kullan›lan formül a¤›rl›k (kg) /boy (m)2
fleklindedir. Dünya Sa¤l›k Örgütü (DSÖ) taraf›ndan ta-
n›mlanan obezite s›n›fland›rmas› Tablo 1’de gösterilmek-
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tedir (WHO, 2016).
Bel çevresi ölçümü kar›n bölgesinde bulunan ya¤ da¤›-

l›m›n› de¤erlendirmek için kullan›lan en pratik ölçümdür.
Kar›n bölgesinde bulunan ya¤, periferal bölgelere göre da-
ha fazla sa¤l›k problemine neden olmaktad›r. BK‹’ de belir-
gin bir art›fl olmad›¤› halde abdominal ya¤ oran›nda art›fl
olabilmekte, bu da riskli bir durumun oldu¤unu göster-
mektedir. Bu nedenle BK‹ ve bel çevresi ölçümünün obezi-
tenin de¤erlendirilmesinde beraber kullan›lmas› önemlidir
(National Heart, Lung, and Blood Institute, 1998). Tablo
2’de bel çevresi ile ilgili her iki cinse ait risk de¤erleri bulun-
maktad›r (Türkiye Halk Sa¤l›¤› Kurumu - Obezite, Diyabet
ve Metabolik Hastal›klar Daire Baflkanl›¤›, 2016).

Obezite endokrin ve metabolik bozukluklara neden ol-
maktad›r. Obez bireylerde hipertansiyon, angina pektoris,
miyokard infaktüsü, kalp yetmezli¤i, derin ven trombozu,
obstrüktif uyku apnesi, obezite hipoventilasyon sendromu,
tip 2 diabetes mellitus, safra kesesi hastal›klar›, gastroözofa-
jiyal reflü, dejeneratif eklem hastal›klar›, üriner inkontinans,
çeflitli kanser tipleri (kolon, meme, endometriyum, over,
prostat) vb. hastal›klar daha s›k görülmektedir (Meral ve
Adafl, 2014; Y›ld›r›m, Akyol ve Ersoy, 2012).

Stigma  
Stigma (damga) sözcük olarak yara,

iz, iflaret, etiketleme, ayr›mc›l›k gibi an-
lamlara gelmektedir (Arslan ve Konuk
fiener, 2009; Juniarti and Evans,
2011). Türk Dil Kurumu (TDK) sözlü-
¤ünde ise, ‘’bir kimsenin ad›n› kötüye
ç›karan, yüz k›zart›c› durum’’ olarak ta-
n›mlanmaktad›r (TDK, 2016). Stigma
daha çok “kara leke” yani utan›lmas›
gereken bir durumun varl›¤›, kabul
edilmezli¤in belirtisi olarak kullan›l›r
(Arslan ve Konuk fiener,
2009). Damgalama (stig-
matization) ise, kiflinin
içinde yaflad›¤› toplumun
“normal” sayd›¤› ölçülerin
d›fl›nda say›lmas› nedeniy-
le, toplumdaki di¤er kifliler
taraf›ndan, kifliye sayg›nl›-
¤›n› azalt›c› göndermede

bulunulmas›, kiflinin küçük düflürülmesidir. Türk Dil Kuru-
mu taraf›ndan damgalama, ‘’bir kimseye, gerçe¤e dayan-
madan herhangi bir özellik veya nitelik yüklemek’’ fleklinde
tan›mlanm›flt›r (TDK, 2016). 

Stigma, hissedilen (içsellefltirilmifl) stigma ve dayat›lan
stigma olarak ikiye ayr›lmaktad›r. Dayat›lan stigma: Hasta-
lar›n, sosyal olarak toplum içinde kabul edilemezler teme-
line dayan›larak yap›lan, yaflanm›fl, gerçek d›fllanma de-
neyimleridir. Hissedilen stigma: Hastan›n kendisinin dam-
galanan hastal›¤a sahip olmaktan duydu¤u utanc› ve bu
damgaya maruz kalmaktan duydu¤u korkuyu ifade et-
mektedir (Yi¤it Aç›kel ve Ç›nar Pakyüz, 2015; Macq, Solis,
Martinez et al, 2008).

Damgalama, damgalanan kifliyi, içsel alg›lar›, inançla-
r› ve duygular› arac›l›¤›yla etkileyerek kifliye zarar verebilir.
Bu kifliler moral bozuklu¤u, benlik sayg›s›nda azalma, sos-
yal uyumda bozulma, iflsizlik, gelir kayb› gibi çok say›da
olumsuz sonuçlar deneyimlerler. Stigma en az hastal›¤›n
kendisi kadar tehlikeli olabilmektedir ve stigma nedeniyle
kifliye gerçe¤e dayanmaks›z›n utanç verici bir özellik yük-
lenebilmektedir (Bilge ve Çam, 2010).

Obezite  ve  Stigma  
Obez bireyler fazla kilolar› nedeniyle
çok s›k damgalanma ile karfl› karfl›ya
kalmaktad›r (Puhl and Heuer, 2009).
Bu damgalaman›n temel nedeni top-
lumun, obez bireylerin kilolar›n›n kifli-
sel kontrolü alt›ndaki faktörlerden
(afl›r› yeme, egzersiz eksikli¤i) kaynak-
land›¤›n› düflünmeleridir (Puhl and
Heuer, 2010). 
Afl›r› kilolu ve obez kifliler tembel, istek-
siz, öz disiplini eksik, az yetenekli,
uyumsuz ve özensiz oldu¤una yönelik

yayg›n, negatif klifle sözler
nedeniyle s›k s›k e¤itim
kurumlar›nda, sa¤l›k ku-
rumlar›nda ve ifl hayatla-
r›nda eflitsizliklere maruz
kalmaktad›rlar. Yayg›n
olan ve nadiren bat›l› top-
lumlar taraf›ndan redde-
dilen bu klifle sözler, sos-
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TTaabblloo  11:: Dünya sa¤l›k örgütü 
BK‹ s›n›fland›rmas›

SS››nn››ffllaanndd››rrmmaa BBKK‹‹  DDee¤¤eerrii
Zay›f <18.50
Normal Kilolu 18.50 - 24.99
Fazla Kilolu 25.00 - 29.99
Obez ≥30.00
1.Derece Obez 30.00 - 34.99
2.Derece Obez 35.00 - 39.99
3.Derece Obez ≥40.00

TTaabblloo  22::  Yetiflkinlerde obeziteye ba¤l› hastal›k oluflma riski 
ve bel çevresi ölçümleri

Cinsiyet Risk (Uyar› s›n›r›) Yüksek risk (Eylem s›n›r›)   
(=BK‹>25) (=BK‹>30)

Erkek > 94 >102
Kad›n > 80 >88



yal adaletsizlik, haks›z muamele ve önemli dezavantajlar› ve
utanç vericili¤i sonucunda yaflam kalitesini azaltarak afl›r› ki-
lolu ve obez kiflileri savunmas›z b›rakmaktad›r (Vaidya,
2006). Obez bireylere karfl› olumsuz ve kal›plaflm›fl tutum-
lar daha çok iflverenler, ifl arkadafllar›, ö¤retmenler, doktor-
lar, hemflireler, t›p ö¤rencileri, diyetisyenler, psikologlar, ak-
ranlar, arkadafllar›, aile üyeleri taraf›ndan gösterilmekte
olup, bu davran›fllar›n 3 yafl gibi küçük çocuklar aras›nda
dahi gösterildi¤i rapor edilmifltir (Puhl and Heuer, 2010). 

Obez insanlar, genellikle toplumun di¤er bireyleri tara-
f›ndan kendileriyle alayl› konuflulma fleklinde olumsuz bir
tutumla karfl›laflmaktad›r. Örne¤in yabanc›lar marketlerde
onlara yaklafl›p ve onlar›n yemek seçimlerini elefltirebilir ve-
ya tatl› yedikleri için restoranlarda onlar› azarlayabilirler ve
onlara flakalar yapabilirler. Obez kiflilere karfl› toplumsal dü-
zeyde de benzer mesajlar iletilmektedir. Örne¤in en çok iz-
lenen televizyon programlar›nda sürekli afl›r› kilolu karakter-
lerle alay edilir ve afl›r› kilolu insanlar› sa¤l›kl› iliflkilerden
mahrum, obur ve tembel olarak tasvir ederler. Bu damga-
laman›n yayg›nlaflmas›, afl›r› kilolu bireylerin kendilerine
olan inançlar›n› etkilemektedir (Wang et al, 2004).

Damgalama; d›flar› ç›kma korkusu, egzersiz yaparken
alaya al›nma korkusu, duygusal yeme döngüleri ve yeme
bozukluklar›n›n geliflimi gibi dinamikleri sayesinde obezi-
teyi kötülefltirebilir. Bunun d›fl›nda damgalama; depres-
yon, hipertansiyon, koroner kalp hastal›¤› ve felç gibi
önemli sa¤l›k sorunlar›yla da iliflkilidir (Maclean, Edwards,
Garrand et al, 2009). Ayr›ca obeziteyle damgalanma ço-
cukluk ça¤› psikiyatrik hastal›klar›na da neden olabilmek-
tedir (Vaidya, 2006). Bu nedenlerle damgalama, ba¤›m-
s›z olarak obeziteyle ilgili sa¤l›k risklerine katk›da buluna-
bilmektedir (Macleanet al, 2009).

Sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda da obez hastalara karfl› olum-
suz tutumlar yayg›n olarak görülmektedir. Sa¤l›k çal›flanlar›
fiziksel hareketsizli¤in, afl›r› yemek yemenin, g›da ba¤›ml›l›-
¤›n›n ve kiflilik özelliklerinin obezitenin en önemli nedenle-
ri oldu¤una inanmakta ve kilo probleminin hastalar›n ken-
di sorumlulu¤u oldu¤unu savunmaktad›r. Hastalar›n BK‹
artt›kça sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda, ifllerini daha az sevme,
daha az sab›r ve hastaya daha az yard›m etme arzusu ol-
du¤u da görülmüfltür (Puhl and Heuer, 2009). Fazla kilo-
lu ve obez hastalara bak›m veren hemflirelerin bilgi, uygu-
lamalar› ve bak›m vermede istekli olma durumlar›n› de¤er-
lendirmek amac›yla yap›lan bir çal›flmada, kurumlarda

obez hasta bak›m› için gerekli özel araç-gerecin olmad›¤›
ve çal›flanlar›n büyük ço¤unlu¤unun bak›m vermede istek-
siz oldu¤u belirlenmifltir (Usta ve Akyolcu, 2014). Obez
hastalar›n, sa¤l›k kurumlar›ndaki stigma deneyimleri, onla-
r›n tedaviden vazgeçmelerine ve tedavilerinin gecikmesine
sebep olmaktad›r (Puhl and Heuer, 2009). 

Obezitede  Stigmada  Hemflirenin  Sorumluluklar›
Hemflireler obez veya obezite ile iliflkili sa¤l›k problemi

olan hastalar›n bak›m›nda önemli bir rol oynamaktad›r. An-
cak yap›lan çal›flmalar hemflirelerin obez hastalara yönelik
olumsuz davran›fllar sergiledi¤ini göstermektedir. Hemflire-
lerin bu olumsuz davran›fllar›, hemflire hasta iliflkisi üzerin-
de olumsuz bir etki oluflturabilmekte ve s›kl›kla obeziteye efl-
lik eden damgalanma ve kötü beden imaj›n› artt›rmaktad›r.
Bu olumsuz tutumlar, obez hastalara verilen bak›m›n kalite-
sini de etkilemektedir (Poon and Tarrant, 2009).

Obezite prevalans›n›n giderek artmas› ve obezitenin
fizyolojik, organik ve psikolojik birçok sa¤l›k problemine
yol açmas› nedeniyle, hemflirelerin bireyi bütüncül bir
yaklafl›mla de¤erlendirip, onlara karfl› pozitif ve profesyo-
nel bir tutuma sahip olmalar› gerekmektedir (Özgür, Ba-
bacan Gümüfl ve Palaz, 2008; Poon and Tarrant, 2009).
Hemflirelerin, obez hastalar›n iyileflmelerinde etkili olabil-
meleri için kaliteli ve yarg›lay›c› olmayan hemflirelik bak›m›
uygulamalar› önemlidir (Poon and Tarrant, 2009).

Hemflireler damgalamay› azaltma ya da damgalama-
dan korumak için; obez bireylerin özgüvenlerini koruma-
lar›na yard›m etme, tedaviyi beraber gelifltirme, bireye za-
rar verebilecek tehlikelerin fark›nda olma, obez hastalar›n
önceliklerine sayg› duydu¤unu gösterme, ailelerle çal›fl-
ma gibi giriflimlerde aktif rol almal›d›r. Stigma aç›s›ndan
risk alt›ndaki obez bireylerin erken teflhisi, stigmaya yöne-
lik etkin bafl etme giriflimlerinin belirlenmesi ve uygulan-
mas› aflamas›nda hemflirenin di¤er sa¤l›k çal›flanlar›yla ifl
birli¤i içinde olmas› gerekmektedir (Taflk›n Y›lmaz, Kara-
koç Kumsar ve Olgun, 2013). Tüm bunlar› sa¤layabilmek
için de hemflirelik lisans program› ö¤rencileri de dahil ol-
mak üzere, hemflire e¤itimcilere, hemflire yöneticilere ve
sahada çal›flan hemflirelere sürekli olarak obezite e¤itim
programlar› düzenlenmelidir (Poon and Tarrant, 2009).

Sonuç
Toplumda obezite oran›n›n giderek artt›¤› düflünülürse,
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bu bireylerin iyi hizmet almalar› için sa¤l›k alan›nda çal›flan
bireylere, sa¤l›k alan›nda çal›flmak üzere ö¤renim gören
bütün ö¤rencilere, ö¤retmenlere, ifl verenlere gerekli e¤iti-
min verilerek bu bireylerde obezite fark›ndal›¤›n›n sa¤lan-
mas› ve obez bireylere karfl› oluflabilecek olumsuz tutum ve
davran›fllar›n önlenmesi gerekmektedir. Özellikle sa¤l›k ça-
l›flanlar›n›n a¤›rl›k önyarg›s› hakk›nda bilinçlendirmek, obe-
zitenin zarar verici etkisini ortadan kald›rmak ve hasta bak›-
m› konusunda yeni stratejiler gelifltirmek için etkili yollar be-
lirlenmesi gerekmektedir. Baz› müdahaleler s›ras›nda, has-
talarla kilolar› hakk›nda konuflurken kullan›lan dilde dikkatli
olmak dahi bunu sa¤lamada yararl› olacakt›r. Örne¤in,
obez hastalar kendi vücut a¤›rl›klar›n› tan›mlamak için kul-
lan›lan ‘’ obezite’’ ve ‘’ fliflmanl›k’’ gibi kelimelerden hofllan-
mad›klar›n› belirtmifllerdir. Bunun yerine ‘’ a¤›rl›k ‘’ kelimesi-
nin kullan›lmas› onlar›n daha rahat hissetmesini sa¤layabi-
lir. Ayr›ca sa¤l›k hizmeti sunan kurumlarda, obez kifliler için
uygun düzenlemelerin yap›lmas› hem sa¤l›k çal›flanlar›n›n
iflini kolaylaflt›r›p bak›m vermeden kaç›nmalar›n› önleyecek
hem de obez bireylerin sa¤l›k hizmetlerinden daha iyi bir
flekilde yararlanmalar›n› sa¤layacakt›r. 
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HHiippeerrttaannssiiff  HHaassttaallaarr››nn  AAnnttiihhiippeerrttaannssiiff  ‹‹llaaçç  TTeeddaavviissiinnee
UUyyuummuunnuu  AArrtt››rraann  GGiirriiflfliimmlleerr::  SSiisstteemmaattiikk  DDeerrlleemmee

Arfl.  Gör.  Duygu  KES11,  Prof.  Dr.  Nermin  OLGUN22,    
1Karabük Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Fakültesi Hemflirelik Bölümü, KARABÜK
2Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sa¤l›k Bilimleri Yüksekokulu Hemflirelik Bölümü, GAZ‹ANTEP

ÖÖzzeett
AAmmaaçç:: Bu sistematik derleme hipertansiyonlu hastalar›n antihipertansif ilaç tedavi-

sine uyumunu art›ran giriflimleri belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. 
YYöönntteemm:: Çal›flman›n literatür taramas› Pubmed, Cinahl, Science Direct ve Cochra-

ne, Ulakbim T›p Veri Taban›, Türk Medline veri tabanlar›nda yap›lm›flt›r. Tarama ‹ngi-
lizce ve Türkçe dillerinde Kas›m 2015- Haziran 2016 tarihleri aras›nda gerçeklefltiril-
mifltir. Araflt›rma kapsam›na 10 çal›flma al›nm›flt›r. 

BBuullgguullaarr:: Hipertansiyonu olan hastalara hekim, hemflire, eczac› gibi sa¤l›k profes-
yonelleri taraf›ndan e¤itim, dan›flmanl›k, hat›rlatma, telefonla izlem, hat›rlatma gibi
yöntemlerin birbirleriyle kombinasyonu ile yap›lan müdahaleler hastalar›n ilaç tedavi-
sine uyumunu art›rd›¤› görülmüfltür. 

SSoonnuuçç:: Ülkemizde hipertansif hastalar›n ilaç tedavisine uyumlar›n› art›racak etkili,
maliyeti düflük, toplum taraf›ndan benimsenen e¤itim ve izlem programlar› oluflturul-
mal› ve uygulamaya geçirilmelidir. 

AAnnaahhttaarr  kkeelliimmeelleerr:: Hipertansiyon, ilaç tedavisine uyum, antihipertansif ilaç tedavi-
si, hasta e¤itimi, izlem

SSuummmmaarryy
EEnnhhaannccee  CCoommpplliiaannccee  IInniittiiaattiivveess  oonn  AAnnttiihhyyppeerrtteennssiivvee  
DDrruugg  TTrreeaattmmeenntt  ooff  HHyyppeerrtteennssiivvee  PPaattiieennttss::  SSyysstteemmaattiicc  RReevviieeww
AAiimm::  This systematic review was conducted to identify Enhance Compliance Initi-

atives on Antihypertensive Drug Treatment of Hypertensive Patients.
MMeetthhoodd:: The study of the literature database was conducted in PubMed, CI-

NAHL, Cochrane and Sciencedirect, Ulakbim Medical Database, Turkey Medline .
Screening was carried out in English and Turkish between November 2015- June
2016. 10 studies were included in the reseach.

FFiinnddiinnggss::  The object was seen that; compliance of  patients with hypertension to
drug treatment enhancing by the intervention such as  counseling, reminders, pho-
ne follow-up, made by the combination of methods by health professionals such as
doctor,nurse,  pharmacists.

RReessuullttss:: Effective ,low-cost,and adopted by community Education and monito-
ring programs which will compliance of  patients with hypertension to drug treat-
ment enhancing should be created and implemented.In our country  

KKeeyy  wwoorrdd::  Hypertension, compliance with drug therapy, antihypertensive drug
treatment, patient education, monitoring
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Girifl
Hipertansiyon dünya ve ülkemizde oldukça s›k görü-

len, yol açt›¤› ciddi komplikasyonlar nedeniyle mortalite
oran› yüksek önemli bir halk sa¤l›¤› sorunudur (Mills,
Bundy, Kelly ve ark., 2016; Türkiye kalp ve damar hasta-
l›klar› önleme ve kontrol program›, 2015; Weber, Schiff-
rin, White ve ark., 2014). Dünya sa¤l›k örgütünün rapo-
runa (2013) göre, dünya genelinde meydana gelen
ölümlerin %12,8’nin hipertansiyonun neden oldu¤u
komplikasyonlardan kaynakland›¤›; bu oran›n ileriki y›llar-
da daha da artaca¤› öngörülmektedir (Weber, Schiffrin,
White ve ark., 2014). Ülkemizde hipertansiyonun görül-
me s›kl›¤›  %30.3 olup, yaflla birlikte görülme s›kl›¤› da art-
maktad›r. Ülkemizde de benzer oranda dolafl›m sistemi
hastal›klar› nedeniyle ölümlerin % 11,6’s›n›n hipertansiyo-
nun neden oldu¤u komplikasyonlardan kaynakland›¤›
saptanm›flt›r (Türkiye kalp ve damar hastal›klar› önleme ve
kontrol program›, 2015). Ülkemizde yafllanmakta olan
nüfus ve giderek artan sa¤l›ks›z beslenme, fiziksel hare-
ketsizlik, tütün ve alkol kullan›m› gibi yaflam flekli nedeniy-
le hipertansiyon görülme s›kl›¤›n›n ve mortalitenin önü-
müzdeki y›llarda daha da artaca¤› öngörülmektedir.

Hipertansiyonun komplikasyonlar› nedeniyle meyda-
na gelen mortalite oran›n azalt›labilmesi için hastan›n an-
tihipertansif ilaç tedavisine uyum sa¤lanmas› önemlidir.
Antihipertansif ilaç tedavisine uyum  inme riskini %35-40
oran›nda, koroner arter hastal›¤› ve kalp yetmezli¤i riskini
%20-25 oran›nda azaltmaktad›r(Moran, 2016).  Literatür-
de hipertansif hastalar›n ilaç tedavisine uyumu yaln›zca %
15.1-53.7 oran›nda oldu¤u belirtilmifltir(Ambay, Ale-
mie,Yohannes ve Mengesha, 2012; Oliveira-Filho, Barre-
to-Filho, Neves ve Lyra, 2012; Schulz, Krueger, Schuessel
ve ark., 2016; Wong, Wilson, Wang ve ark., 2015) . Has-
talar›n ilaç tedavisine uyumsuzlu¤u kan bas›nc› kontrolü
sa¤lamada baflar›s›zl›¤a neden olmaktad›r. Ülkemizde ya-
p›lan bir çal›flmada hipertansif hastalar›n kan bas›nc› kont-
rolünün yaln›zca %28.7 oldu¤u belirtilmifltir (Ar›c›, Altun ,
Erdem ve ark., 2012). Kan bas›nc›n›n kontrolünün sa¤la-
namamas› komplikasyonlar›n artmas›na,  hastaneye yat›fl-
lar›n s›klaflmas›na, morbilite ve mortalitenin artmas›na ne-
den olmaktad›r(Wong, Wilson, Wang ve ark., 2015) .

Hipertansif hastalar›n kan bas›nc›n› kontrol alt›na al-
mak, ilaç tedavilerine uyumu ve yaflam kalitesini yükselt-
mek için e¤itim (web tabanl›, görsel/yaz›l›), bilgilendirme,
dan›flmanl›k, hat›rlat›c›lar(k›sa mesaj servisi (SMS),mail,
alaml› ilaç kutular› vb), kendi kendini izleme, telofonla iz-

lem gibi giriflimlerin birbirleriyle kombinasyonu etkili olabil-
mektedir. Literatürde hekim, eczac› ve hemflire gibi farkl›
disiplinlerdeki personelin ortak yaklafl›m› ile ve hastan›n te-
davi yönetimine kat›l›m› ile kan bas›nc› kontrolünün sa¤-
land›¤› ve ilaç tedavisine uyumun artt›¤› belirlenmifltir (Al-
halaiqa, Deane, Nawaflesh ve ark., 2012;Beneu, Moll van
Charante, Beem ve ark., 2014; Fikri-Benbrahim, Jose Fa-
us, Martinez-Martinez ve Sabater-Hernandez, 2013; Gu-
irado, Ribera, Huergo ve ark., 2011; Hac›hasano¤lu ve
Gözüm, 2011; Hedegaard, Kjeldsen, Pottegard ve ark.,
2015; Pladevall, Brotons,Gabriel ve ark., 2010; Stewart,
George, Namara ve ark., 2014; Wang, Wu, Yang ve ark.,
2011; Wong, Liu, Wang ve ark., 2013). Ülkemizde hiper-
tansiyonlu hastalar›n tedaviye uyumu ve kan bas›nc› kont-
rolü istendik düzeyde de¤ildir. Bu ba¤lamda ülkemizdeki
hipertansiyonlu hastalar›n ilaç tedavisine uyumunu ve kan
bas›nc› kontrolünü sa¤layacak tüm hastalar›n eriflilebilece-
¤i, uygun, etkili e¤itim ve izlem programlara gereksinim
vard›r. Bu bilgiler ›fl›¤›nda bu çal›flman›n konu ile ilgili plan-
lanacak olan e¤itim ve izlem programlar›na yol gösterici
olaca¤› düflünülmektedir. Bu sistematik derleme hipertan-
siyonlu hastalar›n antihipertansif ilaç tedavisine uyumunu
art›ran giriflimleri belirlemek amac›yla yap›lm›flt›r. Bu amaç
do¤rultusunda araflt›rma sorusu ‘hipertansiyonlu hastala-
r›n antihipertansif ilaç tedavisine  uyumunu  art›ran  giri-
flimler nelerdir? fleklinde oluflturulmufltur. 

Yöntem
Araflt›rma  Stratejisi
Bu sistematik derleme, York Üniversitesi Ulusal Sa¤l›k

Araflt›rmalar› Enstitüsü taraf›ndan gelifltirilen “Centre for
Reviews and Dissemination 2008” rehberi do¤rultusunda
yap›lm›flt›r (Centre for Review and Dissemination, 2008).
Çal›flman›n literatür taramas› Pubmed, Cinahl, Science Di-
rect ve Cochrane, Ulakbim T›p Veri Taban›, Türk Medline
veri tabanlar›nda yap›lm›flt›r. Tarama ‹ngilizce ve Türkçe
dillerinde Kas›m 2015- Haziran 2016 tarihleri aras›nda ger-
çeklefltirilmifltir. Derlemeye dahil edilme kriteri olarak; yap›-
lan çal›flmalar›n 18 yafl ve üzeri primer hipertansiyon tan›-
s› alan hastalarla yap›lm›fl olmas›, yay›n dilinin Türkçe ya
da ‹ngilizce olmas›, 2010 ile 2015 tarihleri aras›nda ulu-
sal/uluslar aras› hakemli dergilerde yay›nlanm›fl olmas›,
randomize kontrollü araflt›rma (RKÇ) deseninde yap›lan
çal›flmalar ve çal›flmalar›n tam metnine ulafl›labilmesidir.
Araflt›rma türü olarak kongre bildiri özetleri, yay›nlanma-
m›fl tezler, devam eden çal›flmalar ve sekonder hipertansi-
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yon tan›l› hastalarla yap›lan çal›flmalar kapsam d›fl› b›rak›l-
m›flt›r. Türkçe dilinde yap›lan taramalarda “ilaç tedevisine
uyum, hipertansiyon ve ilaç tedavisine uyum, hipertansi-
yon ve uyum, antihipertansif ilaç tedavisi ve uyum ” terim-
leri, ‹ngilizce dilinde yap›lan aramalarda ise ‘medication
adherence, hypertension and medication adherence,
hypertension and adherence, anti-hypertensive therapy
and adherence ’ anahtar kelimeleri kullan›lm›flt›r.

Makale  Seçimi
Aramalar ilk aflamada alt› veri taban›nda yürütülmüfl

ve ilgili bafll›klar/özetler incelemeye al›nm›flt›r (n=2391).
Araflt›rmalar›n aras›nda çal›flman›n amac›na uygun olan-
lar belirlenmifltir (n=48). Yinelenen çal›flmalar tespit edil-
mifl ve silinmifltir (n=38). Potansiyel çal›flmalar›n tam me-
tinleri elde edildikten sonra dahil edilme ölçütlerine uy-
gun olan makale-ler seçilmifltir (n=10). Tam metnine ula-
fl›lamayan bir makale çal›flma d›fl›nda b›rak›lm›flt›r. Makale
seçim süreci fiekil 1’deki gibidir.

Bulgular
Bu çal›flmada 10 araflt›rma makalesi incelenmifltir. Ça-

l›flmadan elde edilen bulgular ‘örneklem, uygulanan mü-

dahale, ölçüm araçlar›, uygulamalar›n etkisi’ bafll›klar› al-
t›nda sunulmufltur. ‹ncelemeye al›nan araflt›rmalar›n özel-
likleri Tablo1’de sunulmufltur. 

Örneklem  
Hedegaard ve ark. çal›flmas›nda bilgisayar ortam›nda

yap›lan randomizasyonla 240 müdahale, 292 kontrol
grubu olmak üzere iki gruba ayr›lm›flt›r. Analiz toplam
516 hasta (müdahale grubu 231 hasta, kontrol grubu
285 hasta)  ile tamamlanm›flt›r (Hedegaard, Kjeldsen,
Pottegard ve ark., 2015). Beneu ve ark. çal›flmas›nda
hastalar rastgele 75 müdahale, 71 kontrol grubu olmak
üzere iki gruba ayr›lm›flt›r. Çal›flma 139 hasta (müdahale
grubu 71, kontrol grubu 68 hasta) ile tamamlanm›flt›r
(Beneu, Moll van Charante, Beem ve ark., 2014). Ste-
wart ve ark. çal›flmas›nda 395 hasta rastgele 207’si mü-
dahale, 188’i kontrol olmak üzere iki gruba ayr›lm›flt›r.
Analiz 178 müdahale, 176 kontrol grubu ile tamamlan-
m›flt›r(Stewart, George, Namara ve ark., 2014). Fikri-
Benbrahim ve ark. çal›flmas›nda hastalar rastgele 87 mü-
dahale, 89 kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayr›lm›fl-
t›r. Çal›flma 176 hasta (89 müdahale grubu, 87 kontrol
grubu)  ile tamamlanm›flt›r (Fikri-Benbrahim, Jose Faus,
Martinez-Martinez ve Sabater-Hernandez, 2013).Wong
ve ark. çal›flmas›nda bilgisayar ortam›nda yap›lan rando-
mizasyonla 113 müdahale, 161 kontrol grubu olmak
üzere iki gruba ayr›lm›flt›r. Analiz 92 müdalahale grubu,
139 kontrol grubu ile yap›lm›flt›r (Wong, Liu, Wang ve
ark.,2013). Alhalaiqa ve ark. çal›flmas›nda bilgisayar orta-
m›nda yap›lan randomizsyon ile 68 müdahale, 68 kont-
rol grubu olmak üzere iki gruba ayr›lm›flt›r. Analiz 136
hasta ile yap›lm›flt›r(Alhalaiqa, Deane, Nawaflesh ve
ark.,2012). Hac›hasano¤lu ve Gözüm’ün 120 hasta ile
(A: 40, B: 40, kontrol grubu: 40)  tamamlanm›flt›r (Hac›-
hasano¤lu ve Gözüm, 2011). Wang ve ark.  çal›flmas›n-
da bilgisayar ortam›nda yap›lan randomizasyonla 30
müdahale, 29 kontrol grubu olmak üzere iki gruba ayr›l-
m›flt›r. Analiz 59 hasta (30 müdahale, 29 kontrol) ile ya-
p›lm›flt›r(Wang, Wu, Yang ve ark.,2011). Guirado ve ark.
yapt›klar› çal›flma 996 hasta rastgele  515 müdahale gru-
bu, 481 kontrol grubu ile tamamlanm›flt›r(Guirado, Ribe-
ra, Huergo ve ark., 2011). Pladevall ve ark çal›flmas›nda
935 hasta rastgele 446 müdahale, 489 kontrol grubu ol-
mak üzere iki gruba ayr›lm›flt›r. Çal›flma 418 müdahale,
457 kontrol grubu ile tamamlanm›flt›r(Pladevall, Bro-
tons,Gabriel ve ark.,2010).
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fifieekkiill  11:: Sistematik derleme çal›flma seçim süreci

Tarama sonucu ulafl›lan makale say›s› n: 2391
Pubmed (956)   Cochrane (124)               
Cinahl (542)                   Türk Medline (0)
Science Direct (767)    Ulakbim T›p Veri Taban› (0) 

Bafll›k/özetlere göre çal›flmayla ilgili
olmayan makale say›s› n: 2343

Yap›lan çal›flmayla ilgili olan makale say›s› n: 48

Tekrarlanan  makale say›s› n: 28

De¤erlendirmeye al›nan makale say›s› n: 20

Dahil edilme kriterleri d›fl›nda
kalan makale say›s› n: 10

De¤erlendirmeye al›nan makale say›s› n: 10
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TTaabblloo11::  ‹ncelemeye al›nan araflt›rmalar›n özellikleri

Maakaale  yy››l››/yyeri  YYöntem Örneklem Müdaahaale/  Prosedur Ölçüm  Araaçlaar›› Sonuç
Hedegaard Randomize n:516 Kontrol  grubu ‹laç say›m› Müdahale grubunun 
ve ark. 2015 kontrollü Müdahale Her y›l hekim ve hemflire taraf›ndan 12. ay›n sonunda kontrol 
Danimarka çal›flma grubu: 231 yaflam sitili de¤iflikliklerine ve  ilaç grubuna göre  ilaca uyum 

Kontrol grubu: tedavisine uyum da yaflanan problemler oran› müdahale grubu:0,93 
285 sorgulanm›fl; kan bas›nc›, kan flekeri, (IQR 0,81-0,99); kontrol 

lipid profili ölçümleri yap›lm›fl ve ilaç grubu: 0,91 (IQR 0,76-0,98); 
tedavisi gözden geçirilmifltir. p: 0,02) istatiksel anlaml› 
Müdaahaale  grubu olarak yüksek bulunmufltur. 
- Kontrol grubuna uygulanan giriflimler 
müdahale grubunada uygulanm›flt›r.
- Eczac› taraf›ndan motivasyonel görüflme 
tekni¤i kullan›larak ilaç tedavisi ile ilgili 
yaflanan problemler konusunda telefonla 
dan›flmanl›k hizmeti verilmifltir. 

Beune ve ark. Randomize Müdahale Müdaahaale  GGrubu Morisky ilaç Müdahale grubundaki 
2014 kontrollü grubu:71 - Üç aflamadan oluflan 20 hafta süren tedavisine hastalar›n 6. ay›n sonunda 
Danimarka çal›flma Kontrol hastalar›n kültürel özelliklerine göre uyum ölçe¤i Morisky ilaç tedavisine uyum 

grubu:68 haz›rlanm›fl bireysel e¤itim ve ölçe¤inden  ald›klar› puan  
dan›flmanl›k program› uygulanm›flt›r. 5.99’dan 6.49’ a yükselirken; 
- E¤itim ve dan›flmanl›k hemflire kontrol grubunda ise ölçek 
taraf›ndan çal›flman›n 2.,8., 20. puan› 5.59’ dan 6.24’ e 
haftalar›nda gerçeklefltirilmifltir. yükselmifltir.
Kontrol  grubunaa  
- Rutin bak›m uygulamas› uygulanm›flt›r. 

Stewart Randomize n:395 Müdaahaale  grubu Morisky ilaç Müdahale grubunun ilaç 
ve ark. kontrollü Müdahale - Eczac› taraf›ndan motivasyonel tedavisine tedavisine uyum oran› 6. ay›n
2014 çal›flma grubu:178 görüflme tekni¤i kullan›larak ilaç uyum ölçe¤i sonunda % 60.0’dan %73.5’e 
Avusturalya Kontrol tedavisine uyum ve evde kan bas›nc› yükselirken; kontrol grubunun 

grubu:176 ölçümü konusunda e¤itim verilmifltir. ise uyum oran› %57.2’den 
- Hastan›n günlük kullanaca¤› dozlar %63.6’ya yükselmifltir. 
haftal›k olarak özel ilaç ambalajlar›nda Gruplar aras›nda istatistiksel 
haz›rlanarak verilmifl, her hafta anlaml› fark bulunmam›flt›r. 
toplanarak yeni ilaç ambalaj› 
haz›rlanarak hastaya verilmifltir
- Hastaya ilac›n› tekrar reçete ettirmeyi 
hat›rlatmak amac›yla SMS, telefon ya da 
mail yoluyla hat›rlamalar yap›lm›flt›r.
Kontrol  GGrubu
-Rutin klinik bak›m uygulanm›flt›r.

Fikri-Benbrahim Randomize n: 176 Müdaahaale  grubu ‹laç say›m› Müdahale grubundaki 
ve ark. 2013 kontrollü Müdahale - Hastalara eczac› taraf›ndan ‹laç hastalar›n 6. ay›n sonunda ilaç
‹spanya çal›flma grubu:89 tedavisine uyum e¤itimi verilerek, tedavisine uyum oran› 

Kontrol e¤itimi destekleyen broflür verilmifltir. istatistiksel anlaml› olarak
grubu:87 - ‹laç al›m› unutmalar›n› önlemek kontrol grubundaki hastalara

için alarm, etiketli ilaç kutular›, göre daha yüksek 
pratik uygulamalar önerilmifltir. bulunmufltur (s›ras›yla %96.5, 
- Hastalar›n evlerinde kan bas›nc›n› %85.6; p=0,011).
ölçerek kay›t etmeleri istenmifltir.
Kontrol  GGrubu
- Her hastaya uygulanan standart 
bak›m uygulanm›flt›r.
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Wong ve Randomize n:231 Müdaahaale  GGrubu Morisky ilaç Müdahale grubunda 
ark. 2013 kontrollü Müdahale - Hastalara hekim taraf›ndan tedavisine hastalar›n laç tedavisine 
Hong Kong çal›flma grubu:92 hipertansiyon kontrolüne uyum ölçe¤i uyumunda  3. ayda %29.8’i

Kontrol yönelik klinikte e¤itim verilmifltir. oran›nda, 6. ayda  %30.8
grubu:139 - E¤itim sonras› eczac› taraf›ndan oran›nda art›fl saptanm›flken, 

6 ay boyunca her hastaya kontrol grubunda hastalar›n 
gereksinimleri do¤rultusunda ilaç tedavisine uyumunda
telefonla dan›flmanl›k yap›lm›flt›r. 3. Ayda %24.6 oran›nda, 
Kontrol  GGrubu 6. ayda %26.9 oran›nda  
- Müdahale grubuna verilen art›fl meydana geldi¤i 
e¤itimin ayn›s› uygulanm›flt›r. saptanm›flt›r.

Alhalaiqa Randomize n: 136 Müdaahaale  GGrubu Morisky Müdahale grubundaki 
ve ark. kontrollü Müdahale - Hastalara rutin klinik bak›m ilaç tedavisine hastalar›n ilaç tedavisine
2012 çal›flma grubu: 68 uygulamas›n›n yan›nda hemflire uyum ölçe¤i uyum oran› kontrol 
Norveç Kontrol taraf›ndan ilaç tedavisine uyuma grubundaki hastalara göre 

grubu: 68 iliflkin bireysel dan›flmanl›k yap›lm›flt›r. %37 oran›nda artt›¤› 
- Program yedi oturumdan bulunmufltur.

oluflmakta ve 7 hafta sürmüfltür. 
- Alt› oturum her hasta için minimum 
20 dakika, son oturum ise her hasta 
için 1 saat sürmüfltür.
Kontrol  GGrubu
- Hemflire ve hekimden oluflan klinik 
bak›m ekibi taraf›ndan rutin klinik 
bak›m uygulanm›flt›r.

Wang ve ark. Randomize n:59 Müdaahaale  GGrubu Morisky Müdahale grubunun ilaç 
2011 kontrollü Müdahale - Hastalara eczac› taraf›ndan ilaç ilaç tedavisine tedavine uyumu (5.6 ±1.96 
Çin çal›flma grubu: 30 tedavisine uyum e¤itimi verilmifltir. uyum ölçe¤i iken 7.17 ±1.65)  12. ay›n

Kontrol - Hastalara evlerinde ambulatuvar sonunda istatistiksel anlaml› 
grubu: 29 kan bas›nc› izlemi yap›lm›flt›r.  olarak kontrol grubuna 

- Eczac› taraf›ndan iki ayda bir kez (5.7±1.9 iken 5.41± 1.94)  
hastalar›n kan bas›nc› kay›tlar› göre daha yüksek 
de¤erlendirilmifl, ilaçla ilgili yaflad›¤› bulunmufltur.
problemler sorgulanm›fl, ilaçla ilgili 
problem yaflanmas› durumda eczac› 
hekimle iletiflim kurarak hastan›n ilaç 
tedavisi yeniden gözden geçirilerek 
düzenlenmifltir.
Kontrol  grubu
- Her hastaya uygulanan standart 
bak›m uygulanm›flt›r.

Hac›hasano¤lu Randomize n: 120 A  GGrubu ‹laç say›m› A ve B  grubunun  müdahale
ve Gözüm kontrollü A grubu: 40 - Hastalara bireysel olarak ilaç ‹laç tedavisine sonras›  ilaç tedavisine uyum
2011 çal›flma B grubu: 40 tedavisine uyum e¤itimi verilmifltir. uyum özetkililik  özetkililik ölçe¤i puan  
Türkiye Kontrol - E¤itim 6 ay boyunca, 2 kez hastalar›n ölçe¤i ortalamas› mühahale öncesine 

grubu: 40 evlerinde, 4 kez de aile sa¤l›¤› göre  istatiksel anlaml› 
merkezinde detayland›r›larak yap›lm›flt›r. olarak artt›¤› 
- Ayda 1 kez telefonla hipertansiyon bulunmufltur (p<0,001). 
hakk›nda görüflme yap›lm›flt›r. A ve B grubunun e¤itim 
- Her görüflmede hastalar›n ilaçlar› say›lm›flt›r. sonras› ilaçlar›n› düzenli 
B  grubu kullanma oran› istatiksel 
- ‹laç tedavisine uyum e¤itimi verilmifltir anlaml› olarak artarken, 
- Hipertansiyon hakk›nda genel bilgi verilmifltir. kontrol grubunda istatiksel 
- Yaflam stili de¤ifliklikleri hakk›nda e¤itim verilmifltir. anlaml› olarak bir art›fl 



Uygulanan  Müdahale
Hedegaard ve ark.(2015) çal›flmas›nda kontrol grubu-

na, her y›l hekim ve hemflire taraf›ndan yaflam sitili de¤i-
flikliklerine ve ilaç tedavisine uyum da yaflanan problem-
ler sorgulanm›fl; kan bas›nc›, kan flekeri, lipid profili öl-
çümleri yap›lm›fl ve ilaç tedavisi gözden geçirilmifltir. Mü-
dahale grubuna ise, kontrol grubuna uygulanan girifli-
min yan›nda eczac› taraf›ndan motivasyonel görüflme
tekni¤i kullan›larak ilaç tedavisi ile ilgili yaflanan problem-

lere yönelik 6. ay boyunca ayda bir kez    telefonla dan›fl-
manl›k hizmeti verilmifltir. Program›n etkinli¤i 12. ay›n so-
nunda ilaç say›m› ile de¤erlendirilmifltir(Hedegaard,
Kjeldsen, Pottegard ve ark., 2015).

Beune ve ark. (2014)  Danimarka’ya göç eden Afrika
kökenli hastalarla yapt›¤› çal›flmada, müdahale grubun-
daki hastalara üç aflamadan oluflan 20 hafta süren hasta-
lar›n kültürel özelliklerine göre haz›rlanm›fl bireysel e¤itim
ve dan›flmanl›k program› uygulanm›flt›r. Program›n ilk
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- E¤itim 6 ay boyunca , 2 kez hastalar›n bulunmam›flt›r (p<0,001)
evlerinde, 4 kez de aile sa¤l›¤› merkezinde 
detayland›r›larak yap›lm›flt›r. 
- Ayda 1 kez telefonla hipertansiyon hakk›nda 
görüflme yap›lm›flt›r.
- Her görüflmede hastalar›n ilaçlar› say›lm›flt›r.
Kontrol  GGrubu
Hastalar aile sa¤l›¤› merkezinde rutin 
olarak izlenmifltir.

Pladevall n: 875 Müdaahaale  GGrubu ‹laç say›m› Müdahale grubunun 6. ay›n 
ve ark. Müdahale - Hekim taraf›ndan motivasyonel görüflme Elektronik sonunda günlük do¤ru ilaç
2010 grubu: 418 tekni¤i kullan›larak antihipertansif ilaç ilaç al›m› dozu kullanma oran› 
‹spanya Kontrol tedavisine uyum e¤itimi verilmifltir. takip sistemi (Müdahale grubu: %92,2, 

grubu: 457 - Hastalara ilaç takvimi verilerek günlük (MEMS) kontrol grubu: %89,0; 
olarak kulland›klar› ilaç dozunu iflaretlemesi p=0,002) ve ilaç tedavisine 
istenmifl ve 1.,3., ve 6. ayda  kontrole uyumu (Müdahale grubu: 
geldi¤inde ilaç takvimini yanlar›nda %91,9; kontrol grubu: 
getirmesi istenmifltir. %85,6; p<0,01) 
- Hekim taraf›ndan her  kontrolde kontrol grubuna 
antihipertansif ilaç al›m›ndan sonra problem göre istatiksel anlaml› 
yaflama durumu, ilaç yan etki varl›¤› olarak yüksek ç›km›flt›r. 
sorgulanm›fl,ev de yap›lan kan bas›nc› 
ölçümü  kay›tlar› kontrol edilmifltir. 
Kontrol  GGrubu
Geleneksel yöntem ile müdahale edilmifltir. 

Guirado ve Çok merkezli n: 996 Müdaahaale  GGrubu Haynes Müdahale ve kontrol grubu 
ark. 2010 prospektif Müdahale - Çal›flmay› yürüten hemflirelere (n:110)  sckett testi aras›nda 12. ay›n sonunda  
‹spanya küme grubu: 515 6-10 kiflilik gruplar halinde antihipertansif Morisky- antihipertansif ilaç tedavisine 

randomize Kontrol ilaç tedavisi konusunda Green uyum aç›s›ndan istatiksel 
kontrollü grubu: 481 10 saatlik workshop ile e¤itilmifltir. testi olarak anlaml› fark  
çal›flma - Hasta e¤itimde hemflirelerin kullanacaklar› bulunmam›flt›r  (p>0,05). 

e¤itim içeri¤i standartlaflt›r›ld›. Hastalara  
ilaç tedavisi konusunda standart e¤itim 
verilmifltir. E¤itim yaz›l› materyalle 
desteklenmifltir. 
- Hastalara 3., 6. Ve 12. aylarda  kez izlem 
yap›lm›flt›r.Her  izlemde ilaç tedavisine yönelik 
bilgi düzeyi sorgulanm›fl ve  gereksinimine 
yönelik e¤itim tekrarlanm›flt›r. 
Kontrol  GGrubu
Birinci basamak sa¤l›k merkezlerinde rutin 
olarak her hipertansiyonlu hastalara 
uygulanan giriflimler uygulanm›flt›r.



aflamas›nda hipertansiyon tan›m›, sebepleri, semtom/bul-
gular›, hipertansiyonun hastan›n yaflam›ndaki sosyal, psi-
kolojik ve fiziksel etkileri hastan›n kültürel yap›s›na göre
tart›fl›lm›flt›r. ‹kinci ve üçüncü aflamada; tedavi çeflitleri, te-
davinin yararlar›, hastan›n tedaviden beklentileri, aile/
sosyal çevresinin tedavi sürecindeki deste¤i, hastan›n
ekonomik durumu, göç durumunun hipertansiyon yöne-
timine etkileri, kültürel/bölgesel farkl›l›¤›n hipertansiyon
yönetimine etkileri hasta ile tart›fl›lm›flt›r. E¤itim ve dan›fl-
manl›k hemflire taraf›ndan 2., 8., 20. haftalarda gerçek-
lefltirilmifl; ortalama 30 dakika sürmüfltür. Program›n et-
kinli¤i 20. haftan›n sonunda Morisky ilaç tedavisine uyum
ölçe¤i ile de¤erlendirilmifltir. Kontrol gurubundaki hasta-
lara ise, her hastaya uygulanan rutin bak›m uygulanm›fl-
t›r (Beneu, Moll van Charante, Beem ve ark., 2014).

‹ncelenen bir baflka çal›flmada, Stewart ve ark.(2014)
müdahale grubundaki hastalara eczac› taraf›ndan moti-
vasyonel e¤itim tekni¤i kullan›larak ilaç tedavisine uyum
ve evde kan bas›c› ölçümü konusunda e¤itim verilmifltir.
Eczac› taraf›ndan hastan›n günlük  kullanaca¤› dozlar ha-
linde özel ilaç ambalaj›nda haftal›k olarak haz›rlanm›fl ve
her hafta sonunda eczac› taraf›ndan özel ambalajlar top-
lanarak yeni ilaç ambalajlar› hastaya verilmifltir. Hastan›n
kulland›¤› ilac›n bitmesine 3 gün kala hastan›n yeniden
ilaç reçete ettirmesi için SMS, telefon ya da mail yoluyla
hat›rlatmalar yap›lm›flt›r. Program›n etkinli¤i 6. ay›n so-
nunda Mor›sky ilaç tedavisine uyum ölçe¤i ile de¤erlen-
dirilmifltir. Kontrol grubuna ise her hastaya uygulanan ru-
tin klinik bak›m  uygulanm›flt›r (Stewart, George, Namara
ve ark., 2014).

Fikri-Benbrahim ve ark.(2013) taraf›ndan yürütülen
çal›flmada müdahale grubundaki hastalara eczac› taraf›n-
dan ilaç tedavisine uyum e¤itimi verilerek, e¤itimi destek-
leyen broflür verilmifltir. ‹laç al›m› unutmalar›n› önlemek
için alarm, etiketli ilaç kutular›, pratik uygulamalar (yemek
öncesi ilaç al›m› ya da diflleri f›rçalamadan önce ilaç al›m›
vb) önerilmifltir. Hastalar›n evlerinde kan bas›nc›n› ölçerek
kay›t etmeleri istenmifltir. Eczac› taraf›ndan ayda iki kez
hastalar›n ilaç/ilaçlar› say›larak ve kan bas›nc› kay›tlar›
kontrol edilerek ilaç tedavisine uyum de¤erlendirilmifltir.
Kontrol grubundaki hastalara ise, her hastaya uygulanan
standart bak›m uygulanm›flt›r (Fikri-Benbrahim, Jose Fa-
us, Martinez-Martinez ve Sabater-Hernandez, 2013).

Wong ve ark. (2013) taraf›ndan yürütülen çal›flmada
müdahale grubundaki hastalara hekim taraf›ndan hiper-
tansiyon kontrolüne yönelik klinikte e¤itim verilmifltir. E¤i-

tim içeri¤i  hipertansiyonun tan›s›, komplikasyonlar›,  hi-
pertansiyon yönetiminde ilaç tedavisine uyumun öne-
minden oluflmaktad›r. Her bir e¤itim bafll›¤›na ayr›lan sü-
re yaklafl›k 2-3 dakikad›r.  E¤itim sonras› eczac› taraf›ndan
6 ay boyunca her hastaya gereksinimleri do¤rultusunda
telefonla dan›flmanl›k yap›lm›flt›r. Uygulanan dan›flmanl›k
program›nda, hastalar›n ilaç tedavilerine yönelik endifle
ve korkular›n›n belirlemesi ve hastan›n bunlarla bafl etme-
si, hipertansiyon yönetimine iliflkin do¤ru bilgilerin pekifl-
tirilmesi, ilaç kutular›n›n ve ilaç bölme aparatlar›n›n temi-
nin sa¤lanmas›, hastan›n kulland›¤› ilac›n dozu, kullan›m
zaman› ve ilaca özel kullan›m talimatlar› hakk›nda dan›fl-
manl›k hizmeti verilmifltir. Hastalar›n ilaç tedavisine uyu-
mu Morisky ilaç tedavisine uyum ölçe¤i ile 3. ve 6. ayda
eczac› taraf›ndan klinikte de¤erlendirilmifltir. Kontrol gru-
bundaki hastalara sadece müdahale grubuna verilen e¤i-
tim ayn›s› uygulanm›flt›r (Wong, Liu, Wang ve ark.,2013).

De¤erlendirmeye al›nan bir di¤er çal›flmada, Alhala-
iqa ve ark. (2012)  müdahale grubundaki hastalara rutin
klinik bak›m uygulamas›n›n yan›nda hemflire taraf›ndan
ilaç tedavisine uyuma iliflkin bireysel dan›flmanl›k yap›lm›fl-
t›r. Dan›flmanl›k program›nda  hastalar›n ilaç tedavisine
karfl› olumsuz inançlar› tan›mlanm›fl, ilaç tedavisi süresin-
ce yaflad›klar› problemlerle bafl edebilmesi için problem
çözme teknikleri ö¤retilmifl, tedavi süresince yaflad›¤› am-
bivalans duygular› tan›mlayabilmesi ve çözebilmesi için
dan›flmanlar taraf›ndan k›sa görüflmeler yap›lmas›, ev
ödevleri verilmesi, günlük tutma, kural koyma gibi uygu-
lamalar yap›lm›flt›r. Program yedi oturumdan oluflmakta
ve 7 hafta sürmüfltür. Alt› oturum her hasta için minimum
20 dakika, son oturum ise her hasta için 1 saat sürmüfl-
tür. Program›n  %25’ i hastanede, % 75’ ise hastalar›n ev-
lerinde uygulanm›flt›r. Program›n etkinli¤i hemflire taraf›n-
dan 11. hafta sonunda Morisky ilaç tedavisine uyum öl-
çe¤i ve  ilaç say›m› ile de¤erlendirilmifltir.  Kontrol grubu-
na ise, hemflire ve hekimden oluflan klinik bak›m ekibi ta-
raf›ndan rutin her hastaya uygulanan klinik bak›m uygu-
lanm›flt›r (Alhalaiqa, Deane, Nawaflesh ve ark.,2012).

Konu ile ilgili olarak Hac›hasano¤lu ve Gözüm’ün
(2011)  üç grup ile yürüttükleri çal›flmada birinci gruptaki
hastalara hemflire taraf›ndan  ilaç tedavisine uyum e¤iti-
mi verilmifltir. E¤itim 6 ay boyunca iki kez hastalar›n evle-
rinde, dört kez de aile sa¤l›¤› merkezinde verilmifltir.  Ev-
lerindeki e¤itim sürecine hastalar›n aileleri de dahil edil-
mifltir. Ayda bir kez hipertansiyon hakk›nda telefonla gö-
rüflme yap›lm›flt›r. ‹kinci gruptaki hastalara ise, ilaç tedavi-
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sine uyum ve yaflam sitili de¤ifliklikleri e¤itimi verilmifltir.
Hipertansiyon hakk›nda genel bilgi verilmifltir. E¤itim 6 ay
boyunca iki kez hastalar›n evlerinde, dört kez de aile sa¤-
l›¤› merkezinde verilmifltir.  Evlerindeki e¤itim sürecine
hastalar›n aileleri de dahil edilmifltir. Ayda bir kez hiper-
tansiyon hakk›nda telefonla görüflme yap›lm›flt›r. Kontrol
grubundaki hastalara ise, Aile sa¤l›¤› merkezinde rutin
olarak izlenmifltir. Alt›nc› ay›n sonunda ilaç tedavisine
uyum ilaç say›m› ve ‹laç tedavisine uyum öz-etkilik ölçe¤i
ile de¤erlendirilmifltir(Hac›hasano¤lu ve Gözüm, 2011). 

Guirado ve ark.(2010) çal›flmas›nda, müdahale gru-
bundaki hemflireler taraf›ndan ilaç tedavisine uyum konu-
sunda e¤itim ve 12 ay izlem yap›lm›flt›r. Hasta e¤itim afla-
mas›na bafllanmadan önce çal›flmada yer alan 110 hem-
flireye 6-10 kiflilik gruplar halinde antihipertansif ilaç teda-
visi konusunda 10 saatlik workshop ile e¤itilmifltir. Hasta
e¤itimde hemflirelerin kullanacaklar› e¤itim içeri¤i stan-
dartlaflt›r›lm›flt›r. E¤itim sonunda hastalara broflür verile-
rek e¤itim yaz›l› materyalle desteklenmifltir.  Hastalara
3.,6. ve 12. aylarda izlem yap›larak ilaç tedavisine uyumu
de¤erlendirilmifltir. Her izlemde ilaç tedavisine yönelik bil-
gi düzeyi sorgulanm›fl ve gereksinimine yönelik e¤itim
tekrarlanm›flt›r. Program›n etkinli¤i Morisky-Green testi ve
Haynes-Sackett testi ile de¤erlendirilmifltir. Kontrol grubu-
na ise, Birinci basamak sa¤l›k merkezlerinde rutin olarak
her hipertansiyonlu hastalara uygulanan giriflimler uygu-
lanm›flt›r (Guirado, Ribera, Huergo ve ark., 2011).

Wang ve ark.(2011) taraf›ndan yürütülen çal›flmada
müdahale grubundaki hastalara eczac› taraf›ndan ilaç te-
davisine uyum e¤itimi verilmifltir. E¤itim içeri¤i hastalar›n
kulland›klar› ilac›n ad›, dozu, kullan›m amac›, yan etkileri
ve ilaca özel uygulama talimatlar›ndan oluflmaktad›r. Has-
talara evlerinde ambulatuvar kan bas›nc› izlemi yap›lm›fl-
t›r.  Eczac› taraf›ndan iki ayda bir kez hastalar›n kan bas›n-
c› kay›tlar› de¤erlendirilmifl, ilaçla ilgili yaflad›¤› problemler
sorgulanm›fl, ilaçla ilgili problem yaflanmas› durumda ec-
zac› hekimle iletiflim kurarak hastan›n ilaç tedavisi yeniden
gözden geçirilerek düzenlenmifltir. 12.ay›n sonunda Mo-
risky ilaç tedavisine uyum ölçe¤i ile program›n etkinli¤i
de¤erlendirilmifltir. Kontrol grubuna ise her hastaya uy-
gulanan standart bak›m uygulanm›flt›r (Wang, Wu, Yang
ve ark.,2011).

Konu ile ilgili olarak Pladevall ve ark.(2010) taraf›ndan
yürütülen çal›flmada müdahale grubuna hekim taraf›n-
dan motivasyonel görüflme tekni¤i kullan›larak antihiper-
tansif ilaç tedavisine uyum  e¤itimi verilmifl, e¤itim yaz›l›

materyal (broflür) , konuyla iliflkili vaka tart›flmalar› ve se-
naryo ile desteklenmifltir.  E¤itim içeri hastalar›n kulland›k-
lar› ilac›n dozu, kullan›m zamanlar›, ilaçlar›n yan etkileri,
ilaç al›m› unutuldu¤unda yap›lmas› gerekenler, farkl› içe-
rikteki antihipertansifleri birlikte nas›l kullanaca¤› gibi konu-
lar› içermektedir.  Hastalara ilaç takvimi verilerek günlük
olarak kulland›klar› ilaç dozunu iflaretlemesi istenmifl ve ça-
l›flman›n 1., 3.,6. ay›nda kontrole geldi¤inde ilaç takvimi-
ni yanlar›nda getirmesi istenmifltir. Evde kan bas›nc› takibi
yapmas› için desteklenmifltir. Hekim taraf›ndan her  kont-
rolde  antihipertansif ilaç al›m›ndan sonra problem yafla-
ma durumu, ilaç/ilaçlar›n  yan etki varl›¤› sorgulanm›fl ve
evde yap›lan  kan bas›nc› ölçümlerinin  kay›tlar› kontrol
edilmifltir. Hastalara merkezi ilaç  takip istasyonuna ba¤l›
özel takip sensörü olan; bluetooth ile çal›flan özel ilaç flifle-
leri verilmifltir. ‹laç tedavisine uyumu elektronik ilaç al›m› ta-
kip sistemi ile de¤erlendirilmifltir. Kontrol gurubundaki
hastalara ise, her hastaya uygulanan rutin bak›m uygulan-
m›flt›r(Pladevall, Brotons,Gabriel ve ark., 2010).

Ölçüm  Araçlar›  
‹ncelenen baz› çal›flmalarda uygulanan giriflimlerin et-

kinli¤inin de¤erlendirilmesinde hastalar›n öz bildirimine
dayal› Morisky  ‹laç Tedavisine Uyum Ölçe¤i (Morisky Me-
dication Adherence Scale), ‹laç Tedavisine Uyum Özetkili-
lik Ölçe¤i ( Medication Adherence Self-efficacy Scale), Te-
daviye ‹nanç  Morisky-Green testi (Morisky-Green test) ve
Haynes-Sackett testi (Haynes-Sackett test)  kullan›rken, ba-
z› çal›flmalarda ise ilaç say›m› yöntemi kullan›lm›flt›r(Alhala-
iqa, Deane, Nawaflesh ve ark., 2012;Beneu, Moll van
Charante, Beem ve ark., 2014; Fikri-Benbrahim, Jose Fa-
us, Martinez-Martinez ve Sabater-Hernandez, 2013; Gu-
irado, Ribera, Huergo ve ark., 2011; Hac›hasano¤lu ve
Gözüm, 2011; Hedegaard, Kjeldsen, Pottegard ve ark.,
2015; Pladevall, Brotons,Gabriel ve ark., 2010; Stewart,
George, Namara ve ark., 2014; Wang, Wu, Yang ve ark.,
2011; Wong, Liu, Wang ve ark., 2013). Pladevall ve ark
yapt›klar› çal›flmada, hastalar›n ilaç tedavisine uyumunu
Elektronik ‹laç Al›m› Takip Sistemi (Medication Electronic
Monitoring System) ile de¤erlendirmifllerdir(Pladevall,
Brotons,Gabriel ve ark.,2010).

Uygulanan  Müdahalelerin  Etkisi
Bu sistematik derleme hipertansif hastalar›n ilaç teda-

vilerine uyumu hastalara uygulanan giriflimlerin etkinli¤i-
ni de¤erlendirme ölçütlerini oluflturmufltur. Hedegaard
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ve ark.(2015)’n›n yapt›klar› çal›flmada, müdahale grubu-
nun 12. ay›n sonunda kontrol grubuna göre  ilaca uyum
oran› istatiksel anlaml› olarak yüksek bulunmufltur ( mü-
dahale grubu: 0,93 (IQR 0,81-0,99); kontrol grubu: 0,91
(IQR 0,76-0,98); p: 0,02). Hastalar›n kan bas›nc› düzeyle-
rinde istatistiksel anlaml› fark saptanmam›flt›r (Hedegaard,
Kjeldsen, Pottegard ve ark., 2015). Stewart ve ark.(2014)
yürüttükleri çal›flmada, müdahale grubunun ilaç tedavisi-
ne uyum oran› 6. ay›n sonunda %60.0’dan %73.5’e yük-
selirken; kontrol grubunun ise uyum oran› %57.2’den
%63.6’ya yükselmifltir. Gruplar aras›nda istatistiksel an-
laml› fark bulunmam›flt›r. Müdahale grubundaki hastala-
r›n sistolik kan bas›nc›nda (10.0±25.0) kontrol grubuna
göre (4.6±25.3)  %5.3 oran›nda azalma saptanm›flt›r (Ste-
wart, George, Namara ve ark., 2014).

‹ncelen bir baflka çal›flmada Beune ve ark. (2014)
müdahale grubundaki hastalar›n 6. ay›n sonunda Morisky
ilaç tedavisine uyum ölçe¤inden ald›klar› puan  5.99’dan
6.49’a yükselirken; kontrol grubunda ise ölçek puan›
5.59’dan 6.24’e yükselmifltir.Çal›flmada müdahale grubu-
nun sistolik ve diyastolik kan bas›nc›nda s›ras›yla 10/5.7
(Sd 14.3/ 9.2) mm/Hg düflüfl yaflan›rken; kontrol grubun-
daki hastalar›n sistolik ve diyastolik kan bas›nc›nda s›ras›yla
6.3/1.7 (Sd 13.4/ 8.6) mm/Hg azalma saptanm›flt›r (Be-
neu, Moll van Charante, Beem ve ark., 2014). Fikri-Benb-
rahim ve ark.(2013) müdahale grubundaki hastalar›n 6.
ay›n  sonunda ilaç tedavisine uyum oran› kontrol grubun-
daki hastalara göre istatistiksel anlaml› olarak daha yüksek
bulunmufltur (s›ras›yla %96.5, %85.6; p=0,011) (Fikri-
Benbrahim, Jose Faus, Martinez-Martinez ve Sabater-Her-
nandez, 2013). Wong ve ark. (2013) müdahale grubun-
da hastalar›n ilaç tedavisine uyumunda  3. ayda %29.8
oran›nda (5.07±1.21 iken 6.58±1.23), 6. ayda %30.8
oran›nda art›fl (5.07±1.21 iken 6.63± 1.31) saptanm›flken,
kontrol grubunda hastalar›n ilaç tedavisine uyumunda 3.
Ayda %24.6 oran›nda (5.12±1.01 iken 6.38 ±1.17  ), 6.
ayda %26.9 oran›nda (5.12±1.01 iken 6.49±1.23)  art›fl
meydana geldi¤i saptanm›flt›r.Gruplar aras›ndaki istatiksel
olarak anlaml› bulunmam›flt›r. Müdahale grubundaki has-
talar›n 3. aydaki sistolik kan bas›nc› ortalamas› kontrol gru-
buna istatistiksel anlaml› olarak daha düflük bulunmufltur.
(s›ras›yla 130±11.3; 133±10.8; p= 0.046). (Wong, Liu,
Wang ve ark., 2013). Alhalaiqa ve ark. (2012) çal›flmas›n-
da müdahale grubundaki hastalar›n ilaç tedavisine uyum
oran› kontrol grubundaki hastalara göre %37 oran›nda
artt›¤› bulunmufltur. Müdahale grubundaki hastalar›n sis-

tolik kan bas›nc›nda -23,1 mm/Hg (95% Cl: -25.85, -
20.36), diyastolik kan bas›nc›nda ise -15.52 mm/Hg (95%
Cl: -17.55, -12.80) azalma görülmüfltür (Alhalaiqa, Deane,
Nawaflesh ve ark., 2012).

De¤erlendirmeye al›nan bir di¤er çal›flmada, Hac›ha-
sano¤lu ve Gözüm (2011), A ve B grubunun e¤itim son-
ras› ilaçlar›n› düzenli kullanma oran› istatistiksel anlaml›
olarak artarken, kontrol grubunda anlaml› bir art›fl bulun-
mam›flt›r. A ve B  grubunun  müdahale  sonras› 6. ayda
ilaç tedavisine uyum öz-etkililik ölçe¤i puan  ortalamas›
mühahale öncesine göre  istatiksel anlaml› olarak artt›¤›
bulunmufltur (Hac›hasano¤lu ve Gözüm, 2011) . Wang
ve ark.(2011) yürüttükleri çal›flmada, müdahale grubu-
nun ilaç tedavine uyumu (5.6±1.96 iken 7.17±1.65)  12.
ay›n sonunda istatistiksel anlaml› olarak kontrol grubuna
(5.7±1.9 iken 5.41±1.94)  göre daha yüksek bulunmufl-
tur. Bu giriflimle hastalar›n sistolik kan bas›nc›nda 9,75
mm/Hg, diyastolik kan bas›nca ise 5,88 mm/Hg ‘l›k azal-
ma saptanm›flt›r (Wang, Wu, Yang ve ark., 2011). Plade-
vall ve ark.(2010) yapt›klar› çal›flmada, müdahale grubu-
nun 6. ay›n sonunda günlük do¤ru ilaç dozu kullanma
oran› (Müdahale grubu: %92,2, kontrol grubu: %89,0;
p=0,002)  ve ilaç tedavisine uyumu (Müdahale grubu:
%91,9; kontrol grubu: %85,6; p<0,01) kontrol grubuna
göre istatiksel anlaml› olarak yüksek ç›km›flt›r(Pladevall,
Brotons,Gabriel ve ark.,2010).Guirado ve ark. (2010) ça-
l›flmas›nda, müdahale ve kontrol grubu aras›nda 12. ay›n
sonunda  antihipertansif ilaç tedavisine uyum aç›s›ndan
istatiksel olarak anlaml› fark bulunmam›flt›r (p>0,05) (Gu-
irado, Ribera, Huergo ve ark., 2011).

Tart›flma
Hipertansiyonlu hastalar›n antihipertansif ilaç tedavisi-

ne uyumunu art›ran giriflimlerin incelendi¤i bu çal›flmada
hekim, eczac› ve hemflire gibi farkl› disiplinlerdeki perso-
nelin ortak/bireysel yaklafl›m› ile e¤itim, bilgilendirme, da-
n›flmanl›k, hat›rlat›c›lar, kendi kendini izleme, telefonla iz-
lem gibi giriflimlerin birbirleriyle kombinasyonunu kulla-
narak yapt›klar› giriflimler hastalar›n ilaç tedavisine uyu-
munu olumlu yönde etkilemektedir. 

Hipertansiyonlu hastalar›n ilaç tedavisine uyum sa¤la-
mas›nda hasta ve ailesinin e¤itimi oldukça önemlidir.
Hastan›n ilaç tedavisine uyum sa¤layabilmesi için e¤itim
kolay anlafl›l›r ve hastan›n gereksinimi do¤rultusunda uy-
gulanmal›d›r. E¤itim sürecinde bire bir e¤itim, grup e¤iti-
mi, gösteri (demostrasyon), simulasyon gibi yöntemlerin-
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den yararlan›labilir(Avflar ve Kafl›kç›, 2009; Edeer ve Sar›-
kaya, 2015). E¤itim CD-ROM, DVD, video vb. gibi görsel
ya/yada broflür, kitapç›k gibi yaz›l› materyallerle ile destek-
lenmelidir. Teknolojinin ilerlemesine paralel olarak hasta
e¤itiminde bilgisayar/ internet tabanl› interaktif, e¤itim
programlar› da planlanabilir(Bahar, 2015).  ‹ncelenen ça-
l›flmalarda e¤itimlerde birebir hasta e¤itimi, yaz›l› mater-
yal kullan›m›, simulasyon gibi yöntemler kullan›lm›fl; fakat
çal›flmalarda hasta e¤itim sürecine aile üyelerinin dahil
edilmedi¤i görülmüfltür. Hastalar›n olumlu davran›fl de¤i-
flimini gerçeklefltirebilmesi için aile üyelerinin tedaviye
uyum sürecinde hastaya olan deste¤i önemlidir. Aile üye-
leri e¤itim sürecinin her aflamas›na dahil edilmedir. 

Geliflen teknolojiye paralel olarak telefonla sa¤l›k hiz-
meti sunumu hipertansiyonlu hastalar›n hastal›k yöneti-
minde yeni olarak kullan›lmaya bafllanm›flt›r. Telefonla sa¤-
l›k hizmeti sunumu hipertansiyonlu hastalar›n ilaç tedavisi-
ne uyumunu sa¤lamak amac›yla hastan›n tedavisine yö-
nelik gereksinim duyulan konularda telefonla dan›flmanl›k
ve hasta izlemini kapsamaktad›r(Hindistan ve Çilingir,
2012). Hekim, hemflire, eczac› gibi di¤er sa¤l›k disiplinleri
taraf›ndan  sunulan telefonla izlem ve dan›flmanl›k hizme-
ti hastane/aile sa¤l›¤›/ toplum sa¤l›¤› merkezi gibi sa¤l›k
hizmeti verilen kurumlara uzakta yaflayan hastalar›n sa¤l›k
hizmetlerinden kolay yararlanmas›n›, bak›m›n süreklili¤ini,
hastan›n ilaç tedavisine yönelik yaflad›¤› problemlerin, kan
bas›nc›ndaki ani de¤iflikliklerin ve komplikasyonlar›n  erken
dönemde tan›mlamas› ve  hastan›n durumunun ciddilefl-
meden erken dönemde müdahale edilme imkan› sa¤la-
maktad›r. ‹ncelen araflt›rmalarda telefonla dan›flmanl›k sü-
recinde  motivasyonel görüflme tekni¤inden yararlan›lm›fl-
t›r. Motivasyonel görüflme, dan›flanlar›n ilaç tedavisi süre-
since yaflad›klar› ambivalans duygular›n› keflfedip çözümle-
melerine yard›mc› olarak davran›fl de¤iflikli¤ini ç›kartmak
için kullan›lan dan›flan merkezli bir yaklafl›md›r. Hastalar›n
ilaç tedavisi süresincedeki sorunlar›n› anlamalar›n› ve de¤i-
flim amac›yla eyleme geçmelerini sa¤lamas›na yard›mc›
olan bir yöntemdir(Ögel,2009). Daha çok madde kullan›-
m› ve ba¤›ml›l›k  alan›nda kullan›lan bu yöntem günümüz-
de hipertansiyonlu hastalar›n olumlu davran›fl de¤iflimi ka-
zan›p ilaç tedavisine uyum sa¤lamalar› içinde kullan›lmak-
tad›r. Araflt›rma kapsam›na al›nan çal›flmalarda antihiper-
tansif ilaç kullanan hastalar  11 hafta-48 hafta aras›nda te-
lefonla izlenmifltir (Alhalaiqa, Deane, Nawaflesh ve ark.,
2012;Beneu, Moll van Charante, Beem ve ark., 2014; Fik-
ri-Benbrahim, Jose Faus, Martinez-Martinez ve Sabater-

Hernandez, 2013; Guirado, Ribera, Huergo ve ark., 2011;
Hac›hasano¤lu ve Gözüm, 2011; Hedegaard, Kjeldsen,
Pottegard ve ark., 2015; Pladevall, Brotons,Gabriel ve ark.,
2010; Stewart, George, Namara ve ark., 2014; Wang,
Wu, Yang ve ark., 2011; Wong, Liu, Wang ve ark., 2013).
Literatürde antihipertansif ilaç tedavisi baflland›ktan sonra
hastalar›n izlem süresi için kesin bir zaman dilimi belirtilme-
mekle birlikte; yap›lan çal›flmalarda ilac›n olas› yan etkileri
ve kan bas›nc›na olan etkilerinin de¤erlendirilebilmesi için
hastalar telefonla çeflitli aral›klarla  4 hafta-48 hafta  aras›n-
da izlenmifltir.(Chiu ve Wong, 2010; Park, Gwadry-Srid-
har, Manias, Lal ve ark., 2013, Howie-Esquivel, Chung ve
Dracup, 2014). Hipertansif hastalar›n sa¤l›k profosyonelle-
ri taraf›ndan izlem süresi hastalar›n yafl›, e¤itim düzeyi, ila-
c›n kan bas›nc›na etkisi ve sa¤l›k merkezine ulafl›labilirlik du-
rumu göz önüne al›narak  planlanabilir.

S›n›rl›l›klar  
Bu sistematik derlemenin s›n›rl›l›¤›, ‹ngilizce ve Türkçe

dili d›fl›nda yap›lan çal›flmalar›n kapsam d›fl› b›rak›lmas›, al-
t› veri taban› taranarak yürütülmesi ve gri literatürün ta-
ranmamas›-d›r. S›n›rl› say›da (10 makale) çal›flmaya ulafl›l-
ma nedeniyle, sonuçlar dikkatle yorumlanmal› ve genel-
lefltirilmemelidir.

Sonuç
De¤erlendirmeye al›nan tüm çal›flmalarda hipertansi-

yonu olan  hastalar›n antihipertansif ilaç tedavilerine uyu-
munu  art›rmak  amac›yla uygulanan giriflimlerin  olumlu
sonuçlar› oldu¤u görülmektedir. Dünya da ve ülkemizde
konu ile ilgili daha fazla deneysel çal›flmaya gereksinim
vard›r. Buna göre bu çal›flmada; hipertansif hastalar›n an-
tihipertansif ilaç tedavisine uyumunu sa¤lamaya yönelik
randomize kontrollü çal›flmalar›n art›r›lmas›, maliyeti dü-
flük, toplum taraf›ndan kabul gören, teknolojik geliflme-
lerle paralel gelifltirilecek e¤itim ve izlem programlar›n›n
oluflturulup uygulamaya geçirilerek etkinli¤inin de¤erlen-
dirilmesi önerilmektedir.
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ÖÖzzeett
AAmmaaçç::  Bu çal›flman›n amac› Tip 1 diyabetli çocuk ve adolesanlar›n diyabet konusun-

daki yanl›fl bilgi ve uygulamalar›n› belirleyerek düzeltmeye yönelik önerilerde bulun-
makt›r.

GGiirriiflfl::  Tip 1 diyabet çocukluk döneminde en s›k görülen kronik hastal›kt›r ve yaflam bo-
yu bak›m ve yönetim gerektiren bir durumdur.  ÜlkemizdeTip 1 diyabetli çocuk ve adole-
sanlar›n takibinin yap›ld›¤› merkezlerde hastalar ve aileleri hastal›klar› konusunda bilgilen-
dirilmekte ve bu hastal›k ile ilgili do¤ru bilgi ve tutumlar›n kazand›r›lmas›na çal›fl›lmaktad›r.
Ancaktüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de Tip 1 diyabet ile ilgili yanl›fl bilgi, inan›fl ve
uygulamalar görülmektedir.

MMeettoodd::  Tip 1 diyabet tan›s›ile takip edilen çocuk ve adolesan hastalara sorulmak üze-
re “Tip 1 Diyabet ‹zleminde Do¤ru Bilinen Yanl›fllar” bafll›kl› anket formu haz›rland›. Ülke-
mizde Tip 1 diyabet tan›s› alan çocuk ve adolesan hastalar›n izleminin yap›ld›¤› 5 farkl›
merkezde takip edilen hastalardan gönüllü olanlar bu formu yan›tlad›. Her bir merkeze
alfabetik A, B, C, D, E isimleri verilerek bulgular de¤erlendirildi.

SSoonnuuçç::  Tip 1 diyabet tan›s› alan çocuk ve adolesanlar ile ailelerine diyabet e¤itimi ve-
rilen merkezlerin verdi¤i bilgilerin/uygulamalar›n ne denli do¤ru anlafl›ld›¤›n› ve uygulan-
d›¤›n›n de¤erlendirebilece¤i geri bildirim mekanizmalar› oluflturulmal›d›r. Elde edilen so-
nuçlar do¤rultusunda e¤itim güncellemeleri yap›lmal›d›r.

SSuummmmaarryy
CCoommmmoonn  MMiissccoonncceeppttiioonnss TTyyppee  II  DDiiaabbeetteess 
PPaattiieennttss  DDeemmoonnssttrraattee  RReeggaarrddiinngg  TThheeiirr  CCoonnddiittiioonn  
OObbjjeeccttiivveess: The main objective of this study is to identify misdirected applications as

well as faulty knowledge regarding diabetes in Type I children and adolescents. Follo-
wing this identification, related suggestions on how to improve these points will be re-
ported. 

IInnttrroodduuccttiioonn::  Type I diabetes, requiring lifelong care and management, is the most
frequently observed chronic health condition during childhood. Patient healthcare
centres in Turkey providing clinical follow-up of children and adolescents with Type I di-
abetes work on educating patients as well as their caregivers, prioritizing accurate con-

Cilt  8  •  Say›    2  •  Sayfa  88  •  Temmuz  -  Aral›k  2016



ceptions and attitudes regarding the disease. Despite the
best efforts, however, we observe that unhealthy attitudes,
misdirected applications and misconceptions regarding the
disease are still prevalent in our country, similar to the way
these can be observed throughout many other communi-
ties.   

MMeetthhoodd: We devised a questionnaire focusing on child-
ren as well as adolescent follow-up patients with Type I di-
abetes, with the title “Common Misconceptions Regarding
Type I Diabetes in Clinical Follow-up”. Five different health-
care centres with follow-up patients were studied and vo-
luntary consent was respected. Each of these healthcare
centres was given a letter code (A, B, C, D and finally E) and
results were analyzed accordingly.    

CCoonncclluussiioonnss::  Our results suggest that certain feedback
mechanisms, where families as well as patients could provi-
de healthcare centres with valuable information regarding
how well they understood the specifications and applicati-
ons related to the disease, would be a useful addition to
current procedures. It became obvious that updating cur-
rent education regarding Type I diabetes is crucial. 

GGiirriiflfl

Kronik hastal›k, günlük fonksiyonlar› s›n›rlayan ya

da özel tedavi gerektiren ve en az›ndan birkaç ay

sürmesi beklenen fiziksel, psikolojik ya da biliflsel du-

rumlard›r (Ak, 2013). Günümüzde kronik hastal›klar,

özellikle çocuk ve ergenler için giderek artan bir sa¤-

l›k sorunu haline gelmektedir (Çavuflo¤lu, 2004).

Çocukluk ça¤›nda en s›k görülen kronik hastal›klar›n

bafl›nda ise Tip 1 diyabet gelmektedir. Uluslararas›

Diyabet Federasyonu (IDF) 14 yafl alt› diyabetli has-

ta say›s›n›n yar›m milyon (542.000) oldu¤unu bildir-

mifl ve her y›l bu say›ya 86 bin hastan›n eklenece¤i-

ni öngörmüfltür (IDF Diabetes Atlas, 2015).  Ülke-

mizde ise 18 yafl alt› yaklafl›k 17 bin civar›nda çocuk

ve adolesan Tip 1 diyabetli hasta oldu¤u tahmin

edilmekte ve bu say›ya her y›l ortalama 1700 yeni di-

yabet tan›s› alan çocuk ve adolesan›n eklendi¤i bil-

dirilmektedir (Taflk›n, Y›lmaz, K›l›ç, 2007; Türkiye’de

Diyabet Profili, 2011). 

Tip 1 diyabet yaflam boyu bak›m ve yönetim ge-

rektiren bir durumdur. Ülkemizde Tip 1 diyabetli ço-

cuk ve adolesanlar›n takibinin yap›ld›¤› merkezlerde hastalar

ve aileleri hastal›klar› konusunda bilgilendirilmekte ve bu

hastal›k ile ilgili do¤ru bilgi ve tutumlar›n kazand›r›lmas›na

çal›fl›lmaktad›r. Ancak tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde

de Tip 1 diyabet ile ilgili yanl›fl bilgi, inan›fl ve uygulamalar

görülmektedir. Çal›flmam›z›n amac› Tip 1 diyabetli çocuk ve

adolesanlar›n do¤ru bildi¤i yanl›fllar› ve uygulamalar› belirle-

yerek düzeltmeye yönelik önerilerde bulunmakt›r.

MMeettoodd

Tip 1 diyabet tan›s› ile takip edilen çocuk ve adolesan

hastalara sorulmak üzere “Tip 1 Diyabet ‹zleminde Do¤ru Bi-

linen Yanl›fllar” bafll›kl› anket formu haz›rland› (Tablo 1).  An-

ket sorular› 5 temada haz›rland›. Bu temalarda hastalara yö-

neltilmek üzere s›ras› ile diyabete (1-5), insülin ve kan flekeri

uygulamas›na (6-12), aktif egzersiz/ spora (13), cinsel yafla-

ma ve duygu durumuna (14-15), beslenme ve geleneksel

yöntemlere (16-18)  yönelik sorular haz›rland›. Ülkemizde

Tip 1 diyabet tan›s› alan çocuk ve adolesan hastalar›n izlemi-

nin yap›ld›¤› 5 farkl› merkezde(Dr. Sami Ulus Kad›n Do¤um,

Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi,
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TTaabblloo  11::  ‘’Tip 1 Diyabet izleminde do¤ru bilinen yanl›fllar’’ 
bafll›kl› anket formu

SSoorruullaarr DDoo¤¤rruu          YYaannll››flfl
1. Tip 1 Diyabet çok fleker yemekten olur
2. Tip1, Tip 2, Gebelik diyabeti hepsi  ayn›d›r
3. Diyabet bulafl›c› bir hastal›kt›r
4. Ailede diyabet varsa bende de olur
5. Diyabet ömür k›salt›r; çabuk yaflland›r›r
6. ‹nsülin; ba¤›ml›l›k yapan bir ilaçt›r
7. Kfi ↑ insülin kullan›r, fleker düzelince kesilir.
8. ‹nsülin böbrek, göz, kalp vb. zarar verir.
9. Hamileyken insülin kull. bebe¤e zarar verir.
10. ‹nsülin ilac› fliflmanlat›r.
11. ‹¤ne uçlar› birkaç kez kullan›labilir
12.Kfi ölçümü için sadece parmak kullan›labilir.
13. Tip 1 DM aktif egzersiz/ spor yapamazlar.
14. Cinsel yaflam/çocuk olamaz
15. Tip1 diyabetliler sinirli olur.
16. Tarç›n, kekik suyu, limon vb. Kfi düflürür.
17. Ekfli meyve, bal do¤ald›r, Kfi yükseltmez.
18. Tip 1DM çikolata, tatl›, m.suyu tüketemez.



Mersin Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›klar› Hastanesi,

Dr.Behçet Uz Çocuk Hastal›klar› ve Cerrahisi E¤itim ve Arafl-

t›rma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi Araflt›rma ve Uygulama

Hastanesi, Cengiz Gökçek Kad›n Do¤um ve Çocuk Hastal›k-

lar› Hastanesi)  takip edilen hastalardan gönüllü olanlar bu

formu yan›tlad›. Her bir merkeze alfabetik A, B, C, D, E isim-

leri verilerek bulgular de¤erlendirildi.

BBuullgguullaarr

Kat›l›mc›lar›n (n=195) yafl ortalamas› 16,3 (2-30) yafl idi.

Kat›l›mc›lar›n diyabet tan›s› ald›ktan sonra geçirdikleri süre

ortalama 6 (0-23) y›l idi.Tema1’ dediyabet bilgisine yönelik

sorulara verilen yanl›fl cevap oran› %17 saptan›r iken,Tema

2’ deinsülin ve kan flekeri uygulamas›na dair sorulara veri-

len yanl›fl cevap oran›  %23,1, Tema 3’ deaktif egzersiz/

spora dair sorulara verilen yanl›fl cevap oran›  %6,2, Tema

4’de cinsel yaflam ve duygu durumuna yönelik sorulara ve-

rilen yanl›fl vevap oran› %38,2 ve Tema 5’de ise beslenme

ve geleneksel yöntemlere yönelik sorulara verilen yanl›fl ce-

vap oran› %28 olarak bulunmufltur. En çok üçüncü soru

do¤ru cevaplan›rken (%97,14) onbeflinci soru ise en çok

yanl›fl cevap (%39,9) verilen soru olmufltur. Henüz diyabet

e¤itimi almam›fl 4 yeni tan›l› hastan›ndo¤ru cevap oran›

%42; en eski diyabetlinin(23 y›l) do¤ru cevap oran› ise %78

bulunmufltur.

TTaarrtt››flflmmaa

Tüm dünyada kronik hastal›klarda modern t›p uygula-

malar›n›n yan›nda hastalar›n bilgileri ya da inançlar› do¤rul-

tusunda uygulad›klar› yöntemler bulunmaktad›r. Tip 1 diya-

betli hastalar›n damodern t›p yöntemlerini kullanmakla bir-

likte farkl› inan›fl ve yöntemler gelifltirdi¤i bilinmektedir. Ça-

l›flmam›zda Tip 1 diyabet tan›s› ile takipli hastalarda bu yan-

l›fl bilgi ve uygulamalar›n s›kl›¤›n› tespit etmek, verilen diya-

bet e¤itiminin sonuçlar›n› de¤erlendirmek amac› ile anket

çal›flmas› yap›lm›fl ve sonuçlar de¤erlendirilmifltir. Bizim bil-

gilerimize göre bu konu ile ilgili daha önce yap›lm›fl çal›flma

bulunmamaktad›r.Ülkemizde çocukluk ça¤›nda diyabet ta-

n›s› alan çocuk ve adolesan hastalara diyabet e¤itimi veren

merkezlerde gönüllü olan kat›l›mc›lar üzerinde yap›lan bu

çal›flmada sorulara verilen do¤ru cevap oranlar› yüksek bu-

lunmufltur. Buna ra¤men yanl›fl bilgi yüzdesinin baz› soru-

larda az›msanmayacak ka-

dar çok olmas› (örn. Soru

4,12,15) da tart›flmaya de-

¤erdir. Ayr›ca çok kolay ol-

du¤u düflünülen baz› soru-

larda (örn. Soru 1,3,5) da

hastalar›n zorland›¤› ve yan-

l›fl cevap verebildi¤i görül-

müfltür. Verilen cevaplar içe-

risinde çarp›c› olanlardan bi-

ri, hastalar›n diyabet e¤itimi

alm›fl olmalar›na ra¤men

az›msanmayacak bir k›sm›-

n›n (%38,3) insülinin böb-

rek, göz gibi organlar› hasa-

ra u¤rataca¤› fikrinde olma-

s› idi. Yine kan flekeri ölçü-

mü için önemli say›labilecek

oranda (%39,5) hastan›n al-

ternatif ölçüm bölgelerini

bilmedi¤i, hatta i¤ne uçlar›-

n›n defalarca kullan›labilece-

¤igibi (%15,6) flafl›rt›c› ce-
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TTaabblloo  22:: Kat›l›mc›lara yönlendirilen sorular ve kat›l›mc›lar›nbu 18 soruya verdi¤i do¤ru cevap oran›

SSoorruullaarr AA BB CC DD EE TTooppllaamm      OOrrttaallaammaa

%% %% %% %% %% ((NN::119955))%% %%

1. Tip 1Diyabet çok fleker yemekten olur 100 85 93,3 75 91,3 90,1 83

2. Tip1, Tip2, Gebelik diyabeti hepsi  ayn›d›r 100 85 82,6 87,5 66,7 84

3. Diyabet bulafl›c› bir hastal›kt›r 100 90 100 100 95,7 96,3

4. Ailede diyabet varsa bende de olur 78,3 30 80 50 73,3 62,9

5. Diyabet ömür k›salt›r; çabuk yaflland›r›r 100 60 66,7 87,5 95,7 81,5

6. ‹nsülin; ba¤›ml›l›k yapan bir ilaçt›r 100 70 93,3 87,5 95,7 88,9 76,9

7. Kfi ≠ insülin kullan›r, fleker düzelince kesilir. 95,7 80 86,7 75 66,7 82,7

8. ‹nsülin böbrek, göz, kalp vb. zarar verir. 87,5 45 73,3 60.9 60 61,7

9. Hamileyken insülin kull. bebe¤e zarar verir. 100 40 73,9 62,5 93,3 72,8

10. ‹nsülin ilac› fliflmanlat›r. 100 85 80 50 91,3 85,2

11. ‹¤ne uçlar› birkaç kez kullan›labilir 100 85 73,3 87,5 87 86,4

12.Kfi ölçümü için sadece parmak kullan›labilir. 100 10 86,7 50 65,2 60,5

13. Tip 1 DM aktif egzersiz/ spor yapamazlar. 100 80 93,3 100 100 93,8 93,8

14. Cinsel yaflam/çocuk olamaz 100 75 91,3 62,5 100 87,7 61,8

15. Tip1 diyabetliler sinirli olur. 73,3 5* 39,1 62,5 20 35,8

16. Tarç›n, kekik suyu, limon vb. Kfi düflürür. 80 55 73,3 50 73,9 67,9 72

17. Ekfli meyve, bal do¤ald›r, Kfi yükseltmez. 100 60 93,3 75 91,3 83,9

18. Tip 1DM çikolata, tatl›, m.suyu tüketemez. 86,7 30 80 37,5 78,3 64,2



vaplar›n verildi¤i gözlemlendi. Kan flekeri düfltü¤ünde insü-

linin kesilmesi gerekti¤ini düflünen az›msanmayacak bir kit-

lenin (%17,3) oldu¤u görüldü. Bu yanl›fl bilgi/inan›fl›n so-

nucu olarak insülin kullanmayarak klini¤imize ketoasidoz

komas›nda baflvuran hastalar›n oldu¤u da ayr›ca tecrübele-

rimiz aras›nda idi. Hastalar›n en s›k yanl›fl yan›t verdi¤i soru-

lar›n (%38,2) cinsel yaflam ve duygu durumuna dair yöne-

lik sorular oldu¤u görüldü. Bu durumun muhtemelen veri-

len e¤itimlerde en az konuflulan konular›n bu konular ile il-

gili olmas›ndan kaynakland›¤› düflünüldü.

Öneri: Tip 1 diyabet tan›s› alan çocuk ve adolesanlar ile

ailelerine diyabet e¤itimi verilen merkezlerin verdi¤i bilgile-

rin/ uygulamalar›n ne denli do¤ru anlafl›ld›¤›n› ve uygulan-

d›¤›n›n de¤erlendirebilece¤i geri bildirim mekanizmalar›

oluflturulmal›d›r. Elde edilen sonuçlar do¤rultusunda e¤itim

güncellemeleri yap›lmal›d›r. Hastalar ve aileleri s›k yap›lan

hatalar konusunda bilgilendirilmelidir.  Basit görülen “zaten

biliniyordur tekrara gerek yok ki” alg›s›ndan uzaklaflarak en

basit konular›n bile vizitlerde vurgulanmas› gerekti¤i kanaati-

ne var›lm›flt›r.Ayr›ca cinsel yaflam gibi konuflulmaktan kaç›n›-

lan konularda da özellikle adolesanlar ve aileler bilgilendiril-

meli ve bu konuda bilgi eksikli¤inden kaynaklanabilecek yer-

siz endifleler giderilmelidir.
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EN  ‹YY‹  DOSTUUM  D‹YYABET

Hani! Herkes bir arkadafl arar ya kendine, bir dost,

inatlaflabilece¤i sevece¤i ve sevilece¤i bir arkadafl. Bizim

de inatlaflt›¤›m›z bir arkadafl›m›z var: Ad› “D‹YABET” hep

bizimle gezer dolafl›r. ‹stemeyerek arkadafl olduk. Sürekli

tart›fl›r dururuz. Ne o bizi dinler, ne de biz onu. Böyle ar-

kadafl m› olur? “sinsi ve hain” bir de onun arkadafllar›yla

arkadafl oluruz, insülinler, kan flekeri ölçüm cihazlar›…

Çocuklu¤umuz i¤nelerle, fleker ölçerek, yedi¤imizi

say›p hesaplayarak geçer. Kolay de¤il diyabetle yafla-

mak. Duydum ki diyabetli olan amcalar teyzelerde zorla-

n›yormufl diyabetle yaflamakta. Ya biz küçücük yafl›m›z-

da boyumuzdan büyük sorumluluklar al›yoruz. Kolay de-

¤il elbet.

Bir de etraf›m›zda ki efl dost arkadafllar›m›zla u¤rafl›yo-

ruz. Kimisi iyi niyetli, bize yard›mc› olmak istiyor. “Sen fle-

ker hastas›s›n” diyor çekip al›yor elimdeki meyve suyunu,

anlatam›yorum “flekerim düfltü arkadafl›m içmem laz›m”

ne mümkün görev edinmifl kendine beni korumay›. Kimi-

si de k›skançl›k ve çekememezlikten afla¤›lamak için kulla-

n›yor diyabetimizi. Alay ediyor diyabetimizle, ama biz bili-

yoruz ki “Diyabet olmak ay›p de¤il, bir yaflam biçimi“ öy-

le söyledi hemflire ablam›z. “Paylafl›n arkadafllar›n›zla anla-

t›n onlara diyabeti” dedi.

Bütün bunlara ra¤men diyabetin bize kazand›rd›klar›

da olmuyor de¤il. Bir kere küçük yaflta sorumluluk alma-

y› ö¤reniyoruz. Disiplin içerisinde yetifliyoruz. Basit s›k›nt›-

lar bize v›z geliyor. ”Amaan! biz neleri gördük bu ne ki”

diye biliyoruz yaflam›n içindeki engellere. Hayata yafl›t-

lar›m›zdan bir s›f›r önde bafll›yoruz. Biz diyabetli çocuklar

eninde sonunda diyabetle dost olmay› ö¤reniyoruz.

Birde tek yürek olup yapt›¤›m›z bir duam›z var“ diya-

betin kal›c› tedavisinin bulunmas›.

Sevgiler.

Çocuklar  Diyabeti  Anlat›yor

BBaannaa  nnee  iiflflttee!!!!!!

fifieekkeerriimmii  ddee  ööllççmmiiyycceemm,,

‹‹nnssüülliinnddee  yyaapptt››rrmm››yyccaamm
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